Dalok és történetek

Személyes történelem

Egy sokszínű alkotó

Különleges apa-lánya koncerttel, örökzöld
dallamokkal örvendeztetett meg bennünket
Malek Miklós és Malek Andrea.
Tudósítás a 7. oldalon

Összeállításunkban két szépkorú
szerzőnktől olvashatnak személyes
történelmi visszatekintéseket.
Írások a 4. oldalon

B. Jánosi Gyöngyi festőművészt életmű
kiállítással köszöntötték hetvenedik
születésnapja alkalmából.
Cikk a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 43. szám (XXX./43.)
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szép esztendők
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Jászberény város lapja

Az igazságért, a becsületért, a hitért

Húszéves lett idén a Jászberényi Hagyományőrző Együttes. A jeles alkalomból kifolyólag „Örvend az ég
vigassággal, dicséretekkel…” címmel
mutatja be az együttes jubileumi műsorát november harmadikán 15 órai
kezdettel a Lehel Film-Színházban.
Az együttes születéséről, életéről,
munkájáról, a jubileumi műsorról
kérdeztük Kocsán László alapító művészeti vezetőt.

Október 18-án, csütörtökön a szolnoki megyeházán sajtóreggelivel egybekötött tájékoztatón mutatkozott be dr.
Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal július elsejével kinevezett kormánymegbízottja.
halász - kárpáti

m. t.
Húsz esztendő telt el jász hagyományainkat őrizve. Beszéljünk először
a kezdetekről. Hogyan jött a gondolat,
mi vezetett arra, hogy hagyományőrző
együttest alapítson Jászberényben?
Örömmel néztem, hallgattam kis
országunkban és határainkon túl jártamban, mint beszélnek büszkén idősek, fiatalok saját tájegységük, falujuk
szokásairól, táncairól. Láttam miként
öröklődnek a táncok, dalok szülőkről,
nagyszülőkről már kicsi korban gyermekeikre. Elgondolkodtam. Vajon én
mit tudnék megmutatni, elmondani
a jászsági táncokról, mit tudnék adni
szülőföldem hagyatékából gyermekeimnek? Ezeknek a gondolatoknak a
jegyében kezdtem el foglalkozni már
1995-ben a jászsági táncok kutatásával,
tanulásával. Ekkor még nem ismerték
országosan a jászsági táncokat, zenéket,
szokásokat, nem voltak tanítva a jászsági gyermekcsoportoknak táncaink.
folytatás a 6. oldalon 

A hagyományokhoz híven délelőtt
kilenc órakor a Barátok templomában szentmisével kezdődött az október 23-i városi ünnepség, amely során 1956 hőseire emlékeztünk.
Kárpáti Márta
Az egybegyűlteket dr. Novák István
főigazgató plébános atya köszöntötte,
és imádságra hívta a híveket a hazáért
és szabadságért életüket áldozó mártírok üdvösségéért, illetve a virágzó keresztény Magyarországért tevékenykedőkért. Az igét Muhari Ferenc diakónus
hirdette, összekapcsolva az egyház szerint ezen a napon ünnepelt Kapisztrán
Szent János és a szabadságharc eszmeiségét. – Amikor egy nép azt mondta

elég volt, akkor jelent meg az újkori demokrácia hazánkban –, hangsúlyozta a
diakónus Márai szavaival alátámasztva
gondolatmenetét. Kapisztrán János ünnepe nem csupán egyházi, de nemzeti
ünnep is egyben, mert keresztény nemzet lévén emlékezünk meg hőseinkről,
és ebben az ünnep megerősít.
Október 23-ának üzenete szorosan
illeszkedik a török elleni harcok, a Rákóczi-szabadságharc, a '48-as forradalom és szabadságharc ügyéhez, hiszen
valamennyi függetlenségi törekvés volt.
Ezek azok a történelmi események,
amelyekre visszaemlékezve egyenes derékkal kijelenthetjük: jó magyarnak lenni. Az ember szabadsága egyetemes ügy,
amelyet mindig mindenhol tiszteletben
kell tartani, határait nem szabad túl-

Körzetbejárás a víz nyomában
Október 17-én, szerdán 15 órakor a
Komáromi utcai játszótéren várta a
lakókat Nagy András a 2. számú választókörzet képviselője, hogy innen
indulva közösen bejárják a kerületet
feltérképezve a problémás helyszíneket.
A séta elsősorban a csapadékvíz okozta
gondokra fókuszálva haladt a megjelölt
14 sarkalatos pontot érintve, majd a
Székely iskolában fórummal zárult.

A leghitelesebb
szervezet

szére szintén -, jellemző csapadékvíz-elvezetés gondjait ugyancsak említették.
Nagy András az előzetes beszélgetéseket követően a később érkezőknek szóló üdvözlések után az egybegyűlteknek
elmondta, hogy a szűkös képviselői

keret terhére egyelőre sajnos nincs lehetőség a játszótér felújítására. Kérte,
tartsanak vele és közösen szemléljék
meg a problémás helyszíneket, kövessék a csapadékvíz útját!
folytatás a 2. oldalon 

5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

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

Azzal a céllal fogadta a Tiszaújvárost
a Jászberényi FC Gyöngyösön, hogy
győzelemmel igyekszik tapadni a
dobogósokra. Ha kezdetben döcögött is a gépezet, később beindult a
gólgyártás, így az első három helyezett elérhető távolságban van Arany László
csapatától.

Miski helyett szereplő Menczeles kapujánál. Sőt, a 27. percben Hevesi-Tóth
rosszul sikerült becsúszása után a játékvezető büntetőt ítélt, amit Nagy Péter
révén értékesítettek a borsodiak (0-1).
folytatás a 8. oldalon 

A borongós, álmosító időjárás a mérkőzés
elején a JFC-t altatta el,
az első bő húsz percben Sándor Istvánék
nemigen tudtak huzamosabb időt az ellenfél térfelén tölteni. A
mezőnyfölény mellett
egy-két veszélyes helyzet
is kialakult az eltiltott

A kellemes őszi napsütésben az időjáráshoz hasonló hangulatban maroknyi csapat várta Nagy Andrást, s meg
sem várva a bejárás hivatalos kezdési
időpontját köszönetekkel és kérésekkel fordultak képviselőjükhöz. Többek között a játszótér kihasználtságát,
rendezettségét dicsérték, ám felhívták
a figyelmet néhány eszköz cseréjére. A
szinte az egész körzetre - de a város egé-

jászsági műszakivizsga centrum

Felhős égből gólzápor

Szőrös Zoltán

kárpáti

N. V. G. - TRANS KFT.

lépni. A magyar történelem szabadságharcai tanúskodnak arról, mi történik
akkor, amikor korlátozzák szabadságunkat. Olyankor az elkeseredés felcsap az
égre, és a harcosok önzésüket legyőzve
kiállnak a szeretetből fakadó szolgálatra
jogaikért, szabadságukért. Életet adni
csak az örökké való dolgokért érdemes
és szabad – vallotta Kapisztrán János.
1956 hősei örökkévaló dolgokért adták
az életüket. Az igazságért, a becsületért,
a hitért, a vallásszabadságért.
Történelmünk nagy eseményei
végigkísérik életünket. Az utókor feladata, hogy megemlékezzen ezekről a
sorsunkat meghatározó eseményekről,
az igaz ügyekért életüket áldozó vértanúkról.
folytatás a 3. oldalon 

Az országgyűlési képviselői kinevezése miatt távozott dr. Kállai Mária
kormánymegbízott asszony helyére lépő tisztviselő hét éve dolgozik a
kormányhivatalban, az utóbbi három
esztendőben a hivatal főigazgatói feladatait látta el. Berkó Attila 25 éve
tevékenykedik a közigazgatásban, az
elmúlt 18 évben különböző vezetői
pozíciókban. A jövő legfontosabb feladataként a hatékony munkavégzést
nevezte meg, ami mind a kollégák,
mind az ügyfelek érdekeit szolgálja.
Ugyancsak bemutatkozott Urbán
Ildikó – az igazgatásszervezési és jogi
diplomával rendelkező – igazgató as�szony, aki a hivatal megalakulása óta
tölti be ezt a pozíciót.
Berkó Attila helyére új főigazgató
került Katona Károly személyében. A
jogász végzettségű szakember a pályakezdésétől fogva a közigazgatásban
tevékenykedik: közel tíz évig az önkormányzatok törvényességi felügyeletével
foglalkozott, majd 2015 óta főosztályvezető helyettese volt a kormányhivatalnak. Beszámolójában kitért a kormányhivatalok munkájára is.
folytatás a 3. oldalon 

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

Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

Fotó: Pesti József

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

www.nvgtrans.hu

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Bejárás a víz nyomában

 folytatás az 1. oldalról
A száraz idő sok helyszínen csak sejtetni engedte az esőzések okozta gondokat. Megsüllyedt, elmorzsolódott útszegélyek, gondozatlan, szikkasztó árkok,
felvizesedett, netán megrepedt házfalak
jelezték, hogy több utcában csapadékos
időszakokban a víz az úr. Nem kellett
messzire sétálni a kiindulóponttól, az első
állomáson a Garat utcában mutatott rá
a képviselő, hogy a szépen megépített
aszfaltút ellenére a lakók elégedetlenek,
hiszen az esővíz nem tud elfolyni. Mint
mondta, a megoldást jelentő zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése milliós
tétel lenne. A Hattyú utcában is láthattuk, hogy a víz munkájából eredően az
új útburkolat szélén megsüllyedt az aszfalt. Tóth Endre a Városüzemeltető képviseletében tájékoztatott, hogy a sérült
útszakaszt ki fogják vágni, majd kőréteg
bedolgozása után újraaszfaltozzák. A
Forgács utcában hasonló javításokat végeznek néhány napon belül. Itt is a zárt
csapadékvíz-elvezetés kiépítése jelentené a végső megoldást. Az utca végén
a közelmúltban megnagyobbították a
csapadékvíz-lefolyó nyílását, így segítettek a helyzeten. A Tigris utcában most
zajlanak a munkálatok; csatornát ástak,
átvezették az út alatt a csöveket, az út szélén tisztítják a szikkasztó árkokat. Tóth
Endre az utca panaszkodó lakójának is
hangsúlyozta, már több lépést megtettek
a gondok enyhítése érdekében, de tudja,
hogy még nem tökéletes a rendszer. Hozzátette, a városlakóknak is meg kell tenni
a maguk feladatait, például tisztítani, a
növényzettől megszabadítani az árkokat
a víz szabad folyásának érdekében. A tavalyi bejáráson jelezték a lakók, hogy kis
utcájukban cseréljék ki az útburkolatot
jó minőségűre. Mint láthattuk, a javítás
megtörtént, az utca mintegy egymillió
forint ráfordítással megújult. Az Akácfa
és a Szobor utca között is megépült egy
átfolyó az elmúlt időszakban.
A Gyöngyösi út lakói évek óta panasszal élnek a rossz útminőség, a nagy
zajterhelés és a lakóházakban érzékelhető
forgalom okozta rezgés miatt. Itt jelenleg
állami finanszírozással készül az új útburkolat, amely alatt az ivóvízvezeték cseréjét
a város végezte el. A csapadékvíz-elvezetésre egyelőre még keresik a megoldást.
Erről panaszkodott az egyik lakó is a

