Célom a közjó szolgálata

A Jászkerület Nonprofit Kft. új vezetőjét, Berec
Zsoltot kérdeztük az előtte álló kihívásokról, és
a cégnél tervezett változásokról.
Interjú a 3. oldalon

Októberi programok

Az emlékezés virágfotói

A város kulturális, sport és más
közérdekű eseményeit gyűjtöttük
össze havi programajánlónkban.
Összeállítás a 6-7. oldalon

Faragó László bükki vadvirág fotóiból
nyílt kiállítás a Hamza Gyűjtemény és
Jász Galéria kiállítótermében.
Cikk a 11. oldalon

Jászkürt
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Jászberény város lapja

Jászok bemutatkozása Budapesten Ismerkedés az Unióval
A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium tavaly elnyerte
az Európa Parlament Nagykövet Iskolája címet. Az Európa Parlament
bázisintézményeként Európa-napot
rendeztek csütörtökön a Déryné
Rendezvényházban, ahol az unióról szóló előadásokkal bővítették a
megjelent diákok ismereteit és vetélkedővel mérték fel ki tud legtöbbet
Európáról.
kárpáti

Az elmúlt hétvégén a fővárosba költözött a Jászság, hogy a Vajdahunyadvárban
megrendezett ünnepségen bemutassa hagyományait, jelenét és történelmét, művészetét, gasztronómiáját, kultúráját. A hirtelen őszbe forduló időjárás ellenére is
élénk érdeklődés, és elismerő fogadtatás jellemezte a kétnapos fesztivált.
Kárpáti Márta
Régiónk számára nagy megtiszteltetés, hogy az ország jelentős hagyományokkal bíró térségeit bemutató tavaly
útnak indított kulturális fesztiválra – kun
testvéreink után –, máris a jászok kaptak

meghívást. Az ingyenesen látogatható
program keretében az érdeklődők színpadi produkciók, kiállítások, gasztronómiai élmények, kézműves bemutatók és
természetesen a vendégszerető jászokkal
való beszélgetések révén képet kaphattak a 27 jász település értékeiről. Bár az

Esős fogathajtó verseny
A korábbi évek szokásaitól eltérően ezúttal a Darázs család rendezésében – a
Jászberényi SE Fogathajtó Szakosztály keretein belül – immár XI. alkalommal
bonyolították le a fogathajtó versenyt Jászberényben.
Ács Tibor
A fogathajtó versenyt hagyományosan a külső Lehel futballpályán rendezték szeptember 22-én, szombaton. Mivel a jászberényi versenyre mindig nagy
az érdeklődés, így ötven fogat részére
maximálták az indulók létszámát, hogy

ne húzódjon el késő estig – tudtuk meg
ifj. Darázs István versenyigazgatótól. A
rendezvényen több kategória közül választhattak a fogathajtók.
A gyermekek sem unatkoztak, hiszen
ők is nyeregbe szállhattak – természetesen felügyelet alatt –, egy-egy póni hátán.
folytatás a 12. oldalon 

időjárás szigorúan betartotta az aznap
kezdődő őszre vonatkozó forgatókönyvet
és megpróbálta esővel riogatni az ünnepi
viseletbe öltözött jászokat, a jókedvet, az
otthonról hozott vendégszeretetet nem
sikerült elmosni. Töretlen lelkesedéssel
táncoltak, énekeltek, muzsikáltak, kínálták a hazai étkeket és az itókákat, mutatták be kulturális kincseinket, beszéltek
a látogatókhoz bárhonnan is érkeztek a
nagyvilágból.
folytatás a 4. oldalon 

Belvárosi
bejárás
Szeptember 19-én, szerdán délután
folytatódott a város képviselő-testülete részéről a választókerületek bejárása Szabó Tamás polgármesterrel az
élen. Ez alkalommal az egyes számú
választókerület képviselője, HajnalNagy Gábor tartott körzetbejárást,
majd azt követően lakossági fórumot.
Demeter Gábor
A bejárás találkozási pontja a Margit-sziget. Ez a terület fejlesztések előtt
áll, és ha az erre elkészített pályázat
megfelelő szakaszába jut, annak részletes publikálására is sor kerül. A tervek
szerint jövőre induló munkálatok között
szerepel a Szabadtéri Színpadhoz vezető
Riszner sétány megújítása is. A megvalósítandó pályázat elemei tartalmazzák
egy új játszótér kialakítását is. A most
hiányzó, egykor a sziget közepén található játszóeszközök felett eljárt az idő,
az elemek elkorhadtak, így életveszélyessé váltak, ezért kellett elbontani azokat.
folytatás a 2. oldalon 

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

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

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

A program moderátora dr.
Zrupkóné Pernyész Lívia szenior nagykövet, pedagógus elmondta, hogy a
program célja megismertetni az ifjúsággal az Európai Unió szerepét
és működését, valamint az európai
demokratikus gondolkodás megértése és elsajátítása. Az iskola aulájában

kialakított eu-s infópont – ahol a tanítványok oktatási segédanyagokat,
prospektusokat találnak –, is ezt a törekvést szolgálja. A diákokkal közösen
igyekeznek minél több olyan projektet
szervezni, amely játékosan, szórakoztatva tanítja az unióval kapcsolatos ismereteket, amelyekkel tudatos európai
polgárokká válhatnak. A cselekvési lehetőségek, a 2019-es uniós választások
jelentőségének megismertetése többek
között a mostani rendezvénynek is
feladata, amelyre a Jászság valamen�nyi középiskolája, illetve az ugyancsak nagykövetbázisként funkcionáló
ceglédi informatikai szakközépiskola
elfogadta a meghívást. A programban
Járóka Lívia, az Európa Parlament alelnökének váratlan betegsége okán némi
időbeli változás történt, ezért három
iskola visszamondta a részvételt.
folytatás a 8. oldalon 

Megnyílt a Népmesepont
Újabb közösségi tér nyílt a jászsági népművészeti értékek népszerűsítése érdekében szeptember 19-én a Városi Könyvtárban. A mintegy 80 millió forintos
beruházás lehetővé teszi, hogy minden korosztály mesés helyszínen, interaktív és tárgyi eszközök segítségével sajátítsa el a mese üzenetét.
szabó
– A népmese megtartó erejének
fontossága köztünk kell, hogy éljen a

Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

hétköznapokban. – hangsúlyozta köszöntőjében Berec Zsolt, a Jászkerület
Nonprofit Kft. vezetője.
folytatás a 11. oldalon 

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

www.nvgtrans.hu

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Tanulás és szemléletváltás
A Domokos Pál Péter Általános Iskola
tanulóiért és munkaközösségéért kifejtett tevékenységéért a Gyimesfelsőloki
Helyi Tanács 2018-ban Koczka Tibornak, a jászberényi Gróf Apponyi
Albert Iskola igazgatójának adományozta a Gyimesfelsőlok Díszpolgára
Címet. A kitüntetettet a tanévkezdés
lassan lecsengő hajrájában kerestük fel
az Apponyi iskolában, ahol éppen egy
új pályázat előkészületein dolgozott.
Kárpáti Márta
Ismét a természettudományos tantárgyak oktatását célozza a projekt?
Nem, most a külföldi partneriskolákkal együttműködve, a műemlékvédelem szemszögéből megközelítve a

művészetek és a történelem irányában
próbáljuk szélesíteni a tanulók tudását.
A történelem mellett kiváló művésztanáraink segítségével beleszőjük a vizuális és digitális ismereteket is. A pályázatnak Görögország a koordinátora.
Milyen szempontok döntenek a
projektekben résztvevő gyerekek személyéről?
A negyedik-ötödik osztályosainknak elsősorban az angol nyelvtudásukat nézzük, majd a tanulmányi eredményeiket és ezekhez hozzácsatoljuk
a családi háttér támogatását. Bármelyik pályázatban való részvétel akkora
pluszt ad a gyerekeknek, mind tanulmányi mind kapcsolati téren, hogy érdemes küzdeni a bekerülésért.
Májusban zárták a természetismereti tantárgyakra épülő, három
éven át futó Erasmus + uniós projektet. Azóta a program gyakorlatba
való átültetéséről érkezett valamiféle
visszajelzés?
Igen, az Apponyi iskola mellett valamennyi résztvevő iskola alkalmazni
fogja az általunk kidolgozott módszert,
valamint a berényi campus is jelezte,
hogy szeretné a hallgatóknak átadni
ezt a fajta tapasztalati tudásra alapozott tanítási formát, amit az öt iskolával együttműködve kikísérleteztünk a
program keretében.
A gyerekek hogyan viszonyultak az
újításokhoz? Sikerült közelebb hozni
számukra a nem annyira kedvelt természettudományos tantárgyakat?
A diákok rendkívüli módon élvezték a projektben való részvételt. Ebben

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

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

Cégünk rövid határidővel vállal

teljes körű lakásfelújítást
(tetőcsere, kőműves munkák, burkolás)
Telefon:

06-70/634-9231

a három éves ciklusban a természettudományos tantárgyakhoz a madarakon
keresztül vezetett az út. A tanulók közvetlen ismereteket szereztek a madárvilágról, majd ezeket a természetismereti
tényeket, tapasztalásokat hozzákapcsolták a vizuális művészetek, a néprajz, a
zene, a dráma fogalmaihoz. Érdekes
volt megfigyelni, hogy a különböző nemzetek hogyan viszonyulnak az
egyes tudományágakhoz a madármotívum vonatkozásában, hogy jelenik meg
a madár Izlandon, Németországban,
Lengyelországban, Spanyolországban
vagy Gyimesben.
A gyimesfelsőlokiaknak olyan
sokat jelentett a pályázat, hogy díszpolgári címmel is kitűntették a projektvezetőt.
A gyimesi kapcsolat különösen kedves közösségünk számára. A feltételek miatt nekik
nagyon nehéz pályázni, nem is
szívesen támogatja a román állam az effajta projekteket. A külföldiek látogatása a kis településen, nem beszélve arról, hogy
ezek a jobbára szegénységben élő
gyerekek eljuthattak távoli országokba, nekik valóságos csoda
volt. Hozzáteszem, a szerencsésebb gazdasági helyzetben élő tanulóknak is fantasztikus élmény
volt megtapasztalni, mennyire
természetközelben élnek még
ezek a nyitott szívű emberek.
A Domokos Pál Péter Általános
Iskolával a projekten kívül is
szoros a kapcsolatunk. Testvériskolai
keretben 2013 óta számtalanszor vittünk ki gyerekeket hozzájuk és fogadtuk viszont őket, rendeztünk táborokat
számukra. Adományokat, ajándékokat,
tanévkezdési csomagokat, jutalomkönyveket, de még digitális táblát is
kaptak tőlünk, amit óriási örömmel
fogadtak. Iskoláink közösségei között
valódi emberi kapcsolatok, barátságok
szövődtek az elmúlt öt év során.
A most induló pályázatban is
partnerek lesznek a gyimesiek?
Ők most igazgatóváltás miatt a
következő egy-két évben szüneteltetik
a pályázatban való részvételüket, mi
viszont újabb országokkal kerülünk
kapcsolatba. Mint már említettem, a
műemlékvédelmi pályázatban a görögökkel működünk együtt, és kíváncsian várjuk, kik csatlakoznak még. Ezen
kívül mi koordinálunk egy februárban
induló környezetvédelmi, hulladék újrahasznosítási-feldolgozási módszertani
projektet, amelyben Izland, Spanyolország, ugyancsak Görögország és Dánia
vesz részt. A résztvevő spanyolok idén
tavasz óta szintén testvériskolai kapcsolatban állnak velünk. Október 15-én
indulunk hozzájuk Perafort városába,
és áprilisban fogadjuk őket viszont.
Izgalommal várjuk a találkozókat és
reméljük, a projektek is az előzőhöz
hasonlóan élményekben, tapasztalatokban gazdagok lesznek, újabb barátságok köttetnek, és nem utolsó sorban
segítenek a diákoknak a tanulásban, a
szülőknek, pedagógusoknak a szemléletváltásban.

Belvárosi bejárás
 folytatás az 1. oldalról
Az autóbusz-állomás környékére
kanyarodott a delegáció, ahol annak
közvetlen szomszédságában lévő kávéház tulajdonosa kifogásolta a kialakult
állapotokat. Az iskola után itt összegyűlő
bejáró gyerekek előtte „bandáznak”, dohányoznak, a szeméttel nem érnek el a
hulladékgyűjtőkig, pedig több is található a megállóhelyeken, ezért a környezet
elhanyagolt és folyamatosan szemetes.
Maga a buszállomás, a várakozóhelyek kinézete több évtizedes probléma
már, felújítását TOP-os forrásból idén
ősszel szeretnék megkezdeni. A buszok
parkolása megszűnik a területen és kulturált, parkosított környezetben lehet
majd itt várakozni. A forgalomirányitó
épület a nyáron megszépült, belső tereinek megújítását folyamatosan végzik.
A piactérre rövid séta vezetett, ahol
nemrégen fejeződött be a közelben lévő
társasház felújítása, az előtte lévő járdaszakasz megszépítése, mellé rövidesen fák
kerülnek kiültetésre. A piac csarnokának
és területének átépítési terve közbeszerzési szakaszban tart. A legnagyobb változás itt a teljesen új csarnok lesz, amely
zárt kialakítású, ezért temperált fűtéssel
is ellátják, hogy komfortos körülmények
között folyjon a helyi termények árusítása. A parkolási gondok megoldására
új parkolók létesülnek, melyekből jóval
több lesz. A közelben lévő játszótér áttelepítésre kerül a Szövetkezet út túloldalára – helye már most is ideiglenes par-

szúságot okoz a gyalogosoknak, hiszen
a közlekedő járművek felcsapják a vizet
a várakozókra, és az átlépése is nehézkes. Az illetékesek jelzéssel élnek majd a
közútkezelő felé, mert az út nem városi
fenntartású, de a rajta lévő kátyúkat, útbordákat orvosolni szükséges.
A híd után a Szövetkezet út 6. számú
társasház melletti terület csapadékvíz-elvezetési gondjára van megoldás, és a fen-

kolóként funkcionál. A Palotásy János
utcában lesznek még új várakozóhelyek
kialakítva és a buszállomás mellett – annak megújításakor –, szintén készülnek
parkolók.
A Szövetkezet út szalagháztömbje
mögött, a garázssor előtti részen nagy
kátyúk éktelenkednek az aszfalton, a csapadékvíz megáll, fel kellene bontani az
egész területet, és újra szintezve leburkolni. Próbálnak anyagi forrást találni, de
addig is ideiglenes megoldással szeretnék
javítani a fennálló helyzetet.
A Szövetkezet úti híd mellett található zebra és járda között megsül�lyedt az útfelület, ezért ott csapadékos
időben mély tócsa keletkezik. Ez bos�-

rület, és akkor kulturált, szép, térköves
környezetet tudnának kialakítani, ami az
ingatlanok értékét is növelné.
A bejárás záró szakasza a Fürdő utcai háztömb mögött vezetett el, ahol a
lebontott garázsok helyén rövidesen közparkolók létesülnek, enyhítve a környék
ilyen jellegű terheltségén.
Lakossági fórum követte a bejárást a
Lehel Vezér Gimnázium osztálytermében, ahol a városvezetés, a körzet képviselője, a megjelent hatóságok és szervezetek felé több kérdés is elhangzott.
A Mártírok útján, akár annak két
oldalán, az ott parkoló autók okoznak
közlekedési nehézséget azzal, hogy tartósan elfoglalják a kerékpársávot. A

