Az Isten muzsikusa

Gimnazisták testvérvárosi kapcsolata

Remek téli képek

Sisa Menyhért kántort hetvenedik születésnapja
alkalmából kérdeztük hitről, családról és szeretett
hangszeréről, az orgonáról.
Interjú a 3. oldalon

A Vechta-Jászberény jubileumi rendezvények kapcsán
testvérvárosaink tanulóit is fogadtuk. Most a diákok
élményteli pillanatairól olvashatnak.
Cikk a 2. oldalon

Sáros András festőművész és rajztanár munkássága
került bemutatásra A hónap műtárgya sorozat
októberi eseményén a Szikra Galériában.
Írás a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Megnyugtató a város ivóvízellátása

Lehel Vezér Kupa
tizedszer

Rendhagyó üzembejáráson vett részt
Jászberény önkormányzata október 3-án, szerdán. Ezúttal tulajdonosként látogatott el Szabó Tamás
polgármester és képviselői csapata
a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. telephelyeire, köztük a legmagasabb pontra, a víztorony tetejére is.

A Jászberényi Sportegyesület ITF
Kondor Taekwon-Do szakosztálya
immár tizedik alkalommal rendezte a
Lehel Vezér Kupát, amely IV. Eperjesi
Nándor Emlékverseny is volt egyben.
Az öt nemzetet felvonultató sporteseményre október 6-án került sor.
Ács Tibor

Kárpáti Márta
A vízműtelepen Kocza Imre, a TRV.
ZRT. Nyugati Régiójának főmérnöke
fogadta a vendégeket, majd röviden
ismertette az ott folyó munkát és a
közelgő végrehajtandó feladatokat. Elmondta, hogy a vízminőség továbbra
is jó, viszont az egyre melegebb nyarak
miatt megnövekedett vízfogyasztás miatt elkerülhetetlen újabb vízműkút fúrása. A globális felmelegedés kihívások
elé állítja a vízgazdálkodással foglalkozó szakembereket, melyek megoldása
közös kormányzati, önkormányzati
és vízügyi szakmai összefogással lehetséges. Szerencsére Magyarország víz
szempontjából nagyhatalom. Annyi
felszíni és talajba zárt vízkészletünk
van, ami globális téren vízellátottság aspektusában kiváltságos helyzetbe hozza
hazánkat.
– Víztisztaság szempontjából sem
rossz a helyzet – mondta a főmérnök, majd így folytatta: Az új szigorú szabályozások miatt sokkal több
figyelmet kell fordítani az ivóvizek
ásványtalanítására, tisztítására. A víz a
legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. A
kezelés és a felszínre hozás jelent újabb
feladatokat országszerte, így nálunk is.

A rakétaosztály
emlékezete
A 92. rakétaosztály története Jászberény történelmének szerves részét képezi, az ennek emlékére létrejött baráti
kör azonban a jelenbe is rengeteg energiát fektet. Szeptember 22-i éves találkozójukról, a régmúltról és jövőbeni
programjaikról Joósz Attilát, a baráti
kör vezetőjét kérdeztük.
Kazsimér Nóra
A 92. rakétaosztály a gyöngyösi 4.
gépesített lövészhadosztály alárendeltségében került megalakításra. Az alakulat a
csapatzászlót katonai esküvel egybekötött
díszünnepségen, 1967 telén a Lehel Hűtőgépgyár jóvoltából vette át. A megalakulást követően legfontosabb feladatuk
a harci alkalmazási készenlét elérése volt.
folytatás a 4. oldalon 

A 36 fúrt kutunk vízhozama már nem
biztosítja a hőségben igényelt nagy fogyasztást. Egyre gyakrabban fordul elő
Jászberényben, hogy mennyiségi szempontból borotvaélen táncol a vízellátás.
Városunk abban a kiváltságos helyzetben van, hogy 60-100 méteres fúrt kutakból, csupán vastalanítással el tudjuk
látni a város lakosságát ivóvízzel, de a
kutak számát növelni kell. A környező települések nem ilyen szerencsések,
mangános, arzénnal szennyezett víz jön
fel a kutakból, amit jelentős ráfordítással tisztítani kell. Reméljük, az újabb
kutak fúrásával is ilyen jó minőségű,
újabb technológiai lépcső beépítése
nélkül felszínre hozható vízréteget találunk a vízbázis növeléséhez. Mérések
már történtek, a kivitelezés még várat
magára. Ennek egyik oka az ágazat

nehéz anyagi helyzete. Kormányzati szinten igyekeznek rendbe rakni a
vízművek helyzetét. Helyi szinten pályázatok bevonásával, illetve a testület
együttműködő támogatásával tudnak
előre lépni – hangsúlyozta Kocza Imre.
Szöllősi Péter, a Jászberényi Üzemmérnökség vezetője kalauzolta végig a
látogatókat a telep egységein. Elöljáróban szemléltetésként a diszpécserközpont számítógép ábráihoz kapcsolódva
elmondta, hogy óránként 165 köbméter vizet adnak ki a városnak. Tegnap
5700 köbméter érkezett be a kutakról
és 5400 köbméter vizet adtak ki fogyasztásba. Ebből is látszik, hogy az
értékek igen közel állnak egymáshoz,
pedig ez nem egy forró nyári időszak.
A központban tudják nyomon követni
a 200 köbméteres víztorony, egy 300

köbméteres nyersvíz-tározó és egy 800
köbméteres tisztavíz-tároló állapotát. A
kutak működését szintén itt figyelik. A
vízművet irányító rendszer programja
ma is korszerűnek mondható, viszont
a hozzátartozó számítógép és néhány
vezérlőelem cseréjét sürgősen el kell
végezni.
A látogatók az alagsorban található szivattyúházban folytatták útjukat,
ahol megtudtuk, a szivattyúk ugyan
elég régiek, viszont működésük ma is
megbízható. A patronos hálózati szivattyúk modern frekvenciaváltóval
vannak ellátva. A kompresszorgépházban viszont csak az egyik gép működik, a másik felújítása pedig már nem
lehetséges, mert nem kaphatók hozzá
alkatrészek.
folytatás a 2. oldalon 

A Bercsényi úti játékcsarnokban
rendezett verseny megnyitóján beszédet
mondott Hajnal-Nagy Gábor, Jászberény alpolgármestere, Nagy András, a
Humán Erőforrás Bizottság elnöke és
Czeba Mihály, a Magyarországi Tradicionális Taekwon-do Szövetség elnöke
is. A Lehel Vezér Open rangját erősíti,
hogy több verseny is zajlott a szomszéd
országokban ezen a napon, ám mégis több nemzet – Szlovákia, Románia,
Szerbia és Bosznia Hercegovina – versenyzője itt adta le nevezését. Ezúttal is
százon felül voltak, akik tatamira léptek.
A jászberényi rendezvénynek minden bizonnyal jó híre van évek óta,
hiszen egy újabb külföldi klub is ellátogatott a Jászság fővárosába. Jozef Ančák,
a Pozsony Horangi Taekwon-Do Klub
vezetője elmondta, hogy már tavaly
tudomást szereztek arról, hogy Jászberényben minden év őszén nemzetközi
versenyt rendeznek. Az idén figyelték
interneten a kiírást, majd felvették a
kapcsolatot Soós Lászóval, a JSE Kondor Taekwon-Do szakosztály vezetőjével. Mint mondta, nagyon elégedett
volt a szervezéssel, és ha jövőre tehetik,
ismét eljönnek.
folytatás a 8. oldalon 

Hatvanéves a zeneiskola

Idén ünnepli a Palotásy János Zeneiskola hatvanadik születésnapját.
Ebből az alkalomból jubileumi kötetet mutattak be október 5-én a Déryné Rendezvényházban.
Szabó Lilla

Ünneplő közönség gyűlt össze a
díszteremben, akik közül mindenki
valamilyen szállal kötődik Jászberény
zeneiskolájához. Kik a hangszerek ismeretét sajátították el itt, kik a pedagógusi pálya során adhatták át a zene
szeretetét. Egy mindenkiben közös,
az a kötődés, melyet a zeneiskolában
töltött évek adtak a számukra. Ezek a
momentumok késztették arra a kötet
szerzőit, hogy összefoglalják a hatvan
év zenetörténelmét, a visszaemlékezéseket és a kimagasló életpályákat.

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.

Farkasné Szőke Tünde, a Palotásy
János Zeneiskola igazgatóasszonya köszöntötte az egybegyűlteket, és szólt
a kötet szerkesztésének szépségéről és
olykor kihívásairól is. Saját bevallása

szerint később rajzolódott ki benne a
könyv formaisága, de abban mindig
biztos volt, hogy a lapokat feledhetetlen emlékekkel szeretné megtölteni. A
könyv tartalmában a különböző területeken sikeres utat bejárt személyek
osztották meg visszaemlékezéseiket,
akiknek a zene mindig prioritást élvezett az életében. Ezen gondolatok ös�szegyűjtése, az értékes dokumentációk
feldolgozása komoly munkát igényelt,
melyben kiváló szakemberek segítettek, akiknek személy szerint is köszönetet mondott. Nyitóbeszédét ezekkel
a szavakkal zárta igazgatóasszony: Kívánom, hogy mindenki, aki a kezébe
veszi ezt a könyvet, át tudja magát adni
a múltbéli utazásnak, kellemesen töltse
el az időt a különböző stílusú visszaemlékezések olvasása közben.
folytatás a 7. oldalon 

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

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

Igény esetén tréleres szállítással is!

Szerelmek és
személyiségek
Nyáry Krisztián írónak több mint 56
ezer követője van a közösségi portálon,
ahonnan karrierje üstökösként elindult.
Többek között a népszerűség titkáról is
mesélt csütörtök délután a könyvárban
irodalmat kedvelő rajongóinak.
kárpáti
A népszerű író, irodalmár, könyvkiadói igazgatgatóval Hevesi Judit költő beszélgetett a Könyvári Napok program keretén belül rendezett író-olvasó találkozón.
Hevesi Judit a szerző legutóbbi könyveinek szerkesztőjeként mindennapos munkakapcsolatban áll Nyáry Krisztiánnal, így
az ismeretség révén jól irányzott kérdésekkel vezette a beszélgetést az írói szárnybontogatástól a jövőre vonatkozó munkákig.
folytatás a 6. oldalon 

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

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

2018. október 11.