Gyöngyösi út-Bercsényi út kereszteződésénél, ahol rendszerint megáll az esővíz.
A Nagyboldog iskolában befejeződtek az építési munkálatok, ám a nehézgépjárművek fogalma a Verseny utca
burkolatát igencsak megviselte. Most a
nyílt csatorna ellenére is a megsüllyedt
aszfalton áll meg a víz. A Pacsirta-Ken-

gyel utca találkozásánál szintén hasonló a
helyzet. Tóth Endre ismertette, hogy itt is
zárt csapadékelfolyó építése szükséges. A
Gergely utcában ugyanilyen problémával
találkoztunk, de az út szélének javítása
már megtörtént, amit az itt lakó meg is
köszönt a képviselőnek. A Sármány utcában már elkészült a lefolyó, a csapadékvizet belevezették a zárt csatornába.
Az utolsó állomásnál, a Méhész utcában
ugyancsak a megsüllyedt burkolaton
megálló, a falat is áztató vízre panaszkodtak a lakók.
A lakossági fórumra 17 órai kezdettel a székely iskola egyik tantermében

Jászberény Városi Önkormányzat
pályázatot ír ki a tulajdonában lévő,
Jászberény, Lehel vezér tér 29. szám alatti
34,5 m2 üzlethelyiségre.
A pályázati kiírás 2018. november 8. napjáig,
hétfőtől-péntekig, 8-15 óra között
a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. ingatlankezelésén vehetők át.
Bővebb felvilágosítás az 57/411-618/ 3 mellék telefonszámon
Kovács Károlyné ingatlankezelőtől kérhető.

került sor. A megbeszélésre a már eddig
jelenlévő lakók és képviselők, hivatali
munkatársak mellé csatlakozott még néhány körzetlakó, valamint Horgosi Zsolt,
a J.V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója,
Szatmári Antalné alpolgármester és Szabó
Tamás polgármester. Nagy András üdvözölte a frissen érkezőket, majd össze-

vezér térig Gyöngyösi úton futó kerékpárút megépítése, amely határidőre elkészült, a műszaki átvétel megtörtént.
Még apróbb teendők vannak hátra az
érintett szakaszon, mint hulladékgyűjtő
edények kihelyezése. A város egészében,
- Nagykátai út, Nádor utca, Mária utca,
Kórház utca, Szelei út, Szent Imre út, a
Plasztikhoz vezető szakasz - elkészültek a
kerékpárutak, nagy részüket már birtokba is vették a biciklisek. A Magyar utcai
új városi bölcsőde év végére készül el. A

foglalta a bejáráson
tapasztaltakat
és
az elmúlt időszakban elvégzett, és a
megoldandó feladatokat. Elmondta,
hogy a hatmillió forintos körzeti keretet teljes egészében
felhasználta, amelyből járda, csapadékvízelvezetők és utak
épültek, kátyúzás
történt. Mintegy
harmincmillió forint értékű költségigénye lett volna a fejlesztések megvalósításának, így beszámolójához hozzátette a
keret emelésére történő javaslatot.
A továbbiakban Hegyi István a körzet
és a város egészére vonatkozó fejlesztések
állapotát ismertette a megjelentekkel. A
körzetet érinti a Verseny utcától a Lehel

kicsik tavasszal költözhetnek ide a Szent
István körútról, amely átadja helyiségeit
a Szivárvány Óvodának. A református
egyház az óvodája mellé épít egycsoportos bölcsődei létesítményt. Az állatkert
ökoturisztikai látogatóközpontját tavas�szal adják át. Az idekapcsolódó tematikus játszóteret az elmúlt napokban már
használhatták a gyerekek. A fogyatékkal
élők nappali létesítménye szintén jövő
tavaszra készül el. Több olyan beruházása van a városnak, ahol a közbeszerzés
jelenleg folyamatban van. Ilyen például
a buszpályaudvar-fejlesztési projekt, a
főtérfejlesztés, a piacfejlesztés, a Malomprojekt. Az ipari utak fejlesztése szintén
jelentős beruházást jelent. Egyik a Kerekudvari út, a másik a vasútállomás és
környékének rendezése. Remény szerint
tavasszal kezdődhetnek az érdemi munkák. Ugyancsak közbeszerzési eljárás alatt
van a látványraktár megvalósítása, amelyre egy évet szánnak.

Jászsági Cigánynap
Negyedévszázados 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 25. alkalommal rendezendő eseménynek a Déryné Művelődési Központ Ifjúsági Háza ad otthont. Fővédnöki tisztség ellátására Pócs
Jánost, a Jászság Országgyűlési Képvise-

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Jászberényi V. V.
Nonprofit Zrt.

a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:

felvételt hirdet

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja
Jászberény lakosságát és a vállalkozásokat, hogy a November 1-jei ünnep miatt
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.

2018. október 25.

• pénztáros,
• takarító,
• gyógymasszőr,
• úszómester
munkakörök betöltésére.

Érdeklődni személyesen

a Jászberény,
Margit-sziget 1. szám alatt,
Tel.: 0657/411-618,
e-mail: baranyine@vvzrt.hu

lőjét és 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,

Lányi László a Gyöngyösi út kapcsán elmondta, hogy az út felújítása két
forrásból valósul meg. Egyrészt állami
beruházás, másrészt a közművek kiváltása önkormányzati feladat. Hamarosan
kezdődik a szőnyegezés, legkésőbb a jövő
hónap közepére készen lesz az út.
A fórum további részében a lakók vették át a szót. A Gyöngyösi út
kapcsán érkezett a panasz, hogy az ott
lakónak megszüntették a betonozott
kocsibeállóját. Lányi László elmondta,
hatósági előírások miatt nem valósítható
meg a kért beálló. Szintén a Gyöngyösi
úthoz kapcsolódóan érdeklődtek a lakók az út minőségéről, a műszaki átvétel
kritériumairól. A polgármester hangsúlyozta, hogy az út állami beruházásként
készül, mi mindenképp örömmel és nem
kritikával kell, hogy átvegyük, hiszen ez
egy kiváltság, hogy kormányunk Jászberénynek szánt két kilométernyi új utat.
A Jászkürt Újság terjesztésével kapcsolatban is érkeztek jelzések. Horgosi
Zsolt elmondta, jelenleg tárgyalások
folynak a terjesztővel, aki ígéretet tett a
probléma megoldására. A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó kérdések kapcsán is a vezérigazgató válaszolt. Elmondta, hogy az újságban megjelentek szerint
másfél éve ugyanolyan rendszerességgel
szállítanak. Aki nem tette el a közhírelés
lapszámát, annak lehetősége van a honlapról tájékozódni, illetve ugyancsak az
újságban megjelentetett „Közérdekű telefonszámok” rovatban található telefonszámon tájékoztatást kérni.
Volt, aki az utcára ültetett gyümölcsfák lehulló termése miatt tett panaszt.
Szabó Tamás tájékoztatott, hogy a köztéri
faültetést egyeztetni kell a hivatallal, illetve a már meglévő utcai növények gondozása a tulajdonos feladata. Észrevételeiket
a renitens szomszédok felszólítása helyett
vagy mellett jelezhetik a véleményládákban, illetve a hivatalban.
A kétórás körzetbejárás és a mintegy
másfél órás fórum végén Nagy András
megköszönte a jelenlétet és nem utolsó
sorban köszönetet mondott a körzet szépítésén dolgozó kivitelezőknek, közmunkásoknak.
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.

Emlékezés

Emlékezés

Oláh Balázs János
(1958 - 2017)

Muhari Ferenc
halálának 8. évfordulójára.

„Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
Szeretteid
Engesztelő szentmise
2018. október 29-én, 18 órakor lesz
a Főtemplomban.

halálának 1. évfordulójára
emlékezünk.
„Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, ahol megpihent dolgos két
kezed. Megpihenni tértél, ahol
nincs több fájdalom, de szívünkben
itt leszel, mert hiányzol nagyon.
Szerető családja
Szentmise 2018. október 28-án, 11
órakor a Szentkúti templomban.

Ünnep

2018. október 25.
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3. oldal

Az igazságért, a becsületért, a hitért
 folytatás az 1. oldalról
A Ferencesek terén a Terplán Zénó
Ferences Gimnázium diákjai és a Székely Mihály kórus ünnepi műsorral
tisztelegtek történelmünk formálói
előtt, majd az emlékműnél a hála virágaival rótták le tiszteletüket Szabó
Tamás polgármesterrel az élen a város
elöljárói, pártjainak, intézményeinek és
civil szervezeteinek képviselői.
A Városháza falán elhelyezett emléktábláknál Besenyi Vendel helytörténeti kutató visszaemlékezését hallgatták

meg az ünneplők. Az előadó beszédében összefoglalta a 62 évvel ezelőtti
eseményeket, amikor a nemzet szinte
egybeforrva szembeszállt elnyomóival,
küzdött egy jobb, emberibb rendszerért, egy független Magyarországért.
Forradalmunk világpolitikai jelentőséggel bír, mert elsőként rendítette meg
a Szovjet birodalmat. A világ szemében
1956-tól Budapest lett a zsarnokság
elleni küzdelem szimbóluma. A forradalmat a hatalmas túlerő vérbe fojtotta,
és súlyos megtorlásokkal büntette. Az

ungvári börtönbe 840 embert deportáltak, akik közül négyen jászberényiek
voltak. A megtorlások a deportálások
beszüntetése után is folytatódtak, a
hatalom megtörte, megbélyegezte a
forradalom résztvevőit és családjait. A
mai napon fejezzük ki tiszteletünket
és köszönetünket azoknak, akik 1956
mozgatórugói voltak és itt vannak közöttünk. Emlékezzünk azokra is, akik
az eseményekben részt vettek, de már
nem lehetnek velünk. Hajtsunk fejet
azok előtt, akik a legszentebbet, az életüket áldozták – függetlenül attól, hogy
a barikád melyik oldalán álltak, de az
1956-os események áldozatai lettek.
Isten adjon fáradt testüknek pihenést,
meggyötört lelküknek nyugodalmat! –
kérte zárszavában Besenyi Vendel.
A Városháza falán található emléktábláknál koszorúk elhelyezésével emlékeztünk a hősökre, majd az ünnepség
zárásaként a Fehértói temető kopjafáinál tettük tiszteletünket a mártírok
előtt. Késő délután a Ferences gimnázium diákjai Flash Mob ’56 címmel
a Lehel Film-Színházban folytatták
a megemlékezést. Az ünnepnapot a
Néma forradalom című német filmdráma vetítése zárta.