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

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

akácméz
vásár!

tebb lévő Liliom utcából lefolyó vizeket
is rövidesen gyűjtőcsatornán át a Zagyvába vezetik. Városi forrásokból, vagy a
körzeti képviselői keret egy részéből – a
társasházak valamilyen mértékű hozzájárulásával –, gyorsabban tudnának több
itt felmerülő problémát is megoldani.
A társasházaknak lakásonként hozzávetőleg harmincezer forint hozzájárulást
kellene fizetni, így a házakhoz tartozó
járda is megújulhatna, ami nem közte-

válaszból kitűnt, hogy ezt a szabályok
szerint megtehetik. A környéken kialakított egyirányú közlekedés szabályait
sokszor nem tartják be az erre közlekedők. Ez a forgalmi rend az egybefüggő
kerékpárút hálózat miatt lett így átalakítva, így a felvetésről tudnak az illetékesek. Az idevonatkozó kerékpárutas
pályázat fenntartási idejének lezárásakor, ami jövőre esedékes, lehet majd a
forgalmi rendhez nyúlni, és foglalkoznak is majd a kérdéssel.
A Megyeház utca végén lévő parkoló gépi tisztíthatóságának megoldását

kérte egy ott lakó, mivel a folyamatosan ott álló autók miatt ez nem lehetséges. Ezt oly módon biztosítják, hogy
tábla jelzi majd a takarítás időtartamára
a parkolás tilalmát.
A tüdőgondozó, és az egykori gyermekkórház épületének sorsáról érkezett
érdeklődő kérdés. Mivel ezek állami
tulajdonban vannak, a város egyelőre
ezekkel nem tud érdemben foglalkozni,
hasznosításukra, felújításukra keresik a
lehetséges megoldásokat.
A bejáráson már felvetődött az autóbusz-pályaudvar szegletében lévő állapotok rendezésének ügye. A fiatalok
bandázása, az ebből következő italozás,
szemetelés megszüntetése megoldásért
kiált. A polgármester elmondta, hogy
ilyen jellegű problémát már sikerült
megszüntetni, felszámolni a piac fahídhoz közeli sarkán. A nem elfogadható
magatartás, kifogásolt viselkedés ellen, a
közterületi hatóság és a rendőrség kifejezetten maceráló fellépése célravezető lehet a fent említett esetben is. A felszerelt
közterületi kameráknak is szerepük volt
az állapotok rendezésében, tette hozzá a piac üzemeltetéséért felelős vezető.
Mindkét megoldással élni fognak a közeljövőben, a kialakult állapot megszüntetése érdekében. Első lépésként azonban
az iskolákon keresztül hívják fel a diákok
figyelmét és elsősorban feléjük kommunikálva köztudatba hozzák a hatóságok
szigorú, ismétlődő fellépését, valamint
türelmi idő után a büntetés lehetőségét
is. A terület küszöbön álló felújítása, és
az így kulturáltabbá alakuló környezet,
annak nevelő hatása a tapasztalatok szerint visszafogja a deviáns viselkedést. Ennek megvalósulásáig megteszik a vázolt
intézkedéseket, hogy hozzászokjanak az
érintettek a lakosság által jogosan elvárt
rendhez, rendezettséghez.

Emlékezés

Soha nem múló fájdalommal
emlékezünk

Pintér István

/Csomor Családi
Méhészet

Kormos Zoltán

facebook.com/
berenycafe

2018. szeptember 27.

(1953-2018)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

(1934-1998)
halálának
20. évfordulójára
emlékezünk.
Feleséged, két fiad,
két menyed, öt unokád,
négy unoka vejed, nyolc dédunokád.
Mindig szeretünk és
soha nem feledünk.

Farkas Imréné
született: Bús Mária

halálának 5. évfordulójára.
Szerető férje és családja

Interjú
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Célom, hogy a közjót szolgáljam Jászberényben
Július elsejétől új vezető lépett a
Jászkerület Nonprofit Kft. élére Berec Zsolt Miklós személyében. A kinevezése óta több mint két hónap
telt el, így volt idő megismerni a cég
működését. Többek között erről és
az előtte álló kihívásokról, tervekről
kérdeztük az új ügyvezetőt.
Szabó Lilla
Közel négy évig töltötte be a
megyei közgyűlés alelnöki posztját.
Júliustól pedig egészen új irányban,
kulturális és művészeti területen lát
el ügyvezetői feladatokat. Melyik
megbízás áll közelebb a szívéhez?
Nem teljesen más a két feladat,
hiszen mindkettőben közös célom,
hogy a közjót szolgáljam. A megyénél
a Terület- és településfejlesztési Operatív program pályázati lehetőségein
keresztül tudtam szolgálni Jász-Nagykun-Szolnok Megye fejlődését, most
pedig a közművelődésen keresztül a
kultúrát, itt Jászberényben. Úgy gondolom, hogy a pályázatok terén szerzett
tapasztalom a Jászkerületnél is hasznosnak fog bizonyulni. Ez a terület nem áll
tőlem távol, sőt… Életem egy jelentős
részét a kultúra szolgálatában töltöttem
és töltöm, hiszen színházban, zenei
formációkban, illetve háttérmunkálatokban előadóként is tevékenykedem.
Végzettségemet tekintve pedig pedagógus vagyok, nemzetiségi szakirányos
tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető.
Hezitált a válaszon, vagy egyből
igent mondott a felkérésre?
Természetesen minden döntést –
legyen az magánélet, vagy munka –,
precíz mérlegelés kell, hogy megelőzzön. Érvek és ellenérvek. Napi 100
kilométert ingázok, így nem kevés idő
telik utazással, emellett az új megbízás
igen sok korábbi „halogatott” és aktuális feladat megoldásával jár, amiért
áldozatot kell hozni, de ezek kellemes
lemondások. Az, hogy Jászberényben
dolgozhatok, komoly megtiszteltetés
és feladat is egyben. Úgy tekintek a
városra, mint Jász-Nagykun-Szolnok
megye ékszerdobozára, amire vigyáznunk kell és sokat dolgoznunk érte.
Öröm és egyben kihívás is, hiszen szeretnék megfelelni a jászberényieknek,
a jászoknak, ugyanakkor magammal
szemben is maximalista vagyok.

Több mint két hónappal megválasztása után máris több nagyobb
rendezvényt kellett lebonyolítania.
Hogyan értékeli a Jász-Expo és Fesztivált, illetve a Jász Ünnepet?
Az expó kapcsán az egyik legfontosabb, hogy sikerült a jó időt „megrendelni”. A rendezvény sikere véleményem szerint részben abban rejlik,

is, ahol igen elismerő híradások születtek. Egy fontos eredménynek gondolom, ha ezzel a kulturális fesztivállal
sikerült nagyon jó marketinget csinálni
a Jászságnak, Jászberénynek. Az előkészületek, a lebonyolítás hatalmas munka volt, de úgy érzem megérte. Ezúton
is köszönöm minden kedves kollégámnak és közreműködőnek az önzetlen és

Fotó: Mészáros János
hogy Jászberénynek van mit felmutatni,
van mire büszkének lenni. Igyekeztünk
olyan fesztiválprogramot összeállítani, ami túlmutat azon, hogy az expó
egy gazdasági rendezvény. Több helyi fellépőt meghívtunk, hogy kellően
reprezentáljuk a jászberényi, a jászsági
értékeket. Az az elvem, hogy a helyi előadóknak mindig kiemelt figyelmet kell
élvezniük, és ehhez a jövőben is ragaszkodni fogok. Nos, a Jász Ünnep „élménye” még nagyon friss. Itt sajnos az időjárás nem volt olyan kegyes hozzánk,
mint az expó kapcsán, de megmutattuk, hogy a Jászság értékei, sokszínűsége és a jász identitás nem hiába állta ki
az évszázados próbákat. Ehhez képest a
viharos szél, a hideg és az eső sem állhatott utunkba a Vajdahunyadvárban
a hétvégén. Ha értékelni kellene, akkor
talán egy önálló cikk is kevés lenne úgy
hiszem, de abban biztos vagyok, hogy
sikerült méltó módon bemutatkozni
a főváros és a nemzetközi érdeklődők
előtt. Büszke vagyok rá, hogy az esemény megmozgatta az országos médiát

áldozatos munkáját.
Korábban említette, hogy előadóművész is. Az expón láthattuk
önt a színpadon zongoristaként Farkas Rozika nótaénekes kísérőjeként.
Úgy tűnt nagyon élvezi! Milyennek
találta a jászberényi közönséget?
Délben elég hálátlan feladat a színpadra állni, hiszen mindenki ebédre
készül, kissé kiürülnek a széksorok. Viszont, akik ott maradtak, ők azért tették, mert szeretik a magyar nótát vagy
Farkas Rozika nótaénekest. Ez érződött
a közönségen, nagyon jó volt a jászberényieknek muzsikálni. Egyébként
ilyen formában is szívesen vettem ki a
részem az expó munkálataiból, sőt, ha
kellett, akkor szemetet szedtem, széket
pakoltam.
A kollégái közül többen a színpad előtt tapsoltak a produkció végén. Könnyű volt beilleszkedni?
Nem mertek nem tapsolni… (jót
nevet – a szerk.) Na, persze ez csak vicc.
Úgy gondolom annyira könnyű a beilleszkedés egy új csapatba, amennyire az

ember könnyűvé teszi magának, vagy
épp megnehezíti. Ha valaki idegenként
áll hozzá az új arcokhoz és feladatokhoz, akkor természetes, hogy idegenként kezelik. Ha mosolygok, hiszem,
hogy visszamosolyognak rám. Ezt szem
előtt tartva igyekeztem kellő nyitottsággal állni az új kihívásokhoz. Persze az
ember bizonyítani is szeretne a kollégáknak, a tulajdonosnak, de elsősorban
Jászberény lakosságának. Ez vezérel.
Mint vezető, mit tart legfontosabbnak a munkájában?
A humánum nálam nagy érték,
magamat is humánus vezetőnek tartom. Ezt az elvet bizonyítja az is, hogy
nekem nem beosztottjaim, hanem kollégáim vannak, ráadásul nagyon jók.
Büszke vagyok a csapatomra, egyszerűen jó velük dolgozni.
Mondhatjuk, hogy a kollégáktól
is elvárás a humánum?
Igen, azt gondolom, ebben már
most van változás a Jászkerület életében. Nyitottunk egy tabula rasát,
aminek fontos része a nyílt, de emberi
kommunikáció, a kölcsönös tisztelet.
Jelenleg a humánum került előtérbe,
abszolút bizalmi és közvetlen munkakapcsolat jellemzi a hétköznapokat. A
kollégák „alkotnak”, igyekszünk kreatív és alkotó légkört teremteni.
A kreativitás alatt új programokat, ötleteket ért?
Igen! Elsősorban most még új
munkaszervezési módszerekben nyilvánul meg, de természetesen dolgozunk azon, hogy új programokat és
új lehetőségeket teremtsünk. Egyelőre
ebben kellő visszafogottsággal szabad
csak gondolkodni, tekintettel arra,
hogy jövőre aktualizálódik a Malom
Projekt, ami Jászberény közművelődési
életében egészen új távlatokat nyithat.
Előtte nagy újdonságokba nem volna
szerencsés belefogni, és nem is racionális, sem gazdasági, sem közművelési
szempontból. Jelenleg a szinten tartás,
és a stabilitás a cél. Szeretném emellett
a cég ügyeit tisztább mederbe terelni,
átláthatóbbá tenni.
Tehát a programokat illetően
még nem lehet nagyobb változásokra
számítani?
Az innovációkat, amin jelenleg is
dolgozunk, a Malom Projektre építjük
rá, de azért már voltak és vannak kísérletek az újításra. Fontosnak tartom,
hogy a kiemelt minőségű szórakozta-

táshoz ne kelljen elutazni Jászberényből. A Jászkerület Nonprofit Kft. azért
van, hogy mindenkinek „becsempés�sze” a szórakozást, a kultúrát a dolgos
hétköznapjaiba.
Mindenkinek szeretnének kedvére való szórakozást kínálni, de bizonyára hallotta, hogy eddig nehezen
lehetett a középiskolás, egyetemista
korosztályt becsábítani a rendezvényekre.
Erről határozott elképzelésem van.
A városnak nagyszerű középiskolái vannak, sőt felsőoktatási intézménye, amit
mindenképp ki kell használni. Ebben
szeretnék támaszkodni a campuson tanulókra és nemcsak a tekintetben, hogy
részt vegyenek a programokon, hanem
véleményükkel segítsék a Jászkerület
munkáját. Dr. Varró Bernadett főigazgató asszonnyal már folynak egyeztetések az új programokról, melyek idáig
még nem voltak a városban, de máshol
jól működnek. Jövő nyárra tervben
van egy nagy rendezvény, amelyre a
fiatalosság és a lendületesség jegyében
várjuk az érdeklődőket, de erről többet
most még nem szeretnék elárulni.
Miben tapasztalhatunk még változást?
A kommunikációban mindenképp.
Szeretnénk minél közvetlenebb módon szólni az emberekhez, de ehhez
először meg kell szólítani őket. Szeretném a Jászkerület Nonprofit Kft.-t,
mint márkanevet erősíteni a köztudatban. Fontos a helyi művészeti szereplők, csoportok erősítése, megjelenésük
hathatós segítése, és emellett a műfaji
sokszínűség. Gondolok itt például a
klubkoncertekre. Annak a híve vagyok,
hogy valamiről nem beszélni kell, hanem megmutatni. Úgy gondolom,
nem néhány jól irányzott mondat fogja
a munkánkat jellemezni, sokkal inkább
az, ha a rendezvényeken mosolygós
jászberényi arcokat látunk.
Ez az, ami motiválja?
Abszolút! Nincsenek hiú ábrándjaim, hiszen tudom, hogy mindenkinek
nem lehet a kedvében járni, de erre
törekszem. Precíz embernek tartom
magam, a feladatot és a kihívást komolyan veszem, nem tudok félgőzzel
csinálni semmit. Akkor érzem magam
hitelesnek, ha azt, amit csinálok teljes odaadással, szívvel-lélekkel, olykor
erőn felül végzem. Ebben a kérdésben,
nekem most Jászberény az első!