Megnyugtató a város Gimnazisták testvérvárosi kapcsolata
ivóvízellátása
A jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban izgalmasan kezdődött a
tanév. Már az első héten, szeptember 6-10-ig városunkban tartózkodott egy népes delegáció, melynek
tagjai részben középiskolások voltak különböző testvérvárosainkból:
Vechtából, Sucha Beskidzkából és
Marosszentgyörgyről. A találkozó apropóját Jászberény és Vechta 25 éves
testvérvárosi évfordulója adta. A felnőtt programokról már esett szó egy
korábbi cikkben, nézzük, hogy mivel
töltötte az időt a leheles diákokkal
együtt a nyolcvan középiskolás.

 folytatás az 1. oldalról
Ennek cseréje mindenképp szükséges, ugyanis a szűrők visszamosatása
kompresszor nélkül nem hatásos. A
szűrőházba érve arról értesültünk, hogy
a vízszűrési technológiájuk ma is korszerű. Nem használnak vegyszert, csak
oxigénbevitelt alkalmaznak és így is határérték alatti a vas, mangán, ammónia
és az arzéntartalom is. Ez azt jelenti,
minden vízösszetevő paraméter megfelel a kormányrendeletben foglaltaknak.
Szöllősi Péter hozzátette, a szűrőkavics
cseréjére hamarosan sort kell keríteni.
A víztárolók előtti zártkamrában vakolásra lenne szükség.
A bejárás legizgalmasabb része következett a program további részében. A
képviselők és az őket kísérő sajtómunkatársak a víztoronyhoz látogattak, ahol
a torony paramétereinek megismerését
követően a csigalépcsőkön, majd az
utolsó szakaszban már egy tízméteres
vaslétrán lehetőség volt felkapaszkodni
a tetőre. Itt, az antennák árnyékában,
a városunkat gyönyörű panorámájában
megmutató 35 méter magasan található
teraszon foglalta össze Szabó Tamás polgármester a látottakhoz, hallottakhoz
fűzött véleményét a médiának. Elmondta, a vízmű helyzetét az önkormányzat
jól ismeri, hiszen az előző testületi ülésen elhangzott kétéves visszatekintő beszámolóból részletesen tájékozódtak az

ivóvízellátás, a hálózati rendszer működése, valamint a szennyvízrendszer állapotáról. – Most személyesen is láthattuk
azokat a műszaki, technikai problémákat, amelyek az amortizációból fakadnak. Ezekben az önkormányzat a
bérleti díj rovására a gördülő fejlesztési
tervekben be tud szállni, de látszik, hogy
további forrásokat is keresni kell. Hangsúlyozta: a vízellátás most és a jövőre
vonatkozólag is teljesen biztonságos
Jászberényben. Ez egyrészt a kiváló szakmai munka eredménye, másfelől a város
alatt található kedvező vízbázisnak tulajdonítható. A két tényező együtt adja,
hogy teljesen tiszta, egészséges, kiváló
minőségű vizet ihatunk.
A tornyot elhagyva a következő
látogatási helyszínek már nem voltak
ennyire felemelően látványosak. Előbb
a Toborzó utcai szennyvíz átemelőt tekintettük meg, majd a Pelyhesparton
találhatót vettük szemügyre. Megtudtuk, hogy mindkét helyszínen gondot
okoz a rengeteg csatornába kerülő
hulladék, ami gyakran megakasztja a
kompresszor működését is.
A vízvezetékrendszer elöregedését bizonyítandó a Szent István körúton éppen egy csőtörésbe futott bele
a csapat. Remény szerint a vízágazat
valamennyi problémája olyan gyorsan
megoldódik majd, mint a csőtörés kijavítása.

Tájékoztatás az erőműről

Jászberény Város településrendezési
tervének a tervezett geotermikus erőművel kapcsolatos módosítása során a
vélemenyezés lezárásáról és a környezeti vizsgálat szükségességéről, valamint
a módosítás testületi elfogadásáról.
A településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről
valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése
alapján az alábbi tájékoztatást adom:
A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. szeptember

26-i ülésén elfogadta a Jászberény Város
Településrendezési Tervének a tervezett
geotermikus erőmű területére vonatkozó
módosítását, lehetővé téve ezzel az erőmű
engedélyeztetésének az elindítását.
A módosítás során a képviselő-testület a 212/2018. (VIII. 9.) határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését
nem tartotta szükségesnek, és döntött
a partnerségi véleményezés lezárásáról.
A döntést az alábbiakban tesszük
közzé. A Jászberény Város módosított
Településrendezési Tervét tartalmazó
dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18.).

A Déryné Rendezvényház nagytermében „Kultúrák találkozása” címmel
zajlott játékos vetélkedő, vegyes csapatokkal. A nyelvi akadályokat leküzdve a lengyel, német és magyar fiatalok
keresték a közös pontokat, a kulturális
hasonlóságokat és különbségeket. Kiderült, hogy hasonlóan fontos szerepet
tölt be mindannyiuk életében a Harry
Potter-sorozat, a Netflix, a pizza, az alvás, a fast food, a mobiltelefon, a fecsegő
poszáta, a foci, a karácsony, a videojátékok, a Snapchat és az Instagram, Dua
Lipa és más zenék, a fagyi, a számítógép,
a Marvel-filmek, az Oreo keksz és persze
a kutyák – csak hogy a leggyakrabban
elhangzottakat említsem.
A Lehel Film-Színház diák filmfesztiválnak adott otthont, ahol a Lehel Vezér Gimnázium diákjainak saját készítésű filmjeit vetítettük a vendégeknek,
közben pedig interjút is hallhattunk a
filmek alkotóival. Marosszentgyörgyről
és Sucha Beskidzkáról is láthattunk
egy-egy rövidfilmet.
Szombat délelőtt az LVG impozáns, nemrégiben felújított könyvtárában workshopot vezettem, ahol szintén
vegyes csapatokban dolgozhattak a tizenévesek. „Az Európai Unió jövője és
az európai értékek” című foglalkozás
megkövetelte a nemzetközi gondolkodást, a globális látásmódot. A csapatok
egy-egy európai nemzet követendő, elismert, példaértékű vonásait gyűjtötték
össze, majd mutatták be több nyelven
társaiknak rajzos tablók segítségével.
Beszédet is kellett írniuk arról, hogy
30 év múlva milyen Európában szeretnének élni. Lazításképpen pedig Jászberény belvárosában bóklászva kellett
rövid idő alatt gesztenyét, rózsaszirmot
és platánfalevelet gyűjteni, valamint
szelfizni bronzbékával, rágófával, és a
Zagyvában úszkáló kacsákkal. Végezetül Szabó Tamás polgármesternek
tehettek fel kérdéseket a diákok, amolyan sajtótájékoztató jelleggel. A frappánsabb kérdéseket pontokkal jutalmaztuk, és örömmel látta a diákokból
és tanárokból álló zsűri, hogy egyaránt
érdeklődőek voltak a vendég diákok és
a mieink is.
Az utolsó napon közös filmet for-

facebook.com/
berenycafe
Emlékezés

Gömöri József
halálának 7. évfordulójára.
„Ne félj, hogy elfeledünk
sorsunk bárhová vezet,
Emléked szívünkbe
zártuk, a szív pedig
nem felejt.”
Szerető nővéred
és családja

gattak a külföldi és a jászberényi diákok
saját mobiltelefonjaikkal. Az elkészült
video részletek vágását, szerkesztését is
elvégzik majd, és a kész alkotás látható
lesz 2019 márciusában a II. LVG Diákfilm Fesztiválon.
Kis pihenő után szeptember 21én megérkezett a vechtai Gymnasium
Antonianumból egy diákcsoport, ami a
28 éve folyamatosan zajló cserekapcsolat idei első állomása. A fogadó leheles
diákok osztályfőnökeként vállaltam
a koordinátor szerepét, de sok lelkes,
főként német szakos kollégám tette
a szervezést és lebonyolítást igazi csapatmunkává, melyben folyamatos segítséget kaptunk igazgatónktól, Antics
Istvántól. Ez a csodálatos és emlékezetes hét nem valósulhatott volna meg a
Jászberényi Tankerületi Központ, Jászberény Város Humán Erőforrás Bizottsága, az LVG Alapítványa és persze a
szülők nélkül. Ezúton is köszönet érte!
A vendégek részére a programokat

kosárlabda körmérkőzések is zajlottak
Vechta Kupa néven, hagyományteremtő jelleggel. Öröm volt látni a spontán
szerveződő német-magyar vegyes csapatokat. Hétköznap több tanítási órát
látogattak a vendégek a Lehelben, sőt
részesei voltak a bundásavatónak is.
Voltunk velük Egerben, hegyet másztunk, vöröslő cserszömörceleveleket
fotóztunk. Állatkert, Jász Múzeum,
néptánctanulása kézműves foglalkozás,
városnéző vetélkedő és persze sok-sok
beszélgetés gazdagította a programok
sorát, hozta egyre inkább össze a társaságot. Új barátságok születtek. A búcsú
most is – mint mindig –, könnyesre sikeredett, de viszlát Vechtában tavasszal!
A páneurópai eszmék jegyében
mindkét gimnázium kiemelten fontosnak tartja ezt a kapcsolatot immár 28
éve, amióta engedi a rendszer és nem
létezik vasfüggöny. A két iskola közötti
kapcsolatból nőtt ki a két város, Vechta
és Jászberény testvérvárosi köteléke is.

sokéves tapasztalatok alapján állítottuk össze, de igyekeztünk újítani is.
Budapesten Pócs János országgyűlési
képviselő kalauzolta a gyerekeket a
Parlament épületében, majd láthatták
a főváros több más nevezetességét is.
Sokan a családi nap keretében is Budapestre látogattak. Az első hétvégi napon ismerkedős játékok, bográcsolással
egybekötött sportnap következett, és

Az itt szövődő barátságok, az egymás
kultúrájával való ismerkedés, a közösen
átélt élmények erősítik az összetartozásunkat, nyitottabbá teszi az újabb és
újabb felnövekvő generációkat, ami
egy jövőbeni békés, együtt gondolkodó
és cselekvő Európa záloga, ez pedig
fontosabb, mint valaha!
Fábián Nikolett
a programok koordinátora
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Interjú / Önkormányzat

Az Isten muzsikusa

Nincs olyan templomba járó Jászberényben, de talán a Jászságban sem,
akinek be kell mutatni Sisa Menyhért
kántort. Hetvenedik születésnapja
apropóján kérdeztük hitről, hivatásról, családról és szeretett hangszeréről, az orgonáról.
Kárpáti

Miért éppen az orgona áll a szívéhez legközelebb?
Ez egy lassú folyamat eredménye.
Az évek folyamán nagyon megszerettem
az orgonát, szinte hozzám
nőtt, a részemmé vált. Remélem sikerül véghezvinnem, hogy teljes egészében megújuljon a Barátok
templomának hangszere,
s mind a 256 változat tökéletes hangzásban, teljes
pompájában megszólaljon.
Még kétmillió forint hiányzik a teljes felújításhoz.
Egymillió az orgonamotor
cseréjére és a másik millió
egy regiszterre. Sajnos a
speciális faanyag és a mestermunka is nagyon drága.
Egyébként maga a szerkezet
látványnak is gyönyörűség…csak megérhetném, hogy teljesen
elkészüljön! Mondtam is Novák atyának és a polgármester úrnak, addig nem
halok meg, amíg az orgona készen nem
lesz! Persze erre a felvetésre tréfásan mindig azt a választ kapom, hogy akkor még
várjak jó sokat a támogatásra.
Mikor készült a Barátok templomának hangszere?
Az orgona 1808-ban készült,
Herodek József orgonakészítő mester
munkája nyomán a Jászberényi Főplébánia számára. A Nagytemplomban 80
évig szolgált a hangszer, majd onnan
került át mostani helyére, a Barátok
templomába. Az az orgona, ami azelőtt
itt működött most a Szentkúti templom
híveit szolgálja. Lassan az a hangszer is
felújításra szorul, hiszen az orgona tulaj-

donsága, hogy elöregszik.
Kántor úr jól ismeri a Szentkúti
templom orgonáját is, hiszen gyakran
játszik rajta.
Igen, sokszor besegítek Szabó Attilának, a Szentkúti templom kántorának,
mert a tanári munkája nem mindig
hagy elég időt az egyházi szolgálatra.
Időközönként a miséken, rendszeresen
pedig a temetéseken helyettesítem kollégámat.
Tud olyan emlékezetes orgonajátékot, amelyre szívesen visszaemlékszik?

