A város szereti
a nagyrendezvényeket

Programajánló

Augusztus havi ajánlónkból
városunk legfontosabb kulturális
eseményeiről tájékozódhatnak.
Programok a 6-7. oldalakon

Szabó Tamás polgármestert a városi fejlesztésekről, és
a közelgő nagyszabású rendezvényekről kérdeztük.
Interjú a 3. oldalon

Áttáncolt fél évszázad

Az ötven éves Lehel Melody TSE július
27-én, szombaton tartotta jubileumi
táncgáláját a Szabadtéri Színpadon.
Tudósítás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 31. szám (XXXI./31.)

Kétszáz
új hallgató

Újság

2019. augusztus 1.

Jászberény város lapja

Bejárás a kilences jegyében

Július 24-én, szerdán, a ponthatárok
kihirdetésével minden felvételiző
értesülhetett a hírről, hogy melyik
szak hallgatójaként kezdheti meg
felsőfokú tanulmányait. Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campus idén is népszerű volt a frissen érettségizettek körében, ugyanis
közel kétszázan nyertek felvételt az
intézménybe.

A 9. számú választókerület lakóit invitálta körzetbejárásra, és azt követően fórumra Bohárné Bathó Rozália
képviselő asszony július 23-án, kedden délután.
Kárpáti Márta
Már a Temető utca-Álmos utca sarkára kijelölt találkozási ponton is népes
csapat várta a képviselő vezetésével útnak induló iroda- és ágazatvezetőkből,
bizottsági elnökökből, a közterület-felügyelet és a sajtó munkatársaiból ös�szeálló szemlélőket. A bejáráson Szabó
Tamás polgármester is részt vett, összegezte a fejlesztéseket és a hiányosságokat, javaslatot tett a problémák kivizs-

Kedden estétől vasárnapig
ismét Csángó Fesztivál
Jövő kedden este kilenc órakor magyar
táncházzal nyitja meg kaput a 29. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár,
amely vasárnapig kínál változatos népzenei, néptánc és egyéb programokat.
munkatársunktól
A táncos mulatságok mellett színpadi produkciók, koncertek, kiállítások, konferencia színesítik a műsorfolyamot közel ezer közreműködő
részvételével. A csángó és egyéb térségek kisebbségben élő magyarjai mellett
ellátogatnak hozzánk olyan egzotikus
országok táncosai is, mint Bolívia,
Ecuador, Indonézia, Kolumbia és ismét
vendégül látjuk török barátainkat is. A
vendéglátók új műsorral készülnek a
fesztiválra Magyaroké című új produkciójukkal, illetve találkozhatunk a Jászság Népi Együttes tagjaival a Fölszállott
a páva gálaműsorban is. Az utánpótlás
külön műsorblokkot kap a Helyet nekünk is című pénteki bemutatón. A
fesztivál egyik fénypontja a szombati
Táncforgatag, ahol valamennyi résztve-

Szombaton délelőtt fél tízkor a mézkirálynő és kíséretének, valamint a
mézlovagrendek felvonulásával kezdődik a 32. Nemzetközi Mézvásár és
Méhésztalálkozó.
munkatársunktól

kazsimér
A 2019-es általános felvételi eljárásban országszerte 112.034 jelentkező
közül 78.900 szerencsés tanuló jutott
be a megjelölt egyetemek egyikére. Ez
a szám jóval meghaladja a tavalyi értékeket, a növekedés pedig a jászberényi
intézmény tekintetében is fennáll. Idén
az 1.103 jelentkezőből, a Campust elsőként megjelöltek közül 196-an iratkozhatnak be a szeptembertől kezdődő
tanévre, míg a múlt esztendőben ezek
az adatok 800-850 jelentkezőről és
nagyjából 150 felvételt nyert hallgatóról számoltak be.
Dr. Varró Bernadett főigazgató as�szony tájékoztatása szerint a legtöbben
– pontosan 68 hallgató – óvodapedagógusként kezdhetik meg tanulmányaikat, de ugyancsak népszerű az 55
diákkal induló gyógypedagógia képzés,
továbbá a tanító, valamint a csecsemőés kisgyermeknevelő szakok is. Ezen
felül a már felsőfokú oklevéllel rendelkezők szociálpedagógia mesterképzésen
vehetnek részt.
folytatás a 3. oldalon 

Mézes szombat

vő dallal-tánccal végigsétál a város főterén alkalmat adva viseletük, nép kultúrájuk egy szeletének megszemlélésére.
A népzenei koncertek minden napra remek szórakozást ígérnek. Ferenci
György és a Rackajam, Pál István Szalonna és Bandája, a Szászcsávási zenekar muzsikája fergeteges mulatságokat
prognosztizál. A gyökerekhez visszanyúlva a Magyarság hangján szólnak
hozzánk a moldvai és gyimesi csángók,
az erdélyi hagyományőrzők.
A legkisebbeket az Aprók tere hívogatja izgalmas népi játszótérrel, foglalkozásokkal. A képzőművészet kedvelői
szintén találnak programot a héten.
Fotókiállítás, interaktív tárlat szolgálja
az érdeklődést. Az üzleti élet résztvevői az V. Kárpát-haza magyar-magyar
konferencián és Üzletember Fórumon
tehetnek szert értékes találkozásokra.
A szervezők gondoskodnak a gasztronómiai igények kielégítésről is. Bor
utca és gasztro-sétány hívogatja a vendégeket kézműves finomságokkal. A
29. fesztivált vasárnap éjjel 22 órakor
látványos tűzijáték zárja.

gálására és megoldására.
Az első megoldásra váró probléma
szemrevételezéséhez nem is kellett mes�szire menni, csupán a Temető utca másik oldalára átsétálni, ahol az eltömődött
vízelvezető árkok jelentenek évek óta
gondot. A képviselő asszony ígérete szerint már nem sokáig, mert az ezévi képviselői kerete terhére kétmillió forintos
befektetéssel hamarosan megtörténik az
árkok felszín alatti csövezése és befedése. A bejárás az Álmos utcán keresztül
a Damjanich utcában folytatódott, ahol
több lakó már kint várta az érkezőket.
Az utca burkolatának állapota kritikus,
az esővíz helyenként nem tud elfolyni.
Az utca végén található óvoda miatt a
parkolás is gondot okoz, illetve gyako-

Szegény zenész
családból
az Operába
Negyvenkét év, tizenkétezer előadás,
több mint harminc ország, megan�nyi Kossuth-díjas barát és színházi
relikvia. Mindez helyet kapott azokon a megsárgult fotókon, melyeket
Horváth Béla szerkesztőségünkbe
érkezésekor a kezében szorongatott.
A nyugalmazott színpadmesterrel
felejthetetlen élményeiről, a mai kor
operájáról és a függöny mögött zajló
kulisszatitkokról beszélgettünk.
Kazsimér Nóra
Kérem, avasson be, hogyan kerül
valaki az Aprítógépgyárból – ahol
eredetileg géplakatos pozíciót töltött
be - az Operába?
Egyszerű, szegény zenészcsaládból
származom. Nagyapám, Horváth László neves prímás volt, és visszamenőleg
is mindenki zenész volt a családban.
Velünk, az unokákkal-dédunokákkal
tört meg a hagyomány. Nekem csak a
zene szeretete maradt meg abból a tehetségből, amit nagyapám képviselt.
folytatás a 10. oldalon 

riak a gyorshajtók a forgalmas utcában.
Az út burkolatának felújítása már csak
a következő ciklusban történhet meg a
magas költségek miatt. Jó hír, hogy a
szakemberek szerint a nyomóvízvezeték
itt nem az úttest alatt halad, így a vezetékcsere előtt lehetséges az útburkolat
rekonstrukciója. A csapadékvíz-elvezetés megoldását a J.V.V. Nonprofit Zrt.
munkatársai a közeljövőben kidolgozzák – ígérték a jelenlévő szakemberek.
Az utca végén található zebrához vezető
járdaszakaszt a sarkon lévő bolt tulajdonosa parkolóvá alakította. Természetesen ez sem maradhat így, és a kidőlt
elsőbbségadás táblát is rögzíteni fogják
a szakemberek.
folytatás a 2. oldalon 

A Bercsényi úti sportcsarnokba
megérkező menetet, illetve az érdeklődő
közönséget Szabó Tamás polgármester
köszönti. A rendezvényt Tarpataki Tamás helyettes államtitkár nyitja meg.
A sportcsarnok udvarán méhcsalád
kezelésének bemutatója, füstölőgyújtó
és keretszegező verseny, valamint szakvásár várja a látogatókat. A Bercsényi
úton, a Zoltán utcában és a Conselve
park parkolójában vásározók kínálják
portékáikat. Ugyancsak itt lehet az éhséget csillapítani, és a szomjat oltani.
A csarnokban a szórakoztató műsorok
kapnak helyet. Egy órakor Zoltán Erika lép színpadra, majd fél háromkor
ugyanitt kerül korona az új mézkirálynő fejére.
A gyerekek is találnak számukra
érdekes elfoglaltságot a fesztiválon. A
minden korosztály számára vonzó mézkóstoláson túl méz és méhészeti témájú
foglalkoztatóval, játszótérrel várják őket.
A szemfülesek az óriás mézes mackóval
is kezet foghatnak, illetve lehetőség lesz
városkerülő kis vonatozásra is.
A szakmabelieket és a méhészet iránt
érdeklődőket informatív előadásokkal
várják kilenc órától délután egyig az
Ifjúsági Házban. Többek között a propolisz felhasználásának lehetőségeiről,
az ágazat helyzetéről, a lehetőségekről,
a marketingről, piaci trendekről hallhatnak jeles előadóktól.

Rajtra kész a futballcsapat
Jászberény NB III-as labdarúgócsapata az új edző, Német Gyula vezetésével már a bajnoki rajtra koncentrál.
A hét elején látogattunk ki edzésükre, ahol kiderült, hogy már mindan�nyian várják a vasárnapi mérkőzést.
Ács Tibor
– Mintegy hathete kezdtük meg a
felkészülést az idei bajnokságra. Induláskor azt kértem vezetőinktől, hogy
minél több játékost tartsunk meg az
előző keretből, ami sikerült is, hiszen

háromnegyed része a társaságnak továbbra is a keret tagja – kezdte beszélgetésünket Német Gyula vezetőedző.
A maradók listája: Miski Zoltán és
Menczeles Iván kapusok, a mezőnyjátékosok sorát pedig Győrfi Benedek, Ilkovics
Miklós, Lakatos Béla, László Krisztián,
Ludasi Martin, Nagy Szabolcs, Sándor
István, Süttő Attila, Szanku Kristóf, Szabó Tamás, Szemere Balázs és Szöllősi Ferenc alkotják. Az ifjúsági csapatból Kátai
Ádám, Szabó Ádám, Penczner Vilmos és
Zombori Bálint lett a felnőtt keret tagja.
folytatás a 12. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

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
max. 1.000.000 Ft, civil szervezetek
max. 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).

Lomtalanítási időpont változása
Tisztelt Lakosság! A Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt. ezúton tájékoztatja Jászberény lakosságát, hogy az eredetileg
2019.szeptember 7., (szombat) napjára
meghirdetett lomtalanítási időpontot
megváltoztatja. Az előrehozott új időpont 2019. augusztus 24. (szombat)
Kérjük a lomtalanítás során az alábbi szabályok betartását:
• Lomhulladékok kihelyezésének időpontja: reggel 7 óra.
• Szolgáltatást csak szerződött partnereink jogosultak igénybe venni.
• A háztartásban keletkezett lomot az
ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell
kihelyezni a lomtalanítás reggelén,
hogy a célgépek és a dolgozók kön�nyen meg tudják közelíteni, és a rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen.
• A lomtalanítás során a nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében
rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladó lom hulladék kerül elszállításra. Az apróbb méretű lomokat kérjük zsákban, vagy dobozban
kihelyezni a szétszóródás megelőzése
érdekében.
• A kikészített lomokat kizárólag a jelzett időpontban szállítjuk el. Felhívjuk figyelmüket, hogy a később kirakott hulladékot a szolgáltató nem
szállítja el.
• Az egyéb módon kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra.
4. program
2019. augusztus 24. (szombat)
Bajcsy Zs. u., Béla u., Bem József u.,
Berényi u., Csángó u., Delta u., Déryné u., Dohány u., Fácán u., Fecske u.,
Fék u., Fekete u., Felsőmező u., Fémnyomó u., Fuvaros u., Fülemüle u.,
Fürdő u., Fűzfa u., Gém u., Gerle u.,
Gorjanc I. sétány, Hajnal u., Hegedűs
u., Hold u., Holló A. u., Ifjúság u., Ipar
u., Ipartelep út, Jászai M. u., Jubileum
u., Kálvin János u., Kard u., Kátai u.,
Korcsolya u., Kossuth Lajos út, Kőkép
u., Lant u., László Károly u., Lehel u.,
Lehel Vezér tér, Mozdony u., Nagykátai út, Ostoros u., Pajtás u., Palotai J.
u., Patkó u., Pesti u., Pipacs u., Rákóczi
út, Rigó u., Róka u., Szarvas u., Széchenyi tér, Szent László u., Szentháromság

A lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási hulladékot, veszélyes anyagot
tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes
anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat,
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot,
olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes
eszközöket (injekciós tűk, fecskendők,
vágó- szúróeszközök), permetszereket
és azok dobozait, építési törmeléket,
épület bontásból származó hulladékot,
gumiköpenyt, autóbontásból származó
hulladékot, autóroncsokat, elektronikai
hulladékot és zöldhulladékot sem, mert
azokat társaságunk NEM szállítja el.
A lakosság részére lehetőség van
elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, veszélyes hulladék,
gumiabroncs leadására a jászberényi
hulladékudvarunkban.
A lomtalanítás során közterületre
helyezett hulladék a szolgáltató tulajdonát képezi, így annak bárki más által
történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül!
Városunk és környezetünk tisztasága érdekében kérjük Önöket, hogy
lomtalanítási akció során e tájékoztató
szerint helyezzék ki elszállításra szánt
lom hulladékaikat.
Köszönjük, hogy
igénybe veszik
szolgáltatásainkat !
tér, Szerecsen u., Szív u., Szövetkezet
út, Thököly út, Traktor u., Tulipán u.,
Uszoda u., Váltó u., Vaspálya u., Vécsey
E. u., Villany u., Viola u., Vízimalom
u., Vörösmarty u., Álmos u., Árok u.,
Balaton u., Bokor u., Cserepes u., Damjanich u., Deák F. u., Diófa u., Faiskola
u., Fátyol u., Fillér u., Futó u., Füst u.,
Gyalu u., Gyöngy u., Gyöngytyúk u.,
Horváth P. u., Jászváros u., Juhász u.,
Kápolna u., Kéve u., Kígyó u., Körte u.,
Kötő u., Medve u., Méntelep u., Nyíl
u., Repce u., Sarkantyú u., Sáros-ér u.,
Sátor u., Suba u., Szél u., Szelei út, Tamás u., Temető u., Tompa M. u., Tört
u., Zrínyi M. u.
PORTELEK: Fenyves u., Fő u.,
Herboly I. u., Homok u., Március 15.
u., Nyúl u., Vaskapu u., Vasút u.,

Soha nem múló fájdalommal emlékezünk

Bugyi Imre

tragikus halálának 12. évfordulójára.
"Búcsú nélkül hagytad itt hirtelen e világot, elvitted magaddal a reményt, a
boldogságot. Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk: kegyetlen sors, miért vetted
el tőlünk? Múlhatnak órák, napok, évek, nincs pillanat, amelyben ne fájna
szívünk érted. Nélküled életünk boldogtalan, sivár, hiába díszíti sírodat virág.
Megállunk a sírod előtt, könnyezünk, fájó szívvel örökké Rád emlékezünk."
Szerető család

2019. augusztus 1.