Nemzeti ünnep az iskolákban
Az 1956-os forradalom évfordulójára emlékeztek október 19-én, pénteken a
helyi iskolákban is. A Lehel Vezér Gimnáziumban Besenyi Vendel helytörténeti kutató tartott előadást, majd a Klapka György iskola rádiójában ugyancsak ő idézte fel a történelmi eseményeket. A Szent István iskolában Magyar
Levente egykori polgármester szólt a diákokhoz. Délután Metykó Béla helytörténeti kutató a Nagyboldogasszony iskola tornatermében tette a diákok
számára is átélhetővé a berényi eseményeket.
Szabó Lilla
Zsúfolásig megtelt az intézmény
tornaterme a Nagyboldogasszony gimnázium és a Liska József iskola ünneplő diákjaival péntek délután. A diákok
számára társaik hazafias lelkületű előadása elevenítette fel az 1956-os forradalom és szabadságharc október 23-i
eseményeit.
A sztálinista diktatúra és a szovjet
megszállás ellen folytatott harc a budapesti diákok tüntetésével vette kezdetét. A fegyvertelen tömegre leadott
sortűz miatt a tüntetés hamar fegyveres
felkeléssé nőtte ki magát, mely végül
a felkelők visszaverésével ért véget. A
forradalom a múlt század – magyar
szempontból – egyik meghatározó
eseménye piros betűs napként égett a
naptárunkba, melyről sokat hallottunk
már, azonban néhány helyi momentum még mindig újdonságként hathat.
Metykó Béla ezekből a helybeli történelmi tényekből válogatott előadásában.
Az előadó személyes élményeit idézte fel a kommunista rendszer
kapcsán, majd rátért a jászberényi
történésekre. Az első komolyabb megmozdulás október 26-án történt városunkban, amikor megalakult az első
Munkástanács. Másnap a 10-es számú
autóközlekedési vállalat munkatársai
elhatározták a szovjet emlékmű ledöntését. Az akcióhoz csatlakozásra hívták
az Aprítógépgyár, a Fémnyomó- és Lemezárugyár, valamint a Tanítóképző
munkatársait és diákjait is. A helyszínre már a gimnázium tanulói és nevelői
is kimentek, így a népes tömeg együtt
döntötte le a szobrot, melyre korábban
a rendőrségtől is engedélyt kértek.
Az események sorában szintén érdekes momentum, hogy november elsején négy egyetemista érkezett Pestről
a forradalmat segíteni. Pintér Lajos orvostanhallgató, Gedai István és Kosztya

Lujza bölcsészek, valamint Liszkay Tamás joghallgató, akik november 4-ig
maradtak a városban. Őket a Fővárosi
Egyetemi Diákbizottság küldte Jászberénybe az ifjúság, valamint a nemzetőrség megszervezésének támogatására.
Metykó Béla személyes élményével
folytatta az emlékezést. ’56 november
4-én Gyulán laktak, és látta, ahogy a
főtéren szovjet katonák vonultak fel.

„Az a látvány, az a döbbenet, hogy a
forradalom leverésére mennek Budapestre…” – mesélt megrázó emlékei-

ről. Egy nappal előtte még kinyitottak
a boltok, és bíztak abban, hogy hétfőn,
november 5-én munkába állhatnak.
Sajnos ez nem így történt. Ahogy Jászberénybe értek a szovjetek, tisztázatlan
okok miatt tűzharc keletkezett, melynek hatására kigyulladt és ledőlt a Főtemplom tornya.
Az elkövetkezendő években, a megtorlás során majd háromszáz embert
végeztek ki, a halottak közül kétszáz
munkás és paraszti származású áldozat
volt. Az emlékezést Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán című versének
részletével zárta, melynek megrendítő
költői képsorai méginkább elénk tárták
a tragikus történéseket:
„Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót”

A leghitelesebb szervezet
 folytatás az 1. oldalról
Elmondta, hogy a megyei hivatal
1500 magas szinten felkészült dolgozója az ügyek széles spektrumával, szerteágazó feladatkörökkel foglalkozik.
Az elért eredményekből nem kívánnak
engedni, továbbra is az állampolgárok
magas szintű kiszolgálása és a kormányzati politika támogatása a legfőbb
feladata a szervezetnek.
Ezt követően dr. Berkó Attila a jövőt
érintő változásokról, a hivatal működési struktúrájáról osztott meg információkat. Alapos ismeretekkel felvértezve
rövid ügyintézési határidővel munkálkodnak a hivatal kollégái a szerteágazó
ügyvitel során. Cél a gyors, határozott
döntéshozatal, a stabilitás és a biztonság, az ügyfélközpontúság. A döntések
indoklásánál előtérbe helyezik a közérthető felvilágosítást, magyarázatot.
Törekednek az egyfokú eljárásra, tehát
a döntéshozatal ellen a közigazgatási
hatóságon belül nem lesz lehetőség fellebbezésre, ellenben a bíróságon lehet
majd jogorvoslattal élni.
A kormányablakok működését
szintén szeretnék egyfajta fejlesztési
pályára állítani. A kormányablak az
a leghitelesebb szervezet, amellyel az
állampolgár találkozik, és itt érezheti
a kormányintézkedések javuló tendenciáját. Az országszerte egységes
kormányablakokban településtől függetlenül mindenki a kor kihívásainak
megfelelő szolgáltatást kapja. Az elmúlt
évek növekvő ügyfélszáma jól tükrözi,
hogy az állampolgárok pozitívan értékelik a hivatalok működését. Ma már
szinte minden ügyet el lehet indítani

a kormányablakban. A jövőben a kis
településeken kormányablak-busz jelenik majd meg rendszeres időközönként, így lehetővé téve a nehezen mozgó, idős állampolgároknak a könnyebb
ügyintézést.
Jelen pillanatban a miniszterelnökségen mintegy 700 ügy felülvizsgálata zajlik, ezek egyszerűsítése,
összevonása okán. Kisebb ügyek átkerülhetnek a szakmai kamarákhoz, illetve egyéb képviseletekhez. Racionális
jogszabálymódosításokkal, egyszerűbb
eljárásokkal bizonyos terhek lekerülnek
a kormányhivatalokról. A felszabaduló
energiát a hivatalok optimalizálására
kívánják fordítani.
A közös munka sikerében bízva a
kormányhivatal és a sajtó kapcsolatáról
kifejtette, hogy elsősorban a bizalomra
helyezi a hangsúlyt. Folyamatban lévő
ügyekről nem adnak tájékoztatást. A
döntést követően lezárt ügyekről elvárják a hiteles, közérthető tájékoztatást.
A kormánymegbízott újságírói kérdésére válaszolva elmondta, hogy az
online ügyintézés aránya még mindig
igen alacsony. A rendszer alkalmas rá,
de az ügyfelek 80-85 százaléka inkább
a személyes jelenlétben bízik. Cél az
állampolgárok orientálása az internetes
ügyintézés irányába, legalább az elektronikus időpontfoglalás erejéig. A megyei
kormányhivatal munkájának országos
elismertségére vonatkozólag elmondta,
hogy a számok alapján az erős középmezőnyhöz tartoznak, de számos területen,
például a földügyekben élen járnak. A
mennyiség már optimális, a minőségen
kívánnak javítani a jövőben.

4. oldal
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Aprítógépgyári Munkástanács
Az 1956-os forradalom kezdete után
néhány nappal szerte az országban rohamosan alakultak meg a Munkástanácsok, előbb az üzemekben, később
más egységeknél is. A rádió számolt
be az első Munkástanácsok megalakulásáról, ami elegendő volt ahhoz,
hogy máshol is megalakuljanak.
Goda Zoltán
Nem várt senki semmilyen útmutatásra, teljesen spontán módon jöttek létre a Munkástanácsok, és gomba
módra szaporodtak, egy hét múlva már
nem volt az országnak olyan szeglete,
ahol ne lett volna Munkástanács. Előzmény talán csak az volt, hogy híreket
lehetett hallani arról, hogy Jugoszláviában a gyárak munkásönigazgatás alatt
működnek.
Az Aprítógépgyárban három nappal a forradalom kitörése után, október
26-án alakult meg a Munkástanács.
Az elnöke Czigány István köszörűs
szakmunkás lett. Mindjárt az első napon követeléseket fogalmaztak meg,
amit egy gyári gyűlés is jóváhagyott, és
amelyet egy küldöttség akart eljuttatni
Nagy Imréhez.
A Munkástanács a működése során
felelősségteljes határozatokat hozott.
1956 október 26-tól 1957 február
végéig működött, utána a helyzet úgy
alakult, hogy már nem volt értelme tovább folytatni a működését.
Az Aprítógépgyári Munkástanács
tevékenysége nem nagyon különbözött
sok ezer más Munkástanács munkájától. Van azonban egy olyan különlegesség, amely páratlan az egész országban.
Ez pedig az, hogy a Munkástanács tevékenysége végig dokumentálva lett,
és ez a dokumentáció meg is maradt.
Ennek a története a következő: A
Munkástanácsba beválasztották Dr.
Gedei János horizont esztergályost is,
aki 1945 előtt a Városházán dolgozott,
és természetesen járatos volt iratok,
jegyzőkönyvek elkészítésében. Ezt a
tapasztalatát hasznosította Gedei János
a Munkástanácsban, és az ülésekről,
határozatokról gépírók bevonásával
jegyzőkönyveket készített, a kezdetektől egészen 1957 február végéig. Ös�szese 82 oldalnyi anyag jött létre. Ez
a dokumentáció egy dossziéban bekerült a vállalat irattárába. A levéltárosok
tudták, de hallgattak róla.
Más Munkástanácsokban ilyen
precíz dokumentáció aligha készült,
egyébként november 4 után a meglévő dokumentumokat szinte mindenütt megsemmisítették, elégették, hogy
a megtorlás idején ne legyen terhelő
bizonyíték. Az Aprítógépgyári Mun-