Nagyon sokat tudnék említeni, de
amikor olyan neves művészeket hívunk
meg, mint Solymosi Ferenc, Bednarik
Anasztázia, Leányfalusi Vilmos, Lukács
atya, Hopp Bertalan és megszólaltatják
a Barátok templomának orgonáját, az
valami csoda.
Hogy jutott eszébe, hogy ezt a
szép hivatást válassza?
Nem volt senki a családunkban zenész. Édesanyám ugyan fiatal korában
nagyon szépen tudott tangóharmonikázni, de férjes asszonyként már nem
játszott. Gyönyörű hangján viszont
sokszor énekelt egyházi énekeket, magyar nótákat. A kántori hivatást saját
meggyőződésből, elköteleződésből választottam. Hál’Istennek idáig kitartott
a lelkesedésem az egyházi muzsika iránt

Arad a magyar Golgota
Öt évvel ezelőtt ültették el azt a 14
tölgyfát a Kapitány-kertben, amely
az október 6-án, Aradon kivégzett
vértanúk és a Budapesten halálra
ítélt Batthyány Lajos emlékét őrzik. A nemzeti gyásznapon azóta is
minden évben az emlékfasor mellett
koszorúzással róják le tiszteletüket a
Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai, valamint a város önkormányzata.
szabó
Százhatvankilenc évvel ezelőtt, október 6-a jelentette a szabadságharcos
tábornokok végnapját Aradon, amelyet
Kossuth Lajos a magyar Golgotának
hívott. Kossuth még megérte, hogy
Aradon 1890-ben emlékszobrot állítsanak a mártírhalált halt hősöknek,
melyhez a mai napig számos zarándok
érkezik.
2001 óta hivatalosan is nemzeti
gyásznap köszönt ránk október hatodikán, amit az emlékezés és a tiszteletadás
sző át. Ennek jegyében Ézsiás Barnabás regnáló jászkapitány osztotta meg
gondolatait a szabadságharcos hősökről. „Haláluk szimbóluma mindazon
küzdelmeknek és áldozatvállalásnak,
amit a magyar nemzet évszázadokon át
folytatott nemzeti függetlensége megteremtéséért és társadalmi haladásáért.”
Beszédét azzal folytatta, hogy büszkeség árnyalja a szomorúságot a szívünk-

ben, hiszen a nemzet szabadságáért
szálltak harcba, azok a hősök, akiknek
babérkoszorú helyett bitófa, vagy golyó
általi halál jutott osztályrészül. Joggal
tartjuk nemzeti ügyünknek a 13 honvéd főtiszt koncepciós per általi, igazságtalan meggyilkolását.
A magvas gondolatokat a Kossuth
Népdalkör folytatta a zene nyelvén,
akik az 1848-49-es szabadságharc és
forradalom eseményeit idézték meg
dalaikban. Metykó Béla helytörténész
pedig a történelem tényszerűségével
idézte fel az október 6-i eseményeket.
Julius Jacob von Haynau szabad
kezet kapott Ferenc József osztrák császártól a halálos ítéletek kimondására.
A reggeli órákban elsők között végezték

és most már úgy gondolom ez így is
marad életem végéig. Amikor orgonán
játszom, annyira magával ragadnak az
érzelmek, hogy azt nem is tudom szavakkal leírni. Csodálatos, fennkölt élmény, egy lelki feltöltődés. Szerencsés
vagyok, hogy a munkám a hobbim.
Nem is tudok elválni a hangszeremtől
csak majd halálom napján.
A lányai örökölték a zenei tehetséget?
Katika lányom négy évig zeneiskolába járt, nagyon szépen zongorázott,
de egyszer csak legnagyobb bánatomra
feladta. Úgy terveztem, ha
nem is lesz kántorként utódom, de majd néha besegít.
Nos, nem zárkózott el, de
sajnos már nem gyakorolja
a muzsikálást és így gyakorlás híján lassan el is felejti.
A hitéletet azért gyakorolják a kántor lányai?
Természetesen! Mi Jászárokszálláson élünk, ugyanis Jászberényből „oda mentem férjnek”. Feleségemmel
a lányokat a legnagyobb
egyetértésben a katolikus
hit szerint neveljük templomlátogató, szép erkölcsös
életben. Remélem meg is
maradnak hitükben és továbbviszik ezt
a vallásos irányt.
Több évtizedes egyházi szolgálathoz erős hitre is szükség van. Miből
fakad ez az erős hit?
Szüleim öröksége, ők tanítottak
engem Isten szeretetére. A vallás, az Istenszolgálat születésem óta végigkíséri
az életem, mindennapjaim része. A kántorképző iskolában is kaptam egy plusz
lelki megerősítést, hiszen az Egri Főegyházmegyei Kántorképző Iskolában pap
testvérek tanítottak a zenére. Simon
Sándor orgonaművész atya osztályába
jártam, aki egy szent életű, áldott jó ember volt. Örök hálával tartozom neki,
amiért minden szépre, jóra megtanított.
Zenémmel és életemmel az egyházat és
Istent szolgálom.
ki főbelövéssel Lázár Vilmost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt és Schweidel
Józsefet. Csaknem fél órával később a
tiszteket illető golyó általi halál helyett
akasztással vetettek véget Lovag Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner
György, Knezić Károly, Nagysándor
József, Gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos és Damjanich János
tábornokok életének. Végül Gróf Vécsey
Károly tábornok ment hős társai után,
aki már senkitől nem tudott elbúcsúzni.
„A vértanúk halálának csak azaz
értelme, ha új élet sarjad belőle” – utalt
a helytörténész az igazságtalan megtorlásra, amely a kiegyezés utáni egyedülálló gazdasági, szellemi és kulturális
felemelkedésben kapott értelmet.
Metykó Béla két jászberényi kötődésű történettel hozta közelebb az ünneplőkhöz az aradi vértanúk emlékét.
Thorma János jászberényi születésű
festőművész is megfestette 1896-ban
az aradi vértanúk kivégezését, melyet
a festményen látható magyar Golgota
hűen tükröz. Ismeretlenebb a másik
történet. Haynau megparancsolta,
hogy köztemetőben temessék el az elhunytakat, de az özvegyek nem engedték. Gróf Vécsey Károly kedvese lefizette a hóhért a férje holttestéért, így egy
Aradon orvosi szolgálatot teljesítő jászberényi orvos-dinasztia, a Rósa család
sírboltjába helyezték el Vécseyt.
A gyászünnepség végén a város
elöljárói és civil szervezetei főhajtással
fejezték ki tiszteletüket, és elhelyezték a
hála virágait az emléktáblánál.
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Meghívó körzetbejárásra és
lakossági fórumra
A szokásos évi körzetbejárást tartjuk
2018. október 17-én, szerdán, 15
órától a 2. számú választókerületben.
Indulás a Komáromi József utcai játszótértől.
A tervezett útvonal: Garat, Forgács,
Páva, Tigris, Szobor utca, majd Gyöngyösi út, Verseny, Pacsirta, Csalogány,
Fehértói, Gergely, Sármány, Méhész
utca.
A bejárás után 17 órától lakossági
fórumot tartunk a Székely Mihály tagintézményben, a főposta mellett.
Meghívott vendégeink: Szabó Tamás polgármester, Ferencvári Csaba
és Tamás Zoltán bizottsági elnökök,
Alvári Csaba főépítész, Lányi László és
Hegyi István irodavezetők, Horgosi Zsolt
vezérigazgató, Csiszér Géza vagyonkezelő és Tóth Endre ágazatvezető a JVV
Nonprofit ZRt-től.

Mivel
(ne) fűtsünk?
A hűvösebb idő beköszöntével egyre
többen használják nagyobb terhelés
mellett a tüzelő-, fűtőberendezéseket.
Fózer Tibor tűzoltó ezredes, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője tájékoztatta lapunkat a teendőkről és a ránk leselkedő veszélyekről.
Számos családi háznál találhatók szilárd tüzelőanyaggal működő kazánok,
valamint kályhák. A katasztrófavédelem
arra kéri az állampolgárokat, hogy csak
olyan tüzelőanyaggal gyújtsanak be,
amelyeket a berendezés gyártója ajánl.
Bevett gyakorlat sajnos számos háztartásnál, hogy a lakók szemetet – gumi és műanyag hulladékot, kőolajszármazékokkal
szennyezett rongyot, illetve lakkozott,
festett fát – égetnek el a kazánokban.
Ez a magatartás azonban számos
veszélyt rejt magában. A hulladék kazánokban, kályhákban történő elégetésével
nem csak káros anyagok kerülnek a légkörbe, hanem felgyorsul a kémények belsejében a kátrány- és koromlerakódás. A
füstelvezető keresztmetszetének csökkenésével megnő annak belső hőmérséklete
a fűtés során, amely végső soron kéményés lakástüzet, valamint szén-monoxid

A bejárásra és a lakossági fórumra
szeretettel meghívom a választókerület
kedves lakóit.

Tisztelettel
önkormányzati képviselőjük:
Nagy András
visszaáramlást is eredményezhet. Fontos
erre felhívni a figyelmet, hiszen minden
ötödik lakástűz a kéményből indul ki! A
szakemberek szerint a legjobb olyan fával
tüzelni, amely hasábokra vágva, szellős
helyiségben szárad minimum egy, de
inkább két évig. A szárítással nem csak a
fa fűtőértéke növekszik, hanem a károsanyag-kibocsátása is csökken.
Téli időszakban megnő a szén-monoxid mérgezés kialakulásának veszélye. Ez
akkor jön létre, amikor egy nyílt égésterű
fűtőberendezés elhasználja a helyiség levegőjét és nem biztosított az oxigén utánpótlása. A problémák megelőzhetők, ha a
jól szigetelő nyílászárókra résszellőzőt szerelnek, illetve a biztonságérzet növelhető
szén-monoxid érzékelő beszerzésével is.
A problémák megelőzhetők, ha a
tulajdonosok évente legalább egyszer,
szakértővel ellenőriztetik a fűtőberendezéseket és a kéményeket, hiszen a szen�nyeződések rontják a berendezés hatékonyságát és növelik a balesetveszélyt.
A családi házakhoz a lakosságnak kell
megrendelnie az ingyenes kéményellenőrzést és -tisztítást. Ehhez telefonon a
1818-as számot tárcsázva, majd a 9-es
és az 1-es gombot megnyomva lehet
időpontot foglalni, de mindez interneten is megtehető a http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
oldalon.
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Katonák
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A rakétaosztály emlékezete
 folytatás az 1. oldalról
Ennek érdekében a személyi állomány begyakorolta harckészültségi
feladatait, egyéni és alegység szinten
elsajátította a rakéta átvételével, előkészítésével, indításával kapcsolatos
harcszolgálati, technikai ismereteit. A
rakétaosztály kevesebb, mint egy év
alatt, 1968-ra elérte az éleslövészetre
való készenlétet, majd végrehajtotta
harcászati gyakorlatát, amit megfelelőre értékeltek. A rendszerbe állító
gyakorlat után a rakétaosztály évekig
éles készenléti szolgálatot látott el. Az
egység megszűnésének kihirdetésére
1990-ben ünnepi állománygyűlés keretében került sor. A személyi állomány
egy része az 5. önálló rakétadandárhoz,
másik része a jászberényi tüzérdandárhoz került, vagy a nyugdíjba vonulást
választotta. A technikai eszközök rakétatechnikai bázisra, továbbá más,
akkor még működő katonai szervekhez
kerültek. Ennek a katonai egységnek az
emlékét őrzi a Jászberényi Rakétások
Baráti köre.

