Összefogás a munkavállalókért
Munkáltatói fórumot hirdetett a jászsági
cégek képviselőinek a Jászberényi Járási
Hivatal június 6-án.
Tudósítás a 2. oldalon

Vászonra álmodott anyaság

A hónap műtárgya bemutatóján Thormáné
Kiss Margit Anya gyermekével című
olajképét ismerhették meg az érdeklődők.
Írás a 7. oldalon

Sport a Jász Világtalálkozón

A rendezvény utolsó napján horgászversenyen,
virtusvetélkedőn és kispályás focin mérhették
össze ügyességüket a jászok.
Összeállítás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 24. szám (XXXI./24.)

Újság

2019. június 13.

Jászberény város lapja

A hagyomány és a jász összetartás ünnepe

Környezetvédők
jutalmazása
A környezetvédelmi világnap alkalmából június 4-én, kedden hagyományteremtő szándékkal rendezett
díjátadó ünnepséget Jászberény Városi Önkormányzata. A Polgármesteri Hivatal dísztermében Jászberény
Város Környezetvédelméért díjat
adományoztak a természetvédelem
jeles képviselőinek.
Szabó Lilla

Negyedévszázados hagyományra tekint vissza a jászok legnagyobb seregszemléje, melynek a házigazda szerepét idén Jászkisér töltötte be. Június 7-én péntek délután „Tisztelgés a múltnak” jelszó alatt vette kezdetét a jubileumi XXV.
Jász Világtalálkozó. Szombaton ünnepi szentmisével, felvonulással, díszünnepséggel, kulturális és szórakoztató műsorral mutatkoztak be a jászok. A
Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke jelenlétében megtartott díszünnepségen megválasztották az új jászkapitányt és átadták a Jászságért Díjat.
Vasárnap a népünnepélyé és a virtusé volt a főszerep.
Jászkürt Újság
A háromnapos vándorfesztiválon a
múlt tisztelete, a jelen megélése és a jövő
építése egyformán kiemelt figyelmet kapott. A világtalálkozó első napján „Tisztelgés a múltnak” jelmondattal Jászkisér
jeles szülötteiről emlékeztünk meg és a
kultúra értékei kerültek előtérbe.
Délután a Csete Balázs Általános Iskola tornaterme megtelt művészetkedvelő közönséggel, akiket az intézmény

igazgatója, Földi Ferenc köszöntött beszédében. Az iskolában rendezett kiállításon huszonhárom jász alkotó vonultatta fel kézműves munkáit.
A művészeti értékeket tovább emelve komoly zenei hangversennyel egybekötött megemlékezéssel folytatódott a
program a katolikus templomban. A
jelenlévőket Hajnal Gitta konferanszié köszöntötte, majd átadta a szót
ifj. Sebestyén Ferencnek, Jászkisér alpolgármesterének. Beszédében kiemelte,

Hamza kiállítás a fővárosban
Rendhagyó kirándulásra indult június 5-én, szerda délután a Hamza Múzeum
galériabusza. Szeptember 8-ig a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ad otthont a
Hamza D. Ákos festőművész alkotásait bemutató kiállításnak, amelynek megnyitó ünnepségére utazott a fővárosi Vajdahunyadvárba a jászok küldöttsége.
Kárpáti Márta
Az ünnepségre utasokat szállító ötven személyes nagy busz teljesen megtelt a kiállítás rendezőivel és a művészetbarátokkal. A tárlatnak helyet adó
múzeum Oszlopos termében már várta

a tavalyi Jász ünnepről ismerős vendégsereget dr. Estók János főigazgató. Öt
óra után néhány perccel Farkas Edit,
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
igazgató asszonya köszönthette a megjelent sokadalmat.
folytatás a 3. oldalon 

„Ember és bioszféra” címmel rendeztek először környezetvédelmi világkonferenciát Stockholmban 1972
június 5 és 16 között. Akkor az ENSZ
a világszervezet közgyűlése és a konferencia javaslatára úgy határozott, hogy
a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét
környezetvédelmi világnappá nyilvánítja. Ez évtől Jászberény Városi Önkormányzata is megemlékezik a példamutató környezetvédőkről, és díjat
adományoz részükre.
folytatás a 2. oldalon 

hogy ezen a napon egyaránt kell emlékeznünk közös őseinkre, egyszeri
földműves emberekre, pedagógusokra,
városi elöljárókra, mindazokra, akik sokat tettek Jászkisér fejlődéséért.
Ezen gondolatok jegyében folytatódott az ünnepség Kladiva Imre címzetes
apát plébános köszöntésével. A Jászkiséri Kézimunka Szakkör által készített,
szépen kidolgozott oltárterítőt adták át
az apátnak, aki néhány szóban köszönetet mondott a szép munkáért.
A Jász Világtalálkozók vezérvonala, hogy az elszármazott és itthon élő
jászok találkozzanak, így külön öröm
volt, hogy T. Mészáros András, Érd város polgármestere elszármazott jászként
részt vett az ünnepi megemlékezésen. –
Mi elszármazottak, nemcsak magunkat
tesszük próbára, hanem örökségünket
is, amit családunktól, szülőföldünk-

től, a jász múlttól kaptunk – mondta
a polgármester, majd hozzátette, hogy
jászként minden elszármazott ma
ugyanúgy tudja, mit jelent az identitás,
a szülőföld szeretete és a hűség.
Szintén elszármazott jászként érkezett a városba Váradi László zongoraművész, aki zenei játékával örvendeztette
meg a templom padsoraiban ülőket. A
hangverseny további fellépőjeként Sas
Dániel, Jászberény szülöttje ült zongora
mögé és közös koncertet adott Mészáros
Máté klarinétművésszel. Természetesen
Jászkisér méltán elismert Pedagógus
Női Kara is megcsillogtatta tehetségét,
szépen csengő énekük méltó zárása volt
az eseménynek.
Az ünnepi köszöntők után a Jászság vezetői immár a temetőben virágkoszorúval
tisztelegtek Jászkisér jeles szülöttei előtt.
folytatás a 4. oldalon 

A múlthoz méltó
pedagógia

Ezüstérmesek a Városházán

A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium Iskolánkért Gálája
ezúttal a centenárium jegyében zajlott, amely egyben a századik év előtt
tisztelgő programsorozat nyitórendezvénye volt május 23-án, csütörtökön 16 órai kezdettel a Lehel FilmSzínházban.
kárpáti
A nézőteret zsúfolásig megtöltötték az érdeklődő szülők, pedagógusok,
barátok, rokonok és az intézmény elkötelezett hívei, akik a gyerekek előadásában megtekintett színvonalas
műsor belépőjével egyben az iskola
alapítványát is támogatták. A vendégeket Pomázi Imréné igazgató asszony
köszöntötte. Márai Sándor gondolatait
idézve hangolt a Strelkovicsné Kreuter
Anikó tanárnő által rendezett két óra
programjára: – Az ünnepben az a legszebb és a legfontosabb, hogy együtt lehetünk. Jóleső érzés, hogy ilyen sokan
összegyűltünk megadni a tiszteletet a
múltnak, amelyben közösségünk minden tagjának része van.
folytatás a 6. oldalon 

Mint azt már korábban hírül adtuk, városunk labdarúgócsapata az NB III
Keleti csoportjában a második helyet szerezte meg. A Jászberényi FC futballcsapatának tagjai ünnepélyes keretek között, a Városháza dísztermében vették
át az ezüstérmeket június 6-án.
Ács Tibor
Hamar Kata műsorvezető rövid bevezetője után a JFC elnöke, dr. Gottdiener
Lajos értékelte a labdarúgócsapat most
befejeződött bajnokságban nyújtott telje-

sítményét. A felnőttek ezüstérme mellett
nagyra értékelte az ifisták első helyét, sőt,
a többi utánpótláscsapat helyezéseit is dicsérte, hiszen minden együttes a legjobb
öt csapat között végzett a bajnokság során.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat
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Fórum és bejárás a 8. körzetben
Tisztelt 8. számú választókerületi lakosok! 2019. június 19-én, szerdán 17
órai kezdettel lakossági fórumot tartok
a Szent István körúti iskolában.
Ezt megelőzően 16.30 órakor körzetbejárás és helyszíni tájékoztató indul
a Szent István körúti játszótértől. Várok minden érdeklődőt!
Meghívottak: a képviselő testület
tagjai, a városi főépítész, a városüzemeltetési iroda vezetője és munkatársai, a JVV Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és illetékes munkatársai, a sajtó
képviselői.

