Önkormányzati
választás 2019

Makay jubileum

A száz éve született Makay Józsefre, a
Jászság egyik legmarkánsabb festőművészére
emlékeztek a Szikra Galériában.
Írás a 6. oldalon

Az október 13-ra kiírt önkormányzati
választások jelöltjeiről tájékozódhatnak.
Cikkek a 4. oldalon

Elrajtoltak a focisták

Új kerettel kezdte meg a
bajnokságot Német Gyula csapata,
a Jászberényi FC az NB III-ban.
Tudósítás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 32. szám (XXXI./32.)

Tanulj
szakmát!

Újság

2019. augusztus 8.

Jászberény város lapja

A méhek haszna és jelentősége

A SZSZC Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája közel húsz képzésre várja a diákokat a
szeptemberben kezdődő tanévben.
Az induló osztályokról, a szakma
munkaerőpiaci értékéről, továbbá az
intézményben megvalósuló korszerűsítésekről Tamás Zoltán igazgatóval beszélgettünk.

Majdnem sikerült eső nélkül megúszni szombaton a Bercsényi úti
Sportcsarnokban és könyékén rendezett XXXII. Nemzetközi Mézvásár
és Méhésztalálkozót. Mindemellett a
program utolsó órájában érkezett vihar semmit nem vont le az esemény
sikeréből és hangulatából.
Kárpáti Márta
Délelőtt még ragyogó napsütésben
járta körbe hintón Lesti Kitti leköszönő
mézkirálynő a város főterét. A tíz órakor kezdődő hivatalos megnyitón már

Utazás a mítoszok világában

Mesemondónak lenni azt is jelenti, hogy valaki emlékezetében tartja
mindazon mítoszokat, mondákat,
legendákat, melyek az emberiség ősi
szellemi kincstárát képezik. A mesemondás felelősségének eleget téve
írta meg Kocsán László, városunk
szülötte Az Istenek Hegye című kalandregényét 2019 tavaszán, amelyben egy történelem előtti, mitikus
világba kalauzolja az olvasót.
Taczman Mária

A magát kalandregényként aposztrofáló alkotás egy keletzsáj népdallal
indul, amelyben a beszélő elveszett
hazáját, szüleit, kedvesét siratja. Zsáj?
Érdekesen hangzik első olvasatra. Egy
olyan civilizáció előtti, törvények nélküli, kaotikus világba csöppen az olvasó, ahol az istenek kegyetlenkedései
közepette keletkezik a világ. Az emberek kiszolgáltatottak dölyfösségüknek,
öldöklési és harácsolási vágyaiknak. Így
történik ez a Zsáj Királyság egyszerű
tizenéves alattvalójával, Trebronnal is,
aki elveszíti családját, jegyesét pedig elhurcolják az istenek a lakhelyükre.
„Olyan fegyvert kapsz, mellyel legyőzöd ellenségeid!” – hangzik el már
Dránél lovag szájából, aki szolgálatába

Áder János kitűzte a
választások időpontját
Október 13-ra tűzte ki az önkormányzati választásokat Áder János államfő.
Az erről szóló nyilatkozatot július 26án, pénteken tették közzé a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján.

Kazsimér Nóra
A SZSZC Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a
gyakorlati szakképzés meghatározó intézménye a Jászságban. Ez a felelősség
idéntől még hangsúlyosabb, ugyanis
asztalos, valamint autószerelő képesítésre Szolnokon kívül már csak Jászberényben lehet szert tenni a jövőben.
„A megyében Szolnokon és Jászberényen kívül már csak a Kunságban lehet állami fenntartású iskolai rendszerű
szakképzésben részt venni” – tájékoztatott Tamás Zoltán, majd hozzátette, a
gazdaság változó igényeihez való alkalmazkodás, illetve a szakmák népszerűsítése egyéb változtatásokat, korszerűsítéseket is megkíván.
Idén augusztusban kezdődik a
Klapka iskola új szárnyának építése –
ezt jövő szeptembertől vehetik birtokba
a diákok –, mely a Kossuth úti létesítményt érinti, ahol egy száz négyzetméteres autószerelő műhely, valamint egy
modern pék-cukrász tanműhely kerül
kialakításra.
folytatás a 2. oldalon 

Választás

fogadja a főhőst. Trebron ugyanis megfogadja, hogy megbosszulja, megállítja
a kegyetlenkedést és visszahozza szerelmesét még élete árán is. Robág király
szolgálatába állva megtanulja a harcászat
legapróbb csínját-bínját, a kardforgatás
tudományát, de olyan értékeket is elsajátít, mint a feltétlen királyhűség, a bajtársiasság, a gyengék és elesettek védelme, a bátorság és a lojalitás. Jól gondolja
az olvasó, hogy a civilizáció hajnalán keletkezett mítoszok világa bizony keveredik a középkori nemes lovageszmékkel.
folytatás a 7. oldalon 

népes sokadalom várta a csarnok előtt
és bent az épületben is a Dányi Fúvószenekar ütemeire bevonuló királynőt és
díszes kíséretét, a mézlovagokat, akikhez
szokás szerint a Jászsági Pálinka Lovagrend képviselői is csatlakoztak. Elsőként
őket, a lovagrendek zászlóvivőit kérték
színpadra Molnár Mária és Szántai Tibor műsorvezetők. A lovagok bemutatkozását követően a program hivatalos
vendégeit köszöntötték a házigazdák a
színpadon. A királynő mellett üdvözölték Zsibrita Eszter diák mézkirálynőt,
Erdős Norbert Európa Parlamenti képviselőt, Tarpataki Tamás helyettes állam-

Háry János
kalandjai

titkárt, Pócs János országgyűlési képviselőt, Piroska Miklóst, a megyei közgyűlés
elnökét, Szabó Tamás polgármestert,
Bross Pétert, az OMME elnökét, Nemes
József jászkapitányt és a rendezvény főszervezőjét, Molnár Györgyöt, a Jászsági
Méhészegyesület elnökét.
A látogatókat a város nevében Szabó
Tamás polgármester köszöntötte. Hangsúlyozta, Jászberény Város Önkormányzata immár több mint három évtizede
partnere a rendezvénynek. Több szempontból is örömre ad okot egy ilyen esemény megélése.
folytatás a 3. oldalon 

Demokráciánk erejét, stabilitását a
nemzet választójoggal rendelkező polgárainak szabad és felelős akaratnyilvánítása biztosítja. Az 1990-ben megtartott első szabad választások óta minden
alkotmányos feltétel adott ahhoz, hogy
magunk döntsünk saját sorsunkról, a
jelenünket és jövőnket meghatározó
kérdésekről – fogalmazott Áder János.
Jelezte, 2019 őszén a rendszerváltoztatás óta nyolcadik alkalommal nyílik lehetőségünk, hogy önkormányzatainkról döntsünk. Köztársasági elnökként
- írta - „arra biztatom minden honfitársamat, hogy állampolgári jogával
élve vegyen részt az idei önkormányzati
választáson”, melynek időpontját az
alaptörvény előírásaival összhangban
október 13-ára tűzte ki.
***

Október 13-án lesz a
nemzetiségi választás is

Az a tény, hogy Áder János köztársasági elnök október 13-ára tűzte ki a
helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását, azt is jelenti, hogy ugyanezen a napon lesz a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is.
folytatás a 2. oldalon 

Kezdenek a röpisek is

A Zagyva Banda koncertjével és Boka
Gábor válogatott színtársulatának rendhagyó Háry János előadásával nyitott augusztus 6-án este a 29. Csángó Fesztivál.

Múlt vasárnap rendezte az ilyenkor szokásos szezonnyitó kerti partiját röplabdaklubunk. A sok új arc ellenére remek
hangulatban telt az este. Hasonló légkört remélünk egészen az idény végéig.

Kazsimér

Budai Levente

Noha a város utcáiban egy teremtett
lélek sem volt, a Víz utcában már javában
igazi pezsgő, „csángós” hangulat uralkodott: szálltak az esti szellőben a szépen
hímzett szoknyák, Galga mentit muzsikált a Zagyva Banda, és alig lehetett szabad
helyre szert tenni a népes hallgatóság között, akik ezúttal mind Boka Gábor tréfás
parasztrevüjére érkeztek.
A művész olyannyira otthonosan mozog már városunkban, hogy válogatott
színészgárdáját is a világhírű jászberényi
művészek közül verbuválta össze, így kiváltképp a Jászság Népi Együttes tagjait, és
a szőke parókában parádézó Szűcs Gábort
volt szerencsénk látni a pódiumon.
A narrátor és egyben rendező szerepében
a szokásos matrózcsíkos pólójában mesélő
Boka Gábor tetszelgett, aki nem volt rest
hatalmas bajszát odatolni minden egyes jelenetbe, hogy azokat egyedi nézőpontjával,
olykor kissé pajzán humorával kiszínezze.
folytatás a 6. oldalon 

Évek óta egy könnyed összejövetel
előzi meg az alapozást röpiseink számára. Ez idén sem maradhatott el. Hogy
miért? Mert így nyugodt körülmények
között, a szabad ég alatt, finom falato-

kat elfogyasztva találkozhattak egymással a felnőttcsapat játékosai, az edzők és
stábtagok. Ezúttal azonban új helyszín
adott otthont a kerti partinak: a Lehel
Termálfürdő – Pan-Pan Beach. Ennek
az a magyarázata, hogy a vezetőség
szeretné tovább építeni a klubot és –
főként az utánpótlás-játékosok kérésére – a strandröplabdázás lehetőségeit
is megteremteni Jászberényben, és ez
ügyben már megkezdődtek az egyeztetések a „kinti” strand üzemeltetőivel.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Tanulj szakmát!
 folytatás az 1. oldalról
A későbbiekben ez az épület ad
majd teret a pályázat útján nyert,
úgynevezett pályaorientációs (Maker
Space) szaktanteremnek, mely egy
olyan digitális közösségi alkotóműhely,
ahol a pályaválasztás előtt álló általános
iskolások egy helyszínen ismerkedhetnek meg a különféle szakmákkal.
A 3D nyomtatóval, programozható
robotkarokkal, szimulátorokkal, forrasztópákákkal és egyéb szerszámokkal,
eszközökkel felszerelt pályaorientációs
színtér betekintést enged a mesterségek
rejtelmeibe, lehetőséget biztosítva bizonyos hivatások megismerésére, vonzóvá
tételére.
„Hetente szervezünk majd egy napot arra, hogy egy helyen bemutassuk
a nálunk létező összes szakmát. Ez azért
is lesz jó, mert mindössze pár óra alatt
- a számítógép segítségével - beleláthatnak az adott foglalkozásba. A berendezésre GINOP-os pályázaton keresztül
sikerült szert tennünk, és már idéntől
szeretnénk megnyitni, de a helyszín
még kérdéses. Valószínűleg a Rákóczi
úti iskolában jelölünk ki egy ideiglenes
tantermet, a jövő évtől pedig már az új
szárnyban működtetjük.”
A felsőoktatási ponthatárok nyilvánosságra hozatalát követően sok diák
számára az újratervezés időszaka következik, ami jó alkalom arra, hogy a
Klapka által kínált közel húsz szakma
egyikébe belekóstoljanak. Az augusztus
20-tól kezdődő beiratkozási időszak
alatt még jelentkezhetnek ösztöndíjas
hegesztő, ipari gépész, mezőgazdasági
gépész, asztalos, eladó és kőműves osztályokba.
Szakgimnáziumi képzés keretében
autószerelő, valamint kereskedő képesítésre tehetnek szert, míg a 13. évfolyamon (érettségizettek) autószerelő,
vendéglátásszervező-vendéglős, illetve
kereskedő tanulmányokat folytathatnak. Az intézmény a felnőttekre is gondolt, akik iskolai rendszerű, két éves,