kástanács e páratlan különlegessége dr.
Gedei Jánosnak, és az irattárosok „feledékenységének” köszönhető. A levéltárban meglapuló dokumentáció csak a
rendszerváltáskor került elő. Az eredeti
82 oldal bekerült a Jász Múzeumba.
Több szervezet is érdeklődött az iratok
iránt, másolatot adtunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárnak, és az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárának. Ez utóbbitól megkaptuk
egy jelentés másolatát, amelyben a BM.
Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság
Jászberényi Kirendeltsége 1959 január
31-i dátummal beszámolt a „Jászberényi Aprítógépgyárban lefolyt ellenforradalmi megmozdulásról” Ennek egy
részlete a Munkástanácsról szól:
„Az üzemben 1956 október 26-án
kezdődött meg az ellenforradalmi tevékenység. Az üzem a tangazdaság felhívására kezdett forrongani. A küldöttség
felhívására összehívták a dolgozókat
az üzemszerelde egy részlegén, ahol
11 tagú Munkástanácsot választottak.
Igen aktív volt az ottani Munkástanács,
küldöttséget küldtek a Fém- és Lemezáru gyárba is a sztrájk felszólításra.
Azonkívül pontokat gyártottak, melyet
Nagy Imréhez akartak feljuttatni. Ez
ellenben nem valósult meg, mivel csak
Hatvanig tudtak eljutni, ugyanis ott a
szovjetek visszafordították őket. Határozatot hoztak a kommunisták eltávolítására, és azokat el is távolították azonnali hatállyal a vállalattól. Leváltották
az igazgatót, s több más személyt kommunista magatartásukért elzavartak.
Igen nagymérvű volt az ellenforradalom idején az üzemben a sztrájk, amit
a Munkástanács szervezett, propagált
más vállalatok felé is. A tanács megválasztása utáni időkben a városi pártbizottság részéről egy küldött vett részt
az értekezleten névszerint Deli János,
az akkori ipari osztály dolgozója. Az
értekezleten csak az elején tudott részt
venni, mert a későbbiek során elzavarták, hogy nincs szükség pártemberre,
elegük van belőlük.
Védelmükre nemzetőrséget szerveztek 10 főből állót, akik részben a városi
nemzetőrséghez is csatlakoztak, és csak
az ellenforradalom leverése után adták
le a fegyverüket.”
A jelentésben felsorolták a Munkástanács tagjait is, mindegyiknél
feltüntetve, hogy miben vett részt.
Igyekeztek minél több személyt „osztályidegennek”, kulák származásúnak
feltüntetni, jórészt minden alap nélkül.
Az Aprítógépgyári Munkástanács
tevékenységéről Czigány Istvánnal részletes beszámolót készítettünk, amely
a 2001-es Jászsági Évkönyvben jelent
meg.

A lelőtt Nagytemplom torony 1956-ban. Fotó: Faragó László
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Visszaemlékezés történelmünkre
Több rendszerváltást megéltem, amelyekre jól emlékszem. Úgy gondolom,
hogy ezeket csak azok tudják hitelesen
leírni, akik maguk is átélték. Kötelességemnek tartom, hogy a fiatalabbak
is megismerjék a XX-XXI. század viharos történelmi korszakait, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát.
Visszaemlékezve a két világháború
közötti évekre, ezen időszak alatt sok
szegény család volt, urasági cselédek, zsellérek, napszámosok, részes aratók. Fejlett
iparvárosok még nem voltak, így a társadalom nagy része a földműveléssel foglalkozott, az ország 70%-a mezőgazdaságból élt. A földbirtokrendszer négy részre
osztódott, úgymint urasági birtokok, kis
és közép-birtokok, törpe birtokosok és –
legnagyobb számban –, nincstelen mezőgazdasági munkások.
Szubjektív leszek, de ragaszkodom
az általam megtapasztalt tényekhez.
1943-tól Horthy Miklós kormányzó
nem akart háborúzni. Ezt sokan tudták
róla, nem véletlen, hogy amíg Németországban Hitlerrel tárgyalt, a német
csapatok megszállták hazánkat. 1943ban már nemzeti ellenállók, a mindenki
által ismert Bajcsy-Zsilinszky Endrétől a
ma már az idő rostáján kiesett Dancs Józsefig számosan demonstráltak a háború
ellen. Lakatos Géza, a Horthy-rendszer
utolsó miniszterelnöke sem tudta megakadályozni a háború végigsöprését Magyarországon, ami 1944-45-ben kegyetlen károkat okozott.
A második világháború után a nagyhatalmak a magyarokat a vesztes országok közé sorolták. 1945. november 4-én
több párt részvételével demokratikus választásokat tartottunk. 57%-kal a Kisgazdapárt nyert az ország döntése alapján,
így ők alakíthattak kormányt, ám orosz
befolyásra a belügyminisztert a kommunista párt adta. Ennek következménye,
hogy a demokratikusan megválasztott
kormányt rövid úton felszámolják. Csak
a legfontosabbakat említve: a kommunisták rövid időn belül eltávolítják Kovács Bélát a kisgazdapárt titkárát, akit
hamis vádakkal a Gulágra száműznek. A
folyamatokat látva Nagy Ferenc miniszterelnök és Varga Béla házelnök Nyugatra menekültek a kommunista diktatúra
elől, így Rákosiék gyakorlatilag megbuktatták a kormányt.
1947-ben kékcédulás választást tartottak a kommunista párt „szervezésében”, ami azt jelentette, hogy teherautókkal tömegesen utaztatták a szavazókörök
és települések között az aktivistáikat, akik
így számos helyen szavaztak, magyarul
csaltak. Az így hatalomra került kommunisták nyomására fizikai megtorlások
kezdődtek, ezáltal a szorgalmas parasztságot és ipari munkásságot kizsigerelve
tönkretették, nem kímélve a rendszerről
másként gondolkodó értelmiséget sem.
Ebben az időszakban a mi családunk is
kulákká lett nyilvánítva, mellyel szomorú
évek kezdődtek.
Szovjet mintára a társadalom legalsóbb rétege számára, akik nincstelen
földnélküliek voltak, elhúzták a „mézes
madzagot” a földosztással. Sokak számára kihasználhatatlan volt ez az ajándék,
mivel 1-2 hold földterületen eredményes
gazdálkodásra nem volt esélyük. Kellő
eszközök nélkül a kis terület megművelése is nehézkes, így sokak visszaadták a
földeket. Ez a minta nem tűnt működőképesnek. A politikában még résztvevő
Kisgazdák szerint minimálisan 100 hold
földdel lehet eredményesen gazdálkodni,
kellő eszközökkel és szakértelemmel.
1945-től 1947-ig mondhatni elviselhetőbb korszak következett. 1948-tól
azonban Rákosiék Szovjet közreműködéssel kiépítették a diktatúrát minden
szinten. A további években Magyaror-

szágra gazdaságilag nagy terhek nehezedtek, főleg a parasztságra, mivel ők termelték meg a beszolgáltatások és jóvátételek
ellenértékét. A birtokos parasztságot,
akik az akkori középosztály részét képezték, kulákoknak bélyegezték.
Az 1950-es években a legnagyobb tanyarombolást hajtották végre, a parasztságot igyekeztek elűzni a földjétől, hogy
az erőltetett iparosítás nyomán ott keressen, és csak ott találjon megélhetést. Akik
ezzel nem értettek egyet, azokra kitelepítés vagy börtön várt, a tehetős parasztság
földjét, gazdaságát, a polgárság lakásait,
javait a népi demokrácia hű kiszolgálóinak juttatták. Ellenvélemény nem születhetett, mivel megszűnt a sajtószabadság.
1956. október 23.-án kitör a forradalom, óriási tiltakozás kezdődött a fővárosban ami tovább gyűrűzött a vidéki váro
sokra és településekre is, szabadságharccá
terebélyesedve. A fiatalok követeléseket
fogalmaztak meg, amelyeket 14 pontban
rögzítettek. A legfontosabb pontok: Az
összes Szovjet csapat azonnali kivonulása
hazánkból; a Varsói szerződés azonnali
felmondása, a semlegesség kinyilvánítása;
szabad választások minden demokratikus párt indulásával; munkástanácsok
alakítása a gyárakban; a beszolgáltatások
eltörlése; az egyéni gazdálkodó parasztok
támogatása. Követelték az igazi szabadságot, a függetlenség alapján épülő demokratikus Magyarországot, valamint Nagy
Imre részvételét a kormányban.
A világ számára is óriási esemény
volt ez a harc. Pesten a világon először
ledöntötték a Sztálin szobrot és számos
Szovjet emlékművet. Azonban olyan
erővel kerültünk szembe, amely két hét
után vérbe fojtotta a forradalmat, mert
Kádár János elárulta hazáját és csapaterősítést kért, hogy leverjék a szabadságharcot. Ez hatalmas emberáldozatokkal
végződött, így manapság november 4.
nemzeti gyásznap.
Kádár új kormányt alakított, és megkezdődtek a koncepciós perek, Nagy Imrét, Maléter Pál honvédelmi minisztert,
és még sokakat halálra ítéltek, másokat
börtönbüntetésre ítéltek, százezrek pedig
a megtorlás elől elmenekültek hazánkból.
A forradalom leverése, a véres hónapok után Kádár meghirdette a konszolidációt, a rettegés és nyílt elnyomás
után a gulyáskommunizmus köszöntött
be, amelyben a húzd meg – ereszd meg
elve alapján valamivel könnyebb lett az
emberek élete. A kormány lakótelepeket
építtetett vidéki városokba, Jászberényben is. A lakosság egy része a mezőgazdaságot elhagyva az iparban kereste tovább
a kenyerét. Akik a földeken maradtak,
a kényszerrel létrehozott termelőszövetkezetekben dolgoztak, egy idő után
kiegészítették jövedelmüket a háztáji
gazdaságokból. Alacsony munkabérért
falun és városban egyaránt sokat kellett
dolgozni, az emberek így rendszeresen
túlóráztak, hogy a családok meg tudjanak élni. Mindenkinek volt munkája,

de milyen áron?
A kormány hitelekből finanszírozta a
Kádár-rendszert, amiért magas kamatokkal fizetett. Ennek, és a rendszer logikáját
kitanuló elvtelen talpnyaló pártmunkások tehetségtelenségének következménye volt, hogy a nyolcvanas évek végére
gazdaságilag csődbe jutott a diktatúra.
Demokratikus pártok alakultak, amelyeket ma rendszerváltó pártoknak hívunk.
Ezek 1989-ben megalakítják az ellenzéki
kerekasztalt, melyben együttműködésben dolgoztak a kommunista rendszer
lebontásán. Még ezen a nyáron megállapodtak a hatalmon lévő MSZMP-vel a
békés átmenet programjában, a többpárti szabad választások kiírásában.
A parlamenti választás után a győztes
MDF az FKGP-vel, és a KDNP-vel alakított koalíciós kormányt, amelynek első
lépése, hogy megszabaduljon az orosz
megszállástól, ami Antal József sikeres
tárgyalása után vált valóra. 1990-ben
megkezdődnek az első viharos parlamenti ülések, melyek fő témája a termőföldek
privatizálása volt. A viták kereszttüzében
a termőföldhöz jutás igazságtalansága
állt, ami szabályokhoz volt kötve. Így a
külföldiek nem szerezhettek földet és
csak azok kaphattak területet, akik élethivatásszerűen űzték a szakmát. Egyesek
azonban a meghatározott birtok nagyságától sokkal többet szereztek.
Befejezésül néhány rövid, ugyancsak szubjektív megjegyzés: Súlyos hibának tartom a cukorgyártás leépítését,
avagy az ország vagyonának hibákkal
teli privatizálását. Mai napig hiányolom
a pártállami vezetők felelősségre vonását
és elszámoltatását. Úgy érzem, ennek a
következményei mai napig éreztetik hatásukat. Reménykedem, hogy unokáim
egy összetartóbb világban, közös erővel
sikeresen tudnak majd megbirkózni az
előttük álló nehézségekkel.
id. Szűcs Kálmán
a jászberényi 56-os szervezet
alapító tagja