Tisztelettel:
Baranyi László 8.vk képviselő

Összefogás a jászsági
munkavállalókért

Munkáltatói fórumra invitálta a jászsági cégek képviselőit a Jászberényi
Járási Hivatal június 6-án, délelőtt. Az
eseményen a Jászság munkaerőpiaci
helyzetéről, a hatékony működés érdekében tett erőfeszítésekről, és az Ifjúsági Garancia Rendszer részleteiről hallhattak információkat a meghívottak.
Kazsimér Nóra
A fórumon megjelent dr. Berkó Attila
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője, dr. Karakó László
miniszteri biztos, dr. Rezsőfi István foglalkoztatásért felelős helyettes államtitkár,
Dobozi József vezérőrnagy, Vári-Nagy Judit, a Jászapáti, valamint dr. Dobos Róbert,
a Jászberényi Járási Hivatal vezetője.
Dr. Berkó Attila megnyitóbeszédében elmondta, különösen fontos a sikerszámok hangsúlyozása, de bármennyire
is szépek és biztatók ezek az adatok, nem
jelenthető ki, hogy ezzel a feladatok végére értek. „Folyamatos munka kell,
hogy legyen, amelyben nem csak a kormányhivatal foglalkoztatási szakágának,
hanem az érintett szereplőknek közösen,
együtt kell gondolkodni.” – hívta fel a
figyelmet a munkaadók, a munkakeresők és a közvetítők felelősségére, hiszen
a versenyképesség növeléséhez, a fiatalok
elhelyezkedésének támogatásához mindenkire szükség van.
A következőkben aktuális munka
erőpiaci információk a Jászságról címmel hallhattunk előadást Tóth János, a
Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője előadásában. A
tizennyolc településen 2301 regisztrált
álláskeresőt tartanak nyilván, közülük
496-an jászberényiek, 421-en pedig jászapáti lakosok. Tóth János szerint ez relatíve alacsony érték, ha figyelembe vesszük
a települések népességi adatait. A nemi
arányok azonban eltolódtak a korábbi értékekhez képest, jelenleg az álláskeresők

56%-a, vagyis 1298 a nő, ami azt jelenti,
hogy nagyobb az igény a férfiak munkájára. A nyilvántartottak 3%-a főiskolai,
egyetemi végzettséggel rendelkezik, 42%
a középfokú képesítésűek aránya, 46%uk általános iskolai végzettségű, míg 9
százalékuk nem végezte el a nyolcadik
osztályt sem. A foglalkoztatás terén elért eredményeik közül kiemelkedett a
közfoglalkoztatottak számának 27%-os
csökkenése, a széleskörű megyei képzéskínálat – 57 tanfolyamra tudják kiajánlani
a regisztráltakat –, továbbá rendezvények
szervezése, programokon, állásbörzén,
szakmaválasztón, és különösen a Jász
Expón való állandó részvétel. Ezenfelül
mindent megtesznek, hogy a különféle
uniós támogatások eljussanak a jászsági
vállalkozókhoz, és a munkaerőpiaci reform náluk is megvalósuljon.
Dr. Karakó László, az OFA igazgatója, miniszteri biztos kijelentette, a
szervezet törekvése, hogy a foglalkoztatási
osztályok tevékenysége a munkaadók
számára átláthatóbbá váljon. A Pénzügyminisztérium kérésének megfelelően az
OFA támogatja a munkaerőpiac erősítését, mely magába foglalja a munkaadók
kiemelt ügyfélként kezelését, navigátor
rendszer kiépítését, a foglalkoztatási osztályok és a felnőttképzés átalakítását.
Végezetül az Ifjúsági Garancia Rendszer támogatási formáinak bemutatására került sor. A 25 év alatti fiatalok
munkaerőpiaci lehetőségeinek javításával foglalkozó program 2015 januárjától működik, és szolgáltatásokkal,
tanácsadásokkal, képzések szervezésével,
lebonyolításával, bérköltség támogatással igyekeznek segítséget nyújtani az ifjú
munkakeresőknek az elhelyezkedésben.
A kilencven napos, majd az azt követő
nyolc plusz négy hónapos bértámogatás
mellett lakhatási hozzájárulást is biztosítanak a lakóhelytől számított 60 km távolság fölött, melynek értéke maximum
100 ezer forint/hó.

Meghívó közmeghallgatásra
Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

június 19-én, szerdán 10 órai kezdettel

Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának 1-es tárgyalójában

közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.
Rácz Tamás elnök

2019. június 13.

Környezetvédők jutalmazása
 folytatás az 1. oldalról
Az ez alkalomból összegyűlt elöljárókat, képviselőket és a többi megjelentet a hivatal dísztermében Molnár
Mária Edit műsorvezető köszöntötte,
majd röviden szólt a környezetvédelmi
világnap történetéről. Ezt követően első
kitüntetettként a Szent István Körúti
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola
és Készségfejlesztő Iskola tevékenységét
méltatta. – Egyik díjazottunk olyan
oktatási intézmény, amely 2005-ben az
országban egyedüli gyógypedagógiai intézményként Ökoiskola címet nyert el,
ami a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának legmagasabb
szintű állami elismerése – emelte ki. A
címet többször is elnyerte, majd örökös
Ökoiskolának és madárbarát iskolának
nyilvánították – tette hozzá Mária.
Az iskola környezetvédelmi tevékenysége számos projekt részvételében
megmutatkozott. Ezek közé tartoznak

kolával közösen laborvizsgálati projektben vettek részt, ahol mérésekkel a talaj-, víz-, levegő összetételét vizsgálták.
2016-ban az iskola elnyerte az Ózon
Zöld-Díj aranyérmét. A Nemzeti Fej-

olyan tevékenységek, mint a kerti munkálatok, komposztálás, talajvédelmi
gyakorlatok, illetve évek óta tíz osztály
közreműködésével a Zagyva parti ligeterdő takarítása. Kezdeményezésükre a
Városüzemeltetési Bizottsággal karöltve
tanösvény kialakítása is megkezdődött.
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóis-

lesztési Minisztérium elismeréseként az
iskolát Fogyasztói Tudatosságra nevelő
iskola címben részesítette.
Mindezek a tapasztalati tanulás révén hozzájárultak a fogyatékkal élő tanulók környezetvédelemre neveléséhez,
az egészséges életmód kialakításához, és
az egyéni fejlődéshez. Az intézmény-

Fiatalok kapcsolati hálója
Olaszországban, Conselvében zajlott
„Hello Europe” néven négy önkormányzat 15-15 diákjának részvételével
egy kiváló nemzetközi projekt idén
május 6 és 10 között.
m. t.
A project célja a programban részt
vevő városok – a házigazda Conselve,
Jászberény, Buie (Horvátország) és El

Puig de Santa Maria (Spanyolország) –,
fiataljai közötti párbeszéd előmozdítása, az ifjúsági önkormányzatok közötti
együttműködés kiépítése. A diákok a
program végeztével is kapcsolatban maradnak egymással, tapasztalataikat, elképzeléseiket megoszthatják az aktív közösségi szerepvállalásról.
A számtalan élményen túl a gyerekek
non-formális tanulási technikákon keresztül – sportrendezvényekkel, énekkel,

vezetők nyitottságával, a szülők támogatásával és a diákok tenni akarásával
hozzátettek a természet szépségének
megőrzéséhez. A díjat Szabó Tamás
polgármester adta át Bárcziné Kulcsár
Júlia intézményvezetőnek.
Szintén kitüntetésben részesült Bodor Viktor, a Liska József középiskola
nyugalmazott tanára, aki pedagógusként több évtizeden át kiemelt hangsúlyt fektetett a diákok környezetvédelmi nevelésére. – Az iskola udvarán
gyűjteményes kertet alakított ki és
tartott fenn diákjaival. Bevonta a gyerekeket a városi közterületek, parkok
gondozásába. A Szúnyogos utca gondozását húsz éve kezdte el, mára egy
különleges növényekkel egész éven át
pompázó gyűjteményes kertet alakított
ki – hangzott a méltatásban. Példamutatással jár mindannyiunk előtt, amit
az önkormányzat Jászberény Város
Környezetvédelméért díjjal jutalmaz.
A kitüntetések után pezsgős koccintással zárult az első környezetvédelmi világnapi díjátadó. Pohárköszöntőjében Szabó Tamás polgármester
is hangsúlyozta a környezetvédelem
fontosságát, majd gratulált a kitüntetetteknek és megköszönte munkájukat.
tánccal –, bővíthették ismereteiket az Európai Unióról. A tevékenységeket értékek
mentén állították össze, például a környezettudatosság, a demokratikus szerepvállalás és a sport. Olasz családoknál
szállásolták el a vendég magyar, spanyol
és horvát diákokat, ahol elkerülhetetlen
volt az angol nyelv aktív használata.
Az önkormányzatok képviseletében
megjelentek hithű elkötelezettséggel
aláírt együttműködési szándéknyilatkozata mellett a négy nemzet diákjai között valós, a jövőbe mutató kapcsolati
háló alakult ki, ugyanis az ötnapos programsorozat érzelmi szálakat is megmozgatott, amelyek akár életre szóló barátságok alapjait vethetik meg. Szerencsére
a modern technológia segítségével napi
kapcsolatban
maradhatnak/lehetnek
egymással.

Emlékezés

Nyitó Ferenc
(1932 - 2018)

halálának 1. évfordulójára.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Pető Ferenc
temetésén megjelentek,
örök nyughelyére virágot helyeztek vagy
részvétnyilvánítást küldtek, fájdalmunkban
együttérzésükkel osztoztak.
A gyászoló család

„Oly szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindig hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön el többé,
valakit szeretni, szívből és örökké.”
Szerető felesége és
családja
Szeretett elhunytunkért
június 16-án,
reggel 8 órakor
lesz szentmise
a Nagytemplomban.