Bejárás a kilences jegyében
 folytatás az 1. oldalról
A Kossuth úton átkelve a Szarvas
utcán át értük el a Pesti utcát. Itt a letöredezett útpadkát kell minél hamarabb
rendbe tenni. A Vörösmarty utcán át
közelítettük meg a fórum helyszínét, a
tankonyhát. Útközben még vethettünk
egy pillantást a Fuvaros utca megújított
járdájára.
A fórumon Bohárné Bathó Rozália
köszöntötte az útközben csatlakozókat,
és az újonnan érkezőket. Elsőként a
2018-ban elvégzett főbb munkálatokat
ismertette beszámolójában. Az Ipartelep, a Váltó, Fácán, Fülemüle, Gerle utcák zúzott kő útlapja bitumen emulziós technológiával szilárd réteget kapott.
Ez még nem végleges megoldás, de javította az utak állapotát. A képviselői
keret terhére útpadka és járdaszakaszok
épültek a körzetben. A Start Munkaprogram keretén belül 200 méter járda
épült meg a választókerületben. A járdaépítés érintette a Kossuth út, az Álmos út, a Kőkép utca, a Sáros-ér utca,
a Hegedűs utca, a Tompa Mihály és a
Nyíl utca egy-egy szakaszát, valamint a
Gyalu, a Deák Ferenc, a Mozdony utcákat. A Pesti utcában a Széchényi tértől a Dohány utcáig mindkét oldalon
útpadka javítást végeztek.
A képviselő asszony rövid összefoglalóban ismertette az elmúlt kilenc
év kerületre vonatkozó fejlesztéseit is.
Érdekes módon a beszámoló a kilences
szám bűvöletében zajlott, hiszen a kilences választókerületben az elmúlt kilenc évben kilenc utca vagy utcaszakasz
újult meg. A felújított utak építésével
párhuzamosan a csapadékvíz-elvezetés
és a nyomóvízvezeték-csere is megtörtént – emlékeztetett a képviselő. A
kerület 52 utcájában szinte minden területet érintett a járdaépítés is az elmúlt
közel egy évtized során.
A fejlesztések ebben az évben sem
álltak, állnak meg. Idén a Balaton utca
Sátor u- Deák F. u közötti szakasza készül el a közműcserékkel kezdődően.
Ugyancsak idén indul a vasútállomás
környékének fejlesztése ami a Vaspálya utcát és a Rákóczi utat is érinti.
Járdaszakaszok 2019-ben a Deák, a
Mozdony, az Álmos, a Váltó, a Tompa
Mihály, és a Fácán utcákban épültek,
illetve készülnek el a közeljövőben.
A Faiskola utcában található
gondozóház pályázat útján való rekonstruálása szintén a körzet fejlesztései közé tartozik. A kerületben
több helyen történt közvilágítás-bővítés, csapadékelvezetőárok-rendezés,
utcanévtáblák kihelyezése.
A jövő tervei között szerepel a
Damjanich, Fuvaros, Dohány és a
Vörösmarty utcák útburkolatának felújítása, az ipartelep környékén a forgalmasabb utcák aszfaltozása.
A beszámolót követően Bohárné
Bathó Rozália átadta a szót a körzet

Köszönetnyilvánítás

lakóinak, akik kérdések és kérések mellett bőven hangot adtak a dicséretnek
is, amivel a képviselő asszony lelkiismeretes, szorgos munkáját, segítőkész
attitűdjét elismerték.

zátette: az érintésvédelem kivizsgálását
és a csatornatisztítás lehetőségét a városüzemeltetés megnézi. A Damjanich
utcából a rossz útburkolatra hívta fel a
figyelmet a lakó. A Váltó utcából egy
évek óta visszatérő probléma merült fel
ismét. A terület zajosságára panaszkodnak leginkább az ott élők. Alvári Csaba főépítész kifejtette, hogy a terület
már több mint három évtizede iparterületté lett nyilvánítva, a fejlesztés
ez irányba halad, amit már nem lehet
„visszacsinálni”. Valószínű az akkori
városvezetés követte el azt a hibát, hogy
nem rendezte a lakosokkal a helyzetet.
Mindenesetre a térség 2005 óta tisztán
iparterületté nyilvánított. Szintén az
előzőekben megszólalt lakó panaszkodott a Kossuth úton közlekedők renitens magatartására, a gépkocsivezetők
és a kerékpárosok figyelmetlenségére. Ez utóbbira reagálva Szabó Tamás
hangsúlyozta, a jövőben a közlekedési
kihágásokat súlyosan szankcionálni
kell, amelyben a közterület-felügyelet

Az első hozzászóló lakos a Faiskola
u. 5 szám alatti ingatlan állapotát kifogásolta. Hiányolta az ablakcserét, az
esőcsatorna-tisztítást, valamint felhívta
a figyelmet az elektromos vezetékek
balesetveszélyes állapotára. Bohárné
Bathó Rozália válaszában kifejtette, a
ház magántulajdon, ezért a közös képviselőhöz kell fordulni a hasonló jellegű panaszokkal. A polgármester hoz-

közreműködését kérte. Hozzáfűzte,
elégedett a közterület felügyelet tíz
dolgozójának munkájával, akik szorgalmasan, lelkiismeretesen végzik tevékenységüket.
A fórum végén leginkább a köszönetet mondani kívánók kértek szót. A
körzet lakói elismerték képviselőjük tevékenységét, és biztosították őt további
támogatásukról.

Emlékezünk

Emlékezés

„Csendesen alszik, megpihent végleg
angyalok bölcsője ringatja már,
nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
emléke szívünkben otthont talál…”
Köszönjük mindenkinek, akik

Buschman József
(1947-2019)
temetésén részt vettek és
mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük a sok szép virágot,
koszorút.
Felesége, lánya,
veje és unokái

Sas József

Mészáros Tibor
halálának 14. évfordulójára.
„A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt. Elmentél, de gondolatban
örökké velünk maradsz.”
Szerető feleséged és családod

(1941-2015 )
halálának 4. évfordulójára
„Váratlanul ért halálod
búcsú nélkül mentél el,
Aludd szépen örök álmod,
soha nem felejtünk el.„
Szerető családod

Interjú / Oktatás
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3. oldal

A város szereti a nagyrendezvényeket Kétszáz új hallgató
A nyár legtikkasztóbb szakaszában vagyunk, máskor ez az időszak az országos
sajtó számára a tavi szörnyek és a háromfejű borjak újbóli felfedezését jelenti,
annyira nincs hír és esemény. Jászberényben viszont soha nem látott ütemben
épül-szépül a város, lépni alig lehet a munkásoktól és a munkagépektől. Ráadásul kezdődik az év két nagyszabású, országos rendezvénye, szombaton a
Mézvásár, kedden a Csángó Fesztivál. Szabó Tamás polgármestert ezekről az
aktualitásokról kérdeztük.
Halász Lajos
Ez az interjú nem cikluszáró beszélgetés, hanem az aktualitásokra
koncentrál. Mégis, hogy értékeli a város fizikai fejlesztését általánosságban,
mielőtt kibontanánk a részleteket?
Előrelépés történt az elmúlt öt
évben egyértelműen ezen a téren a
városban. Előteremtettünk 4.5-5 milliárd forint forrást a fejlesztésekre, és az építőiparban bekövetkezett robbanásszerű anyag- és
bérköltségnövekedést is figyelembe
véve, az összes elképzelésünk és vállalásunk a megvalósulás útján halad, mindössze egy van, ami az adminisztratív előkészület szakaszába
sorolható. Ehhez sikeresen kellett
pályáznunk, és az esetenként változó 20-30 százaléknyi önerőt, illetve
részben hitelt is elő kellett teremtenünk.
Megszoktuk, hogy rendszerben gondolkodik, ezt a régebbi
interjúkban is tapasztaltuk. Ha
jól emlékszünk, öt éve három szakaszt vázolt fel a szükséges cselekedeteket illetően…
Valóban lépésről-lépésre lehet
haladni, nem előzheti meg a kocsi a lovakat, ha siettetnénk az eseményeket,
akkor sem. Először le kellett zárnunk
az előző európai uniós hétéves költségvetési ciklus városunkat érintő pénzügyi elszámolásait. Aztán az új ciklus
meghirdetett uniós célkitűzéseivel összhangba kellett hoznunk a város számára
legfontosabb elképzeléseket. Magyarul
a számunkra legfontosabb fejlesztéseket pályáztatni, terveztetni kellett. Ez
időigényes, és nagyon alapos előkészítő
munkát követelt a hivataltól és a bevont
más szakemberektől. Ezután következhetett a harmadik szakasz, a fizikai kivitelezés ideje. Ha jól belegondolok, ez
utóbbinak önmagában is megkülönböztethető négy szakasza van.
Mire gondol konkrétabban?
Az első csoportba a kész beruházásaink sorolhatóak, például a kerékpárút.
A második, legnépesebb csoportba a
majdnem kész fejlesztések találhatóak,
például a bölcsőde, az állatkerti látogatóközpont, a múzeum látványraktára
és a Szent Imre herceg úti nagy raktára.
A harmadik csoportba tartozó beruházásoknál most van a munka dandárja,
ilyen a zöld város projekt több eleme,
így a piac átépítése, a Holló András utca
faltól falig átépítése, a Fürdő utcai parkoló kiépítése, de ide sorolható a Hűtőgépgyár melletti ipari út, a Kerekudvari út építése, vagy a Fogyatékkal élők
napközi otthonának építése is a Hatvani úton. A negyedik csoportba a most
kezdődő építkezések tartoznak, köztük
is a Malom Rendezvényház építése, és
a MÁV pályaudvar környékének megújítása, beleértve a buszpályaudvart és a
nagy parkoló kialakítását is.
A fizikai fejlesztések felsorolásánál
nem lehet szó nélkül elmenni a sport
területe mellett.
A sport a város vezetése, az önkormányzat számára önként vállalt
kiemelt feladat. Ezen a területen látványos létesítménybővülés történt TAO,
de az ehhez szükséges mértékű saját
forrásból is. Az edzési és játéklehetőségek bővülésétől nem elválasztható a
legfelső osztályban játszó kosarasok,
röplabdások, vagy a Yakuzák és a fut-

ballcsapat sikerei, utánpótlás bázisuk
sokszáz fiataljának aktív sportolása. És
tervük a jövőre vonatkozóan is jelentős,
különösen a röplabdásoknak, akik saját
csarnokot szeretnének létrehozni.
A felsorolt beruházások nagyon
sok pénzbe kerülnek. Hitelt is vesz és
vett fel a város. Erre is tekintettel, vajon mit tesz lehetővé a továbbiakban a
város gazdasági ereje?