Az EKA alapító szervezetei
• Bajcsy-Zsilinszky Társaság
(BZST)
• Fiatal Demokraták Szövetsége
(Fidesz)
• Független Kisgazda-,
Földmunkás- és Polgári Párt
(FKgP)
• Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája (FSZDL)
(megfigyelőként)
• Magyar Demokrata Fórum
(MDF)
• Magyar Néppárt (MNP)
• Magyarországi Szociáldemokrata
Párt (MSZDP)
• Szabad Demokraták Szövetsége
(SZDSZ)
• Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP)

Hirdetés / Város

2018. október 25.

FIGYELEM
A Jászberényi Vagyonkezelő és

Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

meghirdeti

korcsolya kölcsönzés és élezés
céljára történő hasznosításra, bérlésre

a Jászberényi Jégcsarnokban (Jászberény, Líceum u. 2. sz.) található
11 m2 alapterületű helyiséget. A részletes pályázati felhívás letölthető
a Társaság honlapjáról (www.vvzrt.hu), illetve elvihető a Jászberény,
Margit-sziget 1. szám alatti központi titkárságról.
A pályázatok leadhatók 2018. október 30., 12 óráig személyesen,
zárt borítékban a tikárságon (a borítékra kerüljön ráírásra „korcsolya
kölcsönzés 2018”), vagy postai úton, illetve elektronikus levél formájában.
Érdeklődni Teleki Zoltán ügyintézőnél lehet munkanapokon
(9-15 óra között), az 57/411-618 vagy a 30/543-7419 telefonszámon.

www.jku.hu

5. oldal

Még egyszer a hulladékdíj-beszedésről
Előző számunkban megírtuk, hogy
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. vezérigazgatója tájékoztatta lapunkat és
hangsúlyozta, hogy a társaságnak már
nem tartozik a feladatkörébe, ezért
természetesen nem is alkalmaz hulladékdíj-beszedő munkatársakat.
A csalókra utalva cikkünkben az
is szerepelt, hogy megjelenésük esetén
mindenki kérjen segítséget a szomszé-

doktól, vagy rokonaitól, illetve azonnal értesítse a rendőrséget! Ez utóbbi
tanács már nem Horgosi Zsolt, hanem a való élet által diktált kötelező
óvatosság.
A helyzet azonban bonyolultabb.
Kétségtelen, hogy a Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt. sem munkavállalót,
sem külső díjbeszedőket nem alkalmaz a hulladékszállítási díj, illetve a
hulladékszállítási díjhátralék beszedésével kapcsolatban.
A hulladékdíj számlázása és a díj
beszedése 2016. április elsejétől a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő

Részvénytársaság (NHKV Zrt.) joga és
feladata. Megbízásukból országszerte
elindult a díjhátralékok beszedése is.
A díjbeszedők fényképes igazolvánnyal
kötelesek magukat igazolni a megkeresések alkalmával. Ők tehát jogosan
érkezhetnek a kapunk elé.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyében eljárni jogosult díjbeszedők
névsora és az NHKV Zrt. díjhátralék
beszedéséről szóló levele megtalálható
a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. honlapján, illetve ügyfélszolgálati időben
érdeklődhetnek a J.V.V. Nonprofit
Zrt. ügyfélszolgálatán személyesen és
telefonon egyaránt.

A Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
2018. november 1-jei kezdő időponttal
meghirdeti a tulajdonában lévő,
5100 Jászberény, Kossuth Lajos u. 10-12. sz. alatt

a Városi Piac területén található
41 m2 alapterületű 34. számú ingatlanát,
árusítás, raktározás céljára, bérlet formájában.

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

Az ajánlatok leadhatók 2018. október 30-án, 12 óráig a Társaság
központi titkárságán (Jászberény, Margit-sziget 1.), vagy postai úton.
Az üzlethelyiség megtekinthető a helyszínen,
munkanapokon és munkaidőben.
Érdeklődni lehet Ali Illésné piacvezetőnél
a 30/651-0940 telefonszámon.

Időpont, helyszín:

2018. október 27. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: mucsu, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Az X-LAB Kft. akkreditált kalibrálólaboratóriuma
minimum középfokú villamos végzettségű, fiatal, precíz, agilis,
jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat keres.

Jelentkezésed ide várjuk: 30/9854-972 vagy labor@x-lab.hu

50. házassági évfordulójuk
alkalmából szívből köszönti

Kenderesi

Szabó Lászlót és
Szabó Lászlónét

Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

(szül.: Kun Julianna Éva)

szerető családjuk.
Jászberényben, a Vörösmarty u. 3. alatti

ingatlan vagy házrész
kiadó, vagy eladó.

Érdeklődni lehet
Szádvári Saroltánál: 20/9353-833,
e-mail: szadvari.sarolta@gmail.com

5331 Kenderes, Szent István út 27.
Tel/fax: 59/328-158, tel.: 59/328-227.

A 2019/2020-as tanévre várjuk a jelentkező diákokat
a következő szakmákra!
2018. november 23. 8 órakor tartandó nyílt napra
mindenkit szeretettel várunk!
Képzési kódszámok

Várjuk Önt Magyarország
legnagyobb mezőgazdasági
gépgyártó vállalatánál
Törökszentmiklóson!
A német családi tulajdonban lévő
CLAAS Csoport több mint 100 éve
foglalkozik mezőgazdasági technológiák fejlesztésével és magas
színvonalú gépgyártással. Közel 800
főnek nyújtunk stabil, megbízható,
családias hangulatú munkahelyet.

Új munkatársakat keresünk
az alábbi nyitott pozíciókra:

• Hegesztő;
• Lézer gépkezelő;
• Élhajlító kezelő;
• Gépi forgácsoló;
• Gyakornok (Logisztika,
beszerzés, kontrolling és
pénzügy területre).

Új szolgáltatás!

bontásra, forgalomból
való végleges kivonásra
váró autók felvásárlása

Regisztrált autóbontás teljes körű ügyintézéssel!

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

• Betanított hegesztő
képzésünkre is várjuk

a jelentkezéseket!
(6 hetes, munkaviszonnyal
egybekötött képzés)

Jelentkezni szakmai
önéletrajzzal az alábbi
elérhetőségeken lehet:
5200 Törökszentmiklós,
Kombájn utca 1.
E-mail: hr-clh@claas.com
Tel.: +36 30 688 29 75

0001

Kertészet és parképítés ágazati szakgimnázium
Parképítő és fenntartó technikus kimenettel

0002

Mezőgazdasági gépész

OKJ 34 521 08

0003

Gazda

OKJ 34 621 01

0004

Állattartó szakmunkás

OKJ 34 621 03

0005

Lovász

OKJ 34 621 02

0006

Családi gazdálkodó

OKJ 34 814 01

0007

Dísznövénykertész

OKJ 34 622 01

0008

Kertész

OKJ 34 622 02

0009

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

OKJ 34 541 08

0010

Szakács

OKJ 34 811 04

Mezőgazdasági gépjavító

OKJ 35 521 02

Kertészeti szaktechnikus

OKJ 55 622 01

Parképítő és fenntartó technikus

OKJ 54 581 02

Gyógy-és fűszernövénytermesztő

OKJ 35 622 01

Zöldség-és gyümölcstermesztő

OKJ 35 622 02

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

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

6. oldal

Szabadidő

www.jku.hu

Hatalom és szolgálat

Guppi párok
versenye

2018. október 25.

Költői gúnyolódás

Hazánkban sem gyakori rendezvény
színhelye volt a hosszú hétvégén a
Jászberényi Állat-és Növénykert oktatóterme.
Pesti József

Október 20-án, Szent Vendel névnapján került sor a patrónus tiszteletére kihirdetett ünnepi szentmisére
és megemlékezéssel egybekötött koszorúzásra.
kazsimér
Az egyház ezen a napon a jószágtartó gazdák, a juhászok védőszentje előtt
tiszteleg. Kultuszának nyomaival, műemlékeivel, képeivel hazánkban a 18.
század óta találkozhatunk. Azon túl,
hogy Szent Vendel napján országszerte virágok díszítik az egykori gyógyító
szobrait, egyes vidékeken még ma is őrzik a nevéhez fűződő népszokásokat, és
nem fogják be a szarvasmarhát, vagy a
Vendelért mondatott mise szenteltvizét
beleöntik az állatok itatójába.
Városunkban a Ferencesek templomának harangjai szólaltak meg délután
15 órakor a pásztorok pártfogójának
emlékére tartott szentmisére invitálva.
„Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek
minden a javukra válik, hiszen ő saját
elhatározásából választotta ki őket.” –
szólt a szentlecke Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből Taczman András
diakónus felolvasásában, majd Versler
Sándor káplán helyezte új megvilágításba Szent Vendel szellemét egy kevéssé
ismert, 1417-ből való legendával.
A történet szerint Vendel koldulásból tett szert a mindennapi betevőre,
melyet egy gazda nem nézett jó szemmel, ezért rábízta állatait. Vendel aztán
egy nap Istenhez fohászkodott, majd
földbe szúrta botját, ahol bő forrás fa-

kadt, és megitatta belőle a jószágokat.
A gazda látta mindezt, és ráeszmélt,
hogy nem egy egyszerű koldussal áll
szemben, hanem olyasvalakivel, aki valóban Isten közelségébe vágyik. Elbocsátotta hát Vendelt, hogy folytathassa
szent feladatát. „Bár Vendel megtehette
volna, hogy azt mondja, én nem akárki vagyok, nekem különleges kinyilatkoztatások jutottak osztályrészemül,
kolostorban akarok lakni, szerzetesrendet akarok alapítani, mégsem tett így.
Alázatosan elfogadta a felajánlást, hogy
segíthessen. Lehetnek jogaink, címeink, lehet hatalmunk, a kérdés mindig
csak az, hogy mit teszek ezen a rangon,
ezen a címen, hogy milyen szolgálat
társul a tisztségemhez. Minden embernek, minden keresztény embernek
ez a dolga, hogy kovász legyen a társadalomban, hogy hatalma embertársai
és hazája javára váljék” – értelmezte a
megszívlelendő tanítást a káplán.
A szertartás a Gyöngyösi úti híd
végében álló Szent Vendel szobornál
folytatódott ragyogó őszi napsütésben.
A műemlék lábánál az önkormányzat képviseletében Szatmári Antalné
alpolgármester, a gazdakör nevében
pedig Tamás Zoltán elnök helyezett el
koszorúkat. Ünnepi taggyűlés és hagyományosan birkából elkészített pörköltvacsora zárta a napot a Jászberényi Gazdák és Polgárok Körének székházában.
Itt köszöntötte a gazdákat Pócs János, a
Jászság parlamenti képviselője is. Tamás
Zoltán röviden összefoglalta egyéves
tevékenységüket, majd a késő éjszakai
órákig folytatódott a diskurzus.