Kitekintő

2019. június 13.
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3. oldal

Hamza kiállítás a fővárosban
 folytatás az 1. oldalról
Külön üdvözölte Szabó Tamást,
Jászberény polgármesterét, dr. Estók
Jánost, a befogadó intézmény vezetőjét, valamint a Hamza Múzeum és Jász
Galéria alapítvány kurátorait, dr. Dobos
Lászlót és Hortiné dr. Bathó Editet, illetve a brazil nagykövetség kulturális
részlegének munkatársait.
Az ünnepség bevezetőjeként az
igazgató asszony elmondta, hogy a jászok tavaly nyáron egy nagyszabású
rendezvény keretében már bemutatták
a fővárosban kultúrájukat, gasztronómiájukat, hagyományaikat. A jól sikerült bemutatkozás további találkozók
ötletét vetette fel, ennek folytatásaként
született meg a most megnyíló kiállítás,
melynek központi alakja, Hamza D.
Ákos festőművész, filmrendező szintén ezer szállal kötődik a Jászsághoz.
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
Hamza D. Ákos és felsége, Lehel Mária divattervező, újságíró hagyatékából
1995-ben nyitotta meg kapuit. Nem
lehetünk elég hálásak a művészeknek,
amiért egy olyan intézmény alapjait
tették le, amely méltón és szakszerűen
gondozza, gyűjti és a nagyközönség elé
tárja nem csak a hagyatékadók, de a
Jászság valamennyi képzőművészének
munkásságát. Jelen kiállítás a két jászberényi múzeum nemes összefogásának
eredménye. Köszönet illeti a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumot, hogy helyet
ad a múzeum alapítójának bemutatkozásához – fogalmazott Farkas Edit.
Dr. Estók János üdvözlő szavaiban
megköszönte, hogy a jászok – akiket
nagyon szeretnek és tisztelnek –, újra
visszatértek az intézmény falai közé.
Hangsúlyozta, őszinte öröm számára
az, hogy amit a jászokkal elterveznek,
abból valóság lesz. Annál is inkább,
mert az intézmény filozófiája, hogy a
mezőgazdasági múlt bemutatása, a jelenhez való kötése mellett bemutassák
azt a színes valóságot, ami a vidéki Magyarországot jellemzi. A mezőgazdasági múzeum a vidék fővárosi kapuja,
amely mindig nyitva álla a jászok előtt.
A továbbiakban a forma- és színgazdag
tárlat kapcsán személyes benyomásait osztotta meg a közönséggel. Az
életigenlésből, rengeteg tapasztalatból
fakadó alkotások magával ragadóak
a néző számára. Nemes cselekedet,
hogy ez a sokrétű világlátás visszatért a
Jászságba, abba a múzeumba, amelyre
önök, jászok, méltán büszkék. Az elkövetkező időben, mi is büszkék leszünk
rá, hogy helyet adhatunk ennek a nagyszerű kiállításnak, amely révén sok ezer
látogató ismeri meg Hamza életének
egy részét, munkásságát.
Szabó Tamás polgármester egyrészt
vendégként, másrészt egyfajta házigazdaként üdvözölte a megjelenteket.
Tisztelettel megköszönte, hogy Buda-

pest egyik legfrekventáltabb múzeumában vendégek lehetünk. Megerősítette,
a városnak és az egész jászságnak igen
nagy büszkesége a hagyaték, amelynek
egy részét most lehetőségünk van itt
is bemutatni. Óriási teljesítmény az a
munka, ami ennek a hagyatéknak az
ápolásával, és főleg a megismertetésével
foglalkozik. Ebből fakadóan tisztelet és
köszönet a kuratóriumnak a közalapítványi háttértevékenységért, az igazgató
asszonynak és munkatársainak a szakmai munkáért. A mostani szereplésben
benne van az a közel negyed évszázadnyi teljesítmény, amit az elmúlt évek-

ben a gyűjtemény megtett. Jászberény
városa részéről a múzeum jövője biztosított, a jászok közössége mindig szívén
viseli a gyűjtemény sorsát, jövőjét. Remény szerint rövid időn belül egy méltóbb, nagyobb bemutatkozási lehetőséget biztosító állandó helyszínre kerül a
hagyaték.
A köszöntők után a zene vette át
a főszerepet. Ecsedi Péter és Vukovich
Edit énekművészek már többször megörvendeztették a berényi közönséget
művészetükkel. Ezúttal Farkasné Szőke
Tünde kísérte őket zongorán.
A festőművész életének, munkásságának, illetve a jelenlegi tárlat bemutatására dr. Egry Mária művészettörténész
vállalkozott. Közel két évtizedes csend
után, ismét hallat magáról Hamza D.
Ákos, ez a sokoldalú művészember a
főváros színe előtt. Nemzetközileg is
autentikus, ugyanakkor magyar gyökerekkel is táplált művészete eddig nem
kapott elég figyelmet, jószerével csak a
Jászságban ismerik munkásságát, ahol
több művészeti ágban is eredménnyel

működött. Minőséget alkotott akár
filmről, akár irodalomról, képzőművészetről legyen szó. A továbbiakban
a jászberényi gyökerekkel rendelkező,
hódmezővásárhelyi születésű művész
életútját mutatta be dr. Egry Mária.
Megtudtuk párizsi, olasz, brazíliai kitérők után jászberényi nagyapja iránti
tiszteletből hagyta városunkra munkásságának kézzel fogható eredményeit.
Adományozó levelében úgy fogalmaz,
a művek visszatérnek oda, ahonnan
szellemileg vétettek. Özvegye 1991ben magánvagyonából létrehozta az
alapítványt, amelyben közel kétszáz
festmény, kilenc szobor, számos filmes
relikvia, dokumentum kapott helyet. A
gyűjtemény gondozói
közül kiemelkedő dr.
Tálas László megyei
múzeumigazgató te
vékenysége, aki a
Jász Múzeumban és a
Szolnoki Galériában
az első Hamza kiállítást szervezte. Katalógusában művészetét is
ő méltatta elsőként.
Mellette
figyelemre méltó dr. Dobos
László és B. János
Gyöngyi, akik évekig
teljes energiával küzdöttek azért, hogy
Hamza Dezső Ákos
nagyívű elképzelését
megvalósítsák mind a
múzeum létrehozását,
mind a művészek istápolását illetően.
Hamza életműve igen sok irányzatot épít magába.
Természethű realista fogalmazása az
absztrakt lelkületű munkákon át az ősi
szimbolikus jelekig fellelhetőek művein. Jelen válogatás a legerősebb művekkel jelzi az ötvenes éveit, Sau Pauloban
készített művészetének periódusait. A
XX. század irányzataiból annyit merített, amennyit munkáihoz szükségesnek vélt. Eszköztárát folyamatosan
bővítette. Fő törekvése inspiratív indulatának legteljesebb képi megvalósítása
volt. A témákat többször sorozatokban próbálta körbejárni. Napciklus,
Tropicaria, Genezis, a tér illetve formaszerkezeti sorozatok mellett több munkájában is vászonra kerül a zene, a tánc,
bibliai jelenetek. Mindezek kifejezik,
milyen mélyen és sok irányból közelített egy-egy munkához. Életének minden stiláris variációjában a szó szoros
értelmében festette a formákkal határolt teret. Valamennyi képe dinamikus,
mintha műveiben képes lenne befogni
az időt. Nála minden mozgásban van,
változik. A képek belülről lüktetnek,

izzanak, élnek. Faplasztikáiban ugyanez a belső folyamatosság működik. A
kiállítás képeinek összességét figyelve
kirajzolódik, hogyan jut el a művész
a realista stílustól az elvont hatásig.
Organikus formákban ölt testet a táj,
az ember, a természet, a nonfiguratív
absztrakció. Kiváló ecset és színkezelése
már az 1922-es Tabán című alkotásában is megmutatkozik, amely a kiállítás
nyitó darabja. Portréi realisták, római
korszaka stiláris elemei a legerősebbek.
Brazíliában a természeti, városképi, ünnepi terek, táncok látványa ihlette hol
reális, hol elvont megfogalmazásban.

Poszt impresszionista stílus poentilista
eszközével a Napciklus vásznainál játszik. Az ötvenes évektől a valós látványt alapformáira bontó szándékot
fedezhetünk fel. Absztrahált formákkal
szerkesztett nyolcvanas években készült
képeinél már csak utalásokat találunk
az organikus formákban a tárgyakra.
A kiállítás egésze jelzés értékkel átfogja
Hamza művészetét, rávilágítva a múlt
század művészeti irányaira.
A tárlatmegnyitó ismét zenei előadással, majd állófogadással folytatódott, ahol
dr. Dobos László mondott pohárköszöntőt a Jászságért Alapítvány nevében.

rint követendő példa is.
Sinkó-Káli Róbert kórházigazgató ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy
minden támogatás rendkívül fontos az
intézménynek. Alátámasztotta Gergely
Zoltán szavait, miszerint valóban úgy
tűnhet a 4 millió forint csekély összeg a 4
milliárdhoz képest, de ha mind a 17 jász
település erről venne példát, komoly fejlesztések valósulnának meg a kórházban.
A támogatások abban is segítenének,
hogy a pénzt másba fektessék, többek
között korszerű eszközökbe, műtéti technológiák meghonosításába – mondta a
kórház igazgatója.
A jó példa tovább folytatódik, hiszen
a polgármester már most előrebocsátotta,
hogy jövő évre is igyekeznek elkülöníteni
a kórház higiéniájára szánt összeget.