Az érintettek tudják, hogy mit jelent egy
„bajba” jutott kisgyerek, család esetén
azonnali segítséget kapni. 2006-tól egészen 2011-ig, az új köznevelési törvény
hatályba lépésig volt egy fejlesztő iskolájuk a súlyosan, halmozottan sérült gyerekek részére. 2012-óta a két említett feladatra nem kaptak működési engedélyt.
A lelkük mélyén tudjuk, hogy tovább
kellene menni azon a megkezdett úton.

„Nekünk annyit ér egy társadalom, ahogyan az idősekről, a gyerekekről, betegekről, a sajátos nevelési igényű egyénekről
gondolkodik és gondoskodik.”
Ebben a szellemben dolgoznak ma
is az intézményben, amely már új arculattal is bővült, hiszen elindult útjára a
Dobó Katalin Tanulóközösség 6-14 éveseknek, valamint a Minikék 1-3 évesek
csoportja.

Negyedszázados a Maci Alapítvány
1993 júliusa óta működik a Maci Alapítvány Jászberényben. Az alapítók
célja az volt, hogy a Hűtőgépgyár/
Electrolux lakótelepén lévő óvoda tovább szolgálja a lakosságot, azon belül is a kisgyerekes családokat.
d. g.
Nagy örömmel és lelkesedéssel nyitották meg az óvoda kapuját, akkor 36
gyerek előtt. Hamarosan szembesültek
olyan kihívásokkal, amelyekre nem
számítottak. Sérüléssel élő gyerekeket
nevelő családok keresték meg őket, akik
óvodát kerestek, hogy a szülők visszamehessenek dolgozni. Vállalták a feladatot, és nem sokkal később már egy egész
csoportnyi sérült gyermek érkezett hozzájuk a helyi bölcsődéből. Így a maga
természetes módján elindulhatott egy
olyan befogadó nevelés, ami még ma is
előremutató, és ami magával hozta az
elkerülhetetlen személyes és közösségi
szintű fejlődést.
Az intézmény Jászberény egyik
kertvárosi részében helyezkedik el, há-

rompercnyi sétára a város állatkertjétől
és uszodájától. Ugyanilyen közelségben
van a Zagyva partján lévő kiserdő, ahol
jól bebarangolható ösvényeket fedeznek
fel és járják be rendszeresen a gyerekekkel. Ezekkel az adottságokkal gyakran
áll módjukban tervezni, és így egészséges környezetben, változatos feltételekkel szervezik a munkájukat. Az utóbbi
évek kutatásai egyértelműen bizonyítják, hogy a friss levegőn való tartózkodás, a szabadban végzett mozgások a

Minden gyermek
megérdemli
a tudatos szülőt!
(Dr. Shefali)
test és a lélek számára is elengedhetetlenek. Épületük földrajzi elhelyezkedése
és nevelőtestületük elköteleződése az
egészséges életre nevelés mellett tökéletes összhangot teremt a gyerekek harmonikus életéhez. Kiemelt támogatójuk
az Electrolux, valamint Jászberény Város
Képviselő-testülete.

Közösségük fókuszában a gyermekek állnak, az ő mindennapi jóllétük,
harmóniájuk, önismeretük, önszeretetük, önelfogadásuk. A „Macisok” számára ez mindennél értékesebb. Támogatni kívánják őket abban, hogy legyen
újra gyerekkoruk! A gyerekeken keresztül jutnak el a teljes családhoz, és ezáltal
önmagukhoz is. A családokra figyelni a
következő fontos feladatuk, mert a gyerekek világrajövetele után elkezdődik a
kicsik szülők általi befolyásoltsága. Ez
tudattalan folyamat, mely hátráltathatja, hogy a gyerekek önmagukká válhassanak. A megoldást a bizalomteljes
együttműködésben látják, ahol egyenrangú szerepet kapnak a gyerekek, a szülők, és a munkatársak. Céljuk egy olyan
tudatos közösség létrehozása, melyben
a résztvevők koruktól függetlenül felismerik életfeladatukat. Az életre fejlődési
folyamatként tekintenek, amelynek a
mentális egészség, a játék, a tanulás szerves és természetes része.
Az ovi mellett először Pedagógiai
Szakszolgálatot hoztak létre, amelyben
helyet kapott a korai fejlesztés (0-3 év).
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Jászok bemutatkozása
 folytatás az 1. oldalról
A műsorfolyam díszfelvonulással
vette kezdetét, amely során a történelmi zászlóinkat hordozó jász huszárok
mögé felsorakoztak a jászkapitányok,
polgármesterek, a Jászok Egyesületének
képviselői, néptáncosok, hagyományőrzők, a jászsági pálinka- és a méz lovagrend tagjai, népdalkörök, íjászok. A
Vajdahunyadvárból induló és oda vis�szaérkező menethez a taktust a zeneiskola növendékei diktálták ütős és fúvós
hangszereken. Fanfárok hangja kísérte
az ünnepi színpadra jász összetartozásunk jelképét, a Jászkürtöt, amelyet
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató kíséretében Ézsiás Barnabás regnáló
jászkapitány Farkas Ferencnek, a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnökének nyújtott át.
A Kossuth Népdalkör vezetésével
énekelt Jász Himnusz elhangzását követően Farkas Ferenc köszöntötte az
egybegyűlteket. Beszédében felvázolta
a jászok történelmét, az idők viharában
megélt megpróbáltatásait, kitartását,
szabadságszeretetét, a féltve őrzött, újraélesztett hagyományok gyökerét. Köszönettel emlékezett meg Szabó Tamás
polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő tettére, akik javaslatára
a redemtio-s diploma aláírásának napját nemzeti emléknappá nyilvánította
a parlament. Az elnök beszélt a jász
identitás megőrzését szolgáló civil szervezetek munkájáról, kultúránk megélését lehetővé tévő tevékenységekről,
az értékőrzésről, és a mindennapokba
beépülő jász öntudatról, a jász összetartozás jelentőségéről.
A következőkben Pócs János, a
Jászság országgyűlési képviselője lépett
színpadra köszöntő szavait közvetítve.
„Jászok, kunok, avarok, mindannyian
magyarok” – idézte Bánfi Ferenc dalát
beszéde elején a képviselő. A jászok
földjén már slágerré vált nóta a Parlament díszlépcsőjén is felcsendült azon
a bizonyos 2014-es május 6-i napon,
amikor a számunkra oly nagy jelentőséggel bíró redemptio az országgyűlés
egyöntetű igenje révén emléknappá
lett. Hazánk fennállásának ezer éves
ünnepére megépített Vajdahunyadvár
méltó helyszín arra, hogy a Jászság és
az ország fővárosa együtt ünnepeljen.
A műemléképület a mezőgazdasági
múzeum otthona, amelyben a világ
második legnagyobb szarvasgombáját
őrzik, amit a Jászságban találtak. Pócs
János beszédében párhuzamot vont a
jászokat ért történelmi események, és
a napjainkban a magyarokat fenyegető
szabadságvesztés között. Annak idején
a jászok összetartásának köszönhetően
sikerült visszavenni szabadságunkat,
meg tudtuk védeni identitásunkat.
Őseink tetteinek üzenete van a ma
élők számára is. Végezetül a képviselő
köszönetet mondott a jász embereknek, a hagyományok őrzőinek és továbbéltetőinek, a fővárosnak illetve a
mezőgazdasági múzeum igazgatójának
a vendéglátásért, a bemutatkozási lehetőségért. „Nem akarunk mást csak élni,
nyugovóra itt letérni, mi atyánkért, fiak
értünk, megőrizzük nemzetségünk”
– hangzott a zárszó ismét az ismert
dalból, mely a következő percekben a
szerző előadásában is felcsendült.
A jászok 1998-tól választanak kapitányt, akinek legfőbb feladata a hagyományőrzés istápolása és a jász öntudat
erősítése – ismertette Gál-Dobos Beáta
műsorvezető, majd felkérte Borbás Ferenc jászkun főkapitányt ünnepi köszöntőjének megtartására. A főkapitány örömét fejezte ki, hogy egy ilyen
történelmi helyszínen sikerül bemutatkozni a 13. század óta a magyarságba

beolvadt, ám identitásukat hűen őrző
jászoknak. Hangsúlyozta, megmaradásunk, kultúránk, gazdasági sikereink
az együvé tartozás érzéséből fakadnak. 1745 június 12-én hirdették ki a
jászberényi főtemplomban a redemtio
tényét. Akkor hangoztak fel a főkapitány zárszavában idézett örökérvényű
szavak: „Istennek dicsőség, Boldogas�szonynak tisztesség, jászoknak, kunoknak örök békesség!”

A helyi rendezők részéről dr. Estók
János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum igazgatója köszöntötte a résztvevőket. A tavaly hagyományteremtő
szándékkal útnak indított program
célja bebizonyítani azt, hogy Magyarország kulturálisan hihetetlenül gazdag
ország. A kunok után idén a jászoknak
van lehetőségük bemutatni értékeiket
itt az ország fővárosában. Már a szervezés előkészületeiben megbizonyosodtunk arról, hogy az imént elhangzottak
a jászok nagyszerűségéről nem csupán
üres szavak. Méltán lehetnek büszkék
történelmükre, hagyományaikra, értékeikre, többszázéves önkormányzatiságukra, kivívott szabadságukra. Megtapasztaltuk, a jászok szorgalmasak, és
példamutatóan szervezettek. A főigazgató köszönetet mondott valamennyi
jász közreműködőnek, szervezőnek,
akik lehetőséget adnak megismerni azt
a módot, ahogy a múltat továbbörökítik és élővé teszik.
A következőkben színpadra szólított dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért
felelős államtitkár köszöntője nyitotta
meg hivatalosan a rendezvényt. A Jász
Ünnep nem csak a Jászságban élők, de
valamennyi kirajzott településen lakó
jász ünnepe is. A hitből fakadó erő
annak idején segített benépesíteni az
idők viharaiban elnéptelenedett településeket is, megoldani a demográfiai
válságot. A Jászságban, a jászok között
található társadalmi érték gazdasági
értékké érett. A történelmileg megörökölt, befogadásra nyitott régió ma
is erős gazdaságilag. A különállóság, az
összetartástudat, ugyanakkor a nyitottság teremtette meg azt a lehetőséget,
hogy a kunok és a jászok itt ünnepelhetnek, és van okuk az ünneplésre. A
szabadságból és az identitásból fakadó
öntudat mind leképeződik a Jászság
épületeiben, viseletében, a lelkekben.
A szuverenitás megőrizte, gazdagította
a jászokat, és példaképül szolgál a magyar nemzet egésze előtt.
folytatás az 5. oldalon 
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Vajdahunyad várában

 folytatás a 4. oldalról
A ceremónia záróaktusában Farkas
Ferenc, a Jászsági Önkormányzatok
Szövetségének elnöke illetve Szabó Tamás, Jászberény, a Jászság fővárosának
polgármestere a köszönet jelképeként a
jászok bőségkosarát nyújtotta át az államtitkárnak, a múzeum főigazgatójának, valamint a főosztályvezető úrnak,
majd a levonuló zászlók kíséretében a
Jászkürtöt a Jász Múzeum igazgatója
megőrzésre visszavette.
Az ünnep tiszteletére tartott állófogadáson Szabó Tamás polgármester
mondott pohárköszöntőt. Elsősorban
köszönetet mondott a vendéglátóknak, a szervezőknek, a háttérmunkában
résztvevőknek, akik a bemutatkozást
tartalommal töltötték meg. Mindezeken túl köszönettel illette azokat, akik a
jász összetartozás jegyében a programot
anyagi forrásokkal támogatták. Jászberény közössége nevében kérte, fogadják
el a felajánlást és az invitálást a fogadásra, majd poharát emelve tartalmas szórakozást kívánt az előttünk álló hétvégére.
A polgármester kívánsága teljesült,
hiszen valóban sikerült színvonalas tartalommal megtölteni a hétvégét, amely
mind a Jászságból fellátogató közönségnek, mind a budapestieknek és a távolabbi vidékekről érkezőknek élménydús
volt. A színpadi műsorfolyamot a Palotási János Zeneiskola Fúvószenekarának
műsora nyitotta, majd a Viganó AMI
gyermekcsoportjai léptek fel néptánc
koreográfiákkal. A Jászságból és a kirajzott településekről érkezett népdalkörök
és citerazenekarok, népzenészek műsorára az eső is elállt, így egyre többen
nézték, hallgatták a produkciókat. A
viseletbemutató előtt is többen megálltak megdicsérni díszes ruházatainkat. A
jász viseletet a Jászság Népi Együttes Mi
erre megyünk című önálló műsorában
is megcsodálhatta a közönség, ahol nem
csak a jász, de a Kárpát-medence egészéből merített néptánc-kincs színpadra
került, és nagy tapsot érdemelt a szombati nap méltó zárásaként.