esti tagozatos képzésben vehetnek részt
eladó, ipari gépész, hegesztő és szakács
szakirányokon. Aki már rendelkezik
szakmával az ingyenes érettségire történő felkészítésen zárkózhat fel, mely két
éves, nappali illetve levelező tagozattal.
A szakmák elméleti oktatása az iskolában, a gyakorlati képzés több mint
száz gyakorlati helyen folyik jól felszerelt iskolai és vállalati tanműhelyekben, valamint különböző gazdálkodó
szervezetek képzőhelyein. Az iskolában
kiemelt figyelem jut azokra a képesítésekre, amelyekre a környék gazdálkodóinak igénye van, tehát a későbbi
munkaerőpiaci elhelyezkedés garantált
a térségben.
Tamás Zoltán szerint azoknak,
akiknek a középiskola elvégzése után
nincs határozott elképzelésük, vagy
nem sikerült bejutniuk a felsőoktatásba, jó választás egy szakma megszerzése. „Szakmát tanulni ma nagyon
megéri, már akkor is, ha csak a munkabérek alakulását nézzük. Egy pályakezdő hegesztő például több százezret
keres a jászsági cégeknél. Sőt, akkor
sincs probléma, ha valaki bizonytalan abban, hogy melyik szakma illik
hozzá. Ettől az évtől nulladik évfolyamot is indítunk, melynek keretében a
gyerekek egy évig kipróbálhatnak 4-5
szakmát, majd azt követően kilencedik
évfolyamtól pedig megtanulhatják azt,
amelyik a leginkább elnyerte a tetszésüket.”
Az igazgató hangsúlyozta, ezek a
szakmák az alacsony gyermekszám
eredményeképp nincsenek maximálisan feltöltve, holott az igény óriási,
különösen az építőipar felélénkülésével
van egyre nagyobb szükség a jó szakemberekre. A jelentkezőket folyamatos
megújulással, jól felszerelt tanműhelyekkel várják a 2019/2020-as tanévtől
is az intézménybe, ahonnan a munkaerőpiac számára nélkülözhetetlen, elismert szakemberekként kerülnek ki a
nagybetűs életbe a fiatalok.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy

az Augusztus 20-ai ünnep miatt a kommunális
hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:
2019. augusztus 17-én (szombat):

- Jászberény keddi program szerinti szállítás
- Jászberény 1. program szerinti
zöldhulladék szállítás

2019. augusztus 19-én (hétfő):

- Jászberény hétfői program szerinti szállítás

2019. augusztus 20-án (kedd):

- A szállítás szünetel!
Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.
Hulladékudvarunk 2019. augusztus 20-án (kedd) zárva tart.
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

2019. augusztustól

a Szent István Sport Általános
Iskola és Gimnázium
(5100 Jászberény, Rákóczi út 53.)

határozatlan időre

takarítói
állást hirdet.

Érdeklődni személyesen
az iskolában Pomázi Imréné
intézményvezetőnél
vagy telefonon,
a 06-30/297-9783-as
számon lehet.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondumk köszönetet
azon rokonoknak,
ismerősöknek, akik

Polovics Károly
(1950 - 2019)
temetésén megjelentek,
részvétnyilvánításaikkal,
koszorúikkal
fájdalmunkban
osztoztak.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
(Tóth Árpád)
Felesége, fia, menye és unokái

2019. augusztus 8.

Választási tájékoztató
 folytatás az 1. oldalról
A jogszabály szerint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választását
a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásának
napján kell megtartani. A választást a
Nemzeti Választási Bizottság (NVB)
tűzi ki a szavazás előtt legalább 75 nappal, azaz legkésőbb július 30-áig.
A törvény szerint azonban nem
minden településen lesz minden nemzetiségnek választása: azt ott lehet kiírni,
ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes
bevalláson alapuló népszámlálás adatai
alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat.
Az NVB határozatában majd felsorolja
nemzetiségenként azokat a településeket
és megyéket, amelyeken, illetve amelyekben kitűzi a nemzetiségi választást,
és meghatározza azt is, hogy a voksoláson induló jelöltek és az állított listák
nyilvántartásba vételéhez hány ajánlásra
van szükség. Az országos nemzetiségi
önkormányzati választást mind a 13
nemzetiségre vonatkozóan kitűzi.
A voksolásra a választópolgárok
szeptember 27-éig vetethetik magukat fel
a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezt nem
teszi meg, nem szavazhat, és nem is indulhat jelöltként. Az NVB-nek a 2011es népszámlálás alapján 2715 települési
nemzetiségi önkormányzati választást
kell kiírnia, de csak azokon a helyeken
tartják meg a szavazást, ahol (településnagyságtól függően) legalább három vagy
öt jelölt indul, és mindegyikükre legalább
öt érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi választópolgár nemzetiségének több
jelöltjét is ajánlhatja.
A legtöbb települési választást,
1383-at a roma nemzetiségiek számára
írhatják ki, míg a legkevesebbet, 10-et
a szlovénoknak. A bolgárok 37, a görögök 36, a horvátok 136, a lengyelek
53, a németek 547, az örmények 33, a
románok 168, a ruszinok 44, a szerbek
63, a szlovákok 158, míg az ukránok 47
választást tarthatnak szerte az országban.
Az októberi nemzetiségi választáson
egyszerre tartják a helyi, a területi és az
országos nemzetiségi önkormányzati választást. A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is szavazhatnak,
akik olyan településen élnek, ahol - mivel
nem vallották magukat legalább 25-en az
adott nemzetiséghez tartozónak - a települési választást nem lehet kitűzni.
Az öt évvel ezelőtti önkormányzati választásokkal egy időben a kitűzött
2715 települési nemzetiségi választásból csak 2146 volt megtartható, 569 elmaradt, mert vagy nem indult legalább
annyi jelölt, ahány tagból állt volna a
nemzetiségi önkormányzat, vagy pedig
egyetlen választópolgár sem szerepelt a
nemzetiségi névjegyzékben.
***

A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról szóló
törvény szerint más rendszerben szavaznak azok, akik tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen élnek, mint a
tízezernél több lakosú településen élők.
A tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi önkormányzati
képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási rendszerben
választják meg, amelyben a település
egy választókerületet alkot. A választónak annyi szavazata van, ahány tagú a
képviselő-testület; a képviselők száma
száz lakosig kettő, ezer lakosig négy, 5
ezer lakosig hat, 10 ezer lakosig nyolc.
A tízezernél több lakosú településen
és a fővárosi kerületekben a képviselők
vegyes választási rendszerben - egyéni
választókerületben és kompenzációs
listán - jutnak mandátumhoz: 25 ezer
lakosig 8 egyéni választókerületi és 3
kompenzációs listás mandátum, 50
ezer lakosig tíz egyéni választókerületi és 4 kompenzációs, 75 ezer lakosig
12 egyéni és 5 kompenzációs, 100 ezer
lakosig 14 egyéni és 6 kompenzációs
listás mandátum jár. Minden további
tízezer lakos után eggyel nő az egyéni
választókerületben szerezhető mandátumok száma, és minden további 25
ezer lakos után eggyel a kompenzációs
listán választott képviselők száma. (A
választók a kompenzációs listára nem
szavaznak, a kompenzációs mandátumokat az úgynevezett töredékszavazatok, vagyis az egyéni választókerületben nem hasznosult voksok alapján
osztják szét a pártok között).
A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról szóló
törvény alapján a települési önkormányzati képviselő-testület tagjainak
számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, a január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni. A
jegyzők ezt mindenhol meg is határozták. Jászberényben a fentiek alapján tíz
egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum jár.
***

A különböző méretű települések választói nem ugyanabban a választási
rendszerben szavaznak az őszi önkormányzati választáson.

Hat megyei közgyűlés létszáma változik meg az őszi önkormányzati
választás után: a Pest megyeié eggyel
nő, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-

Kiskun, Baranya, Békés, és Somogy
megye közgyűlésének létszáma viszont eggyel csökken a lakosság számának változása miatt.
A nem megyei jogú városban élők
megyei önkormányzati képviselőket is
választanak az október 13-ai önkormányzati választáson, az úgynevezett
megyei listán. A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény alapján a megyei
közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, a
január 1-jei lakosságszám alapján kell
meghatározni. A megyei közgyűlés tagjainak számát a megye lakosságszáma
alapján kell meghatározni úgy, hogy
400 ezer lakosig minden 20 ezer lakos
után egy képviselő (de legalább 15),
700 ezer lakosig 20 képviselő és a 400
ezret meghaladó minden további 30
ezer lakos után egy képviselő, 700 ezer
lakos fölött 30 képviselő, és a 700 ezret
meghaladó minden további 40 ezer lakos után egy képviselő választható.
A területi választási irodák vezetői
- a megyei főjegyzők - a Belügyminisztérium által közölt adatok alapján az
év elején megállapították a közgyűlési
képviselők számát. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint egyedül Pest
megye közgyűlésének létszáma nő az
őszi választás után: míg 2014-ben 43,
idén már 44 képviselőből fog állni a
testület, mivel 2019. január 1-jén 1
293 043 volt a megye lakosainak száma. Öt olyan megyei közgyűlés van,
ahol a lakosságszám csökkenése miatt
eggyel csökken a megválasztható képviselők száma: Bács-Kiskun megyében
24 helyett 23, Baranya megyében 19
helyett 18, Békésben 18 helyett 17,
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 19
helyett 18, Somogy megyében 16 helyett 15 tagú lesz a testület.
Nem változik a megválasztható képviselők száma Borsod-AbaújZemplén megyében (29), Budapesten
(33), Csongrád megyében (20), Fejér
megyében (20), Győr-Moson-Sopron
megyében (21), Hajdú-Bihar megyében (24), Heves megyében (15), Komárom-Esztergom megyében (15),
Nógrád megyében (15), SzabolcsSzatmár-Bereg megyében (25), Tolna
megyében (15), Vas megyében (15),
Veszprém megyében (17) és Zala megyében (15).