Folytatódik a szúnyoggyérítés

szállás önkormányzata 2,5 millió forintot különített el a kórház részére,
az utóbbi két évben pedig négy-négy
millió forintot adományozott. Ebben
az értékben tisztítószerek, takarítógé-

pek, higiéniát szolgáló
termékek kerültek beszerzésre, melyet a kórház határozott meg.
Gergely
Zoltán
polgármester
kifejtette, az adomány
célja, hogy segítsék a
kórház higiéniáját. A
polgármester szerint
országszerte nagyobb
figyelmet kellene fordítani az egészségügyre, melynek előszobája
az ilyen jellegű kezdeményezés. Hozzátette, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 4 milliárd forint körüli gazdálkodásához képest csak kis csepp a 4 millió
forint, de jelzésértékű és reménye sze-

Négymilliós
adomány
Jászárokszállás Város Önkormányzata négymillió forint értékben takarító- és tisztítószerekkel támogatta a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat.
Az adományt ünnepélyes keretek között Gergely Zoltán, Jászárokszállás
polgármestere adta át június 6-án
csütörtök délelőtt.
sz. l.
Jászárokszállás ilyen jellegű jótékonysági tevékenysége három évre
nyúlik vissza. Az első évben Jászárok-

A Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja a város lakosságát, hogy
június 17-19 között Jászberény város
belterületén csípőszúnyog gyérítési
munkálatok zajlanak.
A gyérítést végző vegyszer légi kistérfogatos
ULV technológiával kerül kijuttatásra.
A szükséges engedélyek a hatóságoktól
rendelkezésre állnak a tevékenység
ütemezett végzésére.
Az alkalmazott vegyszer a hatóság véleménye
szerint az alkalmazott dózisban emberekre,
növényekre, melegvérű állatokra
nem jelent egészségügyi kockázatot.
A tisztiorvosi szolgálat közleménye szerint
a kijuttatásra kerülő szer általános EU-s
engedéllyel rendelkezik, amely előírás szerűen
alkalmazva semmiféle veszélyt nem jelent.
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A hagyomány és
a jász összetartás ünnepe
 folytatás az 1. oldalról
Az esti órákban, a Szent István park
nagyszínpadán Papp Balázs hetedik
osztályos tanuló előadásában hallgattuk meg a Jász himnuszt, mely egyben
a XXV. Jász Világtalálkozó hivatalos
megnyitását jelentette. Lukácsi György
polgármester visszaemlékezve a stafétabot átadására mondott köszönetet
az egy éve zajló szervezés segítőinek.
Megemlékezett az esemény támogatóiról, köszönetet mondott többek között
Piroska Miklós, a Megyei Közgyűlés elnökének és Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselőjének tett erőfeszítéseiért. – A jászkiséri emberek, ha valamit
a fejükbe vesznek, azt meg is valósítják.
Konokok, hiszen egy kicsit kunok, egy
kicsit jászok. És még milyen emberek?
– a válaszra egy levélből derült fény a
polgármester tolmácsolásában, melyből kitűnt, hogy amennyire konokok,
annyira vendégszeretők, együttérzőek

és melegszívű emberek.
Lukácsi György köszöntője után
Piroska Miklós tért ki a világtalálkozó három mottójának fontosságára. –

Ahhoz, hogy tudjuk, mit szeretnénk
a jövőben elérni, fontos, hogy tudjuk
azt is, honnan érkeztünk, tisztában
legyünk a múltunkkal, becsüljük meg
jelenünket és építsük közösen a jövőt –
részletezte a Megyei Közgyűlés elnöke.
A köszöntések után újabb jeles eseménynek lehettünk tanúi, hiszen Jászkisér Város Önkormányzata, a város
egészségügyi alapellátásban több mint
20 éve folyamatosan végzett, lelkiismeretes munkájuk elismeréseként Címzetes főorvosi címet adományozott. A
díjat átvette Baloghné dr. Baka Ibolya
fogorvos, Szabóné dr. Katona Róza
nyugalmazott háziorvos és dr. Kolláth
Bálint háziorvos.
Az elismerések átadása után a
Pendzsom Néptánc Együttes tagjai,
valamint azt követően a Jászság Népi
Együttes fellépése emelte a kultúra fényét, és hozta meg a hangulatot a hétvégére nézve.

Megújulás és elődeink
megőrzött értékei
A tematikus napok szerint megrendezett ünnepi hétvége szombati napja
a Jászság jelenét emelte ki, így a nap
mottójául „Köszöntjük a jelent” címet
választották a szervezők.
A város Molnár László népzenész
tárogató muzsikájára ébredt szombat
reggel, majd a református templom harangja hívta istentiszteletre az ünneplőket. Az ökumenikus szertartáson Somodi
Lajos lelkipásztor köszöntötte a híveket,
Kladiva Imre apát, plébániai kormányzó
áldotta meg a jelenlévőket. Dr. Ternyák
Csaba egri érsek beszédében a megújulás
szükségességére, majd Takaró András református esperes igehirdetésében a szavak
és a tettek erejére hívta fel a figyelmet. A
szertartást követően a templom parkjában a jeles nap emlékére elültették a cserkészek fáját.
A rendezvény leglátványosabb eleme
a jász és kirajzott jász települések képviselőinek, az elszármazottak, és a meghívott
kun vendégek díszes felvonulása. Isten
házától a díszünnepségnek helyet adó
Szent István parkig a Magyar Honvédség
Légierő Zenekar felvezetésével vonult a
menet a város Fő utcáján, büszkén hirdetve a jász összetartozás, identitás valóságát, a megújulás képességét, az átörökített hagyományokat.
A színpadon Lukácsi György, Jászkisér polgármestere köszöntötte az ünneplőket a 25. jubileumi díszünnepségen.
A jászkun redemptiora, a szabadságot
visszaszerző jászkun ősökre emlékezünk
minden év tavaszán. Nemcsak emlékezünk, de ünnepeljük szabadságunkat,
elért eredményeinket, a találkozásokat.
Legfontosabb a közösséghez tartozás erősítése. Sokan érzik fontosnak ezt az ünnepet és sokan erősítik tovább a közösséghez tartozást, mert ahol erős a közösség,
ott lehet eredményeket elérni. Mi, jászok
eredményesek vagyunk. Büszkék lehetünk kiváló táncosainkra, zenészeinkre,
mérnökeinkre, tanárainkra, orvosainkra,
a sok-sok hétköznapi hősre. Büszkék lehetünk szüleinkre, akik példát mutattak,
gyermekeinkre, akiket tisztességre neveltünk. És büszkék lehetünk önmagunkra
is, hiszen itt vagyunk, és tisztelgünk őseink nagysága előtt. Ne feledjék öröksé-

günket, szabad jászok vagyunk! – fogalmazott a házigazda polgármester.
A következőkben a rendezvény fővédnöke, a Magyar Országgyűlés elnöke,
Kövér László köszöntötte a jászokat és a
kunokat. „Amit keresel, téged keres”
– idézte nyitó szavaiban a legnagyobb
középkori perzsa költő, Rumi szavait,
utalva az őshazából útra kelő jászokra,
akik megtalálták otthonukat a Kárpát-

medencében. A fenti bölcsesség nem
csupán a jászok közösségét erősíti, de szavakba önti a jászok és magyarok közötti
sorközösség történelmét is. Az egyén és
közösség viszonyában is igaz, amit keresel, téged keres. Az összetartozás legbelső
lelki élményét kereső jász embert várja és
keresi jász közössége is. Sorsközösségben
és nyelvben összeolvadó, de öntudatukat
büszkén megtartó jász és magyar közösség együttélésében is igaz a fenti idézet.
Az őshazából kiszakadó jász népet várta
a rokon lélek, a föld, amely munka, küzdelem és áldozatok árán szülőföldükké
lényegült. Így maradtak meg a jászok,
és mutatnak példát valamennyi európai
közösségnek. A megmaradás titka a jász
öntudatban, a közösségi áldozatvállalás
képességében, a különbözőség méltóságában rejtőzik – hangsúlyozta a házelnök.
Aslan Cucijev, Észak-Oszétia-Alánia
nemzetközi kapcsolatokért felelős minisztere is köszöntötte a jászokat. Ki-

emelte: az ünnepség lehetőséget nyújt a
rokon népek kapcsolatainak erősítésére, a
párbeszédre, a megismerésre. A miniszter
tolmácsolta országa miniszterelnökének
üzenetét, aki elismerte a jászok öntudatra törekvését, a gyökerek tiszteletben
tartását, illetve békét, boldogságot kívánt
a rokon nemzetnek. A fentiek megerősítéseként egy órát tartó harcost ábrázoló
plasztikát nyújtott át a polgármesternek
ajándékként, amely megfogalmazása
szerint a soha el nem múló értékes időt,
a múlt feletti őrködést jelképezi. A minisztert elkísérte útjára Temina Tuajeva
filmrendező is, aki filmalkotásban állít
emléket az oszét-jász kapcsolatoknak.
Mindemellett a jász és a rokon népek
kapcsolatápolásának jegyében a rendezvényt megtisztelte Gholamali Rajabi
Yazdi, az Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete is, valamint kollégája, Emran Talebi tanácsos.
Pócs János országgyűlési képviselő,
a világtalálkozó védnöke a Jászság nevében köszöntötte a megjelenteket. A
képviselő kiemelten, virágcsokor átadásával köszöntötte Koncsek Arankát, az
egészségügy egykori kiváló dolgozóját,
helytörténeti kutatót, aki 101 évesen
is megtisztelte a találkozót. Pócs János
legfontosabb üzenete a köszönet hangján szólt mindazokért, akik az elmúlt 25
évben befogadták és életben tartották a
jászok legrangosabb ünnepét. Kiemelte a
jász büszkeséget, a jász ember tiszteletreméltóságát. Személyes emlékein keresztül
mutatta be azt a küzdelmet, amely során
„gyüttmentként” a jászok befogadták,
elfogadták, míg családja révén mára már
valódi jásznak érezheti magát. Mindezt
megerősítette, hogy a képviselő közelmúltban született kis unokája is résztvevője volt az ünnepségnek.
Az idei világtalálkozó díszvendége
Karcag városa volt. A kunok üdvözletét
dr. Bartha Júlia néprajzkutató turkológus
hozta el Jászkisérre. A tartalmas gondolatok mellé tárgyi ajándékot is átnyújtott
a polgármesternek, régiója jelképeként
Kántor János fazekasmester korongjáról
egy Miska-kancsót és egy míves tálat,
illetve Győrfi Sándor jászkun főkapitány
szobrászművész alkotását.
folytatás az 5. oldalon 
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Megújulás és elődeink
megőrzött értékei
 folytatás a 4. oldalról
A Jászságért Díj, a Jászság Nobel-díja. Mindazok érdemlik ki, akik kiemelkedő munkát végeznek a Jászság kulturális, közművelődési, oktatási életében
és sokat tesznek a jász hagyományok,
értékek felkutatásáért és megőrzéséért.
A díjat idén már 28. alkalommal ítéli
oda a Jászságért Alapítvány. A Jászságért
Díj idei díjazottját bemutatta és az elismerést átadta dr. Dobos László, a Jászok
Egyesületének elnöke. Mindenekelőtt
hangsúlyozta, dr. Kövér László méltató
szavait megköszönik, a további munkához iránymutatásként veszik. Kiemelte,
az egyesület számára nagy tisztesség,
hogy immár negyedszázada társrendezője lehet a világtalálkozóknak. A találkozó jó alkalom arra, hogy lelkiismeret
vizsgálatot tartsunk, mit tettünk egy év
alatt azért, hogy száz év múlva is legyenek jászok, akik ünneplik a redemptio
páratlan történelmi tényét. Nekünk a
Jászság haza a hazában, amelynek adósai vagyunk. Ennek egyik letörlesztője
a Jászságért Díj, amelynek idei kitüntetettje Bugyi László Guriga fotóművész.
Azok az ezrek, akik még soha nem jártak a Jászságban, Guriga szemén át látják szülőföldünket. A másik kör, akik
nagyon jól ismerik ezt a ligetes tájat, de
elszármaztak innen, vagy azok, akik még
itt élnek a Zagyva-Tarna összefolyásánál, de Bugyi László optikáján keresztül
új dimenzióban szemlélhetik csodálatos
vidékünket. Guriga rányitja a szemün-

