Interjú a képviselővel

Pócs János az országos költségvetésről,
a választásokról és térségünk
fejlesztéseiről nyilatkozott lapunknak.
Interjú a 3. oldalon

Strompf Páltól napjainkig

Kiss Erika helytörténeti kutató a Jászság
autóbusz-közlekedésének történetéről
mesélt a Jász Múzeumban
Írás a 4. oldalon

Petőfi Áron a JKSE új elnöke
Gulyás Csaba után a Jászberényi
Kosárlabda SE elnöki posztját a
továbbiakban Petőfi Áron tölti be.
Írás az 5. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 29-30. szám (XXXI./29-30.)

Újság

2019. július 18.

Jászberény város lapja

Költségvetési előirányzatok Fesztivál is a mézvásár
átcsoportosítása
Már harminckettedik alkalommal ad
otthont Jászberény az ország legnagyobb mézes rendezvényének. Az előkészületek munkálataiba, a programtervezetbe pillanthattunk be Molnár
György főszervező segítségével, akitől
azt is megtudtuk, ha a szervezésbe cseppen is néha egy kis keserűség, a fesztivál reménye szerint ezúttal is mézédes
emlékeket hagy a látogatókban.
Kárpáti Márta

Július első szerdáján tartotta soros
nyílt ülését Jászberény város képviselő-testülete. Az ülésen többek között a
hitelfelvétel módjáról, orvostanhallgatók ösztöndíjáról is döntöttek. Ezekről
előző számunkban már beszámoltunk.
Ott jeleztük, hogy tudósításunk kivételesen két részletben, előző és mostani
számunkban olvasható.
munkatársunktól
Az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
szólt a soron következő, harmadik előterjesztés. A korábban szociálisan bérbe

adott önkormányzati bérlakások esetén a szociális rászorultság megszűnése
okán megkötött költségelvű lakásbérleti
szerződések meghosszabbításának a lehetőségét – a bérlő kérelmére és a JVV
Nonprofit Zrt. javaslatára, a HEB döntése alapján pályáztatás nélkül – alkalmanként minimum egy, legfeljebb három évi
időtartamra biztosítja a rendeletmódosítás, amennyiben a bérlő nem rendelkezik
lakbér és közüzemi díjhátralékkal.
Az augusztus 20-i városi rendezvény
ünnepi szónokának Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest kérte fel a testület.
A kiegyensúlyozott tájékoztatást
segítő média-munkacsoport megalakításáról szóló határozat módosításáról
döntöttek a következőkben. A munkacsoport létszámát teljessé tévő szándék

szerint felkérést küldtek a négy ellenzéki képviselő részére, hogy tegyék meg
ajánlásukat a 2019. június 12-i ülésen
elhangzottak alapján. A megkeresésre
mindannyian nemleges választ adtak.
Erre tekintettel a határozatban szereplő
munkacsoport már ismert tagjai mellé
ezúttal a Fidesz frakció Szatmári Zoltánt delegálta.
A Jász-Plasztik Kft. ügyvezetője
kérelmezte, hogy a jászberényi 0267
(31114. sz. út), a 0269, a 0293/1,
a 0272/2, a 0272/1, a 0270/21 és a
0270/39 helyrajzi számú utakkal határolt terület – Necső-telep – közterület jelleggel kerüljön be Jászberény
címnyilvántartásába. Az előterjesztést
elfogadta a testület.
folytatás a 2. oldalon 

Hangulatos lesz a Csángó Sírás, hiszti,
lázadás

Végső hajránál tartanak a 29. Csángó
Fesztivál szervezői. Szűcs Gábor programigazgatót az együttes makaói utazása előtt a fesztivál előkészületeiről és
a várható programokról faggattuk.

A Kismamablog „szülőanyja”, Vida Ágnes gyermekpszichológus tartott előadást
a pozitív gyermeknevelésről július 9-én,
kedden délután az Ifjúsági Házban.

m. t.
Megtudtuk, hogy az augusztus 6-án
kezdődő hatnapos rendezvény előkészületi munkálatai jól alakulnak, minden
szervezőmunka megfelelően halad. Ez
annál is inkább fontos, mert a szervezőgárda egy része a makaói táncfesztivál
meghívásának eleget téve szerdától tíz napig távol lesz. – A legfontosabb, ami már
látszik, a programhoz összeáll a büdzsé,
a költségvetés is rendben lesz, így ismét
egy színvonalas, programgazdag fesztivál
várható – árulta el az igazgató az utazásra kész, viselettel megrakott bőröndök
és a reklámmolinók keresgélése közben.
Mindemellett a szállással szokás szerint
ismét gondok vannak, de ehhez már a
fesztivál szervezői hozzászoktak az évek
folyamán, okos egyeztetésekkel, kompromisszumokkal ez is megoldható.
A fesztivál metodikája és üzenete változatlan marad. A legfőbb mondanivaló a
csángó kultúra, a határon túli magyarság,

kárpáti

a kisebbségek folklórjának megismertetése, továbbadása és megőrzése. Ebbe
kívánják bevonni a látogató közönséget,
kiemelten fókuszálva a fiatalokra és a
gyerekekre. A feldolgozott és újragondolt
népzenei programok, a Magyar Állami
Népi Együttes átstrukturált, az ifjú generációnak is értelmezhető elemeket tartalmazó műsora, az Aprók terének programjai mind ezt a törekvést szolgálják.
A Jászság Népi Együttes is új, kifejezetten erre az alkalomra készített egyórás
műsorral várja a népi kultúra kedvelőit.
folytatás a 10. oldalon 

A rendezvényre betévedt ugyan néhány apuka is, de döntő többségben kisgyermeket nevelő anyukák, kismamák
foglaltak helyet a széksorokban, hogy
megoldást találjanak a megoldhatatlanra, tanácsot kapjanak a néha aliennek
tűnő gyermekeik tökéletes neveléséhez.
Az előadó nem nyújtott túl sok vigaszt,
amikor első mondatai között bejelentette, a gyermeknevelésnek csupán az
első negyven éve nehéz. A tanácsadás
a továbbiakban is hasonlóan humoros
stílusban folytatódott, de mindeközben
sok hasznos információval gazdagodtak
a szülők és leendő szülők.
Vida Ágnes végigvezette a hallgatóságot az újszülöttek sírásban kifejezett üzeneteitől, az ovis kor hisztijein át a kamaszok bezárkózó hallgatásáig a gyermeki
lélek kódolt üzeneteinek útvesztőin.
folytatás a 10. oldalon 

Kérdeznem sem kell, látható,
hogy bár még három hét a kapunyitás, de a szervezés már hajrájába ért.
Így van. Ahogy az előző fesztivál bezár, máris kezdődik a következő szervezése, aminek feladatai ilyenkor sűrűsödnek
igazán. A rendezvény utófinanszírozása
miatt nincs megállás a kapuzárás után
sem, azután pedig lehet kezdeni az időpontok és helyszínek egyeztetését, a helyszínbiztosítást, a jogszabályi kötelezettségeknek való eleget tevést, az előadók,

közreműködők, kiállítók meghívását, a
támogatók megkeresését.
Az időpont állandó, a helyszín is
marad a megszokott területeken?
Igen, habár a sportcsarnok tetején
most javítási munkálatokat végeznek,
de a hasonló eseteket eddig is megoldottuk. A Conselve park, a Bercsényi
út egy része, a Zoltán utca, a sportcsarnok és az iskolaudvar várja a látogatókat. A helyszín tekintetében újdonság,
hogy az iskola hátsó, úgynevezett zöld
udvarát újra birtokba vehetjük az idén.
Azon a területen is vásár lesz?
A rendezvény a vásári és szakmai
programok mellett egyre inkább fesztiválként is működik. Igyekszünk a
családok minden tagjának hasznos
szórakozást nyújtani. A zöld udvar
ennek jegyében a gyerekek igényeit
fogja kielégíteni méhészeti tematikájú
játszóparkkal, az Országos Méhészeti Egyesület kreatív játékeszközeivel,
ugrálóvárral.
folytatás a 9. oldalon 

Edzői életműdíj
Július 13-án a Testnevelési Egyetem
diploma- és oklevélátadó ünnepi
szenátusi ülésén Belovai József edzői
életműdíjat kapott.
A neves szakember
1990-től a Jászberényi
Sportegyesület edzőjeként, több olimpikon
és olimpiai helyezett
versenyző nevelőedzőjeként egyike azoknak
a lelkes szakembereknek, akik nemzetközi
sikerekig vitték a rövidpályás gyorskorcsolyázást. Természetesen
köztük voltak a jászberényi versenyzők is,
azaz Farkas Éva, Nagy
Mariann, Huszár Erika, Darázs Rózsa és
Darázs Péter, akik ös�szességében négy téli
olimpián vettek részt,
emellett számtalan magyar és Európa-bajnoki érmet is szereztek. Sziliczei Rebeka és
Somogyi Barbara sze-

mélyében ma is ad válogatott felnőtt
versenyzőt a jászberényi egyesület, továbbá az utánpótlás válogatottban is
több rövidpályás gyorskorcsolyázó képviseli Jászberényt.

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

2019. július 18.

Meghívó körzetbejárásra és Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása
lakossági fórumra
Tisztelettel tájékoztatom a 9. számú
választókerület lakóit, hogy július
23-án, kedden délután a választókerületben körzetbejárást és lakossági
fórumot tartok.
Találkozás: 17 órakor a Temető
utca és Álmos utca kereszteződésében.
A tervezett gyalogos útvonal: Temető utca – Álmos utca – Damjanich
utca – Kossuth utca – Szarvas utca –
Pesti utca – Széchenyi tér – Hegedűs
utca és Pesti utca sarok – Kőkép utca
és Pesti utca sarok – Béla utca – Vörösmarty utca és Fuvaros utca kereszteződés – Tankonyha.
A lakossági fórum 18 órától kezdődik a Klapka György iskola tankonyhájában (volt Kossuth iskola) a
Kossuth Lajos utca 59-ben.
Meghívott vendégek: Szabó Tamás
polgármester, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester, Szatmári Antalné alpolgármester, Tamás Zoltán a Városfejlesztési
Bizottság elnöke, Ferencvári Csaba, a
Városüzemeltetési Bizottság elnöke,
Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság elnöke, Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke, Hegyi
István városfejlesztési irodavezető, Lányi
László városüzemeltetési irodavezető,

Alvári Csaba főépítész, a JVV Nonprofit
Zrt-től Horgosi Zsolt vezérigazgató, Tóth
Endre ágazatvezető, Csiszér Géza ágazatvezető, önkormányzati képviselők.
Kérem tiszteljenek meg jelenlétükkel a
körzetbejáráson és a lakossági fórumon!

Bohárné Bathó Rozália
önkormányzati képviselő
9-es számú választókerület.
E-mail: boharne.batho@gmail.com
Tel.: 06-30/353-1833, 06-20/211-7788

Helyi értékvédelmi pályázat
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelemről szóló önkormányzati
rendelet alapján pályázatot hirdet a
szabályozási terv szerinti műemléki
környezetben lévő, továbbá a védett
épületek, építmények és épületrészek,
valamint természeti értékek megfelelő
színvonalon tartásának támogatására.
A pályázat általános feltételei:
a. A támogatás pályázat útján igényelhető. Pályázatot olyan természetes
személy és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet (a továbbiakban: szervezet)
nyújthat be, akinek az épület, épületrész, építmény a tulajdonában,
jogszerű használatában van. Pályázni csak a Szabályozási Terv szerinti műemléki környezetben lévő,
továbbá az épített és a természeti
környezet értékeinek helyi védelmé-

ről szóló 18/2017. (IX. 14.) számú
rendelet 1. és 2. sz. mellékletében
szereplő épületekkel, építményekkel
és természeti értékekkel lehet. (A
rendelet a www.jaszbereny.hu honlap „Önkormányzat – Rendeletek”
alportálján olvasható, letölthető.)
b. A pályázatokat a Jászberény Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának címezve, a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal főépítészénél kell benyújtani (5100 Jászberény, Lehel vezér tér
18.) zárt borítékban. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Helyi értékvédelmi pályázat”.
A benyújtás határideje:
2019. augusztus 12.
c. A pályázat részletes kiírása megtalálható a Polgármesteri Hivatal (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.) hirdetőtábláján és a város honlapján
(www.jaszbereny.hu).
Szabó Tamás polgármester

 folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzat tulajdonát képezi a jászberényi 9450/10 hrsz.-ú, jelenleg név nélküli út, mely természetben a
Szatmári lakópark területén a Páfrány
utca és az Árendás utca között húzódik. Az utca elnevezésére Szatmári Anikó helyi önkormányzati képviselő tett
javaslatot.
Técső egyik lakóparkjában Jászberényről utcát neveztek el, és örömmel
fogadnák, ha Jászberényben lenne lehetőség közterületet Técső névre elnevezni. A fentiek alapján képviselő asszony
javasolta, hogy a fent említett út Técső
elnevezést kapjon.
A költségvetési előirányzatok átcsoportosítását fogadták el a következő előterjesztés szerint. A költségvetési
rendelet elfogadását követően eltelt
négy hónap alatt több olyan beruházás, felújítás indult el, amely az eredeti
elképzelésekhez képest többletforrással
tud csak megvalósulni, ezért szükséges
az átcsoportosítások végrehajtása. Az
átcsoportosítással érintett területek: Gézengúz Óvoda, Klapka iskola, CLLD
pályázat, külterületi helyi közutak,
Portelki bekötőút, útfelújítás és ivóvíz-

Helyreigazítás
„A Jászkürt Újság 2019. január
17-i lapszámában (ÚJ ÉVFOLYAM
8. év 03. szám (XXI/03.)) a „Kommentár egy viselkedésről” című
cikkben valótlanul állítottuk, hogy
dr. Gedei József önkormányzati
képviselő vitatta a Jászkürt Újság
bevételeit, továbbá, hogy korábban
egyetlen sort sem írtunk a cikkben
részletezett bírósági ügyekről.
Ezzel szemben a valóság az, hogy
dr. Gedei József nem vitatta a helyi sajtó bevételeit, valamint, hogy a Jászkürt
Újság korábban már írt a dr. Gedei Józseffel folytatott peres ügyekről.”