Azt a város lakóival konzultálva eldöntöttük, hogy olyan mértékű a XXI.
századi igényekhez képest az elmaradásunk számos területen, hogy nincs
időnk évtizedeket várni a legfontosabb
feladatok kis lépésekben történő megoldására. A gyorsításhoz kértük és kaptuk
meg – indokoltsága miatt –, a kormány
engedélyét négy milliárd forint hitel felvételére. Ezért is tudunk ilyen nagyokat
előre lépni. Felmértük előtte a város
gazdasági erejét. A bizonyos jelek szerint lassuló világgazdaság miatt a helyi
iparűzési adó (IPA) jelentős bővülésével
nem számoltunk, de a berényi cégek
megelőző válság idején tapasztalt stabilitásával igen. Ezért bizton kijelenthetem,
hogy a város adóerő képessége a mostani, sőt jövőbeni fejlesztések alapja is lesz,
beleértve a hiteltörlesztéseket is.
Most nem a jövőről van szó, de
az iménti gondolatsora után logikus
egy pontosító közbevetett kérdés: úgy
véli, további fejlesztések válnak lehetővé a közeljövőben?
Az élet nem áll meg, diktálja a tempót, ezért városunknak fejlődnie kell
a továbbiakban is. Például a 32-es út
átépítését követően kezdődik az elkerülő út teljessé tétele. Ebből viszont az
következik, hogy a városon átzúduló
mostani nagy forgalom javarészt megszűnik, át kell gondolni a főtér átalakítását, forgalommentesítését. Előtérbe
kerülhet a Dózsa György út, a Szelei
út, a Thököly út, a Rákóczi út, valamint a belső utak megújítása, de bőven
lesz feladat a csapadékelvezetés és az
ivóvíz rekonstrukció területén is. Ezen
munkák saját forrásait, az önrészt elő
tudjuk teremteni, de hogy gyorsabban
haladjunk, pályáznunk kell országosan
és az uniónál is. Ehhez azonban az új
uniós ciklus céljai, prioritásai még nincsenek megfogalmazva, vagyis azt meg
kell várni, elemezni, nagyon gyorsan
megfogalmazni a csatlakozási pontokat, és pályázni, pályázni…
Tehát lesz a városnak pénze, forrása a jövőben is, népiesen szólva
nincs lenullázva?
Ezt határozottan állíthatom. Tegyük hozzá, hogy az életünk nem

csak építkezésből áll. Jelentős feladatunk van – kötelező és önként vállalt
egyaránt –, a városüzemeltetésben, az
oktatásban és a helyi egészségügy színvonalának emelésében, de sport és kulturális területen is. Ehhez is jelentős, és
egyre nagyobb forrásokat szeretnénk
biztosítani, mert ezekre határozott igénye van a város lakosságának.
Erre még térjünk vissza, de a fejlesztések részt lezárva, beszéljünk az
árnyoldalakról is. Magyarul ezeket el
is kell viselni.
A mostani esztendő nagy türelmet
követel a város lakóitól, akár a megszokott piaci vásárlási lehetőségek korlátozása, akár a közlekedési, parkolási
lehetőségek nehézségei miatt. Egyeztettünk sorozatosan a kivitelezőkkel,
a város lakóival, civil szervezeteivel.
Ideiglenes parkolókat alakítottunk
ki, és arra törekszünk, hogy a munkálatok miatt az elviselhető szintet
ne haladja meg a kényelmetlenség.
Könnyebb mindezt elviselni, ha
tudjuk, hogy évtizedek óta óhajtott fejlesztésekről van szó, amelyek végre megvalósulnak, majd
minket szolgálnak a jövőben, és a
türelmünknek láthatjuk az időbeli
határát, a munkálatok befejezésének az idejét.
Visszatérve arra a kijelentésére,
hogy bizonyos rendezvényekre határozott igénye van a lakosságnak:
nyakunkon a Mézvásár és a Csángó Fesztivál. Ebben az évben ezek
megrendezése sem lesz egyszerű.
Kétségtelen, hogy vasárnaptól vasárnapig a két nagyrendezvény és a sok
látogató miatt plusz forgalmi akadályokat is ki kell védeni. Ebben nagy segítségünkre lesznek a rendőrség és a civil
szervezetek mellett az önkéntesek is.
A lényeg azonban mégiscsak az, hogy
a város szereti a nagyrendezvényeket,
a mostaniakra pedig különösen büszke, és joggal, tekintettel azok országos,
sőt nemzetközi kitekintésére. Tudjuk,
hogy a rendezvények tovább fejlődésének számos feltétele van, hogy csak egy
példát említsek, a szálláshelyek kis száma. Ezért huzamosabb ideje meg van
a fejlesztési szándékunk, eredményeket
is értünk el, részben magánkezdeményezések támogatásával a Gondozóház
és a Bathó palota, a Börtönudvar ilyen
fejlesztései révén. Ezek mellett is jelentős szállodai kapacitás idevonzásán
munkálkodunk. Az is a fejlődést szolgálja, hogy a Csángó Fesztivál lelkének,
a Jászság Népi Együttesnek a büdzséjét
szinte megdupláztuk.
A kultúrába fektetett pénz úgy tűnik, jó helyre kerül…
Ha csak arra gondolunk, hogy
milyen elismeréseket kapott a közelmúltban a Jász Múzeum, vagy éppen
a városi könyvtár, illetve a JNE tánccsoportja, kijelenthetem, hogy maradandót alkotnak. Nem csak a fizikai
fejlesztések, de a város „lelke” is arról
győz meg, mint városvezetőt, hogy
ezért érdemes volt dolgozni.
Volt?
Az elmúlt kilenc évben is érdemes
volt, és a következő ciklusban is megtisztelő, emelkedett feladat vállalni a
polgármesterséget. Ez a szándékom.
A kampányidőszak még odébb
van, de építi már az új csapatát?
Erről valóban majd a maga idejében beszéljünk. Annyit elmondhatok –
hogy ne utasítsam el teljesen a kérdést
–, hogy a folyamatosság és a megújulás
jellemző a csapatomra, amelyre rábólintott a helyi Fidesz alapszervezet, a
választókerületi elnök, a megyei és az
országos választmány is. Hat eddigi
képviselő lesz ismét jelölt, és négy új
jelöltet ajánlok a város figyelmébe.

 folytatás az 1. oldalról
A Jászberényi Campust főként a
térség fiataljai választják, de az ország
különböző részeiből érkező hallhatókat
is tárt karokkal várják az intézménybe, és a számos férőhellyel rendelkező,
színvonalas kollégiumba.
Természetesen nincs oka aggodalomra azoknak sem, akik most nem
jártak sikerrel, ugyanis július 29 és
augusztus 7 között pótfelvételi eljárás
keretében tehetnek ismét, vagy akár
elsőként kísérletet a vágyott képesítés
megszerzésére. Erre a www.felvi.hu
E-felvételi menüpontjában van lehetőség, ahol az érvényes jelentkezéshez a
kiírt határidőig a szükséges dokumentumokat fel kell tölteni, hiánypótlásra
már nincs lehetőség. Fontos tudni,
hogy a felvételt nem nyert hallgatók
mellett azok is beadhatják pótfelvételi kérelmüket – egyetlen helyre, önköltséges formában –, akik tavasszal
egyáltalán nem jelentkeztek a felsőoktatásba. Az ügymenetben a Campus
(egyetem) oktatási csoportja minden

kérdésben rendelkezésre áll az érdeklődők számára.
A pótfelvételi eljárásban az EKE
Jászberényi Campusán óvodapedagógus, gyógypedagógia, tanító, csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzésre,
valamint szociálpedagógia mesterképzésre várják a felvételizőket. Bővebb információ az egyetem oldalán: https://
jaszbereny.uni-eszterhazy.hu

Erdélyi kalandok

A Lehel Vezér Gimnázium 7. N osztályos tanulói május 20-tól 24-ig Erdélybe látogattunk. Ezt az utazást a
„Határtalanul! program Tanulmányi
kirándulás hetedikeseknek” pályázat
keretein belül tettük meg.

Túránkat különböző feladatok
előzték meg, például tanáraink rendhagyó történelem-, és magyarórát tartottak, ahol megismerkedtünk Erdély
rövid történetével, illetve irodalmi vonatkozásaival, de ellátogattunk a Jász
Múzeumba is, hogy megismerjük a jász
népviseletet.
Utazásunk során nagyon sok érdekes és izgalmas helyszínre látogattunk
el. Történelmi, kulturális és természeti
látnivalókban is bővelkedett a program.
Nagy élményt jelentett számunkra a
tárlatvezetés a Vajdahunyad várában, a
túra a Békás-szorosban, a nagyszebeni
és székelyudvarhelyi városnézés, vagy a
korondi fazekasok munkájának megismerése. Talán a legkülönlegesebb a tordai sóbánya meglátogatása és a güdüci
piknik volt számunkra, ahol erdélyi fi-

nomságokat kóstolhattunk meg.
Az osztály minden tagja készült az
érintett tájegységekhez kötődő mondákkal és legendákkal, melyek tovább
bővítették ismereteinket. Hallhattunk
például Szent László életével kapcsolatos legendákat, felolvastunk Tamási
Áron „Ábel a rengetegben” című művéből egy-egy jellegzetes részletet, illetve
betekintést nyertünk Bethlen Gábor, a
legnagyobb erdélyi fejedelem életébe.
Honismereti vezetőnk számos érdekességet mesélt nekünk minden helyszínről, ahová eljutottunk. Kirándulásunk
utolsó napján ellátogattunk testvériskolánkba, a kolozsvári Brassai Sámuel
Elméleti Líceumba, ahol kellemes délelőttöt töltöttünk el az ottani hetedik
osztályos diákokkal.
Ez az eseménydús öt nap mindenki
számára hatalmas élményt jelentett. A
legszebb pillanatokat képes és írott formában is dokumentáltuk. Reméljük,
hogy még sok hasonló kirándulásban
lesz részünk gimnazista éveink során.
Bálint-Kraft Lilla
7.N osztályos tanuló

A Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.

értékesítésre kínálja

a Nagykátai út szomszédságában
lévő jászberényi 8366, 15020 és
a 15434/1 hrsz-ú földrészleteit.
Az ajánlattételi kiírás teljes szövege
a http://www.vvzrt.hu/ingatlan-hirek/ linkre kattintva megtekinthető,
illetve papírformában a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény,
Margit-sziget 1. szám alatti székhelyünk titkárságán kérhető.
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Módosul a településrendezési terv
A hatályos településrendezési terv
módosításáról tartott lakossági fórumot Alvári Csaba főépítész a Polgármesteri Hivatal Nagytermében július
16-án, kedden délután.
taczman
A fórumon Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester és Balogh Béla képviselő
jelenlétében Alvári Csaba főépítész ismertette, hogy Jászberény város előző,
majd 15 éves településrendezési tervében szerepelnek olyan utak, amelyek
azóta sem készültek el. A múlt keddi
tájékoztatón a Szatmári-lakóparkra tevődött a hangsúly. Ez a terület nem úgy
fejlődött, mint ahogy elődeink képzelték, az élet felülírta a régi terveket. A tulajdonos Szatmári Zoltán kérése is volt a
93492 és 93544 helyrajzi számú ingatlanokat érintő változtatás. Az elkészült

terv szerint elképzelhető a módosítás: a
Réz Kálmán út előzetesen tervezett lakóparki része megszűnik, mivel parkolóval, szökőkút építménnyel épült be, és
kétfelé vezetődik le a forgalom. Nyugati
irányban az Árendás, majd a Kötélverő
utcán át lehet megközelíteni a városközpontot, míg keleti irányban az Alkotás
utca vezet a 32-es főút felé. A főépítész
az elkészült módosításról hozzátette,
hogy az eredeti terv – miszerint a Réz
Kálmán út meghosszabbításában lehetne megközelíteni a 32-est lakóparkon
át – logikus lenne, de már idejét múlt.
Kérdéses, ha teljesen megtelik a lakópark, mit adunk át a jövőnek.
A fórum második felében szó esett
a várost körbezáró ipari gyűrűs szerkezetről, a kevés számú – Thököly út,
Bercsényi út – levezető útról. A Zagyván való gépkocsi átkelőhelyek esetleges növeléséről is szó volt.

Szúnyoggyérítés városunkban
Tisztelt Városlakók! A Jászberényi
Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zrt. értesíti a Jászberényi
Lakosokat, hogy a 2019. augusztus
1. és augusztus 6. közötti időszakban
szúnyoggyérítési munkákat végez alvállalkozók bevonásával.
Az irtás vegyszeres földi meleg
ködképzéses technológiával és légi kistérfogatos ULV technológiával történik. A tevékenység ütemezett végzésére
a szükséges engedélyek a hatóságoktól
rendelkezésre állnak.
Az alkalmazott vegyszer a hatóság
véleménye szerint az alkalmazott dózisban emberekre, növényekre, melegvérű állatokra nem jelent egészségügyi
kockázatot. A tisztiorvosi szolgálat
közleménye szerint a kijuttatásra kerülő szer általános EU-s engedéllyel
rendelkezik, amelyet ha előírásszerűen

alkalmaznak, akkor semmiféle veszélyt
nem jelent. Amennyiben valaki mégis tart a vegyszertől, a jelzett napokon
kérjük az érintett területektől távolabb
tartózkodjon.
2019. évben a légi kijuttatás évi három
alkalommal, a földi melegködképzéses eljárás pedig évi öt alkalommal történik. A
kijuttatások időpontjáról előzetesen értesíteni fogjuk a lakosságot a média segítségével.
Mindannyiunk érdekében végezzük tevékenységünket, ezért kérjük
megértésüket és szíves türelmüket!
Amennyiben irtás után egyes lokális
területeken mégis érezni a szúnyogok
tömeges jelenlétét, akkor kérjük, értesítsék társaságunkat a 411-933 telefonon, hogy a szükséges beavatkozást
megtehessük.
Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Közvetlen vonat a Balatonra
A nyári főszezon ideje alatt, június
15-től augusztus 25-ig naponta elérhető vonattal, átszállás nélkül Jászberényből Budapest és a Balaton.
m. t.
A járat a Miskolc – Balatonszent
györgy – Keszthely útvonalon Jászberény érintésével közlekedik. A vonat
Jászberény – Budapest Kelenföld kö-

zött nem áll meg. Menetrend szerinti
indulás Jászberényből 7.19. Érkezés Budapest-Kelenföldre 9.27-kor,
Balatonaligára 10.49-kor. A Balaton
melletti településeken a vonat megáll.
Vissza 15.22-kor indul Balatonszentgyörgy állomásról és 20.36-ra érkezik
Jászberénybe.
A menetrendről bővebb információ a https://elvira.mav-start.hu/
weblapon olvasható.