ket a jászsági táj csodáira. Vizuális képalkotó tevékenysége és közösségi szolgálata elismeréseként ezen léleknyitogató
képek tették méltóvá a Jászapáti születésű fotóművészt az elismerés és az egymillió forintos díj kiérdemlésére. Bugyi
László Guriga a meghatottság hangján
mondott köszönetet az elismerésért, elsősorban családjának és az egyesületnek.
A Köszöntjük a jelent mottó jegyében Tóth Tamás A kis ér című megzenésített versét hallgathattuk meg a továbbiakban a szerző előadásában.
Borbás Ferenc emeritus jászkapitány
köszöntötte az egybegyűlteket hangsúlyozva a jász identitás fontosságát, a jász

és kun barátságot. A kapitány megköszönte Ézsiás Barnabás leköszönő jászkapitány munkáját, aki a következőkben
beszámolt az elmúlt évi tevékenységéről.
Elmondta, 82 rendezvényen tett eleget
meghívásnak, illetve a Jászságon kívül is
számos helyen megfordult, ahol képviselte szűkebb hazáját. Életre szóló kapcsolatokat, barátságokat kötött az elmúlt év
során. Ézsiás Barnabás köszönetet mondott valamennyi segítőjének és végül, de
nem utolsósorban párjának, Annamáriának, aki végig támogatta munkája során.
Barnabás nem beszélt a levegőbe, mert a
színpad közönsége előtt térdre borulva
megkérte Annamária kezét.
A következőkben az új jászkapitány,
Nemes József beiktatására került sor. A
fogadalomtételt Farkas Ferenc, a Jász
Önkormányzatok Szövetségnek elnöke
vezérelte, amely során avató és avatott
emlékezetből tett esküt a jász identitás
megőrzésére. A kapitányi jelképeket dr.
Bathó Edit múzeumigazgató, Farkas
Ferenc és Lukácsi György adták át az
új jászkapitánynak. A hagyományok
szerint a leköszönő, illetve az új kapitány lóháton, párjaik hintón távoztak
az ünnepségről.
A díszünnepség a tradíciók szerint
a jászsági polgármesterek galambröptetésével zárult. Az égbe szálló madarak
jelképezik a jász szabadságot és békességet, viszik hírét az égieknek a jász
összetartozásnak. Isten áldja a magyart,
Isten áldja a jászokat!

Vidámság, kakaspörkölt
és barackpálinka
A jászok éves találkozója mindig
számtalan emlékezetes pillanattal
ajándékozza meg az eseményre kilátogatókat. Ez különösen igaz a zárónap
esetében, amikor már csak az alföldi
ízek kavalkádjáé és az önfeledt szórakozásé a főszerep.
A Vágóhíd úti tónál megrendezett
KIS-ÉR horgászversenyre még a tűző
napsütés előtt kitelepültek a pecások. A
nevezők javában csalogatták a halakat,
amikor a Tuning autók felsorakozásával kezdetét vette a Fiataloké a terep!
címet viselő programsorozat a Szent
István parkban.
A Jász Virtus vetélkedő feladatai hamar kirostálták a legrátermettebbeket,
akiknek nem lehetett egyszerű dolguk, a
főzőverseny felől szálló illatok belengték
a XXV. Jász Világtalálkozó helyszíneit.
A lecsóval teli sztárbogrács fölött többek
között olyan prominens séfek kóstoltak, mint Csomor Csilla, Varga Izabella
vagy R. Kárpáti Péter. Az ízlelőbimbók
ingerlése ezzel még korántsem ért véget,
a Jászsági Pálinka Lovagrend buzgón
kereste az idei év legkiválóbb párlatát,
miközben néhányan inkább kerékpártúrával és labdarúgó tornával készítették
elő a helyet a kiadós ebédnek.
Délután a gasztrozsűri tagjai invitálták a tizenkét főzőbrigádot a Park
színpadhoz. Ám mielőtt kiosztották
volna a díjakat, a döntő bizottság néhány szóban értékelte a fakanál párbaj
résztvevőit, akik mind változatos fogásokkal örvendeztették meg az ítészeket.
A dobogó legfelső fokára a Dósai
Fokhagymások csapata állhatott fel. A
tagok egy tradicionális kakaspörkölt

tökéletesítésével töltötték a délelőttöt,
melyről Gyurkó Lászlóné osztott meg
részleteket. „A tavalyi alkalmon is ezt
az étket készítettük, akkor harmadikok
lettünk. A hagyományos, régi ízvilágra
esküszünk, a kakukkfüvön kívül semmilyen különleges fűszert nem adtunk
hozzá. A házi készítésű friss alapanyagok azok, amik jellegzetessé teszik.” –
árulta el a díjnyertes pörkölt titkát a
csapatvezető.
A jászkiséri véradók köszöntésével
folytatódott a nap és úgy tűnt, ebben a
műfajban is akadnak veterán életmentők. Simonyi Tibor például kilencvenszer
feküdt tű alá, hogy embertársain segíthessen. A délután főként a környező
települések, valamint a helyi egyesületek
művészeti csoportjainak tánc, ének és
show műsoraival telt. Szintén a fiataloknak állítottak példát a Fröccsteraszon elhangzó történetek Csomor Csilla, Horti

Gábor, Mihályi Gábor és Földvári Norbert sikeres jászok életéből merítve.
Este 18 órára megérett a döntés a
legjobb pálinkákat illetően, melyek között helyet kaptak uborka, naspolya és
cékla párlatkuriózumok. Az év pálinkája Vas Róbert Irsai Olivér párlata lett,
még a Jászok Pálinkája címet Farkas
Dezső gönci barackja nyerte el. Arany
érem kitüntetésben dr. Gedeiné Hollós
Ágnes Irsai Olivér nedűje részesült, az
önkormányzatok közül Jászfelsőszentgyörgy, Jászkisér település jelentkezőiből pedig Krizsai Judit áfonya pálinkája
került ki győztesen.
A záróünnepség előtt Varga Izabella,
Lakatos Dóra és Kohautek Csaba biztatták közös éneklésre a népes közönséget.
A Barátok közt sorozatra asszociáló poénok addig sokasodtak, hogy az Izabella
alakította Nóra mellett egyszerre Berényi Miklós, azaz Szőke Zoltán is megjelent, közös duettjük tette fel a koronát
a sanzonokkal teletűzdelt produkcióra.
A Vándorbotot ezúttal Eszes Béla,
a XXVI. Jász Világtalálkozó helyszínének, Jánoshidának a polgármestere
vehette át a szervezéstől meghitt gondolatokkal búcsúzó Lukácsi Györgytől.
Az ünnepélyes ceremónia fényét Bánfi
Ferenc éneke emelte.
Ám a mulatság itt nem ért véget, sőt,
voltak, akiknek csak most kezdődött,
például Janicsák Veca és a The Biebers
zenekar rajongóinak. A kitartóbbak
még a tűzijátékot követően is talpon
maradtak és a Party DJ zeneszámaival
várták a hajnal első sugarait.
A Jászkürt Újság világtalálkozós tudósítói voltak: Halász Lajos, Kazsimér Nóra,
Kárpáti Márta, Szabó Lilla.
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Tagintézményünk a 2019/2020. tanévben,
korlátozott létszámban, a következő képzésekre várja még
a jelentkezőket:
Szakközépiskola 9. évfolyam:
- hegesztő
ösztöndíjas szakma!
- ipari gépész
ösztöndíjas szakma!
- mezőgazdasági gépész
ösztöndíjas szakma!
- asztalos
ösztöndíjas szakma!
- eladó
ösztöndíjas szakma!
- kőműves
ösztöndíjas szakma!
Szakgimnázium 9. évfolyam:
- közlekedésgépész ágazat
- kereskedelem ágazat
13. évfolyam (ágazati érettségizettek részére):
- autószerelő,
- vendéglátásszervező-vendéglős
- kereskedő
Ingyenes felnőttoktatás
(iskolai rendszerű, 2 éves képzés, esti tagozaton):
- eladó
- ipari gépész
- hegesztő
Ingyenes érettségire történő felkészítés, 2 éves képzés,
nappali és levelező tagozaton (szakmával rendelkezők részére)
Érdeklődni: telefonon a 06-20/39-49-349-es számon vagy
személyesen az igazgatóságon.
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A múlthoz méltó pedagógia
 folytatás az 1. oldalról
A közös tudásból, élményekből,
érzésekből áll össze a történelem, a századik születésnapját ünneplő iskolánk
történelme – fogalmazott az igazgatónő, majd néhány mondatban összefoglalta az intézmény születési körülményeit és elmúlt évszázadát.
1919 október 10-én a Jászberényi
Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző Intézet tanári testülete
határozatot hozott a képzés szempontjából nélkülözhetetlen 1-4 összevont
osztállyal működő gyakorló iskola
megalapítására. Az elmúlt évek elismerései, a pedagógusok munkájának
bizonyítékai méltón képviselik azt az
örökséget, amelyet az elődök hagytak
az intézményre. A nevelőtestület legnagyobb büszkesége az áprilisban adományozott Pro Urbe Városért elismerés.
A díj új lendületet, közösségi élményt,
hitet ad az elkövetkező feladatokhoz.
– Az elmúlt száz év jó kapcsolatainak,
testületi és vezető munkájának elismerése jelzi a jó útirányt – mondta Pomázi
Imréné. Beszéde zárógondolataiban a
csapatszellem fontosságát, a tanár-diák
viszony kiválóságát hangsúlyozta, amelyet a következő műsor is alátámaszt.
A közösség fontosságát Saint-Exupery
idézetével jellemezte: Egy magányos
kődarab mindig csak kő marad. Ám
ha kell, a sok kis kő együtt templomot
emel.”
Szabó Róza, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője
a gála fővédnökeként nyitotta meg
a rendezvényt. – Egy iskola életében
valamennyi szereplő; szülők, tanárok,
diákok gazdagítják az intézmény életét,
mindenki őriz valami személyes szép
emléket. Ezekből adódik aztán össze
az a kerek egész, ami az intézményt
nagybetűs iskolává teszi. Fontos néha
megállni és felidézni ezeket az emlékeket, hogy még szorosabbra fűzzék
azon emberek közösségének láthatatlan
kötelékét, akiket a jelen és az emlékek

