Asszonyi korrajz a háborúról

Rendíthetetlen hit és lelki béke

A Jászsági Hagyományőrző Egylet
fennállásának tízedik évfordulóját új
színpadi produkció előadásával ünnepelte.
Írás a 7. oldalon

Lantos Tiborné Marikát gyermekkoráról,
vallási életútjáról és a premontreiekkel való
kapcsolatáról kérdeztük.
Interjú a 3. oldalon

Siker Debrecenben

Kosárlabdacsapatunk fiai a hétvégén
a debreceni tétmérkőzésről végül
sima győzelemmel tértek haza.
Tudósítás a 8. oldalon
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Jászberény város lapja

Évtizedek a pedagógus pályán

A Gépipari Tudományos Egyesület
Háztartási Gépek Szakosztályának
október 11-i fórumát a Szikra Galéria emeleti termében tartották népes
közönség előtt.

Idén is elkészült a Legjobbiskola internetes portál listája több mint ezer
intézmény részvételével, akiket öt év
érettségi és kompetencia felmérések
eredményei alapján állítottak rangsorba.

kárpáti

Kazsimér
Ebben az évben különlegesség, hogy
érettségi tantárgyak alapján is lehet keresni a weboldalon, továbbá az iskolák legsikeresebb érettségi tantárgyait is feltüntették. Az 1678 résztvevő közül a veszprémi
Lovassy László Gimnázium áll az első
helyen, őt követi a Budapesten található
Deák Téri Evangélikus Gimnázium, míg
a dobogó harmadik fokát szintén ők foglalják el, csak 4 évfolyamos gimnáziumi
képzésükkel. (Ez utóbbiból is kiderül,
hogy az intézmények több képzési formával külön-külön szerepelnek a listában,
ami azért ilyen népes – a szerk.).
A Jászságban – és városi szinten is
– a Lehel Vezér Gimnázium számít a
legnívósabb intézménynek, országos viszonylatban a középiskolai rangsor 110.
helyén áll. Az adatok alapján a legtöbben
informatikából, angol nyelvből, matematikából, földrajzból, történelemből, testnevelésből, magyar nyelv és irodalomból,
fizikából és vizuális kultúrából tesznek itt
középszintű érettségit. A listán a következő jászsági helyezés szintén a gimié, a 4
évfolyamban tanulók eredményeikkel a
127. helyet szerezték meg iskolájuknak.
folytatás a 3. oldalon 

Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán közel harminc
egykori diák vehette át díszoklevelét
október 13-án, szombaton. A már
több mint egy évszázadra visszatekintő intézmény minden év szeptemberében ünnepeli megalakulását, így az
egyetem e jeles alkalmat választotta
az egykori hallgatók elismerésére is.
Szabó Lilla
Kellemes, őszi napsütés tette még
szebbé a szombat délelőttöt azok számára, akik második, vagy többedik
diplomájuk átvételére tértek vissza
egykori iskolájukba. Ezúttal nem a tanulmányi munkáért kapták meg a keményfedeles kitüntetést, hanem a már

50, 60, 65, vagy 70 éve megszerezett
oklevél emlékéül.
A díszoklevél szimbolizálja a tanítói
pályán végzett áldozatos munka méltánylását, azokat az évtizedeket, mely
alatt számos tanuló került ki a kiváló
pedagógusok keze alól. Dr. Varró Bernadett főigazgató asszony szavaiból
kitűnt, hogy a tanítók a versenyképes
tudás átadásán túl a gyermekek iránti törődést is kiemelt feladatuknak
tartották. A pályán töltött évek alatt
megannyi pedagógus-továbbképzésen
gyarapították tudásukat. A főigazgató
asszony beszédét azzal folytatta, hogy
az elmúlt években a társadalmi, gazdasági, oktatási változások többször átalakították az intézmény képzési rendszerét, így újabb kihívásokkal kellett

Test, lélek, szellem egyensúlya Jön a bajnok
Az Egészség és életmód sorozat első
vendége dr. Papp Lajos szívsebész
professzor volt az elmúlt szerda este
az Ifjúsági Ház zsúfolásig megtelt
nagytermében.
Kárpáti Márta
A megjelenteket Suhaj Csilla köszöntötte a szervező Jászkerület Nonprofit Kft. nevében. Elöljáróban néhány mondat erejéig összefoglalta
a világhírű professzor életútját. Dr.
Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész,
a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára, valamint PTE
ÁOK Szívgyógyászati Klinika korábbi
igazgatója, a Kaposvári Egyetem emeritus professzora 1948-ban született
Aranyosgadányban. Érettségi után a
mecseki ércbányákban föld alatti csillésként dolgozott, majd a következő
évben műtőssegéd lett.

A jelenben
a jövőért

A Pécsi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvosi Karán szerzett diplomát, sebészként dolgozott. 1983-ban
tett szívsebész szakorvosi vizsgát.
folytatás a 3. oldalon 

Extraligás női röplabdacsapatunk
számára két hete kezdődött el az idei
bajnokság.
ács
A Magyar Kupa-győztes FatumNyíregyháza elleni, idegenben elszenvedett 3:0-s vereség után múlt csütörtökön
ugyanilyen arányban győztek Szombathelyen a berényi lányok. Most azonban
újabb komoly kihívás elé néznek Deme
Gábor játékosai, ám immár hazai környezetben: ezúttal ugyanis a címvédő
Swietelsky – Békéscsabai Röplabda SE
látogat majd városunkba. Annak érdekében, hogy minél többen támogathassák
a helyszínen röplabdázóinkat, a Jászberényi Röplabda Klub ajándékkal kedveskedik a sportbarátok számára: a pénteken
19 órakor a Bercsényi úti sportcsarnokban kezdődő meccsre egy belépőjegy váltásával két személy látogathat ki.

szembenézni a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt. Az Eszterházy Károly Egyetemhez való csatlakozással az
intézmény 2016 júliusától biztos szakmai hátteret kapott. Az ünnepi műsor
részeként Réz Lóránt zongorajátékát és
Szabó Krisztina énekét hallhattuk.
Az ünnepi dallamok után dr. Bujdosó Zoltán rektorhelyettes, Kovácsné
dr. Nagy Emese dékán és dr. Varró Bernadett főigazgató adta át a díszokleveleket. Idén a fél évszázada átvett diplomáért 14 arany, 60 évért 9 gyémánt,
65, illetve 70 évért egy-egy vas és rubin
diplomát nyújtottak át. A meghitt pillanatok után öregdiák találkozóra is sor
került, ahol az egykori hallgatók felelevenítették az intézményben töltött
éveket, a pálya szépségeit és kihívásait.

Szikra István a házigazda és a szervező szerepében köszöntötte a megjelenteket. A nap moderátora jelezte,
hogy különböző üzleti ügyek sűrűsödése miatt sajnos nem tudott minden
meghívott eljönni, de így is szép számú
jelenlévőt köszönthetett a 26. alkalommal megrendezett szeminárium apropóján, amelynek témájául az Ember
és automatizálás most és holnapután
címet jelölték meg.
A város nevében a polgármester
köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva az esemény tudományos és
közösségépítő kiemelkedő mivoltát. A
település életében meghatározóak az
ilyen jellegű civil szerveződések, megmozdulások.
A nálunk megtelepülő vállalkozások prosperáló teljesítésének alapfeltételei a konferenciák adta kapcsolatteremtési lehetőségek is. Örömét fejezte
ki a nagyszámú fiatal jelenlétének, ami
a jövő záloga.
Dr. Takács János megnyitójában
a műszaki és a kultúra találkozásának
helyszínét méltatva kívánt hasznos időtöltést.
folytatás az 5. oldalon 

Királyok és fejedelmek
útján Erdélyben
A Szent István Sport Általános Iskola
és Gimnázium a „Határtalanul” pályázati program keretében 45 hetedik
évfolyamos tanulóval és tanáraikkal
erdélyi utazásra indultak szeptember
11-én, és öt napot töltöttek a napfényes erdélyi hegyek között.
Gálikné Nagy Erzsébet
Megtekintettük történelmi jelentőségű városainkat. Nagyváradon találkoztunk honismereti vezetőnkkel, Vas
Judittal, aki bemutatta nekünk Erdély
nevezetességeit. Nagyváradon jártunk a
Fekete Sas Palotában, körbejártuk Szent
László királyunk szobrát, miközben a
gyerekek nagy királyunk legendáit elevenítették fel.
Erdély kapuján keresztül, a Királyhágón át vezetett utunk az UNESCO

által a világörökség részeként nyilvántartott Torockóra. A helyi Néprajzi
Múzeum megtekintése után Kolozsvárra utaztunk tovább, Mátyás király
szülőházához, ahol vidáman énekelte
el a csoport a Kolozsváros olyan város
kezdetű népdalt. Utazásunk következő
állomása a Tordai-sóbánya volt, ahol
a hűvös, tiszta levegő, a bánya mélyén
fekvő jéghideg csónakázó tó marasztalt
bennünket. A sóbányából kiérve nekiiramodtunk a Tordai-hasadék sziklás, patakok csobogásától hangulatos,
különleges növényvilágáról nevezetes
kaptatóinak. A patakon átvezető függőhidakon, a sziklákba erősített korlátok
segítségével haladtunk a hasadék belseje
felé. Torockóra visszatérve találkoztunk
a Szent Teréz nevelőotthon lakóival, és
átadtuk adományainkat.
folytatás a 2. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Meghívó sportfórumra
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága
tisztelettel meghívja a Jászberény Városban működő
sportszervezetek és diáksport szervezetek vezetőit, tagjait

a 2018. október 24. napján (szerda) 17 órai
kezdettel tartandó

SPORTFÓRUMRA.
Helyszín: Jászberényi Polgármesteri Hivatal
(5100 Jászberény, Lehet vezér tér 18.) I. épület Nagyterem
Nagy András
a HEB elnöke

Hulladékdíjat „gyűjtő” csalók járják a
várost, akik elsősorban idős emberek
házaihoz csengetnek be tisztességtelen
pénzszerzési szándékkal.
A szaporodó esetekről Horgosi Zsolt,
a J.V.V. Nonprofit Zrt. ügyvezető igazgatója tájékoztatta lapunkat és hangsúlyozta, hogy a Városüzemeltető társaságnak
már nem tartozik a feladatkörébe, ezért
természetesen nem is alkalmaz hulladékdíj-beszedő munkatársakat. Az ügyvezető
nyomatékosan kéri, hogy akit hulladékdíj beszedési szándékkal személyesen keresnek fel otthonában, kérjen segítséget
a szomszédoktól, vagy rokonaitól, illetve
azonnal értesítse a rendőrséget!
A városlakók hulladékszámláikat
csekken, illetve átutalással tudják kiegyenlíteni a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.)
írásbeli megkeresésére, felszólítására.