Vasárnap a kelepelő Bábcsoport A
három kívánság című előadása indította a napot, majd a Berényi Színjátékosok nevettették meg a népes közönséget az itt járt Mátyás király című
mesejátékukkal. A vicces jeleneteken
a külföldiek is jókat derültek, hiszen
Zentai Zoltán fergeteges alakítása nem
ismer határokat. Egyébként a gasztro
sátrak környékén is határtalan volt a
jókedv, mint kiderült a jóféle jász pálinka kóstolása felold mindenféle nyelvi akadályt. Kalla Pálék, Erős Sándorék

standjánál mindenféle nyelven folyt a
társalgás, na meg a finom nedű a poharakba. A lovagrendnél kóstolni, míg
Erőséknél vásárolni is lehetett. Sándor
elárulta, hogy nem számított ekkora
forgalomra, a kisüveges pálinkákból
több is elkelt volna.
Molnárék mézes sátránál és a méz
lovagrend képviselőinél is nagy volt a
forgalom. Érdekes módon a repceméz
volt a legismertebb és a legkelendőbb
a nyugati turisták körében. A sajtos
pultról is hamar elfogytak a kóstolni
való falatkák, csakúgy mint a csiramálét kínáló asztalról a csemege. Innen
csak az angol nyelvű recept hiányzott
a gasztro-turisták véleménye szerint.
Szántaiék már délelőtt elkezdték a szorgoskodást az ebédet kínáló sátornál,
ahol főleg vasárnap voltak foglaltak az
asztalok. Legnépszerűbbnek a pandúrgulyás bizonyult, melynek összetételéről élénken érdeklődött a közönség.
Desszertet már fent, a múzeum aulájában volt érdemes kóstolni, ahol a Jász
Múzeum asztalánál a könyvek, kiadványok nyújtotta szellemi étkek mellett
jászsági lakodalmas kalácsból vagy szilvás papucsból csemegézhettek. Szintén
széles választékot kínáltak finomabbnál
finomabb süteményekből a kirajzott
települések asztalánál.
A gasztro örömök élvezete mellett
a léleknek és a szemnek is jutott gyönyörűség bőven. A kiállításokon tárgyi
kultúránkat, múzeumaink, fotósaink
jóvoltából képzőművészeti alkotásainkat
csodálhatták meg a látogatók. A népi
kultúra kézműves termékeinek alkotását ki is lehetett próbálni. Kicsik és nagyok akár órákig elmerültek az alkotás
örömében a Csete Balázs Honismereti
Szakkör, a kézműves mesterek, Nagy
Ildikó nemezkészítő, Kissné Tősér Melinda csuhéfonó interaktív műhelyében.
Sokan körbeállták Molnár Gábor kovácsmestert és Kovács Zoltán kosárfonót, akinek nem csak a keze, de a nyelve is sebesen járt munka közben, hogy
megossza a mestersége csínját-bínját.
A Tarisznyás Műhely népi játékparkja a vasárnapi kellemes időben nyüzsgő
térré alakult. Az íjászok eszközeit, az
ostorpattogtatást is sokan kipróbálták
és különösen a kínai vendégek nagy
élvezetet találtak a kürtök fújásában.
Emléktárgyakat is vásárolhatott, aki a
későbbiekben otthonában is meg akar
emlékezni a jászokról. Gyönyörű hímzések, porcelánok, fazekas termékek, ékszerek kínálták magukat eladásra.
A kiállítók között sétálva találkoztunk dr. Dobos Lászlóval, a Jászok Egyesületének elnökével is, aki az ünnepen
való bemutatkozásnak a megálmodója.
Elmondta, hogy véleménye szerint jól
sikerült a fesztivál és különösen örömre
ad okot, hogy elfogadták invitálásunkat a kirajzott települések képviselői
is. Mosolyogva mesélte, hogy többen
megkérdezték mikor lesz a következő
Jász Ünnep, mert nagyon szívesen találkoznának a fővárosban ismét a vendégszerető jászokkal.
Nézelődés, kóstolgatás közben érdemes volt vissza-visszatérni a színpad
elé, hiszen ott folyamatosan zajlottak
a műsorok. Vasárnap délidőben a jászságiak mellett a kirajzott települések
néptánccsoportjai is bemutatkoztak,
majd a jász pávakörök, népzenészek, citerazenészek léptek dobogóra. Egy órás
műsort adott a Jártató Zenekar Bolla János, Kovácsné Lajos Krisztina és
Rékasi Emese jászsági népdalénekesek
közreműködésével. A vidám hangulatú
informatívan szórakoztató kétnapos
rendezvényt a Jászberényi Hagyományőrző Egylet sodró lendületű néptáncos
produkciója zárta.

Demeter Gábor és Halász Lajos képriportja.
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Országos Könyvtári Napok: Könyvtárak –
Közös tudás – Közösségi hozzáférés
2018. október 1-7.

Déryné ünnepség
október 1., hétfő 16 óra Dérynére emlékező
ünnepségnek lesz helyszíne a Jász Múzeum,
a Zene világnapján.
Jász Múzeum
A hónap műtárgya
október 2., kedd 17 óra

október 1., hétfő
10 óra"Jó kamasznak lenni. Jó kamasznak
lenni?" író-olvasó találkozó tiniknek Sohonyai
Edittel. Az írónő könyvei azért is érintik meg
sok tizenéves lelkét, mert azok a fiatalokról, a
kamaszok mindennapos problémáiról szólnak.
Tökéletesen átérzi, milyen bonyolult időszakon
mehetnek át a tinédzserek, hiszen ő is nehezen
élte meg a pubertáskor éveit.
október 2., kedd
9 óra Babahordozó foglalkozás. 17 óra „Családbarát könyvtár” - játékos teadélután a könyvtárat
rendszeresen látogató családoknak.
október 3., szerda
9 óra „Tudásátadás – tudásegyesítés” Szalmafonás a porteleki Dósáné Ilonka szalma- és csuhéfonóval valamint papírfonás a porteleki Gombolyag csoporttal.
október 4., csütörtök
Kiállítás a szalmafonók, papírfonók munkáiból.
9 óra „Könyvtári kreatívok” Folded book art
workshop Nagyné Fülöp Krisztinával, Origami
könyvtárosokkal. 17 óra „Merész magyarok”
- Író-olvasó találkozó Nyáry Krisztián íróval,
moderátor Hevesi Judit költő.
október 5., péntek
10 óra Kerekítő foglalkozás – népi ölbeli játékok
Kovács Zoltánné Krisztával. 9-18 óráig „Itt a
piros! Hol a piros?” Könyves nyomkereső játék
a könyvtárban. 9-18 óráig „Szükség van még
könyvekre?” - véleménycsere a Facebookon.
október 6., szombat
9.30 óra „Örökség és emlékezés - Egy zsidó
templom története” Helyismereti könyvtári túra
Parti Csaba helyismereti könyvtárossal.
október 7., vasárnap
17 óra Nordic Walking a könyvtárosokkal a
Zagyva gáton (indulás a Zúgótól).
Városi Könyvtár

A hónap műtárgya sorozat októberi bemutatóján Sáros András: Téli Zagyva farostra készült
olajfestményét mutatja be a festő fia Sáros László
György DLA Ybl díjas építész. Ezt követően
kötetlen beszélgetésre lesz lehetőség az alkotó
életéről, pályafutásáról, munkásságáról a Sáros
család tagjaival. Festménybemutató, előadás és
beszélgetés.
Szikra Galéria
Meditációs gyakorló est - Dr. Őrlős Gábor
október 4., csütörtök 18 óra az Ébredő Fények
Rend Akadémia műhelymunkája során a „felébredés” folyamatát segítő gyakorlatokat ismerhetnek meg az érdeklődők.
Ideál Center (Jb., Táncsics M. u. 2.)
Könyvbemutató
október 5., péntek 17.30 60 éves a Palotásy János Zeneiskola. Könyvbemutató és hangverseny.
Déryné Rendezvényház
Az aradi vértanúk napja
október 6., szombat 16 óra
A jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület
ünnepélyes megemlékezést tart a 13 aradi vértanú és az első magyar felelős miniszterelnök, gróf
Batthyány Lajos halálának 168. évfordulóján.
Emlékbeszédet mond Metykó Béla helytörténeti
kutató, közreműködik a Jászberényi Kossuth
Népdalkör. A megemlékezésnél tisztelegnek a
Jász Lovas Bandérium tagjai.
Kapitánykert, a tiszteletükre létesített
új emlékfasor bejáratát jelző emlékkőnél

Októberi sportprogramok
Október 5., péntek 19 óra
Női kézilabda Pest megyei bajnokság „A” csoport Jászberényi NKE - Sülysápi SE
Lehel Sportcsarnok

Október 25., csütörtök 18 óra
Női röplabda Extra-liga bajnoki mérkőzés
Jászberény Volleyball Team – UTE
Bercsényi úti Játékcsarnok

Október 6., szombat egész nap
X. Lehel Vezér Kupa, IV. Eperjesi Nándor
Emlékverseny
Bercsényi úti Játékcsarnok

Október 30., kedd 18.30 óra
Női kézilabda Pest megyei bajnokság „A”
csoport
Jászberényi NKE - Dunavarsányi TE
Lehel Sportcsarnok

Október 6., szombat 14.30 óra
Labdarúgó NB III Keleti csoport
Jászberényi FC – Putnok bajnoki mérkőzés
Gyöngyösi Stadion

Jótékonysági Musical és Operett Gála
október 6., szombaton két előadáson is
Jótékonysági Musical és Operett Gála a Maci
Alapítvány javára. 15 órától az első előadáson
fellépnek: Egyházi Géza, Sándor Péter, Koós Réka
19 órától a második előadáson Egyházi Géza,
Sándor Péter, Wunderlich József szerepel.
Ifjúsági Ház
Rózsafüzér királynéja búcsú
október 7., vasárnap 10 óra Rózsafüzér Királynője búcsúját ünnepeljük a Barátok templomában.
Barátok temploma
Bakancslista
október 9., kedd - Út a teljes szabadság felé 4
kontinensen át, előadó: Female Yeti, aki 2015ben felmondott, bepakolt a táskájába és világgá
ment tervek nélkül. Mindössze egy Nepálba
szóló repjegye volt, csak oda. Ki akarta próbálni
milyen teljesen szabadon élni. Négy kontinensről
hoz sztorikat és képeket, amiket megspékel sok
hasznos tanáccsal a jövő vándorai számára.
Városi Könyvtár kamaraterme
Az egészség megőrzése vagy
a betegség gyógyítása?
október 10., szerda 18 óra Prof. Dr. Papp Lajos
szívsebész professzor előadása.”Vigyázzunk az
egészségünkre, mert az egészséget nem lehet
megvenni sem gyógyszerekkel sem étrend-kiegészítő termékekkel. Az egészségért meg kell
dolgozni. Minden ember testből, szellemből és
lélekből van, ha ebből valamelyik nem működik,
akkor az egészség felborul.”
Ifjúsági Ház
XXVI. Háztartási Készülék Szeminárium
október 11., csütörtök 9 óra a Gépipari Tudományos Egyesület Háztartási Gépek Szakosztálya
rendezi hagyományos szemináriumát melynek
témája a munkaerő helyzet, Ember és Automatizálás most és holnapután címmel.
Szikra Galéria

Családi Matiné - Óz, a nagy varázsló
október 14., vasárnap 11 óra

Dorkát egy forgószél Óz birodalmába repíti Toto
kutyájával, ahol a jó Északi Boszorkány tudatja
vele, hogy elpusztította a gonosz Keleti Boszorkányt. Dorka megkapja Glindától a gonosz Keleti Boszorkány ezüst varázscipellőjét, ám a gonosz
Nyugati Boszorkány megharagszik Dorkára, és
vissza akarja szerezni tőle a varázscipellőket.
Lehel Film-Színház
Európai Art Mozi Nap
október 14., vasárnap 16 óra
Lehel Film-Színház, Sára Sándor terem
Múzeumok Őszi Fesztiválja
október 15., hétfő 14 óra Első alkalommal
kerül megrendezésre a Hamzában főként pedagógusok részére a múzeumpedagógiai foglalkozásokat reprezentáló program, amely során a szolnoki
Damjanich János Múzeum is bemutatkozik.
Hamza Múzeum
Magyar Festészet Napja
október 18., csütörtök 17 óra

Alumni nap – Öregdiák találkozó
október 13., szombat 10 óra az EKE Jászberényi Campusán az egykori Tanítóképző Főiskolán
várják a volt hallgatókat díszoklevél átadó ünnepségre és találkozóra.
EKE Jászberényi Campusa

B. Jánosi Gyöngyi festőművész 2018-ban 70 éves.
Ezt az alkalmat megragadva a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria és a Szikra Galéria kiállítással
tiszteleg a Hamza első igazgatója, a restaurátor, az
állandó kiállítás kurátora, a festő előtt. A kiállításhoz egyedi katalógus is megjelenik a tárlatot Máté
György szobrászművész nyitja meg.
Szikra Galéria

Asszonyok – népi vígjáték
október 13., szombat 18 óra

Malek a négyzeten
október 19., péntek 18 óra

A 10 éves Jászsági Hagyományőrző Egylet premier előadása. A darab 1918 nyarán, az I. világháború utolsó évében játszódik Jászberényben. A
történet a hátországban maradt asszonyok életét
mutatja be egy család egy napján keresztül, amely
többnyire most is úgy zajlik, mint korábban, de
lépten-nyomon átszövi a fronton harcoló szeretteik iránti aggodalom.
Lehel Film-Színház

Utazás Malek Miklós zenei világában a megzenésített verseken, klasszikus zenei betéteken
keresztül Hofi, Kovács Kati, Huszti Péter, Katona
Klári, Máté Péter dalaiig, a hozzátartozó történetekkel együtt. Közreműködik apa és lánya: Malek
Miklós és Malek Andrea.
Lehel Film-Színház

Október 6., szombat
Jász Terep Futás
Jásziványban
Október 20., szombat 14 óra
Labdarúgó NB III Keleti csoport
Jászberényi FC – Tiszaújváros bajnoki mérkőzés
Gyöngyösi Stadion
Október 20., szombat 18 óra
NB I/ A kosárlabda bajnoki mérkőzés
JP Auto-JKSE – Alba Fehérvár
Bercsényi úti Játékcsarnok
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Kisterem
Izlandi amazon
izlandi akcióthriller, 101 perc (12)
október 4., 5., 6., 16.15 óra, október 7., 8.,
18.30 óra, október 9., 10., 20.30 óra.
Kékről álmodom
svájci dráma, fantasy, 97 perc (12)

Defekt
japán-amerikai akcióthriller, horror, 90 perc (16)
október 25., 27., 18.15 óra, október 28., 29.,
20.15 óra, október 30., 31., 16.15 óra.
Patrick - Ebbel szebb az élet
angol családi film, romantikus vígjáték , 94 perc (12)
október 25., 27., 20.15 óra, október 26.,
20.30 óra, október 28., 29., 16.15 óra, október 30., 31., 18.15 óra.
Az első ember
amerikai életrajzi dráma, történelmi film,
138 perc (12)
október 26., 18 óra.

október 4., 5., 6., 18.15 óra, október 7., 8.,
20.15 óra, október 9., 10., 16.15 óra.