Hányan szolgáltak a rakétaosztályban?
A teljes állomány elérte a 370380 főt is. Ez a szervezet 1988-ig állt
fenn, akkor módosították, a három
rakétaüteget átszervezték kettőre, az
indítóállványok számát viszont ütegenként megnövelték kettőre, melyek
között állandó volt a versenyszellem.
A Magyar Honvédségen belül ez egy
olyan átszervezés volt, amikor a létszám csökkent, a csapásmérő képesség
pedig harmadával nőtt. Mindenkinek
meg voltak a feladatai, a parancsnoki
teendő volt a legmagasabb pozíció. Ha
tervezett cél volt, akkor egy vezényszó
elhangzott és mindenki tudta a teendőjét. Döntő volt a gyorsaság, nem
beszélve arról, hogy ha kilőttük a rakétát, az ellenség már azonnal érzékelte.
A lokátorok felderítették a légi célokat
és tíz-húsz percen belül várható volt az
ellencsapás.
Volt valamilyen kiemelkedő sikerük a működésük alatt?
Hét éve ment a kiképzés itt Jászbe-

Történelmi megmérettetés
A jászberényi Rakétások Baráti Köre
október első péntekén „Hunyadiak”
címmel történelmi, kulturális, művészeti és hadijáték vetélkedőt szervezett
a város középiskolás diákjai számára.
Kazsimér
A Hunyadi Mátyás emlékév alkalmából összeverbuvált csapatokat nyugalmazott katonatisztek és a gyakorlati
feladatokban jártas segítők koordinálták. Az egykori Tiszti Klub tágas udvara tökéletes helyszínnek bizonyult,
hiszen hétféle versenyszámban kellett
jeleskednie a bátor nemesek nyomdokaiba lépő férfiúknak. A hatfős haderők nem csak, hogy jól szórakoztak a
végrehajtás során, de meglepő elszántsággal vetették bele magukat többek
között a céllövészet, a kézigránát dobás
és a malomkőhajítás fortélyaiba.
Még odakint kavargott a por a
kötélhúzók lábai körül, odabent javában forogtak a fogaskerekek az elméleti feladványok megoldása közben. A
többnyire lányokból álló versenyzők az

előre megadott forrásokból felkészülve
igyekeztek választ adni Joósz Attila – a
Rakétások Baráti Köre vezetőjének –
furfangos kérdéseire. A zsűri szerepét
Besenyi Vendel helytörténész valamint
Vass Lajos, emeritus jászkapitány vállalta magára, eldöntve az odakint felsorakoztatott csillogó kupák és nyeremények sorsát. Bár a vetélkedő két részből
tevődött össze, a végső értékelésnél az
összesített eredmény számított. Az öt
intézmény képviselői közül a Szent
István Sport Általános Iskola és Gimnázium tanulói vihették haza az első
helyezettnek járó oklevelet, továbbá az
értékes ajándékokat és az elismerést,
miszerint hiába telt el több mint 500
év, bennük is megvan még a legendás
vitézek ereje és találékonysága.
A rendezvény támogatói: Jászberény Város Önkormányzata, Végh
Gábor - Joósz Katalin házaspár, Videó
2000 Szaküzlet, H-Rom Számítástechnikai Szaküzlet, Magiszter Nyomtatvány Szaküzlet, Berény IrodagépSzámítógép Szaküzlet, Jász-Agora Kft.
Jászárokszállás.

rényben, amikor az összes rakétaosztály
közül ez a jászberényi kiváló minősítést
ért el, ami első volt akkor a Magyar
Néphadsereg vonatkozásában. Erre
mind a mai napig büszkék vagyunk,
hiszen az utolsók között alakultunk
és elsőként értük el ezt a kiváló eredményt.
A békés övezetekben élők szerencsére már csupán fényképeken vagy
múzeumokban láthatnak háborús
rakétákat. Milyen paraméterekkel
rendelkezett egy ilyen hadieszköz?
A lánctalpas komplexumot (2 K6)
úgy kell elképzelni, hogy egy úszó
harckocsin állt az indítóállvány, és
maga a rakéta – ami különböző fejekkel volt felszerelve – 40 kilométeres lőtávolságot ért el. A rakéták két részből
álltak, volt egy fejrész meg egy hajtómű. Az 1976-ban rendszerbe állított
gumikerekes komplexum (9K52) indítóállványa 19 tonna, a rakétája 1070
kilogramm és 8 méter 90 cm hosszú
volt. Ebből 420 kilogramm volt a fejrész és 650 kilogramm az indító, forgató és a főhajtómű súlya. A hajtóműveket a nagykátai úti lőszerraktárban
tárolták, fejrészek viszont nem voltak,
sem hagyományos sem atomtöltettel
szerelt fejrészek. Ezek háborús helyzet esetén kerültek volna ide. Egy-egy
ilyen fej alkalmas volt arra, hogy olyan
hatást fejtsen ki, mint egy hirosimai
atombomba (20 KT). Belegondolni is
rettenetes, hogy háborús körülmények
esetén, ellenséges atomcsapás végrehajtásakor mi maradt volna meg a városból. Három kilométer sugarú körben
semmi. Örülünk, hogy ezek a rakéták
nem kerültek harci alkalmazásra, de
természetesen meg kellett tanulni a kezelésüket – és az itt lévő állomány ezt
tudta.
Hogyan jött az ötlet a baráti kör
megszervezésére?
Én 1987-ben a leningrádi tüzér
akadémia elvégzése után törzsfőnök
lettem itt a rakétaosztálynál, ami
1990. június 1-el megszűnt. Néhány
év elteltével felvetődött a gondolat,
hogy találkozót kellene tartani, összegyűlni, emlékezni. Kezdetben ötévente
trombitáltuk össze a csapatot a város
környékéről, aztán az internet elter-

jedésével úgy véltem, valahogy láncra
kellene fűzni magunkat. Összegyűjtöttem az elérhetőségeket, telefoncímeket és utána már így ment az értesítés
a találkozók kapcsán. A rakétaosztály
megalakulásának 40.évfordulójára emléktáblát állítottunk a Jászberény Bercsényi út 27 szám alatt lévő volt Tiszti
Klub utcai homlokzatára. Az egyik ceglédi barátom csinált egy honlapot a rakétaosztálynak, (www.92raketaosztaly.
hu) ami egy teljesen nyílt dolog. Úgy
gondoltuk, hogy nagyon fontos megőrizni az emlékeket, egyrészt hogy
találkozzunk, másrészt mert itt katonáskodtunk és folytattuk a kiképzést.
Részt vettünk a békés építőmunkában
is, voltunk szüretelni, krumplit szedni,
Egerben a pincészetnél dolgozni, ős�szel pedig mindig volt egy hónap segítőmunka, tehát sok mindent átéltünk
együtt. Kiemelkedően jó kapcsolatot
ápoltunk a város vezetőivel és gazdálkodó szervezeteivel is.
Kik alkotják a rakétás közösséget?
Ez a baráti kör valójában egy kötetlen dolog, részben a nyugdíjas klubban
lévők, részben pedig azok a rakétások
alkotják, akik a városban vagy a környéken élnek, de rendszeresen jönnek
Ceglédről, Budapestről, Parádról és
Tiszafüredről is. A mostani találkozóra
volt, aki Pálházáról (Zemplén) utazott
480 kilométert, csak mert itt szolgált és
sorkatonaként alapító volt, ez nagyon
tiszteletreméltó.
Milyen volt a mostani találkozó?
Az idei találkozón körülbelül harmincan voltunk és második valamint

harmadik generációs rakétások is jelen
voltak (gyermekek, unokák) késő délutánig, a kimondottan rossz időjárás
ellenére. A mostani összejövetelhez
tartozik, hogy Moravcsik János nyugállományú alezredes úr – aki a rakétaosztály egyik alapító tagja, majd később a
második parancsnoka volt, és az alakulat történetét is megírta – most töltötte
be a 85. évét, és ebből az alkalomból
felköszöntöttük. Még most is vannak,
akik újonnan csatlakoznak, elsősorban sorkatonák, mindig gyarapodunk,
gyűjtöm a nemzedékeket.
A hagyománytisztelet mellett
nagy hangsúlyt fektetnek a jelenre is.
Milyen programokban vesznek részt
a város életében?
Év elején pályáztam egy történelmi vetélkedővel egybekötött hadijáték
megszervezésére a Hunyadi Mátyás
emlékév alkalmából. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a történelemkönyveken
kívüli ismereteket mennyire kutatják
szívesen a fiatalok, hogyan ismerik a
jeles személyiségek kultúrában hagyott
nyomait, és hogyan tudják csapatban
feldolgozni a megadott irodalmat. A
verseny lebonyolításában 12 kollégám
és barátom vett részt. A verseny után
pedig egyfajta szociális tevékenység következik majd. Egy volt kollégánk számára szervezünk gyűjtést az ünnepekre,
de a volt hivatásos állományban lévők
özvegyeit is tervezzük a lehetőségekhez mérten támogatni. Részt veszünk
a Fegyveres Szervek Nyugállományú
Tagjaival közösen a városi ünnepségeken és koszorúzásokon.

rakétások követték, majd a két laktanyának megszűnt a funkciója és mindkét helyen – a berényi vállalkozóknak
köszönhetően –, a mai kor igényeinek
megfelelő lakóépületek találhatók.
A kaszárnyákra való visszaemlékezést koszorúzás követte a Szolnokról érkezett vendégek részéről. Szabó
Dezső alezredes vezette a futócsoportot, amelynek tagjai a helikopterbázis
állományából verbuválódtak. Az alezredestől megtudtuk, hogy képzett
futókkal érkezett, akik az országos
járőrbajnokságokon, valamint a Magyar Honvédség bajnokságain is kiváló
eredményekkel szerepelnek. Előző napi
futásuk során főleg fiatalok csatlakoztak hozzájuk egy-egy településen, így

nagy örömmel vették a jászberényiek jelenlétét is. Ők Véghelyi Árpád és
Notheisz János vezetésével érkeztek egy
fiatalokból álló vegyes csapattal.
A futók igyekeztek kikerülni a
nagy városi forgalmat, így a főtéren a
gyalogjárdán haladtak és a közlekedési
lámpánál átkelve a Szent Imre herceg
útra tértek rá. Ott – szombat lévén –
aránylag gyér volt a forgalom. A temető
mellett elhaladva, a Szelei úthoz közeledve pedig még ritkábban találkoztak
gépkocsikkal. A Jászberény végét jelző
táblához érve megálltak egy kis időre,
ahol közös fotó örökítette meg együttlétüket. Innen a város futói visszaindultak, a vendégek pedig egymást váltva,
Tápiógyörgye felé vették az útirányt.