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

Fájó szívvel emlékezik

Emlékezés

A testületek létszámának meghatározása

Kocza József

életének 88. évében,
2019. július 31-én elhunyt.
Temetése 2019. augusztus 8-án,
11 órakor a Fehértói Temetőben.
Gyászmise 2019. augusztus 8-án,
7 órakor a Főtemplomban.
A gyászoló család

Hat megyei közgyűlés
létszáma változik ősszel

SZAPPANOS KÁROLY
(1941-2015)
halálának 4. évfordulójára.
„Az idő múlik,
feladni nem lehet,
fájó az életet élni
nélküled.”
Gyászoló feleséged
Szappanos Károlyné
(Márta)

Pesti László
(1937-2017)

halálának 2. évfordulójára
„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak neked,
Emléked örökre itt van velünk,
Amig élünk te is élsz velünk.”

Szerető feleséged, gyerekeid,
unokáid és dédunokáid.

Vásár

2019. augusztus 8.

A méhek haszna és jelentősége
 folytatás az 1. oldalról
Egyrészről mert egy sokak számára
szenvedéllyel művelt szakma képviselteti
magát, másrészről lehetőséget ad, hogy
távoli vidékek lakói is ellátogassanak városunkba, ismerkedjenek Jászberénnyel,
megéljék ünnepeinket, hagyományainkat. A polgármester elnézést kért azoktól, akiknek a rendezvény megközelítése vagy a parkolás nehézséget okozott.
Kiemelte, hogy a mostani kellemetlen
helyzet a város szépülését, fejlődését
szolgálja, amelyet már a következő
mézvásár látogatói is élvezhetnek majd.
Zárszavában Szabó Tamás köszönetet
mondott a szervezőknek több évtizedes
kitartó munkájukért, amivel évről évre
lehetővé teszik a szakmai találkozót és az
érdeklődők számára a betekintést a méz édes világába.
A következőkben Pócs János állt a mikrofon elé, aki a
hallgatósággal megosztotta, saját kárán, kertészeti tevékenysége közben tapasztalta meg a
méhek meghatározó szerepét.
Elmondta, hogy az idén rossz
helyre ültették a dinnyeföldön
a porzósort, a rovarok nem tudták elvégezni a megtermékenyítő munkát, így egy hektárnyi
területű dinnye kárba veszett,
mert nem hozott termést. Ebből a történetből is látszik, hogy
a méhek, a méhészek munkája
megkerülhetetlen az életünk
során. Örömteli, hogy ezen a
napon, amikor évről évre Jászberény az ország fővárosává válik, akkor a szenvedély hozza el
az embereket a Jászság szívébe.
A képviselő ennek jegyében köszönte meg a szervezők munkáját és kívánt jó szórakozást és hasznos időtöltést.
A 32. mézvásárt hivatalosan Tarpataki Tamás helyettes államtitkár köszöntője nyitotta meg. Mindenekelőtt
köszöntet mondott a meghívásért és
kifejezte gratulációját a szervezőknek
az immár 32. sikeres találkozó megrendezéséért. A méz a világon az egyik
legkeresettebb termék, Magyarország
pedig méz-nagyhatalom – hangsúlyozta a politikus. Országunk az unió harmadik legnagyobb méztermelője közel
harmincezer tonna évi előállított men�nyiséggel. Ennek jó kétharmada, több
mint húszezer tonna méz világpiacra
kerül. Ez a pozíció büszkeség mellett
egyben felelősséggel is jár. A kormány
célja, hogy erősítse az ágazatot és ezzel
az exporton keresztül tovább vigye a
magyar méz és ezzel Magyarország hírnevét a világban. Nem lehet elégszer és
eléggé hangsúlyozni a méhek, a méhészet gazdasági és társadalmi jelentőségét. A mezőgazdasági termények több
mint nyolcvan százalékának termése
a méhek beporzásától függ. Az élelmiszer-termelés, a biodiverzitás és az
ökológiai egyensúly megtartása elképzelhetetlen méhek nélkül. A méhek
szerepe messze túlmutat a méztermelésen. Alapvető és meghatározó az élelmiszer-ellátás szempontjából. Jó hír,
hogy hazánkban nagy a méhsűrűség.
Annak érdekében, hogy ez a jövőben is
így maradjon, a méhészeti ágazat számára különböző támogatásokat nyújt
a kormány. A legfontosabb a hazai és
uniós forrásból megvalósuló Magyar
Méhészeti Nemzeti Program, amelynek fő célja az ágazat versenyképességének növelése. Az elmúlt kilenc év alatt
több mint 12 milliárd forintos támogatás jutott az ágazatba a százszázalékos
kihasználtságú programon keresztül.
Ez évben egy új, 600 millió forintos
projektet indított az agrárminisztérium
a méhek egészségi állapotának megőrzése érdekében. A biztonságos terme-

lés és a méhek védelme érdekében cél,
hogy az Európai Unióban a termékek
címkéin kötelezően feltüntessék a származási hely szerinti országot, illetve
az unióban termelt mézet védjeggyel
lássák el. Szorgalmazzák az unión kívülről érkező mézek bevizsgálását és
szigorú nyomon követését is. A méhkockázati monitoring program szintén
a méhek védelmében működik immár
nyolc éve. A méz népszerűsítését szolgáló Mézes reggeli program idén már
hatodik születésnapját ünnepli. Az Agrármarketing Centrum is rendszeresen
készít méznépszerűsítő rendezvényeket. Az intézkedéseknek hála kilenc év
alatt az évi 30-40 dkg éves fogyasztott
mennyiség megnőtt egy kilogramm-

ra. Brüsszelben meg kell védenünk a
támogatásokat, a nemzetközi piacon
növelni kell a magyar méz arányát,
itthon emelni kívánják a technológiai
színvonalat, a magasabb minőséget.
A nagyobb összefogással erősíteni kell
a piaci pozíciót és az ágazat versenyképességét. A mai nap kiváló alkalom
arra, hogy összehozza a termelőt a vásárlóval, a szakértőt az érdeklődővel, és
megmutassa mindannyiunknak, hogy
miért fontosak számunkra a méhek,
miért tartozunk hálával a méhészek
munkájáért.
Piroska Miklós köszöntőjében
büszkeségének adott hangot, mint
minden alkalommal, amikor a megye nevében köszöntheti szülővárosát.
Molnár Györgynek és egyesületének
köszönetet mondott az elmúlt évek
magas színvonalú munkájáért, amely
garanciát nyújt az elkövetkező évek
rendezvényeihez is.
Lesti Kitti leköszönő mézkirálynő
beszámolt az elmúlt év során teljesített
királynői tevékenységéről. Mindenek
előtt köszönetét és háláját fejezte ki az
elmúlt egy év során segítőinek, akikkel
együtt a mézet népszerűsítették. Elmondta, munkája során törekedett formabontó, újszerű megjelenésekre. Járt
gyermekkórházban és sérült gyerekeknél, igyekezett minél több médiumban
szerepelni. Facebook oldalt is indított,
valamint törekedett minél szélesebb
körű személyes találkozóra, ahol a mézet
népszerűsíthette. Hagyományteremtő
szándékkal munkájába bevonta első udvarhölgyét is, hiszen csapatban hatékonyabb a marketing. A királynő elárulta,
hogy királynőségével, amellyel egy régi
álom vált valóra, lezárult a gyermekkora is, mert szeptemberben férjhez megy.
Molnár György virágcsokorral köszönte
meg a királynő szorgos munkáját.
Az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület által alapított Magyar Méhészetért Emlékérem átadásának ceremóniájára került sor a továbbiakban. Az

emlékérem a méhészeti kultúra ápolása
érdekében a tudomány, a szakoktatás,
a méhtenyésztés, a termelési technológia, az új termékek előállítása területén
elért eredmények, továbbá az egyesületi
célok és feladatok elérése illetve teljesítése érdekében kifejezetten kiemelkedő
tevékenységért adható. A bronzplakettet Bross Péter adta át, és méltatta a kitüntetettet, Erdős Norbertet, akinek az
EP elé terjesztett Méhészeti riportját az
unió parlamentje befogadta. A javaslat
jelentős mértékben segíti a méhészet
talpon maradását. A jelentés eredményeképp a közös agrárpolitika elfogadása után hatvanmillió euróra növekszik az uniós dotáció. A méhészek ezzel
az elismeréssel kívánják megköszönni a
képviselő hasznos munkáját. A
díjazott köszönetet mondott a
közösség elismeréséért. Kiemelte, rendkívül nagy megtiszteltetés volt a 25 ezres létszámú
magyar méhészekért dolgozni.
A program újabb díjátadóval folytatódott. A Zsidey Barnabás díjat hagyományosan az
alapítók, Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató,
Szerencsés
István Jászdózsa polgármestere
és Molnár György egyesületi
elnök adják át. Az ötödik alkalommal átadott elismerést idén
dr. Deák Gábor gödöllői születésű agrárszakember, tanár, méhész, szakíró, Tamási polgármestere kapta kiváló szakírói és
közösségi munkája alapján. A
díjazott köszönő szavaiban kifejtette életpályája filozófiáját:
a méheket először meg kell szeretni, aztán meg kell tanulni, és
aztán lehet hasznosítani.
A hivatalos delegációk helyét a hét
mézkirálynő-jelölt vette át a színpadon.
Közülük fél háromkor a Sopronhorpácsról érkezett Szemerics Esztert választotta legrátermettebbnek a szakmai
zsűri. Első udvarhölgye, aki egyben a
közönség díját is elnyerte, a pécsi Páprádi Bíborka lett, míg a második udvarhölgynek Busi Adriána budapesti
versenyzőt választották.
A műsorfolyam már az udvaron
megrendezett keretszegező-versennyel
és a látványos élő méhcsalád kezelésének bemutatójával folytatódott. Az udvar sátrai alatt, a Bercsényi úton, a Zoltán utcában és a Conselve parkolóban
több száz árus kínálta portékáit. Volt,
aki már a hivatalos megnyitó előtt beszerezte az évben szükséges tárolóedényeket, megvásárolta a nélkülözhetetlen eszközöket, alapanyagokat. Sokan
kifejezetten azért érkeznek a vásárra,
hogy ilyenkor kipipálják az éves beszerzési listát. Aki nem tudott beruházni
pergetőre, annak még volt reménye
többtucatnyi értékes ajándék mellett a
tombolán megnyerni.
A vásárlás fáradalmait sokan a finom
ebédet kínáló standoknál pihenték ki,
vagy részt vettek a sztárvendég, Zoltán
Erika koncertjén. A kicsi késéssel induló
koncerten a színpadi szereplők részéről
szó sem volt pihenésről. A táncos fiúk,
illetve inkább már férfiak, fáradhatatlanul végig táncoltak Erika dalait.
Míg bent folyt a koncert, kint
szakadt az eső, így a vásározók kénytelenek voltak véget vetni az üzleti
tevékenységnek, a gyerekek pedig az
önfeledt játéknak az iskola zöld udvarán berendezett játszótéren. Eddigre az
Ifjúsági Házban rendezett szakmai előadások és fórumok is véget értek, így a
vásár picit hamarabb, de a nagy forgalom miatt remény szerint kellő haszonnal, a fesztivál pedig információval és
élménnyel gazdagon három óra után,
egy évre bezárta kapuit.
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Négy új jelölt indul