Fotó: guriga56
Guppi kiállítás és verseny
október 20., szombat 9 óra guppi párokat bírálnak, melyek tenyésztői „versengenek” kategória
győzelmekért és az összesítésben győztesnek járó
kupákért. Az esemény hivatalos megnyitóját és
a díjátadót 12 órára hirdették meg. A kiállított
díszhalak nemcsak megnézhetők, de meg is
vásárolhatók.
Állat – és Növénykert
Nevess velünk Jászberény!
október 20., szombat 16 óra 5 éves a megújult
Lehel Film-Színház.
Lehel Film-Színház
P. Mobil koncert
október 21., vasárnap 18 óra előzenekar a Radar.

Egy csók és más semmi
október 26., péntek 19 óra

Táncdalfesztivál – Énekverseny
október 27., szombat 17 óra az énekverseny
Jászsági elődöntőjét rendezik, ahol nyilvános
tv-felvétel készül. A versenyt követően Poór Péter
és Rózsás Viktória műsorát hallgathatja meg a
közönség.
Lehel Film-Színház

Nemzeti ünnep
október 23., kedd emlékezés az 1956-os forradalom eseményeire városi ünnepség keretében.
56-os emlékmű

Múzeumok Őszi Éjszakája
október 27., szombat 18 óra Ecsedi Péter énekművész és vendégei dalestjét hallgathatják meg
a könnyed kikapcsolódásra vágyók. Erre az alkalomra átrendezik a múzeum nagytermét, ahol
kávéházi hangulatban, aprósütemény, forró tea
vagy finom borok mellett élvezhetik a programot
az arra ellátogatók.
Hamza Múzeum

Őszi Slam Poetry est
október 24., szerda 18.30 óra Vendégslamme
rekkel, slam poetry versennyel és persze Open Mic!
Lehel Film-Színház

A Hónap Meséje
október 27., szombat Jászsági Népmesepont
családi délelőttje.
Népmesepont Városi Könyvtár

Ifjúsági Ház

Csuklyások - BlacKkKlansman
amerikai életrajzi film, vígjáték, krimi, 128 perc (16)
október 4., 20.15 óra, október 5., 6., 20.30
óra, október 7., 8., 16.15 óra, október 9., 10.,
18.15 óra.
A néma forradalom
német dráma, 111 perc (12)
október 11., 12., 13., 15., 16., 17., 16.15 óra.
Az a hülye szív
német dráma, vígjáték, 104 perc (16)
október 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18.15 óra.

A bérletes sorozat programjában élőzenés operett
vígjáték látható, két felvonásban a Pesti Művész
Színház előadásában. Ahogy az ilyen műfajú
daraboknál megszokhattuk, a válóperek és az
apasági kereset, a családi és más családok életének
bonyodalmai fergeteges vígjátékká dagadnak.
Lehel Film-Színház

Nagyterem
Apróláb
amerikai családi animációs film 96 perc (6)

Húzós éjszaka az El Royale-ban
amerikai krimi, horror, misztikus film, 140 perc (12)
október 11., 12., 13., 15., 16., 17., 20.15 óra.
Európai artmozi nap – Ruben Brandt, a gyűjtő
Magyar animációs film, akció-thriller, 96 perc (12)
október 14., 16.15 óra.
Európai artmozi nap – A szent és a farkas
feliratos olasz játékfilm, 125 perc (12)
október 14., 18.15 óra.
Európai artmozi nap – A bűnös
dán thriller, 85 perc (16)
október 14., 20.15 óra
A fakír, aki egy IKEA szekrényben ragadt
francia-amerikai-belga-szingapúri-indiai-dráma
vígjáték, 92 perc (12)

október 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14.,
15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 16 óra.
Peppermint: A bosszú angyala
amerikai akcióthriller, dráma, 101 perc (16)
október 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 18 óra.
Horror Park
amerikai horror, 90 perc (16)
október 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 20 óra.
Csillag születik
amerikai zenés dráma, musical, 135 perc (12)
október 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18 óra.
Venom
amerikai sci-fi, akció-horror, 112 perc (16)
október 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20.30 óra.
Vihar előtt
amerikai thriller (16)
október 18., 21., 22., 23., 24., 18 óra.
Látlak
amerikai thriller (16)
október 18., 21., 22., 23., 24., 20.30 óra.
5 éves a Lehel Film-Színház – Nyúl Péter
amerikai családi animációs film perc (6)
október 20., 16 óra.
5 éves a Lehel Film-Színház – Valami Amerika 3
magyar vígjáték, 103 perc (16)
október 20., 18 óra.

október 18., 19., 16.15 óra, október 21., 22.,
18.15 óra, október 23., 24., 20.15 óra.
Nyitva
magyar romantikus komédia, 96 perc (16)
október 18., 19., 18.15 óra, október 21., 22.,
20.15 óra, október 23., 24., 16.15 óra.

5 éves a Lehel Film-Színház – Deadpool 2
amerikai akció-vígjáték (16)
október 20., 20 óra.
Pelyhes - Kalandra fel!
izlandi-belga animációs kalandfilm, családi film,
83 perc (6)

Meztelen Juliet
amerikai zenés vígjáték, dráma, 105 perc (12)
október 18., 19., 20.15 óra, október 21., 22.,
16.15 óra, október 23., 24., 18.15 óra.
5 éves a Lehel Film-Színház – Egy burka egy nadrág
október 20., 16.15 óra.
5 éves a Lehel Film-Színház – Férfiak fecskében
október 20., 18.15 óra.
5 éves a Lehel Film-Színház – Könyvklub
október 20., 20.15 óra.
A bűnös
dán thriller, 85 perc (16)
október 25., 26., 27., 16.15 óra, október 28.,
29., 18.15 óra, október 30., 31., 20.15 óra.

október 25., 28., 29., 30., 31., 16 óra.
Az első ember
amerikai életrajzi dráma, történelmi film,
138 perc (12)
október 25., 28., 29., 30., 31., 18 óra.
22 mérföld
amerikai thriller, akciófilm, 94 perc (16)
október 25., 28., 29., 30., 31., 20.30 óra.
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Ismerkedés az Unióval

 folytatás az 1. oldalról
A vetélkedő Európa himnusza, az
Örömóda közös eléneklésével vette
kezdetét. A csapatoknak a közös Európa nevezetes látnivalóit, jeles kulturális
értékeit kellett felismerni a tudáspróba első részében, majd az unió intézményrendszerére, szervezeti felépítésére
vonatkozó kérdéseket kellett megválaszolniuk. Lazításképp a kontinens legismertebb popslágereiből készült totó
oldotta a valószínűleg az átlag felnőtt
polgárok számára is nehéz kérdéseknek
bizonyuló feladványok megoldása által
előidézett feszültséget. Míg a Szatmári
Antalné alpolgármester, Dankóné Szabó
Edit az Europe Direct iroda vezetője, és
Mészárosné Vas Márta a Jászberényi
Tankerületi Központ igazgatóhelyettese alkotta zsűri ellenőrizte a helyes
válaszokat, a gyerekek újabb feladványokkal küzdöttek. A végleges eredmény kihirdetésére a vetélkedőt követő
előadások után került sor.
Az előadások sorát Pócs János, a
Jászság parlamenti képviselője nyitotta, aki az Európai Unió és hazánk
kapcsolatára fókuszálva közvetítette
véleményét, majd az uniós választás
jelentőségére hívta fel a figyelmet. Ez
a nap alkalmas arra, hogy paradigmaváltásnak legyünk tanúi – emelte ki a
képviselő. A politikai, gazdasági élet
vezetőinek fontos, hogy találkozzanak
ambiciózus, széles ismerettel rendelkező, innovatív életfilozófiájú fiatalokkal.
Fontos meghallgatnunk véleményüket
és közös megoldásokat találnunk, például az unió kérdésében. Az Európai
Unió olyan, mint egy nagy család. A
tagok kiegészítik egymást, együtt tervezzük a jövőt, mindenkit meghall-

gatunk döntések előtt, és mindenki
véleménye egyformán számít, hogy a
közös cél érdekében fejlődni tudjunk.
Annak idején feltételek nélkül léptünk
be ebbe a családba, bár néhányunkban
voltak aggályok, hiszen több évtizedes
elnyomó diktatúrából szabadultunk.
Az unió a kötelességek mellet lehetőségekkel kecsegtetett és komoly feltételekkel fogadott be minket. Teljesítettük
a szükséges feltételeket, Magyarország
gazdasága egyedülállóan jól működik,
a Jászság pedig kiemelkedően prosperál. Az elért sikerekhez részben az eu-s
tagság is hozzásegített, azonban nem
feledkezhetünk el a korlátozásokról
sem, amit az unó szabott ki számunkra.
Az unió hatására gyárakat kellett bezárnunk, megszűntették a cukor ipart, a
Jászságban ellehetetlenítették az addig
jól működő könnyűipart. A bankszféra, a közüzemi szolgáltatók külföldi
kezekbe kerültek. A csatlakozásban
részt vevő politikai rendszer nem védte
kellőképpen az érdekeinket. A 2010es kormányváltást követően érdekeink
védelmében elkezdődött egy erős szembenállás az EU-val. Az ország ráébredt,
hogy nem kell mindent feltétel nélkül
elfogadni, mert Magyarország gazdasága potenciállal bír. Nekünk is vannak
jogaink, beleszólásunk, csak azonos
feltételek mellett vagyunk hajlandóak
küzdeni a közös európai célokért!
A továbbiakban Pócs János hangsúlyozta, hogy az EU migrációs politikája
mögött a gazdaságpolitikai tényezők
húzódnak. Az unió fél Közép-Európa
túlzott megerősödésétől, az eddigi vezető országok gyengülésétől. A fiatalok kérdéseket intéztek a politikushoz,
melyben az EU várható további ter-

jeszkedéséről, a külföldi munkavállalás okairól, a más országban folytatott
továbbtanulási lehetőségekről, az Euro
bevezetéséről, a brexitről és hazánk
nyugat vagy kelet felé történő orientálódásáról érdeklődtek.
A 10 A osztály készített egy kisfilmet az előző uniós ciklus Jászberényre
vonatkozó megvalósult fejlesztéseiről.
A kisfilm megtekintése jó bevezetője
volt Szabó Tamás polgármester előadásának, aki a mostani ciklus már
elkezdődött, vagy hamarosan elinduló
beruházásairól számolt be. Elöljáróban
kifejtette, az EU működéséhez elen-

gedhetetlen a kiadások és a bevételek
egyensúlyban tartása. Az unió költségvetése egy értékrendbeli filozófián
alapul. A tagállamok hozzájárulása
képességek, történelmi, gazdasági potenciál alapján történik, nyilvánvaló
különbségek vannak a befizetések között. (A brexit például majd komoly

megfontolásra, átstrukturálásra készteti
a költségvetés megalkotóit.) A támogatás szétosztását a piac határozza meg.
Az EU törekszik a javak Európán belüli
megtermelésre, ezért viszi el a támogatások jelentős szeletét az agrártámogatás. Másik nagy kiadás a hátrányos
helyzetű tagállamok felzárkóztatása, a
kohézió. Mi ez utóbbinak vagyunk inkább érintettjei. Az előző és a mostani
ciklus is Magyarország számára egy igen
jelentős, a felzárkózást elősegítő forrást
tartalmazott. A megyébe delegált 54
milliárd forintból Jászberény 5.3-5,4
milliárd forintot pályázott meg sikeresen ebben a periódusban. A projektek
két nagy területen valósulnak meg. Az
egyik az infrastruktúrára lokalizálódik,
a másik az úgynevezett soft célok megvalósulását segíti, amely a megvalósuló
épületekben való humán szolgáltatások
működését támogatja. Ilyen például az
előző nap átadott Népmesepont.
Számos gazdaságélénkítő beruházásnak néz elébe a város a következő
hónapok során. Hamarosan elkészül az

5100 JÁSZBERÉNY,
HATVANI ÚT 71.
Telefon: +36/57/788-896;
+36/70/421-80-82
E-mail: panzio@redcegcsoport.hu

Tisztelt leendő Vendégünk!
Társaságunk 2018. szeptember 1-én hiánypótló szolgáltatásként megnyitotta moteljét. Célunk, hogy magas
színvonalú szállást biztosítsunk a jászsági vállalkozásokhoz érkező vendégeknek, üzletembereknek!

Bízom benne, hogy hamarosan
vendégeink között tudhatjuk!
Üdvözlettel: Kiss Csaba ügyvezető
Control Seguridad Privada Kft. +36/20/612-10-07

új bölcsőde, már elindult a buszpályaudvar felújítása. A Malom projekt egy
új, minden elemében innovatív kulturális tér megépítését foglalja magába. A
főtér és a környező utcák megújulnak,
szebbé, élhetőbbé teszik a várost. A piac
minden település fontos csomópontja,
Jászberényben is majd méltó körülmények között folyhat a kereskedelem az
átépített piaccsarnokban. A Fogyatékkal Élők Napközi Otthona is már tető
alatt van az uniós támogatásoknak köszönhetően. A források megszerzésében
a kormányzati segítség és a város önereje ugyancsak jelen van – hangsúlyozta
ismertetője végén Szabó Tamás.
A beszédek elhangzását követően
kihirdették a vetélkedő eredményét.
Harmadik helyen a Nagyboldogas�szony iskola gimnáziumi csapata végzett, második helyezettek a ceglédiek
lettek, míg a legsikeresebbek a vendéglátó Szent István Sportiskola tanulói
voltak.
A program zárásaként a nagykövetiskolák bemutatkozására került sor.
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Áron tarolt a világbajnokságon Lendületben az iskolaudvaron
Mező Áron Benjamintól, városunk
erőemelőjétől már megszokhattuk,
hogyha elindul valamely világversenyen, nem jön haza érem nélkül. Ezúttal is négyet hozott a legfényesebből.