Kaszárnyafutás

A Honvédelmi Minisztérium változatos programsorozattal, előadásokkal, kiállításokkal és pályázatokkal
tette színesebbé a Magyar Honvédség
megalakulásának 170. évfordulóját.
Ennek keretében az egész országot
átívelő kétnapos akciót is szerveztek „Kaszárnyafutás” elnevezéssel,
amihez a második nap Jászberény is
csatlakozott.
Október 6-án, reggel fél nyolckor, a
futásindítás előtti rövid ünnepséget az
I. világháborús szobor előtt Nagy András, az Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottság elnöke nyitotta meg, dr.
Sebők Balázs pedig történelmi visszaemlékezésében Jászberény két volt laktanyájáról beszélt bővebben.
Többek között elmondta, hogy a
Huszárlaktanyában a két világháború
között – a trianoni békediktátum egyik
következményeként –, csak kerékpáros alakulat állomásozhatott. Majd az
ötvenes években szovjet páncélosok
voltak a laktanya falai között. Később
raktárbázissá alakult, majd sokáig az
enyészeté lett. A Nagykátai úti laktanyáról megemlítette, hogy annak fénykora 1950-ben kezdődött a tarackos
tüzérezred telepítésével. A tüzéreket

Hirdetés / Közbiztonság

2018. október 11.

A

Nagy Kft.

munkatársakat keres

értékesítő,
valamint betanított munkás
munkakörökbe.

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

márkaképviselet

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény lakosságát és a vállalkozásokat, hogy
az Október 23-ai és November 1-jei ünnepek miatt

Októberi
véradások
október 12. Jászberény,
Tűzoltóság, Jákóhalmi út,
9.30-12 óráig.
október 12. Jászladány,
Művelődési ház, Kossuth u. 85.,
14-17 óráig.
október 16. Jászárokszállás,
WEGER, munkahelyi véradás,
Kossuth u. 85.,
10-13 óráig.
október 16. Jászjákóhalma,
Gazdakör, Bajcsy 9.,
14.30-17.30 óráig.
október 19. Jászfényszaru,
Samsung, munkahelyi véradás,
Samsung tér 1., 10-16 óráig.

a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:
2018. október 20. (szombat):
• Jászberény keddi program
szerinti szállítás
• Jászberény zöldhulladék 1.
program szerinti szállítás
2018. október 22. (hétfő):
• Jászberény hétfői program
szerinti szállítás
2018. október 23. (kedd):
• a szállítás szünetel
2018. november 1. (csütörtök):
• a szállítás szünetel
2018. november 2. (péntek):

• Jászberény pénteki program
szerinti szállítás
• Jászberény zöldhulladék 8.
program szerinti szállítás
2018. november 3. (szombat):
• Jászberény csütörtöki program
szerinti szállítás
• Jászberény házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés 4.
program szerinti szállítás
• Jászberény zöldhulladék 7.
program szerinti szállítás

Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon
a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.
Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

felvesz

Fényképes szakmai
önéletrajzot, bérigény
megjelölésével
bato.andrasne@coopstar.hu
email címre kérjük.
Jelentkezési határidő:
2018. október 16.

jászberényi telephelyére

megbízható,

gépkocsivezetőt
keresünk.
Érdeklődni

hétfőtől péntekig
12-16 óráig, az alábbi
telefonszámon lehet

06-30-748-7497
A Jászberényi V. V.
Nonprofit Zrt.

felvételt hirdet

Úszómester
munkakör betöltésére.
Feltétel: Úszómesteri
végzettség megléte.

Partner Szigeti Kft.

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

Érdeklődni személyesen
a Jászberény,
Margit-sziget 1.
szám alatt,
Telefon:
06-57/411-618,
email: baranyine@vvzrt.hu.

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

5. oldal

112 hírek a Jászságból
Ittasan, vezetői engedély nélkül,
forgalomból kivont járművel vezetett.
Járőrök igazoltatták október 4-én a Jászkisér külterületén személygépkocsival
közlekedő férfit. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket
mutatott, ezért előállították a Jászapáti
Rendőrőrsre. A rendőrök továbbá megállapították, hogy a férfi vezetői engedéllyel nem rendelkezik, valamint az általa használt jármű a forgalomból ki volt
vonva. A sofőrnek ezen szabálysértések
miatt is felelnie kell.
Baleset Jásztelek és Jászberény
között. Személyi sérüléssel járó baleset
történt október 4-én, csütörtök reggel a
32-es számú főút 34-es kilométerszelvényében, Jásztelek külterületén. Egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött
össze. A rendőrök teljes útlezárás mellett
kezdték meg a baleset helyszínelését.
Elfogták a tolvajokat. A Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást indított
lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy jászapáti lakos és
két társa ellen. A 23 éves férfi ismerőseivel szeptember 17. és szeptember 30.
között kétszer is betört Jászapátin egy
lakatlan házba. A házból, illetve a melléképületből több mázsa szenet, tűzifát,

egy kerékpárt, egy kazánt, különböző
szerszámokat és egyéb használati tárgyakat tulajdonítottak el. A rendőrök a
rendelkezésre álló adatok alapján azonosították és a helyi rendőrőrsre előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták a
férfiakat.
Jogosítvány nélkül vezetett. A
Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást
indított járművezetés az eltiltás hatálya
alatt szabálysértés elkövetése miatt egy
budapesti lakos ellen. Rendőrök ellenőrizték szeptember 23-án, a Jászkisér
belterületén személygépkocsival közlekedő 32 éves férfit. Megállapították,
hogy a sofőrt a hatóság a járművezetéstől korábban eltiltotta, ezért előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra,
ahol a meghallgatást követően szabálysértési őrizetbe vették.

szakképzett
bér- és munkaügyi
előadót.

Téba Tüzép

csoport

www.jku.hu

Cégünk rövid határidővel vállal

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

06-70/634-9231

Piaci jelenlétünk bővítése érdekében új munkatársat keresünk
a következő munkakörbe:

irodavezető / pénzügyi pozícióra
Érdekelnek stabil pénzügyi rendszerek kialakításával kapcsolatos feladatok? Határozott,
lelkiismeretes, önálló munkavégzésre alkalmas és a munkádért felelősséget vállaló vagy?
Ha igen, akkor jelentkezz a 21 éves Czinege és Fiai Kft kereskedelmi csapatához,
hogy aktív részvételeddel részese lehess fejlődésünknek!

Feladatok:

Elvárások:

• közgazdasági, kereskedelmi,
vagy pénzügyi végzettség
• bizonyíthatóan eredményes
szakmai múlt
• magas szintű MS Office
– különösen Excel – ismeret
• német, vagy angol nyelvismeret
• Kulcs-Szoft program ismerete előny

• bejövő- kimenő számlák kezelése, banki
felületeken rögzítése, kiegyenlítése,
• szerződések, okiratok ellenőrzése,
kezelése, nyilvántartása
• pénzügyi kimutatások vezetése, havi és
éves zárások előkészítése
• kapcsolattartás a könyveléssel és az
ügyfelekkel szóban, írásban

Mit adunk a munkádért cserébe?

• közvetlen vezetői támogatást, kiváló, segítőkész munkatársak
• egészséges munkakörnyezet, kiváló tárgyi feltételek, komoly
szakmai fejlődési lehetőség
• egyéni szabadság a tevékenységeid beosztásában, saját
ötletek megvalósításának lehetősége
• teljesen bejelentett alapbér + teljesítményhez kötött prémium

Az új dolgozónk
beilleszkedését,
betanulási
tervünk, és
részletes
munkaköri
leírásunk segíti.

Amennyiben a felsorolt feltételeknek megfelelsz, küldd el magyar nyelvű önéletrajzod
és motivációs leveled, amelyben írd meg nekünk, hogy miért érdemes veled dolgoznunk?
E-mail: czinege.jr@czinege.hu Tárgymező: pénzügyi munkatárs
A munkavégzés helye: Czinege és Fiai Kft. Jászberény Pesti u. 36.

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

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

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

akácméz
vásár!

/Csomor Családi
Méhészet

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

MEGHÍVÓ

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája
meghívja a kórház nyugdíjas dolgozóit a

2018. 10. 17-én, 15 órakor tartandó

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT”
program soron következő rendezvényére.

Helyszín:
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, ebédlő
Előadók:
Csief Anna, dietetikus
Farkas Péter, pszichológus
Elérhetőség: Egészségfejlesztési iroda:
06-57/500-200/297 mellék

6. oldal

Megemlékezés

www.jku.hu

Yoko örökre elhallgatott
Október első napján, hétfőn délután a
Szent Imre temetőben helyezték örök
nyugalomra Farkas Józsefet, Yoko-t.
Utolsó útján a popirodalom legnagyobb slágereinek hangja mellett családja, barátai, ismerősei, rajongói kísérték. Sokak gondolatait szavakba
foglalva Tóth Ildikó, Alattyán jegyzője
köszönt el tőle. A nekrológban beszédéből idézünk.
Kihúnytak a lámpák, melyek irányt
mutattak az éji vándornak, a kikötőbe érkezőnek, a megállót keresőnek.
Kihúnytak a lámpák, a diszkófények is,
melyek színesek voltak és élettel teliek,
amelyek villódzóan, mint valami óriási lézerkés, hasították szabálytalan szeletekre az éj sötétjét. Mindannyian, akik
ismertük, szerettük, vagy még helyesebb
azt mondani: imádtuk Yokót, tudtuk,
semmi sem állt tőle távolabb, mint a halál, az elmúlás. Minden tette, mozdulata, gesztusa az Életről szólt. Drága Yokó!
Még csak homályosan sejtjük, de semmiképp nem tudjuk pontosan, mi minden
veszett oda, hogy már nem vagy köztünk.
Hiányodra majd igazán akkor fogunk rádöbbenni, ha sokéves szokásainkat követve, elindulnánk hozzád, a klubodba,
vagy épp egy olyan buliba, ahol korábban mindig ott találtunk. Ezrenyi köszönettel tartozunk neked. Köszönjük, hogy
megédesítetted boldog, gondtalan ifjúságunkat, hogy zsenge korunk neked köszönhetően is lehetett boldog és emlékekkel teli. Köszönjük az első szerelmeket,
amelyek a te zenéid közepette szövődtek, köszönjük az első csókokat, amiket a
diszkóidban lehelhettünk kedvesünk ajkára, köszönjük a vérpezsdítő, tombolós,
vagy épp a lírai hangulatú, összebújós lassú dalaidat, köszönjük, hogy körénk varázsoltad azt a légkört, amiben ki tudtuk
engedni a gőzt, ahol megtörhettük a hétköznapok szürke egyhangúságát, a munkával, vagy épp a tanulással töltött hét

fásultságát. Köszönjük, hogy a szerelmeink mellett barátságokat is szőhettünk,
ápolhattunk, köszönjük, hogy tudhattunk egy helyet, ahová bármikor betérhettünk, hogy olykor az otthontalannak
is otthont adtál. De nem csak a fiatalság,
hanem az érettebb nemzedékek képviselői, nem ritkán nagymamák és nagypapák is ott vagyunk a rajongóid, tisztelőid
között. Köszönjük a számtalan élményt,

amihez általad juthattunk, hogy a te diszkóidban visszafiatalodhattunk. Köszönjük, hogy ebben a felbolydult, sok vonatkozásban értékvesztett világunkban te
voltál nekünk az állandóság. Rád mindig
számíthattunk, te sosem okoztál csalódást, te nem akartál megváltozni az idők
szavát követve.
Gárdonyi Géza sírján csak ennyi olvasható: „Csak a teste.” Most mi is ezt
érezzük. Csak a tested hagyott itt minket.
A lelked viszont itt lüktet bennünk, szívünket követve, ahogy anno a diszkóidban a lábunk követte a dobok ritmusát.
Egy hatalmas kirakót hagysz most itt,
mindenki őriz egy-egy darabkát rólad,
tőled, belőled. És ha ezek az itt maradt
lelkek összeraknák ezt a hatalmas mozaikot, egy nagyszerű ember arcát varázsolnák elénk.
Te már életedben legenda lettél és
örökre az is maradsz.