Az Akvaristák Magyarországi Egyesülete /AME/szervezésében rég nem
látott verseny került megrendezésre.
Egész pontosan 32 éve volt a fővárosban hasonló, de akkor ott az elevenszülő díszhalak egész családja bemutatásra
került. Értékét növeli, hogy rögtön
nemzetközivé avanzsálódott. A hazai
egyesületen kívül érkeztek tagok a
szomszédos Ausztriából, Szlovákiából,
Ukrajnából, valamint Németországból
és Lengyelországból is.
A bírálatokat három nemzet (szlovák, lengyel, osztrák) szigorú bírái
végezték, az ellenőr pedig az Európai
Guppi Szövetség (IKGH) elnöke, az
angol Stephen Elliott volt. A szombat
délben kezdődő díjátadó ünnepségen
először Pasaréti Gyula, az AME első
embere mondott köszöntőt, majd dr.
Gottdiener Lajos, városunk jegyzője –
aki maga is nagy akvarista –, beszélt
erről a népszerű hobbiról. Ezután következett a győztesek jutalmazása. A
jelenlegi elfogadott 13 kategóriából
12-ben volt nevezés. Összesen 84 kis
akváriumba került guppi pár. A maximálisan kiadható 150 pontos határt
senki sem érte el, az abszolút győztes
osztrák díszhaltenyésztő 128 pontot
szerzett halaival.
Mint dr. Gottdiener Lajos mondta,
ezzel a megmérettetéssel hagyományt
szeretnének teremteni.Van rá remény,
sőt Stephen Elliott szerint még az sem
elképzelhetetlen, hogy az Európai Versenynaptárba is helyet kaphat néhány
éven belül az itteni rendezvény.

Szívükben szép esztendők
 folytatás az 1. oldalról
Nem is lehetett tanítani, hiszen nem
volt senki, aki táncaink elmélyültebb
kutatásához, feldolgozásához, színpadra
állításához hozzáfogott volna.
Ennyire rossz volt a helyzet?
Egyetlen egy táncunk volt eddig,
a Jászság Népi Együttes által megnyert
1971-es Ki Mit Tud? vetélkedőn Tímár
Sándor által koreografált Jászsági táncok.
Ha ezt a számunkra kedves felvételt vis�szanézzük, összehasonlítva a mai korral,
láthatjuk, hogy viseletben, táncban sokat léptünk előre. Természetesen ez a
koreográfia, az akkori mércével mérve
kimagasló, egyedülálló volt, de sajnos
nem követte kutatás, feldolgozás, tanítás. 1997-ben pár embernek elmondtam
gondolataimat arról, hogy milyen szép
lenne hagyományőrző együttest alapítanunk, és a pozitív visszajelzéseket követően közzétettük felhívásunkat, majd
1998-ban elkezdtük a munkát.
Milyen volt a fogadtatás?
Az emberek részéről a fogadtatás
örömteli volt. Amivel meg kellett küzdeni, az a néptáncos szakmán belüli
elfogadás volt. Sokan voltak, kik azt
mondták ilyen tánc nincs, vagy nem is

így van. Voltak, kik azt mondták, hogy
hagyományőrző együttest alapítani
városon „műanyag”, nem életképes.
Minél több rosszindulatú, olykor már
lejárató megjegyzést tettek, annál mélyebben kutattam a forrásokat, tanulmányoztam a megmaradt gyűjtéseket.
Persze azt is el kell mondanom, hogy
volt egy kicsi, de jelentős szakmai réteg,
amely segítette kutatásaimat, elismerve

azt a törekvést, célt, melyet kitűztem
magam elé. Ezeknek a dolgoknak a
nagy eredménye 2003-ban a Hagyományok Háza gondozásában megjelent
kötetem A jászsági hagyományokról
címmel. Mai napig ez a kötet foglalja
egybe jász táncaink leírásait, bár az idő,
az újabb előkerült dokumentumokat
figyelembe véve, pár dolgot felülírt
benne, így szükségessé vált egy máso-

A szakirodalomban a Parnasszus
szó azt a görög hegyet takarja, melyen
a hitrege szerint a múzsák laknak. Jónás
Zoltán zenész az előadás címe mögé egy
értékes, ám kevéssé divatos stílus-paródiát rejtett, mely már több mint 100 éve
szolgálja a kellő humorérzékkel megáldott olvasókat. A vicces átiratok valójában politikai tartalmak elkendőzését
szolgálták, később a fennkölt szövegeket
már a móka kedvéért fordították ki.
„És nagy gyönyörűség volna, ha
mindenki magyar írót kicsúfolnának
végre”. Ezt még 1910-ben írta Ady
Endre, aki – bár sokan ezt nem is hinnék – nagy rajongója volt a paródiáknak. Jónás Zoltánék már dolgoznak is
a Nyugatos szerzőt kifigurázó szerzemények feldolgozásán. A paródia műfaja
azonban nemcsak elszórakoztatja az olvasót. A derűs pillanatok átélése közben
jellemrajzot formálhatnak és leránthatják a leplet a tankönyvekben magasztalt
irodalmárokról, az adott kor kultúrájáról, politikájáról is. Némi nehézsége a
műfajnak, hogy nagy hahotázásra csak
azok számíthatnak, akik tájékozottak az
eredeti szerzeményeket illetően.
Magyarországon erről a stílusról
mindenkinek először Karinthy és az Így
írtok ti című alkotás jut eszébe, pedig

nem ő az egyetlen, aki időt és energiát
nem sajnálva igyekezte kigúnyolni kortársait. Jónás Zoltántól és Majoros Rolandtól felváltva hallhattunk hol prózai,
hol pedig zenés változatokat többek között az ékesszóló Babits Mihály, a népies
Móricz, a temperamentumos Petőfi és a
játékos Weöres legismertebb költeményeiből. A kissé megspékelt verziókat
Benjámin László, Tarján Tamás, Tímár
György és Reményi József Tamás követte
el még számtalan találékony íróval karöltve. Ezek a karikatúrák egy Karinthy
által kitaposott utat folytatnak, melyen
napjainkban például Darvasi László és
Varró Dániel – aki saját magát is kiparodizálta – lépkednek eredményesen.
Varró ráadásul egy egészen új megközelítést használ, a legkülönbözőbb
költőóriások stílusát leutánozva alkot
szövegeket, megidézve ezzel Shakespeare-t, Villont, Puskint, vagy épp Pilinszkyt. Így került feldolgozásra a Boci,
boci tarka gyermekdal is a magyar irodalom szinte teljes eszköztárával, sőt,
ha Ady még élne, Varró Dániel szerint
minden bizonnyal így kántálná a versikét: „Álltam a Pusztán, álltam állván,
kérődzve, bőgve, búsan, árván, mikor,
hahó, rámtörtek csülkös kis zeuszok.
Hej, szájas kis töpörtyü-borjak, mi
kéne, hé, rátok tiporjak? Ahol a Tej, oda
szaladnánk lakni mi is?”.
Mint az előadás végén kiderült, ha a
Magyar Művészeti Akadémia támogatja,
hozzánk is eljönnek újra. A két művész
reméli, hogy jövőre már Ady verseinek
humorforrásait aknázhatja ki. A közönség mindenesetre ezen a válogatáson is
jót mulatott, és a múzsák is biztosan elmosolyodtak néha a Parnasszus hegyen.

dik bővített, pontosított kiadás megjelentetése.
Kik voltak az alapító táncosok?
Gondolhatná bárki, hogy bizonyára
könnyű volt az együttest megalapítani, hisz a volt Jászságos táncosok sorra
jöttek vissza. Megközelítőleg negyven
fővel kezdtük el a próbákat, és ebből a
létszámból hatan voltak a Jászság Táncegyüttest megjárt táncosok. A többieket
a Jászság, a dalok, a zene szeretete hívta az
együttesbe, valamint a táncos gyermekek
szülei csatlakoztak sorainkhoz. Büszke
vagyok rá, hogy jelenleg is vannak olyan
tagjaink, akikkel a meglapítás óta együtt
koptatjuk a deszkákat.
Mikor álltak a nagyközönség elé?
Első fellépésünk 2000-ben Bagon
történt. Azóta felsorolni is nehéz lenne
hány helyen jártunk határainkon belül
és kívül egyaránt. Mára már igen jelentős
szakmai hagyományőrző bemutatókra
is hívnak bennünket, de a legkisebb településen is ugyanazzal a hittel és erővel
lépünk fel, mint egy szakmai rendezvényen.
Mi kell ahhoz, hogy valaki a tagjaik sorába léphessen?
A hagyományőrzés tiszta hitet, türelmet, ragaszkodást, kitartást kíván. Nagyszüleink hagyatéka – Érték, Tisztelet,
Jászság! Ezen alapértékek alapján bárkit
szeretettel várunk közénk.