Kedves Olvasóink!
Mai, július 18-án megjelenő újságunk a 2019. évfolyam 29-30-as
összevont lapszáma. A jövő héten,
július 25-én nem jelenik meg az újság. Legközelebb augusztus elsejétől
kereshetik postaládájukban az ez évi
31. Jászkürt Újságot.

Ezen az időszakon belül a szűrés ideje:

Szerkesztőségünk a megjelenés szünetében ügyeleti időben továbbra is
rendelkezésükre áll. Ügyeleti időben személyesen, illetve emailen is várjuk megkeresésüket, közérdekű információikat.
Híreink ezalatt is megjelennek
a BerényCafé honlapunkon (www.
berenycafe.hu), illetve honlapunk
facebook profilján.
Ügyelet: h., k., cs., p.: 9-12 óráig.
Email: berenyiujsag@gmail.com

A szűrés helye:

Emlékezés

Felhívás tüdőszűrő vizsgálatra
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján

Jászberényben 2019. július 8-tól 2019.
augusztus 15-ig tüdőszűrés lesz.
hétfőn és szerdán 12-17 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken 8-13 óráig.
Utolsó szűrés napján, 2019. augusztus 15. csütörtökön 8-12 óráig.
Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézmény
Jászberény, Lehel vezér tér 6. (Bejárat a Galamb utca felől.)

Kérem, hogy egészsége, a tüdőbetegségek, illetve a szív- és
érrendszeri betegségek megelőzése, korai felismerése érdekében
a szűrővizsgálaton szíveskedjék megjelenni.
Jászberény, 2019. június 6.

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

Előterjesztést fogadtak el a „Klapka
tanműhely kialakítása” tárgyú projekt
többlet pénzügyi fedezetének biztosítására. A tervezett fejlesztés az épület és a
kapcsolódó parkoló teljes körű építési,
kivitelezési munkáit tartalmazza. A projekt megvalósításához az eddigiekben
már elfogadott (Költségvetési rendelet
szerint: bruttó 250.000.000 forint)
saját forráshoz további 69.246.620 forint saját forrás biztosítása szükséges. A
többletforrást a testület a 2020-as költségvetés terhére biztosítja.
A nap utolsó előterjesztéseként a
2019. évi „önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap” előirányzat
terhére a Maci Alapítvány támogatását fogadták el. A Maci Alapítványi
Óvoda támogatási igénnyel fordult
Jászberény Városi Önkormányzathoz,
2.998.277 forint összegben, épület
felújítására, linóleumcserére és ablakpárkány-pótlásra, balesetveszély elhárítása miatt. Az önkormányzat az említett megnevezésű előirányzat terhére
– a Városfejlesztési Bizottság javaslata
alapján – a Maci Alapítványt összesen
bruttó 1.000.000, azaz egymillió forint támogatásban részesíti.

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot
hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére:
Sorszám

Cím

Megnevezés

Helyrajzi
szám

Pályázati
induló ár

1.

Jászberény,
Rácz u. 42.

264 m2 területű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

2861

bruttó
2.900.000 Ft

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve
felvilágosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján
(Jászberény, Lehel vezér tér 18. 1. emelet 33. iroda, tel.: 57/505-751).

Agrárpályázat
Jászberény Városi Önkormányzat
pályázatot hirdet agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók,
őstermelők, illetve agrárgazdasággal
foglalkozó civil szervezetek részére.
A pályázaton igényelhető támogatás
formája és mértéke:
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Vállalkozások
maximum 1.000.000 Ft, civil szervezetek maximum 1.500.000 Ft-ra nyújthatnak be pályázatot.
Pályázók köre:
Vállalkozások:
• kizárólag jászberényi székhellyel /
telephellyel;

• legalább egy lezárt gazdálkodási /
üzleti évvel;
• legalább 300.000 Ft éves bruttó
árbevétellel rendelkező;
• Nemzeti Agrárgazdasági kamarai
tagsággal rendelkező
Civil szervezetek:
• kizárólag jászberényi székhellyel
• alapszabályban rögzített agrárgazdasági tevékenység, illetve cél megjelöléssel
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu), a Jászberényi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda,
tel.: 57/505-799).

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Mély fájdalommal, de a hit erejéből
vigaszt merítve tudatjuk, hogy

SUGÁRNÉ KONCSEK ARANKA

Kérem, a társadalombiztosítási igazolványát (TAJ kártya), személyazonosító igazolványát és lakcím kártyáját a szűrésre vigye magával!
Felhívom szíves figyelmét, hogy a szűrés a 40. életévüket betöltött
személyeknek térítésmentes, ajánlott a dohányzó személyek részére!
A 40 év alatti lakosoknak a vizsgálat térítésköteles, továbbá a szűréshez
szükséges a foglalkozás egészségügyi szakorvos által kiállított beutaló
is. Kiskorú személy vizsgálatára szülői beleegyező nyilatkozat alapján kerülhet
sor. A szűrés díját (1.700 Ft) postai csekken kell befizetni. A csekk kiadására
beutaló alapján kerül sor. A vizsgálatra vonatkozó részletes tájékoztatást a
szűrés helyén kapja meg.

vezeték. Az elmaradó két tétel esetében
olyan felújítások maradnak el, amelyek
a későbbi években is megvalósíthatók,
nem igényelnek azonnali beavatkozást.
A továbbiakban ingatlanok helyzetéről döntöttek. Alvári Csaba főépítész előterjesztéséhez fűzött szóbeli
kiegészítésben kifejtette, hogy zajlik a
településrendezési terv módosítása a
röplabdacsarnok építésének elősegítése
érdekében. Tájékoztatott, hogy túl vannak a kötelező véleményezési eljárásokon. Javasolta, a testület döntsön úgy,
hogy nem szükséges elfogadni a környezeti vizsgálatot, a véleményezéseket
pedig fogadják el.
A Jászberényi Mentőállomás részére
mentéstechnikai eszközök ingyenes átruházásáráról döntöttek Juhász Dániel
előterjesztésére. A mentőállomás két
EDAN iM20 Páciens monitor tartozékokkal, egy EDAN Pulse-Oximeter csecsemő, gyermek és felnőtt ujjcsipesszel
– mentéstechnikai eszköz-beszerzéséhez
kérte az Ügy- és Közrendi Bizottság segítségét. A mentéstechnikai eszközök
1.685.544 forint értékben beszerzésre
kerültek, és ingyenesen átruházhatók a
Jászberényi Mentőállomás részére.

2019. június 28-án, életének 100. évében elhunyt.

Tóth István

(1923 - 2014)
halálának 5. évfordulójára.
Szerető felesége és családja
Szeretett elhunytunkért július 25-én,
reggel 7 órakor szentmise lesz
a Barátok templomában.

Lelki üdvéért a jászberényi Főtemplomban
2019. július 22-én 6 óra 30 perckor
engesztelő szentmisét mutatunk be.
Szeretett halottunkat 2019. július 22-én 15 órakor
a katolikus egyház szertartása szerint
a jászberényi Fehértói temetőben lévő családi kriptába
helyezzük örök nyugalomra.
Drága emléke szívünkben örökre velünk marad!
Gyászolják rokonai, barátai és mindazok, akik szerették.
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Költségvetés, családok, útépítés
Pócs Jánost, a Jászság parlamenti
képviselőjét a Tisztelt Ház utolsó,
nyári szünet előtti vitáiról, az országos költségvetésről, és itthoni távlatos dolgainkról kérdeztük.
Halász Lajos
A parlamentben lezajlott a jövő
évi költségvetés vitája. Mi ennek a
büdzsének a fő csapásiránya?
Statisztikák szerint a nemzeti össztermékhez képest egész Európát figyelembe véve Magyarországon a legmagasabb a családtámogatások aránya. Ezt a
folyamatot tovább kívántuk erősíteni. A
2020-as költségvetésben a magyar családok támogatására hatalmas ös�szeg, 2228 milliárd forint áll majd
rendelkezésre. Ez az idei összegnél
224 milliárd forinttal több.
Miből következik ez a növekmény, más szóval mi van a
számok mögött?
A kormány következetes
gazdaságpolitikája nagyarányú
forrásnövekedést
eredményezett. Vállalásunknak megfelelően
ennek jó részét visszaforgatjuk
a családok számára, tehát a nekik szánt támogatások összege
is növekedhet. Így a jövő évtől
a kormány által meghirdetett
családvédelmi akcióterv összes
intézkedése életbe léphet. Ha a
Fidesz kormányzásának 2010-es
kezdetéhez viszonyítunk, 1261
milliárd forinttal tudunk többet
fordítani a családok támogatására, mint akkor.
A családokkal kapcsolatos két
kimondottan érzékeny terület az oktatás és az egészségügy. Itt mit tartalmaznak a tervek?
2010-hez képest oktatásra 500
milliárd, egészségügyre 740 milliárd,
nyugdíjakra – ami ugyancsak majd
minden családot érint – 840 milliárd
forinttal magasabb összeg jut. Persze
2010 régen volt, talán többet mond,
ha az idei tényhez képest megemlítem
ugyanezeket a tételeket: jövőre a maihoz képest oktatásra 48, egészségügyre
184, nyugdíjakra 136 milliárddal fordíthatunk többet.
Szavaiból úgy veszem ki, hogy
elégedett a költségvetéssel, de nem
mindenki volt ezzel így a Tisztelt
Házban.
Antall József egykori miniszterelnök úr mondását idézhetem: „tetszettek volna megnyerni a választást!” Magyarul, az mindig a kormányzó pártok
felelőssége, hogy felelősen tervezzenek,
és a költségvetés mögé állítsák a megfelelő támogatást. Ezt tehát senki nem
kérheti számon az ellenzéken. Ugyanakkor nem tagadhatom csalódottságomat, hogy a jövő évi költségvetés vitája
bizonyította az ellenzék komolytalanságát és nota bene alkalmatlanságát.
Az egyik ellenzéki vezérszónok például szóról szóra a 2017-es költségvetés
kapcsán elmondott beszédét mondta
el ebben a vitában is. Nem lehet jobb
véleményem a Jobbik módosító indítványairól, amelyekben felelőtlenül, évtizedre eladósították volna az államot,
fedezet nélküli demagóg ígéretekkel.
Még egy kérdés erejéig maradjunk a költségvetésnél és önnél, mint
a Jászság parlamenti képviselőjénél.
Most is nyújtott be módosító indítványt, mint két éve?
Az akkori költségvetés-készítés
végső szakaszában – páratlan módon
– elfogadta a többség a harminckettes
út, és a Jászkisér-Tiszasüly út felújítására, átépítésére kért 6,1 milliárd forintos módosító indítványomat. Ezért
a Pénzügyminisztériumhoz fordultam

egymilliárd forint többlettámogatásért,
amennyivel az említett utak többe kerülnek. Ezt a minisztérium a költségvetésen belül megoldotta, így ezért nem
kellett módosító indítványt beadnom.
Egy indítványom így is volt, 200 millió forintot kértem a jászapáti strand
fejlesztésére, amire az utóbbi években
nem tudtunk a kívánalmaknak megfelelő forrást előteremteni.
Személy szerint részt vett a vitában?
Örömmel tölt el, hogy a Mezőgazdasági bizottság részéről én lehettem
a vezérszónoki előterjesztő a költségvetés vitájában. Hangsúlyoztam, hogy
mekkora felelősséggel tartozunk azért,

hogy hazai, jó minőségű, versenyképes
árukkal tudjuk ellátni a lakosságot. Ez
a költségvetés ezt is elősegíti.
Közelítsünk a Jászsághoz a Parlament épületéből előbb egy olyan kérdéssel, ami nálunk is sokakat érint,
nevezetesen a családvédelmi akciótervnek a gyermekvállalás támogatásán túl milyen szerepe lehet?
Július elsején, hétfőn nem csak új
hetet kezdtünk, de elindult a családvédelmi akcióterv is. Ekkortól lehet
igényelni a babaváró támogatást, a családi otthonteremtési kedvezményhez
– találó nyelvén a CSOK-hoz – kapcsolódó kamattámogatott kölcsönt, a
jelzáloghitelek elengedésének bővített
változatát, valamint a nagycsaládosok
autóvásárlási támogatását. Az első napok tapasztalata alapján leggyorsabban
talán erre az utóbbira reagáltak a családok. Korábban már jeleztem, hogy a
jövő évi költségvetés már tartalmazza
az egész csomag fedezetét: jövő januárban lép életbe a nagyszülői gyed lehetősége, és a legalább négy gyerekes nők
személyi jövedelemadó-mentessége.
A következő kérdéssel érkezzünk
is meg a Jászságba képletesen és ténylegesen is. A harminckettes főút munkálatainak első kapavágásánál július
3-án szerkesztőségünk is ott volt. Mit
emelne ki az itteni történésekből?
A teljes, 13 kilométeres szakaszon
az aszfalt kopóréteg, valamint a pályaszerkezet helyi cseréjére kerül sor. Azt a
szakemberek állapítják meg, hogy hol,
milyen mértékben kell teljesen újjáépíteni az útpályát is, számunkra a lényeg
az, hogy a végén egyenletes, jó minőségű utunk legyen. Az biztos, hogy az
elöregedett aszfaltburkolatot 4-5 cm
vastagságban végig fel kell marni, majd
a profilba mart, meglévő töredezett, kiemelt szegélyt el kell bontani és helyette új szegélyt kell építeni, és a szükséges
helyeken a pályaszerkezet-cserét is el
kell végezni.
Hogy lehetséges, hogy a Jászkisér-Tiszasüly összekötő út többe kerül, mint a harminckettes?