Bemutatkoztak a Fidesz
jászsági polgármesterjelöltjei
Sajtótájékoztató keretében, az őszi
önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan mutatta be augusztus 2-án
Pócs János országgyűlési képviselő a
tizenhét kormánypárt által támogatott
jászsági polgármester-jelöltet.
munkatársunktól

Augusztus másodikán délelőtt, a Fidesz Táncsics utcai irodájában Szabó
Tamás, Jászberény polgármestere bemutatta a következő ciklus képviselő-testületébe készülő csapatát. Közülük négyen Fidesz jelöltek, hatan a
párt által támogatottak.
munkatársainktól
Szabó Tamás, a város harmadik ciklusára készülő polgármestere ismertette
a Fidesz által jelölt, illetve támogatott
képviselő-jelölteket a tíz egyéni választási körzetbe. Beszédében kiemelte,
büszke arra, hogy az ellenzékkel ellentétben ambiciózus, aktív csapat jött
létre, melynek munkája a következő
öt év fejlődését, stabilitását jelentheti a
városvezetésben.
Hat körzetben olyan képviselő-jelöltek végzik majd feladatukat, akikkel ciklusokon keresztül sikeresen együtt dolgoztak, így Hajnal-Nagy Gábor (1. vk.),
Nagy András (2. vk.), Tamás Zoltán (4.
vk.), Szatmári Anikó (7. vk.), Bohárné
Bathó Rozália (9. vk.), valamint Balog
Donát (10. vk.), a jövőben is állnak a
jászberényi lakosok rendelkezésére.

A változás négy körzetet érint, ám
itt is Jászberényiek számára jól ismert
képviselő-jelöltekkel alkotják a kormánypárti egységet. A 3-as körzet jelöltje dr. Sebők Balázs főiskolai docens,
a Humán Erőforrás Bizottság külsős
tagja, és a Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat munkájának támogatója. Az
5-ös körzet jelöltje Kis-Némethné Király Éva újságíró, szóvivő és intézményi
kommunikátor. Huszonnégy éve rádiós ismerőse mindenkinek, népszerű
személyiség, aki jól ismeri, és átlátja a
városban zajló társadalmi és gazdasági folyamatokat. Számíthat az eddigi,
most visszavonuló képviselő, Ferencvári
Csaba támogatására is.
A 6-os körzet képviselőjének Bódis
Béla közgazdászt javasolta a polgármester, aki 28 éve dolgozik a Magyar
Postánál – ebből 12 évet a nagyposta
vezetőjeként – , és ugyancsak 28 éve él
boldog házasságban. A 8-as körzetben
Nagy Béla külkereskedelmi végzettségű vállalkozó kívánja magára vállalni a
pozícióval járó teendőket. Jégkorongos
érdemei miatt nemcsak a Szatmári lakótelepen, de az egész városban ismert
személyiség.

Budai az ellenzék jelöltje

Augusztus 2-án, pénteken délután
15 órakor a Szentháromság téren
mutatkozott be az október 13-i választáson induló közös ellenzéki polgármesterjelölt, Budai Lóránt.
munkatársunktól
A sajtótájékoztatón Budai Lóránt
jelentette be, hogy ő lesz az ellenzék
polgármesterjelöltje. A Jobbik jászberényi elnökét a bemutatkozásra elkísérte
a Momentum színeiben Bozsik József,
az MSZP részéről Balogh Béla, illetve
dr. Gedei József DK-s képviselő.
Budai Lóránt nyilatkozott a sajtónak. Emlékeztetett, hogy már tavaly év
végén elkezdődött az ellenzék részéről
egyfajta együtt gondolkodás. Azóta többféle platformon közösen álltak ki egy-egy
ügy mellett. A sikeresen megtett első lépések indokolttá tették a további együtt
haladást. Elhatározták, hogy félretéve
a pártpolitikát, ideológiától mentesen
próbálnak közösen tenni a városért, a
városlakókért. A hatékonyabb együttműködés érdekében létrehozták a Közösen
Jászberényért Egyesületet, amelynek legfőbb célja indulni az őszi választásokon.

Programjuk szerint előtérbe helyezik a
környezetvédelmet, a szolidaritást, a működő demokráciát, a lakosokkal történő
együtt gondolkodást.
Budai Lóránt röviden bemutatkozott. Elmondta, hogy 2010 óta önkormányzati képviselő, 2014 óta a megyei
közgyűlés munkájában is részt vesz.
Jászberényi születésénél fogva, illetve
képviselői munkájából adódóan jól
ismeri a város gondjait. Polgármesteri
programjáról kifejtette, hogy amennyiben rá bízzák a szavazók a polgármesteri feladatot, úgy egy emberközpontú
városvezetést szeretne megvalósítani,
nem a kormány, hanem a városlakók
igényei szerint. Támogatni kívánja a
helyi vállalkozásokat, kiemelten akar
foglalkozni a külföldi munkaerő helyzetével. A beruházásoknál előtérbe
helyezné az élhető várost szolgáló fejlesztéseket. Nagy hangsúlyt kapna a
környezetvédelem, a parkosítás. A városban maradást bérlakás programmal,
illetve a szórakozási lehetőségek kibővítésével kívánja támogatni.
A részletes választási programot és a
képviselők bemutatását szeptemberben
hozzák nyilvánosságra.
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A sajtó képviselőit, továbbá a megjelent polgármestereket és jelölteket Pócs
János országgyűlési képviselő köszöntötte, aki beszédében az elmúlt ciklusban
közösen elért törekvéseiket méltatta. „A
jelenlegi településvezetők a kormánnyal,
valamint az országgyűlési képviselővel
együttműködve azon dolgoztak, hogy
minél több pozitív intézkedést tudjanak hozni, ezért a legtöbb polgármester
továbbra is ott indul, ahol ez idáig pozícióban volt. Fontos számunkra, hogy a
kormány gazdasági erejét kihasználva, azt
a gazdaságpolitikát, amit az elmúlt években kipróbáltunk, tapasztaltunk, a következő ciklusban is végig tudjuk vinni.
A jó egységnek köszönhetően az elmúlt években a Jászságba mintegy 130
milliárd forint fejlesztés érkezett, és ha
csak a TOP-os fejlesztéseket nézzük, 12
milliárd forintnyi beruházásra került
sor, mely a Jászság minden településén
megmutatkozott. Számos területen új
munkahelyek jöttek létre, építettünk új
orvosi rendelőket, óvodákat, bölcsődéket, játszótereket, megújult a jászberényi
kórház, épültek sportcentrumok, belterületi utak, járdák egyaránt” – részletezte
a képviselő, aki tájékoztatójában kitért a
személyeket érintő döntés folyamatára is,
miszerint a bemutatott jelöltek csoportgyűléseken tett lakossági javaslatok alapján kerültek kiválasztásra.
Pócs János elsőként Szabó Tamás jelenlegi polgármester munkáját értékelte, aki nem csak Jászberény, de az egész
Jászság érdekében eljár. „Jászberényben
nagyon sok fejlesztés és változás történt.
Új munkahelyek jöttek létre, adtunk
át sportcsarnokot, iskolát, óvodát, bölcsődét, megújultak a közlekedési útvonalak. Szabó Tamás polgármester úrral
együtt értük el, hogy a Jászberény-Jászfényszaru útszakasz komoly felújításban
részesül és hamarosan az elkerülő első
lépéseit is megtesszük.”
Farkas Ferenc polgármesterként
Jászapátit a Jászság egyik turisztikai
gyöngyszemévé tette, melyet alátámaszt az a bizalom is, ami lehetővé
tette, hogy a Jászapáti Tölgyes Termálfürdő 200 millió forintos támogatást
nyerjen. „Feri egy végtelenül jó szándékú, jóindulatú ember, aki a települést
képviselte az elmúlt időszakban is. A
lakosság több mint 70%-ban őt látja
méltónak a város vezetésére.”
Tari András neve mára összeforrt Jászivány településével, ami nem csoda,
a polgármester komoly sikerrel vezeti a