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM A HAMAROSAN ZÁRULÓ
CLLD PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEKRŐL
A Jászberényi Helyi Közösség Egyesülete „Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Jászberényben”
címmel valósítja meg közösség szervezési projektjét Jászberényben.
A fórum keretében ismertetésre kerülnek a pályázatokból
támogatható tevékenységek, a támogatást igénylők lehetséges köre,
az igényelhető források mértéke, valamint
a pályázatok benyújtási határideje.
A pályázati felhívások és a segédletek megtalálhatóak
a www.jhke.hu oldalon.
Helyszín: Jászberényi Városi Könyvtár – Kamaraterem
Jászberény, Bercsényi út 1.
Időpont: 2018. október 30. (kedd) 17 óra
PROGRAM:
17-17.15 óráig Köszöntőt mond:
Hajnal-Nagy Gábor az egyesület elnöke.
17.15-18 óráig Tájékoztató
a pályázati lehetőségekről,
gyakorlati tanácsok
a projektjavaslat elkészítésével
kapcsolatosan.
18 órától Kérdések és
válaszok.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Szívós Józsefné

szül.: Ilonka Anna
2018. október 7-én, 86 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása 2018. október 23-án,
reggel 6 óra 30 perckor lesz a Jászberényi
Római Katolikus Nagytemplomban.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik gyászunkban osztoznak.
A gyászoló család

Emlékezés

 folytatás az 1. oldalról
A harmadik nap reggelén Torockó
szentgyörgyön sikeresen „bevettük” a várromot és felmentünk egészen a csúcsig.
Nagyenyeden, a történelmi nevezetességű református kollégium udvarán megtekintettük Bethlen Gábor
fejedelem szobrát, megkerestük híres
történelmi nagyjaink névsorát az emléktáblákon. Gyulafehérváron, Erdély
„fővárosában” az érseki székesegyházban
megkoszorúztuk Hunyadi János, Hunyadi László, Izabella királyné és Zsigmond magyar király kőszarkofágját. Az
évezredes székesegyház szépsége, nagysága, történelmi légköre mindannyiunkat
lenyűgözött. Késő délután érkeztünk
Dévára, ahol átadtuk adományainkat
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által
működtetett nevelőotthon diákjainak.
A gyerekek focimeccsen, aerobik tanításával ismerkedtek egymással.
A negyedik napon Vajdahunyad
várában láthattuk Hunyadi Mátyás királyunk gyermekkori otthonát, korabeli
reneszánsz muzsikát hallgathattunk vibrafonon. Sétáltunk az erdélyi csángók
életének emlékét őrző csernakeresztúri
tájházban, a piski arborétumban, majd
felvonóval jutottunk a dévai vár lábához. Felelevenítettük Kőműves KeleKöszönetet mondunk
mindazoknak, akik
elhunyt szerettünk

Velkei Béla
(1927 - 2018)

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,hogy

Bathó
István
halálának
18. évfordulójára
„Igaz, hogy elmentél,
de emléked szívünkben
örökre továbbél.”
Szeretettel emlékezünk:
Feleséged, testvéreid,
Sógornőid, sógorod,
Keresztgyermekeid és
a többi rokonaid

Jászsági Cigánynap
Másfél évtizedes jubileumához érkezett a Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Jászberényi
Cigányok Nyelv és Hagyományőrző
Egyesülete által szervezett Jászsági Cigánynap, melynek programjain október 27-én, szombaton délután három
órától lehet majd szórakozni.
m. t.
A sorrendben 15. alkalommal rendezendő eseménynek a Déryné Művelődési Központ Ifjúsági Háza ad otthont.
Fővédnöki tisztség ellátására Farkas Flóriánt, a Lungo Drom Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség elnökét kérték fel a szervezők. A jubileumi
esemény védnökei lesznek még Szabó
Tamás, városunk polgármestere, és Farkas Félix, a Magyar Országgyűlés roma
nemzetiségi szószólója.

A program Rácz Tamás, a helyi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke köszöntőjével indul, majd ezt
követően kulturális műsoroknak tapsolhat a várhatóan szépszámú közönség
az egész délután folyamán.
A műsorban fellépnek hagyományőrző csoportok Jászberényből,
Jászladányból, Jászapátiból, fergeteges
tánctudását bemutatja Makula Zolika is, aki az egész országban népszerű
„Fölszállott a páva” c. televíziós vetélkedő különdíjasa. Az est sztárelőadója,
a fiatal roma zenészekből álló trió, a
Ladányi Csillogó Szemek lesz.
A jubileumi Cigánynapot a 20 órától kezdődő Hagyományőrző Cigánybál forgataga koronázza meg, amelyen
a jókedvű mulatozáshoz a zenét az
Aranyszemek zenekar szolgáltatja.
Az esemény szervezői minden érdeklődőt szívesen látnak.

Királyok és fejedelmek útján Erdélyben

MEGHÍVÓ

Emlékezés

Csaló pénzbeszedők

2018. október 18.

Markó Jánosné
szül.: Terjéki Erzsébet
(1925 - 2017)

halálának 1. évfordulójára.
„Csillag lett, mert szívből szeretett,
s én úgy szerettem, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké velünk marad.”
Fájó szívvel emlékezünk:
szerető lánya, veje, unokái.

Sas Anna
szül.: Maklári Anna

életének 63. évében elhunyt.

„Nem ezt akartam, nem így akartam,
szerettem volna még élni, de a halál
könyörtelen volt, el kell menni.”
Temetése 2018. október 24-én 11 órakor
lesz a Fehértói temetőben.
Drága emléke szívünkben
örökre velünk marad!
A gyászoló család

men balladáját, és néhány tanuló kipróbálta a középkori büntetőeszköz, a
kaloda „kényelmét”is.
Az utolsó reggelen búcsút vettünk
a dévai gyerekektől és Marosillye-re indultunk Bethlen Gábor szülőházához,
ahol rendhagyó történelemórán vettünk részt. A gyerekek ügyesen oldották

meg a fejedelemhez kötődő feladatokat.
Aradon két emlékművet is felkerestünk
vértanúinkhoz kapcsolódóan, akiknek
hősiességét nemzeti gyásznapunkon,
október hatodikán idézzük fel. Aradon
köszöntünk el honismereti vezetőnktől,
és élményekkel gazdagon indultunk a
nagylaki határ felé haza, Jászberénybe.

Darázsirtás szakemberrel
Augusztus elején adtunk hírt a mintegy ötvenezres lódarázsfészek felszámolásáról, ami egy jászberényi háznál
történt. Az eset tanulságának kapcsán
lapunk felkereste Gyóni Péter jászárokszállási darázsirtót, aki készségesen tájékoztatott, hogyan járjunk el
hasonló helyzetekben.
sz. l.
A fiatal darázsirtó hat éve foglalkozik
méhbefogással és darázsirtással. Ez idő
alatt már több száz veszélyes helyzettel
találkozott. Széles körű szakmai tudását
rutinjának köszönheti, hiszen naponta
olykor 5-6 esethez is riasztják.
Lapunknak elmondta, hogy nemcsak a Jászságban, hanem országszerte nagyon gyakori a darázsfészkek kialakulása.
Általában üreges, sötét helyekben bújnak
meg a fullánkosok, sokszor tetőszerkezetek alá, vagy épp a redőnytokba. Sajnos megelőzni nem lehet a fészekrakást,
azonban odafigyeléssel könnyen észrevehetjük. Ilyen előjelekként észlelhetjük,
ha a házon egy nyílásnál berepkednek a
darazsak, illetve a vakolaton megjelenő
halvány barna folt is jó eséllyel darázsfészekre utal.
Egy átlagos fészek focilabda nagyságú, melyben több ezer fullánkos él. Beszélgetésünk során Péter elmondta, hogy
az irtás a fészek megbontásával kezdődik,
majd darázsirtó szerrel fújja le, amíg min-

den élősködő elpusztul. A sikeres felszámolás a királynő elpusztításával történik,
megakadályozva újabb peték lerakását.
Továbbá szükség van a darázsfészek lerombolására is, így a később visszatérő
darazsak fészek hiányában továbbállnak.
Az irtást nem érdemes házilag végezni, mivel a felbőszített darazsak nagyon
veszélyesek. Csípésük allergiás reakciót
válthat ki, ami akár halált is okozhat.
Darázsfészek észlelése esetén célszerű felkeresni a katasztrófavédelem honlapját,
ahol a Méhrajbefogók országos listáján
számos szakembert feltüntettek, településsel és elérhetőséggel együtt. Darázsirtó
beavatkozásával veszély nélkül, biztonságosan meg tudjuk szüntetni a problémát.

Helyesbítés
Múlt heti lapszámunkban sajnálatos elírás történt. A Kárpátaljai gyökerű, de immár hosszú
ideje jászberényi Gulyás család
sarja, aki kezdeti ujjgyakorlatait
a Palotásy János Zeneiskolában
kezdte – ahol édesanyja nemzedékek kiváló zongoratanárnője,
és igazgatóhelyettes volt –, szóval
a zongoraművész, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem megbecsült művésztanára természetesen
Gulyás István.

Interjú / Emberek
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Rendíthetetlen hit és lelki béke Ötvenéves találkozó

Lantos Tiborné Marikát a Barátok templomában köszöntötték születésnapja alkalmából szeptember 30-án, ahogy arról
röviden már tudósítottunk. Az ünneplést követően kértünk interjút tőle.
kárpáti

Az Önt ünneplő barátoknak, ismerősöknek mesélt arról, hogy kislány korában a premontrei szerzetesek szomszédságában laktak. Melyik településen
voltak ezek a jó szomszédok?
Jánoshidán születtem, ott éltünk szüleimmel, akik fodrászok voltak. Gyakran
átszaladtam hozzájuk, hiszen édesapámék
nyírták a testvérek haját, borotválták őket.
Valóban mindig a hit közelében éltem, az
ötvenes évek diktatórikus szigorát gyermekként szinte meg sem éreztem, mert
ott volt nekünk a hitből fakadó erkölcsi
háttér, morál, ami az otthoni közeget
körülölelte. Bölcs édesapám mindig azt
mondta, bárki is van hatalmon a földön,
az Isten mindig itt van velünk, benne kell
hinnünk.
A premontreiek mellett indul az
élete, majd felnőtt korában napjai nagy
részét egy ferences templomban tölti.
Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen
hitéletet élhetek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy kis faluból elindulva ma
egy városban a ferenceseket szolgálhatom.
Már huszonegy éve, hogy a ferenceseknek
örök világi szerzetesi fogadalmat tettem.
Úgy érzem a Szűzanya közbenjárásával az
a feladatom, hogy másokon segítsek. Az,
hogy ez a nap most az enyém volt, ez számomra nagy dolog, mindenkinek köszönöm, aki gondolt rám!
Mit jelent az Ön életében a szerzetesi fogadalom?
Rengeteget köszönhetek a ferences
testvéreknek. Assisiben ötször jártam, és
rendkívüli hatással volt rám a hely légköre.
Soha nem felejtem el Szent Ferenc szobrát, amint kitárt tenyerében galambok
fészkelnek. Azt hiszem ez a momentum
döntötte el bennem, hogy ferences legyek.