Jászberény Városi Önkormányzat
pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati
tulajdonú lakás bérbeadására
A pályázatra kiírt lakás címe:
• Jászberény, Faiskola utca 5. I. em. 5.
Műszaki jellemzői:
• lakás nagysága: 33 m2
• szobaszáma: 1 szoba
• komfortfokozat: komfortos
• fűtési módja: egyedi gázfűtéses

A bérbeadás jogcíme:
• szociális
Bérbeadás időtartama:
• 3 év
Bérleti díj összesen:
• 13.563 Ft/hó

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.: 57/505-733).
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Álmok és valóság a zöldben
Sárközy Györgyről már többször
írtunk lapunkban. Legutóbb a Kit
érdekel? Kit érdekel… című könyvéről beszélgettünk, most szakmájába
vágóan inkább a város zöldítésének
lehetőségeiről, ötleteiről, javaslatairól faggattuk.

parkfelelős tarsolyában. A mostani állapotoktól sokkal több zöldfelületet
szánt a berényieknek. Úgy gondolta, az
áruház előtt is szépen mutatott volna
egy zöld sáv, valamint a régi dohánybeváltó jelentős méretű területe alkalmas
lett volna egy nagyobb park számára. A

korcsolyapályának is kár volt beáldozni a képző zöld udvarát – fejtette ki a
szakember.
A közelmúlt parkrendezési hibái
is szóba kerültek diskurzusunk során.
Sárközy úr kifogásolta például a Sportpálya út fakivágásait, és a helytelen
újratelepítést. Elmondása szerint nagy
hiba volt kivágni a szépen fejlődő fákat,
amelyek akár a száz évet is megérhették volna árnyékot és jó levegőt adva
a környéken járóknak. Az új ültetéssel
az a probléma, hogy a fák lombjának
árnyéka az úttestre vetül, nem pedig a
parkolóra, vagy a járdára, ahol szükség

lenne rá. Véleménye szerint a Jászság
utcáira egykor olyannyira jellemző
gömbakácokat sem kellett volna mind
kipusztítani, ugyanis az akác egy nagyon értékes fafajta.
A sok témát érintő beszélgetés alatt
felszínre törtek a régi emlékek is. Maradva a parkosítás témájánál Sárközy
György szívesen emlegette azokat az
időket, amikor a Zagyva sétányt alakították ki kollégáival vagy a főtér parkjait rendezték. Felejthetetlen emlék, amikor combig érő gumicsizmában kézi
erővel tisztították meg a város folyóját.
A rossz kerékpártól kezdve, a rengeteg beledobált szemétig sok mindent
kihalásztak a Zagyvából. Elmondása
szerint tulajdonképpen ők tették ismét
folyóvá a folyót. Az elkerülő út fásítása
szintén az ő gondolatai alapján valósult
meg. Az út mellett tulajdonképpen egy
minta erdősávot hozott létre. Kevesen
tudják, hogy az út menti fákat úgy kell
telepíteni, hogy a gépjárművezetők
számára ne legyen monoton az utazás.
A változatos formájú, lombkoronájú,
különböző levelű, más-más színű és
virágú növények
látványa éberebben
tartja az utazókat.
A különböző
parkosítási munkálatokat képek is
megörökítik. A fotókon jól nyomon
követhető például a Barát pást, a
bölcsőde udvar, a
kolostor udvarának, vagy a főtéri
parknak az átalakulása. Faragó László
természetfotói valamelyest szintén
köthetők az erdész
tevékenységéhez.
Egy elvetélt próbálkozás volt a Hajta
földjének feltörése. A feltört területeken aztán addig ott soha nem látott
növényfajok telepedtek meg. Ezeket
is megörökítette Laci bácsi lencséje.
Egyebek mellett mindezekről is ír már
megjelent és még kiadásra váró könyveiben Sárközy György.
A beszélgetés végső konklúziójában a mostani városrendezési tervek
kapcsán Sárközy György büszkeséggel
vegyes mosoly kíséretében elmondta,
a város parkjai úgy vannak jól, ahogy
vannak, hiszen ő álmodta meg valamennyit.

alkalmával láthattam a következőket. A
fagylaltárusító helytől nem messzire egy
köztéri padon beszélgetett egy középkorúnál kevéssé idősebb férfi és nálánál még
idősebbnek tűnő hölgy. A férfi mellett
egy kutyus statisztált a találkozáshoz –
persze pórázzal gazdájához kötve. Én leginkább a kutyust nézegettem.
Egyszer csak a hűséges eb kommunikációs jelzésként orrával megérintette a gazdi kezét. Reakcióként – remélem reflex diktálta módon – a gazdi
„nem mész innen” kísérőszöveggel a
megérintett kezével orrba nyomta a
szeretettel közeledő kutyust. Szegény
jószág szűkölve, visszafogott pityergéssel visszafeküdt a pad mellé. Két elülső
lábát szorosan egymás mellé téve hasalt
úgy, hogy fejét a lábaira tette. Elöl szimatolgatott a bűnös, fényes orrocskája.
Nem protestálhattam a látványt
követően, mert valószínű gyáva voltam
és nem praktikus „magánügyekbe” beleszólni! Hazafelé ballagva persze vibráltak bennem a gondolatok, dúltakfúltak a lelki érzelmek. Kutyabarátaink
nem tudnak velünk verbálisan szándékot közvetíteni, nincsenek kifinomult

kezeik, amellyel viszontsimogathatnának és sorolhatnám az egyéb „handy
cap” tényezőket. Csupán a mindig nedves orrocskájukkal tudnak megbökni
néha, vagy éppen megnyalogatva a gazdi kezét, tudják érzéseiket kifejezni. Mi
emberek persze úgy fogadjuk ezeket a
közeledéseket, hogy „pfujj, ne nyálazz
meg, ne szőrözd össze a ruhám” stb.
Hazafelé haladva már bőven a
Riszner sétány „tankcsapdás” gödrein
botladoztam, amikor azon morfondíroztam, hogy de jó lenne a kutyusok
önzetlen, szeretetteljes tulajdonságaiból pár dolgot átvenni, mintegy gazdagítva személyiségemet. Egyelőre csak
addig jutottam el a közös tulajdonságok lajstromát egyeztetve, hogy velem
együtt ők sem használnak és használtak
soha mobiltelefont, számítógépet, mellőzik az internetet és az ember-kutya
kapcsolatokat romboló „kütyüket”!
Konklúzió: Mi, emberek két lábbal
kevesebbet használunk járásra, mint
ők! A két felszabadult végtagunkkal
simogassunk többet… kétlábúak és
négylábúak felé egyaránt!
Szalóki Miklós

kárpáti
Sárközy György három évvel ezelőtt még aktívan részt vett Jászberény
és környékének parkosításában. A
munkálatokban tevékenyen, nem csupán az íróasztal mellől, de fizikai munkával is részt vállalt. Sokszor ő maga
is szerszámot ragadott a város szépítésének érdekében. Ma már csak saját
földjén szorgoskodik, gondozza a tulajdonában lévő erdőt. Erdész végzettségéből fakadóan a növényeket nem csak
a könyvekből ismeri, de valóságos szerelmese azoknak. Ahogy a szólás tartja,
a jó gazda szeme hizlalja a jószágot. Valami ilyesmi történhet az erdejében is,
mert elmondása szerint egészen különleges, a környéken máshol nem látható
növényfajok jelentek meg a földjén. A
gazdag vegetáció odavonzotta a vadállományt is. Őzek tucatjai kószálnak
az erdejében. Az egykori vadász ma
már csak a pillantásait lövelli a vadak
felé, inkább gyönyörködik a népes állományban, mint puskával elriassza,
vagy elejtse őket. Elmondása szerint
néhány éve még tanösvényt tervezett a
különlegesen gazdag vegetációjú erdőben, ma már inkább meghagyja ezt az
attrakciót az állatkert arborétum részlegének, ahol egyébként Tamás fia az új
igazgató. Afelől pedig teljesen nyugodt
az édesapa, hogy a növénykert szakmailag jó kezekben van, hiszen az erdészeti szakma immár három generáció óta
öröklődik apáról fiúra a családban.
Sárközy Györgynek nem csupán a
tanösvény megvalósítása volt egy olyan
ötlete, amely végül álom maradt. Nagyszabású terveket dédelgetett a Neszűr hasznosításával kapcsolatban. Úgy
gondolta, a három feltörő meleg vizű
kút ölelésében alkalmas lenne a terület
egy rekreációs park kialakítására. Ez az
ötlet végül nem valósult meg, azonban
a mostani hasznosítást, a homoktövis
ültetvényt sem tartja rossz gondolatnak. A homoktövis jól tűri a szélsőséges
időjárási és talajviszonyokat, tökéletes
növénykultúra erre a homokos földre.
A város centrumában is maradtak megvalósítatlan ötletek az egykori

Kutyavilág…
Talán két év is elmúlt már, hogy megtisztelő lehetőséget kaptam ennek az
újságnak a szerkesztőségétől arra, hogy
egy írásom megjelenjen. Történt ugyanis egy számomra megható esemény.
Nagy vihar söpört át városunkon
és egy kis énekesmadarat is kisodort a
fészkéből. A vihar lecsendesültével az
átázott, megriadt madárka az udvaromban húzódott meg. Persze éber kutyusom járőrözés közben rátalált a pórul
járt szárnyasra és megható módon nyalogatta, dédelgette. „Közös döntésünk”
alapján kivittük a viharvert vendéget az
állatkert madárházába – biztonságát remélve. A kutyatársadalom ezúttal még
közelebb vonzott magához!
Ez az előzmény is komoly hatással volt lelkületemre, amikor a minap
szemlélője lehettem egy „epizódnak”.
Mostanában, miként nagy bánatomra
időmilliomos lettem, korábban elképzelhetetlen módon fagyizgatni is szoktam a
nyílt utcán. Az egyik ilyen eltévelyedésem

Emlékezés

2019. augusztus 1.

www.jku.hu

5. oldal

Búcsú Koncsek Arankától
Mindenki Aranka nénijétől, a Jászság elismert helytörténészétől vettünk
örök búcsút a július 22-ére meghirdetett szentmisén, és az azt követő gyászszertartáson a Fehértói temetőben.
Kazsimér Nóra
A gazdag, szolgálattal teli száz esztendőt megélt Aranka nénit gyászoló családja, kollégái, a Városvédő és Szépítő Egyesület, továbbá a Jászsági Hagyományőrző
Egylet tagjai kísérték utolsó útjára. Megemlékező beszédében Hortiné dr. Bathó
Edit, a Jász Múzeum igazgató asszonya
méltatta az elhunytat, akinek elismerésre méltó életműve és hite példaként áll
mindannyiunk előtt.
„Huszonöt évvel ezelőtt
ismerkedtünk meg, amikor
egy szép napon felkerestél
engem a Jász Múzeumban.
Ettől kezdve gyakori vendége voltál nem csak a múzeumnak, de rendszeresen
részt vettél a város különböző rendezvényein is. Rendületlenül kutattál, egymás
után írtad helytörténeti
témájú cikkeidet, tanulmányaidat, könyveidet és részévé váltál életünknek.”
Koncsek Aranka 1918.
szeptember 27-én, Kézdivásárhelyen
született jász és székely származású szülők gyermekeként, mely tény - a gondviselők iránti büszkeség és szeretet - kitartó
munkabírásának egyik mozgatórugója
volt. Trianont követően családja visszaköltözött Jászberénybe, és ettől kezdve
a város lett igazi otthona. A református
neveltetés útmutatással szolgált a pályakezdő fiatal lánynak, a sors azonban
másként rendelte. 1933-ban női kalapos
tanulónak állt, melyhez Debrecenben
szerezte meg a mestervizsgát. A második világháború idején a Szent Erzsébet
Kórházban dolgozott mint vöröskeresztes ápolónő, ezt követően 1945-ben
Szolnokon okleveles szülésznői képesítést szerzett, mely tudását továbbra is
Jászberényben kamatoztatta.
Ezúton került kapcsolatba a szakszervezeti mozgalommal és 1957-ben a
Szakszervezetek Országos Tanácsában,
majd a Magyar Nők Országos Tanácsá-

nak vezetőségében látott el feladatokat.
Valójában 1983-as nyugdíjba vonulásával valósíthatta meg régóta dédelgetett
álmát, a helytörténeti kutatást, melyet
végtelenül alapos, precíz munkával és
minden részletre kiterjedő figyelemmel,
fáradhatatlanul végzett.
Összegyűjtött, hatalmas ismeretanyagát kezdettől fogva a Jászság javára fordította. Kutatásai számtalan alkalommal
nyújtottak segítséget különböző helytörténeti témák tanulmányozásához. Cikkei
rendszeresen megjelentek a Redemptio és
a Jászsági évkönyv hasábjain. 1995-ben a
Jászkun Redemptio 250 éves évfordulója
alkalmából jelent meg két hiánypótló kötete, a Jászberény város gyógyszertárainak

története, és a Jász történelmi arcképcsarnok címet viselő írások. 2000 májusában, az Erzsébet Kórház új sebészeti
szárnyának átadásakor publikálta a Szegénygondozás, az orvoslás és a közegészségügy története Jászberényben elnevezésű kiváló munkáját, melyet a 2006-ban
ugyancsak a Jász Múzeumért Alapítvány
sorozatában megjelent Jászberény temetői kötet követett.
Aranka néni kezdettől fogva aktív
tagja és közreműködője volt a Jászok
Egyesületének, a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesületnek. A jászok
történelmi múltjának megismerése
érdekében végzett kitartó és lelkiismeretes munkáját Jászberény Város Önkormányzata 2014-ben Pro Urbe díjjal
ismerte el.
„Az elmúlt évtizedek alatt Aranka
néni neve fogalommá vált a jászok között. Ő volt az, akinek mindenről azonnal eszébe jutott egy régi történet. Az

Útlezárások a városban
Mézvásár. Az augusztus 3-án,
szombaton rendezett mézvásárhoz
kapcsolódóan augusztus 2-án 18 órától augusztus 3-a 18 óráig lezárják a
Bercsényi út 1-től (könyvtár) a Bercsényi út 27-ig (Honvéd Jász Kaszinó) útszakaszt. Szintén lezárják a Zirzen Janka utcát a társasház udvari bejáratától
és a Zoltán utca Bercsényi út felé ágazó
egészét. A Conselve parkoló ugyancsak
lezárt terület lesz augusztus másodika,
péntek reggel 6 órától negyedike, vasárnap 12 óráig.
A Csángó Fesztivál idején szintén
számítani kell útlezárásokra. Július 31én reggel 6 órától augusztus 12-e 20
óráig a Víz utca egésze és a parkoló lesz
lezárva. Augusztus 6-án 6 órától 12-e
23 óráig a Szentháromság tér lesz lezárva. Augusztus 7-én 18 órától 12-e
6 óráig a Hatvani úton a rendőrségtől
a Klapka iskola nagy kapujáig zárják le
az utcát. A parkolókat a fürdő előtt és
a rendőrségnél augusztus 7-én 6 órától
12-e 6 óráig tartják lezárva. Augusztus
8-án 6 órától 13-a 24 óráig a Lehel
vezér téri Szerviz utcát a Holló András
utcáig zárják. Augusztus 9-én 6 órától