fűznek egybe. A Szolnoki Pedagógiai
Oktatási Központtal a szorosra fűzött
együttműködés 2017-ben kezdődött,
amikor a Szent István iskola sikerrel
pályázott a hivatal bázisiskolája címre. A pályázatban megfogalmazottak
a százéves múlthoz méltó, gazdag és
eredményes pedagógiát sejttettek, ezért
a hivatal örömmel támogatta azt. A

bázisiskola nagymértékben elősegíti
a térség pedagógiai szakmai közéletének fejlődését. Ennek értelmében a
tanév folyamán számos alkalommal
bemutatja jó pedagógiai gyakorlatait,
és lehetőséget biztosít arra, hogy az
érdeklődő pedagógusok részt vehessenek a műhelymunkákban, bemutató
órákon, versenyeken. A programokon
részt vevő tanítók, tanárok elégedettsége rendkívül magas, az ötfokú skálán
értékelve 4,9 – emelte ki Szabó Róza. A
Szent István iskola kiválóan teljesíti azt
a pedagógiai feladatot, hogy az akadémikus tudás átadása mellett figyelmet
fordít a művészetekre, a sportra és az
egészségnevelésre. A fentieket alátámasztva ismertette azon tanulók névsorát, akik az iskola kiváló diákjaiként az
oktatási központ megyei elismerésében
részesültek.
A tehetségek bemutatkozásának
remek alkalma volt a gálaműsor, ahol
a legkisebbektől a gimnazistákig valamennyi évfolyam színpadra lépett
zenével, tánccal, prózával vagy verssel,
sőt, a nézők kisfilm keretében megtekinthették a Szent István Projekt programjára készült képzőművészeti alkotásokat is.

Máramarosi kaland angolul
A Székely Mihály Általános Iskola 7. osztályának négy diákja és három tanára
az Erasmus + pályázat keretében az erdélyi Nagybányán tölthetett egy hetet. A
fiatalok az ottani diákokkal közösen angol nyelven különféle kommunikációs
helyzetekben mutatták meg a kreativitásukat, a tanárok pedig tanítási módszerekre, olvasás és kommunikáció együttes alkalmazására vonatkozó példákat láthattak és osztottak meg egymással. Az ott töltött időről a diákok – Gáspár Gréta, Kövér Ádám, Nagy Erik Botond és Szőllősi Martin –, tudósítottak.
Sok élménnyel gazdagodhattunk,
mindannyian nagyon jól éreztük magunkat a programokon és a fogadó családjainknál is. A számunkra szokatlanul nagy iskola körbejárása után voltak
kommunikációs játékok, amelyeken
mindenki megmutathatta a tehetségét,
miközben persze alaposan megéheztünk. A plázában megtartott ebéd után
a parkba mentünk, ahol tájékozódási
versenyen vettünk részt. Ezután a csa-
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Vegyszermentes termékek!

5% kedvezmény

2.000 Ft vásárlás felett
a hirdetés felmutatójának.
Jászberény, Szabadság - Tót utca sarka, az Áruháztól 150 m-re.

ládjainkkal töltöttük az estét.
Kedden reggel az utunk a planetáriumba vezetett, ahol csillagászati
előadáson vettünk részt, ezután hatalmasat sétáltunk az óvárosi részen, amíg
a román népművészeti múzeumhoz és
skanzenhez értünk. Nagyon érdekesek
voltak a kiállításon látható dolgok.
Miután mindent megnéztünk, megtekinthettük a Nagybányai Festőiskola
kiállítását is. A múzeumok után egy

több száz éves toronyba, a Szent István
toronyba másztunk fel. A kilátás gyönyörű volt!
Szerdán a hegyek felé indultunk.
Meglepődve láttuk, hogy ott áprilisban
még hatalmas hó van. Utunk a hegyek takarásában egy régi kolostorhoz
vezetett. Hihetetlen látvány, nagyon
tetszett mindenkinek. Ebéd után egy
kicsit lazíthattunk a játszótéren, majd
világörökségi templomokat néztünk
meg. Ezután persze fáradtan tértünk
vissza a városba.
Csütörtökön csoportokban dolgoztunk és összebarátkoztunk a külföldi
diákokkal, akik – mint kiderült – tényleg nagyon jó fejek. A feladatok megoldása közben elég jól szórakoztunk,
hamar eltelt az idő. Persze a plázában is
megmaradt a jókedvünk, és a tökéletesség kedvéért összemértük a pénzköltő
tehetségünket is.
Pénteken egy fazekasházba látogattunk el. Megnézhettük hogyan készülnek a hagyományos kerámiaedények,
majd mi is készíthettünk egyet. Az
egész napos program után a záróműsor
következett, amit mindenki nagyon
élvezett. Este még elköszöntünk családjainktól. Másnap egy életre szóló élménnyel és frissen kötött barátságokkal
tértünk haza Magyarországra.

Ajánló

2019. június 13.

Vászonra álmodott anyaság
A Nagybányai festőtelep történetének egyik meghatározó alakjához
kötődő, de kevésbé ismert alkotó,
egy festőművész hölgy, Thormáné
Kiss Margit Anya gyermekével című
olajképét választották A hónap műtárgya júniusi 4-én, a Szikra Galériában tartott bemutatójára.
Demeter Gábor
A képzőművészeti esemény házigazdája, szervezője Szikra István műgyűjtő
köszöntötte a megjelenteket. Bevezetőjében elmondta, nem kis feladatot
vállalt az est előadója Metykó Béla nyugalmazott mérnök, nyughatatlan helytörténeti kutató. A hónap műtárgyának
választott olajkép alkotója, Thormáné
Kiss Margit ugyanis nem tartozik az ismert festőművészek közé és csak kevés
forrásmunka, feljegyzés lelhető fel személyéről. Ki lehet e törni egy elismert
festő, nevezetesen Thorma János árnyékából, egykori tanítványként, későbbi
feleségként? Erre a kérdésre is megpróbált megválaszolni a témában alapos
kutatómunkát végző előadó.
A művészeti előadást megelőzően egy
rövid komolyzenei hangolódással segítették a jelenlévőket a Palotásy János Zeneiskola oktatói és növendékei zongorán és
brácsán megszólaltatott dallamai.
Metykó Béla vetített képekkel illusztrált Thormáné Kiss Margitot
bemutató élettörténeti áttekintése a
múlt század hazai művészetének egyik
meghatározó szellemi gyújtópontja, az
1896-tól működő Nagybányai Festőteleptől, melyhez a festő nő is ezer szállal
kötődik, indult.
Nagybánya, a modern magyar festészet bölcsőjének számító művésztelep,
majd szabadiskola a müncheni naturalizmusból szárba szökő, a magyar plein
air festészet megszületése és megerősödése egyértelműen ehhez az Erdélyi városhoz köthető. A fővárosból kivonuló,
a hivatalos művészetet képviselő centrumtól messze tábort verő közösség,
először Hollósy Simon, majd később
Ferenczy Károly, Réti István és Thorma
János vezetésével teremtette meg az első
magyar művészeti kolóniát és az azt követő száz évét alapvetően meghatározó
festészetet. A szabad ég alatt való festés

frissessége és egyszerisége, a műtermek
barna tónusai után a napfény tüzes
színeivel átitatott képek hangulata és
intenzitása magával ragadta az itt alkotni tanulókat, akik között a művészek
egyharmada nő volt. Közéjük tartozott
Kiss Margit is, aki a századelőn Egerben
született, majd családjával Nagyenyedre
került és itt végzett tanítóképzőt. Belső
sugallatra indult el a művészeti pályán,
1924-ben abbahagyta a tanítást, s elment Nagybányára távoli rokonához,
Thorma Jánoshoz, hogy tőle rajzolni,
festeni tanuljon. Két esztendő múlva
kezdett komolyan festeni és fejlődni,
mestere Thorma János szoktatta rendszeres munkára, aki szigorúan korrigálta. Az idősödő mester alkotásainak
múzsája is lett, számos festményen
örökítette meg Thorma a szeretett nő
alakját. 1929-ben házasságot kötöttek, s még közvetlenebb lett szakmai
együttműködésük. Thormáné Kiss
Margit eleinte a pasztellel boldogult
könnyebben, később az olajfestésbe is
beletanult, kialakult önálló munkássága, kritikai készsége. Többször szerepelt
kiállításokon, ahol képei sikert arattak
és meg is vásárolták azokat. Alakos tájképeket, csendéleteket, arcképeket festett. Férje halálát követően, 1937 után
jutott el kiállítani Budapestre is. A II.
világháború után hatalmas, az akkori
művészetpolitika diktálta szocreál képeket fest, a nagyméretű kompozíciókat
biztos kézzel vitte vászonra. Az ötvenes
évek közepétől egyre kevesebbet dolgo-