szintén turisztikai jelentőséggel bíró települést. „A legutóbbi választáson Andrással szemben nem indult jelölt, reméljük,
hogy most fog, de akkor is ő fogja megnyerni a választást a településen” - ismerte el munkáját Pócs János, aki Jászkisér
polgármesterével folytatta a bemutatást.
Lukácsi György bebizonyította Jászkisér településen, hogy milyen az, amikor
a városvezetés nem megosztja a települést, hanem egységet képvisel. „Ebben az
utolsó ciklusban Jászkiséren volt két városvezetés, a kettő között ég és föld a különbség. Jászkisér városában végre béke,
szeretet és jó hangulat uralkodik.”
Ez utóbbi Jászladány településről is
elmondható, ahol Bertalanné Drávucz
Katalin ambiciózus, sikeres vezető, aki
kemény akarattal, közös összefogással
olyan egységet képvisel, amely Jászladányban az ő vezetése előtt nem volt
jellemző.
Terjéki Tünde Jászjákóhalmán jelenleg is polgármesteri feladatoknak
tesz eleget. A korábban óvónőként tevékenykedő elöljáró városvezetői magatartásán megmutatkozik pedagógusi
szakértelme. „Mindenkiben a jót látja,
és Jászjákóhalmán olyan szeretetreméltó hangulat uralkodik, mint az óvodában a gyerekek között. Ez a törődés és
tenni akarás fogja vezérelni polgármesterasszony munkáját a jövőben is.”
Tóth Nóra Jásztelken bizonyított az
elmúlt ciklusban, eredményes munkáját
látva a lakosok körében kétség sem fér
hozzá, hogy a településvezetést a továbbiakban is az ő gondjaira kell bízni. „Jó ott
élni, jó ott átutazni, mindenki tiszteli és a
saját polgármesterének tartja” – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.
Következőként Kolláth Bálintot,
Jászszentandrás polgármesterét méltatta. „Ismert személyiség, nem utolsó
sorban azért is, mert Jászszentandráson és Jászkiséren édesapját a legjobb
orvosként tartják számon, bizalommal
fordulnak hozzá. A szülői mintát, az
emberek felé mutatott törődést és szeretetet ő is tovább viszi.”
Baranyi Sándor a jászdózsai önkormányzati választások alkalmával az
egyik legtöbb szavazatot kapott jelölt
volt. A település lakosaként, fiatal, tettre
kész elöljáróként méltó arra, hogy ismét
a község vezetője legyen.
Kardos Veronika Pusztamonostor
település vezetői székéért Sári Ferenc
polgármester helyett indul. „A polgármester úrra azért is büszke vagyok, mert
nagy akaraterő és tartás kell ahhoz, hogy
valaki a hatalom asztalától felálljon, és
azt mondja, hogy a település érdeke azt
kívánja, hogy egy fiatal személy vegye át
a feladatokat. Veronikát Pusztamonostoron mindenki ismeri, szereti. Női szívvel
és női lélekkel fog törődni a lakossággal.”
Dobozi Róbert 72 %-os győzelemmel
nyerte meg az újszászi időközi választást.

Pócs János biztosította a hallgatóságot,
hogy a polgármester munkája, ambíciója, tenni akarása a jövőben ezt az értéket
is meghaladja, majd kihasználva az alkalom adta lehetőséget, gratulált a kormány
nyújtotta, 200 millió forintos fejlesztési
támogatáshoz.
Alattyán polgármesterének továbbra is Kockás Gábort javasolja a
kormánypárt, kinek személyisége határozott, elismert a lakosok körében, és
nem utolsó sorban széles körű tapasztalattal rendelkezik Alattyánt illetően. „A
megkérdezettek egyhangú szavazattal a
következő ciklusban is azt szeretnék, ha
ő lenne a polgármester.”
Szarvák Imrét Jászalsószentgyörgy
szerény, alázatos emberként ismeri, aki
sorra nyeri a választásokat, és fáradhatatlanul végzi munkáját. A lakosság teljes
bizalommal kívánja, hogy ismét ő legyen
a település első embere.
Szűcs Lajos szerény városatya Jászboldogházán, személyében legfőképp
ezt értékelik a település lakói. „A község
érdekében mindig úgy lobbizik, hogy ne
valaki mástól vegyen el, de azért a tortából Jászboldogházának is jelentős szerep
jusson. Jászboldogháza az első azon települések közül, ahol a gyermekek születési
aránya már két-három évvel ezelőtt is kimagaslott a megyében.”
Mozsár Lászlóné Marikát Pócs János a Jászság édesanyjaként mutatta be,
aki értékes tapasztalattal, kiapadhatatlan
szeretettel gondoskodik mindenkiről. „A
polgármesterek közül ő az, akivel a legsűrűbben szoktam beszélni, telefonon vagy
személyesen, és ezt sohasem tolakodóan
teszi, de mindig a város érdekében.”
Jászfelsőszentgyörgy polgármesterjelöltje Zelenai Tiborné, aki az egy főre eső
legtöbb fejlesztést tudhatja magáénak a
Jászságban. „Jól tud pályázni, eléri a célját, és határozott fellépésével a település
apraját-nagyját összetartja.”
Végezetül Jánoshida jelöltje, Mészárosné Vas Márta került bemutatásra, aki
a Jászapáti állami iskola vezetőjeként,
majd a Jászberényi Tankerületi Központ
szakmai igazgatóhelyetteseként már bizonyította rátermettségét. „Egész életében
az iskolában és a civil szférában tevékenykedett. Megmutatta, hogyan kell összefogni az embereket. Kiváló szakember,
édesanya, pedagógus. Jánoshida életében
arra a változásra, melyre mindenképpen
szükség van, ő a garancia.”
A sajtótájékoztató befejezéseként
Pócs János hangsúlyozta, a Jászság lakossága szempontjából is fontos, hogy
a települések élén olyan polgármesterek
legyenek, akik az országgyűlési képviselővel, a kormánnyal együttműködve mindent megtesznek a fejlődés érdekében.
„Számunkra ez a legfontosabb. Dolgozzunk együtt, a Jászság emelkedjen fel, és
fejlődjön olyan ütemben, ahogy tette azt
az előző ciklusban is.”

Színes
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Nyár az állatkertben Hagyományőrző megmérettetés
A Kürt Íjászai Baráti Kör szervezésében, az V. Kürt Emlékezete Íjászviadal és Találkozó keretében mérhették
össze tudásukat a hagyományőrző
harcosok augusztus 3-án, szombaton.
Noha az időjárás nem volt túl kegyes a
versenyzőkhöz, az önfeledt hangulatot
így sem tudta elmosni a nyári vihar.
kazsimér

Javában zajlik a minden évben nagy
sikernek örvendő Zoo tábor a Jászberényi Állat - és Növénykertben. A
táborban a gyerekek az állati jó élmények mellett – kirándulás, etetés,
gondozás – természetvédelemmel
kapcsolatos tudnivalókra is szert
tesznek. A programokról Kovács Ágnes gyűjteményvezető-helyettes árult
el részleteket lapunknak.
kazsimér
Az állatkertben több éves hagyománya van a népszerű Zoo tábor eseménynek, melynek időtartama idén szinte a
teljes nyári szünetet lefedi. A jászsági
gyerekek hétfőtől péntekig tartó turnusokban ismerkedhetnek meg az intézmény lakóival, és szerezhetnek értékes információkat azok élőhelyeiről,
tulajdonságairól, továbbá az élővilágtól
elválaszthatatlan természetvédelemről.
„A hétfői nap egy ismerkedős, ös�szeszoktatós alkalom. Az érkezést követően mindenekelőtt tűz és – balesetvédelmi oktatáson vesznek részt a kicsik,
majd a pedagógus feltárja előttük, miért
is van szükség az állatkertek működtetésére. Itt természetvédelmi feladatok
is realizálódnak, vagyis olyan fajokat
mutatunk be, akiket a természetes élőhelyükön nagyon sok negatív hatás ér,
ezért muszáj számukra mesterséges védelmi programot létrehozni. Olyan körülményeket próbálunk megteremteni,
amiben jól érzik magukat, tehát minden állat tekintetében igyekszünk utánozni a természetes élőhelyet. A pingvinkifutó például úgy lett megalkotva,
mint amilyen a pingvinek dél-afrikai
fészkelő helye.” – fejtette ki céljaikat
Kovács Ágnes, majd a hét további részének menetrendjét ismertette, melyben
többek között etetés, gondozás, sőt,
ínycsiklandó macifagylalt és egy mozgó
vízi laboratórium is helyet kapott.
A szerdai kirándulós napon a Börzsöny, pontosabban a Duna-Ipoly
Nemzeti Park kincseit fedezhették fel a
táborozók, ahol a Dunavirág Vízibusz
jóvoltából valódi tudósok bőrébe bújhattak. Az interaktív mobil vízvizsgáló
lehetővé tette a vízi élővilág megismerését, a helyben vett mintákból pedig
testközelből szerezhettek biológiai ismereteket a gyerekek.
A péntek egyértelmű fénypontja
a medvefagyi, melyre már igen korán

fel kell készülni, hiszen óriási adag finomság kerül a házi jégdesszertbe. A
gyűjteményvezető-helyettes elmondása
szerint az etetésből általában jó hangulatú vetélkedő kerekedik, miközben
a gyerekek azon izgulnak, kinek lesz
hívogatóbb a csemegéje. „Mindenféle
macinak való nyalánkságot beletesznek
egy ládába, felöntik vízzel, és péntek
délutánra megfagy. Általában úgy szokott lenni, hogy van egy lány, illetve
egy fiúcsapat, akik versenyeznek, melyikük fagyiját fogják előbb megszeretni a macik.” Szintén ezen a napon
egy zoo doktoros foglalkozás is tető
alá kerül, ahol a házi kedvencek felelős
tartására vonatkozó tudnivalók átadása mellett az állatkert lakóinak orvosi
kezeléséről is tanulhatnak a táborozók.
Az edukáció mellett a hagyományőrzést és a szórakoztatást is zászlóra tűzték a szervezők. Ennek jegyében látják
vendégül az apróbb munkák elkészítését
megtanító bőrdíszműves mestert, vagy
Tóth Gábort, az Állati jó bemutató!
egyik előadóját, aki humorral átszőtt
műsorral kápráztatja el a gyerekeket.
Kovács Ágnes hangsúlyozta, igyekeznek olyan élményeket szerezni a
táborozóknak, hogy mindnyájuknak legyen legalább egy olyan, ami egy életen
át emlékezetes marad. A mozgalmas hetek után a dolgozók sem maradnak üres
kézzel, a gyerekek festett képekkel mondanak köszönetet az eseménydús napokért, melyekkel egyúttal az állatkert csalogató megjelenéséhez is hozzájárulnak.
A tábori időszakkal azonban korántsem érnek még véget a kalandok. Idén
augusztusban is lesz Állatkertek éjszakája, melyen a hagyományokhoz híven
látványetetésekkel, és izgalmas gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket.

Gerőcs Imrét

95. születésnapján
sok szeretettel köszönti
két fia, menye, két unokája, unokaveje,
dédunokája, a család többi tagja és
a rokonság.