12-e 6 óráig a Hatvani út a strand parkolójának teljes szakaszáig, mely által a
Hatvani út, Margit-sziget és a strandfürdő szakasza egyirányúvá válik. Augusztus 6-án 6 órától 12-e 24 óráig a
Lehel vezér tér teljes szakasza le lesz
zárva. Augusztus 6-án 6 órától 12-e 24
óráig a Margit-szigetre nem lehet behajtani. Az augusztus 10-i felvonulás
idejére 16 órától 19.30-ig a Kossuth
utca piactól kezdődően a Kőhíd – Fürdő utca – Holló András utca – Szerviz
út – Jászkapitány szobor – Lehel vezér
tér lesz lezárva. Augusztus 6-án 13 órától 13-a 6 óráig nem használhatják a
piacteret és a parkolót.
A rendezvény ideje alatt a városon
átmenő forgalom számára a bevált gyakorlat szerint a várost elkerülő terelőutat
jelölnek ki. A belső forgalom zökkenőmentes lebonyolítása, valamint a belváros tehermentesítése érdekében a helyi
úthálózaton is kijelölnek terelőútvonalat. A lezárást és a forgalomirányítást
a városi rendőrkapitányság biztosítja a
városai közterület-felügyelet munkatársaival, a polgárőrség, illetve a közterület
kezelőjével a Jászberény V.V. Nonprofit
Zrt-vel összhangban.

említett személy mikor és hol született,
hol dolgozott, azonnal tudta, hogy ki,
kivel áll szűkebb és tágabb rokonságban.
Aranka néninek tartalmas és hosszú életet adott a jó Isten. Az elmúlt év szeptemberében köszöntöttük őt 100 éves
születésnapja alkalmából és vele együtt
ünnepeltük meg életének e jeles évfordulóját, amit csak azon kiváltságos személyeknek ad meg a jó Isten, akiket nagyon
szeret. S noha életének tizedik évtizedét
lépte át, az elméje még mindig vágott
mint a beretva.”
A megfáradt test nyűgjei őt sem kerülték el, de hite, erős akarata mindig átsegítették a nehézségeken. Fáradhatatlan
munka- és életbírása példaként szolgálhat
mindnyájunk számára.
Nagyon örült, hogy
még részt vehetett a XXV.
jubileumi Jász Világtalálkozón, a következő kitűzött cél pedig október 4-e,
a Jász Múzeum 145 éves
jubileumi ünnepsége volt.
Szeretett volna még utoljára velünk lenni, de ez már
nem adatott meg neki. Június 28-án életének földi
pályája végleg lezárult, és
Aranka néni elindult a csillagok útján.
Drága Aranka néni!
Köszönjük, hogy voltál nekünk, hogy
tanulhattunk tőled, és megtiszteltél
bennünket a barátságoddal, és a szereteteddel. S bár elmentél abba a messzi,
égi világba, de szívünkben és emlékezetünkben örökre velünk maradsz – fejezte be búcsúzó gondolatait Hortiné dr.
Bathó Edit, majd a Városvédő és Szépítő Egyesület valamint a Jászsági Hagyományőrző egylet közreműködői egy régi
népénekkel köszöntek el szerettüktől.
A továbbiakban Mező István református lelkész emlékezett az elhunytról,
és a Mindenható vigasztalásának keresésére intette a megjelenteket, hiszen
azzal a vigasztalással, mellyel az Úr fordul hozzánk, tudunk mi másoknak is
békét nyújtani.
A szertartást követően Isten akaratát
elfogadva, a feltámadásba vetett remén�nyel kísértük utolsó földi útjára Sugárné
Koncsek Arankát, akinek emléke szívünkben örökké élni fog.

Megelőzés
a strandokon
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság ajánlásokat
fogalmaz meg a strandokon történő
lopások megelőzésére, hiszen a védekezés legjobb módszere a megelőzés.
A parkoló autókban ne hagyjanak látható helyen táskát, értéket, azokat inkább
a csomagtartóban helyezzék el! A táskára
terített törölköző nem védi meg értékeiket.
Használják az értékmegőrzőket! A csomagokra felváltva vigyázzanak! Kérjék meg
a szomszédos strandolókat, hogy tartsák
szemmel visszahagyott tárgyaikat, majd
cserében ne felejtsék el ezt viszonozni! Ne
vigyenek magukkal nagyobb mennyiségű készpénzt! Ne viseljenek olyan ékszert
vagy karórát, amit a vízbemenetel előtt le
kell venniük! A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, feltűnő és értékes használati tárgyakat hagyják otthon! Szerezzenek
be olyan tokot, tasakot, ami vízhatlan!
Pénzüket, egyéb értékeiket így magukkal
tudják vinni akár a vízbe is.
Amennyiben jogsértés áldozatává
válnak, forduljanak a fesztivál környékén
szolgálatot ellátó egyenruhás rendőrökhöz, vagy tegyenek bejelentést a rendőrség 112-es segélyhívószámán!

112 hírek a Jászságból

A hétvégi vihar jelentős erővel
csapott le Jász-Nagykun-Szolnok
megyére. Több mint nyolcvan helyszínre vonultak a megye tűzoltói. A
tűzoltóknak jellemzően úttestre, villanyvezetékre, járművekre, kerítésre és
épületekre dőlt fák, illetve faágak adtak
munkát. A vihar előtt sem volt csend a
hétvégén, hiszen több szabadtéri tüzet
is meg kellett fékezniük a tűzoltóknak.
Jászkisérnél három hektáron tarló gyulladt meg, illetve száz bála is a lángok
martalékává vált. A tűz mintegy ötven
négyzetméteren egy erdőt is érintett.
Két autó karambolozott szombat
délután a Jászárokszállás és Vámosgyörk közötti úton. Az egyik jármű
a tetejére borult. A jászárokszállási
önkormányzati tűzoltók motoros fűrésszel tereprendezést végeztek, majd a
felborult járművet kerekeire állították,
emellett pedig mindkét kocsit áramtalanították. A helyszínen a mentőszolgálat munkatársai is dolgoztak.
Lakossági szennyvízelvezető csőbe esett egy kutya vasárnap délelőtt
Jászladányon, a Halász utcában. A
jászkiséri önkormányzati tűzoltók az
ott lakók közreműködésével emelték ki
az állatot, amelynek nem esett baja.
Egy személygépkocsi, két kisteher-

autó és egy tehergépjármű ütközött
össze július 24-én, szerda délelőtt a 32es számú főúton, Jászfényszaru külterületén. Utóbbi jármű utánfutóján villanypóznákat szállított és oldalára borult.
A jászberényi és a hatvani hivatásos, valamint a jászfényszarui önkéntes tűzoltókat
riasztották a helyszínre, akik áramtalanították a járműveket. A személygépkocsiban ketten utaztak, egyiküket a tűzoltók
feszítő-vágó berendezés segítségével szabadították ki a roncsból. A helyszínen
voltak a mentőszolgálat munkatársai is.
Mikrobuszra dőlt egy fűzfa július
22-én, hétfő délután Jászberényben, a
Szelei úton. Az esethez a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik dugólétra,
mentőkötél és motoros fűrész használatával szüntették meg a problémát.
Egy főépülettel egybeépített helyiségben gyulladtak ki használati tárgyak, valamint az ajtó hétfő délután
Jászkiséren, a Kinizsi utcában. A jászkiséri önkormányzati tűzoltók kiérkezéséig a lakók a lángokat elfojtották, így
az egység az izzást és füstölést egy vízsugárral megszüntette, majd hőkamerával
méréseket végzett. A tűz más épületrészt
nem érintett. Az ingatlanban összesen
hatan laknak, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
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Augusztusi ajánlatok
Gasztronómiai élmények
színházzal fűszerezve
augusztus 1. csütörtök 19.30

XXXII. Nemzetközi Mézvásár és
Méhésztalálkozó
augusztus 3. szombat 9.30

A gasztronómiai élményeket színházzal ötvözik
ezen az estén a Berényi Borudvarban, ugyanis a
Gasztroszínház érkezik Kecskemétről és Miklós
Csaba borász Mórról A Hírös Gasztroszínház célja,
hogy a kulináris élvezetekre színházi formákkal reagáljanak, párhuzamot és kölcsönhatást hozva létre
az ízek és a színházi élmények között. Wine Tourist
című előadásuk formája improvizációs színház:
a nézők aktív alakítói lehetnek az előadásnak, az
ő közreműködésükkel alakulnak ki a karakterek,
gördül tovább a cselekmény. A színészek pedig érzékenyen, kreatívan és vidáman rögtönöznek a nézők
reakcióira, valamint Miklós Csaba, a Móri borvidék
emblematikus alakja csodálatos boraira. Információ
(berenyiborklub@gmail.com)
Berényi Borudvar - Bathó Palota

Magyarország legnagyobb méhészeti rendezvénye, ahol találkozhatnak termelők, fogyasztók
és kereskedők. A vásáron széles választékban
megtalálhatóak különböző mézek, az abból készült termékek sokasága, illetve méhészkedéshez
szükséges eszközök. A szakmai előadások mellett
szórakoztató kulturális programokkal – bemutatókkal, vetélkedővel, kézműves foglalkozásokkal
gyerekeknek koncerttel, tombolasorsolással –
várják a látogatókat. Merítés a programokból:
9.30 óra Mézkirálynő és kísérete, valamint Mézlovagrendek felvonulása a városban
10 óra Megnyitó – Szabó Tamás polgármester
köszöntője – A Mézvásárt megnyitja: Az Agrárminisztérium képviselője – Lesti Kitti mézkirálynő beszámolója – A 2015-ben alapított Zsidei
Barnabás – díj átadása. 10.40 óra Mézkirálynő
jelöltek felvonulása. 13 óra Zoltán Erika –
sztárvendég koncertje. 14.30 óra Mézkirálynő
koronázása. 15 óra Tombolasorsolás.
Bercsényi úti Sportcsarnok és annak udvara,
illetve az Ifjúsági Ház és a Conselve Park

V. Kürt Emlékezete Íjászviadal és Találkozó
augusztus 3. szombat 8 óra

A hónap műtárgya Makay József Lovak és Lovas kocsi
augusztus 6. kedd 17 óra

A Kürt Íjászai szervezésében, a rendezvény
keretében összemérik felkészültségüket és tudásukat húsz cél leküzdése során a hagyományőrző
íjászok. Mindehhez pusztai merev szarvú íjakat és
fa vesszőket használnak majd, többen alkalomhoz
illő korabeli öltözetet viselnek a megmérettetésen.
Tervezett program: Nevezés 8 órától 9.30-ig;
Megnyitó 9.30-kor; Lövészet kezdete 10-órakor.
Állat- és Növénykert mögött a Zagya ártéri erdő

Augusztusi
sportprogramok
Augusztus 4. vasárnap 17óra
NB III-as labdarúgó-mérkőzés
Jászberényi FC – Füzesgyarmati SK
Városi Stadion
Augusztus 18. vasárnap 17óra
NB III-as labdarúgó-mérkőzés
Jászberényi FC – DVTK II.
Városi Stadion
Augusztus 31. szombat 9 óra
Jászberényi Fogathajtó Verseny
Versenyszámok: akadályhajtás kétfordulós,
összevetéssel; Lovak - kettes fogat CAN-C;
egyes fogat CAN-D; kettes fogat CAN-D;
Pónik - kettes fogat CAN-D
Állat- és Növénykert előtti füves pálya

Makay József igen termékeny festő volt, műveit
nagyon sok otthonban őrzik Jászberényben és
a Jászságban. A művész születésének 100. és
halálának 40. évfordulójára emlékezve mutatja
be Farkas Edit, a Hamza Múzeum igazgatója a
Hónap műtárgyaként az alkotó Lovak és Lovas
kocsi című festményeit. Ezt követően kötetlen
beszélgetés a festőművész pályájáról, alkotásairól.
Szikra Galéria
XXIX. Csángó Fesztivál –
Európai Kisebbségek Folklór Fesztiválja és
Népművészeti Vásár
augusztus 6-11.
Moldvai és gyimesi csángók hagyományőrző
együttesei, autentikus népzenei és világzenei
koncertek, folklór műsorok, táncházak, tánctanítások, nemzetek népzenéje és tánca, kiállítások,
gasztronómiai különlegességek és még megannyi
programmal várják az érdeklődőket!
Válogatás a napi programok sokaságából:
augusztus 6. kedd
23 óra Háry János - Boka Gábor színtársulat
előadása. Boka Gábor előadása táblaképekkel
illusztrálja Háry János kalandjait. A közönség
bevonásával jelenik meg egy-egy különös helyszín
vagy akár maga a hős.
Jászság Népi Együttes székháza
augusztus 7. szerda
18 óra „Magyarfalutól Jávárdi –patakáig”
Szent Lámpások program. Varadi Levente fotókiállításának megnyitója. A kiállítás szemlélteti a
magyar népi kultúra és nyelv élni akarását, egyéni
megélését. A fotográfia eszköztárának segítségével
kerülnek bemutatásra a Kárpát-medence, és az
azon túl élő szórványmagyarság hagyományos
paraszti kultúrájának megőrzése érdekében tett
erőfeszítései. A kiállítást megnyitja: Kocsán László táncművész, költő, és koreográfus.