Nyárindító akció a Jászberényi
Termálfürdőben június hónapban!
Mofetta

(széndioxidos szárazfürdő)
kezelés esetén

zott, később visszavonult, kevés emberrel tartott kapcsolatot, de mindvégig
egy nagybányai műteremlakásban élt
és elzártságában is alkotott. Művészetében nagybánya fénye újra fellobban,
de stílusa már túlmutatott az egykori
impresszionista időszakon. Nagybányán érte a halál, férje mellé temették
az ottani református temetőbe.
A hónap műtárgyának kiválasztott
kép, az Anya gyermekével festményről
Metykó Béla egyedi elképzeléseit, gondolatait osztotta meg a hallgatósággal.
Neves művészettörténészt idézve azt
feltételezte, hogy vászonra álmodott
anyaság látható az alkotáson. Nem
jellemző ugyanis a magyar festészet
történetben és kultúrában, hogy gyermektelen nő ilyen képet ábrázoljon és
Thormáné Kiss Margitnak nem született gyermeke. Valószínűsíthetően
vágyait, egy elképzelt valóságot festett
vászonra ezzel az alkotással.
Az előadással közelebb került hozzánk Thormáné Kiss Margit festőművész alakja és az elhangzottak alapján
elmondható a nagybányaiak modern
törekvései, valamint Thorma hatása
észrevehető életműve darabjaiban.
A Szikra Galéria állandó kiállításának anyagában megtalálható a Dombon ülő nő című, Thorma János által
készített csodálatos festmény, mely
megőrizte őt az utókornak és e sorok
írójának egyik kedvence az alkotás.
Nézzék meg, ha a Szikra Galériában
járnak, üdítő élmény!

A Jászberényi
Városi Strandfürdő
megnyitotta kapuit.
Családias környezetben
4 medencével

"kettőt fizet, hármat kap"

akciót biztosítunk,
valamint vegye igénybe gyógy-, talp- és nyirokmasszázsunkat is.
Érdeklődni és időpontot kérni:
5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel: 06-57/412-108,
06-30/942-1043.

(gyermek, élmény, strand és úszó)

várjuk kedves vendégeinket.
Reggeli úszás
hétköznaponként 6-8 óráig.

5100 Jászberény,
Hatvani út 5.
Tel: 0657/412-108,
0630/942-1043

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

www.jku.hu
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Programajánló
XI. Jászberényi Könyves Csütörtök
Június 13., csütörtök 9.30
A 90. Ünnepi Könyvhét alkalmából
ismét Könyves Csütörtök. Egész napos programok: Könyvvásár – Fizessen
annyit, amennyit Önnek megér, Megbocsátás napja – késedelmi díj nélkül
vihetők vissza régen lejárt könyvek,
Folyton Folyvást Folytassa! – közösségi
írás, rovásírás, zsákbamacska, ingyenes
beiratkozás, kicsiknek kreatív feladatok
és népmese. Részletes programok: 9.30
Az eseményt megnyitja Piroska Miklós, a JNSz Megyei Közgyűlés elnöke,
10 órától 16.30-ig Titkok Könyvtára
– irodalmi kalandtúra felnőtteknek,
Keresztrejtvény, totó, 13.30-tól – 16
óráig Titkok Könyvtára 2 fős felső
tagozatos csapatoknak, 17 óra eredményhirdetés. A rendezvény ingyenes!
Fürdő utcai park a Lehel Film-Színház
előtt (eső esetén a Főnix Fészek)

vál 2019-es buli sorozata az LVG udvarán! Egy különleges nyárindító buli, a
megszokott helyszínen az elmúlt 40 év
legjobb slágereivel! Az éjszaka sztárvendége az érzelmes retro slágerek koronázatlan királya, Kefír lesz, aki elhozza
kedvenc V-Tech-es slágereinket! A zenei időutazás házigazdájaként Dj Guba
táncoltatja meg a közönséget egészen
hajnalig.
Lehel Vezér Gimnázium udvara

Klubkoncert –
Libikóka 2 in 1 irodalom és zene
Június 14., péntek 21 óra
Libikóka – Kettő az egyben Énekelt
versek és sok más. Hrutka Róbert és
Grecsó Krisztián előadásában. Az ismert író és a népszerű zeneszerző közös
estjén anyáink, apáink történetei kerülnek elő. Úgy, ahogy régen társaságban
volt szokás, dalban, mesében mondva
el. Zene, irodalom és színház találkozása az este, új írások és a szerzők közös
dalai, na meg anekdoták, amelyek nem
a sublótba valók.
Lehel Film- Színház

Nemzetközi kórushangverseny
Június 16., vasárnap 17 óra
Fellépnek: Székely Mihály Kórus, vezényel: Vlaszati Erika. Pro Kultúra Férfikar (Szlovákia), vezényel: Fehér Miklós.
Sommeló kórus (Finnország), vezényel:
Ms Marjukka Manner. Zongorán kísér:
Farkasné Szőke Tünde zongoraművész.
A rendezvény ingyenes.
Szentkúti Templom

Tanyabál Portelken
Június 15., szombat
A Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény nyílt napja. Fellépők: Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus,
Aranykalász Citera Zenekar (Jászszentandrás), Hangász Együttes (Jászszentlászló), Dósai Honismereti Szakkör
Népdalkórusa. Program: 15 óra: Borbás Ferenc Jászkun főkapitány és Balog
Donát helyi képviselő köszöntője. 18
óra: Jótékonysági batyus bál, megnyitja Pócs János, a Jászság parlamenti képviselője. 23 óra: bálkirálynő választás,
tombola. Rácz József és zenekara muzsikál. A rendezvény ingyenes.
Tanyamúzeum Portelek
Ünnepi hangverseny
Június 15., szombat 18 óra
Bemutatkozik a finn Sommeló Kórus,
vezényel: Ms Marjukka Manner. Közreműködik a Székely Mihály Kórus,
vezényel: Vlaszati Erika. Zongorán kísér: Farkasné Szőke Tünde zongoraművész. A rendezvény ingyenes.
Déryné Rendezvényház
Retro Fesztivál
Június 15., szombat 18 óra
Jön a Jászság legnagyobb nyári retro
bulija! Itt az idő újra átélni a 90-es és a
2000-es évek felejthetetlen partyjainak
hangulatát. Program: 19 óra DJ Szatmári Retro DJ Set, 19.30 Groovehouse,
20.15 Mr. Rick, 21.30 Kozmix, 22.15
DJ Szatmári & Jucus (Live), 23 óra
Ámokfutók, 23.30 Retro Disco DJ Till
Szabadtéri Színpad
Yoko Retro Nyári Fesztivál
Június 15., szombat 21 óra
Útjára indul a Yoko Retro Nyári Feszti-

Homoki búcsú
Június 16., vasárnap 7 óra, 11 óra
A Szentháromság-napi búcsú gyalogos
zarándoklattal indul a főtemplomtól
reggel hét órakor a nyolcvanéves templomhoz, Homokra. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise után a rendezvény a Jászsági Hagyományőrző Egylet
műsorával zárul.
Főtemplom, Homoki kápolna

Déryné Deszkáin –
Csárdáskirálynő
Június 16., vasárnap 20 óra
A Csárdáskirálynő Kálmán Imre minden idők legnépszerűbb és legtöbbet
játszott operettje. Több mint száz évvel
ezelőtt mutatták be, de azóta a világ
szinte minden pontján énekelték már
az operett dallamait, melyek slágerek
lettek. A történet fő szerelmi szálában
Edvin herceg rajong Szilviáért, a pesti
orfeum primadonnájáért, de a társadalmi különbség elválasztja őket. A családja is ellenzi ezt a kapcsolatot, és mást
jelöl ki számára arának. Az eljegyzés
mégis balul sül el, hiszen a Stázi sem rajong a frigyért, és az igazi bonyodalmak
csak ezután kezdődnek. Csárdáskirálynő – nagyoperett három felvonásban,
élő zenével.
Szabadtéri Színpad
Jubileumi kiállítás
Június 21., péntek 14 óra
A 40 éves Fejér Mária Népi Díszítőművészeti Szakkör Jubileumi kiállítása,
Vasné Sass Katalin életmű kiállítása,
Misi Éva emlékkiállítása. Köszöntőt
mond: Szatmári Antalné, Jászberény
Város alpolgármestere. Megnyitja:
Gyurkó Miklósné, a Fejér Mária Népi
Díszítőművészeti Szakkör alapítója.
Közreműködik: Polgár Nikolett és
Bomlász Bence, a Jászság Népi Együttes táncosai. A kiállítás július 3-ig hétköznapokon 9 és 17 óra között, szombaton 9 és 13 óra között látogatható,
díjtalanul.
Déryné Rendezvényház
Múzeumok Éjszakája
Június 22., szombat
A rendezvények a megszokott három
kulturális térben, a Jász Múzeumban, a
Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában,
valamint a Szikra Galériában lesznek. A
programokról bővebben a múzeumok
elérhetőségein lehet érdeklődni.
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Sport / Ügyeletek
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Júniusi langymeleg, csöndes esti fellegek
A hét második felében
tovább fokozódik a hőség.
Csütörtöktől délutánonként 33-37 fokos hőség
várható. Hajnalonként alig
frissül fel a levegő, általában 20 fok köré csökken
a hőmérséklet. A kánikula
szombaton tetőződik, vasárnapra hidegfront érkezik,
aminek a hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet és
záporok alakulhatnak ki.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
június 13. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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.

június 14. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 19. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 15. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 20. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 16. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 21. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 17. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 22. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 18. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 23. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; 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

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.