Általuk közelebb kerültem az emberekhez,
megváltozott az életfelfogásom. Nekik köszönhetem, hogy bármi történik, mindent
hálával, köszönettel fogadok.
Novák István atya az ünnepségen
hálás szavakkal emlékezett meg arról az
időről, amikor idekerülése idején Marika támogatóként állt mögötte.

Az Úristen mellett Novák atyának én
is hálával tartozom, mert kölcsönös a támogatás és a szeretet közöttünk. Bíztam
István atya erős hitében, nyitottságában,
műveltségében, abban, hogy a fiatalok
megtalálják általa az utat Isten felé. Mi
idősebbek is felvettük a lendületet, mindenben maximálisan támogatjuk. Mára
félszavakból is megértjük egymást, úgy
érzem, mintha a fiam lenne. A lányaim
gyakran mondják is, mama, most már neked három gyermeked van!
Úgy tűnik Marikának kifogyhatatlan energiakészlete van!
Szeretek az emberekkel foglalkozni,
jó ügyeket szolgálni, segíteni. Az egyházközségben elég sok feladatom van, örülök,
hogy ezt a tevékenységemet észreveszik és
értékelik. Ezenkívül városvédőként is aktív vagyok, múzeumi önkéntesként tevékenykedem, és a KÉSZ tagjaként szintén
vállalok feladatokat. Az ötszáz hektáros
erdőnkből kitermelt fa értékesítésében

leginkább ilyenkor ősszel szaporodnak
meg a munkálatok, amelyek késő tavaszig
eltartanak. Természetesen ott van a családom is, a férjem, a gyermekeim, a beteg
lányom, akinek gyógyulásához mindig
kérem a Jóisten támogatását. Mindemellett lelki békével tölt el, hogy minden területen megtalálom azokat az embereket,
akik rászorulnak a segítségemre, és támaszt
tudok nyújtani nekik.
Ennyi elfoglaltság mellett jut ideje
kikapcsolódásra?
Pici korom óta imádok olvasni. Édesanyám nagyon szigorú asszony volt, nem
engedte, hogy olvasással töltsem a drága
időt, de én mindig megtaláltam a módját,
hogy a fodrászüzletből elcsent újságokat
silabizáljam. Gyerekkoromban aztán elolvastam az összes Winnetou könyvet,
a Pöttyös, Csíkos sorozatokat, később
thirelleket is. Ma már lelki témájú kiadványokat lapozok leginkább. Megvettem
II. János Pál, Benedek pápa, Ferenc pápa
majdnem minden könyvét, István atyától
is rengeteg kötetet kaptam. Nagyon szeretem a földrajz és a történelmi témájú írásokat, valamint a költeményeket. Mai napig
nem tudok úgy elaludni, hogy ne olvassak
el legalább három-négy oldalt. Reggel is
ez az első dolgom. Érdekes, hogy amikor
felütök valahol egy könyvet, az mindig
ott nyílik ki, olyan szövegrésznél, ami éppen aznapra lelkileg számomra leginkább
szükséges.
Honnan származik ez az erős, rendíthetetlen hit?
Nagyon aranyos, jó lelkű nagyszüleim
voltak. A nagypapám minden áldott nap
átjött Jászalsószentgyörgyről Jánoshidára
gyalog, hogy engem láthasson. Ő volt az
az ember, aki annyi jóságot átadott nekem, ami egész életemben kitart. Tisztán
emlékszem a temetésére, pedig akkor még
csak hároméves voltam. Később nagymamám, mindig mosolygó édesapám
erősített meg a hitemben. Állandóan arra
biztattak, keressem a segítségnyújtás módját, töretlenül higgyek, bízzak Istenben.
Igyekszem így tenni.

Szeptember 29-én a Vincellér Étterem és Borozóban gyűltek össze
a volt Gyetvai Általános Iskola 8. b
osztály öregdiákjai, megünnepelni
50 éves évfordulójukat.
A 39 fős osztályból több mint
20-an jöttek el. Megemlékeztek a 13
eltávozott osztálytársukról, és öröm-

mel hallgatták egymás beszámolóit az
elmúlt évekről. Lelkükben, szívükben
még fiatalként, vidáman nosztalgiáztak! Osztályfőnökük, Kiss Tiborné a
mostani találkozón Cato gondolatával
engedte útnak az osztályt: „Bármi baj
ér, lelked csüggedni ne hadd! A reménytől el ne szakadj, ez az egy kíséri
sírig az embert.”

Megmérték az iskolákat
 folytatás az 1. oldalról
Sorrendben a további jászsági középiskolák: Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 240., Szent
István Sport Általános Iskola és Gimnázium 480., Deák Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola gimnáziumi képzése 778., szakgimnáziumi képzése 816., Jászapáti Gróf Széchenyi István
Katolikus Középiskola és Kollégium
838., Terplán Zénó Ferences Gimnázium szakközépiskolai képzése 983., szakgimnáziumi képzése 1027., (Monostori
úti telephely képzése 1061.), Liska József
Katolikus Erősáramú Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium szakközépiskolai képzése1058., 4 évfolyamos gimnáziumi képzésük 1069., Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
1155. Az eredményekből kirajzolódik a
városi oktatási hierarchia is: második helyen a Nagyboldog, harmadik helyen a
Gyakorló, negyedik helyen a Terplán áll,
a sort pedig a Klapka intézménye zárja.
Az országos lista utolsó helyét a Salgótarjáni SZC Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája foglalja el.

ved, amiből olyan civilizációs betegségek fakadnak, mint az infarktus, cukorbetegség, immunbetegségek, ízületi
problémák. Papp professzor szerint létezik visszaút, élhetünk akár száz éven
túl is. Ehhez mindössze három dolog
szükséges: kajszibarack – magostól,
tiszta víz és bármilyen meglepő, só.
Magyar népmeséink, szólásaink szerint
is a só maga az élet.
A nyugati társadalmak táplálkozási szokásai nagyban hozzájárulnak
a betegségek kialakulásához. A tartósítószerrel, antibiotikumokkal, vízzel
telenyomott élelmiszerek ártalmasak. A
nagyáruházakban jórészt szemetet árulnak, pedig a mondás is úgy tartja, azzá
válsz, amit megeszel – emlékeztetett az
előadó. Másik probléma a túlzott vízfogyasztás, amely kimossa a szervezetből
az ásványi sókat. Téves az a felfogás,
hogy napi több liter vizet kell innunk.
Papp Lajos szerint akkor kell inni,
amikor szomjúságot érzünk, és nem
többet, mint amennyit kívánunk, különben könnyen vízmérgezést kapunk,
ami akár halálos is lehet egy legyengült

szervezetnek.
A koleszterin bevitele köré épült
kérdést szintén új megvilágításba helyezte. Véleménye szerint az egészséges
koleszterinszint értéke jóval magasabb
az orvosok által ma elfogadottnál, így
napi két-három tojás elfogyasztása nem
káros, hanem egyenesen kötelező. Az
egészséges táplálkozás mellé a hosszú
élet érdekében elengedhetetlen a rendszeres mozgás. Napi két óra gyaloglás,
amely időtartam a kor előrehaladtával
arányosan növekszik, szükséges az
egészség érdekében. A lelki egyensúly
kevesebb mérgelődéssel, irigységgel,
több megbocsájtással, jó cselekedettel
és szeretettel érhető el. Az elmondottak
összegzéseképp a professzor a kevesebb
méreg- és kalóriabevitel valamint a több
mozgás egyenlegében látja a hosszú élet
titkát. Hagyjunk magunknak időt a
szép befogadására és az ima csendjére.
Hitvallásához méltón előadását is
egy imával, áldással fejezte be, amit
követően taps helyett csendességre, egy
perc néma meditációra kérte a közönséget köszönetképpen.

Test, lélek, szellem egyensúlya
 folytatás az 1. oldalról
Egy évet töltött a Harvardon ösztöndíjas kutatóként, hazatérve folytatta munkáját a városmajori Ér- és
Szívsebészeti Klinikán. Egyetemi tanár,
kinevezték a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem Szív- és Érsebészeti Klinika igazgatójának. 1994-től
a HIETE zalaegerszegi Szívsebészeti
Tanszék és zalaegerszegi Szívsebészet,
Szívgyógyászat alapító egyetemi tanára. Távozását követően a Pécsi Tudományegyetem II-es számú Sebészet és
Szívsebészet igazgató egyetemi tanára,
majd tíz évig az általa alapított Szívgyógyászati Klinika igazgató profes�szora. A PTE Szívgyógyászati Klinika
Igazgatója volt 2008-ig, amikor is lemondott minden pozíciójáról és kérte
nyugdíjaztatását. Úgy döntött, hogy
ami az egészségügyben történik, az sem
erkölcsileg, sem szakmailag nem vállalható. 2011-től a Kaposvári Egyetem
emeritus professzora.
A professzort az orvostársadalomtól
eltérő véleménye miatt a szakmában
sokan támadják, ám a betegek, illetve
az egészségtudatos életmódra törekvők
körében nagy népszerűségnek örvend.
Tapasztalata, nagy tudása, józan gondolkodásmódja ezreket sarkall követésére, tanácsai megfogadására.
A professzor mindenekelőtt a Teremtőnek köszönte meg a találkozás
lehetőségét, majd a meghívóknak és
a közönségnek mondott köszönetet
azért, hogy az estéjükből rászánták az

időt arra, hogy meghallgassák. – Úgy
gondoltam, a szív és a keringés titkait
az állandó tanulás, kutatás, tapasztalatok birtokában életem alkonyán meg
tudom fejteni. Bejártam a világot, több
mint ötezer élő emberi szívet tartottam
a kezemben, de azt kell mondanom,
semmit sem tudok róla. Senkit nem
gyógyítottam meg, csupán segítettem a
természetnek a gyógyulásban – vallotta
bevezetőjében Papp Lajos.
Pályafutása legfontosabb konzekvenciájaként megértette, hogy az egészségügy nem lehet pártpolitikai kérdés.
Véleménye szerint hazánkban csupán
„Betegségügyi minisztérium” működik.
Minderre bizonyíték, hogy Magyarország élen jár a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők számában. Néhány
évtizeddel ezelőtt a finnek ugyanilyen
rossz eredményeket produkáltak, majd
a hangsúlyt áthelyezték a mozgás, az
egészséges életmód és élelmiszer fogyasztásának propagálására. Az eredmények magukért beszélnek, hiszen ők Európa legegészségesebbjei. Sajnos nálunk
a társadalom nagy része számára nem az
a kérdés, hogy egészséges élelmiszert vásárol- e vagy tömegterméket, hanem az,
hogy eszik vagy fűt.
Az orvostudománynak a gyógyítás
során a teljes embert kell figyelembe
venni. A test-lélek-szellem egysége olyan,
mint egy háromlábú szék. Amennyiben
valamelyik sérül, megbillen az egyensúly.
Ennek értelmében vallja Papp profes�szor a Hippokratészi eskü helyett a 12.