Ennek egy oka van, az az út olyan
szinten tönkrement az idők során,
hogy a teljes útpálya eltűnt nagyobb
szakaszokon. Ennek az újjáépítése többe kerül, de elengedhetetlen.
Az egész Jászság közlekedését érinti a Jászberényt elkerülő út megépítése.
Ennek továbbra is jók az esélyei?
A miniszterelnök úrral történt megállapodásunk továbbra is érvényben
van, ahogy a harminckettes út elkészül,
azonnal kezdjük az elkerülő út megépítését. Már tisztáztuk az út vonalának
jogi hátterét, zajlanak a szerződéskötések, régészeti leletfeltárás is szükséges, és
a tervezés minden szintje érintett.
Mi lesz az új cél a jászsági úthálózat javítását illetően?
Hosszú távú célom, amiről
már ugyancsak egyeztettem legfelső szinten, hogy Jászberényt Jászárokszálláson át össze kell kötni az
M3-as autópályával. Ezt mind a két
város gazdasági ereje indokolja.
Már visszatértünk a Jászságba, de még egy búcsúpillantásra kérnénk: milyennek tűnik
Budapestről a Jászság fejlődése,
mindennapjai?
Köztudott, hogy itt élek a
Jászságban, ideköt minden, de a
parlamenti munkám kapcsán egy
kicsit másként látom a Jászság
fejlődését, mint egyesek. A Heti
Világgazdaságnak nemrégiben
volt egy gúnyosnak szánt megállapítása, miszerint a Jászság más
régiókhoz képest kiemelkedő támogatást kapott. Én irónia nélkül
is úgy gondolom, hogy ez igaz.
Ehhez kellett nemcsak a képviselői lobbi, nemcsak a kormány jó szándéka,
nemcsak az itt élők becsületes munkája, de plusz motiváció is közösen a polgármesterekkel, helyi politikusokkal.
Jó együttműködés, nem torzsalkodás.
Azokkal a városvezetőkkel nem tudok
mit kezdeni, akik a településük érdekei
ellenében mintha azt néznék, hogyan
nem lehet valamit megcsinálni, nehogy
a sikert valaki más kisajátítsa.
Az őszi önkormányzati választásokra a Fidesz polgármester- és
képviselőjelöltjeinek
megtalálása
a választókerületi elnök, vagyis az
ön felelőssége. Ez a fenti szemlélet
mennyiben befolyásolja a döntését?
Abban teljesen biztos vagyok, hogy
nekem minden településnek az érdekeit
kell első helyre tenni. Azt, hogy tenni
akaró, motivált polgármesterek és erős
testületek jöjjenek létre, cselekedni tudó,
bátor településirányítók. Számomra ez a
döntő, nem a párttagkönyv…
Hol tart a választókerület húsz
településének jelölési folyamata?
A húsz település közül tizenhétben
már készen állnak a nyerésre esélyes polgármester- és képviselőjelöltek. Három
helyen még folynak az egyeztetések.
Emeljük ki Jászberényt és Jászapátit. Itt mi a helyzet?
Mindkét helyen túl vagyunk
a megfelelő jelölési folyamatokon.
Azért, hogy ne legyek elfogódott,
közvéleménykutatást is rendeltem.
Mindkét helyen nagy többséggel a jelenlegi polgármestereket, Szabó Tamást
és Farkas Ferencet javasolták újraindulásra. Ami a képviselőket illeti, Jászberényben a tíz körzetben hat jelenlegi és négy
új képviselőjelöltünk lesz, Jászapátin pedig a jelenlegi testületi tagjaink mellett
két új jelölttel is számolunk.
Végezetül: milyen lesz a nyara?
Jó lesz kipihenni a parlamenti
munkát. Ez számomra szokás szerint a
dinnyeföldön történik majd, ahonnan
a jászsági rendezvényekre azért „kimenőt kapok”. Minden kedves jászságinak szép nyarat kívánok!
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Kis táncosok bemutatója Busszal Jászberényből
A buszpályaudvar átépítéséhez időzítettük a Múzeumi Esték programsorozatban a közelmúltban tartott előadásról szóló tudósításunkat: ezen Kiss
Erika helytörténeti kutató a Jászság
autóbusz-közlekedésének történetéről
mesélt a Jász Múzeumban.
Kárpáti Márta

Napközis tánctábort szervezett július 10. és 13. között Lékó Zsanett, a Move
For Vivacity tánciskola vezetője. A Zoltán Erika tánciskolából nemrégiben
kivált csapat szombat délután háromnegyed órás pörgős bemutatót tartott
a Déryné Művelődési Házban – elsősorban a táncosok hozzátartozóinak –, a
tábor és a tanév lezárásaként. Folytatás szeptembertől, amikor minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kép és szöveg: Pesti József

Kiss Erika elöljáróban elmondta,
hogy az érdekes témára a buszpályaudvar
és környékének jelenleg is zajló felújítási
munkálatai irányították rá a figyelmét. A
nagy múltú épület és a hozzá kapcsolódó
tevékenység Strompf Pál nevéhez kapcsolódik. A Berlinben diplomát szerzett
gépészmérnök az 1920-as évek derekán
álmodta meg a jászsági buszközlekedés
kidolgozását, amit sikeresen meg is valósított. Az 1926-ban indult vállalkozást hat
busszal és három személyautóval kezdte
üzemeltetni. Tíz évvel később már itt Jászberényben szerelték össze a járműveket,
amelyekkel a forgalmat Nagykátára, Budapestre, Apátira, Szentgyörgyre, Jánoshidára, Szentmártonkátára bonyolította a
vállalat. A szerelőműhely az egykori Serházban, a vállalat irodája a főtéri Vértesházban kapott helyet. A buszokat is a főtéri benzinkútnál tankolták az iroda előtt,
a jegyeket pedig a Vértes lányok intézték,
akik még külföldi utakat is szerveztek az
utazóközönségnek. 1935-ben már 22 alkalmazottat és több ipari tanulót foglalkoztatott a sikeresen működő cég.
A tulajdonos a városvezetéssel is jó
viszonyt alakított ki. Az igencsak poros

Jászberény számára hasznos volt a locsolóautó működtetése, amelyet szintén
Strompf műhelyében újítottak fel a vállalat saját költségén és tartottak karban.
A város tűzoltó autójával ugyancsak így
járt el a vállalatvezető. 1937-ben még egy
mentőautót is építtetett a műhelyében,
amelynek megyeszerte csodájára jártak.
A negyvenes évek elejére szépen
kibővült a járműpark. Ekkorra már kilenc nagy busz, két teherautó és három
személyautó állt a vállalat tulajdonában.
Érdekesség, hogy az Opel, Chevrolet,
Mercedes, Rába modelleket is itt szerelték össze a gyári alvázra.
Ebben az időben heti három-négy
alkalommal indítottak járatokat Budapestre, a környék településeire pedig
napi 2-4 busz indult. A Lehel Szállótól a
vasútállomásig napi három járat vitte az
utazóközönséget.
A negyvenes évekbeli városrendezés
alkalmat teremtett egy nagyobb, komfortosabb buszváró megépítésére. 1942-ben
a Rákóczi út kinyitása lehetővé tette a
legmegfelelőbb helyszínen a telekvásárlást, ahol aztán Bíró Fekete Lajos tervezőépíttető jóvoltából hamarosan fel is épült
a ma is ott álló „buszház”. Nem épp a legszerencsésebb időszakban,1944. október
7-én adták át az épületet, amely mellett
a Palotásy utcát is kiköveztette az építtető.
A háború igencsak megviselte a szerelőműhelyt és a járműparkot is. Egy
járművet hadi célokra, postagalambok
szállítására soroztak be, néhányat az oroszok vittek el. Végül három buszt sikerült
megtalálni, és a roncsokból Baráth Péter

Gyöngyösi úti szerelőműhelyében valahogy újra helyreállítva ismét munkába
fogni. 45 tavaszától egy teherautó alvázra
szerelt ponyvás jármű, úgynevezett rabomobil szállította az utasokat.
A buszház és környezte is lassan életre
kelt ismét. 1948-ban itt, az épület bejáratával szemben közadakozás nyomán
avatták fel a Petőfi szobrot, ami 1971-ig
egy körforgalom közepén díszíttette a teret. Szilágyi Nagy István szobrászművész
alkotásának talpazatát Csák József kőfaragó készítette, amelyet maga Strompf
Pál finanszírozott.
Az idős Strompf Pál már nem örülhetett sokáig a megújult térnek, mert 1948
június 30-án államosították az épületet,
ahonnan ő magának is ki kellett költözni. A berényi buszközlekedés megteremtője kisemmizve, anyagilag és erkölcsileg
megalázva egy albérletbe kényszerült. Az
államosítást követően a közúti közlekedés némiképp ismét átalakult. A mai piac
helyén, az egykori Vallus malom udvarán
az AKÖV és a TEFU telep gépjárművei
kaptak helyet. A buszok garázsa továbbra
is a Serház utcában volt 1970-ig, amikor
a romos épületet felszámolták és felépítették a mai társasházat. Az AKÖV is ekkor alakult át Volán Vállalattá, amelynek
1969-ben épült meg a telephelye.
A jászsági utasok nagy részét ma is
a Volán szállítja Jászberényből az ország számos településére. Aki a buszos
tömegközlekedést választja, a városközpontban még mindig Strompf Pál
„buszházánál” száll járműre. Ígéret szerint a patinás, szépen felújított épület
falán hamarosan emléktábla is felidézi
a berényi buszközlekedés megalapítójának emlékét.

Parkolási lehetőségek
Jászberény belvárosában

P1
P2
P3
P4
P5
P6-P7
P8
P9
P11
P12
P13
P14

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

Nádor utca (Nagytemplom mögött)
Galamb utca 2-4.
Bercsényi út 27. (Tiszti Klub udvar)
Dózsa György út 14. (városi Könyvtár udvar)
Zoltán utca 3. (Conselve Park mellett)
Szabadság tér
Fazekas utca
Déryné utca
Hatvani út-Zagyvapart
Kossuth Lajos utca 2-4. (Városi piac - Kőhíd között)
Fürdő utca (Gimnázium udvar)
Nyitva: 2019. 06. 15. - 2019. 08. 20-ig
Május 1 tér (Klapka udvar)
Nyitva: 2019. 06. 15 - 2019 08. 20-ig

facebook.com/
berenycafe

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

25 éve a lakosság szolgálatában.

Cement Diszkont

Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
Normál gipszkarton 2,4 m2/tábla 1.250 Ft/tábla
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről
OSB 8-as 3,125 m2/tábla 3.600 Ft/tábla
10 fajta szén, fa- és napraforgó brikett, tűzifa kapható.
Lambéria, hajópadló.
Építőanyagok.

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

Jb., Szelei út vége Hrsz.: 9406. T.: 06-57/411-061 Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.
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w
A hétwminden napján délutánonként
w is várjuk vásárlóinkat!

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

Odüsszeusz a táborban

Petőfi Áron a JKSE új elnöke

Azt már korábban megírtuk, hogy
Gulyás Csaba, a Jászberényi Kosárlabda SE elnöke négy év után lemondott tisztségéről, így az új csapat kialakítása mellett új elnököt is keres
a klub. Nos, meg is találták a pécsi
illetőségű Petőfi Áron személyében,
akinek munkáját elnökségi tagként
Gulyás Csaba és Hőgye István segíti
majd, míg a klub társadalmi elnöke
dr. Csiki Zoltán lett.
Mitológiai szereplők bőrébe bújhattak
és az olimpiai küzdelmekben is indulhattak a Csillag-Cserhaj Szolgáltató
Ház és a Kis-Csillag Tanoda szervezésében zajló nyári tábor résztvevői.
szőrös
A tematikus tábort a hátrányos helyzetű, jászberényi hat és tizenhat év közöttiek számára ingyenesen hirdették meg,
és tartalmas programokkal vártak kisebbeket és nagyobbakat július 1. és 12. között. A dráma- és táncfoglalkozások mellett korhű dekoráció készítése, strandolás
és beszélgető kör is várta az iskolásokat.
A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is egy adott korszakhoz kapcsolódott több tevékenység is, tíz napon át
mintegy harminc gyerek merülhetett el
a klasszikus görög kultúrában. Felejt-

hetetlen volt az ókori olimpiai játékok
mintájára lebonyolított sportvetélkedő, ahol a fiatalok próbára tehették
erejüket, gyorsaságukat, ügyességüket.
A kézműves foglalkozások során
kellékeket, jelmezeket készítettek a gyerekek, melyek a drámaórákon kaptak
szerepet, mint ahogy Odüsszeusz történetében maguk is szereplőkké váltak.
A nagy lelkesedéssel zajló próbák során
a tragikus és megható helyzetek során
a hűség, a kitartás, a harc és a hazatalálás is átélhetővé vált számukra. Nem
mellesleg, a játszva tanulás eredményét
a táborzáró előadáson a joggal büszke
szülők számára is bemutatták. A görög
hadvezér révbe érése mellett rap- és táncos produkció is volt a műsorban. Idén
nyáron még egy rajztábort is rendeznek,
melynek augusztus 12-től 16-ig az állatvilág lesz majd a középpontjában.

FIGYELEM!

A jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény lakosságát, hogy
a Pethes Imre út 6. szám alatt lévő Szántai
Tornakert sportpályái

2019. július 15. - 2019. augusztus 22. között,
nyitott pályák akció keretében magánszemélyek
részére térítésmentesen használhatóak.
A használat egyéb feltételeivel és a nyitva tartással kapcsolatosan
bővebb információ a helyszínen és a www.vvzrt.hu honlapon olvasható.

Sport, egészség, játék egy helyen. Szántai Tornakert!

Petőfi Áron a Pécsi Tudományegyetemen szerzett testnevelő tanári diplomát, és mellette a kosárlabda-, az úszóés a labdarúgó edzői (BSC) képesítést
is megszerezte, valamint a Budapesti
Műszaki és Gazdálkodástudományi
Egyetemen közoktatás vezetői képzését
is sikerrel teljesítette. Fiatalabb korában kosárlabda-játékos volt, majd a női
(PTE PEAC) és NB I/B csoportos férfi
kosárlabdacsapat (VESC) vezetőedzőjeként is dolgozott, és sportvezetőként
is szerzett már gyakorlatot, hiszen 2010
óta a PTE-ÁOK Petőfi SE elnöke. A
napokban sikerült őt telefonon elérni
és az elképzeléseiről kérdezni.
Váratlanul érte a jászberényiek
megkeresése, hiszen a napi munkája
Pécshez köti?
Amikor megkerestek igen meglepődtem, már csak azért is, mert én egy
kisebb klubot vezetek itt Pécsett. Elmondhatom, hogy azért sikeresek voltunk itt a helyi tudományegyetemmel
karöltve. Végeztünk teremfelújításokat,
valamint az egyetemi bajnokságban is
szerepeltünk. Egyébként régebbről van
kapcsolatom Jászberény irányába, hiszen két éven át a PVSK-Panthers NB
I/B csoportos csapatában a jelenlegi
másodedző, Lo Elhadji Malick csapattársa voltam. Továbbá Mészáros Richárd – aki sikeresen szerepelt a JKSE
NB I/B-s csapatában – szintén tudott
rólam, és az ő családja is közreműködött a megkeresésben. Nyár elején
kezdődött ez a megbeszélés, ami idáig
tartott. Ez idő alatt olyan feltételek,
elképzelések tárultak elém, amelyekre
nem mondhattam nemet.
Úgy tudom, ragaszkodott ahhoz,
hogy Gulyás Csaba továbbra is az elnökségben legyen.
Ez teljesen természetes, hiszen Csa-

A közelmúltban a Palota udvarán
megnyitott Berényi Borudvar péntek
este A hónap borának választott Tokaji Szamorodni kóstolását ajánlotta
a borász, Péter Ákos kínálásával.
k. m.