Fitt Fest néven Borics Andrea, azaz
Andi Fitness és a Kolibri SE hangulatos sportdélutánt rendezett a Nagyboldogasszony Iskola udvarán szeptember 23-án, vasárnap.

m. t.

Ács Tibor

Szeptember 16-23 között rendezték a GPC Világbajnokságot Egerben,
ahol Mező Áron Benjámin, a JSE sportolója több versenyszámban is dobogóra lépett. A 90 kg súlycsoportban
erőemelésben 580 kg-mal az 1. helyet
szerezte meg rögtön az első napon.
Guggolásban 220 kg-os teljesítményével egy újabb világrekordot felállítva kapott 1. díjat.
Ezt követően, a csütörtöki napon
egy másik – szintén guggolásos - versenyszámban lépett színre, ahol 3.
aranyérmét szerezte meg.
Felhúzásban sem talált legyőzőre,
hiszen 240 kg-mal, ír vetélytársát 20 kg
plusszal utasította maga mögé.
Négy aranyérmének megszerzése
után, fekve nyomásban kicsit túlvállalva magát, emiatt érvénytelenítették a
177,5 kg-os teljesítményét, így ebben
a számban ezüstérmet szerzett.
Összességében tehát, az ötből há-

Kicsit borús lett az idő, de kellemes
volt a hőmérséklet, így a László Tünde
által vezényelt zumba megalapozta a délutáni jó hangulatot. A latin ritmusokra
épülő tánc kellően bemelegítette az izmokat, amire szükség is volt, hiszen kis szünet után Katus Attila aerobik szakedző,
életmód-tanácsadó érkezett a színpadra.
Ekkorra már szinte teljesen megtelt az
iskola udvara és Attila – szokásához híven – igencsak lázba hozta a résztvevőket.
Időnként az emelvényt elhagyva a tornázók közé lépett és testközelből magyarázta, korrigálta a gyakorlatokat.
– Nagyon jó ez a környezet, és így
nem nehéz családias hangulatot kiala-

rom versenyszámban – mindegyik kategóriában - Áron magáénak tudhatja
az abszolút bajnokoknak járó kupát,
melyet az adott versenyzők legjobbjai
kapnak.
– Ez a csodálatos eredmény nem
jöhetett volna létre a Jászberény Város
Önkormányzatának támogatása és Isten segítsége nélkül – nyilatkozta hazaérkezése után a többszörös világbajnok.

Bontott ablakok

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

Műanyag ablakok:
mérete: 185 cm x 250 cm
üvegezése: normál hőszigetelt,
hőszigetelt Ug=1.0 W/m2K
vételár:
felül fix, normál hőszigetelt
bruttó 20.000 Ft/db,
felül nyitható, normál
hőszigetelt bruttó 30.000 Ft/db,
felül nyitható, hőszigetelt Ug=1.0
bruttó 40.000 Ft/db.
Az ablakok megtekinthetők
- a készlet erejéig minden kedden 8-10 óra,
valamint csütörtökön 14-16
között a Gróf Apponyi Albert
Általános Iskolában
(Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 1).
Előzetes bejelentkezés és
bővebb információ kapható:
Jászberényi
Polgármesteri Hivatal
Bohár József
06-57/505-716

0%-os lakáshitelt akarsz?
Megmutatom a nagy trükköt!

Létezik olyan hitelkonstrukció, aminél
kevesebbet kell visszafizetnünk a banknak,
mint amennyit felvettünk?

IGEN!

Ha tudni szeretnéd, hogyan kell egy

5 millió forintos hitelre 4,9 millió forintot visszafizetni,
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kítani. Sokan is voltak, közel 150-en,
így azt gondolom mindnyájan elégedettek lehetünk – mondta el Katus
Attila, miután befejezte a közös produkciót.

össze, ami mind a hölgyek, mind az
urak számára hasznos lehet. Ezzel a
mozgásnemmel szép szálkás, természetes izomzatot lehet elérni, zsírt lehet
égetni. Kardió fókuszos edzés lesz ez,
amiben minden testrészt átmozgatunk,
és ami fontos, senki nem fog belesza-

A rendezők arról is gondoskodtak,
hogy egy-egy kiadós edzésóra után, a
pihenőidőben se unatkozzanak a résztvevők. A Kolibri SE sportolóinak tornamutatványait vehették szemügyre, akik
nagyon ügyesen mozogtak a számukra
kialakított padlózaton. Arra is gondoltak,
hogy megfelelő mennyiségű gyümölcs
– szőlő, alma, körte, sárgarépa –, álljon
rendelkezésre mindenki számára. Míg
a közönség a tornászokat figyelte, vagy
meglátogatta a gyümölcsös asztalt, megérkezett szülővárosába Szőke Fanni is.
– Ma már a fővároshoz köt a munkám, de mindig pozitív feltöltődést okoz,
amikor hazajövök Jászberénybe. Köszönettel tartozom Andinak, hogy én is
felléphetek ma délután – mondta Fanni
és máris indult tovább, hiszen Borsos Péterrel, Andi Fitness és Pusztai Mónika társaságában lépett a dobogóra, ahol tovább
emelték az egyébként is jó hangulatot.
Amíg az emelvényen lévő kvartett nagyobb sebességre kapcsolt, Péntek Enikő
és társai bukkantak fel az iskola udvarán.
Vele is sikerült szót váltani.
– Én mára olyan edzést állítottam

kadni – mesélte vidáman Enikő, majd
rövid eszmecserénk után ők foglalták
el a színpadot. Úgy tűnik, a résztvevők egyáltalán nem lazítottak az Enikő
által vezényelt edzés alatt sem, hiszen
fáradhatatlanul mozogták végig a gyakorlatokat, és valamikor estefelé, 18
óra körül fáradtan, de mindenképpen
jó hangulatban indulhattak haza.

Jászsági diáksport nap
A Jászberényi Tankerületi Központ
és a Jászsági Diáksport Bizottság
szervezésében első alkalommal került megrendezésre a Jászsági diáksport nap.
A Jászság tíz oktatási intézményének mintegy kétszáz felső tagozatos
tanulóját köszöntötte Nagy András, az
Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottságának elnöke a Szántai kertben
megtartott megnyitón. Ezt követően
a négy sportág képviselői – a mostoha
időjárás miatt – négy helyszínen mérték össze tudásukat. A leány kézilabdázók a Bercsényi sportcsarnokban, a fiú
kosárlabdázók az LVG tornatermében,
a fiú labdarúgók a JFC műfüves pályáin, míg az atléták a Szántai kertben
versenyeztek. Az alábbi eredmények
születtek:
Leány kézilabda: 1. Lehel Vezér Gimnázium, 2. Jászfényszaru, 3. Szent István, 4. Apponyi, 5-6. Bercsényi, Jászszentandrás.
Fiú kosárlabda: 1. Szent István, 2. Lehel Vezér Gimnázium, 3 Bercsényi.
Fiú labdarúgás: 1. Bercsényi, 2. Nagy-

boldogasszony, 3. Jászfényszaru, 4. Apponyi, 5. Szent István, 6. Jászkisér, 7.
Jászszentandrás, 8. Jászapáti, 9. Székely.
Atlétika: Leány 60 m-es futás: 12.
Járomi Nóra Apponyi 2. Nagy Petra
Nagyboldogasszony 3. Agócs Mónika
Jászszentandrás.
Fiú 60 méteres futás: 1. Borbás Martin, Bercsényi 2. Hamar Péter, Bercsényi 3. Kaskötő Adrián, Jászszentandrás.
Leány távolugrás: 1. Járomi Nóra,
Apponyi, 2. Nagy Petra, Nagyboldogasszony, 3. Horváth Virág, Lehel Vezér
Gimnázium.
Fiú távolugrás: 1. Kaskötő Adrián,
Jászszentandrás, 2. Hamar Péter, Bercsényi, 3. Farkas Máté, Lehel Vezér
Gimnázium.
Az 1-3. helyezett tanulók és csapatok a HEB által biztosított érmeket és
okleveleket vehettek át.
Weiszmüller Imre, a JDSB titkára
szerint a diáksportnap jól szolgálta
a diákolimpiára való felkészülést. A
testnevelők segítségével sikeres volt a
lebonyolítás. Terveik szerint 2019 májusában az alsó tagozatos tanulóknak is
rendeznek diáksportnapot.
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A világ nem bánt

„Nincs időm”, „egyszer
élünk”, „hiszem, ha látom”,
„csak egészség legyen és térerő”. Ilyen és ehhez hasonló
21. századi mottók hangzottak el dr. Őrlős Gábor
szeptember 14-i spirituális
előadásán a Déryné Rendezvényházban, leginkább
azért, hogy emlékeztessen
minket arra, hogyan nem
érdemes élni.

A gyermek a család tünete
Szalay Ádám riporterből lett kommunikációs szakértő hozta el számunkra
a boldog gyermekhez szükséges receptet szeptember 19-én. Szórakoztató mini tréningjén kipróbálható,
gyakorlatias tanácsokkal szolgált
elsősorban szülőknek, másodsorban
pedig mindenkinek, aki hajlamos
arra, hogy elveszítse az irányítást az
élete felett.
Kazsimér Nóra

kazsimér
Ha kíváncsiságból beírjuk
dr. Őrlős Gábor nevét a keresőprogramba, megtévesztő
lehet, hogy elsőként egy jól
menő ügyvédi iroda elnök
igazgatójának fotóit jelenítik meg a
találatok. Azonban, ha megfogadjuk
a jogi szakember, vagy inkább már a
”spiriguru” tanácsait – tehát nem adjuk fel és jobban elmélyülünk –, akkor
egyszer csak az Ébredő Fények Rend
Akadémia ars poeticája úszik be a szemünk elé, melyet maga az alapító, dr.
Őrlős Gábor fektetett le évekkel ezelőtt. Olyan magasztos célokat tűztek
ki maguk elé, mint az emberiség felébresztése a félelem álmából, a tudatosság
fejlesztése a megvilágosodásig, vagy
a kristálygyermekek terelgetése, akik
gyógyítani jöttek le közénk. De hogyan
igazodhat el ezek között a hangzatos égi
küldetések között egy laikus? A nyugati
kultúra által közvetített álláspont miatt
nem is gondolnánk, hogy a megismerés
útján épp egy kellemetlen betegség lesz
a mi szellemi tanítómesterünk, és egyben az első lépés is a boldog, kiegyensúlyozott élet felé.
A rendezvény a következő kérdéssel
vette kezdetét: Mikor megszületünk,
karmikus értelemben már előre meghatározott-e, hogy milyen betegségünk
lesz életünk során? Dr. Őrlős Gábor
szerint nem, de azt sose feledjük, hogy
a karma és a szervezetünk fölött eluralkodó kóros állapot között mindig összefüggés van, mely megmutatja számunkra, hogy rossz irányba kanyarodtunk a
lelki országúton. Az autós hasonlatot
továbbgörgetve szemléltettük, ha testünk károkat szenved, ahelyett, hogy kiszállnánk és megkeresnénk a problémát,
egyszerűen letakarjuk, eltüntetjük, elbagatellizáljuk a sebeket, azt várva, hogy
minden következmény nélkül, továbbra
is szembe mehetünk a forgalommal.
A megoldás abban rejlik, ha odafigyelünk, és nem azonosulunk a formával, a fizikai testünkkel, az érzelmeinkkel és a gondolatainkkal, mert ezek
valójában nem mi vagyunk. A tudat
határoz meg bennünket, a pillanat, amikor feltesszük a kérdést, „Miért?” és az
a döntés, mely során elhatározzuk, nem
várjuk meg a betegségek figyelmeztetését, nem hagyjuk, hogy a félelmeink irányítsák a mindennapjainkat.
Onnan tudhatjuk, hogy folyama-
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tos illúzióban éljük életünket és teljesen azonosultunk a fizikai valónkkal,
ha rendszeres ítélkezésen, múltban vájkáláson vagy a jövőn való elmélkedésen kapjuk magunkat, gyakran érzünk
haragot, szorongást vagy aggodalmat,
félelmet, mely emóciók a betegségek
számára kiváló táptalajt biztosítanak.
Dr. Őrlős Gábor kifejtette, erre a megvilágosodásra gyakran az a válasz, hogy
az emberek egy új hitrendszert alakítanak ki maguknak, ami kimerül az „egy
életem van” felfogásban, tehát jöhetnek
az élvezetek, a hatalom és a pénz utáni
hajsza, minden, ami csak a carpe diem
életérzésbe belefér és látszólag csillapítja
kétségbeesésünket.
– Ebből lesz a karma, a tudatlanságból elkövetett tettek sorozata, hogy
nem vagyok asszertív, és azt hiszem, egy
életem van, ezért semminek sincs következménye. Attól, hogy feloldoz az esperes úr, a karma nem múlik el, mindig
visszatér hozzánk, hiszen mi indítottuk
el, tehát a mi felelősségünk. Viszont, ha
tudjuk, hogy a létünk örök, többé nem
fogunk félni – részletezte az univerzum
működését majd hozzátette, a betegségek azért jelentkeznek, hogy megállásra,
befelé figyelésre késztessenek bennünket, és visszarántsanak a jelen valóságába. A legfőbb feladatunk tehát, hogy
átírjuk a minket bénító programot, átvegyük az irányítást alkotó képzeletünk
felett, és tisztán tartsuk elménket, melyre az egyik legjobb és leghétköznapibb
eszköz a nevetés, hiszen akkor képtelenné válunk a gondolkodásra.
„A világ nem bánt, csak az bánt,
amit te gondolsz a világról, de az elmét
nem azért kaptuk, hogy ellenünk forduljon, hanem azért, hogy teremtsünk
vele. Aki boldog, az nem lehet beteg.”
Ezekkel a szavakkal zárta előadását a
jogász lélekbúvár, aki két órás szónoklatával igyekezett mindenkit arra biztatni,
hogy vizsgálódjon nyitott szemmel és ne
várja meg, amíg a betegség egyszer csak
becsönget hozzá. Előadásának esszenciáját sokféleképpen összefoglalhatnánk,
de a legjobb talán az, ahogy ő fogalmazott, „figyelj oda, nem vagy Yoda”, és
végtére is, valóban ennyi a lényeg.