Kürtszótól zengett a Jászberényi
Állat- és Növénykert mögött elterülő
Zagya ártéri erdő a hétvégén, a visszhangra pedig már reggel nyolc órától
sorakoztak a hazánkban egyre népszerűbb történelmi íjászsport versenyzői.
A helyszínen egymást érték a gazdag
hímzésű, korhű öltözékbe bújt nők
és férfiak, akiknek övein díszes tegezekben lengtek a színes nyílvesszők. A
magyar zászlókkal díszített jurta előtt
lehetett nevezni egészen tíz óráig, amikor is kezdetét vette a lövészet a százötven, fiatalabb és idősebb korosztályt is
képviselő résztvevő közreműködésével.
A versenyt Sisa Béla nyitotta meg,
aki örömét fejezte ki, hogy ennyien eljöttek a rendezvényre az ország minden
részéből, köztük Miskolcról és Budapestről, majd átadta a szót Bolla János
emeritus jászkapitánynak. „Mielőtt
belemélyülünk a jász öntudat dolgába,
elmondom őszintén, tőlem sem idegen
ez a mentalitás, éppen ezért jó látni,
hogy ez is egy olyan szerveződés, ami a
hasonló érdeklődésű emberek összefogásán alapszik. Mi, jászok büszkék vagyunk őseinkre, és bár később jöttünk
be ebbe a hazába, mint ahogy a dalban
is elhangzott, kijelenthetjük, egy vérből
valók vagyunk.”
A technikai részletek ismertetését
és a csapatbeosztást követően szarukürt
hangja jelezte a verseny kezdetét, mire az
öt kategóriába osztott harcosok útra keltek, hogy pusztai merev szarvú íjaikkal és
madártollas nyilaikkal megrohamozzák a
céltáblákat. Az erdőben és a sportpályán
felállított húsz akadály eltalálására három
lövési lehetőség állt rendelkezésre, mely
összesen harminc pontot ért.
Természetesen a történelmi időuta-

zás, a honismereti tudásanyag ápolása,
átadása valamint a jó társaság mellett
a rendezvény elsődleges célja mégis a
megmérettetés, a mozgó és rögzített
célok közepének eltalálása volt. A kijelölt állomásokon célőrök segítségével
gyűjtötték pontjaikat az íjászok, ám
az összesítés a hirtelen jött nyári vihar
miatt még várat magára, tekintve, hogy
néhányan maguk mögött hagyták a pá-

Ezerjó boros élmény
Mórról, az Ezerjó utcai pincészetből látogatott el csütörtök este a Borudvarba
Miklós Csaba, azaz borászkörökben
Miklós Csabi, hogy egy válogatás borsoron keresztül megismertesse Mór
lankáinak palackba zárt ízeit.
k. m.
Fél nyolcra valamennyi szék foglalt
volt a Bathó-palota hangulatos udvarán. Jókedvű zsivaj, a töltésre váró
poharak koccanásának zajai és izgalommal teli várakozás töltötte meg a
nyáresti levegőt a Borudvarban. Ahogy
a langyos nyári estéhez illő első tétel, a
Rrrrrozééééé – igen így sok r-el és é-vel
– a poharakba került, egy meglepetésre
is fény derült, amiről Konkoly Béla házigazda gondoskodott.
A Hírös Gasztroszínház két remek
színészének segítségével a Wine Tourist
című műsorban interaktív kirándulást
tettünk a bor körül. A hat tételhez öt
olyan rögtönzött jelenet társult, amelyek
a nézők, és a színészek együttműködéséből születtek. A borra, a bor keltette
íz és illat élményekre reflektálva a nézők bábáskodása mellett születtek meg
az egyes kacagtató epizódok. Így a rozé
benyomásainak engedve Rozé Borit, egy
kelekótya táncos-borászt és apját, majd
tanárát, a Demi fantázianévre hallgató
királyleányka hatására egy környezetvé-

dő asztalos házaspárt kellett megformálni a színészeknek. Az őrült jelenetekhez
jól passzoltak a hasonlóan vicces fantázianévre hallgató borok is. A Marylin
Mórról névre keresztelt királyleányka,
vagy a Punktum fantázianévre hallgató
zöldveltelíni hasonló tréfákra késztették
a színészeket. Az Ezredes nevű ezerjó és
végül az egyedüli vörösbor, a John Paul
Csabi Ringo Star George 2017-es kékfrankos már csak hab volt a tortán – jobban mondva dugó a palackon.
A színház mellett a borász előadásai
is hasonlóképp szórakoztatóak voltak.
Amikor Miklós Csabi elmesélte, hogy

lyát a zivatar érkezésekor.
Az ebédet még szerencsére szinte
teljes létszámban, több mint kétszáz fővel, kettőszázötven adagnyi babgulyás
elfogyasztásával ülte meg a hagyományőrző közösség. A bajtársias íjászkodás,
és a családias együttlét örömét így sem
verték el az esőcseppek, a kategóriák
legjobbjai az összesítést követően pedig
tárgyi jutalomban részesülnek.
az egyetemen az egyik professzora szerint enyhe égetett rókaszőr szagot kellett volna érezni a borban, vagy a jobb
orrlyukban méhek érkezését észlelni,
akkor már mindenki dőlt a nevetéstől. A tréfa mellett a borhoz illő nemes
gondolatoknak is jutott tér. A szakma
szépségeinek ecsetelése és munkáról
szóló beszámolók meggyőzték a hallgatóságot, hogy a Miklós családi pincészet szívvel-lélekkel végzi a feladatát
a fogyasztók megelégedésére, örömére.
Nem kell a sallang – vallja a borosgazda. Mondhat a sommelier bármit,
mindig az a jó bor, amiből a vendég
inni kér. Ezen az estén sokan bebizonyították, hogy Miklós Csabi borai valóban ezerjók.
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Háry János kalandjai Egy tékozló művész jubileuma
A száz évvel ezelőtt született jászberényi festőművész, Makay József emléke előtt tisztelgett A hónap műtárgya
sorozat keretén belül a Szikra Galéria közönsége augusztus hatodikán,
kedden este.
kárpáti

 folytatás az 1. oldalról
A nevetéstől kiszáradt nézősereg
egészen addig nyugodtan szürcsölgette fröccsét, amíg ki nem derült,
hogy ők sem menekülhetnek a színi
direktor bravúros történetszövése elől,
ha pedig mégis megpróbálták volna,
minden bizonnyal a porondon kötnek
ki – és a legjobb esetben is Trója, a faló
szerepét kapják.
Az irodalmat, a népzenét, a táncot
és a modern akciófilmek jeleneteit ötvöző komédia a kor vívmányaival, és
a klasszikus daljáték ismert attribútumaival egyszerre tette emlékezetessé
a nagy műgonddal megkomponált

életképeket. Ez utóbbiakban a JNE
táncosai hol lassított kocsmai tömegverekedéshez, hol egyversenyzős díjugratóhoz, hol pedig a Soltész Rezső
és Kóbor János szerelemgyermekének
karakterét megtestesítő Szűcs Gábor
magánszámához asszisztáltak.
A rögtönzött csepűrágó banda
remekül szemléltette az öreg obsitos
Háry János hajmeresztő kalandjait,
melyek nem egyszer túllendültek a
nagyabonyi csárda párlatbukés valóságának határain. A publikum természetesen ezt nem bánta, hangos nevetéssel
hálálta meg a Broadway színpadáról
idesereglett művészek jutalomjátékát.

Tudtad, hogy a szép bőrhöz
a kozmetikai kezelés 30%,
az otthoni ápolás 70%-ban
járul hozzá?
Használd a bőrödnek
megfelelő, szakember által
javasolt magas hatóanyag
tartalmú készítményeket
minden problémára!
Érdeklődni: Káplárné Nagy Margit kozmetikusmester
Jászapáti Nap utca 1/a Telefon: 06-30/282-2200
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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.

A hagyomány szerint muzsikával,
festménybemutatóval, életrajzi ismertetővel és az emlékezet kútjából felszínre hozott anekdotákkal idéztük fel a
tékozló tehetségű festő életét.
Az egybegyűlteket Szikra István
galériatulajdonos üdvözölte, külön kiemelve Rácz Gábor festőművészt, Telek
Béla művésztanárt, Csikós Miklós emeritus kapitányt és nejét, Farkas Edit
múzeumigazgatót, valamint Metykó
Béla helytörténeti kutatót, akiket a
házigazda az est előadóinak kért fel. A
két bemutatandó festmény, a Lovak és
a Lovaskocsi mellé Hajnal-Nagy Gábor
alpolgármester – aki gyermekkorából
személyes emlékeket őriz a művészről –
, saját gyűjteményéből hozott két Makay önarcképet az alkalmi tárlatra.
A bemutatót szokás szerint a
Palotásy János Zeneiskola műsora színesítette. Ezúttal Farkasné Szőke Tünde zongorán és két tanítványa; Farkas
Márton kürtön, valamint Kispál Berta
ugyancsak zongorán csalogattak elő
szép dallamokat hangszereikből.
Szikra István elmondta, hogy Makay művészete különösen közel áll a
szívéhez. Mintegy huszonöt éve gyűjti
a képeit. Körülbelül tíz évvel ezelőtt
bukkant rá az első Makay József festette lovas képre, és azóta kifejezetten
ilyen témájú Makay alkotásokat igyekszik beszerezni. A galéria gyűjteményének jelentős részét teszik ki a mester
alkotásai. A most kiállított Lovaskocsi
című képet annyira kedveli, hogy lakását ékesíti.
A kiállított festményekről és a művész életéről szakszerű bemutatót Farkas Edittől hallhattunk. Edit immár
negyedik alkalommal szólt a témában
a galéria közönségéhez, így – mint
mondta –, egyre nagyobb kihívás valami újjal, érdekessel előrukkolni. Ez
oknál fogva inkább a kiállított festményekre, a festészeti technikára fókuszálva építette fel előadását a grafikus
szemüvegén át vizsgálva a műveket. Ismertette, hogy Makay József festészetére nagy hatással volt középiskolai rajztanára, Rácz Kálmán, majd főiskolás
évei alatt Rudnay Gyula. A kezdeti útkereséseket követően azonban túllépett
mesterei stílusán. Felhagyott a palettán
való színkeveréssel, a festéket jellemzően kisebb nagyobb csomókban kente a
deszkára vagy vászonra. Ez a technika
jól nyomon követhető a kiállított lovas
képein is, ahol a festék anyagszerűsége
kiemelkedik a felületből. Sajátos ecsetkezelésével – amikor az ecset sokszor
valójában spatula, rongy, fadarab volt
–, a figurákat kontúrok nélküli színformákká alakította. Festészetének
erőssége a fény volt, amellyel mesterien

tudott játszani. A hatvanas évek második felétől még inkább a színfoltok, a
sűrűsödő, szemcsésedő festék jellemezte munkáit. Bizonyos mértékig ragaszkodott a látványhoz, tobzódó színfoltjai közepette is képes volt megőrizni a
valós arányokat. Beérett festői eszköztárában bármilyen témát képes volt
megalkotni. Különös tehetsége volt a
mozgás megragadására.
Ezt jól mutatják a Lovak és a
Lovaskocsi című festmények. Szinte
látjuk az előttünk elhaladó állatokat. A
Lovaskocsinál egy gyenge oldalirányú
mozgás érezhető, inkább passzív dinamikájú. A tér és a forma viszonya meghatározó a háromszög kompozícióban.
A forma kitölti a teret, a festő a térbe
helyezi az eseményeket. A középpontból kimozdított figura, megragadva a
figyelmet, szinte érezhetően közeledni