Jászberény, Nagykátai út 25. Tel.: 06-57/515-230
Nyitva: h-p: 8-17, szo.: 8-12 óráig.
www.alfold-autohaz.hu
* Az autó illusztráció. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

ba és Hőgye István személyében a folyamatosság biztosított. Itt az elmúlt öt
évben rendezett, szisztematikus munka
folyt, aminek eredményeként – fennállásuk óta –, idén a legsikeresebb évet
tudhatják maguk mögött, ami igazán
figyelemre méltó, hiszen nem minden
klubnál van ez így. Ebből is látszik,
hogy miért ragaszkodom hozzájuk. Én
főleg ügyvezető elnökként kívánok tevékenykedni, szakmai elképzeléseim

Ács Tibor

Finom nedűk
Hegyaljáról

Alföld-Autóház Kft.

www.jku.hu

Péter Ákos harmadik generációs
borász Tokaj-Hegyaljáról hozta el családi pincészetük, a Péter Pincészet legjobb nedűit. A hat tételből álló borsor
gyöngyöző itallal nyitott és a nyertes
szamorodnival zárult. Meglepetésként
egy plusz tétel is bekerült a kóstolók
sorába, ugyanis a szervezők egy nem
mindennapi menüvel – smookerben
párolt marhaszeggyel, omlósra sült csülökkel – is készültek, ami megkívánta a
hozzá illő testes tokaji bort. Akit nem
tántorított el a csak ijesztgetésként aláhulló égi áldás a programtól, az ismét
egy kellemes, ízlelőbimbókat kényeztető estét tölthetett el a Borudvarban
értő magyarázat és kellemes jazz muzsika kíséretében.

talán majd a következő évi bajnokságtól lesznek hangsúlyosabbak. Most az
a lényeg, hogy továbbra is jó viszonyt
ápoljunk azokkal a szponzorokkal, támogatókkal, a városvezetéssel, és egyáltalán azokkal a személyekkel, akik
az előző elnökségnek köszönhetően jó
kapcsolatban voltak a klubbal, és hathatós támogatást nyújtottak a JKSEnek. Szerződéseket is úgy kívánok
kötni, amihez az elnökség együttes
jóváhagyását adja. Tehát nem az lesz,
hogy én megkapom az aláírási jogot és
egyedül döntök fontos kérdésekben.
Az elnökségnek elsősorban a megfelelő hátteret kell biztosítani, így nem
kerülhetem meg azt a kérdést, hogy
tervezi-e új támogatók bevonását?
A legfelsőbb osztályban szereplő
pécsi kosárlabdacsapat révén természetesen vannak kapcsolataim, így természetes, hogy ilyen irányban is fogunk
tárgyalásokat folytatni. De a legfontosabb az lesz, hogy az átmenet zökkenő-
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mentes legyen, azaz akik eddig támogatták a klubot, ezután se pártoljanak
el. Ismerem az eddigi fő szponzor álláspontját is a támogatással kapcsolatban.
Ezzel együtt is el kell ismerni eddigi tevékenységüket, hiszen nagyban hozzájárultak az eddigi sikeres szerepléshez,
és ezt nem szabad elfelejtenünk. Remélem, hogy velük is ki tudunk alakítani
egy új kapcsolati rendszert, ami mindkét fél számára előnyös lesz. Valamint
azt is tervezem, hogy
az országosan ismert
cégeket is bevonjunk
valamilyen szinten a
támogatásba. Ez nagyon nehéz munka lesz
természetesen, de mindenképpen szeretnék
ezzel megbirkózni.
Nikola Lazics vezetőedző szakmai munkáját mennyiben kívánja segíteni?
Személyesen még
nem találkoztunk, de
játékos koromból ismerem őt, talán még
játszottunk is egymás
ellen, majd természetesen figyelemmel kísértem edzői munkásságát is. Elévülhetetlen
érdemei vannak az elért
helyezést tekintve, ami azt jelenti, hogy
kiválóan végzi munkáját. Főállású vezetőnek jövök, és elsősorban az öltözői
légkörben szeretnék jobban részt venni, hogy minél több tapasztalatot szerezzek, de nyilván a szakmai munkába
nem kívánok beleszólni. Viszont a következő szezontól kezdődően, amen�nyiben az ún. „fiatal szabály” megmarad, azaz minden mérkőzésen egy 23
év alatti játékosnak a pályán kell lenni,
arra már másfajta igazolási rendszert
kell kidolgoznunk, és ebben szeretnék
én is részt vállalni. Az ősszel kezdődő
bajnokságra – ugyanúgy mint az előző
időszakban –, a jól összeszokott edzői
stáb építi majd fel a csapatot. Folyamatosan figyelik a lehetséges játékosokat,
légiósokat, és nemsokára megkezdjük a
leigazolásokat is.
Remélhetőleg Petőfi Áron elképzelései valóra válnak, és a Jászság kosárlabda kedvelőinek nagy családja tovább
növekszik majd.

6. oldal

Múltidéző

www.jku.hu

2019. július 18.

Polgári családok rokoni szálai
Polgári családok múltjában tehettünk időutazást Hortiné dr. Bathó
Edit néprajzkutató előadása által
június 27-én, csütörtökön. A Múzeumi Esték programsorozat múlt heti
alkalmával négy jászberényi család
rokoni kapcsolataira derült fény.
Szabó Lilla
A népes publikumnak bevezetésül
Kókai Magdolna etnográfus köszönte
meg, hogy a nagy meleg ellenére is a
múzeumi estét választották időtöltésül.
A döntést biztosan nem bánták meg,
hiszen lehetőség nyílt belelátni nemesi
családok múltjába és kibogozni a szerteágazó rokoni szálakat, melyek válaszokat
adnak a jelenkor társadalmi hálójára is.
A 18-19. század társadalma rendkívül sokszínű volt. A népességet jómódú redemptusok, a náluk is gazdagabb
nemesi redemptusok, valamint a saját
földtulajdon nélküli irredemptusok és
mesteremberek, kereskedők alkották.
A társadalom ezen rétegei egymás között tartották a kapcsolatot a státuszuknak megfelelően.
Ezt az elvet tartották szem előtt a
családok keresztszülő választás esetén
is. A polgári szülők igyekeztek mindig magas beosztású keresztszülőket
felkérni, akiknek a későbbiekben több
feladata volt a baba körül, mint napjainkban. Erre példa, hogy a csecsemő
keresztelőjénél még az anya sem volt
jelen, csak a bába és a keresztszülők,
éppen ezért bőven akadt félreértés a
baba nevét, sőt még olykor a nemét
illetően is. Nem egy feljegyzés dokumentálja, hogy később két tanú és az
édesanya jelenlétében módosították az
elírt adatokat. Régen a nagyszámú szü-

letést magas halálozási szám követte,
ezért a szülők nem mindig emlékeztek
arra, hogy az újszülöttnek választott
nevet már korábbi gyermeküknek adták és az életben is maradt. Ilyen vicces
helyzetekből született például János1 és
János2 nevek – tudtuk meg Editkétől.
Szintén jellemző volt, hogy egy
családban akár 8-10 gyermeknek is
ugyanazt a keresztszülőt választották.
A polgári családoknál ezzel ellentétben
egy keresztszülő többnyire három-négy
gyermekért felelt. A társadalomban akkoriban általában egy nevet adtak az újszülötteknek, a jómódúak viszont két,
három, vagy akár négy keresztnévvel is
ellátták a babát. Házasításnál szintén
a polgári családokban gyakran előfordult, hogy a fiatal lányokat idősebb nemesekhez adták férjül, a korkülönbség
pedig több mint tíz év is lehetett.
Az elhangzottak tükrében a néhány
perces összefoglaló után négy család rokoni kapcsolataiba pillantottunk bele.
Dr. Bathó Edit elsőként Lőrincz Kristóf (eredeti nevén Cristoph Lorenz)
tanácsos serfőző mester életéről osztott
meg érdekességeket, aki annak idején
a Szép utcában épített házat, a mai
Thököly úton. Polgári státuszáról árulkodik az is, hogy 1845-ben ő bérelte a
Zöldfa és a Morgó kocsmát. Lőrincz
Kristófnak és első feleségének, Forgács
Máriának három gyermeke született.
Felesége halála után a 24 éves özvegy
Nagy Borbálát vette feleségül, nekik
nyolc gyermekük született. Érdekesség, hogy második lányuk, Franciska
47 éves volt, amikor az első házasságát
megkötötte. A keresztszülőket illetően,
a családban három gyermek részére is
Stégner Erzsébetet és férjét, Mihálkovics
József jászkapitányt választották.

Hatodik gyermekük keresztapja
Bartsik Márton, aki később házassági tanúja is lett a lánykának. Utolsó két gyermekük keresztszülei Pray András Lipót és
felesége Pray (Scharschmidt) Karolina.
Pray András Lipót szintén serfőző
mester volt, a mai Steak House épületében lakott. Karolinával nyolc gyermekük született, közülük is kiemelkedő
Flóra lányuk, aki mint kiderült, Antall József miniszterelnök nagymamája
volt. A családban több gyermeknek is
Eigen Károly földbirtokost választották
keresztszülőnek.
Bartsik Márton ügyvéd, jászkun
kerületi aljegyző, jászkapitány neve
már ismerősen csengett a családfákról
hallva. Márton 1805-ben született Kis-

kunfélegyházán Bartsik József és Nagy
Győri Julianna gyermekeként. A család
1820-ban költözött Jászberénybe. A

szülőket a Főtemplom kriptájába helyezték örök nyugalomra, ebből adódóan
sikerült Bartsik József halotti dolmányát, valamint
Julianna halotti ruháját
megtalálni és restauráltatni,
amely ma is a múzeum tárlatát képezi.
Bartsik Márton keresztkomaként és esküvői
tanúként került kapcsolatba Lőrincz Kristóf serfőző
családjával. Márton testvére, Károly Lőrincz Kristóf
lányát, Juliannát vette feleségül, ami egy újabb rokoni
szálat jelentett.
Márton másik testvére,
Johanna Jászberény jeles
polgárához, Barthó Ignác
területi főjegyzőhöz ment
feleségül. Az ő gyermekük, ifj. Barthó
Ignác 1846-ban házasságot kötött
Sismis Franciskával, Sismis Mihály és

Szendrey Franciska lányával. Szendrey
Franciska egyébként Szendrey Júlia
nagynénje volt. A házaspár gyermekeik házassága révén kerül kapcsolatba a
Kollár, Muhoray és a Vallus családokkal. A sok-sok rokon életútjából az is
kitűnt, hogy idősebb Bathó Ignác Endre nevű fia főjegyző volt, illetve a Jász
Múzeum őre.
Csak néhány említés az előadásból, melyek láttatják, hogy egy polgári
család több rokoni szállal kapcsolódott
más családokhoz. A magas tisztség és a
befolyásos kapcsolatok mindenkiben
közös pontok voltak, ez tette lehetővé,
hogy a polgári családok egyesüljenek.
Mára ezek a szigorú elvek a kor változásával felhígultak, illetve a családi kötelékek sem maradtak meg olyan szoros
kapcsolatnak, mint régen. Mindenesetre érdekes volt belelátni a közel 200 évvel ezelőtt élt családok múltjába, amit
az előadás végén a közönség soraiban
ülők további kérdésekkel igyekeztek
jobban megismerni.