századból származó Ram-kódexben
megírott Maimonidesz orvosi imáját
ars poeticájául. A néhány soros fohászt
az előadás hallgatói is megismerhették
a professzor közvetítésében. Az ima rávilágított a doktor erős hitére, alázatára, igazságot kereső tiszta lelkületére.
Ezt az Isten és emberszolgálatot tükrözi
tevékenysége is, fáradhatatlan munkabírása, élethosszig tartó tanulása, kimeríthetetlen tudásvágya. Elmondta, hogy
mindennek a feszített életvitelnek már öt
szívinfarktust köszönhet, de tudja, hogy
még dolga van itt a földön. Tudása birtokában tennie kell valamit az emberiség
megmentéséért, amely, mint mondta,
nagy bajban van.
A fehér faj a legveszélyeztetettebb.
A földön 1,5 milliárd ember éhezik,
míg 3 milliárd ember túlsúlyban szen-
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KÉSZ zarándoklat Máriaremetére

Ima a Szűzanyához
Rózsafüzér királynéja búcsút tartottak október 7-én vasárnap, melyre
szép számú sokaság érkezett a Barátok templomába, hogy részt vegyen
a Veres András püspök által pontifikált ünnepi szentmisén.
Kazsimér Nóra

Minden év októberében a KÉSZ
országos szervezete zarándoklatot
szervez olyan kegyhelyekre, melyek
története, működése a boldogságos
Szűz Máriához kapcsolódik.
Ebben az évben Máriaremetén lévő
Kisboldogasszony-bazilikában láttak
vendégül több mint 600 „készest” az
ország minden tájáról, és a határon
túli magyar területekről. A Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége jászberényi
csoportja is részese volt ennek az eseménynek az elmúlt szombaton. Nagy
örömmel készültünk erre a találkozóra,
a közös imádkozásra, elmélkedésre.
A program kiemelt része volt a
szentmise, melyet ezúttal Snell György
esztergom-budapesti segédpüspök celebrált. A szentmise a templomkertben
lévő szabadtéri oltárnál, szép októberi
napsütésben történt. Az oltár ékessége
a Lourdes-ből kapott Mária szobor,
mely az 1950-es évek végén került
a kegyhelyre. A mise után Eszterházy László helyi esperes-plébános nagy

szeretettel mutatta be a zarándoklat
helyszínét. A különleges, három évszázados történetet nagy érdeklődéssel, figyelemmel hallgatta a közönség.
Ebéd után a Tatáról érkezett Eszterházy Énekegyüttes koncertje következett
a kegyhely impozáns templomában.
Ezt követően Makláry Ákos parókus,
a KÉSZ országos elnöke tartott tartalmas, meleg hangulatú előadást az Egyház Mária tisztelete címmel.
Egy zarándoklat sem múlhat el
rózsafüzér imádság nélkül. A program
záróeseménye itt is ez az imádság volt a
templom melletti stációknál, majd Eszterházy plébános úr áldással köszönt el
a zarándokoktól. A mi csoportunk még
tett egy rövid látogatást a budapesti
Szent István Bazilikában, mely megtekintése minden hívő és nem hívő számára egyaránt nagy élményt jelent.
Úgy gondolom, ez a nap a résztvevőknek nemcsak kellemes kirándulás volt,
hanem mindenki lelkiekben gazdagodva,
feltöltődve térhetett haza otthonába.
Szabó Jánosné

2018. október 18.

Rózsafüzér királynője, vagy más
néven Olvasós Boldogasszony napján
a katolikus egyház a hívő keresztényeket patronáló Máriát ünnepli. Ez a
fajta imádság a 15. században terjedt
el, amikor domonkos szerzetesek rózsafüzér-társulatot alakítottak Kölnben.
A legenda szerint a Szent Liga seregei azért tudtak győzedelmeskedni az
1571-es lepantói ütközetben, mert V.
Piusz pápa megparancsolta a rózsafüzér
imádkozását. Úgy vélték, a diadalt Mária közbenjárásának köszönhetik, ezért
a pápa ünnepet rendelt el a Győzedelmes Nagyasszony tiszteletére.
A püspököt valamint a megjelenteket – akik még a templom bejárata
előtti teret is megtöltötték – dr. Novák
István plébános atya köszöntötte és
egyben kérte a testvéreket, hogy imádságukat súlyos beteg, jelenleg is kórházban tartózkodó kántoruknak, Sisa
Menyhértnek ajánlják, így segítve őt a
gyógyuláshoz vezető úton.
A különleges istentiszteletet Veres
András római katolikus püspök, a győri egyházmegye főpásztora, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
instruálta, aki megköszönte az üdvözlő
szavakat, és szeretettel emlékezett vissza
korábbi, városunkba tett hasonló célú
látogatására. A továbbiakban Mikeás
próféta könyvéből hallgathattunk meg
egy emelkedett részletet, mely a Betle-

hemben születő Messiás érkezését jövendölte meg.
„Áldottabb vagy te minden as�szonynál! (…) Mert íme, gyermeket
fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! (…) Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és
uralmának soha nem lesz vége!” – szóltak immáron Lukács evangéliumának
papírra vetett szavai, melyek a kivá-

lasztott Mária sorsát vetítették előre,
aki alázattal vette tudomásul végzetét.
„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék
velem szavaid szerint.”
Veres András szónoklatában a rózsafüzér jelentőségére, annak világalakító tulajdonságára hívta fel a figyelmet.
„Mind azok közé tartozunk, akik ezt
az imádságot örömmel és szívesen végzik. Biztosan állíthatjuk, hogy idősek,
férfiak és nők is használják, ugyanis az
egyházunkban ez az imádság olyannyit
formálódott, hogy minden bizonnyal
magáénak érezheti bárki.” - hangsúlyozta a láncra fűzött gyöngyök egyetemességét, melyek alkalmazása, mint
mondta, nincs sem helyhez, sem pedig
időhöz kötve. Ezt a gondolatot szem-

léltetve idézte fel katonai szolgálatáról
őrzött emlékeit, amikor személyes tárgyak híján a géppisztoly hűtő részének
tíz rését használták az imádsághoz, így
nem volt akadálya az ismételt fohászok
számontartásának. Külön mondatokat
intézett a férfi testvérekhez, akiktől
sokszor távol áll ez a fajta könyörgés,
pedig valójában – a hagyomány szerint
–, épp nekik találták ki a szerzetesek,
így nemtől függetlenül mindenkit bátorít a használatára.
„A rózsafüzér nem más, mint üdvösségünk titkainak gyűjteménye, ima
közben pedig feltárulnak ezek a titkok.
Ez egy olyan szemlélődés, amit Máriával együtt végezhetünk, és ez Istennel
való mélyebb kapcsolathoz, elmélyüléshez vezet, melynek hatására embertársainkhoz is másként viszonyulunk
majd, mert átalakulnak az érzéseink, a
gondolataink, a szemléletmódunk.” Veres András meditáló, lassú, koncentráló
imádságként jellemezte a rózsafüzért,
alkalmazása lelkünknek növekedést és
tisztulást fog adni. „Akik a rózsafüzért
imádkozzák, azok saját életük problémáit, nehézségeit jobban megértik, és
könnyebben tudják fogadni, akármi
jöjjön is.” – fejezte be fejtegetését, majd
egy nemes kezdeményezésre invitálta a
sorokban ülő fiatalokat.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által hirdetett közösségi indítvány október 18-án – lapunk megjelenése napján –, minden gyermeket
arra buzdít, hogy fogjanak össze és
imádkozzák közösen a rózsafüzért. A
gyermekek égbe szálló könyörgése egy
jobb világot hoz majd el mindannyiunk számára. „Legyen ez az ország a
magyarok Nagyasszonyának országa,
a rózsafüzér királynőjének országa.” –
hangzott az áldás, majd a himnuszokat
követően szentségi körmenettel zárult a
lélekemelő ünnepély.