Munkájukat elismerve rangos díjakban is részesültek.
Számunkra is megtisztelőek ezek az
elismerések. 2012-ben Veresegyházon
bemutatott összeállításunkat elismerve
megkaptuk a Kiválóan Minősült Hagyományőrző Együttes címet, 2013-ban
pedig Jász-Nagykun-Szolnok megye Művészeti Díját vehettük át. Nagy elismerés
még, hogy dalkörünk 2017-2018-ban a
XII. Vass Lajos Népzenei verseny elő- és
középdöntőjében Arany elismerésben részesült.
Ön a műsor rendező-koreográfusa.
Mit láthatunk a jubileumi műsor keretén belül?
Egy igazán a jubileumhoz méltó egy
órás, az elmúlt évek koreográfiáit magában foglaló műsorral készülünk a bemutatóra, néhány új dolgot beleszőve. Nagy
szerencse, hogy a Lehel Film-Színházban
lehetőségünk van játszani, mert itt a
fénnyel, vetítésekkel tudjuk gazdagítani a
műsort. Szeretnénk a nézőket elvinni egy
régi táncos, zenés, dalos hagyományokban gazdag jász világba. A műsor zenéjét
Pál Mihály jászberényi prímás, dalait Rózsa Ibolya a dalkör vezetője állította össze.
Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy
a helyszín befogadó képessége korlátozott, a műsort egyszer mutatjuk be, így
aki szeretné látni, időben gondoskodjon
belépőről.

Nevető Parnasszusra invitálták az
irodalomban jártas érdeklődőket október 16-án, kedden délután a Jászberényi Campus könyvtárába. A jókedv
forrása ezúttal nem egy közismert
színházi komédia volt, neves írókat és
költőket célzó fricskákon mulattunk.
Kazsimér Nóra

Ajánló

2018. október 25.

Egy sokszínű alkotó

Az ebben az esztendőben hetvenedik
életévét betöltő, B. Jánosi Gyöngyi
festőművész előtt tisztelgő kiállítást nyitottak meg október 18-án, a
Magyar Festészet Napján. Az eddigi
életmű alkotásaiból összeállított válogatott tárlat a Szikra Galéria emeleti kiállító termében látható.
Demeter Gábor

Ezen a jelentős napon zsúfolásig
megtelt a Szikra Galéria emeleti kiállítóterme azokkal az érdeklődőkkel, akik
végigkísérték eddigi életútján B. Jánosi Gyöngyi festőművészt, pedagógust,
múzeumigazgatót. Családtagok, barátok, egykori kollégák, tanítványok és a
művészetét szeretők sokasága gyűlt ös�sze ünnepelni és kitüntetett figyelmet
szentelni személyiségének.
Szikra István házigazdaként köszöntőjében rendkívüli adománynak
nevezte az alkotót, nemcsak a galériának, de a Jászságban a képzőművészetek iránt érdeklődők számára is.
Elmondta, jó néhány hónappal ezelőtt
gondolkoztak, miként lehetne megrendezni ezt az eseményt úgy, hogy méltó
legyen Gyöngyikéhez. A közös összefogás nem volt kétséges. Az időszaki
kiállítás az egymással jó kapcsolatot
fenntartó, a városban működő múzeumok és galériák együttműködésével
jött létre, jó érzékkel a Magyar Festészet Napjára, egyben Szent Lukács, a
festők védőszentje névnapjára időzítve.
Farkas Edit, a Hamza Gyűjtemény
és Jász Galéria igazgatója rövid történeti áttekintéssel kezdte mondandóját,
melyben egy több mint másfél évtizede
elindított civil kezdeményezés, a Magyar Festők Napja céljait ismertette a
hallgatósággal. A hazai kortárs festészet
méltó és átfogó seregszemléjén ebben
az évben négyszáz művész kétezernél
is több festményét mutatják be ezekben a napokban, az egész országot átszőve, sőt a határon túl is. Mindehhez
fűzték hozzá a Hamza múzeum első
igazgatójának kiállításmegnyitóját is,
ám nemcsak azt. Ennek kapcsán egyedi katalógust jelentetett meg a Hamza
alapítványa az ünnepi alkalomra B. Jánosi Gyöngyi munkásságát, művészetét
bemutatandó, köszönhetően a támogatók nélkülözhetetlen segítségének.
A megnyitóra Máté György szobrászművészt kérték fel a szervezők, aki
elárulta, nem szívesen nyit meg kiállítást, mivel számára a kortárs művészet
nagyon közeli, de Gyöngyivel olyan
régen barátok, hogy ez elől nem akart
elugrani. Az eltelt évtizedek alatt végigkövette munkásságát, ami alatt nagyon
sokirányú tevékenységet folytatott végzettségei és saját indíttatása alapján is.
Művelődésszervező, majd rajzot tanító
ember, pedagógus és a művészethez
való nem akármilyen viszonyával jött
össze az az érdekes dolog, hogy létrejött
egy múzeum. Nagyon fontos volt en-

nek kapcsán találkozása Hamza Dezső
Ákos művészetével, amit testközelből
láthatott, megfoghatott. Ez egy egészen
más kapcsolat és nagyon komoly inspiráció, mint amikor az ember messziről
nézi a műalkotásokat. Ennek folyo-

nőiességükből is alkotásaikhoz. „Ez
csak egy érzés, a műveknek higgyenek!
– ajánlotta végezetül a kiállítást mindenki figyelmébe.
A tárlaton látható festmények közel hatszáz darabos gyűjteményből
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Programajánló
● 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 családi
és más 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.
● XXV. Jászsági Jubileumi Cigánynap
Október 27., szombaton 15 órától az
Ifjúsági Házban fellépnek hagyományőrző csoportok, táncol Makula Zolika,
sztárelőadó a Ladányi Csillogó Szemek.
20 órától Hagyományőrző Cigánybál,
ahol a mulatozáshoz az Aranyszemek
együttes szolgáltatja a zenét.
● Táncdalfesztivál – Énekverseny
Október 27., szombaton 17 órától
énekverseny jászsági elődöntőjét rendezik, amelyről 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 dalestjét hallgathatják meg a könnyed kikapcsolódásra
vágyók. Erre az alkalomra átrendezik a
múzeum nagytermét, ahol kávéházi hangulatban, aprósütemény, forró tea vagy
finom borok mellett élvezhetik a programot az arra ellátogatók.
● Lehel Vezér Cserkészcsapat vendégségben a Jászok Egyesületénél
2018. október 29-én, hétfő 17 órától a
fővárosban, a Jászok Egyesülete összejövetelének vendége lesz egyik tagszervezetük,
a 298. számú Lehel Vezér Cserkészcsapat
Jászberényből. Az eseményt Budapesten a
Pest megyei Megyeházán (V. ker. Városház u. 7. II. emelet 245.) rendezik.
● Halloween Party
Október 31., szerdán 21 órától a Lehel Film-Színház galériáján ismét megrendezik a már hagyományos, jelmezes
Halloween Partyt, melynek jelszava:
Haláli megjelenés, Rémes kiszolgálás!
Aki a legjobb jelmezben érkezik, megkapja a meglepetés főnyereményt. Az
este hangulatfelelőse az Experience zenekar és Dj Fácán.

Tisztelt Olvasóink!

Következő lapszámunk kivételesen egy nappal
korábban, szerdán jelenik meg.

Dalok és történetek

Családias hangulatú zenei élményben
volt részünk péntek este, és nemcsak
azért mert különleges apa-lánya koncertet hallottunk Malek Miklóstól és
Malek Andreától. A külön-külön is
kimagasló érdemeket szerzett duó a
hazai pálya legnagyobb zenei egyéniségeit hozta el az este folyamán.
mánya lehet az is, hogy Gyöngyi restaurálással is kezdett foglalkozni. Máté
György szerint a B. Jánosi alkotások
olykor realisták, olykor elvontak, de
pont ezért sokszínűek. Műveit elnézve
elgondolkodott azon, lehetséges, hogy
a női művészek valamit hozzá adnak

kerültek kiválogatásra, nem időrendben lettek kirakva, hanem tudatos
tematika alapján. Az elején a realista
figurális blokkot egy elvontabb követ,
majd naturális rész következik Jászságról készült alkotásokkal, a sort végül a
teljes elvontságot tükröző nonfiguratív
művek zárják. A festmények nem egy
bizonyos fejlődési szakaszt mutatnak,
a művész a mai napig vissza-visszanyúl
különböző korszakaiba. Az ebben lévő
logikát is próbálták érzékeltetni a kurátorok. Az egymástól eltérő években, de
egy témában alkotott képek különféle
stílusban és technikákkal készültek, javarészt olajjal, de van, hogy akvarellel.
A rajztanárság végigkísérte munkásságát, a naturalitás, az „azt ábrázolni amit
látok”, és ezt megtanítani a diáknak,
valamint ott van maga a művész, aki
teljesen elvonatkoztat a valóságtól –, ez
az abszolút kettősség.
Az csak sejthető, hogy a napjainkban alkotó jászsági kortárs festőművészek közül kinek a munkásságára
fognak emlékezni az eljövendő korok
szülöttei, de azt bizonyosan állíthatom,
hogy B. Jánosi Gyöngyi közöttük lesz.

szabó
Péntek este jól öltözött polgároktól nyüzsgő belváros hirdette, hogy a
Jászkerület Nonprofit kft. ismét szóra-

kozásra hívja vendégeit a Lehel- Film
Színházba. A Malek a négyzeten című
előadásra közel százan jegyet váltottak,
ami talán annak is köszönhető, hogy
igen ritkán láthatjuk Malek Miklóst és
lányát közösen a színpadon.
A formáció ötlete egy korábbi családi fellépés során fogant meg, amikor is
úgy döntöttek, érdemes lenne az édesapa dalszerzeményeivel járni az országot.
A kezdetekről Malek Andrea mesélt,
majd átadta a szót apjának, aki dicsérő
szavakkal illette a színháztermet. A terem kapcsán megosztotta Madách Színházas élményét is Tímár Béla prológjáról, mellyel egyúttal felvezette az est első
előadását, Malek Andrea prológusát.
A folytatásban rögtön egy kakukktojás is felcsendült, a Pesti lány című
dal, melyben évekkel ezelőtt Malek
Andrea fővárosi életérzését vetette kottára Sztevanovity Dusán és Lerch István

zeneszerző. Andrea többszörös Artisjus-díjas és EMeRTon-díjas színésznő,
énekesnő fiatalon megmutatta tehetségét. Mára már nem jelent számára
kihívást Kovács Kati után énekelni az
Éjszakáról éjszakára című slágert sem,
amit egykor túlzás nélkül az ország legjobb énekesnője adott elő. Ez utóbbi
már természetesen Malek Miklós Erkel
Ferenc-díjas zeneszerző tollából született, ahogy a Kell néha egy kis csavargás című lemezszerzemény is, melyből
szintén hallottunk részleteket.
A Malek család minden tagja zenei
talentumokat hordoz, így talán mindannyian vártuk, hogy Andrea édesanyjától, az idén 80. születésnapját ünneplő
Toldy Mária énekesnőtől is színpadra
vigyen egy-egy ismert dalt. A választás
a Moszkva téri lányokra esett, melyet
Andrea városunkban stílusosan jászberényi lányokra keresztelt. Ezekkel az
apró momentumokkal és a dalok mellé
tűzdelt történetekkel tették igazán közvetlenné, családiassá az élményt.
A koncert fényét emelte Amirás
Árpád csellista előadása is. A komoly
zenei élet tehetséges csellósának hangszerjátéka egyből megragadta Malek
Miklóst elmondása szerint. Éppen ezért
írt neki egy dalt, és előszeretettel hívják
koncertezni a közös Malek estekre is. A

felvezetés ígéreteit beváltották a művészek, valóban lenyűgöző élményben volt
részünk egész este, hiszen a Malek család
egy új arcát mutatta meg, amit alighanem mindenki egyből megszeretett.
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Esős október vége

Szoros csata a bajnokkal

Szombaton este játszotta újabb hazai
bajnoki mérkőzését Jászberény NBI A-s
kosárlabda csapata az Alba Fehérvár ellen. A végig szoros, izgalmas mérkőzésen a bajnok nyert egy ponttal.