látszik. A széles ecsetvonások megragadják a pillanatot.
Az 1974-ben festett Lovak inkább
vízszintes tagolású. Nincs kiemelkedő
folthatás, a festmény nyugalmat áraszt.
A színek által közvetített üzenet rendkívül erőteljesen befolyásolja az észlelést.
A fű zöldje, az ég kékje a lovak színeiben tükröződik vissza mindkét alkotásban. Makay épp csak annyira játszik a
színekkel, hogy a természetelvűséghez
szokott jászsági szem még szépnek lássa az összhatást. A színek segítségével
nyomatékosít, vagy bizonytalanít el.
A színek kölcsönhatásával képes felerősíteni a tér mélységének illúzióját.
Makay zsenialitását jelzi, hogy a festő
kiváló anatómiai tudással rendelkezett,
hiszen ezeket a képeket csakis emlékezetből lehetett megalkotni. Valószínű,
ha Párizsban születik, ma könyvben
olvashatnánk regényes életéről.
A párizsi művészekhez hasonló
bohém, tékozló életet élő művészről
a sajtó tükrében Metykó Béla osztott
meg érdekességeket. Az előadó azzal
az előnnyel állt a publikum elé, hogy
személyesen ismerhette a művészt.
Többször volt alkalma beszélgetni
vele, így tapasztalatból állította, hogy
az igénytelen külső jelentős lexikális
tudást, széles körű műveltséget rejtett.
Abban az időben kevesen tudtak, vagy
mertek beszélni például Konfuciuszról,
ám Makay szívesen és könnyedén társalgott hasonló témákról egy-egy pohár
vagy inkább üveg bor mellett. Sokan
tudják róla, hogy a konoksága mögött
érzékenység, sebezhetőség húzódott
meg. Szenvedélyes festészetében vetítette ki érzelmi viharait. Amilyen gyorsan megfestette műveit, olyan gyorsan
túl is adott rajtuk. Képes volt kocsmai
beszélgetések alatt is remeket alkotni.
Alkotásait, csakúgy mint tehetségét,
szinte eltékozolta. Mindig anyagi gondokkal küzdött, pedig festményeit a
világ bármely táján megtalálhatjuk ma
már. A szakma is inkább halála után fedezte el nagyságát, akkor ismerték fel,
hogy elvesztettük az egyik legmarkánsabb jászberényi festőművészt.
Hajnal-Nagy Gábor is elővett emlékezete tarsolyából néhány momentumot. Gyermekként többször volt alkalma elkísérni a művészt alkotó útjára, és
megfigyelni érdekes technikáját, látni,
hogyan keveri porból, olajból és pénz
híján sokszor földből is a festéket. Volt
alkalma elcsodálkozni ördögi ügyességén, intelligenciáján.
Telek Béla felidézte, félelemmel teli
csodálattal tekintett a testi adottságaiban is nagy művészre. Számos találkozás őrzi a szigorú ember emlékét, amelyek akkor szinte rettegéssel töltötték el
Béla bácsit, de ma már humorral tud
visszagondolni rájuk.
A kötetlen beszélgetés alatt kinekkinek felbukkantak még emlékfoszlányok a negyven éve elhunyt művésszel
kapcsolatban. Sajnos festményeiről
már ez nem mondható el, sok alkotásának nyoma veszett az idők folyamán.
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Utazás a mítoszok világában
 folytatás az 1. oldalról
Az Istenek Hegyére azonban nagyon
viszontagságos – önismereti – út vezet.
Ynéreb falai között fel kell ismerni az
álarcot viselő belső ellenséget, az alakváltó királynét, aki a szomszédos Zordia
uralomra törő bestiája. Át kell kelni a
tengeren, elszenvedni kétszer is jogtalan börtönbüntetést, elviselni a sivatagi
hőséget, az átláthatatlan erdőt és
a hófödte csúcsra vezető emelkedőket. Ebben a mitikus világban
olyan lények hátráltatják a főhős
útját, mint bestiák, homokpolipok,
ártó szándékú párducmedvék. De
természetesen végigkísérik küzdelmeit barátok és mindig az utolsó
pillanatban érkező segítők: Robág
király, a néma fekete démonharcos,
aki hálás az élete megmentéséért,
Tűzszív sárkány, a látó anyóka vagy
éppen Ekiret, a megértés és a szeretet istennője. Végül a Világ Lelkét
megtalálva sikerül véget vetni a
gonosz istenek ártó szándékának,
megmenteni az emberek világát,
megújítani a föld színét – visszatolni a kizökkent időt. És hogy sikerül-e újra találkozni Trebronnak
jegyesével? Az már talán a második
kötet cselekménye lesz.
Az Istenek Hegye nemcsak egy
kalandregény, hanem mese-, fejlődésvagy identitásregényként is olvasható.
Egy egyszerű, tiszta szívű földműves
parasztfiúból rengeteg megpróbáltatás
során felelősségteljes, bölcs, megfontolt

férfiú lesz, a Zsáj Királyság következő
uralkodója. Megtanulja az igaz barátság fontosságát, megtanul szembenézni
a halandósággal, feldolgozni a gyászt és
a veszteséget, kiállni szerettei mellett.
Az élet értelmének kutatását végül siker koronázza, hiszen belső erőforrását
megtalálva, magát megismerve az egész
emberi világ megújítója lesz, rendet,

harmóniát és békét hozva. Ezek a több
ezer éves kérdések ma is érvényesek, és
addig lesz létjogosultságuk, míg lesz
olyan generáció, amely át szeretné adni
ezt a tudást a fiataloknak.
Az egyébként írói múlttal is rendel-

Jászsági táncok Makaóban
Ne lepődjön meg senki, ha a mi kis
tájegységünk táncait látja Tajvan
vagy Szingapúr utcáin, esetleg a Fülöp-szigetek, Norvégia, Mexikó vagy
Új-Zéland nagyvárosaiban. Ugyanis
a makaói 20. Nemzetközi Ifjúsági
Táncfesztivál több mint 20 országból
származó táncosainak és a makaói
nézőközönségnek mutattuk meg júliusban, hogy milyen gazdag és értékes hagyománnyal rendelkezünk itt
Magyarországon, a Jászságban.
Balogh János vagyok és a Jászság
Népi Együttes kalandjairól, élményeiről szeretnék beszámolni a kedves Olvasóknak, mint az együttes táncosa,
mert hát szerencsére, van miről! Azonban még mielőtt belevágnék, nem biztos, hogy ismeri mindenki az együttest,
ezért egy-két szót írnék magunkról.
Jászberény szívében van egy táncműhely, évtizedek óta a hagyományok,
a néptánc és a népzene tüzében edzik
itt a fiatalokat a magyar paraszti kultúra szerelmesei. Aki eleget sétál a város utcáin, ennek tanúja is lehet, előbb
utóbb beleakad egy népviseletet hordó
vagy cipelő figurába, meghallja a Nagytemplom faláról visszaverődő népdalok dallamát vagy hirtelen a Csángó

Fesztivál kapujában találja magát. Ne
adj Isten bekapcsolja a televíziót és a
Fölszállott a Pávában ismerős táncosok üzennek haza integetve. Bármelyik
legyen is, valószínűleg mi leszünk az
elkövetők, remélve, hogy mosolyt és
büszkeséget csalunk az arcokra.
Előfordul azonban, hogy nem csak
itthon, de külföldön is lehetőséget kapunk, hogy megpróbáljunk hasonló érzelmeket előidézni csupán az autentikus
néptánc segítségével. Így történt, hogy
Makaóban találtuk magunkat egyik pillanatról a másikra. Mondjuk ez a pillanat több mint 16 óra utazás volt, mert
a fent említett város kicsit távolabb van,
mint Makó. Tömegközlekedési eszközök számában kifejezve: két repülő, egy
komp, két busz távolságra.
Az úticélunk Hong Kong szomszédságában volt megtalálható, Kína,
Portugália és Las Vegas egzotikus keverékeként tudnám leírni. Kínai feliratok
vannak az épületeken, de pálmafák tarkítják az utcákat, a hőség és a páratartalom mediterrán, a neonfények mégis
a kaszinóvárosokat idézik. A panelrengetegek közt megbújnak a keresztény
portugál épületek, amik a gyarmatosításkor nőttek ki a lótuszvirágok közül,
utóbbi Makaó zászlaját is ékesíti.