2019. június 13.

Sportélet a világtalálkozón
Horgászat
A 25. Jász Világtalálkozó harmadik
napján, június 9-én vasárnap, minden
bizonnyal a horgászok ébredtek legkorábban, hiszen a Kis-Ér Sporthorgász
Egyesület taván már reggel 6 órától
gyülekeztek. Mint azt a helyi egyesület
gazdasági vezetője, Mochnács Sándor elmondta, 14 horgász adta le nevezését,
akik két-két fős csapatot alakítva vettek
részt a versenyen. Nemrégen frissítették
a halállományt, így akinek szerencséje
volt, leginkább ponty, kárász, keszeg
és süllő akadt a pecabotjára. A Kis-Ér
Sporthorgász Egyesület horgásztava közvetlen a kisváros szélén a Pély felé vezető
út jobboldalán terül el. Jellegzetessége a
tónak, hogy szinte teljesen körbeveszi a
nád, így a pecások a stégeken ügyelnek a
leendő zsákmány érkezésére.
– Szinte gyermekkorom óta tiszai
horgász vagyok, de most - mivel egyesületen kívüliek is részt vehetnek – úgy
gondoltam, hogy Jászkisér színeit képviselem társammal. Továbbá az is motivált, hogy egyrészt nagyon jó nyári
idő van, másrészt pedig, hogy megpróbáljuk itthon tartani az első helyet
– mondta el Kovács Máté, merthogy
éppen ekkor nem akadt dolga, csak a
leendő kapást figyelte. A verseny végén
aztán kiderült, hogy nem hiába, mert
Jászdózsát megelőzve a 2. helyen végeztek, a versenyt pedig a jászjákóhalmai
horgászok nyerték.
Virtusvetélkedő
Tíz csapat vett részt a virtusvetélkedőn, amelyen 12 versenyszámot iktattak
be. Úgy állították össze a programot,
hogy ügyességi és gyorsasági és un. erő
feladatok legyenek benne - tudtuk meg
Földi Ferenctől a virtusvetélkedő főrendezőjétől. Mindenképpen a jó erőt képviselő csapatoknak kedvezett a szalmabála időre való gurítása, vagy egy kisebb
fatuskó minél messzebbre való eldobása. Viszont a vízhordásnál az ügyesség
mellett a gyorsaság is nagyon lényeges
volt, ahol féldecis pohárral kellett a vizet
hordani egy 5 méterre lévő kancsóba.
Természetesen annak a csapatnak szaporodott a vize, amely minél többször
fordult a rendelkezésre álló időben. A
diógyűjtés is nagyon ötletes volt. Egyik
pontból a másikba félcsövek segítségével

– amit egy-egy versenyző tarott a kezében - görgették a diót a gyűjtőedénybe.
Természetesen itt is a gyorsaság volt
a lényeg. A krumplidobálás sem volt
egyszerű, hiszen ha nem talált a kosárba a versenyző, újra össze kellett szedni
és mindaddig próbálkozni, amíg célba
nem ért. Az igazi jász-virtust az árokszállási Kovács Zoltánné Kriszta mutatta
be, aki két oldalon a kezével vízszintesen kitartott 5-5 literes vödröt tartotta
ki elég sokáig és még jókedvűen is énekelt közben, amiért természetesen sok
pontot, a szurkolóktól pedig hatalmas
tapsot kapott.
Miután minden csapat végzett az
akadályok leküzdésével, egy különszám
várt rájuk, mégpedig a kötélhúzás. Ennek végső győztese Pusztamonostor
lett, megelőzve Jászberényt és Jászdózsát. A virtusvetélkedőt pedig Jászdózsa

nyerte Pusztamonostor előtt, a harmadik helyen pedig – ebben a számban is
– Jászdózsa végzett.
Kispályás foci
A labdarúgópálya is benépesült a
Világtalálkozó harmadik napján, ahol a
kispályás futballcsapatok mérték össze
tudásukat. Összesen tizenkét együttes
nevezett és igen izgalmas mérkőzéseket vívtak egymással. A csoportgyőztesek mellett, a 2. helyezettek jutottak
tovább és a továbbiakban un. kieséses
rendszerben alakult ki a végső sorrend.
Legvégül a döntőben Apáti nyert Kisér
ellen, így Jászapáti Eurotrans nyerte
meg a labdarúgótornát. 2. lett Jászkisér, a 3. helyen pedig, Jászszentandás
végzett. A legjobb kapus Vincze Gábor
lett Jászkisérről, a gólkirály pedig Nagy
Zsolt a jászberényi együttesből.

Ezüstérmesek a Városházán

 folytatás az 1. oldalról
Jászberény polgármestere köszöntőjében a másik két csapat (kosár és
röplabda) 4. helyezését is elismerte a
Magyar Kupában, de emellett régóta
várta a focicsapat jó teljesítményét is,
ami ezúttal megadatott.
– Az NB III-s bajnokságban nyújtott helytállásukat nagyra értékelem,
mert a folyamatos jó teljesítményt, a
szintet magasan fent tartani - egyéb
munkában is - igen nehéz. Ez a csapatnak sikerült és ezzel érték el azt az
állapotot, amire az mondható, hogy
nagyon régóta vártuk. Valamint az
is nagyon fontos még, hogy élményt
tudtak nyújtani – szintén a jó eredményekkel – a város lakóinak szurkolóinak, ami szintén egy nagyon jó dolog.
Ehhez szívből gratulálok önöknek – fejezte be köszöntőjét Szabó Tamás.
Varga Zsolt az MLSZ megyei igazgatója pedig azt árulta el a
miniünnepségen, hogy az őszi szolnoki
mérkőzés után – amikor 10 fővel mindössze egygólos vereséget szenvedtek
Szolnokon –, már akkor egyetértettek
munkatársaival abban, hogy megvan
az NB III Keleti csoportjának bajnoka, a JFC. Sokat nem tévedett, mert

mindössze egy pont döntött a Szolnoki
MÁV FC javára. Ezzel együtt is nagyra
értékelte a második helyet, mert mint
mondta, ebből lehet tovább építkezni.
Gratulált az ezüstéremhez és Jászberény
polgármesterével megkezdték az érmek
átadását. Ez idő alatt volt idő – ezüstérmükkel a nyakukban – egy-két játékost
szóra bírni.
– Végül is nem igazán bánt, hogy
nem én voltam a legtöbb gól szerzője,
mert a vezetőséggel még az idény kezdete előtt megbeszéltük, hogy a csapat
minél jobb helyezése a fontos, nem az,
hogy én legyek a gólkirály. Sajnos egy
ponttal lemaradtunk a bajnoki címről,
de jövőre meg kell próbálni megint.
– nyilatkozta Farkas János, akinek három gólja hiányzott, hogy az ezüstérme
mellé a gólkirályi címet is megszerezze.
– Nem lehetünk felhőtlenül boldogok, hiszen egyetlen egy ponttal maradtunk csak le. Pedig nagyon szerettem
volna én magam is – mint jászberényi
–, városom csaptában az NB II-ben
futballozni, megméretni magunkat.
Abból a szempontból viszont nagyon
boldog vagyok, hogy sokszor sikerült
szurkolóinkat jó játékkal kiszolgálni.
Annak meg még jobban, hogy nagyon

sokan kilátogattak egy-egy mérkőzésre. Például az eső ellenére a Szolnok
elleni találkozónkon, szinte megtelt az
új fedett lelátó. Ezt szeretném most a
nyilvánosság előtt is megköszönni szurkolóinknak – ezt már Ludasi Martin, a
JFC meghatározó középpályás játékosa
mondta el.
Természetesen a második helyezettnek járó kristályváza átvétele a csapatkapitányra, Hevesi-Tóth Tamásra hárult, aki sokáig bízott az első helyezés
megszerzésében.
– Engem, meg sokunkat az a bizonyos egypont hátrány bánt. Ha 5-6
pontos lett volna a különbség, akkor
azt mondtuk volna, hogy ennyit tudtunk, ellenfelünk sokkal jobb volt. Így
viszont még sokáig rágódunk majd rajta. Viszont az kijelenthető, hogy jó kis
kollektíva jött össze itt Jászberényben,
és ha a csapat nagyobbik része együtt
marad, az érmek még fényesebbek lehetnek – fejezte be nyilatkozatát a csapatkapitány.
A játékosok egyelőre szabadságra
vonulnak és majd június 25-én találkoznak ismét. De hogy mennyiben
változik a csapat összetétele, ezt még
egyelőre senki nem tudja…