Hidegfront érkezik térségünk
légterébe, melynek hatására péntektől többször elered az eső. Hőmérséklet csökkenésre nem kell
számítani, hétvégén nappal 21,
míg éjjel átlagosan 11 fok várható.
Jövő hét elejére sem kell elrakni az
esernyőket, gyakran esőfelhők árnyékolják be a légteret.
Október 26-án, Dömötör
napján, ha hideg szél fúj, igen hideg lesz a tél is.

Ács Tibor

Megint óraátállítás

Vasárnapra virradó éjjel kezdődik a téli időszámítás.
Hajnali 3 órakor állítjuk vissza a mutatókat 2
órára. Az elektronikus eszközök nagy része viszont
automatikusan átáll majd.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
október 25. 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 26. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

október 31. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 27. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 1. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 28. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

november 2. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

október 29. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 3. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 30. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 4. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
rendelési idő: 9-12 óráig
október 27. szombat
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
november 1. csütörtök
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig

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.; Hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtő
szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933, 06-57/411-643;
Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 0657/411-933, 06-57/411-643.

Jászkürt

2018. október 25.

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.

Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a
berényi gárda. Igaz ugyan, hogy az első
találat a vendégek nevéhez fűződik, de
utána sorban hullottak a hazai kosarak
is, főleg a triplákban jeleskedtünk. Az
első negyedben öt ilyet alkottak a játékosok, amiben főleg Rakics jeleskedett,
de Pantelics és Coleman is ezzel ragadtatta tapsra a szinte telt házas csarnok
közönségét. Meg is lett az eredménye,
hiszen 11 pontos előnyünknél záródott az első etap. A folytatásban aztán
a fehérváriak is egyre jobban belelendültek és gyorsan felére csökkentették
hátrányukat, sőt az első félidő végére
sikerült egyenlíteniük, így 45-45 állt az
eredményjelzőn a nagyszünetben.
A 15 perces pihenőt követően, mintha az öltözőben maradtak volna a mieink,
hiszen egy 7-0-ás (45-52) rohanással nyitottak a vendégek. Ezt érezve a csapat „6.
játékosa”, a szurkolótábor nagyobb hangerővel kezdte biztatni kedvenceit, ami
értő fülekre talált a küzdőtéren. Coleman
egymás utáni zsákolása pedig mindenkit
talpra ugrasztott, merthogy már csak

Fotó: Gémesi Balázs
kettő pont volt a két csapat között, ami
meg is maradt a negyed végére, azaz 5961-nél kezdődött a zárónegyed, ez mint
kiderült, ritkán látható óriási csatát hozott. Először Rakics révén kiegyenlítettünk, majd Pantelics duplája után már
mi vezettünk. Ettől kezdve fej-fej mellett
haladt a két gárda, majd jó 1,5 perccel
a vége előtt mi vezettünk 81-80-ra, de
nagy bánatunkra a csapat örökmozgója,
Nelson elcsúszott és ölben vitték le a pályáról. Az Alba Lóránt kettesével átvette
a vezetést, a visszatámadást viszont nem
sikerült ponttal befejezni. A legvégére
jött a dráma. Nyolc tized másodperccel
a vége előtt Rakics bedobását Coleman
Kerpel-Fronius Balázsnak passzolta, aki-

Felhős égből gólzápor

 folytatás az 1. oldalról
Mintha ébresztőt fújtak volna a találattal, berényi oldalon igazából ekkor
léptek a gázra, és csak tíz perc kellett az
egyenlítéshez. Ludasi kapott jó labdát, a
kimozduló kapus lábbal tisztázott előle,
Svedyuk kitűnően reagálta le a helyzetet,
és kb. 25 méterről egyből az üres kapuba
emelt (1-1). A második játékrészben, alig
három perc játék után egy 25 méteres
szabadrúgást Fejes ballal mintaszerűen
csavart a kapu bal oldalába (2-1). Sikerült
megingatni a tiszaújvárosiak magabiztosságát, az 57. percben egy jobb oldali
beívelést követően egy fejest bravúrral vé-

dett a látogatók kapusa, még az ismétlés
is levágódott, harmadszor viszont Ludasi
közelről a kapuba kotorta a labdát (3-1).
A vendégek gondjai csak fokozódtak,
amikor pár perccel az újabb bekapott
góljuk után a Farkassal szemben durván
szabálytalankodó Lippai kapott egyből
piros lapot. Az egyre felszabadultabban
játszó JFC szemre is tetszetősen szőtte
támadásait. Alig három perc múltán Herczeg ültette hintába a védőket, és miután
csak 11-est érően tudták megállítani a
sértett büntetett, az elvetődő Tóth Csaba
mellett-fölött látványosan emelt bokából
a kapu közepébe (4-1). A hátralévő fél-

nek a kezét – egy hajszálnyival ugyan –,
akkor hagyta el a labda, amikor a palánk
körül kigyulladt a piros fény. A játékvezetők biztonság végett visszanézték a
videót, majd jóváhagyták az egypontos
vendégsikert. JP Auto-Jászberényi KSE
- Alba Fehérvár 81–82
A vereség ellenére vastapssal fogadta
a publikum a JKSE produktumát, hiszen mindent megtettek a fiúk a bajnok
ellen, de a végén Fortuna ezúttal az Albával volt. A vereségnél is fájóbb azonban Nelson sérülése, ami komolyabbnak tűnik. Egyelőre a 6. helyen várja a
folytatást a JKSE, ami Pécsen lesz, majd
november 4-én Körmend lesz a vendég
Jászberényben.
órában a biztos előny tudatában ellencsapásokra rendezkedett be a berényi gárda,
míg az ellenfél próbált faragni hátrányából, ami közvetlenül a lefújás előtt sikerült, azonban a meccs első harmada után
sebességet váltó JFC megérdemelten
nyert. Jászberényi FC - Tiszaújvárosi
FC 4-2 (1-1)
Ismét fontos összecsapás vár a mieinkre, mégpedig a Diósgyőr II ellen
idegenben, október 28-án, vasárnap
13.30-as kezdéssel. Október 31-én, a
Bp. Honvéd ellen a Magyar Kupában 18
órától Kecskeméten villanyfényes mérkőzésen dől majd el a továbbjutás. A klub
különbuszt indít a szurkolók számára,
amelyre várják a jelentkezőket Pikó Attilánál, a 06/20-342-4670-es telefonon.

Nehéz
sorozat
Az elmúlt egy hét során két nehéz
mérkőzése is volt röplabdacsapatunknak, és mind a bajnoki címvédő
Békéscsaba, mind pedig az éremszerzésre ácsingózó Vasas ellen vereséget szenvedtünk. Csütörtökön este
azonban itt lesz a lehetőség a javításra. Éljünk vele!
Budai Levente
Tudtuk jól, kőkemény ütközet
lesz. Nem is tévedtünk. Pedig milyen
jól kezdtünk a Békéscsaba elleni, idei
első hazai mérkőzésünket múlt pénteken – aki ott volt, nem feledi! A legutóbbi öt (!) bajnokság győztese ellen
a nyitójátszmában rendkívül bátran és
kevés hibával játszottunk. Ennek meg
is lett a gyümölcse, hiszen többek között Pintér Andrea és Katie Devaney
végjátékban szerzett pontjaival megérdemelten szereztünk vezetést a szetteket tekintve. A folytatásban azonban a
viharsarkiak képesek voltak magasabb
szintre emelni a játékuk színvonalát, s
bebizonyították, az elszenvedett vereségek ellenére idén is a bajnoki cím egyik
fő esélyesei. Így tehát előbb egyenlítettek, majd végül 3:1-re meg is nyerték a
meccset. Jászberény Volleyball Team

Fotó: Gémesi Balázs
– Swietelsky-Békéscsabai Röplabda
SE: 1:3 (21,-15, -17, -15)
Ezután következhetett hétfőn este a
Vasas elleni idegenbeli összecsapásunk,
amelynek szintén nem a mieink voltak
az esélyesei, hiszen a fővárosiak mind
a bajnokságban, mind pedig a Magyar
Kupában az éremszerzést tűzték ki
maguk elé célul. Ehhez képest nálunk
mindkét sorozatban a legjobb négy
közé jutásban reménykedik a klubvezetés. A piros-kék mezesek pedig – sajnos
– ellenünk is bebizonyították, valóban
komoly játékerőt képviselnek. Sokatmondó, hogy az egyik centerük, az azeri Ayshan Abdulazimova csupán néhány
napja tért haza a világbajnokságról… A
találkozón végig nagyon összpontosítottak a hazaiak, akik megérdemelten

győztek 3:0-ra ellenünk. Vasas Óbuda–Jászberény Volleyball Team 3:0
(13, 11, 19)
Nincs azonban megállás! Hat napon belül a harmadik meccsünk következik majd, ezúttal az UTE ellen, hazai
pályán! A IV. kerületiek játékerejét jól
mutatja, hogy 3:0-ra legyőzték a Haladást és a bajnok Békéscsabát, valamint
3:2 arányban jobbnak bizonyultak a
Vasasnál is. Abba viszont belekapaszkodhatunk, hogy legutóbb a Nyíregyháza ellen vereséget szenvedtek hazai
pályán.
A találkozó október 25-én (csütörtökön) 20 órakor kezdődik majd a Bercsényi úti sportcsarnokban és az M4
Sport élőben fogja közvetíteni. De aki
teheti, látogasson ki az ütközetre!