Mindenki boldog akar lenni, de
talán még ennél is jobban szeretnénk,
hogy szeretteink, gyermekeink önfeledt,
teljes életet éljenek. Szalay Ádám előadása többek között arról szólt, hogyan
érhetjük ezt el, valamint arról, hogy mi
köze van mindehhez annak a pedálos
moszkvicsnak, melynek kivetített képe
az Ifjúsági Házba belépve fogadta a közönséget.
Mielőtt sorra vettük volna a további
kulcsfontosságú kérdésköröket, arra kerestük a választ, hogy mi is az elsődleges
feladatunk szülőként. Talán erre gondolnánk legutoljára, de Ádám szerint
az a leglényegesebb, hogy mire a gyerekünk négy éves lesz, addig közösségi
szempontból vonzóvá tegyük őt. Megtanítsuk neki, hogyan kezelje az érzelmeit,
mit jelentenek a keretek és a fegyelem,
hogy befogadják a társai, és a szomszéd
homokozóban ülő Pistikét csak annyiszor náspángolja el, amennyiszer valóban szükséges. Senki sem szeretné, hogy
a gyermekét visszautasítsák, de mit lehet
tenni azért, hogy ezt elkerüljük, pontosabban szülőként mik a legfontosabb
teendőink?
Az önbecsülés, a képes vagyok rá
szemlélet átadásának témája már talán
közelebb áll ahhoz az elképzeléshez,
melyet a szülőség feladatairól dédelgetünk. Szalay Ádám a megóvom vagy
felkészítem az életre hozzáállások közti
különbséget szemléltette egy negyven
éves ügyfele példáján keresztül, aki még
mindig otthon lakik, és azon morfondírozik, mihez is akar kezdeni.
A gyermekem élete az én álmaimról
szól, vagy az ő álmairól? Ki ne töprengett volna már el azon, hogy az ötödik
generációs ügyvédbojtár vajon tényleg
arról ábrándozott-e kiskorában, hogy
egykor ő is ezt a pályát választja majd.
Andre Agassi világhírű profi teniszezővel
készített riportjában Ádám megkérdezte, milyen rutint követ a versenynapokon, mire a sportoló két választ is adott:
zuhanyzás közben elképzeli, hogy megnyeri az aznapi meccset, és emlékezteti
magát arra, hogy legalább egy kicsit
élvezze közben a játékot. Kevesen tudják Agassiról, hogy mindig is utált teniszezni, csak volt egy apja, annak pedig
egy nagy álma, miszerint ha gyermeke
születik, az minden Grand Slam-tornán
győzedelmeskedik. Szülőként a gyermekünk boldogsága érdekében ideje korán
meg kell értenünk, hogy a siker nem
egyenlő a boldogsággal, márpedig mi
azt szeretnénk, ha a gyermekünk – aki
nem mindig foglalkozik azzal, amit mi
akarunk - boldog lenne.
A következő lecke az volt, hogy
megvizsgáljuk, a mindennapi nevelés
során kereteket szabunk, vagy csak várunk a keretekre. Hogy érezzük a téma
súlyosságát, Ádám beavatott bennünket
unokaöccse életébe, aki bár ma már
elvetemült Fradi-szurkoló, még mindig javában várja azt a rosszalkodáskor
oly sokszor emlegetett rendőr bácsit,
aki majd leborotválja a szőrt a hátáról,
vagyis keretet ad neki. Valószínűleg azóta sikeresebb életutat járt volna be, ha
valaki megtanította volna neki, mi az,
ami még tolerálható.

Az oligarchia szó után manapság
sokszor használatos kindergarchia, vagyis gyerekuralom kifejezést kivesézve arra
jutottunk, hogyha a játszótéren Juliska
homokot szór a mellette játszó Eszterke
szemébe, akkor anya nem pusztán szomorú lesz, hanem irtó dühös. Abban a
korban, amikor igyekszünk megfelelni
a gyermeknevelés elvárásainak, és már
semmit sem merünk kimondani, sokszor elfelejtjük, hogy attól nem leszünk
rossz szülők, ha felfedjük valós érzelmeinket, hiszen ezáltal megmutatjuk a helyes és az elfogadhatatlan között húzódó
határvonalat.
Annak szemléltetésére, mi akadályoz
ebben bennünket egy humoros videót
elemeztünk, melynek főszereplője nem
az a strandon zuhanyozó férfi volt, aki
nem értette, miért habos folyton a szeme, hanem az a csínytevő, aki miután
meglátta, hogy a férfinak sikerült lemosni a sampont, rejtekhelyéről előbújt,
hogy titokban még egy adagot öntsön
a tusoló fejére. De hogy jön ehhez a
gyermeknevelés? Emögött az egész mögött nem más áll, mint a működési modellünk, a magunkkal hozott program,
mely olyan apróságokból tevődik össze,
mint az otthon elhangzott tipikus mondások, a látott minta és az átélt események. Ezek a tanult magatartásformák
jövőnket meghatározó üzeneteket hordoznak, melyeket aztán saját gyermekünknek adunk tovább észrevétlenül.
Van azonban pozitív oldaluk is, mégpe-

dig az, hogy tudatosíthatók. Nem kell
megállás nélkül a saját szemünkbe mosni a sampont, választhatunk, lehetünk
jobb anyukák és apukák, ki lehet lépni
az emléknyomokból, és ki is kell, mert
a gyermek a család tünete és továbbviszi
magával a nem működő mintázatokat.
Megoldásként Ádám megosztotta felelősségvállalás képletét, mellyel
visszakanyarodtunk az előadás kezdő
szavához. Az egyenlet a következő:
esemény+reakció= végeredmény. Mikor
a gyermek az iskolából hazajőve a tanárnő bűnlajstromát ismerteti, azzal egyúttal saját magát áldozatként tünteti fel. A
legjobb, amit ilyenkor tehetünk, hogy
tisztázzuk, mi volt az esemény, mi volt
rá a reakció, az milyen eredményt hozott, és mit lehetne legközelebb másként
csinálni, hogy jól alakuljanak a dolgok.
Ez a módszer egyébként fordítva is
bevethető, csak azt már – a közgazdaságtan után szabadon –, marginális fejlesztésekként véstük be az előadásra kapott
jegyzetfüzetbe. Ennek segítségével jobb
szülővé válni már nem is tűnik annyira
nehéznek, csak olyan apró változtatásokat kell tennünk a fantasztikus áttörés
érdekében, mint utólagos veszekedések
helyett szabályokat lefektetni, vagy kikérdezés helyett a tanulást oktatni.
És hogy mi köze ennek az egésznek
a pedálos moszkvicshoz? A struktúra
kialakítása mellett a másik elengedhetetlen szülői küldetés, hogy élményt
adjunk a gyermeknek. Szalay Ádám legszebb gyermekkori élménye ehhez a régi
kiskocsihoz kötődik, amikor édesapjával
közösen felültek rá, és legurultak vele a
Rózsadombon. Ebből ő csupán annyira
emlékszik, hogy abban a percben tudta, az édesapja szereti, mert fontos neki,
hogy érte csináljanak valamit, az ő boldogságáért.
A riporter a legfontosabb tanáccsal
zárta mulattató, mégis komoly témát feszegető előadását, mégpedig azzal, hogy
igyekezzünk minden nap kapcsolódási
pontot keresni gyermekünkkel, amikor
egy percre úgy érezheti, ő a legfontosabb. Ez a legelső hozzávaló a boldog
gyermek recepttúrájához.

A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara,
a Földművelésügyi Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:

2018. szeptember 29. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: mucsu, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Ajánló
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Az emlékezés virágfotói
Zsúfolásig megtöltötte az érdeklődők sokasága szeptember 20-án,
délután a Hamza Gyűjtemény és Jász
Galéria kiállítótermét, ahol Faragó
László, Laci bácsi bükki vadvirágfotóiból nyílt kiállítás. A szobatárlat az
ötven éve elhunyt Vásárhelyi István,
jászberényi születésű természetkutató emlékének adózik.
Demeter Gábor
Faragó László, sokunknak Laci bácsi olyan ember a városban, akit szinte
mindenki ismer és tisztel. Legyen az
öreg vagy fiatal, egy élménye bizonyosan van vele kapcsolatosan. A Hajta
túrák vagy közös gyalogos vándorlások
kalandjai, akár nagyvisnyói táborozások élményei. Emlékeznek még egykoron a gimnázium melletti tárolókra,
az ott látható sportfotósorozatokra?
Feldereng sok fényképfelvétel, megan�nyi még fekete-fehérben, színes diák, a
fotózás maga, az Úttörőház vagy egy fizikaóra az iskolában, hisz ez mind Laci
bácsi! A maga egyszerűségével, de pontosságával, precízségével.
A kiállítás gondolata még tavaly
ősszel született, mikor a képek alkotója
úgy gondolta, feltétlenül meg kell emlékezni Vásárhelyi István halálának kerek
évfordulójáról. Ehhez közreműködőre
talált a Hamza múzeumban, ahol igent
mondtak a kezdeményezésre, hiszen a
fotó társművészet, képi alkotás. Egyébként Laci bácsi tagja az egykori Jászsági
Képzőművészet Barátok Egyesületének, amely ma a Hamza baráti köre,
és művészi fotóival rendre a kiállítások
szereplője. Örvendetes, hogy 2005 után
ismét önálló kiállítással jelentkezik a
múzeumban, és ahogy akkor, most is a

természet szépsége a fő téma.
Bükki virágfotóival emlékezik Vásárhelyi István életének oly kedves
helyszínére. Jól megkomponált, tudatosan végigvitt gondolatmenetet láthatunk a szobatárlaton. Ahogy az év során a virágok nyílnak, úgy viszi végig a
nézőket Laci bácsi az örök körforgáson.
A tél végét jelző első virággal, a hóvirággal kezdve, a tavaszi kankalinon keresztül a nyári szegfűkön, liliomokon,
nőszirmokon át érkezik el a tél közeledtét jelző csipkebogyókig. A fotók
sorát a bükk egy különleges virága, a
szártalan bábakalács zárja, ami az itteni nemzeti park jelképe is. Aki elmerül
egy virágfotó láttán, belülről hallja meg
a fák susogását, a rigófüttyöt az erdőn,
megérzi a tavaszi szellőt és nyírfaillatot.
A fényképfelvételek készítője, Faragó László is szólt az összegyűlt érdeklődőkhöz és elmondta, hogy hetven éve
járt először a Bükkben egy cserkésztábor alkalmával, és azt követően számtalanszor. A hegységbe tett túrák alkalmával készült sok száz, diákon meglévő

virágfelvétel közül a negyven kiállításra
kerülő, teljesen szubjektív kép kiválogatása „őrült problémát” jelentett.
Nem is beszélve a papírképekről, diákról való digitalizálásról, nyomtatásról.
Az ebben közreműködők segítségét
megköszönte.
Beszélt Vásárhelyi Istvánról, aki
nem volt iskolázott ember, autodidakta
módon végezte azt a rengeteg mindent,
amivel foglalkozott, írta számtalan
publikációját, ezért aztán a tudós körök
kevésbé ismerték el. Kultuszát harminc
esztendeje a Városvédő és Szépítő Egyesület karolta fel, és célul tűzte ki, hogy
méltó módon emlékezzen meg róla.
Ennek eleget is tettek és tesznek a mai
napig, hiszen az évek során emlékpark
létesült, ahol születésének évfordulóján
a róla elnevezett emlékplakettek is átadásra kerülnek. Utcát neveztek el róla
és a nagyvisnyói gyermektábort, ahol
egy faragott portréjával díszített emlékoszlop található.
A természetkutatóra emlékező fotótárlat október 20-ig megtekinthető.