Kitekintő

2019. július 18.
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Színvonalas alkotótábor és kiállítás Pikáns, zsíros bulizás
A Jász Alkotók Köre 23. alkotótáborát rendezte Jászapátin, ahol zömében
műkedvelő képzőművészek, köztük
sok fiatal vett részt a programokon.
A kéthetes művésztelep végén, annak
zárása képpen az ott született munkákból július 12-én, pénteken délután
kiállítás nyílt a Vágó Pál helytörténeti
gyűjteményben.
Demeter Gábor
A Jászságból elszármazott művészek összefogására alapított Jász Alkotók Köre (JAK), közel negyed százados

múltra tekinthet vissza. Ma már itt élők
is vannak közöttük, és olyanok is, akik
időközben visszatértek szülőföldjükre. A
művészeti kör életében már hagyomány,
hogy minden nyáron két hétre összejönnek a Jászapátin szervezett művészeti
táborba, Vágó Pál festőművész egykori
szülőházába. Az inspiráló programokat
és az együtt alkotás örömét kínáló kéthetes tábor az ott készült alkotásokat
bemutató kiállítással zárult.
Az ünnepélyes megnyitót a Vágó
Pál helytörténeti gyűjtemény udvarán
szépszámú képzőművészet kedvelő várta. Deli Julianna festőművész, a tábor
szervezője köszöntötte az érdeklődőket,
és összefoglalta a kiállítást megelőző napok eseményeit. A július elején indult
alkotótábor résztvevői – köztük több
festést, rajzolást kedvelő gyermek –, számos programon vehettek részt. Jártak

Jászberényben a Hónap Műtárgya sorozat bemutatóján a Szikra Galériában,
alkottak néhányan kint a természetben,
Jákóhalmán a Tarna és Jászberényben a
Zagyva folyó töltésén. Ellátogattak a kerek erdő közepén fellelhető Korányi tanyára, ahol már jó néhány alkalommal
jártak az előző táborok idején is ihletet
meríteni. Ez alkalommal Korányi Attila
festőművész emlékére, az ő alkotásaiból,
a tanya tisztaszobájában rendezett alkalmi kamara kiállítást tekintették meg.
Ugyanitt szemlélhették meg a jásziványi
polgármesteri hivatal tulajdonában lévő
Chiovini Ferenc által készített lovas fest-

ményt. Kirándultak a Tiszaigari arborétumba, ahonnét mindenki maradandó
élménnyel tért haza. Megemlékeztek
Szalkári Rózsáról, akinek a művésztelep
életre hívása köszönhető.
Egy ideje a tábornak – a második
hét szerdáján –, olyan állandó programja
van, amit sokan várnak, ez az irodalmi

est. Az alkotó művészek között ugyanis
jónéhányan nem csak festenek, rajzolnak, de irodalommal, írással is foglalkoznak, és ez alkalommal saját műveiket
olvasták fel az érdeklődő közönségnek.
Az alkotótábor történéseinek összefoglalója után Kóródi Anikó operaénekes,
operanagykövet mondta el gondolatait
a kiállítás megnyitásához kapcsolódóan.
Megidézte benne Vágó Pál tevékenységét,
aki művésztelepet hozott létre Jászapátin
a maga korában, és Szalkári Rózsát, aki a
mi időnkben élesztette fel, kezdte újra ezt
a tevékenységet.
Számos támogatója volt a tábornak
idén is, a résztvevők segítségüket saját
alkotásaikkal köszönték meg, melyeket
személyesen adtak át részükre.
Az alkotótábor fiatal művészei közül a legügyesebbnek nyilvánítottat
harmadik esztendeje Szalkári Rózsa egy
alkotásával ismerik el, amit idén Kovács
Amarílisz érdemelt ki.
D. Kovács Júlia, a Jász Alkotók Köre
elnöke ajándékkönyveket adott át a táborban alkotó fiataloknak és az őket korrigáló, segítő tanároknak.
A kiállításmegnyitót családias vendéglátás követte, miközben a Vágó Pál

helytörténeti gyűjtemény kiállítótermében 25 alkotó képeit ismerhette és szemlélhette meg a közönség.
A falakon látható művek változatossága és magas színvonala megmutatta,
hogy a lassan negyed századdal ezelőtt
életre hívott közösség ereje, vitalitása, tevékenységébe vetett hite töretlen.

Józsa Tamás és Vizi Péter fesztiváligazgatók vezetésével 25 fős stáb dolgozott azon, hogy a régió legnagyobb
mainstream fesztiválja, a Zsír On the Fest
idén is tökéletes legyen. Az időjárás inkább a sportrendezvényeknek kedvezett,
hiszen az éjszakai koncertek idejére igencsak lehűlt a levegő, de a bulihangulat
garantáltan felfűtötte a kedélyeket.
A három napba bőséges programkínálat fért. Természetesen megrendezték most is a fesztiválnak nevet adó
Zsíroskenyér focikupát felnőtt és gyermek kategóriákban. A fiatalokat még

A Civil Falu sátrai között is érdemes
volt tenni egy kört, ahol a környezettudatosság témakörében adtak felvilágosítást a kitelepült jászsági egyesületek
képviselői. Más jellegű felvilágosításban
lehetett része a híres felnőttfilm gyártó,
Kovács Kovi István szexuálpedagógus
előadását hallgatóknak.
A nappal ingyenes programokat
este a belépődíjas rendezvények váltották fel, ahol az ország legmenőbb
lemezlovasai és együttesei izzították a
hangulatot, hogy az kitartson egészen
hajnalig. Csütörtökön az Ak26, Lmen
Prala, pénteken a Parno Graszt, szombaton pedig az Usnk és a tavalyi nagy
sikeren felbuzdulva ismét Curtis fűtötte
be az Aréna sátor légkörét. A live koncertek mellett nagynevű dj-k látogattak el a fesztiválra, köztük az év hazai
lemezlovasa Szecsei, a győri dj lány
Yamina, a rádiósból lett lemezmágus
Bárány Attila, a magyar hous élvonalból Katapult, és Dj Noyz Szerbiából.
Ez évben újdonságként volt jelen a
Ciao Ciao Itália színpada, ahol az olasz

a nyakukba zúduló zápor sem tántorította el a pályáról, a hűsítő esőben is
kergették a labdát a sátrak alól lelkesen
biztató népes szurkolótábor örömére.
A futball mellett futóverseny és rafinált skót felföldi játékok is színesítették a fesztivál sportprogram kínálatát.
A mozgástól és lelkesítéstől kifáradt
csapatok a főzőverseny ételei mellett
pihenhették ki fáradalmaikat jóféle
bográcsosokkal csillapítva éhségüket.

életérzésbe kóstolhattak bele a látogatók
a gasztronómián és a zenén keresztül. A
Burn színpadon jól megfértek egymással
a különböző zenei irányzatok, a houstól
a retro discon át a conga zenéig mindenki megtalálta a kedvére való muzsikát.
Mindent összegezve a Zsír on the
Fest az elmúlt évtized során rangot
szerzett a nyári fesztiválkínálatban. Elsősorban fiatalokat vonzó, színvonalas
programjaival jó hírét viszi a Jászságnak.

Kereken tíz esztendeje annak,
hogy Alattyán tornatermében a
Zsíroskenyér Kupa focitornára jelentkezett néhány csapat. A tornatermet gyorsan kinőtte a rendezvény,
idén a mára jól megfűszerezett Zsíron csütörtöktől vasárnap hajnalig
ment a buli az alattyáni focipályán és
környékén.
k. m.

Vidámság ékszerekbe zárva
Tóth Flóra Bohemian Florance néven évek óta készíti látványos ékszer
szettjeit. Alkotásaira a Városi Könyvtár kreativitásra érzékeny dolgozói is
felfigyeltek.
kazsimér
Flórát gyermekkora óta vonzották
a művészetek. Édesanyja festményeket,
grafit rajzokat készít, nővére hobbifotós, így nem meglepő, hogy otthonosan mozog ebben a világban. Szenvedélye a varrószakkörön és a rövidáru
boltokban töltött délutánokon kezdődött, ahol lenyűgözték a fényes gobelin
és kötőfonalak.
– Úgy gondoltam, milyen jó lenne,
ha ékszerként lehetne viselni ezeket a
szép anyagokat. Először csak magamnak készítettem egy nyakláncot, melyet
aztán számos alkalommal hordtam.
Miután többen is kedvet kaptak hozzá, online felületen kezdtem építeni a
márkát, itt találtak rám a könyvtáros
hölgyek is. Először a Jászsági Népmesepont megnyitójára kértek tőlem ékszereket, majd általuk önálló kiállításom is
megvalósulhatott.
Flóra elmondása szerint mindenből
képes ihletet meríteni. A következő ötlet olykor az utca emberétől érkezik, de
egy színes fotó, egy film, kiállítás vagy
utazás is inspirálón hathat.
– Mikor Görögországban voltunk,
annyira gyönyörűnek találtam a vattacukorszerű, rózsaszín naplementét,

hogy elképzeltem, milyen szép ékszert
lehetne készíteni a természet adta színekből. De ugyanígy voltam a Frida
Kahlo tárlaton. Hazaérve azonnal nekiláttam egy, a festőnő által inspirált
nyaklánchoz – idézi fel a hétköznapi
ihletforrásokat a kozmetikusként végzett lány, aki a hirtelen jött benyomások ellenére tudatosan dokumentálja a
munkafolyamatokat, a színek kódjait,
a különféle elemek összetételét.
- A fonalak mellett használok még
ásványi és kásagyöngyöket, apró medálokat, bojtokat, pomponokat, a cél,
hogy a végeredmény egy könnyen variálható, kényelmesen hordható, vidám
ékszer legyen. Magával a névválasztással is azt szerettem volna tükrözni,
hogy ezek bohókás, bohém, színes kiegészítők, melyeket fiatalok és idősebbek egyaránt viselhetnek.
A Bohamian florance megálmodójához gyakran különleges kérések is
érkeznek. Merész párosításnak, később
pedig sikeres terméknek bizonyult a
lila és citromsárga színeket kombináló
nyaklánc, vagy a hatvan, kézzel készült
pomponból létrehozott karácsonyi ajtókopogtató.
– Bár nem iparművészként dolgozom, folyamatosan új technikákon töröm a fejem. Próbálok újdonságokat belevinni az ékszerekbe, fejleszteni magam
más alkotók tanácsai által. Nincs olyan,
hogy ne volna hozzá kedvem, mert kikapcsol, úgyhogy ha lehetne, legszívesebben minden nap ezt csinálnám.

Fotók: Józsa Tamás
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A rendszerváltás harminc éve
A Nagy Imre Társaság Jászberényi
Szervezete Egy út a rendszerváltáshoz
– Donáth Ferenc és a demokratikus
ellenzék címmel szervezett előadást
július 2-án a Városi Könyvtárban. A
rendezvény alkalmával Besenyi Vendel helytörténeti kutató, Donáth
László evangélikus lelkész és Lengyel
László politológus idézte fel a rendszerváltás előzményeit.
Munkatársainktól
A rendszerváltás harmincadik évfordulójára emlékeznek ebben az időben
– kezdte beszédét Besenyi Vendel. Három évtizeddel ezelőtt hazánk életében
nagy változás következett be, ugyanis az
egypártrendszer megszűnt, 1990-ben
negyven év után szabad választások következtek. 1991-ben az utolsó szovjet
katona is elhagyta hazánk területét, így
Magyarország újra független állam lett.
A hazai rendszerváltás legalább 5-6 éves
folyamat volt az előkészítést pedig többnyire a külföldi események határozták
meg – hallhattuk Besenyi Vendeltől.
A szovjet blokkhoz tartoztunk, a
Kádár-korszak végső szakasza a szovjet
típusú rendszer, Sztálin utáni változatainak nyílt válságkorszaka volt. Az
amerikaiak a ’80-as években a fegyverkezési verseny új szakaszát indították
el, amivel a szovjet hadigazdálkodás a
civilek kizsigerelésével sem tudta tartani a tempót. 1985-ben Gorbacsov lett
a Szovjetunió Kommunista pártja főtitkára, aki a peresztrojka programmal a
gazdaság felülről jövő átalakítását ígérte.
Sikereihez hozzájárultak a gépezet látványos, többnyire tragikus eseményei
is, a dél-koreai utasszállító tévedésből

történő lelövése, vagy a csernobili atomkatasztrófa. A szocialista tábor vezetői
ellenszenvvel figyelték a szovjet pártvezető reformkommunista elképzeléseit,
köztük Kádár János is. A szövetséges
rezsimek alattvalói viszont reménységet merítettek a gorbacsov-jelenségből
és Kelet-Európában nagy népszerűségre tett szert a főtitkár. A fegyverkezési
verseny csökkentése érdekében Ronald
Reagannal szerződést írt alá, illetve a
külföldön állomásozó szovjet csapatokat
is hazahívták. Amikor a Kelet-európai
kommunista rendszerek 1989-90-ben
összeomlottak, Gorbacsov beletörődött
és elindította a Szovjetuniót a képviseleti demokrácia felé vezető úton.
Donáth Ferenc életútjáról szintén
Besenyi Vendel osztotta meg gondolatait. Donáth Ferenc 1913-ben született
Jászárokszálláson, és a mai Lehel Vezér
Gimnáziumban érettségizett. Az 1970es évek végétől a formálódó politikai
ellenzék egyik vezető egyénisége lett.
1985-ben részt vett a Magyar Ellenzéki
Értelmiségiek találkozóján is.
A témával kapcsolatban elsőként
Lengyel László politológus szólalt fel.
Beszédében szólt a Népfront, sajátságos
ellenzéki közösség kialakításáról, amin
Donáth Ferenc munkálkodott, majd
személyes emlékeinek is hangot adott.
Donáth Ferenc evangélikus lelkész
beszédében hangsúlyozta, hogy ’56 emlékezetét fontos megőrizni napjainkban.
Szintén személyes hangvétellel beszélt a
mai társadalomról, kifejtve nézeteit vallási és politikai szemszögből.
Az előadások után koszorúzással
folytatódott a megemlékezés immár a
Lehel Vezér Gimnázium falánál. A koszorúkat Donáth Ferenc emléktáblája

előtt helyezték el a megjelentek közül
valamennyien.
***

Egy igaz ember élete

Donáth Ferenc (1913-1986) jogi
egyetemet végzett, politikus, agrártörténész. 1932-ben Debrecenben bekapcsolódott a kommunista diákmozgalomba.
Tevékeny résztvevője volt az 1937-ben
kibontakozott, Magyarország függetlenségét és társadalmi reformokat hirdető antifasiszta Márciusi Frontnak. A
népfrontmozgalmat szervezve került
közel a népi írókhoz, akikkel élete végéig együttműködött. Az 1940-es évek
elején pár hétig Geszten munkaszolgálatos. Ezt követően évekig illegalitásban
élt, és bár többször letartóztatták, sikerült túlélnie a Horthy-rendszert. 1945ben az Országos Földbirtok-rendezési
Tanács alelnöke, majd 1948-ig a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára volt. Politikai meggyőződése
alapján célja a munkásság és a parasztság
szövetségén alapuló újfajta demokrácia kialakítása volt. Tagja lett a Magyar
Kommunista Párt (1948-tól Magyar
Dolgozók Pártja) Központi Vezetőségének, később a KV titkárságát is vezette.
1951-ben az államrend megdöntésére
irányuló szervezkedés koholt vádjával
letartóztatták. Koncepciós per keretében, Kádár Jánossal és más, ún. hazai,
(azaz nem Moszkvából hazatért) kommunistával együtt elítélték. Nagy Imre
miniszterelnöksége idején, 1954-ben
szabadult. 1956-ban részt vett a forradalmat megelőző politikai, gazdasági vitákban, majd Nagy Imréhez csatlakozva
a forradalom irányításában. 1956. november 4-én a forradalom számos vezető-

jével együtt a jugoszláv nagykövetségen
keresett menedéket. Az ide menekülteket, családjukkal együtt cselszövéssel
a romániai Snagovba vitték. Néhány
hónap múlva a magyar hatóságok tartóztatták le, Budapestre szállították, és
a Nagy Imre-perben a vádlottak padjára
ültették; 1958. június 15-én tizenkét
évi börtönbüntetésre ítélték. 1960-ban
amnesztiával szabadult. Az 1980-as évek
elejéig tudományos kutatóintézetekben
dolgozott, a mezőgazdaság problémáival
foglalkozott, számos agrártörténeti művet publikált magyar és idegen nyelven.