Isten veled, Emmuska
Sajnos ismét lobog a fekete zászló a
gimnázium homlokzatán. Mindenki
tudja, ez azt jelenti, eltávozott valaki az
iskola közösségéből. Ha valaki ennek a
közösségnek a tagja volt, akárcsak egy
rövid ideig is, elszorul a szíve ettől a
látványtól. Különösen, ha olyan tanáregyéniség távozott ebből a közösségből, mint Halmai Györgyné tanárnő,
mindenki Emmuskája. Őszinte kedvessége, szívből jövő mosolya, finom
lénye, bájos humora felejthetetlen marad mindazoknak, akik ismerhették,
szerethették, részesei voltak élete bármely szakaszának.
Halmai Györgyné Kispál Emma pedagógus családban született, ő maga is ezt
a pályát választotta. Férjével, aki szintén
pedagógus, példamutató családi életet
éltek. Nagy szeretetben, harmóniában
nevelték két gyermeküket különösen sikeres felnőttekké.
A Lehel Vezér Gimnázium mindig
is központi szerepet játszott életében.
Ezer szállal kötődött hozzá. Ebben az
iskolában érettségizett 1951-ben, majd
itt kezdett el tanítani 1955-ben. Első és
egyetlen munkahelye volt a gimnázium.
1957-ben érettségizett az első osztálya,
akiknek 60 éves érettségi találkozóján
még együtt emlékeztek ifjúságukra. Öt
osztálynak volt osztályfőnöke. Értékteremtő nevelőmunkájával segítette diákjait a nagybetűs életben való helytállásra.
Szívügyének tekintette a tanítást, nevelést, a tanulókra való odafigyelést.
A magyar nyelv és irodalom mellett
német nyelvet tanított, éveken keresztül
az osztályfőnöki és a magyar munkakö-
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Szerelmek és személyiségek
 folytatás az 1. oldalról
A beszélgetés során kiderült, Nyáry
Krisztián írói karrierje kissé rendhagyóan indult. A szentesi irodalmi-drámai
középiskolai évek kijelölték az irányt,
majd a pécsi egyetem irodalomtörténész szakiránya egyenes utat sejtetett
a könyvek világa felé, ám pályafutása
mégis elkanyarodott a PR és a kommunikáció felé. Az irodalom inkább hobbiként volt jelen akkori életében, hogy
majd író és könyvkiadóként főállás formájában visszatérjen.
Saját maga kedvtelésére és barátai szórakoztatására 2012-ben kezdett
írók, költők mindennapjairól, szerelmi
életéről érdekes információkat megosztani a Facebookon. Az irodalomkönyvek valljuk be sokszor unalmas
lapjairól ismert ikonikus alakok ilyen
módon emberközelbe kerültek. Leomlott az a sztereotípia, hogy a poéták
már életükben is szinte halottak voltak,
és főállású szomorúként viselkedtek.
Egyre többen kezdték olvasni a napi
rendszerességgel megosztott korabeli
„pletykákat”. Kiderült, hogy Radnóti vagy Kosztolányi a maga korában
ugyanolyan hús-vér ember volt, mint
bármelyikünk. Szerették a humort, a
vígjátékokat, a krimiket vagy a sportot... Az olvasók igényelték az újabb
sztorikat, a néhány soros bejegyzések
egyre hosszabbak lettek, majd kötetté
értek. Ezekből az első posztokból született az Így szerettek ők című könyv,
amelyet hamarosan követett a második
rész. A kötetek rövid időn belül az irodalmi sikerlisták élére kerültek.
Az Igazi hősök és a Merész magyarok című könyvek felépítésük szerint
hasonló koncepción alapulnak, mint
Nyáry Krisztián első kiadványai. Ezekben a kötetekben olyan példaértékkel
bíró személyiségeket mutat be, akikre
tetteik alapján kell felnéznünk. Itt már
nemcsak kifejezetten híres írók, művészek, tudósok szerepelnek, de olyan
hétköznapi emberek is helyet kapnak,
akik cselekedeteikkel beírták magukat
a történelem lapjaira. A gyűjtemény
alapötletét Philip Zimbardo 2013-as
budapesti látogatása adta – árulta el a
szerző. Zimbardo az a híres pszichológus, aki az emlékezetes börtönkísérletet

végezte annak idején. A kísérlet számos
kérdést vet fel; mitől válik az ember
gonosszá, hogy hat a tömegpszichózis
a lélekre, és hogyan tud mégis néhány
ember jónak megmaradni. Nos, azok
kiemelkedő tette került a két könyvbe,
akik a legnagyobb borzalmak közepette, akár életük kockáztatásával is meg
tudtak maradni nemes lelkű embernek.
A Festői szerelmek című könyv
hiánypótló tanulmányként jelent meg
az irodalmi palettán, hiszen sajnos jeles festőink életrajzáról vajmi keveset
tanulhatunk a rajzórák keretein belül.
A szerzőnek még művészettudományi
diplomája birtokában is kihívást jelen-

Boldog halál – égi születés

zösség vezetője volt. 1976-tól nyugalomba vonulásáig igazgatóhelyettesként,
valamint a Gépíró és Gyorsíró Iskola
tagozatvezetőjeként dolgozott. Szervezőnevelő munkája kiemelkedő volt, alkotókészsége folyamatosan megnyilvánult
ebben a munkában is. Nemcsak az iskola
életében töltött be meghatározó szerepet,
hanem az egész város életében is. A művészeti és kulturális programok állandó
szervezője, mozgatórugója, aktív résztvevője volt évtizedeken keresztül. A város és
a gimnázium minden rangos művészeti
programján nyugdíjazása után is örömmel vett részt.
Tanítványai és kollégái szeretetét és
bizalmát töretlenül élvezte. Optimizmusa, életvidámsága, vitalitása és segítőkészsége nagy erőt adott mindannyiunknak.
Bármikor hívhattuk, segített. Soha nem
távolodott el alma materétől. Hihetetlen
nyugalmat és békességet árasztott maga
körül. A szó legnemesebb értelmében
vett PÉLDAKÉP volt.
„ A szeretetben nincs felejtés...”

Hetven év után újra tranzitus volt városunkban. A Szent Ferenc halálának
évfordulóján tartott megemlékezés
a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a jászberényi
Terplán Zénó Ferences Középiskola
közös kezdeményezésének köszönhetően valósult meg október 4-én, természetesen a Barátok templomában.
szőrös
Jászberény nagy ferences hagyományokkal rendelkezik, 1950-ben
azonban az akkori politikai vezetés
megvonta a működés jogát a szerzetesrendektől. A rend alapítójának szándéka a diktatúra minden törekvése ellenére fennmaradt, a ferences szellemiség
világszerte és hazánkban is él. Szent Ferenc halála, ahogy élete is, a hétköznapi
ember számára rendkívüli.
Az itáliai Assisi egyik leggazdagabb
kereskedőcsaládjának fiaként a világi
élet hívságairól lemondva választotta az
apostoli szegénységet, 1209-ben pedig
létrehozta a ferences rendet. Szerzeteseik az evangelizáció mellett az elesettek
támogatását, a gyógyítást, a tanítást is
küldetésüknek tartották, hosszú éveken át Jászberényben is nagy odaadással végezték tevékenységüket.

Szent Ferenc földi életből való távozását, illetve égi születését tranzitusnak
nevezik. A szó jelentése – átmenet, átkelés – jól érzékelteti, a hívő emberek számára egy másik élet veszi kezdetét. Mint
Reisz Pál ferences atya emlékező beszédében kiemelte, a könyörtelen, félelmetes, rettegett halál Szent Ferenc kapcsán
egészen más jelentést kapott. Utolsó
óráiban saját kérésére a földre fektették,
és amíg ereje kitartott, a közösség tagjaival együtt énekelte a 141. zsoltárt, mely
azóta is része a megemlékezéseknek.

tett kibogozni az életutakat. Ha megpróbáljuk a festők életébe belehelyezni
a műalkotások narratíváját, akkor egy
sokkal teljesebb képet kaphatunk –
vallja Nyáry Krisztián. A szerelmi sztorik mellé így a méltatlanul elfelejtett
életrajzok is belekerültek a kötetbe.
Tavaly jelent meg a Játékok és szerelmek című, a játék téma köré csoportosított kultúrtörténeti esszékötete,
amelyet Kováts Kriszta dalai ihlettek.
Nyáry Krisztián legutóbbi könyve,
a Fölébredett a föld címmel, a maga
nemében rendhagyó gyűjtemény. Ma,
amikor papírra írott leveleket szinte
csak hivatalos ügyekben és robotoktól
kapunk, valódi felüdülés személyes
hangvételű leveleket olvasni. A szabadságharc korából gyűjtött magánlevelek
egy másfajta megvilágításba helyezik a
történelmi tényeket. Amikor például
a virágárus azért ír levelet Kossuthnak,
mert a harcok hevében kára keletkezett,
kézzelfoghatóvá teszik a könyvekből
adatszerűen ismert sorsfordító eseményeket. A népszerűségen felbuzdulva
az író már nyomdába küldte a kötet
második részét, amely négyszáz év történelmét helyezi új perspektívába a kor
íróinak, költőinek, történelmi személyiségeinek magánlevelezése alapján.
A kellemes hangulatú kávéházi
hangulatban eltöltött találkozó kötetlen beszélgetéssel és természetesen
dedikálással ért véget, ahol sok fiatal is
sorban állt, hogy saját könyvébe ajánlást kérjen.
A mostani tranzitus alkalmával is így volt, melyen Beniczki Béla
kántor-karnagy, valamint a Terplán
pedagógusaiból álló férfikórus működött közre.
Aztán kihunyt a templom világítása, csak mécsesek és gyertyák égtek,
mialatt a ferenceseknél szokott kitárt
karral csendes imádság vette kezdetét.
A dicsőséges feltámadást jelképezve
gyúltak ki ismét a fények, majd a Szent
Ferenc oltárnál, illetve ereklyénél tett
tiszteletadással, valamint a szentet dicsőítő énekekkel zárult a szépségében
és egyszerűségében is a ferences lelkületet tükröző szertartás.