2018. október 18.
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A jelenben a jövőért
 folytatás az 1. oldalról
Kovács Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízott főosztályvezetője nyitotta az előadások sorát
„Az ipar jövője, az Ipar 4.0 magyarországi
helyzete” című prezentációval, amelyben
a kormány ipari gazdaságban betöltött
szerepét vázolta a hallgatóság számára. A
minisztérium elsődleges feladata, hogy
támogassa a vállalkozókat az előrehaladásban, az innovációs fejlődésben, az Ipar
4.0 bevezetésében. A virtuális és fizikai világ összekapcsolásával hatalmas távlatok
nyílnak meg a gazdaság előtt. A 2016-os
paradigmaváltás lehetővé tette, hogy a
mennyiség helyét átvegye a magas hozzáadott értékű innovatív minőségi technológia az iparban. A stratégiába a gazdaság
valamennyi szegmensét bevonják, a fejlődést a szabályok módosításával segítik.
Komplex támogatási programokkal, támogatják a KKV-k működését, figyelve a
piac és a humánerőforrás mozgásaira. Ez
az a szektor, amely a nagy vállalatoknál
is gyorsabban fejlődik digitális téren. A
kormány feladata képzésekkel, biztonság
és adatvédelmi rendszerek kiépítésével,
mentorálással segítséget nyújtani.
Dr. Takács János az Ipar 4.0-val
kapcsolatos GTE feladatokról beszélt
előadásában, amelynek idejét Hegedűs
Szilveszterrel, a Schneider Electric Zrt.
gyárigazgatójával megosztotta. Megtudtuk, hogy a GTE már 2008-ban meghatározta a fő irányokat 2020-ig. Ezek az
adaktív gyártás, a digitális gyártás, a tudásbázisú gyártás és a hálózatba szervezett
gyártás. Az unió fejlesztési programjai is
ezekhez a témákhoz igazodtak. Tavaly
elkezdődött az Ipar 4.0, ami az informatikai oldalra fókuszálja a fenti feladatokat. A gyártási főfolyamat elemeihez
illeszkedik a 4.0 technika végigkövetve
az utat a nyersanyagtól a készre szerelésig.
A GTE mindehhez célorientált képzésekkel, tanfolyamokkal, konferenciákkal
projektpartnerként tud hozzájárulni. Hegedűs Szilveszter vette át a szót a továbbiakban, aki a 4.0 vevői igényekre, piaci
elvárásokra szabott stratégiai átalakítás lehetőségéről szólt. Felhívta a figyelmet az
öt mintagyár látogatásának lehetőségére,
ahonnan a vállalkozók rengeteg ötletet
meríthetnek a 4.0-s fejlődési irányukhoz.
Az innovációban legfontosabb a folya-

matos tanulás és a szemléletváltás – emelte ki az előadó.
Szabó Tamás az önkormányzatok
szerepe a munka problémakezelésében
oldalról világított rá a gazdaság új kihívásaira. Előadásában felvázolta Jászberény
munkaerő-piaci, demográfiai helyzetét
és ismertette mindazokat a stratégiákat,
amelyekkel az önkormányzat a várost az
itt élők számára élhetőbbé, a betelepülni
szándékozók számára vonzóvá teheti. A
városvezetés számos olyan intézkedést
tesz, ami a béreken felül komfortosabbá
teszi az itt élők mindennapjait. Ilyen például a munkába járást biztonságosabbá
tévő kerékpárút-hálózat építése, a regenerálódást segítő sportolási helyszínek
fenntartása, a gyógyulást segítő kórház
támogatása, a kikapcsolódást, művelődést célzó kulturális szegmens felkarolása, a letelepedést ösztönző lakhatási
támogatások. Mindezekhez kapcsolódik
a biztonság megteremtése, a szociális intézkedések, az infrastruktúra fejlesztése,
és a jövőben a digitalizált, úgynevezett

kívánt alkatrészek között, vagy leállítják
önmagukat, ha embert észlelnek a munkaterület közelében.
Német Kornél technológiai szakértő az Ipar 4.0 koncepció kihívásairól,
kompetencia igényeiről és kompetencia
fejlesztéseiről beszélt. Hangsúlyozta, az
innováció érdekében a társadalommal
és az egyénnel is foglalkozni kell. A túlzott robotizációtól való félelem alaptalan,
hiszen az emberi kreativitás, az érzelmi
intelligencia pótolhatatlan. A 4.0 elsősorban a hálózatiasodásról, és az integrációról szól, ahol technológiák beemelésével
lehet kompetenciát fejleszteni.
Juhász Árpád, a Baluff értékesítési vezetője Az Ipar 4.0 valós időben címmel
tartott előadást, amely az elméletből a
valós irányba mutatott az általa képviselt
cég tükrén keresztül. Kiemelte, az adatok
jelenléte az alap, amelyből majd döntések
születhetnek. A jövő az intelligens gyártórendszerek, és az adatokat elemző szenzorok összehangolt működésében rejlik.
Móczó Vilmos, a Siemens automatizá-

„Okos város” működtetése. Mindezeket a célokat mindannyiunk érdekében
a helyi vállalkozókkal közösen, szorosan
együttműködve tudja megvalósítani az
önkormányzat.
Az első kávészünet a kiállított Delta
robot működésének megtekintésére is alkalmas volt. A robotról és társairól Reibl
László, a Delta Tools AG értékesítője
elmondta, hogy ezek a nagy pontosságú
alkatrész-beültető technológiák már képesek olyan intelligenciára is, hogy kamerák segítségével válogatnak a felhasználni

lási promótora dinamikus előadása cége
történetén keresztül, a gyártási oldalról
közelítette meg a 4.0-t. Rávilágított, hogy
a fejlődés először mindig az egyént éri el,
majd ebből következik az ipari innováció.
A Siemensnél ma már mindent digitálisan tesztelnek, mielőtt gyártásra kerül.
Előadásában visszatekintett a PLC és az
IT integrációjára, majd nagy vonalakban
bemutatta a cég szoftverrendszerét.
Ebéd után Kiss István az Electrolux
Lehel Kft képviseletében kért szót, aki
a szeminárium egyik legszórakoztatóbb

előadását tartotta „A jövő munkahelye”
címmel. A közvéleménykutatások eddig
azt az eredményt hozták, hogy a dolgozók
első helyen jelölték meg a fizetést, mint
legfontosabbat, majd ezután következett
a stabilitás, illetve az egyensúly munka és
család között. Az új generáció már a barátságos munkakörnyezetet emelte ki legfontosabbként, ezután a kreativitás lehetőségének kibontakoztatása a lényeges, és
csak a következő szempont a fizetés (ami
azért legyen jó). A fentiekre építkezve az
előadó szerint a fejlődés záloga az innovatív technológia alkalmazása, a fejlődés
alapú környezet megteremtése, az érték
alapú kommunikáció (4.0) és végül, de
nem utolsó sorban maga az ember, aki az
új gondolatok, a kreativitás hordozója.
A szintén jászberényi Kovács Ágnes
és Zircher Andor a rendszerfolyamatok
összekapcsolásának lehetőségeit ismertették. A 4.0 a józan paraszti gondolkodásra alapozva teremti meg a kapacitásnövelést a vállalkozásokban. A pozíció
növelése nem cél, hanem eszköz az általuk működtetett Bidicon rendszerben,
ahol a fókuszált problémamegoldás, az
adatvizualizáció, az összefüggéstérkép,
a valós pozíciókövetés teszi lehetővé a
problémamegoldást.
Polovicsné Hajcser Katalin a szakképzés jelenéről és jövőjéről beszélt. Előadásában visszatekintett a szakképzési
törvény fordulópontjára, amely megalapozta a duális képzést. Felvázolta a
megoldást nyújtó teendőket, úgymint a
pályaorientáció, a szakgimnáziumok erősítése, a felzárkóztatási programok megszervezése, a modernizálás, átjárhatósági
lehetőség a felsőoktatásba, vonzó jövőkép
megteremtése.
Stasztny Péter, a GTE Győri szervezetének elnöke „Út a kiválósághoz” címmel
foglalta rendszerbe ajánlásait. Nincs arra
garancia, hogy a vevői igények azonosak

maradnak, a piac folyamatosan változik,
a konkurencia jelen van, több a gyártandó termék-verzió, személyre szabott
termékek szolgáltatások szükségesek, így
mindig az aktuális gazdasági helyzetben
kell megtalálni a saját utunkat – figyelmeztetett az elnök.
Ferenc Attila a Scintilla kft képviseletében beszélt az automatizálás alkatrészgyártásra gyakorolt hatásairól. A
dinamikusan növekvő Scintilla tapasztalataira építve képes összefoglalóval mutatta be egy-egy félautomata, automata
gép üzembe állításának hatásait a minőségre, a humán erőforrásra és a mennyiségre vonatkoztatva. Kiemelte, fejlődés
csak a magasan képzett mérnökök és
szakmunkások összehangolt munkájával
lehetséges.
A kávészünetet követően dr. Trohák
Attila, a Miskolci Egyetem tanára beszélt az automatizálásról és a mérnökképzés jelentőségéről. Dr. Pócz János,
jászberényi vállalkozó a 3B analízisben
lévő lehetőségeket ismertette a hallgatósággal. Váthy Edit, a ParLS Kft. tagja a
lean kultúrát vette górcső alá kis és nagyvállalatok vonatkozásában. Nagy Béla, a
Comline Budapest kft-től az „Emberismeret – Miért nem hatékony ugyanaz az
üzenet egy pesszimista és egy optimista
ügyfél számára?” címmel tartotta meg
előadását. Szabó Zoltán a Kereskedelmi
és Iparkamara szolnoki képviselője zárta
az előadások sorát a „Kamara szerepe, a
tanulók iparba integrálásában” című prezentációjával. A szeminárium szokás szerint panelbeszélgetéssel zárult, amelyen a
résztvevők megtehették hozzászólásaikat,
feltehették kérdéseiket. Végezetül Szikra
István a szakosztály nevében értékelte a
konferenciát és köszönte meg az érdeklődő figyelmet. Az idő hiányában elmaradt
beszélgetések folytatására az állófogadás
adott jó alkalmat.

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

A Jászberényi V. V.
Nonprofit Zrt.

felvételt hirdet
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Konténere

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Úszómester
munkakör betöltésére.
Feltétel: Úszómesteri
végzettség megléte.
Érdeklődni személyesen
a Jászberény,
Margit-sziget 1.
szám alatt,
Telefon:
06-57/411-618,
email: baranyine@vvzrt.hu.

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588
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A 112 jászsági hírei Egyedül a világ körül
vezetői engedélyüket a helyszínen elvették.
Cserbenhagyásos baleset. A Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást
indított cserbenhagyás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy
dormándi lakossal szemben. A 43
éves férfi október 9-én tehergépkocsival közlekedett a 3227-es számú úton.
Jászapáti külterületén, egy jobbra
ívelő kanyarban áttért a szemközti
forgalmi sávba és bal tükrével nekiütközött a vele szemből szabályosan
közlekedő tehergépkocsi tükrének. A
balesetet okozó sofőr anélkül hagyta el
a helyszínt, hogy meggyőződött volna
róla, hogy a másik járműben valaki
megsérült-e. A rendőrök rövid időn
belül azonosították a keresett járművet és annak vezetőjét. A dormándi
lakost előállították és gyanúsítottként
kihallgatták. A baleset során személyi
sérülés nem történt.