Az 1970-es évektől egyre aktívabb szerepet vállalt a szerveződő ellenzék soraiban. A különböző politikai irányzatok
között közvetítő, összefogó személyiség
volt, a demokratikus és a népi ellenzéket egységes frontba tömörítve akarta
szolgálni a közvetlen demokrácia ügyét,
és az ország gazdasági felemelkedését.
1979-ben ő lett az elnöke a Bibó-emlékkönyv szerkesztőbizottságának. Kiemelkedő politikai érdeme volt a monori ellenzéki tanácskozás megszervezése
(1985), amely előkészítette a politikai
rendszerváltozást.
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Fesztivál is a mézvásár

 folytatás az 1. oldalról
A Hamza Múzeum foglalkoztatóval
várja a kicsiket. Természetesen minden
díjmenetes lesz. A legügyesebbek kis
tasakokba csomagolt mézet kapnak,
vagy kis mézeskalácsot.
Nem csak a kicsiknek, de a felnőtteknek is élmény a kisvonatozás. Idén
is felülhetünk a városnéző járgányra?
Sőt, már nem csak nézelődhetnek
az érdeklődők, de Farkas Vince Kristóf,
a Jász Múzeum munkatársa értő idegenvezetője lesz az utasoknak. A járat
óránként indul a könyvtár elől.
Az előadások között mindig találunk olyat, ami a laikusokhoz is szól.
Az idén melyik előadót ajánlaná kiemelten az érdeklődők figyelmébe?
Rögtön az első előadást jó szívvel
kínálom a természetgyógyászat iránt
érdeklődőknek. Rozs István, a téma
legjelesebb hazai szakértője a nyers
propolisz feldolgozásáról és gyógyászati
felhasználásáról beszél majd reggel kilenc órai kezdettel az Ifjúsági Házban.
Hamarosan könyve is meg fog jelenni a
ma egyre népszerűbb apiterápiáról.
A szakmának milyen programot
tud ajánlani, amire érdemes odafigyelni?
Erdős Norbert előadására mindenképp tanácsos odafigyelni. Az egykori
EP képviselő a méhészeti ágazat helyzetét vázolja az unió vonatkozásában. A
másik érdekes és aktuális téma az ágazatban tevékenykedők szerepéről, felelősségéről és a lehetőségekről, a lejtmenet megállításáról szól Boross Péter, az
OMME elnökének tolmácsolásában.
Ha már szóba került a lejtmenet,
a magyar méhészetre még mindig a
hanyatlás jellemző?
Sajnos az évek óta megfigyelhető
méhpusztulás nem állt meg, egyre több
gondot jelent. A szélsőséges időjárás
szintén gond. Többek között ennek
hatására a termelékenység csökken.
Térségünkben is pusztulnak a
méhek?
A régióra ez nem annyira jellemző,
inkább a megye déli részén fordultak
elő esetek. Az információknak nem vagyunk teljesen birtokában, hiszen még
zajlik a termelés, a méhek kint legelnek
a napraforgó mezőkön. Azért érkeznek
be hírek jelentősebb méhpusztulásokról,
a kaptárak előtt, vagy a selyemfű táblákban elhullott nagyszámú egyedről. Azt
tudni kell, hogy például a selyemfű nektár gyűjtésekor sok rovar a legyengült
állapota miatt pusztul el. A mérgek,
permetszerek jelenlétét szinte lehetetlen
laborban kimutatni a gyors lebomlás
miatt, így harcolni is nehéz ellene.
Az időjárás sem volt túl kegyes a
méhészekhez.
Az akác virágzásának időszakában
csapadékos, hideg idő volt, alig tudtak
gyűjteni a méhek, így máris tudjuk,
hogy rossz évet zárunk majd, hisz a legértékesebb mézfajtából kevés termett. A
selyemfű vagy más néven vaddohány viszonylag jól mézelt, de aki legeltetett selyemfüvön, már nem biztos, hogy bevállalja a napraforgót is. Aki mégis elmegy
még napraforgót gyűjtetni, elfogadja

annak a kockázatát, hogy nem lesznek
elég erősek a családok a teleltetéshez.
A kiállítók számában is érezhető
az ágazat hanyatlása?
Szerencsére Jászberényben még nem
érzékeltük a hatását, mintegy 160-170
kiállító jelezte a részvételét a rendezvényen. Az ország minden pontjáról, sőt
határon túlról is jönnek kiállítók, vásárlók, visszatérők és újak is. Most majd a
parkolással lesznek gondok, illetve sok
logisztikai problémát meg kell oldanunk.
A mézvásár egyik fénypontja a királynőválasztás. Idén hányan jelentkeztek a megmérettetésre?
Eddig hat jelöltről van tudomásom. Remélem, most is sikerül elkötelezett hölgyet választani, aki méltóképp
képviseli a szakmát, és nem sajnálja
rááldozni az év során szinte valamen�nyi hétvégéjét a méz népszerűsítésére.
A fesztivál egyik leglátványosabb eleme, amikor fúvószenekar kíséretében
a város főterén keresztülvonul a mézkirálynő a huszárok és a mézlovagrendek kíséretében. Idén a menet 9.40kor indul az Ifjúsági Ház elől. Érdemes
megnézni, hiszen a látványon túl a
mézkirálynő és a lovagrendi tagok kis
tasakos reggeliző mézet osztogatnak az
érdeklődőknek.
Ki lesz az idei sztárvendég?
Zoltán Erika fogja koncerttel szórakoztatni a közönséget. Most kicsit
szűkösebb a keret, de igyekszünk
színvonalas programokkal szolgálni a
szakma mellett a családokra fókuszálva. Szeretnénk, ha a nagyközönség is
megismerné a méz jótékony hatásait,
és finom ízét, ezért hívunk kifejezetten
olyan kiállítókat is, akik az újdonságok
kóstolására adnak lehetőséget. Ilyenkor
az új ízeket a medvehagymás méztől
kezdve a hagyományos, már ismert
finomságokig végig lehet kóstolni. Az
értékes tombolanyereményekért szintén érdemes részt venni az eseményen.
A szakmabeliek inkább vásárolni,
ismereteket és eszközöket begyűjteni
látogatnak el a rendezvényre. Melyek
a legnépszerűbb termékek?
A gyakorlottak már korán reggel
beszerzik a szükséges eszközöket. Sokan például nálunk vásárolják meg az
egész évben használatos mézkiszereléshez szükséges tároló edényeket, egyéb
méhészeti eszközöket, de vesznek itt
méhanyát is.
Jó jövedelemforrás a méhészkedés?
Azt látjuk, hogy a szegényebb társadalmakban még igen, Nyugat-Európában már nem. Ott inkább hobbiméhészetek találhatóak, nem elsődleges
megélhetési forrás a méhészet. Mi sem
tartozunk már a szegény társadalmak
közé. Hozzáteszem, a jóléti társadalmakban fogy a legtöbb méz. A németek az akácot szeretik, a skandinávok
viszont a kristályosodásra hajlamos vegyes virágmézeket.
Szívesen veszik nyugaton a magyar mézet?
Minden árkérdés. Amennyiben Argentínából olcsóbban tudják megvásárolni, akkor onnan veszik. Argentína mellett Mexikó és Kína a világ legnagyobb

Regnáló Mézkirálynő
utolsó bálja

2019. augusztus 2-án, az Aranysas Rendezvényházban,
19.45-02 óráig.
Jelentkezni 2019. július 28-ig lehet,
Ifjúsági Ház Jászberény Bercsényi u 1. Tel: 06 20/321-9252
Részvételi díj vacsorával: 5.000 Ft/fő
A jó hangulatról a Siklai duó gondoskodik.

Várunk táncolni szerető baráti társaságokat!
Szervező: Jászsági Méhészegyesület

termelői. Velük nehéz versenybe szállni.
És mi a helyzet a hamisítással?
A kiskapukat úgy tűnik, könnyű
megtalálni. A vizsgálatoknak, az Eu-s
szabványoknak megfelelve akár laborban is elő tudják állítani a mézként
eladott terméket. Az biztos, hogy azon
az áron, amelyen a kínai piac kínálja a
termékeit, lehetetlen mézet előállítani.
Mi, magyarok területi adottságaink
miatt mennyiségben nyilván nem vagyunk elöl, minőségben viszont képesek vagyunk versenyezni.

A Jászság ezen belül milyen kategóriába tartozik?
Szerintem a jók közé. Nem ros�szabb az átlagunk az országostól. Nálunk a napraforgó a fő termék. Itt sok a
kötött talaj, mélyen fekvő a terület. Az
ilyen jellegű földeken mézel legjobban
a napraforgó. Érdekes módon a Dunántúlon nem nagyon mézel. Sajnos
ma már léteznek önmegporzó fajták,
amelyek nem is vonzzák magukhoz a
rovarokat, nem termelnek nektárt.
A fiatal korosztály mennyire próbálkozik méhészkedéssel megkeresni
a napi betevőre valót?
Az utóbbi években a támogatásoknak köszönhetően egyre többen

próbálnak vállalkozni, fiatalodott a
szakma. Másrészt az utóbbi időkig jövedelmezés szempontjából felfelé ívelő
volt a méhészeti ágazat. Sajnos ma már
nem csak stagnál, de lefelé megy, így
most nehezebb. Többen ebből kifolyólag termelési irányt váltanak, tehát
egyéb méhészeti terméket állítanak elő.
Az értékesítés terén egyre fontosabb
szerepet játszik a marketing. A mézelő
méh a világ leghasznosabb rovarfajtája.
Segítségükkel a mézen túl út nyílik a
propolisz, a méhpempő, a virágpor értékesítéséhez. A gyógyászat, a kozmetikum széles körben használja ezeket az
újra felfedezett termékeket. Ezeket a
termelési technológiákat tanulni kell,
az értékesítési lehetőségeket fel kell fedezni. Többek között ez is célja a méhésztalálkozónak.
A mézvásáron évente találkoznak
a méhészek. Ez valószínűleg nem
elég a fenti ismeretek átadására. Mikor, hol van még lehetőség szakmai
információk begyűjtésére?
Az egyesületnek ősztől tavaszig
kéthetente foglalkozásai vannak itt, az
Ifjúsági Házban, ahová minden alkalommal szakmai előadót hívunk. Ezen
alkalmakon különböző szemszögekből világítjuk meg a lehetőségeinket.
Évente többször megyünk tanulmányi
kirándulásra, idén például három helyre látogatunk majd el. Zalaegerszegen
bemutatót és bioméhészetet tekintünk

meg. Szoktunk rendezni méhészpikniket is, ami inkább a kikapcsolódást,
a barátkozást szolgálja. A legnagyobb
térségi civilszervezetként nem csupán
szakmai, de elmondhatom, hogy baráti
szálak is összefűznek bennünket.
Említette a biomézet. Mitől bio a
bio a méhészetben?
Vegyszermentesen kell kezelni a
méheket. Csak olyan atkairtó szereket
lehet használni, ami a biokultúra egyesület engedélyével rendelkezik. A legeltetés helyszínére is szigorú előírások
vonatkoznak, kizárólag vegyszermentes területről lehet gyűjtetni. Ebből a
szempontból szóba jöhet az akácméz, a
selyemfűméz, mert ezeket nem permetezik. Hozzáteszem, a biomézet mintegy húsz-huszonöt százalékkal magasabb áron lehet értékesíteni.
Mivel egy jó hangulatú fesztivál
ígérkezik, zárásképp áruljon el valamit a rendezvény előestéjére prognosztizált méhészbálról!
A Regnáló mézkirálynő utolsó bálja
című mulatságra mindenkit szeretettel
várunk péntek este az Aranysas Rendezvényházba. A vacsorán, majd az azt
követő táncos összejövetelen a mézkirálynő körében jelen lesznek a magyarországi és erdélyi mézlovagrendek
tagjai is. Reméljük, egy jó hangulatú
programmal sikerül megnyitni és megalapozni a XXXII. Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozót.

XXXII. NEMZETKÖZI
MÉZVÁSÁR ÉS MÉHÉSZTALÁLKOZÓ 2019. augusztus 3.
PROGRAMOK

Bercsényi úti Sportcsarnok

(Jászberény, Bercsényi u. 11.)
• 9.30 óra Mézkirálynő és kísérete, valamint
Mézlovagrendek felvonulása a városban.
• 10.00 óra Megnyitó. Dr. Szabó Tamás polgármester köszöntője.
A Mézvásárt megnyitja: Tarpataki Tamás helyettes államtitkár.
Lesti Kitti mézkirálynő beszámolója.
2015-ben alapított Zsidei Barnabás - díj átadása.
• 10.40 óra Mézkirálynő jelöltek felvonulása.

Sportcsarnok udvara

• 10.45 óra Élő méhcsalád kezelésének bemutatója
méhszúrás veszélye nélkül. Tartja: Kuczora Péter a Jászsági
Mézlovagrend tagja.
• 11.00 óra Füstölőgyújtó és keretszegező verseny.
KULTURÁLIS MŰSOR GYERMEK PROGRAMOK
• 13.00 óra Zoltán Erika – előadóművész (sztárvendég).
• 14.30 óra Mézkirálynő koronázása.
• 15.00 óra Tombolasorsolás. Fődíj: egy NB 4 keretes automata
rozsdamentes mézpergető értéke 300.000 Ft. Forgalmazója:
Nógrádi Méhészbolt.
• 8.00-16.00 óra • Méhészeti eszközök kiállítása és vására,
kis- és nagytételű mézértékesítés. • Méhészek, mézfelvásárlók,
méhészeti eszközgyártók találkozója. • Kézműves foglalkozás
és egyéb mézes foglalkozás gyerekeknek (ingyenes légvár, arcfestés
stb.). • Mézeskalács díszítés (bemutató). • Méhkas készítési
bemutató (Dózsa Sándor gyékény kas, gyékénypárna készítő).
• Méz és méhészeti termékek kóstolója. • Népművészeti
kirakodóvásár. • Városnéző kisvonat egész nap.