Lehel Film-Színház galériája
19 óra Csángó Fesztivál megnyitója.
Közreműködik: Árendás Gyermektáncegyüttes,
Külföldi együttesek, Molnár László népzenész,
Polgár Nikolett ének.
Jászberény Főtér
20 óra Folkforgatag – Gálaműsor.
Tánckánon – Hommage á Kodály Zoltán Magyar Állami Népi Együttes műsora
Egy képzeletbeli közösség életének apró mozzanataiból bontakozik ki a történet, a jelenetek
során emberi kapcsolatok kialakulását, azok
elvesztését, örömöket és bánatokat, valamint a
mindennapok és ünnepek rituáléit követhetjük
nyomon. Színes világ – közreműködik Bolívia,
Ecuador, Indonézia, Kolumbia, Törökország,
Jártató Táncegyüttes.
Szabadtéri színpad
23 óra Mindenek szerelme – Ferenczi György
és a Rackajam koncertje.
Jászság Népi Együttes székháza előtti tér

közreműködőinek előadásaiból.
Szabadtéri színpad
23 óra Ha kiindulsz, Erdély felől – Pál István
Szalonna és Bandája koncertje.
Jászság Népi Együttes székháza előtti tér

augusztus 8. csütörtök
15 óra Csángó Falu – az interaktív élőtér – Mert
együtt, egyek vagyunk – kiállításmegnyitó Kelemen Gabriell rendezésében.
Lehel Vezér Gimnázium
23 óra Napkerék – Cigány népzene Erdélyből
Balogh Melinda koncertje.
Jászság Népi Együttes székháza

augusztus 11. vasárnap
14 óra A betyárok így éltek, úgy éltek…
– a Kuttyomfitty Társulat műsora.
Margit-szigeti színpad
20 óra Viszontlátásra Jászberény – csángók,
külföldi együttesek és hagyományőrző táncosok,
zenészek gálaműsora.
Főtéri színpad
22 óra Tűzijáték
Főtér

augusztus 9. péntek
15.30 Folkmise – Több, mint 20 éve minden
évben szentmisével emlékeznek Lőrinc Györgyné Hodorog Luca moldvai csángó énekesre. A
Szentmisén a mélyen vallásos moldvai és gyimesi
csángókon kívül részt vesznek a fesztiválra érkező
külföldi nemzetek, nemzetiségek és a jászsági
csoportok képviselői.
Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplom
20 óra Táncképek – Gálaműsor.
Magyaroké – Pillanatképek Erdélyből – A Jászság
Népi Együttes önálló műsora.
Fölszállott a páva – Gálaműsor. Válogatás a
népszerű televíziós vetélkedő felnőtt és gyermek

augusztus 10. szombat
17 óra Táncforgatag – táncos-zenés felvonulás
közel nyolcszáz fő közreműködésével.
Főtér
19 óra Ide lábam ne tova… – A Vigano Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek gálaműsora.
Főtéri színpad
20 óra Magyarság Hangja – Gálaműsor.
Szeretőm e táncba – Moldvai és gyimesi csángók
műsora. Fordulj kedves lovam – Erdélyi hagyományőrző táncosok, énekesek, zenészek műsora.
Főtéri színpad
23 óra Üres az életem, ha a zene nincs mellettem… – A Góbé zenekar koncertje.
Jászság Népi Együttes székháza előtti tér

Insomnia Terasz Session
Augusztus 10. szombat 16 óra
A szervezők invitálnak minden az elektronikus
zene iránt érdeklődőt egy kis lépegetésre az
Insomnia Cafe teraszára, vagy éppen a Zagyvaparti sétányra. Már 16 órától kezdenek melegíteni, és hajnalig tolják a közreműködő dj-k.
Alex B / AdamSzurmai / Bela Galik / Mucza /
PNGVN / Richard Bako
Az esemény ingyen látogatható!
Insomnia Cafe & Bar
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Augusztusi ajánlatok Augusztusi moziműsor
Mega Mulató 3
augusztus 17. szombat 19 óra
Ismét a mulatós zene kiváló előadói, nagyszerű
énekesek lépnek színpadra a Mega Mulató rendezvényén. A hangulat, mint az elmúlt években,
ismét fergeteges lesz!
Szabadtéri Színpad

Állatkertek Éjszakája
augusztus 30. péntek 19 óra

Az Állatkertek Éjszakája már hagyományos nyárzáró rendezvény, ahol bepillanthatunk az állatok éjjeli
életébe. Megfigyelhetjük az oroszlánok, a barna
medvék, a farkasok, a hiénák, a mosómedvék, a
vaddisznók zsákmányszerző viselkedését a látvány
etetések alkalmával. Mindezek mellett érdekes és
kreatív programok csokrával várják az érdeklődő
gyerekeket és természetesen a felnőtteket is.
Állat- és Növénykert
Felhő és Fátyol
Augusztus 30. péntek 18.30

Legendák Éjszakája
augusztus 17. szombat 21 óra
Jön az eddigi legnagyobb buli, és ezen az estén
őrült fenegyerekek érkeznek majd, G.w.M és
Herceg Dávid, akik elhozzák legjobb slágereiket.
Az est rezidensei, dj. Makkos és dj. Patron, a
legmenőbb disco zenéket pakolják hajnalig.
Lehel Vezér Gimnázium udvara
Szent István Király ünnepe
augusztus 19-20. hétfő-kedd
Hétfőn: 15 óra „Jár a malom jár…” (Levendula
Játszóház); 17 óra Holdonmacska együttes;
20 óra Szimpátia együttes Neoton projekt
(tribute); 21.30 Tűzijáték; 22 óra Janicsák István
és a Z’zilabor; 22.45 Utcabál - Dj. Fáczán.
Kedden: 13 óra Ünnepi szentmise a főtemplomban; 14 óra Városi ünnepség - kenyérszentelés
Ünnepi műsor: Magyar Montázs Előadja Sas
Dániel és Sas Zoltán; közreműködik a Palotásy
János Vegyes kar.
Szentháromság tér

Kárpátia koncert
augusztus 24. szombat 19.30

A nemzeti rock legjelentősebb zenekarának koncertje – már hagyományosan –, ismét hallható.
Kapunyitás: 19 óra – Vendég: Cool Head Klan
19.30 – Kárpátia koncert: 20.30 óra
Szabadtéri Színpad

Senki többet
amerikai dokumentumfilm, 98 perc (12)
augusztus 1., 2., 3., 20.15 óra, augusztus 4.,
5., 16.15 óra, augusztus 6., 7., 18.15 óra.
Vita & Virginia - Szerelmünk története
ír-angol életrajzi dráma, romantikus film,
110 perc (16)
augusztus 8., 9., 10., 18., 19., 18.15 óra,
augusztus 11., 12., 20., 21., 20.15 óra,
augusztus 13., 14., 15., 16., 17., 16.15 óra.

A XXIX. ART Camp Művészeti Szimpózium
kiállításának megnyitója. Az alkotótábor programját lezáró eseményt megnyitja Szilágyi Tekla
Róza művészettörténész. A megnyitót követően
a budapesti Kampec Dolores népzenének és
rocknak meggyőző egységét adó koncertjét hallgathatják meg.
Lehel Film-Színház galériája

augusztus 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 16 óra.
Halálos iramban: Hobbs & Shaw
amerikai akciófilm, 134 perc (12)

Góliát
svéd krimi-dráma, 88 perc (16)
augusztus 8., 9., 10., 15., 16., 17., 20.15 óra,
augusztus 11., 12., 18., 19., 16.15 óra,
augusztus 13., 14., 20., 21., 18.15 óra.
Velence vár
francia krimi-dráma, 93 perc (12)
augusztus 15., 16., 17., 18.15 óra, 18., 19.,
20.15 óra, augusztus 20., 21., 16.15 óra.
Beépített Cicó
német-belga családi animációs film, kalandfilm,
96 perc (6)

augusztus 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 18 óra és
20.30 óra, augusztus 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 20 óra.
Angry Birds 2.
finn-amerikai animációs kalandfilm, akciófilm,
97 perc (6)

Jászberényi Fogathajtó Verseny
augusztus 31. szombat 9 órától

Déryné Deszkáin – Lovagias ügy
augusztus 23. péntek 20 óra

Verebes István rendező, két felvonásos zenés-táncos darabbá gyúrta át Hunyady Sándor a Lovagias
ügy című művét. Tette ezt oly módon, hogy sem
a mába nem teszi át, sem pedig a harmincas években nem hagyja meg a cselekményidőt, hanem valamiféle kortalanságba helyezi, amolyan bármikor
megeshető történetté alakítva azt. A zenés vígjátékban a főszerepet Koltai Róbert alakítja majd és a
további szereplők is igencsak kitesznek magukért.
Pergő, élvezetes szórakozás a Lovagias ügynek ez
a változata. Ülnek a poénok, amik nem erőltettek
és nem csak a rekeszizomra hatnak. Felhőtlenül
szórakozhat az, aki ellátogat a Déryné Deszkáin
nyári színházi sorozat záró darabjára.

Nagyterem
Az oroszlánkirály
amerikai családi kalandfilm, dráma, 115 perc (12)

Esküvő a topon
ausztrál vígjáték, 113 perc (12)
augusztus 1., 2., 3., 18.15 óra, augusztus 4.,
5., 20.15 óra, augusztus 6., 7., 16.15 óra.

Jelek koncert
augusztus 17. szombat 19 óra

Egy kicsit megújulva, de a régi megszokott műsorral varja rajongóit és a rockereket a Jelek együttes.
Az este fellép a már családtaggá vált Power zenekar
is. Mindenki időben érkezzen, mert az NRG 19kor kezd, utána pedig elszabadul a pokol! Na és
újra szól majd az Éjféli Harag is!
Pótkerék Csárda

Kisterem
Kettős életek
francia romantikus vígjáték, dráma, 108 perc (12)
augusztus 1., 2., 3., 8., 9., 10., 16.15 óra,
augusztus 4., 5., 11., 12., 18.15 óra, augusztus
6., 7., 13., 14., 20.15 óra.

augusztus 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
16.15 óra.

Jó hangulatú programok a család minden tagjának. C és D kategóriás fogatok versenye. Kézműves bemutató és vásári forgatag. Tombola, légvár,
pónilovaglás. Ízletes ételek, hűtött frissítők.
9 órától a fogathajtó verseny a fogatok felvonulásával veszi kezdetét, majd ünnepélyes megnyitó
következik ahol köszöntőt mond Pócs János,
országgyűlési képviselő. Délben ebéd, majd csikósbemutató lesz, és folytatódik a fogathajtó verseny. Tombola, eredményhirdetés. A díjkiosztásnál közreműködik, és zárszót mond Szabó Tamás
polgármester. Az esemény végén Lovas karusszel
látható. A programokra a belépés díjtalan!
Jászberényi Állat – és Növénykert előtti füves pálya
Rock Fanatic | Stress
augusztus 31. szombat 20 óra

Fergeteges nyárzáró estre számíthat, ahol a Rock
Fanatic és Stress zenekarok adnak koncertet.
Menetrend: Stress 21 óra, Rock Fanatic 22.30-tól
Pótkerék csárda

Út a királyi operába
spanyol-kubai-angol-német életrajzi dráma,
zenés film, 111 perc (12)
augusztus 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
18.15 óra.
Családi vakáció – irány Ibiza
Francia vígjáték, 86 perc (12)

augusztus 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,
16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,
26., 27., 28., 16 óra.
Bring The Soul - The Movie
dél-koreai koncertfilm, dokumentumfilm,
105 perc (12)
augusztus 8., 9., 18 óra.
Pompon klub
angol-amerikai vígjáték, 91 perc (12)
augusztus 10., 11., 12., 13., 14., 18 óra.
Jó srácok
amerikai vígjáték, 95 perc (12)
augusztus 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.,
23., 24., 25., 26., 27., 28., 18 óra.

augusztus 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
20.15 óra.

Volt egyszer egy Hollywood
amerikai-angol krimi, dráma, thriller, 159 perc (16)
augusztus 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.,
23., 24., 25., 26., 27., 28., 20 óra.

Az amerikai birodalom bukása
kanadai krimi, vígjáték, 127 perc (12)
augusztus 29., 30., 31., 15.45 óra, szeptember
1., 2., 18.15 óra, szeptember 3., 4., 20.15 óra.

Norm, az északi 2 – A királyság kulcsai
indiai-amerikai animációs vígjáték, kalandfilm,
91 perc (6)
augusztus 29., 30., 31., szeptember 1., 2., 3.,
4., 16 óra.

Újrakezdők
dán vígjáték, 99 perc (12)
augusztus 29., 30., 31., 18.15 óra, szeptember
1., 2., 20.45 óra, szeptember 3., 4., 15.45 óra.

A bűn királynői
amerikai krimi-dráma, akciófilm (16)
augusztus 29., 30., 31., szeptember 1., 2., 3.,
4., 18 óra.

Volt egyszer egy Hollywood
amerikai-angol krimi, dráma, thriller, 159 perc (16)
augusztus 29., 30., 31., 20 óra, szeptember 1.,
2., 15.30 óra, szeptember 3., 4., 17.30 óra.

Aki bújt
amerikai misztikus thriller, horror (16)
augusztus 29., 30., 31., szeptember 1., 2., 3.,
4., 20.30 óra.
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Lakossági tájékoztató
Tájékoztatásul közöljük, hogy Dr. Kiss Margit fogorvosnő
nyugdíjba vonulása miatt a NEAK támogatott

VI. számú Jászberényi Fogorvosi Körzet ellátását
Dr. Nagy Nóra fogszakorvos és Mészáros Andrea
fogászati asszisztens vette át.
A rendelés helyszíne: 5100 Jászberény, Sportpálya u. 1.
(A Fortaco Zrt. (régi Aprítógépgyár) rendelője).
A rendelés időpontja: hétfő 13-18, kedd 13-18, szerda 8-13,
csütörtök 8-13, és péntek 8-13 óráig.
A rendelésre előjegyzés szükséges, melyre a következő telefonszámon lehet időpontot kérni: 06-20/937-3070.