Garázsban álló autó kapott
lángra és égett ki. Kigyulladt egy
garázsban álló személygépkocsi Jászberényben, október 13-án a Csatorna
utcában. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezésekor a lángok már átterjedtek a melléképület tetőszerkezetére
is. A rajok végül három vízsugárral oltották el a tüzet, amely a lakóépületet
nem károsította. Az eset során személyi sérülés nem történt.
Ittasan vezettek. A police.hu október 14-i, elmúlt 24 órában történt
beszámolójából tudjuk, hogy a Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást
indított két férfi ellen ittas állapotban való járművezetés megalapozott
gyanúja miatt. A személygépkocsival
közlekedő 28 éves és 61 éves férfiakat
Jászberény belterületén ellenőrizték
a járőrök, és a velük szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket
mutatott. A sofőröket előállították és

Cserélje le nyílászáróit a Nagy Kft-nél!
Építsen be magas színvonalú, energiahatékony,
tartós és szép nyílászárókat,

ha fontos Önnek a kiváló minőség,
méghozzá kedvező áron!
Látogasson el
üzletünkbe,
és válogasson

5100 Jászberény, Nagykátai út 11.
Telefon: 06-70/676-9831
E-mail: nyilaszaro.nagykft@gmail.com

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

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

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

Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

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

akácméz
vásár!

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!

szeretett hegyei, és az Andok ösvényein
túrázgatott. Aztán gondolt egy merészet és lestoppolt Patagóniát átszelve a
világ végére Ushuaiába, hogy megpróbálkozzon eljutni az Antarktiszra. Az
odavezető, végig nomádkodott úton
rengeteg kalandban volt része és számtalanszor önzetlenséget és szeretetet kapott az emberektől, akikkel találkozott.
A hetedik kontinensre végül nem sikerült eljutni… Ezek után visszatért Európába, ahol új terveket szövöget, hogy
újabb helyeket fedezzen fel a világban.

szőrös

Nagy Kft.

● virágpor
● méhpempő

A közgazdászként végzett fővárosi
lány miután idehaza nem kapott megfelelő munkát 2005-ben egy táskával,
alig húszezer forintnyi fonttal és angoltudás nélkül Nagy-Britanniában
próbált szerencsét. Ott aztán vigyázott
gyerekekre, takarított, majd egy általa
feladott hirdetésnek köszönhetően a
BBC-hez került bárpultosnak. Közben
szorgalmasan tanulta a nyelvet és átkerült a recepcióra, majd az egész televíziós szervezet zavartalan működéséért felelős részlegen futott be karriert. Több
okból aztán egyszer csak úgy érezte,
nem tudja már szívvel lélekkel csinálni
a dolgát és elérkezettnek látta az időt,
hogy lezárja életének ezt a szakaszát.
Már korábban is szenvedélyes utazó
volt, egyre gyakrabban kelt útra egyedül is és elkezdett benne motoszkálni
egy világkörüli kaland gondolata. Ek-

Eseményekben és eredményekben gazdag másfél hónapot
tudhatnak maguk mögött a fiatal jászberényi triatlonosok.
A három sportágat (futás, úszás, kerékpár) ötvöző versenyforma mellett duatlonban (futás és kerékpár), valamint futónapon is megmérettették tudásukat.

nyílászárók
között!

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya

Demeter Gábor

kor találkozott össze egy ismerőssel,
aki féléves hátizsákos barangolásról tért
vissza, és a vele való kávézás közben
jött a sugallat, útra kell kelnie, amihez
addig csak az elhatározás hiányzott.
Spórolni kezdett, eladta mindenét, másodállást vállalt, és 2015 őszén útnak
indult Nepálba.
„A legnagyobb bátorság ahhoz kell,
hogy az ember kilépjen a komfortzónájából, hátra hagyja a családját, a barátait, aki ezt a lépést megteszi, nem lesz
gondja a világ körül.” – állítja Female
Yeti
Másfél évig teljesen véletlenszerűen
barangolt a világban, megtapasztalva
a teljes szabadság érzését. Tervek nélkül indult el, annyi elképzeléssel csak,
hogy sok időt tölt a hegyekben. Nepálban önkéntesként segített az akkori
földrengés károsultjain, majd túrázott
a Himalája legismertebb trekking útjain. Három hónap után, mikor lejárt a
vízuma, a legolcsóbb repülőjegyet szerezte be, amit csak lehetett. Így jutott
aztán Thaiföldre, Bangkokba, majd bejárta Dél-Kelet Ázsiában Vietnámot és
Kambodzsát. Mindezek közben online
játékon nyert egy utazást Balira, így
oda is tett néhány napos kitérőt. Ezek
után az irányt Észak-Kelet Amerika
felé vette, ott folytatva a barangolást.
Később elrepült Peruba, ahol várták

Lendületben a triatlonosok

és

lem
Szakérte ek
a szín
n.
világába

A Bakancslista világjárókat bemutató sorozatában egy olyan nőt ismerhettünk meg, akiben volt annyi kurázsi, hogy elinduljon egyedül a világ
körül. Kovács Zsuzsi, vagy ahogy
utazásain és azokról írt blogjában nevezi magát Female Yeti október 9-én
este mesélt kalandjairól a könyvtár
kamaratermében.

/Csomor Családi
Méhészet

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

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

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

Az őszi szezon nyitányaként az ózdi triatlon versenyen Balla
Fanni, Notheisz Csongor és Vincze Ákos révén három kategóriában is sikerült aranyérmet szerezni, és ezeken kívül is sok értékes
helyezés született. Örvendetes módon többen is ekkor teljesítették első hivatalos versenyüket, az 1. korcsoportban Budai Eszter, Varga Boglárka, Rómer Levente és Malahovszki Miksa is szép
eredménnyel mutatkozott be.
Az Újszászi futónapon összesen három távon álltak rajthoz a
sportolók, Vincze Ákos két és fél, valamint öt kilométeren nemcsak saját korosztályában lett a legjobb, hanem a teljes mezőnyt
megelőzte, míg Notheisz Csongor 2,5 és 10 kilométeren győzött korosztályában. Vincze Szabolcs a legrövidebb távon második, míg 5 kilométeren első lett.

Blues a
Bistroban
Az ősz beköszöntével sorban zárnak
a szabadtéri szórakozóhelyek, de az
elkövetkező időszakban sem kell attól tartani, hogy ne találnánk magunknak érdekes koncertprogramot.
Beindult a klubszezon, és ennek első
felvonásaként október 12-én este újra
a River Bistróban szóltak a gitárok.
duka
Ismerős asztaltársaságok üdvözölték egymást a River pincéjében, akik
érdeklődve várták a klubszezon nyitó
előadását, melyet szerényen csak Koncert címen hirdetett az esemény szervezője, Baranyi Béla.
Színpadon a zenekar, mondhattuk
volna, de ez a kijelentés ebben a formában ott és akkor nem volt igaz. Az
egytől-egyig kiváló zenészek, különleges
produkciót állítottak össze és játszottak el
nekünk ezen a péntek estén. Valamennyien muzsikáltak már nálunk a városban, a
Riverben is különböző formációkban, de
így együtt még nem volt alkalmuk.

Nágocson és Ajkán duatlon ranglistaversenyeken szerezhettek értékes pontokat a fiatal tehetségek. Vincze Ákos legjobb
jászberényiként az ifik között mindkét alkalommal ezüstérmes
lett a sprinttávon. Ugyancsak jól teljesített Balla Fanni, Vincze
Szabolcs, Bakki Zsombor, Nyekeczki Bence és Notheisz Csongor is. Kiemelkedő eredménnyel nyerte meg a megyei amatőr
duatlonviadalt a VI. korcsoportban Nagy Krisztián.

Néhány évforduló összeszaladt ebben az évben, alig egy hónapja volt Jimi
Hendrix halálának emléknapja is, ezért az
alkalmi csapat tagjai azt tervelték ki, hogy
a blueshoz kapcsolódó gondolatokat, zenéket játszanak. Énekelt és gitározott a
blues legenda Tóth János Rudolf, basszusgitáron játszott Tomor Barnabás. Kicsit a
háttérben maradva, de annál aktívabban
dobolt Móré Attila, a gitárokat Benkő
Zsolt bűvölte az alkalmi formációban.

A zenekar műsorában – gyakran és
kevésbé játszott darabokat –, a ’60-as
’70-es évek blues-rock világát meghatározó előadók, zenekarok dalaiból
válogatták össze. Már az első nóta is a
hangulatról, az együttlétről szólt, remekül megadva a koncert alaphangulatát.
Az est folyamán többször hallottuk
a szerzemények szövegeit magyarul, vegyesen az angollal. Tóth Janó fontosnak
tartja a blues zene kutatásai nyomán a
verbális üzenetet is, ami ebben a műfajban benne rejlik. Angol nyelven eddig is érezhettük a fílinget, de amikor
ezek a szövegek a mi anyanyelvünkön
szólalnak meg, akkor még egy kis plusz
löketet kapunk az érzésből.
A blues a lélek zenéje, hangulat,
életérzés, életforma. Nem nagyon lehet definiálni, és nem is igazán kell,
hiszen olyan ez, mint a szerelem: ha
megérint, akkor sírig tart. A blues
néha simogat, megríkat, de ha kell,
odaüt, persze csak azért, hogy emlékeztessen arra, hogy a blues tárházát
maga az élet, a gyarló emberélet energiái és habitusa táplálja.
Ilyen volt a koncert is a Riverbe.
Záró számként, feloldásnak megkaptuk
a Blues Brothers-t Every body needs
somebody, és ez még sokáig csengett
fülünkben. Szükségünk volt erre!

Ajánló

2018. október 18.