Ifjúsági Ház Nagyterem

(Jászberény, Bercsényi u. 1/A)
• 9.00 óra A nyers propolisz feldolgozása és gyógyászati
felhasználása. Előadó: Rozs István természetgyógyász
• 10.00 óra EM működése hasznos mikróbák használata a
méhészetekben. Előadó: Almásy Béla kutató agrármérnök.
• 11.00 óra A méhészeti ágazat helyzete az EU-ban.
Előadó: Erdős Norbert Az EP Méz-jelentésének beterjesztője.
• 11.30 óra Az ágazatban tevékenykedők szerepe,
felelőssége és lehetőségei – azaz, ki állíthatja meg a
lejtmenetet? Előadó: Bross Péter az OMME elnöke.
• 12.00 óra Marketing a méhészetünkben,
miben vagyunk mások.
Előadó: Molnár Gergely 2008-ban az év méhésze.
• 13.00 óra Mézpiaci információk, mézárak 2019.
Előadó: Fazekas Gyula A magyar Mézkereskedők és Csomagolók
Egyesületének elnöke, valamint felkért mézkereskedők,
OMME képviselői.
Moderátor: Ábrahám Péter, a Nagykunsági Méhészegyesület elnöke
• 13.00 óra Fórumozók találkozója (iskola épület)
Házigazda: Bezzeg László “Tükör” a Profi Méhészegyesület elnöke,
OMME elnökség tagja.
Vásári információ:
5100 Jászberény, Bercsényi u. 1
Tel./fax: 06-57/411-823, 06-20/327-6422
E-mail: mezvasar@jaszkerulet.hu, jaromi.cintia@jaszkerulet.hu
Honlap: https://www.facebook.com Nemzetközi Mézvásár
http://www.jaszmehesz.hu/

A mézvásár egész területére díjtalan a belépés. Várjuk Önt és kedves családját rendezvényünkre.
(A programváltozás jogát fenntartjuk)

10. oldal

Szabadidő

www.jku.hu

Hangulatos lesz a Csángó
 folytatás az 1. oldalról
Nem titkolt szándékuk, hogy ezzel a
programmal szeretnék megköszönni az elmúlt időszak közönségtől érkező támogatását, ami rendkívül sokat jelent az együttes tagjainak a további motivációkhoz, az
elért és a rájuk váró további sikerekhez. A
hazaiak mellett érdekes és egzotikus külföldi vendégeket is köszönthetünk a fesztiválon. Kolumbia, Bolívia, Ecuador mindmind kuriózum lesz. Ezek az együttesek
soha nem jártak még nálunk, a törököket
viszont régi jó ismerősként köszönthetjük
ismét Jászberényben. Gyimesből nyolcvan
hagyományőrző érkezik, negyvenen jönnek Erdély egyéb vidékeiről. Körülbelül
százötven-százhatvan határon túli magyar
jön, és körülbelül ugyanennyi külföldi
vendég. Mindösszesen hat-hétszáz fellépő lesz a fesztiválon. A program kedden
a Víz utcában táncházzal indul, szerdán
nyílik a Bor utca a főtéren. Ezen az estén
látható az első gálaműsor az Állami Népi
Együttes előadásában, valamint ekkor
mutatkoznak be a külföldi vendégek is.
Emellett párhuzamosan a főtéren ugyancsak lesznek koncertek. Csütörtöktől a
Margit-szigeten már a vásározók is várják a
látogatókat, illetve a szigeti színpad szintén
előadások helyszíne lesz. Pénteken a Jászság Népi Együttes új műsora tekinthető
meg, majd a Fölszállott a páva gálaműsor
látható a Szabadtérin. Hagyományosan a
felvonulás a szombati napon lesz. Lehetséges, hogy az építkezések miatt módosított útvonalon, de az élmény garantáltan
nem marad el az előző évekhez képest.
Éjszaka nagyon jó koncertekre invitálják
a közönséget, úgymint Ferenczy Gyuri és
a Rackajam, Szalonna és barátai, illetve a
jászságos Balogh Melinda erdélyi cigány
zenei dallamokat tartalmazó legújabb cdjének bemutatkozó albumával. Vasárnap

este a Viszontlátásra Jászberény műsorban
mindenki ingyenesen megtekinti a nagyszabású gálaműsort a főtéren. A hagyományok mellett valamennyi újszerűség is
felfedezhető majd a Csángó Fesztiválon.
Most a főtéren négy-öt helyszínen várják
kézműves foglalkozások az érdeklődőket.
Idén a szigeti vásározók kevesebben lesznek, viszont törekednek azt a színvonalat
és miliőt képviselni, ami méltó a népzenei
fesztiválhoz. A minőségi műsorokhoz minőségi vásárt kívánnak társítani. A gasztronómia terén ugyancsak igyekeznek a
minőségre törekedni - árulta el Szűcs Gábor. A Bor utcában színvonalas kézműves
étel- és italkínálattal várják a látogatókat.
Többféle bor, sör, pálinka, sajt és egyéb
finomság oltja a látogatók éhét, szomját a
faházakban.
Kiállítások teszik teljessé a kulturális
palettát. Csángó viselet kiállítás a Magyarmagyar konferencia keretén belül, Váradi
Levente gyimesi témájú fotógalériája, és
már a harmadik éve megjelenő Csángó
Falu kiállítás várja az érdeklődőket.
A táborok szintén szerves részei a
fesztiválnak. Negyedikétől a Táncház és
zenésztábor mintegy százhúsz résztvevővel, a kisebbeknek pedig az Aprók tábora
lesz nyitva a fesztivál ideje alatt. Ebben az
évben egy nyugodt költségvetésű, hangulatos programot terveztek a szervezők,
aztán majd jövőre, a harmincadik kerek
évfordulóra megpróbálják tökéletesíteni,
még színvonalasabbá tenni a fesztivált –
ígérte végezetül Szűcs Gábor programigazgató, aki hozzátette: „A főtér fejlesztési munkálatainak ellenére igyekszünk
ugyanolyan színvonalas műsort prezentálni a nagyközönségnek, mint eddig.
Szereplők, újak és régiek most is bőven
vannak a programban. A fergeteges hangulat most is garantált.”

2019. július 18.

Sírás, hiszti, lázadás

 folytatás az 1. oldalról
Felhívta a figyelmet a szülői fegyelmezés gyakori hibáira, amikor nevelés
helyett önbizalmat rombol az anyuka
vagy az apuka. Elmondta, hogy a túlzott
korlátoknak, a büntetésnek sok értelme
nincs, hiszen a gyerek nagyon hamar
megtanulja kijátszani azokat. Ugyanakkor ezek a sokszor felesleges szigorok – a
gyerek szerint macerálások –, aláássák a
szülő-gyermek kapcsolatot, ami a kamaszkor küzdelmeinél csapódik vissza.
A gyereknek még a fiatal felnőtt
éveiben is szüksége van arra a bizonyos
lelki köldökzsinórra, amin vissza tud
kapaszkodni a szülőhöz. Kell, hogy a

háttérben ott legyen egy felnőtt bizalmas, mert referencia hiányában a kortársaihoz fordul, és akkor jön a vak vezet
világtalant képlet. A bizalom kulcsa az
érdeklődés, a meghallgatás. Akkor is érdemes erőt venni és figyelni a gyerekre,
ha youtuberekről vagy a legújabb számítógépes játékokról mesél, mert utána
megosztja a saját gondolatvilágát, a lelki

sérelmeit is azzal, aki meghallgatja.
A kicsiknél a hiszti lehet a beszélgetés bevezetője. A hiszti egyfajta figyelemfelhívás, valamilyen szükséglet,
amit a gyerek nem képes szavakkal
kifejezni. A szülőt gyakran kellemetlen helyzetbe hozó hisztinek két válfaja
van. A distressz hiszti, amikor a gyerek
elméje szinte kikapcsol, és csupán a
csecsemőkori agyrészek funkcionálnak
őrült ordítást produkálva. A másik az
úgynevezett kisnéró hiszti, amikor nagyon is tudatosan követelőzik a gyerek
valami vágyott dolog után. Az előbbit
először önnyugtatással, majd a gyerek
türelmes, szerető nyugtatásával lehet

kezelni. Ilyenkor a logika, a magyarázkodás nem segít, a feszültséget kell
eltüntetni. Megelőzni feladatok kiosztásával, döntési lehetőségek megadásával lehet például vásárlási helyzetben. A
kisnéró esetben a „terroristákkal nem
tárgyalunk” szabály van érvényben. Azt
tudni kell, hogy az első tíz hónapban
nincs semmilyen hiszti. Akkor még

csak a támadás, vagy a menekülés reflexe váltja ki a sírást.
Korai gyermekkorban az érzelmi
agyra lehet hatni. Mesékkel, fantáziával,
bábozással, kreatív tevékenységekkel sok
félelem, feszültség oldható. Mindezek az
aktivitások segítenek az önelfogadásban
és a világ megértésében.
Kamaszkor idején átmenetileg úgy
tűnik, az addig felépített kapcsolat
összeomlik. A tinik winchestere átmenetileg lefagy. A lányok masszívan
lázadnak, szerintük anya mehet a sül�lyesztőbe, úgysem ért semmit. A fiúk
szimplán lusták, szinte csak enni és
aludni képesek. Vida Ági szerint ez a
néhány év sok türelemmel, odafigyeléssel a hisztikorszakhoz hasonlóan túlélhető. Legfontosabb, hogy mindvégig
megmaradjon a csecsemőkortól épített
bizalmi kapcsolat, amihez a kamasz varázsütésre vissza fog térni.
A saját fiai életéből is bőven merített szórakoztató előadás aktív beszélgetéssel, majd Vida Ágnes könyveinek
dedikálásával zárult.

Ajánló

2019. július 18.

Palkó Tibor kiállítása

Július 11-én, Budapesten a K.A.S. Galériában – Kortárs Alkotók Stúdiója –,
nyitották meg Palkó Tibor, városunk
egyetlen Munkácsy-díjas festőművészének kiállítását PRE REPRO címmel.
d. g.
Furcsának tűnhet a kiállítás címe,
de kortárs művészek esetében ez elfogadott lehet. A Palkó Tibor kiállítására invitáló meghívón található sorok
a tárlaton látható alkotások lényegére
is próbálnak rávilágítani: „Saját mű
elő(PRO)adása, a tudati tartalom fel-

idézésével, az eredetivel megegyező, az
eredetihez nagyon hasonló vagy azonos
új(RE)bóli elő(PRE)állítása, változás
nélkül, újra elmondása az eredeti felidézésével, teljes utánzás újraélésével, a
folyamat ismételt létrehozásával.”
Palkó Tibor eddigi munkássága alatt
megpróbált sok mindent, számtalan
sziporkázó ötlet vásznakkal, festékkel,
szokatlan tárgyak kivételes körülmények között. Rajzok, grafikák, nagyméretű olajképek maradandó pillanatai
művészetének, melyek egyedülállóak a
magyar kortárs képzőművészetben. Jellegzetes, egyedi stílusa mással össze nem

téveszthető alkotóvá teszi őt.
A fővárosban rendezett kiállításmegnyitóján Muladi Brigitta művészettörténész ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe a kiállítás anyagát. Saját költeményének stílusos előadásával közreműködött Nagy Zopán fotóművész,
költő. Jászberény város képviseletében
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester
tisztelte meg a művészeti eseményt.
Hogy véletlenül-e vagy tudatosan,
nem tudható bizonyosan, de a kiállítás
megnyitó dátuma éppen megegyezett
Palkó Tibor születése napjával, mely
szám szerint a hatvanadik volt.

Nélkülözhetetlen önkéntesek

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja, valamint a Damjanich János
Múzeum által életre hívott szakmai
nap rendezvényeinek városunk 145
éves gyűjteménye adott otthont július 10-én, délután.
Kazsimér Nóra

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek elnevezésű projekt keretében rendezték meg az Önkéntesség
és Iskolai Közösségi Szolgálat a Múzeumokban címet viselő szakmai napot a
Jász Múzeumban. A tanácskozáson mindenekelőtt a vállalkozó kedvű, tettre kész
civilek munkáját ismertették és méltatták
a résztvevő intézmények képviselői.
A hivatalos regisztrációt követően
Hortiné dr. Bathó Edit igazgatóasszony
köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte többek között Bolla János emeritus
jászkapitányt és feleségét, továbbá a jelenlévő múzeumi kollektívát.
A megnyitó gondolatokat Vincze
Rita, a projekt koordinátora fűzte tovább, aki rövid tájékoztatóban számolt
be az MKSZ (Múzeumi és könyvtári
fejlesztések mindenkinek) program
részleteiről, és az annak keretében kitűzött célokról, melyek idén legfőképp
az önkéntesség témakörére terjednek

ki. Kiemelte, hogy az EFOP-os projekt
kapcsán a megalakulásának idén 145
éves jubileumát ünneplő Jász Múzeum
merült fel elsőként, mint a szakmai nap
helyszíne, hiszen az intézmény nagyszámú önkéntes közösséggel működik.
„Mi nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy a múzeumunkat ilyen széles önkéntes gárda veszi körül, és élvezzük azt
a kiváltságot, hogy mindenkor segítenek
nekünk” – vette át a szót Hortiné dr.
Bathó Edit, majd felidézte az 1874-es
múzeumnyitást, megemlítve Sipos Orbán közbenjárását, elvégre ő volt az, aki
szorgalmazta, hogy hozzanak létre gyűjteményt a jász történelmi relikviákból.
A múzeum történelmének, illetve tudományos, közművelődési és hagyományőrző tevékenységének ismertetését követően a mindenkor összetartó, produktív
munkaközösség került bemutatásra.
A jelenleg nyolc főállású dolgozóval
működő intézmény több mint negyven
önkéntest mozgósít a mindennapok, de
leginkább a rendezvények lebonyolítása során. A kölcsönös segítségnyújtás
mellett a hétvégi ügyeletek, a tárlatvezetések, a szerepjátékok, a kézműves és
múzeumpedagógiai foglalkozások, valamint a helytörténeti kutatások azok a
tevékenységek, melyekben szerepet vállalnak a vállalkozó kedvű jelentkezők.
A közösséget nagyobb számban nyug-