A VI. sz. fogorvosi körzethez tartozó utcák:

Akácfa utca, Apponyi tér, Benepuszta utca, Boróka utca, Csörsz utca,
Daru utca, Dembinszky utca, Dob utca, Érhát utca, Érpart tanya,
Felsőmuszáj tanya, Fenyő utca, Fiastyúk utca, Forgács utca, Fortélyos
utca, Frankel Leó utca, Gallér utca, Garat utca, Gerevich Aladár utca,
Göncöl utca, Gyárfás utca, Gyöngyösi út, Hableány utca, Harcos utca,
Hatvani út (kivéve Hatvani út 35.), Hattyú utca, Jedám utca, Kapás
utca, Karabély utca, Kerékgyártó Árpád utca, Kert utca, Kertész utca,
Kishegy, Klapka György utca, Körösi Csorna Sándor utca, Kun utca,
Lajosmizsei utca, Lepke utca, Lomb utca, Megyeház utca, Mészáros
Lázár utca, Móczár Miklós utca, Monostori út, Nádverő utca, Nagy-ér
utca, Négyszállás tanya, Négyszállás utca, Neszűr tanya, Olvasókör
utca, Sáros-ér utca, Sómérő utca, Suba utca, Szekér utca, Szigony
utca, Szobor utca, Tavasz utca, Térítő utca, Tigris utca, Toborzó utca,
Trombita utca, Túzok utca, Tündér utca, Újerdő tanya, Varjú utca, Vízöntő utca, Dr. Warga László utca, Dr. Wittmann Tibor utca.
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Mese az
elfogadásról
Masni és Csini címmel jelent meg
Utasi Hajnalka és Utasi Abigél Kincső, anya-lánya szerzőpáros mesekönyve, melyet július 19-én, pénteken
mutattak be a Hamza Múzeumban
zajló képzőművészeti táborban.
kazsimér
A Farkas Edit múzeumigazgató által
illusztrált kötetet a fogyatékossággal élő
és egészséges gyermekeknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak álmodták meg az
írók, akik saját személyiségüket is belecsempészték a kis csincsillák karakterébe.
Abigél elmondása szerint évek óta az
esti rutin része, hogy saját szövésű, szívmelengető történetekkel teszik kön�nyebbé egy-egy mozgalmas nap végét.
A lefekvés előtt elhangzott mesecsokorból született meg a karakán Masni, és a
pöszén beszélő, jámbor Csini elbűvölő
kalandja is, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával hívott
életre a már két mesekötetet jegyző alkotópáros.
– Két vagy három éve kezdtük el
írni közös ötletből, azóta minden nap
folytatjuk egyébként, sőt, ősszel egy
újabb interaktív bemutató is tervben
van – avatott be a részletekbe Utasi
Hajnalka, majd elmondta, hogy már
számos intézménybe, köztük a szolnoki gyermekpszichiátriára, a Jászberényi Központi Óvodába, és a „Helyet”

Alapítványhoz is eljuttatták a tanulságos novellákból összefűzött kiadványt.
Hajnalka úgy véli, lánya átérezve a
fogyatékossággal élők helyzetét, saját
tapasztalatait csempészte bele a csincsillák papírra vetett mindennapjaiba,
hiszen az Esély Közalapítvány legutóbbi, nagyszabású rendezvényén Abigél
nem csupán részt vett, de együtt is alkotott az ottani fiatalokkal.
Az újszerű élmények mellett az
otthon biztonsága, és szeretetteljes
környezete is meghatározta a könyv

bizonyos aspektusait, így történt, hogy
maga az alkotópáros a kötet főszereplőiként köszön vissza a színesen illusztrált
oldalakról. „Masni a lányom, Csini, a
kis pösze pedig én vagyok benne, de ez
pusztán a véletlen műve.” – avatott be
a részletekbe Hajnalka, aki az esemény
folytatásában egy példamutató mesetöredéket olvasott fel a Hamza Múzeum
udvarának árnyékában rajzoló gyerekeknek, akik a későbbiekben szívesen
vettek részt a könyvhöz kötődő játékos
feladatokban is.

BŐRGYÓGYÁSZAT –
KOZMETOLÓGIA
Aknés, pattanásos bőr nemcsak a serdülőkorban,
hanem a felnőttkorban is egyre gyakoribb.
Rendelésemen korszerű külső és belső kezeléssel
történik a pattanásos bőr gyógyítása.

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz.: 13-18, Cs.: 8-14,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Dr. Szabó András
Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1.
K: 10.30-12.30 Cs: 15-18.30
Tel.: 06-20/461-3220
www.drszaboandras.hu
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w 06-30/483-07-90
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.

Qualite ’96 Kft. Jászberény, Nagykátai út 20/a.

Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Telefon: +36 57 505 300 https://dacia.qualite.hu
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Szegény zenész családból az Operába
 folytatás az 1. oldalról
Géplakatosnak tanultam itt Jászberényben, aztán az Aprítóban dolgoztam
öt éven át, de szórakozni gyakran feljártam Budapestre. A fővárosban ismerkedtem meg egy családdal, ahol az anyuka
és az apuka is a Magyar Állami Operaházban dolgozott. Az ő unszolásukra kerültem végül az Erkel Színházhoz, ahová
először díszítőként vettek fel.
Számíthatott valakire, mint mentorra, vagy azonnal bedobták a mélyvízbe?
Volt egy nagyon jó oldalvezetőm,
Futácsi Jani bácsi, aki sok mindenre megtanított, de igazság szerint nagyon hamar
megtetszett ez az egész. Amikor a többiek
kimentek cigarettaszünetre, akkor elővettem a zsebemből egy kis papírdarabot és
ceruzával fölvázoltam, hogy eddig mit
építettünk, majd hazamentem és berajzoltam egy füzetbe, előadás előtt pedig
átismételtem, hogy mit kell csinálni. Aztán az egyik színpadmesterünk kilépett
és elküldtek főiskolára, mert a színpadmesteri beosztáshoz végzettség kellett, de
érettségim nem volt. Azt mondták, nem
probléma, írtak egy kérvényt a minisztériumnak és az ott megkapott engedéllyel
mentem végül a Színház és Filmművészeti Főiskolára. Ezzel később sokat viccelődtem. Kérdezték, van-e érettségim,
én pedig azt válaszoltam, hogy nincs, de
amikor a legmagasabb végzettségre tértünk – ami ugye a főiskola volt – elkerekedtek a szemek.
Minden bizonnyal emlékszik még
a legelső előadására.
Lammermoori Lucia, Gaetano Donizetti egyik háromfelvonásos tragikus
operája, 1977. október 24-e, szombat.
Ezt soha nem felejtem el. A függönykamrából néztem az előadást, és nagy
örömömre egy-két ismerős dallamot is
felfedezni véltem, amit akkor még nem
tudtam hova tenni. Később aztán felderengett, hogy gyermekkoromban volt
egy műsor a rádióban, a Hajnaltól regge-

lig, amelyben operákból hallhattunk egyegy szimfóniát. Rengeteget hallgattam
azt a műsort, sok dallam megragadt.
A zene szeretete volt az, ami annyira vonzotta a színházban?
Egyrészt igen, a másik pedig, hogy
mindig nagyon szerettem ezt a fajta művészetet. Volt Jászberényben egy jó kis
színjátszó csoport a hetvenes években,
megyei versenyeket nyertünk és országos megmérettetéseken is részt vettünk.
Titkos vágyam volt a színház, de az
érettségit elhanyagoltam, így nem lett
belőle semmi, pedig a Csokonai igazgatójával már le is volt zsírozva, hogy
odamegyek. Később egyébként nem
bántam meg, azért valljuk be, tisztában
voltam a képességeimmel.
Mostanra már talán az olvasókban is felébredt a kíváncsiság, hogy
pontosan mi is a feladata egy színpadmesternek.
Végigkíséri a tervezés, a gyártás folyamatát, az adott helyszínre formálja a
berendezést, kitalálja a szükséges változtatásokat, aztán – amikor sor kerül az
előadásra és mindenki, köztük a díszlettervező is kiszáll – felügyel, technikailag
irányít, hogy minden flottul menjen.
Szerencsére sosem volt olyan előadásom,
ahol valami félresikerült volna, ami nem
jelenti azt, hogy nem adódtak megoldandó problémák. Volt, hogy előadás előtt
egy perccel próbáltam ki a süllyedőt, és
nem működött megfelelően, két és fél
métert zuhantam. Végül az éjkirálynő a
Varázsfuvolában nem a színpad alól, hanem oldalról érkezett meg a jelenetbe.
Mely darabok állnak igazán közel
a szívéhez?
Nagyon szerettem a Lammermoori
Luciát, igazán gyönyörű zene. A másik
kedvencem Bellini Normája volt, de említhetném Verdi összes operáját, Tosca,
Traviata, A trubadúr. Ezekkel külföldre
is kijutottunk, Európa szinte minden országának színpadát bejártuk a Kanári-szigetektől egészen Japánig. Óriási élmény

Focus Trend

már

volt Athénban a több mint kétezer éves
teátrumban fellépni, oda a Nabuccot és
a Pillangókisasszonyt vittük el. De ami
talán még a szerepléseknél is értékesebb,
azok az ismeretségek, melyekre az utazások, előadások során tettem szert. Plácido
Domingo, Luciano Pavarotti, Jelena
Obrazcova, csakhogy néhány nevet
említsek. Magyarok közül pedig Melis
György, Kincses Veronika, Miklósa Erika,
Ferencsik János, Medveczki Ádám, Orosz
Adél, Keveházi Gábor és még sorolhatnám, kikhez volt szerencsém a negyvenkét év alatt.
A mai kor operája nagy hangsúlyt
fektet a fiatalabb korosztályok bevonására. Milyen változásokat eredményezett ez a törekvés a műfajban?

Ez a színház már nem az, amibe én
annak idején belecsöppentem. A mostani
vezetés, ez a gyári jelleg már nem tetszik
nekem. Megértem, hogy fontos feladat,
de a komor operát nem lehet egy tizenéves
gyerekhez közelebb hozni, át kell helyezni
egy új korszakba, valamit ki kell találni köréje. Meg lehet csinálni, és meg is tudják
fogni a fiatalokat, mert rengeteg a telt házas előadás, de én istenigazából nem tud-

tam ezeket elfogadni, csak beláttam, hogy
szükség van rá. Például botrányos volt az
az elképzelés, melyet a Wagner ükunoka
próbált megvalósítani, aki a Lohengrint
akarta átültetni Erich Honecker NDK-s
elnök korába. De ugyanitt említhetném
Galgóczy Judit bukásra ítélt Trubadúr feldolgozását, amely érthetetlen okokból egy
elmegyógyintézetben játszódott.
A bemutatkozójában említette,
hogy őriz bizonyos színházi relikviákat.
Házi Erzsébet a 70-es években viselte azt az arany tűsarkú cipőt, aminek
a talpán a mai napig látszik a ceruzával
írt felirat: Házi. Amikor kiselejtezték a
darabot, az akkori öltöztető főnöktől
megkaptam ajándékba, azóta is nagy
becsben tartom. A Varázsfuvolából a boszorkány botját nyugdíjba vonulásomkor bízták rám a kellékesek, de van egy
Orfeuszból származó ördög szobrom is,
amit Csikós Attila tervezett.
Az Erkel Színháznak legalább
olyan kalandos az élete, mint az öné.
1951-ig önálló intézmény volt, aztán felújítva az Operához csatolták,
majd negyvenöt évvel később műszaki
okokra hivatkozva bezárták. Hogyan
emlékszik vissza az utolsó időszakra?
A 2007-es évben, amikor bezárták a

színházat tartottunk egy Erkel-záró bulit,
melyen bárki, aki akart, felléphetett, még
ha nem is volt művész. A biztonsági őr
Richard Claydermant játszott, az egyik
díszítő a saját versét adta elő, én meg kitaláltam, hogy három társammal táncoljunk el egy jelenetet a Hattyúk tavából.
Természetesen át kellett koreografálni, de
a jellegzetes mozdulatok megmaradtak.
Négyen, együtt úgy 500 kg, tütüben –
kettőt kellett összevarrni, hogy körülérjen bennünket -, bakancsban adtuk elő
a produkciót az első műsorblokk végén.
Könnyes szemmel jöttek ki az emberek
a szünetre. A második részben már nem
az örömtől sírt a közönség. Kis Kerényi
Gáborék összefogtak hárman és csináltak
egy balettet, amely kívül-belül bemutatta
az Erkelt. Eljátszották, hogy betévednek
egy bezárt színházba és előkerülnek kellékek, ruhák, emlékek. Aztán a legvégén
minden dolgozó egy-egy mécsessel a kezében utoljára felsétált a színpadra, úgy
ment össze a függöny. Igazság szerint,
nem bánom, hogy vége. A búcsúztatásomkor meghúztam egy határvonalat.
Szép volt, jó volt, most új korszak következik. Hálás vagyok, hogy így alakult az
életem, ha itthon maradok, soha nem lehettem volna ennek a csodának a részese.

Emlékezetes augusztus Jászberényben

5.150.000 Ft-tól

*

készletről.

Alföld-Autóház Kft.
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.

Havi rejtvényünk megfejtése ezúttal is szorosan kötődik városunkhoz. A megfejtéseket a szerkesztőségbe
várjuk augusztus 12-én, hétfőn délig személyesen, vagy postai úton az 5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 58.
címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk ki. (A rejtvényt készítette: Derencsényi Béla.)

Ajánló

2019. augusztus 1.

Termoszból halászlevet

www.jku.hu

11. oldal

A nevetés gyógyít

Július 18-án, csütörtökön este rekeszizmokat nem kímélő dumaszínházas estet tartott a verhetetlen
trió, Badár Sándor, Mogács Dániel
és Felméri Péter a Szabadtéri Színpadon.

Csoportterápiára érkeztek július utolsó vasárnap estéjén a Szabadtéri Színpad látogatói. Nem, nem tört ki semmi
tömegpszichózis jelenség a városban,
csupán a Déryné Deszkáin című nyári
színházi sorozat következő epizódján
vett részt a szép számú közönség.