Asszonyi korrajz a háborúról
Alapításának tízedik, jubileumi évfordulóját szombat este az Asszonyok című színmű bemutatójával
ünnepelte a Jászsági Hagyományőrző Egylet a Lehel- Film Színházban.
kárpáti
Az egylet tíz évvel ezelőtt a Jász
Múzeum szárnyai alatt azzal a céllal alakult, hogy tagjait megismertesse a Jászság történelmével, régi szokásaival, a
jász hagyományok és kultúra világával.
A Jász Múzeum Kulturális Alapítvány,
mint működtető 36 hagyományokért
rajongó tagot számlál soraiban. A csoport sokrétű tevékenysége magában
foglal olyan identitást erősítő tevékenységeket, mint táncaink, dalaink,
viseletünk megismerése és bemutatása,
illetve kézműves hagyományaink, ünnepekhez és hétköznapokhoz köthető
szokásaink művelése és továbbadása. Az
elmúlt évtized alatt saját forgatókönyv
szerint rendezett színműveket is színpadra állítottak, amelyek közül többet
díjakkal értékelt a néprajzos szakma.
Az egylet által színre vitt darabokban
megelevenedik jász történelmünk,
szokásaink. Újra életre kelnek a köztünk élt hétköznapi és legendás figurák, akiket humorral, drámával, dallal
és tánccal átszőtt művekben ismerhet
meg a közönség. A megye Prima díjával kitüntetett csoport munkásságával
az itthoni közönségen túl, országszerte
sőt határainkon túl is megismerkedhetnek a hagyományőrző fesztiválok,
rendezvények látogatói. Az évente 4550 bemutató előkészületi munkái és az
elért sikerek az évek során valódi baráti
közösséggé formálták a Hortiné dr. Bathó Edit vezette csapatot.
A jubileumi ünnepre Asszonyok
címmel új színdarabot állított össze az
egylet. A mű 1918 nyarát, az I. világháború utolsó évét idézi fel, amikor a
dolgos jászberényi asszonyok életét átszövi a fronton harcoló szeretteik iránti
aggodalom. A dr. Bathó Edit rendezésében, Sárközi Norbert asztalosmester
díszleteivel és Tajti Erzsébet jelmezeiben
előadott darab a jubileumi ünnepen túl
emléket állít a száz éve véget ért Nagy
Háború hőseinek, és a hátországban
maradottak küzdelmeinek is.
A színdarab egy jászberényi család
egy napját vetíti elénk. A hétköznap
kemény munkával telik, mindenki
végzi a rá kiszabott feladatát. Az itthon
maradott idős, vagy katonaságra alkalmatlan férfiak a földeken dolgoznak, a
gyerekek az iskolapadot koptatják és
otthon segédkeznek, az asszonyok a

ház körüli teendőket végzik; mosnak,
főznek, állatokat etetnek, takarítanak,
na meg persze pletykálkodnak, panaszkodnak és perlekednek. Bözsi (Bathó
Edit) szívét teljesen betölti az aggoda-

Lehetőségek a levéltárban
A Jász Helytörténeti Kör közössége
október 13-án délelőtt tartotta második ismeretterjesztő rendezvényét a
Városi Könyvtár kamaratermében. A
módszertani előadás a megyei levéltár tevékenységét, az ottani kutatási
lehetőségeket foglalta össze a helytörténettel foglalkozóknak.
demeter
Elöljáróban dr. Farkas Kristóf Vince
a közösség elnöke köszöntötte a megjelenteket és röviden beszélt az eddig
elvégzett egyesületi munkáról. Felhívta
a figyelmet a helytörténeti kör honlapjára és a legnépszerűbb közösségi felületen megjelent oldalra is, ami segíti
munkájukat.
Ez alkalommal nélkülözhetetlen
segítőjük, forrásuk a Jász – Nagykun
Szolnok Megyei Levéltár értékőrzéséről, az ottani közművelődési tevékeny-

ségről, kutatási lehetőségekről tartott
előadást az intézmény igazgatóhelyettese, Horvát Gergő. A szoros partnerség nem véletlen, hiszen az 1876-os
közigazgatási reform során a megszűnő
Jászkun Kerület addig Jászberényben
őrzött iratait, a szolnoki vármegyeházán
működő levéltár vette át. A későbbiekben ide kerültek a jászság városainak
és községeinek azon írott dokumentumai is, melyek átvészelték a háborús
eseményekkel terhes huszadik század
frontátvonulásait. A vidéki levéltárak
közül elsőként, 1980-ban, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kapott elhelyezést
olyan épületben, mely kifejezetten levéltárnak épült. A folyamatosan gyarapodó, mára nyolc kilométer feletti
iratmennyiség elhelyezésére 2002-ben a
régi mellett új raktár is épült.
A szolnoki levéltár nem csupán a
múltat kutatja, a mában is aktív, hiszen
az intézmény közművelődési program-

lom és remény a fronton harcoló Jóska
fia miatt, akit már négy éve nem látott.
Kétségeiből csak a folyton kekeckedő
anyósa tudja kibillenteni, aki vagy
újabb feladatokat talál ki menye számára, vagy az elveszett sifonkulcs keresésével zaklatja. A háború végét kívánó
sóhajok, fohászok között a hétköznapi
élet kisebb-nagyobb problémái, perpatvarai is felszínre törnek. Gazdát
cserél egy zsíros jász termőföld, búcsújárók térnek be a házhoz, csínytevés
következtében kitörik az iskolaablak,
„tyúksegg” nő az unoka tenyerére, hajba kapnak az asszonyok a férfiakon.
Csak az a fránya sifonkulcs nem kerül
elő sehogy sem.
A darab közben a néző szórakozva
kap hiteles korrajzot a 18-as viszonyokról, sőt a közbeszúrt visszaemlékező
meséknek köszönhetően
az egészen távoli múltba
is betekinthet. Feltárulkozik a jász emberek keménysége, szigora, szorgalma, hite, kitartása és
összetartása. Az emberi
természetből fakadó kisebb összezörrenések ellenére a család, a szűk és a
tágabb közösség összetartása, támogatása bizonyul
a legfontosabbnak.
A darab végére a kitartó imák meghallgatásra találnak, végre hazatér
Jóska két másik földijével. A katonák sebesültek
ugyan, de élnek, és mire
felépülnek, talán az a
kutya háború is véget ér
valahára. A jász földön újra béke lesz,
a család, a szomszédok, ismerősök a
szorgalommal együtt végzett munka
jutalmaként békében kortyolhatják
Sárkányszög nedűjét.
ja számos területen nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Kiállításokat,
előadásokat, rendhagyó tanórákat szerveznek, népszerűsítik a családfakutatást, és természetesen folyamatosan
kutatják a levéltári anyagokat, melyek
eredményeit igen színvonalas kiadványokban, közérthetően mutatják be.
A levéltár a megye egyik kutató
helye és műhelye
is egyben, ügyfélszolgálata az intézményt
felkereső
magánszemélyek,
állami szervek és
vállalatok számára nyújt segítséget
hivatalos
ügyeik
intézéséhez. Évente
több száz esetben
keresik fel az intézmény kutatószolgálatát a helytörténet vagy éppen
a
családtörténet
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Programajánló
● Magyar Festészet Napja
Október 18., csütörtök 17 óra B. Jánosi Gyöngyi festőművész 2018-ban
70 éves. Ezt az alkalmat megragadva
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria,
valamint 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., pénteken 18 órától a már
hagyományos XV. Berényi Borünnep
rendezvényen lehet újra borokkal barátkozni a Co-op Áruház átriumában.
● Malek a négyzeten
Október 19., 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 fellép apa és lánya: Malek
Miklós és Malek Andrea.
● Guppi kiállítás és verseny
Október 20., szombat 9 órától az Állat – és Növénykertben guppi (díszhal)
párokat bírálnak, melyek tenyésztői versengenek a 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.
● XXIV. Kossuth Népdalköri Találkozó
Október 20-án, szombaton 10 órától az ország minden részéből érkező
népdalkörök találkoznak és énekelnek az érdeklődő hallgatóságnak az
Ifjúsági Házban. A műsor részeként
közösen éneklik el a Kossuth-nótát,
amelynek előadásába a közönség is
bekapcsolódhat.
● Nevess velünk Jászberény!
Október 20., szombat 16 órai kezdettel megújulásának ötödik évfordulóját
ünnepli a Lehel Film-Színház. Ebből
az alkalomból a legvidámabb filmeket
vetítik egy napig. A nagyteremben: 16
óra Nyúl Péter; 18 óra Valami Amerika
3; 20 óra Deadpool 2; a 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., vasárnap 18 órától a
legendás P. Mobil együttes koncertjén lehet csápolni az Ifjúsági Házban.
A közönséget előzenekarként a Radar
„melegíti.”
● Nemzeti ünnep
Október 23., kedd emlékezés az 1956os forradalom eseményeire. 9 órától
ünnepi szentmise a Ferences Templomban. 10.15-től városi megemlékezés az

iránt érdeklődő laikusok és szakemberek, a fiatalabb korosztályoktól egészen
az idősekig. Bármilyen kutatómunka
megkezdése előtt érdemes és szükséges a kutatószolgálat alapszabályának
áttanulmányozása, ami az irattárakban
való kutatás lehetőségeiről, szabályairól
ad információkat, amelyek az ottani

’56-os emlékműnél (Ferencesek tere).
Közreműködnek a Terplán Zénó Ferences Gimnázium diákjai és a Székely
Mihály Kórus. (Rossz idő esetén a megemlékezést a koszorúzás után a Déryné
Rendezvényházban tartják.). 11 órától
koszorúzás az ’56-os emlékműnél (Ferencesek tere). 11.30 órától koszorúzás
a Városháza falán elhelyezett emléktábláknál. Köszöntőt mond: Besenyi
Vendel helytörténeti kutató. 12 órától
tiszteletadás és koszorúzás az ’56-os forradalom és szabadságharc jászberényi
hősei emlékére állított kopjafáknál a
Fehértói temetőben. Közreműködnek
a Terplán Zénó Ferences Gimnázium
diákjai, a Székely Mihály Kórus, és a
298. számú cserkészcsapat. 17.50 órakor Flash Mob ’56 diákjai a Lehel FilmSzínházban. Közreműködnek a Terplán
Zénó Ferences Gimnázium diákjai. 18
órától filmvetítés: a Néma forradalom
című német filmdráma látható ingyenes előadáson a Lehel Film-Színházban.
● Őszi Slam Poetry est
Október 24., szerdán 18.30-tól újra
slam poetry est a Lehel Film-Színház
galériáján. Gábor Tamás Indiana és Mészáros Péter vendégslammerekkel, slam
poetry versennyel, és persze az elmaradhatatlan Open Mic! A zenéket Joe-Z
lemezbűvész varázsolja.
● Egy csók és más semmi
Október 26., péntek 19 órai kezdéssel a Lehel Film-Színház bérletes sorozatának 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
családok életének bonyodalmai fergeteges vígjátékká dagadnak.
● A Hónap Meséje
Október 27., szombaton 9.30-tól
folytatódik A hónap meséje sorozat,
a Jászsági Népmesepont családi délelőttje keretében a Városi Könyvtárban. Ez alkalommal A kiskondás meséjét ismerhetik meg az érdeklődők
élőszavas, improvizatív, élményszerű
mesemondással.
● Táncdalfesztivál – Énekverseny
Október 27., szombaton 17 órától a
neves énekverseny Jászsági elődöntőjét rendezik, ahol nyilvános tv-felvétel
készül a Lehel Film-Színházban. A
versenyt követően Poór Péter és Rózsás
Viktória műsorát hallgathatja meg a
közönség.
● Múzeumok Őszi Éjszakája
Október 27., szombaton 18 órától a
Hamza Múzeumban Ecsedi Péter énekművész és vendégei dalestjükkel kedveskednek a könnyed kikapcsolódásra vágyóknak. Erre az alkalomra átrendezik
a múzeum nagytermét, ahol kávéházi
hangulatban, aprósütemény, forró tea
vagy finom borok mellett élvezhetik a
programot az arra ellátogatók.

keresgélésekhez szükségesek lehetnek.
A megyei levéltár munkatársai nem
csupán régi iratokat böngészve végzik
kutatásaikat, hanem keresik a kapcsolódási pontokat az itt élőkkel. Láthatóvá teszik számunka a múlt értékeit,
közelebb hozzák a most élő generációkhoz őseinket, illetve azok életét.