díjasok alkotják, de szabadidejükben
az aktív dolgozók is szívesen kiveszik a
részüket az ellátandó feladatokból.
A száraz adatsoroknál jóval beszédesebbek voltak azok a szórakoztató, mozgalmas képsorok, melyek az önkéntesek
élményekkel teli mindennapjait örökítették meg. Az igazgatóasszony végezetül hálával fordult a jelenlévő segítők
felé, akik nélkül ma már elképzelhetetlen lenne a múzeum élete.
A folytatásban Fülöp Andrea, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi
Oktatási és Módszertani Központ koordinátorhálózati referense számolt be a
MOKK kutatásairól, és a múzeumi iskolai közösségi szolgálat tapasztalatairól.
A 2006-ban alapított MOKK a
Skanzen egyik igazgatóságaként működik Szentendrén. Céljuk a kompetenciaalapú oktatás megvalósítása az egyik
legfontosabb iskolán kívüli oktatási helyszínen, vagyis a múzeumban. A projektnek köszönhetően jelentősen megnőtt a
múzeumok korszerű használatát jól ismerő pedagógusok, múzeumi szakemberek és programok száma, és ez módszertani megújulást is eredményezett.
Az országos szintű szemléletváltást
remekül demonstrálta az együttműködés keretében megvalósuló, diafelvételeken bemutatott gyerektábor, melyen
fogyatékossággal élő fiatalok vettek
részt. A különleges bánásmódot igénylő nebulók mellé kötelező önkéntes
óráikat töltő, érettségi előtt álló diákokat állítottak társnak a tábor szervezői.
A múzeumban megszerezhető tudáson
túl a gyerekek felejthetetlen élményekkel és tapasztalatokkal is gazdagodtak,
melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a
jövőben empatikus, felelősségteljes, lelkiismeretes felnőttek legyenek.
A szakmai rendezvény kerekasztal
beszélgetéssel folytatódott Farkas Edit, a
Hamza Múzeum igazgatója, Bugyi Gábor, a Jász Múzeum kulturális szervezője,
illetve Vincze Rita koordinátor közreműködésével, majd az elhangzottak kapcsán
kérdések feltevésére nyílt lehetőség.
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Programajánló
Dumaszínház
július 18., csütörtök 20 óra
Three stars: Badár Sándor, Mogács Dániel és Felméri Péter fergeteges dumaparádéján a röhögés garantált. Badár
Sándor a bakterházból indult, és mégis
szinte mindenki humor vonalról ismeri. A szentesi humormaffia tagjaként
poénszervezetben elkövetett folyamatos
viccelődéssel vádolható, mert hivatásszerűen beszél Badárságokat. Felméri Péter
humorral önszántából kezdett el foglalkozni barátai unszolására. Adottságainak
köszönhetően kiválóan alkalmas fellépő
kisebb-nagyobb zárt termekben, merjük
kijelenteni, akár űrhajókon is. Mogács
Dániel színésznek készült, és ennek ellenére az is lett. A művészet nem csak szívügye, de genetikailag kódolt öröksége is.
Örül, hogy van társadalom, mert tudja
kritizálni.
Szabadtéri Színpad
Klubkoncert
július 19., péntek 21 óra
An.Er. Jazz Band & Sebestyén Róbert
(Mi az ábra?) Improvizációk Jazzből az
Alterba, Sebestyén Róbert és Nyeste Róbert kalandozása az An. Er. Jazz Band
zenekarral. Fellépnek: Sebestyén Róbert
– gitár, Nyeste Róbert – gitár, Sárközi
Erika – nagybőgő, Vida Angéla – ének,
kazu Terenyi Krisztián – gitár, Földházi
Sándor – trombita.
Lehel Film-Színház
Focizz és csobbanj! - Pan-Pan Beach
Kupa strandlabdarúgó torna
július 20., szombat 9 óra
Utánpótlás korosztály délelőtt 9 órától.
(2003.01.01. után születettek, díjazás:
tárgyjutalom). Felnőtt korosztály délután 14 órától díjazás: 1. helyezett csapat
50.000 Ft, 2-3. helyezett csapat tárgyjutalomban részesül. Érdeklődni és nevezni
Kiss Attilánál (70-5112536 vagy atikis@
freemail.hu).
Lehel Termálfürdő - Pan-Pan Beach
Yoko Retro Nyári Fesztivál
július 20., szombat 21 óra
Különleges szabadtéri buli, különleges
helyszínen az elmúlt 40 év legjobb slágereivel! Folytatódik a Yoko Retro Nyári
Fesztivál sorozata az LVG udvarán! Az
éjszaka sztárvendége az elmúlt évtizedek egyik legnépszerűbb együttese, a
Desperado lesz, akik elhozzák a csapat
legnagyobb slágereit. Gyere és álmodj,
Rajtad múlik, Ég veled és számos továb-

bi sláger sem marad ki. A zenei időutazás házigazdájaként Dj Guba táncoltatja
meg a közönséget egészen hajnalig kedvenc retro slágerekre.
Lehel Vezér Gimnázium udvara
Pont neked! Pont itt! –
I. Jászberényi Ponthatárváró Buli
július 24., szerda 19 óra
Felsőoktatási ponthatárok kihirdetését
váró közösségi esemény, ahol lesznek
örömkönnyek, hatalmas mosolyok és
szomorkodások is. Így mindenkinek
lesz valamiért oka bulizni! Sztárfellépők:
Ricco x Miss Mood, Dj Szecsei „apánk”
és Csaba F // Norbee V, Dragon S,
Wedding Disco. A belépés ingyenes!
Lehel Vezér Gimnázium udvara
25. Társastánc Gála
július 27., szombat 19.30
A már több mint félszáz éve működő társastáncokat oktató egyesület, a Lehel Melody
ezen a nyáron is megrendezi hagyományos
Társastánc Gáláját, sorrendben a 25-et. Fellépők: Lehel Melody TSE csoportjai; a Jász
Gimnasztika SC és a Dance Fitness SE. Vendég táncosok: Bencsik Gergő és Sándor Szilvia valamint Varga Gergely és Bendó Csilla.
Szabadtéri Színpad
Déryné Deszkáin –
Csoportterápia mjuzikelkámedi
július 28., vasárnap 20 óra
Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről... azaz rólunk. Fülbemászó dallamok és sziporkázóan szellemes
szövegek röpítik a nézőt a mjuzikelkámedi
felhőtlen, kacagtató, fényesen csillogó világába. Ebben az esetben ez nem más, mint
a Piróth Gyula Művelődési Ház II/6-os terme egy esős, csütörtök délutánon, ahová hat
vadidegen, három férfi és három nő érkezik
csoportterápiára. Kezdetét venné az analízis
annak rendje és módja szerint, azonban egy
apró hiányosság hátráltatja a dolgok szokásos menetét. Hol lehet az orvos? A váratlan
fordulatokban, felismerésekben és mulatságos epizódokban bővelkedő történet során
további kérdések merülnek fel. A kétrészes
előadást végig lehet könnyezni, sokáig a röhögéstől, a végén kicsit a sírástól is.
Szabadtéri Színpad
Homoki találkozó
Augusztus 10-én, szombaton tartják a
Homoki elszármazottak találkozóját. A
szervezők várják az érdeklődők jelentkezését az 57/412-220 telefonszámon minden nap 19 óra után.
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Sport / Ügyeletek
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Limonádét erjeszt a forró nap
A hét elején kezdődő lassú felmelegedés eredményeképp hétvégére vis�szatér a nyári kánikula. A pénteken
várható vihar után szombaton 30, vasárnap már 32 fok nappali meleg várható. A hőség az előrejelzések szerint
augusztus közepéig biztosan kitart.
Zápor, zivatar elvétve előfordulhat. A
meleg éjjel is alig csökken 20 fok alá.
Népi jóslat: Ha július 25-én, Jakab
napján sok a felhő az égen, télen sok
lesz a hó, ha nagyon süt a nap, hideg
tél várható.

2019. július 18.

Ausztriában készülnek a focisták
A Német Gyula vezette Jászberényi FC
NB III-as labdarúgócsapata folytatja
felkészülését az augusztus elején kezdődő bajnokságra. Ennek jegyében
újabb edzőmérkőzéseket játszottak,
majd Ausztria felé vették az irányt.
ács

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
július 18. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 26. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 3. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

július 27. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 4. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 20. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 28. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 21. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 29. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 22. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 30. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 23. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

július 31. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 24. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 1. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 25. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 2. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
július 20. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
július 27. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Második felkészülési mérkőzésükön hazai pályán, szintén a harmadosztályban szereplő Kecskemét látogatott
Jászberénybe. Az edzői stáb természetesen továbbra is a legütőképesebb csapat
összekovácsolásán dolgozik, így újabb
formációt teszteltek az edzőmeccsen.
A mérkőzést Menczeles – Szemere,
Ilkovics, Lárszik, Süttő – László, Ludasi,
Sándor I., Olajos – Gresó, Pálinkás ös�szeállításban kezdték. Jól is játszottak és
később Gresó, valamint Süttő előzetes
közreműködésével Pálinkás talált a hálóba, 1-0. A második félidőben pedig
Csutorka – Zombori, Penczner, Lakatos
B., Süttő, Balogh B., Szőllősi, Szabó T.,
Kátai, Szabó A., Nagy Sz. összeállításban futottak ki a pályára. A „megfiatalított” alakulat Szőllősi jól eltalált szabadrúgásával – ami kapufán csattant
– jelezte, hogy nem hanyagolják a támadásokat. Persze ezt tette az ellenfél is
azzal a különbséggel, hogy ők kétszer is

Fotó: Pesti József
eredményesek voltak, így Jászberényi
FC - Kecskeméti TE 1-2.
Július 13-án, szombaton délelőtt
aztán – ugyanúgy, mint az előző idényben –, elindultak az ausztriai edzőtábor
felé. Az előzetes tervek szerint közben
megálltak a fővárosban, hogy lejátsszák
harmadik előkészületi mérkőzésüket, a
szebb napokat is látott BVSC vendégeként. Itt Miski – Szemere, Lakatos B.,
Ilkovics, Süttő – László, Szöllősi, Ludasi, Balogh B. – Gresó, Pálinkás ös�szetételben kezdtek és Süttő révén már
a harmadik percben vezetést szereztek.
Később ismét Süttő volt a főszereplő,

Negyvenéves sportbarátság
1979 őszén az akkori Lehel Hűtőgépgyár és az érsekújvári, szintén hűtőgépeket gyártó Elektrosvit szakmai
kapcsolatát kiterjesztették a sportra
is. Labdarúgók mellett játékvezetők
is tagjai voltak az egymással barátságos mérkőzést vívó csapatoknak, és
a jó hangulatú közös vacsorán megszületett az elhatározás a folytatásról.
Szőrös Zoltán
Kevesen gondolhatták akkor, hogy
négy évtizeden át megmaradnak a
kölcsönös látogatások, hogy fordított
„pályaválasztással” ilyen hosszú időn át
évente találkoznak a jászberényi és felvidéki sporttársak.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933; 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: 06-70/4508695; 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 1218 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.;
Hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 0657/411-933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás:
06-57/411-933, 06-57/411-643.

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: 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, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V.V. 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.

akinek gólpasszából László kettőre növelte az előnyt. Nem sokkal később, a
hatvanadik perc tájékán: Menczeles
– Szabó T., Ilkovics, Penczner, Süttő
– Győrfi, Sándor I., Ludasi, Szabó A.
– Gresó, Nagy Sz. összetételre változott
a csapatkép. A hátralévő időben azonban már nem változott az eredmény.
BVSC-Jászberényi FC 0-2.
A mérkőzés után egyből Ausztriába indultak tovább, ahol egy hétig
edzőtáboroznak. Hazaérkezésük után
nem sokkal Ajkán vendégszerepelnek, majd július 24-én szerdán Dabas
együttesét fogadják.

Kelemen Jenő szinte a kezdetektől
tagja volt a jászsági csapatnak, és a
mai napig szívügyének tekinti ennek a
nagy múltú sportbarátságnak a fenntartását. Mint elmondta, idővel mindkét oldalon szinte csak játékvezetők
alkották a társaságokat, kiegészülve
néhány elkötelezett sportbaráttal. Az
első időszakban még minden évben
oda-vissza alapon látták vendégül egymást, ez később annyiban változott

meg, hogy évenként felváltva hol itt,
hol ott volt a helyszín.
Minden alkalommal elmaradhatatlan, hogy presztízsmérkőzést játsszanak
egymással, nem volt ez másként idén
sem, amikor július 5. és 7. között három
napon át élvezhették a szlovákiai sípmesterek jászberényi kollégáik vendégszeretetét. Mindehhez hozzájárult a Jászberényi
FC a létesítmény biztosításával, illetve
anyagi támogatást nyújtott az önkor-

mányzat Humán Erőforrás Bizottsága is.
Kelemen Jenő felidézte azokat az
emlékeket, amelyek valamennyiük számára felejthetetlenek. A közös foci mellett gyárlátogatások, városnézések, a régi
időkben külföldi környezetben még különlegesnek számító bevásárlások, és persze a remek hangulatú vacsorák, baráti
beszélgetések kovácsolták össze a feleket.
Mindezek mellett labdarúgó-játékvezetői
tapasztalataikat is folyamatosan megosztották egymással, bár a „bírók” alighanem minden országban hasonló problémákkal küzdenek azóta is.
Negyven év nagy idő – Csehszlovákia már nem létezik, és sajnos sokan
már a csapattagok közül is örökre hiányoznak. Berényi oldalon sok éven át
volt a gárda tagja például Boros József,
Inges János, Sándor István és Bacher
Konrád. Az égi pályákra távozottak helyére azonban mindig léptek újak, így
nem szakadt meg a folytonosság, melyet érsekújvári oldalról az utóbbi években Kálmán Imre koordinál. A búcsúzás ezúttal is maximum egy évre szól,
hiszen a „visszahívás” azonnal megtörtént, és mint negyven éve mindig, most
is örömmel fogadta el minden érintett.

Új helyen a Jászkürt Újság

Tisztelt olvasóink! Szerkesztőségünk a Kossuth Lajos utca 58. szám alá, a korábbi Látogatóközpont
épületébe költözött. A költözés oka a régi Szatmári Malom, a leendő Kultúrmalom átépítése.
Elérhetőek vagyunk interneten (berenyiujsag@gmail.com) és mobil számainkon.
Vonalas telefonszámunkat mihamarabb közöljük.