Megnyílt a Népmesepont
 folytatás az 1. oldalról
Ennek az elképzelésnek a tükrében
indult útjára hónapokkal ezelőtt a Jászsági Népmesepont ötlete.
Szerda délután tárult elénk az elképzelés kézzelfogható valósága, melynek
sikeres megvalósításában nagy szerepet
vállalt Gál-Dobos Beáta szakmai vezető és Kovács Péter projektmenedzser.
Szintén szakmai közreműködésükkel
segítették a beruházás eredményességét a könyvtár gyermekrészlegének
dolgozói, Boda Lászlóné és Verseginé
Ujhelyi Petra. A közös ötletek, a kreativitás kibontakoztatása olyan helyszínt
eredményezett, amely lehetőséget biztosít évente mintegy kétszáz program
lebonyolítására. Az itt tartandó klubfoglalkozásokat, mesemondó köröket,
családi programokat látványos környezetben élhetik át a látogatók, kicsiktől
a felnőttekig.
Az átadó ünnepség során a város
nevében Szabó Tamás polgármester köszöntötte a projekt közreműködőit és a
megjelent érdeklődőket. Hangsúlyozta,
hogy a mese időtlen és kortalan, mely
mindig életünk részét képezi. „Egy ideig élvezői vagyunk, aztán a mese közreműködői, továbbadói” – utalt a mesélés fontosságára.
Pócs János országgyűlési képviselő
stílszerűen mesével indította köszöntőjét. A fabulák közkedveltségét bizonyította az is, hogy néhány másodperc
után a jelenlévők már együtt skandálták a képviselővel az Öreg néne őzikéje
sorait, egymást bátorítva a törött lábú
gida történetének felidézésben. Visszatérve testhezálló hivatásához elmondta,
hogy a jászsági fejlesztések sorába töké-

letesen beleillik a mesepont ötlete. A
gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt szüksége van a mese üzenetére.
Ezen gondolatok jegyében Szabó
Tamás polgármester és Pócs János képviselő göngyölítette fel a mese fonalát,
mellyel hivatalosan is megnyílt az ország tizennegyedik Népmesepontja.
A tereket a mondák hármas egységére
ügyelve alakították ki, teli látványos

elemekkel, a technika vívmányait is
felhasználva. A nyitó rendezvény zárásaként Bukovics János és Pintér Zsolt
élőszavas meséivel hozták meg a kedvet a Népmesepont közelgő programjaihoz.
A projekt során valóban mesebirodalom jött létre, melynek főszereplői
maguk a jelenlévők. Aki nem hiszi, járjon utána!

www.jku.hu

11. oldal

Programajánló
● Előadás a gyermekbántalmazásról
Szeptember 27-én, csütörtökön 18
óra a Keresztyén Tudományos - Kulturális Esték keretén belül Fridvalszki
Nóra Magdolna klinikai szakpszichológus: Gyermekbántalmazás – gyanújelek, életre szóló sérülések? címmel
tart előadást. Helyszín: Református
gyülekezeti ház (Thököly u. 17.)
● Dr. Stanczik Ilona emlékkonferencia
Szeptember 27-28. csütörtök-péntek, a Jász Múzeumban.
● Szépkorúak Világnapja
Szeptember 28., péntek 14 óra a
Szépkorúak Világnapja. Köszöntőt
mond Szabó Tamás polgármester. Ünnepi műsor keretében láthatják az érdeklődők a Szerelmem Sárdy című zenésnaplót egy felvonásban, ifj. Derzsi
György előadásában. A műsorra a belépés díjtalan! Helyszín: Ifjúsági Ház.
● Kutatók Éjszakája
Szeptember 28., péntek 10-13 óra
Interaktív játszóház és bábműhely.
14.30-15.30 óra Idegen nyelvi, interkulturális workshop. 15.30-16.15
óra Te is tehetséges vagy. 15.30 óra
Csillagok és tájak – Majzik Lionel
asztrofotós pedagógus kiállítása. 16-19
óra Szóbeli próbanyelvvizsga (angol,
német). 16.30-17.30 óra A magyar
népzene hatása a magyar műzenére.
17-17.30 óra Fejezetek a gömbi geometriából. 17-18 óra Stresszkezelés a
mindennapokban. 17.30-19 óra Az
Alpok gleccserei és a klímaváltozás.
18-19 óra Álhírek, félreinformálás,
manipuláció. Helyszín: EKE Jászberényi Campus.
● Kutatók Éjszakája
Szeptember 28., péntek 18 óra Kánai András Holnap történt, öt sci-fi
téma, amely valósággá válhat. 20
óra Dr. Frey Sándor Mars: Megyünk
vagy nem megyünk? 21.30 óra Bakos
Béla Programozd a jövőt – robotok a
könyvtárban. 18-22 óra Logiscool
Mbot robotprogramozás; KIA Soul

elektromos autó megtekinthető. 1923 óra Perlaki Csaba: A dronozás rejtelmei; Derült égbolt esetén a csillagda
is nyitva. Helyszín: Városi Könyvtár.
● Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra és Zagyva körül tekergő
Szeptember 29., szombat 8 óra A
Hajta kerékpáros teljesítménytúra már
több mint negyed százada meghatározó szabadidősport eseménye városunknak. Jászberény környékét, a Hajtamocsár 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.
● A hónap meséje sorozat
Szeptember 29-én, szombaton 9.30
óra a Jászsági Népmesepontban, a
Városi könyvtár II. emeletén, A hónap meséje sorozatban A csillagszemű
juhász történetét hallgathatják meg az
érdeklődők, élőszavas, improvizatív,
élményszerű mesemondás keretében.
Ezt követően népdalokkal színesítik a
programot, majd a választott népmese mesevonalának végigjárására hívják
a családokat, ahol önmaguk is a mese
hősévé válhatnak. A mese végét táncházzal zárják. Helyszín: Jászsági Népmesepont Városi könyvtár.
● A rézkarc technikája
Szeptember 29-én, szombaton 15
órakor a Műhelytitkaink sorozat 16.
részében a Hamza Múzeumban a rézkarc technikáját mutatja be Herczeg
István festő és grafikus azoknak, akik
maguk is kipróbálhatják ezt a patinás
műfajt. A rendezvényhez kapcsolódóan Hincz Gyula, Kass János, Stettner
Béla és Würtz Ádám grafikáiból kiállítás nyílik, melyet Kerekné Mihalik
Judit ajánl az érdeklődők figyelmébe.

Időutazás kórusokkal

A Cantate Nobis Énekegyüttes és a
Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkarának közös hangversenyét élvezhették a zenekedvelő érdeklődők szeptember 22-én, a Déryné
Rendezvényház Dísztermében.
Kazsimér
A két kórus telt házas koncertjén a
pótszékeket is elfoglaló közönség ünnepi
ruháikat viselve tisztelte meg az előadókat. A főszereplő együttesek eltérő előadásmódban, de hűek voltak az esemény
mottójához, így „A reneszánsztól napjainkig” korszak legkülönlegesebb kincsei
kerültek bemutatásra.
G. O. Pitoni olasz barokk zeneszerző
Cantate Domino című kórusműve nyitotta meg a rendezvényt, majd a hangverseny ötletének születésébe avatott be
bennünket a konferanszié. A tavalyi,
novemberben megrendezett IV. Regionális Kórustalálkozó után vetődött fel,
hogy a két énekkar közreműködésével
létrejöhetne egy különböző zenei korszakokat felidéző koncertest.
Az immáron megvalósult fellépést
a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkara folytatta három 16.
században komponált acappella kórusművel, majd Beniczki Béla karmester
irányítása alatt a gregorián zenéből kifejlődött, tiszta vokális stílusból kaptunk
ízelítőt. A repertoárban a változatosság
jegyében felcsendültek még spanyol reneszánsz egyházi darabok, barokk kompozíciók és olasz zsoltárfeldolgozások is
Csóka Károlyné zongorakíséretével.
A Thormanné Husznay Mária által
vezényelt Cantate Nobis Énekegyüttes
műsorának első részében Gordon Young,
20. századi amerikai zeneszerző és or-

gonista Alleluia-ja után Giulio Caccini,
olasz barokk művész fennkölt szerzeménye töltötte meg a dísztermet. A tavaly
vendégül látott vechtai Madrigálkórus
nem csak kedves emlékeket hagyott hátra, de a Christoph Kirchberg zeneszerző
komponálta Ave Maria-t is, melyet köszönete jeléül szerzett az énekegyüttesnek. Végül Leonard Cohen közkedvelt
Hallelujah melódiája csalt könnyeket a
közönség szemébe és zárta le az egyházi
művek sorát.
A koncertest tematikáját a két kórus
váltott színpadra lépése is strukturálta.
Míg a Nagyboldogasszony dalnokainak
melankolikus hangja elmélyülésre késztetett és produkciójuk alatt képzeletben
szentélyfalak emelkedtek körénk, addig
a Cantate Nobis előadói felszabadultságukkal és populáris fűszerezésű műsorukkal személyesítették meg az egyházi és
a világi énekek jellegzetességeit.
A hangverseny végeztével Karai József és dr. Vargha Károly Áradj zene!
című műve szolgált útravalóul az időutazástól lelkileg feltöltődött résztvevőknek.

12. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Szeptember végén
Csütörtökön és pénteken napos,
csapadékmentes időre számíthatunk. Hétvégére ismét csökken a napos órák száma, előfordulhatnak záporok. A hajnalok csípősek lesznek,
a nappali felmelegedés 20 fok körül
alakul. Hétfőtől változékony, többnyire felhős, esős idő köszönt be.
Szeptember 29-e Mihály napja. Ha dörög az ég, szép leend az
ősz, de nagy tél következik. Szent
Mihálykor a keleti szél kemény telet ígér.

Gyógyszertárak
szeptember 27. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

szeptember 28. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 3. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 29. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

október 4. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 30. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 5. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 1. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 6. szombat
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

október 2. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 7. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 29. szombat
rendelési idő: 8-10 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40;
Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt.
Csőtörés jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat
24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám:
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma:
06-80/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási
időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra,
csütörtökön 8-12 óra között.; REGIO-KOM Kft. szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-57/540-131, 06-57/540132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 0657/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás:
06-57/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Bravúr a kupában
Az egy hete a labdarúgó NB III Keleti csoportjának listavezető pozícióját
visszaszerző Jászberényi FC ezúttal
a Magyar Kupában játszotta újabb
mérkőzését. Az ellenfél a másodosztályú Mosonmagyaróvár volt, így a jó
bajnoki szereplés ellenére sem Arany
László csapata számított a továbbjutás esélyesének. Ám a focirajongók
tudják – miként ez most Gyöngyösön is bebizonyosodott –, a kupának
külön varázsa tud lenni.

Egészségügyi ügyeletek

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.

2018. szeptember 27.

de nagy erővel a felső lécet találta telibe, így hátrányból folytatta a második
játékrészt a berényi gárda. Nagy elánnal
küzdöttek a mieink az egyenlítésért, jó
ideig úgy tűnt, sikertelenül. Két tapasz-

a Salgótarján ellen, emberhátrányban
sikerült betalálni. A nagy kedvvel játszó
Herczeg lendületesen húzott a kapu felé,
amikor szabálytalankodtak vele, HevesiTóth pedig bevarrta a megítélt büntetőt
(2-1). A hátralévő időt a hosszabbítás
négy percével együtt „lehozta” a JFC,
minden dicséretet megérdemelve érték
el a továbbjutást a legjobb 64 közé.

talt futballista, Hevesi-Tóth és Farkas is
beszállt csereként. Lesgól és kimaradt
helyzetek után a 67. percben a fiatal
Győrfi mesterien ugratta ki Svedyukot,
aki a kapus mellett elhúzva, egy félfordulat után egalizált (1-1). A csapat és
szurkolói is még inkább tűzbe jöttek, a
80. perc eseményei pedig – ha nem is
jó irányba – szintén fokozták a hangulatot. Előbb a vendégek tizenhatosán
belüli kezezés gyanús szituációt követően intett továbbot a játékvezető, majd a
bal szélen meglóduló Eszlátyit buktató
Ilkovics kapott egyből piros lapot. Ekkor
jászsági oldalon talán sokan kiegyeztek
volna a hosszabbítást jelentő döntetlennel, de a 87. percben, ahogy egy hete

Jászberényi FC – Mosonmagyaróvár 2-1 (0-1)
Igazi kupacsata kerekedett a találkozóból, a büntetőkkel, kiállítással, kapufákkal fűszerezett összecsapáson a jászberényiek teljesen egyenrangú partnerei
voltak magasabb osztályú vetélytársuknak, sőt, a meccs jelentős részében fölébük is nőttek. A mutatott teljesítmény
és a lelkesedés alapján a győzelem és a
szurkolók ünneplése is kijárt a csapatnak. Folytatás – már a bajnokságban –
szeptember 30-án, vasárnap 15.30-tól a
Debreceni EAC ellen idegenben, míg a
kupában október 31-én lesz a következő
forduló. Az ellenfél kilétére a most pénteki sorsoláson derül fény.

Szőrös Zoltán
Az sem ritka ilyenkor, hogy a szakvezetők olyan játékosoknak is lehetőséget adnak, akik egyébként kevesebbet
szerepelnek. A JFC mestere is így tett,
több rutinos labdarúgó is a cserék között kapott helyet, a pályán lévők azonban remekül kezdtek. Előbb Svedyuk
beadását Szemere bevetődve lőtte alig
mellé, majd Szanyi szöglet utáni csúsztatása a kapufáról jött ki, a kialakult
kavarodás után Svedyuk bombázott kicsivel a léc fölé. Tíz perc elteltével a vendégek első nagy helyzeténél Menczeles
védett bravúrral, aztán a Győr-MosonSopron megyeiek fokozatosan átvették
a játék irányítását, a 30. percben pedig
– miután László visszahúzta Eszlátyit –
büntetőhöz is jutottak. A sértett a tizenegyesből a bal kapufa mellé gurított, hét
perc múlva azonban sikeresen fejeztek
be egy ellentámadást az óváriak, a balról
beadott labdát Bartos a kapu bal oldalába vágta (0-1). Közvetlenül a félidő
vége előtt Szemere remekül lépett ki,

Esős fogathajtó verseny városunkban
 folytatás az 1. oldalról
A rendezők különlegességről is
gondoskodtak: az első fordulót követően csikós bemutatót láthattak a kilátogató érdeklődők, és megcsodálhatták
a pusztaötöst is. A délelőtti futamokat
még aránylag kevesebben figyelték, ám
dél körül igencsak benépesült a vendégfogadó sátor és környéke. Ebéd
után pedig – szokásos módon –, a
Radetzky-indulóra vonultak be a fogatok az ünnepélyes megnyitóra, amelyen a fővárosi Jász Ünnepről érkező
Pócs János, a térség országgyűlési képviselője szólt a jelenlévőkhöz. Beszéde
végén meghívta a főrendező Darázs
Istvánt és családját, valamint a díjazottak közül egy kiválasztott versenyzőt, és
annak családját országházi látogatásra,
ezzel is jelképezve, hogy a nemzetépítés nemcsak a Parlamentben, hanem az
ilyen versenyeken is zajlik.
Miután a megnyitóról elvonultak
a fogatok, folytatódott a második forduló, ami már sokkal jobban próbára
tette a versenyzőket, hiszen a szemer-
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kélő eső csúszóssá tette a füves pályát.
Ezt ifj. Darázs István fogata is megérezte az éles kanyarokban, így épp, hogy
lecsúszott a dobogóról és 4. lett. Az
első helyet Berecz István szerezte meg
Bélapátfalváról. Az egyes fogatoknál a
kétszeres megyei bajnok Sárközi Tímea,
a Jászberényi Lovas Baráti Kör ver-

senyzője bizonyult a legjobbnak nulla
hibaponttal, míg a póni ketteseknél a
tarnamériai Polgár Anna nyert. A jászberényi Rédei Lajos 4., míg lánya Petra
az 5. helyen végzett. A fogathajtó rendezvény – szintén a kialakult hagyományoknak megfelelően –, látványos karusszellel fejeződött be.
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