Ajánló
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Remek téli képek

Nagyon sok ember tiszteli őt, köztük
tanítványok, pályatársak, akik ismerték és találkoztak valamikor Sáros
András festőművésszel, rajztanárral.
Erre jó példa volt A hónap műtárgya
sorozat bemutatója október második
napján a Szikra Galériában, ahol Téli
Zagyva című olajfestményét ismerhette meg a szépszámú közönség.

egymásra találásáról anekdotázott.
Sáros András Miklós grafikus – a középső testvér a családban –, elbeszélte,
hogy megtiszteltetés volt számára vinni édesapja felszerelésének egy részét,
és jelen lenni jó pár kép születésénél.
Megpróbálni valamit létrehozni a semmiből egy üres papíron, vásznon, ahol
egy-két vonal vagy folt képződik, ami

festő, grafikus együtt végzett a Képzőművészeti Főiskolán Sáros Andrással.
Így az apák már Lászlóval való megismerkedésük előtt is ismerték egymást,
ami az ő Sáros családba való beilleszkedését is segíthette. Elmondta még
Bandi bácsiról, hogy nem volt műterme, sokszor otthon festett, de látogatásaikor semmi nyoma nem volt annak,

az alkotó érzéseiből, akaratából áll ös�sze képpé. Ezt a fejlődést, kialakulást
végignézni nagyon nagy élmény. Valószínűleg ezeknek a hatásoknak is köze
lehetett ahhoz, hogy a képzőművészeti
szakterületet választott élethivatásnak.
Sáros Katalin, az elsőszülött azt
említette meg, ahogyan édesapja Jászberénybe került. A második világégés
végén az akkori oktatási minisztérium
ajánlott tanári állást számára, többek
között városunkba is. Dédszülői révén
volt kapcsolata a családnak a Jászsággal,
ezért esett az itteni gimnáziumra a választása.
Tenkács Márta építész, Sáros László felesége, így Sáros András menye is
megosztotta emlékeit a hallgatósággal.
Amikor megismerkedett későbbi férjével az építészkollégiumban rövidesen
kiderült, hogy édesapja Tenkács Tibor

hogy ott művészember dolgozik.
Ifj. Benke László, aki édesapja révén
is jól ismerte Sáros Andrást a hangulatról beszélt, ami szerinte a Téli Zagyva képben benne van. Az ólomszürke
színekkel a hetvenes évek sivársága
is kifejeződik az alkotásban, amit jól
megfogott a mester, a nagyon gondos
ecsetkezeléssel és a színek visszafogottságával. Mégis annyira szép a kép, mert
tengernyi emlék fűződik az ábrázolt
tájhoz.
A festmény e sorok leírója számára
is izgalmas, Serház utcai gyerek lévén,
ezen Zagyva szakaszhoz kötődik nyiladozó korom megannyi története. Ismerősként tekintek a folyóparti fákra,
az épületekre és a szürke, vaskorlátos
Kőhidra. Nagy részük csak emlék ma
már. Örülök, hogy ez a kép fölidézte és
megőrizte számomra is mindezt.

Demeter Gábor
Szikra István, az esemény szervezője és házigazdája elmondta, hogy nem
régen sikerült megszereznie néhány
Sáros András festményt, köztük az ez
alkalommal bemutatott alkotást is. Annak kiválasztásában, hogy melyik kép
legyen a hónap műtárgya a Sáros család
tagjainak véleményét is kikérte. Különösen Sáros László Ybl-díjas építész
véleménye volt döntő, hiszen személyesen ő maga mutatta be a Téli Zagyva
címet viselő és azt ábrázoló festményt.
Élete meghatározó gyermekkori
emlékeként mesélte el, mikor édesapja kivitte a belső Zagyva partjára,
melynek szabályozásán éppen akkor
kubikusok dolgoztak a hidegben és ez
festményen is megörökítésre került. A
Zagyva e szakaszát több képen is megfestette Sáros András, a bemutatott
alkotáson is. Mindazt, amit 1976-ban
a kép elkészítésekor látott és tapasztalt, átmentette a vászonra, ezt a nem
vidám, inkább szomorkás hangulatot
láthatjuk ma.
Boldogság, hogy a kép előkerült, és
jó helyen tudhatjuk – zárta mondandóját Sáros László.
A hónap műtárgya előadásait mindig valami érdekes adalékkal színesítő
Metykó Béla helytörténész ismét rátalált
valamire, ez alkalommal a Lehel Vezér
Gimnázium egykori évkönyveiben.
Az intézményben rajztanárként dolgozó Sáros András, és a szintén itt tanító
Grőger Lujza, későbbi felesége, és a három Sáros testvér édesanyja, lehetséges

Hatvanéves a zeneiskola

 folytatás az 1. oldalról
Gondolatsorát Nagy András HEB
elnök folytatta. Üdvözlő szavaiban szintén a köszönetet hangsúlyozta, ami ezúttal a zeneiskolát illette. Az iskola hatvan
éve eredményes, színvonalas munkával
végzi a zene művelésére való nevelést és
a tehetségápolást. „Erre nincs más szó,
mint a köszönet” – mondta. Hortiné dr.
Bathó Edit a zeneiskolával folytatott közös vállalásokra tért ki, mivel a múzeum
rendezvényeinek fényét rendszeresen
emelik produkcióikkal az iskola növendékei, tanárai.
A zenei élmények nemcsak a múzeum életét színesítik meg. Az évtizedek
során felhalmozódott tévés felvételek
is arról tesznek tanúbizonyságot, hogy
a zeneiskolások aktív fellépők voltak a
városi rendezvényeken és a határon túl
is. Az archív anyagokból összeállított
kisfilm után Remeczky Lénárt Mária

hegedűjátéka következett Farkasné Szőke Tünde zongorakíséretével.
A zenetörténelemben Besenyi Vendel tett mélyreható múltbeli sétát, míg
az összegyűjtött anyagokból megírta a történeti részt. A könyvet úttörő
munkának nevezte, hiszen témáját tekintve ritkaság, mivel Jászberény zenei
kultúrájának állít emléket. Az országban is kevés zeneiskola történelmét
dolgozták fel eddig. Elmondta, hogy
több nehézséggel kellett szembenéznie,
hol az anyagok hiányosságával, hol az
anyagok bőségével találta szembe magát. Ebből adódóan bőven maradtak
elmeséletlen történetek, amit, ha ezúttal a könyv lapjai nem is őriznek, elbeszélőik emlékezetében tisztán élnek.
Egyik ilyen kedves történet Ifj. Bakki
Józsefnéjé, aki a kötet véges keretei miatt szóban mesélte el saját élményeit a
jászberényi zeneiskola indulásáról. Tör-

ténetéből kitűnt, hogy apósa id. Bakki József szívügyének tekintette a zene
művelésének átadását, melyet fáradhatatlan aktivitással végzett.
A kötetben szereplő Szaniszló Richárd
zeneművész szavaival méltatták egykori
zeneiskolás tanárait. – Anélkül adtak ott
valamit nekünk útravalóul, hogy tudták
volna –, aki vibrafonon játszott a közönségnek. Az este során fiatal tehetségeinktől is hallhattunk ízelítőt Sas Dániel
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
zongoraművészétől és Mészáros Máté klarinét szakos egyetemi hallgatótól.
A jubileumi kötet méltatója volt
vendégként Duffek Mihály egyetemi
tanár, zongoraművész. Hangsúlyozta,
hogy a zeneiskola különleges dolog és
hatalmas érték a városnak, mivel nemcsak zenére nevel, hanem közösségvállalásra és együttműködésre is megtanít.
Segít az érzelmi intelligencia fejlődésében, a személyiségek alakulásában,
miközben barátságok szövődnek tanár
és diák között. Ezek a különleges kapcsolatok tették lehetővé azt is, hogy
kellemes visszaemlékezésekkel, örömteli pillanatok felidézésével töltsék meg
a kötetet. A továbbiakban a kötet igényességét emelte ki, majd az intézmény
munkáját méltatta. „Az intézmény mi
vagyunk! Egy intézményt a benne lévő
értékek tesznek jóvá” – zárta beszédét.
Végül Gulyás Gergely, a Liszt Ferenc
zeneművészeti egyetem művésztanára és Illés Erika hegedűművész a zene
nyelvén zárta a bemutatót.
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Programajánló
● XXVI. Háztartási Készülék Szeminárium
Október 11., csütörtökön 9 órától
a Gépipari Tudományos Egyesület
Háztartási Gépek Szakosztálya rendezi hagyományos szemináriumát a
Szikra Galériában melynek témája a
munkaerőhelyzet, Ember és automatizálás most és holnapután címmel.
● Blues – Soul – Funk - Rock koncert
Október 12-én, pénteken 20 órától a
River Bistróban zenél a Tóth János Rudolf (ének, gitár) Móré Attila (dobok),
Tomor Barnabás (basszusgitár) és Benkő Zsolt (gitár) összeállítású banda.
● Jász Helytörténeti Kör rendezvénye
Október 13-án, szombat 10 órától
a Városi Könyvtár kamaratermében
módszertani előadást hallgathatnak
meg az érdeklődők, Kutatás, közművelődés és értékőrzés a MNL
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában címmel, az intézmény
igazgatóhelyettese, Horváth Gergő
előadásában.
● Alumni nap – Öregdiák találkozó
Október 13-án, szombat 10 órától
az EKE Jászberényi Campusán az
egykori Tanítóképző Főiskolán várják
a volt hallgatókat Díszoklevél átadó
ünnepségre és öregdiák találkozóra.
● Asszonyok – népi színjáték
Október 13-án, szombat 18 órától
látható a Lehel Film-Színház színpadán a 10 éves Jászsági Hagyományőrző Egylet premier előadása. A darab
1918 nyarán, az I. világháború utolsó
évében játszódik Jászberényben. A
történet a hátországban maradt as�szonyok 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.
● Családi Matiné - Óz, a nagy varázsló
Október 14-én, vasárnap 11
órákkor kezdődik a Lehel FilmSzínházban a Családi Matiné gyermekelőadása. 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.
● Európai Art Mozi Nap
Október 14-én, vasárnap három
érdekes film látható a Lehel FilmSzínház Sára Sándor termében.
16.15-től: Ruben Brandt, a gyűjtő; magyar, animációs akció thriller
18.15-től A szent és a farkas; olasz
játékfilm 20.15-től A bűnös; dán
thriller
● KÉSZ rendezvénye
Október 15-én, hétfő 15 órától
Szent Vendel kultusz a Jászságban
címmel tart előadást Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója a
Szent István Házban.
● Nevető Parnasszus
Október 16-án, kedden 16 órától
irodalom és történelem humorban