8. oldal
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Napban langgyá őszül a láng
Csütörtöktől szombatig marad a jó idő, felhősebb időjárás szombat délutánra várható. Vasárnapra elszórtan kevés csapadékkal egy hidegfront éri el
az országot. Hatására jelentősen visszaesik a hőmérséklet, megerősödik, és helyenként viharossá fokozódik az északi szél. A légmozgás hétfőre gyengül.
Napos idővel indul a hét, de a hőmérséklet lényegesen elmarad az elmúlt hetekben tapasztaltaktól,
csupán 15 fok közelébe melegszik fel a levegő.
Október 21-én Orsolya napja. A népi tapasztalás azt mutatja, hogy a tél milyenségét leginkább
Orsolya árulja el. Ha ilyenkor szép az idő, akkor az
karácsonyig meg is marad.

Szőrös Zoltán

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 20. szombat
október 23. kedd
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
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

Sok volt az emberhátrány
Megyei rangadón lépett pályára a Jászberényi FC a labdarúgó NB III Keleti
csoportjának 10. fordulójában a Szolnoki MÁV otthonában. A találkozó
előtt azonos pontszámmal álltak a
küzdő felek a tabella harmadik, illetve
negyedik helyén, mindössze egy-egy
ponttal lemaradva az első kettőtől.
Volt tehát tét, és a várakozásoknak
megfelelően kiélezett csatát láthatott a
szép számú közönség.

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. október 18.

Kitűnő futball időben indult útjára
a labda a tiszaligeti stadionban, ahová
sok jászsági – köztük a klub által indított
különbuszt megtöltő – drukker is elkísérte kedvenceit, így a lelátói hangulat is
adott volt egy igazi derbihez. A kezdeti
puhatolózás elteltével derült égből villámcsapásként került emberhátrányba
már a tizedik percben a JFC. Egy labdaszerzés után Annus egyedül törhetett kapura, és miután még a tizenhatoson kívül
eltolta a labdát a kifutó Miski mellett, a
kapus szerelési kísérletét követően a szolnoki játékos nagyot esett. A játékvezető
azonnal piros lapot mutatott fel a berényi
hálóőrnek, így kényszerű csereként a
hátralévő nyolcvan percre a kispadról beszálló Menczeles állt a gólvonal elé. Bár a
szabadrúgásból nem alakult ki gólveszély,
később néhány alkalommal próbára tették, a vendéglátók fölénye azonban ko-

rántsem volt nyomasztó. Szervezetten,
egymást kisegítve védekeztek HevesiTóthék, így nemigen látszott a létszámkülönbség. A félidő hajrájában Farkas lábában volt a vezető találat, a csatár azonban
kitűnő baloldali elfutás után végül a jobb
alsó sarok mellé lőtt.
A szünetet követően sem volt benne
a levegőben a hazai gól, sőt, ismét Farkas
villant, Molnár-Farkas azonban védett,
a túloldalon viszont elég volt egyetlen
megingás, és a volt NB I-es gólkirály
Simon Attila jobb oldali beadását az érkező Földi becsúszva, közelről juttatta a
kapuba (1-0). Az emberhátrány után
tehát még nehezebb lett a JFC helyzete, a kapuk azonban felváltva forogtak
veszélyben, továbbra sem volt egyoldalú

Fotó: Pesti József

Siker
Rövid hírek
Debrecenben
Az őszi idény kezdete előtt edzőmérkőzésen – hazai pályán –, épp hogy
le tudta győzni debreceni ellenfelét
kosárlabdacsapatunk, az elmúlt szombaton viszont tétmérkőzésen sima győzelmet arattak a cívisvárosban.
Ács Tibor
A berényi csapat centere Pantelics
kezdte el a pontgyártást, majd Alekszand
rov követte őt. Kisvártatva ugyan 3-4-re
szépítettek a házigazdák, de ezt követően megrázták magukat a mieink és egy
0-12-es szériával jelezték, hogy győzelmet
akarnak a Tiszántúl legnagyobb városában. A kis szünetre csökkent ugyan az
előnyük, de a 16-23 is nagyon megnyugtató kezdésnek bizonyult.
A folytatás ugyan a vendéglátók kosarával kezdődött, de ismét jöttek Nelsonék
és megint 10 volt köztük. Ekkor ritmust
váltott a debreceni legénység és Dugat
vezérletével ki is egyenlítettek. 36-36
után viszont Alekszandrov egy trojkával
gondoskodott arról, hogy a mieink vezetésével (36-39) záruljon az első félidő.
A nagyszünet kezdete után egy jó perc
múlva Coleman ugrasztotta talpra a lelkes
Debrecenbe ellátogató szurkolóinkat egy
gyönyörű zsákolással (36-41), ezzel megadva a jelet társainak. Nelson vette is a
lapot, ő triplával szaporította találatainak
számát. A folytatásban egy kicsit lankadt
fiaink figyelme, így a harmadik negyedet
már „csak” ötpontos (52-57) előnnyel fejezték be. A zárónegyedben aztán ismét
rátettek egy lapáttal és Nelson duplája
már megint 10 pontnyi távolságot jelentett. Sőt egyben azt is, hogy a hátralévő 5
perc gond nélkül teljen el.
DEAC – JP Auto-Jászberényi KSE
73-80
Már a ZTE vendégeként is látszott,
hogy több van a csapatban, de akkor valami miatt nem ültek a hárompontosok.
Debrecenben viszont az elejétől fogva a
mieink domináltak és megérdemelt győzelmet arattak. Folytatás szombaton, hazai pályán a bajnok Alba ellen.

a mérkőzés, ami mindenképpen Sándor
Istvánék érdeme volt. A csereként beállt
Szanku közel járt az egyenlítéshez, de a
kimozduló kapus mellett már nem tudta
elpöckölni a labdát. A MÁV csapatkapitánya, a Jászberényben is éveket játszó
Tisza Kálmán többször is veszélyeztetett,
míg egy szögletet követően Szanyi fejesét fogta Molnár-Farkas. Az utolsó tíz
percben kénytelenek voltak kockáztatni
a mieink, így „kettészakadt” a pálya. A
hazaiak könnyebben alakítottak ki helyzeteket, és a jászberényi gárda is az utolsó
percig harcolt, ám gól már nem esett.
Szolnoki MÁV FC – Jászberényi
FC 1-0 (0-0)
A következő játéknapon, október
21-én, vasárnap a Tiszaújvárost fogadjuk
Gyöngyösön 14 órától. A szolnokiak ellenihez hasonló mentalitással, és persze
teljes létszámban, meglehet a győzelem.

Kyokushin karate. A Yakuzák SE
versenyzői a Magyar Karate Szakszövetség hivatalos Magyar Bajnokságán,
egyben a Bushido Kupán vettek részt
a hétvégén, ahol 13 szervezet 54 egyesületének négyszáz versenyzője küzdött
meg egymással. Agócs Tibor tanítványai
nagyszerűen szerepeltek, hiszen kilenc
arany, valamint öt-öt ezüst, illetve

bronzéremmel tértek haza.
Asztalitenisz. A 75+ szenior kategóriában Kalla Tibor 2016 után ismét
az országos ranglista első helyére került,
köszönhetően az eddigi versenyeken elért győzelmeinek, illetve előkelő helyezéseinek. Az NB III-as csapat vasárnapi
eredménye: NGS-Union Jászberényi
ASE - ATSK Szeged I. 14-4. A megyei
I. osztályé pedig: LSL Pingpong Club
/Szolnok/ - NGS-Union Jászberényi
ASE 0-18.

Győztek a harcosok

Október 14-én a Jászberény Warriors
amatőr jégkorongcsapata számára is
elkezdődött a bajnokság, immár a
Magyar Jégkorong Szövetség szervezésében. A berényi hokisok a fővárosban vendégszerepeltek.
ács

Alig két perc telt el a mérkőzésből,
amikor megszületett a Warriors szezonbéli első találata, ami Jerkó nevéhez
fűződik. Később aztán felváltva estek a
gólok, azaz fej-fej mellett haladt a két
alakulat egészen 3-3-as állásig, ám innentől kezdve robbantottak a Harcosok.
Egy Baranyi-Oskola összjátékot követően utóbbi szerezte meg ismét a vezetést
a berényi hokisok részére, és innen már
nem engedték át a vezetést vendéglátójuknak. Villantak a Warriors stílusjegyek, Guba ott folytatta a pontgyártást,

ahol tavasszal abbahagyta. Két emberhátrányos gólt is összehozott, ahol az
egyik akció végén a csapat új, ám „őshonos” jászberényi játékosát, Tátrai Tamást
szolgálta ki, aki ezzel megszerezte saját
maga első, csapata hetedik találatát. Itt
már zsebükben volt a három pont, de
ezek után sem álltak le, Oskolának és
Szántaynak egyaránt sikerült a duplázás
a találkozó vége felé.
Szigeti Bikák - Warriors Jászberény 3-9
– Kilenc gól és kétharmad jó játék, innen fejlődünk tovább és várjuk
a folytatást. Ez egyben az első hazai
mérkőzésünk is lesz, valószínűleg október utolsó hétvégéjén, amikor minden
bizonnyal a Lehel HC felnőtt csapata
is itthon lép jégre. Igazi hoki hétvége
lesz tehát, várjuk lelkes szurkolóinkat
– mondta el hazaérkezésük után Guba
Martin, a Harcosok gólgyárosa.