Taczman Mária

kárpáti

Badár Sándor, az este első fellépője
jászberényi születésű, Karinthy-gyűrűs
színész és humorista. Utánozhatatlan
karaktere a kortárs magyar filmnek,
sokszor tűnik fel Szőke András kollégája és jóbarátja mellett. A Szabadtérin jászberényi és szentesi gyerekkori
élményeiről mesélt. Így többek között
a mozis őrültködésekről, kólás üvegbe vizelésről, az első szentesi gyrosozó
gyorsbüfének olvasásáról, és hogy milyen jól lehetett a jász síkságon szánkózni. „A szentesi ember biciklivel a
lába között születik!” – hangzott el
többször a sportembernek semmiképpen sem nevezhető Badártól. Megismertük a kenyérgyárba biciklizés
esetét, amelynek során sikerült a kenyérre szánt húsz forintot elveszíteni
és még le is sérülni. A felső tagozatba
járó Sanyikát már komolyabb dolgok
kezdték foglalkoztatni: például hogy
lehet az osztálykirándulás élményei
közül csak a buszozásra emlékezni,
vagy az ingyen szendvicsekre, vagy
éppen a halászlevet termoszból ivó
mozzanatra. A 62 cm-re diszkoszt
vető Badár aztán semelyik sportágban
sem jeleskedett, végül a mongol-japán
egyetemi szakra nyert felvétellel értek
véget a legendás gyermekévek.
A kopaszságot az intelligencia jegyének számító Mogács Dániel vette
át a stafétát a világot jelentő deszkákon. A Dumaszínház társulati tagja
köztudottan állatbarát, így produkciója vázát is állatos poénokból szőt-

2009-ben lett az I. Madách Musical
Pályázat nyertes zenés játéka a Csoportterápia című mjuzikelkomedi. Az azóta
eltelt évtized alatt a Madách saját repertoárja mellett szinte valamennyi vidéki
színház is műsorra tűzte Szente Vajk, Galambos Attila és Bolba Tamás alkotását.
A siker mindenhol garantált, nálunk is
könnycsorgató kacagás és vastaps kísérte

lett volna egy fikarcnyit is elszalasztani.
Akár valódi lelki-segély szolgálatot is talált a szemfüles néző a darabban, mert
kinek nincs valami stikkje? A színpadon
megjelenő három férfinek és három nőnek volt bőven lelki eredetű panasza. A
hipochondriától, a kisebbségi komplexuson át a megrögzött hazudozáson keresztül a nemi identitászavarig bőséges volt
a felhozatal pszichés kórságból. Mindez
rendben is lenne egy csoportterápián, de
ha nem jön az orvos, az azért okoz némi
bonyodalmat az amúgy is bonyolult személyiségek között. Terapeuta híján a páciensek egymást kezdik gyógyítani, lelki
sebeiket boncolgatni, s a „műtét” közben
megesett, hogy némi vitriol is cseppent a
pszihé amúgy is fájdalmas sebére.
Bármilyen blődségnek tűnik is ez

végig a veresegyháziak bemutatóját. A
berényi premiernek külön szereplője volt
a lezúduló nyári zápor, aminek jelenségét
a színészek remekül beépítették a komédiába, alkalmat adva a rögtönzésre és a
plusz mókázásra. Nem csak a színészek
szerepeltek kiválóan, de a tetőfedés is,
csupán a hangosan kopogó vízcseppek
hangjától kellett néhány percen át jobban
fülelni a színpadon zajló eseményekre.
Érdemes volt hegyezni a fülünket,
hiszen olyan poénok röpködtek és dalok
hangzottak el a pódiumon, amiből kár

a helyzet, az eset valódi eseményeken
alapul. Talán ezért is könnyű befogadni, és a színház görbe tükre előtt kacagva szembesülni saját gyengeségeinkkel,
hibáinkkal, sérüléseinkkel. A Molnár
Gyöngyi, Pál Tamás, Balázs Andrea, Dósa
Mátyás, Mészáros Árpád Zsolt, Zorgel Enikő játékában felnagyított, kikarikírozott
kortárs problémák mellett a saját bajok
bagatellnek tűnhetnek. A felszabadító
nevetés pedig mindenképpen jót tesz.
Végül is ez egy remek csoportterápia volt
– valamennyiünknek.

te. Megtudtuk például, hogy a nyest
mindig emészt meggymagot, ugyanis
a nagymamája egész évben félreteszi
neki a kamrában. A bálna rendszeresen több száz kilométert úszik, an�nyira üldözik a buborékok. A cápát
meg ki kellene végre valakinek hívni
a partra keménykedni, ugyanis azért
ilyen laza, mert az óceánban nincs tükör. A kulturáltan lopakodó galambnak fázik a hónalja, a veréb meg csak
egyszerűen sutyerák módon két lábon
ugrál. A híradóban időnként feltűnő
víziló kísértetiesen hasonlít egy szégyenlős, túlsúlyos asszonyra a parton.
Mogácsnak a hölgyek megszerzési
kényszeréről mindig eszébe jut, hogy
nem hiába származtatják az embert
egyes elméletek a majmoktól: a gorillák például órákon keresztül méregetik egymást a dzsungelben. A kiskés
Erdélyben pedig csak arra alkalmas,
hogyha gyün a medve, elvághatod
vele a saját torkodat. Végül a kazun
muzsikáló művész beledúdolta fúvós
hangszerébe A nagy ho-ho-horgász
főcímdalát és a Himnuszt is, „hallás,
ritmusérzék és alázat teljes hiányában”
– zárta a poénok sorát Mogács Dániel.

Az este kései zárása Felméri Péter
feladata volt. Az erdélyi származású
humorista szívesen anekdotázott apává válásáról és a gyermeknevelésről.
A magát péknek gondoló –hajnalban
kelő – kisfia kedvéért például szívesen integet a kukásoknak is. Két éves
korára 50 szót tanított meg fiának,
amire aztán senki nem volt kíváncsi,
mindenesetre a nyilván szó azóta is jól
megy. A nyugatra házasodó Felméri –
felesége miskolci – kiábrándult konklúziója az összeköltözésről az, hogy
egy idő után mindenki unalmas és büdös. Természetesen nem maradhattak
el az erdélyi viccek sem a szekciójából.
A konzervvel rogyásig megrakott túrazsákok cipelése közben csak egy kérdés foglalkoztatta: melyik kretén pók
gondolja azt ökörnyál-gyártás közben,
hogy ezt a két fát de összekötném?
Végül sulis poénokkal zárta blokkját,
kifejezve azt, hogy nem sok minden
maradt meg a közoktatás tananyagából. Például állítmányokat azóta sem
húzott alá két vonallal, az angolul nem
tudóknak pedig azt tanácsolta az este
végén, mondják azt nyugodtan, hogy
németesek voltak.

Áttáncolt fél évszázad

Dupla jubileumot ünnepelt a Lehel
Melody TSE július 27-én szombaton
a Szabadtéri Színpadon. Az egyesület
ötven éve alakult, a társastánc gála
pedig a huszonötödik évfordulójához érkezett idén.
Kárpáti Márta
A város egyik legöregebb civil szervezetének jelenlegi vezetője, Molnár
Anna táncpedagógus köszöntötte a
megjelenteket, köztük Szabó Tamás
polgármestert. A városvezető rövid
nyitóbeszédben adott hangot elismerésének a fél évszázados munkát illetően. Elárulta, polgármestersége alatt a
táncgála megrendezése mindig az éves
szabadságának idejére esett, így a meg-

hívók ellenére még nem volt alkalma
részt venni az eseményen. Ezért most
nagy várakozással és örömmel tekint a
rendezvény elébe, ahol személyesen is
megtapasztalhatja a város meghatározó
közösségének összefoglaló jellegű tevékenységét. Önkormányzati munkája
során polgármesterként természetesen
eddig is jelen volt az egyesület életében,
hiszen számos alkalommal döntöttek
támogatásokról, hallottak elismerésekről a Lehel Melody kapcsán. Kiemelte,
az egyesületnek, mint minden közösségnek a lényege az együttlét, az a társas
kapcsolat, amely a tagokat, a családokat egy közös érdeklődés mentén ös�szeköti. Az elért sikerek titka a kiváló
vezetőkön, Molnár Annán és testvérén,
Molnár Józsefen túl az egyesülethez

köthető táncosok és családjaik közös
munkája, összetartása, amely immár
fél évszázada példásan működik. Ez a
fajta szövetség adja a városi élet valódi
szövetét.
A polgármester ajándékkal, egy
váza átnyújtásával gratulált a 25. évfordulóhoz, valamint a beleillő virágcsokorral köszönte meg az ötven év munkáját, és köszöntötte Annát névnapja
alkalmából. Az egyesület nevében Molnár Anna egy táncospárt ábrázoló szobrot nyújtott át Szabó Tamásnak az esemény emlékééül.
Ötven évvel ezelőtt Bagyari Ildikó tánctanár alapította az egyesületet.
Helyét a legendás Mák Lászlóné, Hédi
néni követte a csoport élén. Ekkortól
indultak a táncosok komolyabb megmérettetéseken. Több mint negyven
éve már a Molnár testvérpár viszi sikerre a táncosokat, tanítja be őket különböző céges és városi rendezvények
bemutatóira, versenyekre. A jelenleg
mintegy negyven növendéket számláló
csoport tagjai között most is vannak
kiemelkedő tehetségek – nyolc évestől a húsz évesig –, és a táncparketten
szinte első lépéseikkel próbálkozók. A
gálán volt alkalmunk tapsolni biztatásul és elismerésül valamennyiüknek.
Megcsodálhattuk a legújabb jelmezeket is, amelyekért Molnár Anna külön
köszönetet mondott a beszerzést anyagilag támogató önkormányzatnak. A
műsor első felében standard táncokat,
míg a második részében latin jellegű
koreográfiákat láthattunk. A szünetben

Fotók: Gémesi Balázs
a táncgálák elmúlt 25 évének legemlékezetesebb pillanatait idézte vissza a
kivetítő fénye.
A házigazdák mellett a táncgála
hagyományaihoz híven vendégszereplők bemutatója is színesítette a rendez-

vényt. Felléptek a Dance Fitness SE, a
Jász Gimnasztika SE sportolói, illetve
a vendég táncosok, Bencsik Gergő –
Sándor Szilvia és Varga Gergely – Bendó
Csilla párosai káprázatos produkciókkal emelték a rendezvény fényét.
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Poros aszfaltgőz felett esőillat száll
Csütörtökön gomolyfelhős, szeles idő várható 27-32 fok közötti nappali hőmérséklettel. A borongós időjárás péntekre, illetve
egész hétvégére megmarad. Éjszakára több fokos lehűlést hozhatnak a zivatarok – akár 17 fok
is lehet esténként. A fülledt levegőt napközben viharok frissítik
majd, az északnyugati szél pedig
többfelé felélénkül. A jövő hétre közepesen felhős, záporokkal
tarkított időjárás lesz jellemző.

2019. augusztus 1.

Rajtra kész a futballcsapat

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

Június 1-től a mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyeleti ideje a következő: hétköznap: 20-7 óráig, szombaton:
19-9 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon: 18-tól másnap reggel 7 óráig. Szombatonként a TESCO-ban lévő PatikaPlus
(volt Elixír Gyógyszertár) 12-19 óráig tart nyitva.

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

augusztus 7. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

augusztus 8. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

augusztus 9. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 5. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

augusztus 6. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

augusztus 11. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
augusztus 3. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Nóra
Jb., Sportpálya út 1.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

 folytatás az 1. oldalról
– Mivel nagyon sokan itt maradtak,
így már csak arra kellett törekednünk,
hogy a hiányzó posztokra igazoljunk játékosokat. Így Csutorka Márk kapus az
Illés Akadémiáról, Balogh Bálint támadó
középpályás a Pénzügyőrtől, Király Olivér szintén középpályás a Honvéd Akadémiától, Lakatos Gergő védő Kaposvárról, valamint két csatár: Pálinkás Gergő
Nyírbátorról, és Gresó Mátyás Egerből
tette át a székhelyét Jászberénybe. Szinte
minden posztra két játékosunk van, így
az elképzelésemnek megfelelően egészséges harc alakulhat ki, azaz mindenki
lelkiismeretesen készül az edzéseken,
hogy helyet kapjon a csapatban – folytatta a vezetőedző.
- Őszintén szólva számítottam rá,
hogy a felnőttek között szerepelhetek,
hiszen a téli felkészülési mérkőzéseken
már kaptam lehetőséget és az elnök úr
már akkor mondta, hogy számítanak
majd rám. Nagyon örülök, hogy ez így
történt, és annak is, hogy sok a fiatal és
egy jó hangulatú társaság tagja lehetek –
ezt már Penczner Vilmos nyilatkozta, aki
az ifjúsági csapatból került a felnőttek
közé, mint középső védő. Pálinkás Gergőnek már egy kicsit nehezebb dolga
volt, hiszen Nyírbátorról érkezve szinte

nyian helyeselték, hiszen így edzéseken is
mindenkinek oda kell tenni magát, hogy
felkészült legyen.
Német Gyulától azt is megtudtuk,
hogy az 1-8. hely valamelyikének megszerzését tűzték ki a csapat számára, valamint azt is, hogy kétféle játékrendszert
gyakoroltak be alaposan az edzőmeccseken, amit egyébként mérkőzés közben is
tudnak variálni. Van még nyitott kérdés
a kezdőcsapatot illetően, de a hétvégére
ez is eldől. Így a legjobb összeállításban
szeretnék felvenni a harcot Füzesgyarmat ellen. A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik majd.

Izgalmas strandfoci torna
Első alkalommal rendezték meg a
Pan-Pan Beach Kupa strandlabdarúgó tornát a Lehel Termálfürdőben. A
kupára hat csapat nevezett, két csoportban kezdődtek meg a küzdelmek
július 20-án szombaton délután.
Kiss Attila
A szervezők mindent megtettek,
hogy megteremtsék a feltételeket egy
jó strandfocihoz, homokfocihoz. Az A
csoportban az SM Job Service Kft csapat könnyedén verte mindkét ellenfelét
(Kapufa, Magyar-ép Holding) és lett
csoportelső, míg a B csoportban a Vaszi
és barátai tette ugyanezt, bár kicsit nehezebben, de behúzta a két csoportmec�-

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
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Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

senkit nem ismert, de mint mondta,
mindenki segítőkész volt, így könnyen
be tudott illeszkedni és gólokkal szeretné meghálálni a bizalmat.
Az Egerben 11 gólt szerző Gresó Mátyás is a góllövésre helyezi majd a hangsúlyt: – Egy nagyszerű csapathoz érkeztem, jó a hangulat, úgy látom, hogy jó
középpályás sor van mögöttünk. Remélem, hogy az ő segítségükkel többször betalálok a hálóba, mint előző csapatomnál
– mondta mosolyogva az újonnan érkező
fiatalember. Arra a kérdésemre, hogy mit
szólnak az edző elképzeléséhez, miszerint
két-két játékos van egy posztra, mindan�-

Fotók: Pesti József

cset (Birkakommandó, 24+kupakosok).
A ki-ki meccseken a 24+kupakosok és a
Magyar-ép Holding jutott a négy közé,

az ötödik helyet a Birkakommandó szerezte meg a Kapufa csapatát legyőzve.
Az első elődöntőt az SM Job Service
Kft nyerte a fiatal 24+kupakosok ellen,
míg Vaszi és barátai a Kartalról érkezett
Magyar-ép Holdingot verték magabiztosan. A harmadik helyet a fiatalok
nyerték könnyedén a kartaliak ellen, a
döntő viszont óriási izgalmakat hozott,
hol Vaszi és barátai, hol az SM Job Service vezetett. Az 5:5-ös végeredmény az
utolsó másodpercekben alakult ki. 3-3
büntető következett, ami az SM Job
Service Kft-nek sikerült jobban, így ők
nyerték az első Pan-Pan Beach Kupát, és
az ezzel járó pénzdíjat.
A legjobb kapus Papp Norbert
(Vaszi és barátai), a gólkirály Borics
Levente (SM Job Service Kft.), míg a
legjobb mezőnyjátékos Krajcz Dániel
(24+kupakosok) lett.