pácolva az EKE Jászberényi Campusának könyvtárában. Vidám, zenés
előadás a paródia mestereitől Karinthytól Varró Daniig.
● Jó szó estek - Jó szó beszélgetés
Október 17-én, szerdán 18 órától
Belső világunk szépségei címmel tart
előadást az est vendége Benvin Sebastian verbita atya a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola
ebédlőjében.
● Magyar Festészet Napja
Október 18-án, csütörtök 17 óra
B. Jánosi Gyöngyi festőművész 2018ban 70 éves. Ezt az alkalmat megragadva a Hamza Gyűjtemény, a 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 a Szikra Galéria kiállítótermében.
● Berényi Borünnep
Október 19-én, pénteken 18 órától a már hagyományos XV. Berényi
Borünnep rendezvényen lehet újra
borokkal barátkozni a Coop Áruház
átriumában.
● Malek a négyzeten
Október 19-én, pénteken 18 órától
utazás Malek Miklós zenei világában
a megzenésített verseken, klasszikus
zenei betéteken keresztül Hofi, Kovács Kati, Huszti Péter, Katona Klári,
Máté Péter dalaiig, a hozzá tartozó
történetekkel együtt a Lehel FilmSzínházban. Közreműködik apa és
lánya: Malek Miklós és Malek Andrea
● Guppi kiállítás és verseny
Október 20-án, szombat 9 órától a
Jászberényi Állat- és Növénykertben
guppi (díszhal) párokat bírálnak, melyek tenyésztői „versengenek”, kategória győzelmekért és az összesítésben
győztesnek járó kupákért. A hivatalos
megnyitót és a díjátadót 12 órára hirdették meg.
● XXIV. Kossuth Népdalköri Találkozó
Október 20-án, szombaton 10 órától az ország minden részéből érkezett
népdalkörök találkoznak és énekelnek
az érdeklődő hallgatóságnak az Ifjúsági Házban. A műsor részeként közösen éneklik el majd a Kossuth – nótát,
amelynek előadásában a közönség is
bekapcsolódhat.
● Nevess velünk Jászberény!
Október 20-án, szombat 16 órai
kezdettel megújulásának ötödik
évfordulóját ünnepli a Lehel FilmSzínház, ebből az alkalomból a legvidámabb filmeket vetíti egy napig.
Nagy teremben: 16 óra Nyúl Péter;
18 óra Valami Amerika 3; 20 óra
Deadpool 2; Sára Sándor teremben:
16.15 Egy burka, egy nadrág; 18.15
Férfiak fecskében; 20.15 Könyvklub
– avagy az alkony ötven árnyalata
● P. Mobil koncert
Október 21-én, vasárnap 18 órától
a legendás P. Mobil együttes koncertjén lehet csápolni az Ifjúsági Házban,
a közönséget előzenekarként a Radar
„melegíti.”

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

Időpont, helyszín:

2018. október 13. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: mucsu, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.
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Aranyló ingbe bújik a domb
Csütörtökön és pénteken
is sok napsütés, kevés felhő,
csapadékmentes idő várható.
A délkeleti, keleti szél többfelé,
főként a Dunántúlon élénkülhet meg. Délutánonként 2126 fok valószínű. A hétvége is
kiránduláshoz ideális napos,
száraz időt ígér, 20-25 fok
közötti csúcshőmérséklettel.
Jelentősebb időjárás-változásra
a jövőhét elején sem kell számítanunk.

2018. október 11.

Négy gólt rúgott a JFC
Egy héttel korábbi, nagy különbségű vereségét igyekezett feledtetni a
Jászberényi FC a labdarúgó NB III
Keleti csoportjának kilencedik fordulójában. Az ellenfél Gyöngyösön
a putnoki gárda volt, amely évek óta
az egyik legmasszívabb teljesítményt
nyújtja a mezőnyben, és a meccs
előttig csak három ponttal gyűjtött
kevesebbet a mieinknél.

lott, az 52. percben egy gyorsan elvégzett bedobás után Farkas az oldalvonal
és a tizenhatos közötti területről pazarul emelt a kint álló kapuvédő fölött a
hosszú sarokba (3-0). Csak négy perc
kellett, hogy még meggyőzőbb legyen
a különbség, Farkas ezúttal is felfűzte
a putnoki védelem bal oldalát. Okos
visszagurítását Herczeg vágta a jobb alsó

meccs döntő pillanataiban a berényiek
jól éltek a lehetőségekkel, több látványos akcióval és szép megoldásokkal
sikerült a drukkereket megörvendeztetni. A listavezető Sényő döntetlenje
után 20 pontos, miként az ezúttal győző ESMTK is. A Jászberény és a Szolnok egyaránt 19 pontot szerzett eddig.
Ennek tükrében még inkább kiélezett
rangadóra van kilátás a következő fordulóban a megyeszékhelyen. Nagy küzdelem és jó mérkőzés várható Szolno-

sarokba (4-0). Bár még több mint félóra volt hátra, eldőltnek lehetett mondani az összecsapást. A vendégek ugyan
igyekeztek szépíteni, és ki is alakítottak
néhány lehetőséget, ám Miski hárította
a próbálkozásokat. Míg a túloldalon
ugyancsak lett volna egy-két alkalom
újabb találatra, de az eredmény már
nem változott.
Jászberényi FC – Putnok 4-0 (2-0)
A Debrecenben szétzilált védelem
ezúttal jól állt a lábán, a JFC koncentrált, tudatos játékával megérdemelt
győzelmet aratott a képzett csapat
benyomását keltő vetélytárs ellen. A

kon, a Tiszaligeti stadionban október
14-én, vasárnap 14.30-tól, ahová várhatóan sokan elkísérik majd az együttest. Dr. Gottdiener Lajos, a JFC elnöke
arról is tájékoztatta lapunkat, hogy ha
megfelelő létszámú szurkológárda jön
össze, akkor egy autóbuszt indítanak
a megyeszékhelyre, ezért kéri, hogy
jelentkezzenek náluk az utazni kívánó
szurkolók.
Friss hír, hogy október 31-én a
Magyar Kupában a Bp. Honvéd elleni meccsét – a gyöngyösi pálya ebben
az időpontban foglalt – Kecskeméten
játssza majd a Jászberényi FC.

Szőrös Zoltán

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
október 11. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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.

október 12. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 17. szerda
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

október 13. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 18. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 14. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 19. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 15. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

október 20. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

október 16. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 21. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

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

Az eltiltását letöltő Fejes visszatérhetett a védelem bal oldalára, de
berényi oldalon abban bíztak, inkább
a támadóké lesz a főszerep a találkozón.
Az elvárásoknak megfelelve kezdtek
Farkasék. Alig öt perc játék után tetszetős akció végén a center lövését lábbal
védte a borsodiak kapusa. Arany László
csapatának mezőnyfölénye aztán a 15.
percben érett góllá, amikor egy jobb
oldali átívelés után Herczeg tette vissza
a labdát, a teljesen kipasszolt vendégek
mellett végül az előrehúzódó HevesiTóth közelről helyezett a kapuba (1-0).
Kissé feljebb tolta állásait a Putnok,
amit újabb negyedóra elteltével Farkas
használt ki. A felezővonaltól jó ütemben indulva végül tíz méterről lőtt a
bal alsó sarokba (2-0). A biztos vezetés
tudatában némileg visszább húzódott
a JFC, ami a félidő hajrájában kis híján megbosszulta magát. Egy bal oldali
elfutás és középre adás után lepattanó
labdát a vendégek csatára az ötösről
vágta a léc fölé, megkönnyebbült sóhajt
kiváltva a jászsági szurkolókból. Szünet
után szinte azonnal eldönthette volna a
mérkőzést a jászberényi alakulat, előbb
Herczeg nagy helyzetben a kapust is elfektette, de egy védő menteni tudott,
majd a kipattanóból Farkas bombázott
a lécre. Ami késett, az ezúttal nem mú-

Lehel Vezér Kupa tizedszer
 folytatás az 1. oldalról
Romeo Tulkos, a Nagyváradról érkező King-Do Lions klub vezetője viszont már évek óta látogatja versenyzőivel a Lehel Vezér Kupát. Egyrészt mert
Soós Lászlóék is részt szoktak venni az
ő versenyükön, másrészt Eperjesi Nán-

dorral is jó kapcsolatot ápoltak annak
idején, így természetesnek tartja, hogy
elhunyt barátja emlékversenyén lehetőleg minden alkalommal megjelenjenek. Természetesen a rendező Jászberényi SE versenyzői is csatasorba álltak a
IV. Eperjesi Nándor Emlékversenyen.

Rövid hírek

alul, így ezüstérmes lett.
Birkózás. Gyomaendrődön rendezték október 6-án a birkózók Szabadfogású Területi Diákolimpiáját, amelyen
nagyszerűen szerepeltek Jászberényi Birkózó Club versenyzői. A Diák II. korcsoportban aranyérmes lett
Kiss Keve és Nagy Levente. Bronzérmet pedig
Mondi Levente és Fülöp
Huba szerzett. A Diák
I. korcsoportban 2. Baráth Konor, 3. helyezett
pedig Bereczki Szabolcs
és Baráth Koppány lett.
Erőemelés. Szeptember 16-23-a között
rendezték meg Egerben a GPC Erőemelő

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Kyokushin karate. A Yakuzák SE
fiatal harcosai október 6-án szombaton,
Siklóson vettek részt a Damashi Kupán.
Mint Agócs Tibor elmondta - hosszú utazás, vegyes érzelmek, és sok aranyérem
jellemezte a dunántúli versenyüket,
ahonnan 11 arany, 2 ezüst és 8 bronzéremmel tértek haza. Másnap vasárnap
a juniorok és felnőttek léptek tatamira
Szentesen, ahol 10 ország 171 versenyzője adta le nevezését. Mező Lili élete első
felnőtt versenyén aranyérmes lett. Kerekes Réka szintén aranyéremmel tért haza,
junior és felnőtt kategóriában egyaránt ő
lett a legjobb. Móczó Milán KO-kal menetelt a döntőig, ahol csak súllyal maradt

Horváth Kornél edző elmondta, hogy
több mint egy hónapja készülnek és
mivel nem kellett messzire utazniuk
szinte minden fiatal versenyző tatamira
lépett. Köztük volt Szebenyi-Nagy Szabolcs is.
– Apukám régebben látta Eperjesi
Nándort edzéseket vezetni és azt mondta,
hogyha nagyobb leszek, engem is beírat a
klubba. Egy éve járok edzésre, azóta nagyon megszerettem ezt a sportot és már
sikerült érmeket is szereznem. A legutóbbi, Ostravában rendezett nemzetközi
versenyről két aranyérmet hoztam haza
– mesélte boldogan Szabolcs.
A JSE tehetséges versenyzője nem
panaszkodhatott a Lehel Vezér Kupa
után sem, hiszen itt is két első helyet
szerzett. Klubtársai közül Bábosik Boglárka és Száraz Gergő lett a legeredményesebb versenyző. A klub összességében 15 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel
lett gazdagabb. Első lett a CS Impact
Románia, harmadik pedig a Gödöllői
Taekwon-do SE.
Világbajnokságot 35 ország több mint
ezer sportolója részvételével. Varga Ernő
(képünkön) Masters 3. kategóriában
fekvenyomásban 130 kg-ot nyomott a
RAW szabályai szerint és ezzel világbajnoki címet szerzett.