kező Kocsán László fiainak, Lőrincnek és
Bercelnek ajánlja a könyvet. Adódik is a
kérdés, hogy a tizenéves generációt hogy
lehetne igazán megfogni egy kamaszfiú
identitáskérdéseivel foglalkozó történettel. Bereczki Ferenc illusztrációi
rendkívül hűen adják vissza a történet
hangulatát és segítenek vizualizálni a
szereplőket. Ha ez nem lenne elég, egy
zseniális fogással élt a szerző. Takács
Zoltán angol fordításához csak meg
kell fordítani a kötetet és azonnal
utána lehet keresni az angol megfelelőknek vagy éppen fordítva.
A történelem előtti idősíkhoz a
tér fikciója szinte adódik. Azonban
az olvasónak olyan érzete támad,
hogy ezek a megoldások, terek,
szereplők, ez a néplélek olyan ismerős, sejtjeinkben, tudatalattinkban programozva van. Olvassuk
csak el visszafelé Zsájország nevét
vagy éppen a fővárosáét, amely
Ynéreb – közel sem véletlenül! „Az
ott Ynéreb! A Zsáj Királyság fővárosa! Gyönyörű vár magasodik a
távolban. Ilyen hatalmas építményt
eddig soha nem láttam. Körben
bástyák, tornyok törnek a felhők
felé, köztük lőrések cikkcakkozzák
a köveket egyformán elosztva, több
szinten eltolva. (…) Lél, a három folyó
szalad a vár felé. (…) A három folyót nevezi a nép röviden Lélnek.”
Az Istenek Hegyének magánkiadásához Kocsán László íróval felvéve a
kapcsolatot lehet hozzájutni.
Amikor megérkeztünk, nem is sejtettük, milyen nagy és jól szervezett
fesztiválba csöppenünk bele. Rajtunk
kívül még 24 tánccsoport volt, legalább 20 különböző nemzet képviseletében. Táncfesztivál lévén szó nem csak
néptánc, de kortárs, hip-hop, modern
és egyéb irányzatok is megjelentek. A
hangulat, a nemzetek közötti elfogadás, nyitottság, érdeklődés leírhatatlan
volt; egyszerűen a saját bőrünkön éreztük, hogy a tánc milyen szinten képes
összehozni az embereket. Többször
hatványozottan tapasztaltuk ezt a jelenséget, az egyik ilyen az volt, amikor
a saját táncanyagunkból kellett próbát
tartani a többi nemzet táncosainak.
Jászságit és moldvait tanítottunk és
imádták. Láttuk őket, ahogy gyakorolnak a fellépések előtt, a folyosón, a hotelben, végtére is, nem a legegyszerűbb
táncokról beszélünk.
Műsorszámként Kalotaszegi és Jászsági koreográfiákkal készültünk, a közönség reakciójából ítélve maradandó
emlékeket hagytunk a makaóiakban.
Kihívásokban is volt részünk bőven, a
gálákon mindenkit érintő nyitó és záró
számokban is részt vett az együttes, ahol
bizony hip-hopra hajazó mozdulatsorokat kellett megtanulni, ami az együttesnek azért nem fő profilja, így akadtak
nehézségeink, de hozzá kell tennem,
hogy a fesztiválhangulat azért sokat segített az elsajátításban. Rengeteget nevettünk magunkon, de szerettük.
Odakinn találkoztunk zenész barátainkkal, a Tokos Zenekarral egyik este,
mulattunk egyet, ők zenéltek, mi táncoltunk a tengerparton, a világ végén is
szólt a kalotaszegi muzsika. Jó érzés volt
büszkének lenni ott is, és a többi nemzet
között is a hagyományainkra, látni mások elismerését, ami a dédapáink, dédanyáink táncainak és a hagyományőrzés
tudatosságának szól. Rengeteg impulzus
ért bennünket, sok ismerősünk lett a világ minden részéről.
Pár napot maradtunk volna még
szívesen, de azért jó itthon. Már várjuk
a Csángó Fesztivált, várunk benneteket, találkozzunk a Víz utcában, ami
kimaradt most, arról ott mesélünk!
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Programajánló
XXIX. Csángó Fesztivál –
Európai Kisebbségek Folklór
Fesztiválja és Népművészeti Vásár
augusztus 6-11.
A még hátralévő programokból:
augusztus 8., csütörtök
15 óra Csángó Falu – az interaktív élőtér
– Mert együtt, egyek vagyunk – kiállítás
megnyitó Kelemen Gabriell rendezésében.
Lehel Vezér Gimnázium
23 óra Napkerék – Cigány népzene Erdélyből Balogh Melinda koncertje.
Jászság Népi Együttes székháza
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 közreműködők előadásaiból.
Szabadtéri színpad
23 óra Ha kiindulsz, Erdély felől – Pál
István Szalonna és Bandája koncertje.
Jászság Népi Együttes székháza előtti tér
augusztus 10., szombat
17 óra Táncforgatag – táncos-zenés felvonulás közel nyolcszáz fő közreműködésével.
Főtér
19 óra Ide lábam ne tova… – A Viganó
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
augusztus 11., vasárnap
14 óra A betyárok így éltek, úgy éltek…
– a Kuttyomfitty Társulat műsora.
Margit-szigeti színpad
20 óra Viszontlátásra Jászberény – csán-

gók, külföldi együttesek és hagyományőrző
táncosok, zenészek gálaműsora.
Főtéri színpad
22 óra Tűzijáték
Főtér
Friday Hause
augusztus 9., péntek 20 óra
Zenei „szolgáltatók”: Pngvn; Mucza; Alex
B; Bela Galik; Richard Bako; Adamszurmai;
Városi („benti”) Strand büféje
Éjszakai fürdőzés
augusztus 9., péntek 20 óra
Strandélmények az éjszakában, amikor
fürdéssel kipihenhetjük a hétköznapok fáradalmait!
Lehel Termálfürdő Pan - Pan Beach
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
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
Jelek koncert
augusztus 17., szombat 19 óra
Egy kicsit megújulva, de a régi megszokott
műsorral várja rajongóit és a rockereket a
Jelek együttes. Az este fellép a már családtaggá vált Power zenekar is. Mindenki időben érkezzen, mert az NRG 19-kor kezd,
utána pedig elszabadul a pokol! Na és újra
szól majd az Éjféli Harag is!
Pótkerék Csárda
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
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Sport / Ügyeletek
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Ég könnye kicsordul, a nyár zokogni kezd
Csütörtökre országszerte hidegfront érkezik, ennek következtében megélénkül a szél,
ugyanakkor a kisebb záporok csupán pár fok lehűlést eredményeznek. Pénteken derült, csapadékmentes idő várható 30-35 fok közötti nappali hőmérséklettel. A hétvégén sok napsütésre
készülhetünk, ám kedden ismét hidegfront éri
el térségünket – napközben 26 fok körül alakul
a hőmérséklet. Csütörtökig heves széllökések és
esőzések jellemzik majd az időjárást.
A népi jóslat szerint, ha augusztus 10-én
szép idő van, szépnek ígérkezik az ősz is, bő
terméssel.

2019. augusztus 8.

Útmutató siker a rajton
Egy bajnokság első meccsét mindig fokozott várakozás előzi meg:
hogyan alakult át a keret, mit nyújtanak az újak, mennyire sikerült
összeszokni? Ezek a kérdések foglalkoztatták a Jászberényi FC NB III-as
labdarúgó csapatának szurkolóit is
a Füzesgyarmat elleni nyitány előtt,
aztán a mérkőzés jó támpontot adhatott a továbbiakra is.
Szőrös Zoltán

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

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

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

augusztus 14. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

augusztus 15. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

augusztus 16. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

augusztus 12. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 17. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 13. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 18. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
augusztus 10. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Több tapasztalt futballista is távozott a JFC-től, a helyükre jórészt
tehetséges fiatalok jöttek, s nem mellesleg a szakmai stáb is szinte teljesen
kicserélődött – így az új edző, Német
Gyula vezetésével a felkészülés az ös�szeszokást is szolgálta, az első forduló
pedig máris értékmérő lehetett. Szanyi
és Szanku sérülés miatt hosszabb ideig
nem áll rendelkezésre, a másodosztályú
Kaposvártól igazolt Lakatos Gergőnek
pedig harminc napot kell kivárnia,
hogy amatőr státuszba kerülve játszhasson. Az erős állományú és nagy terveket szövögető ellenfélnél a korábbi
jászberényi Fejes János is pályára lépett,
míg hazai oldalon három érkező, Király, Gresó és Pálinkás mutatkozott be.
A kölcsönösen óvatos kezdést követően
a vendégek játszottak némi fölényben,
ám egy-két berényi megugrásban már
ekkor benne volt a veszély.

Fotó: Pesti József
A 28. percben sikerült a vezetést
megszerezni, amikor egy szöglet után
középre visszatett labdát Lakatos Béla
fejjel csúsztatott kapura, amit már csak
a gólvonalon túlról tudott a kapus kikanalazni (1-0). Bő tíz perccel később
meg is duplázhatták volna előnyüket a mieink, de a kezezésért megítélt
büntetőnél Szöllősi lövését hárította a
füzesgyarmati hálóőr. A második játékrészben a Békés megyeiek birtokolták
többet a labdát, ám a szervezetten védekező JFC állta a sarat, igazi helyzetig
nem nagyon tudtak eljutni a látogatók.
Az ellentámadásokból megszülethetett
volna a második gól, több ziccer is kimaradt, de nagy elszántsággal küzdve

sikerült megőrizni a minimális különbséget a lefújásig. Jászberényi FC – Füzesgyarmati SK 1-0 (1-0)
Német Gyula meccs utáni értékelésében kiemelte, hogy a csapat korosztályi összetétele ideálisnak mondható,
a rutinos játékosok a pályán is segítik
a fiatalokat. A szakvezető hozzátette,
bár hibák akadtak a játékukban, ezek
kijavításán dolgoznak, s ami a legfontosabb, hogy mindezt nagy akarással,
jó mentalitással tegyék mind az edzéseken, mind a mérkőzéseken. A következő megméretés augusztus 11-én,
vasárnap 17 órától Gyöngyösön vár a
csapatra, ahová remélhetőleg sok drukker kíséri el a megújult JFC-t.

Kezdenek a röpisek is

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

 folytatás az 1. oldalról
Ám jelenleg nem ez a lényeg. Sokkal inkább az, hogy az ilyenkor megszokott beszédek után máris közelebb
kerülhettek egymáshoz a röpiseink.
Ez igazán fontos, hiszen a következő
mintegy nyolc hónapban közösen kell
dolgozniuk. Épp ezért volt jó látni,
hogy magyarok és külföldiek, régebbi
játékosok és az idén nyáron érkezők
gyorsan megtalálták a közös hangot.
Jelentős mozgás jellemezte ezúttal is
a nagycsapatot. Ahogy arról korábban
már beszámoltunk, az eddigi vezetőedző, Deme Gábor helyét – aki ezentúl
a szakmai igazgatói feladatokra összpontosít, illetve továbbra is elnökségi tag lesz
– Makai Péter veszi át. Már a kispadon
is történtek változások, hiszen Bajáriné
Pesti Anikó helyett Mészáros Péter lett a
másodedző, az erőnléti edző pedig Hering Antal helyett ismét Csirke Dávid lett.
És akkor a játékosokról még nem is beszéltünk. Visszatért ugyanis Jászberénybe a korábban három évig jászberényi
színekben röplabdázó center, Borsos Lili.
Rajta kívül szintén bennünket választott
az ugyancsak az MTK-tól szerződtetett
center, Szerényi Gréta, az egyaránt Buda-

örsről igazolt Radomszki Boglárka (liberó)
és Tóth Eszter (univerzál), a legutóbb az
NB I-es Palota sikeréért küzdő feladó,
Mészáros Zsófia – aki a másodedző, Mészáros Péter lánya.
Ami a külföldieket illeti, a már a
tavaszi szezonban berényi színekben
szereplő, szerb center, Ivana Bulajic
mellett városunkat és röplabdaklubunkat választották az ukrán és brazil szélső
ütők, Ekaterina Silchenkova és Jessica
Ventura, a lengyel liberó, Iga Piątek,
valamint az augusztusi Európa-bajnokságra készülő azeri válogatott feladója,
Shafagat Alishanova Hebibova is. Fon-

tos azonban, hogy a klub ideológiájának megfelelően Makai Péter számít a
berényi fiatalokra is, ennek megfelelően
idén is a nagy csapat tagja lesz Faragó
Fanni. A szintén saját nevelésű Mizsei Leila és Csabai Szonja pedig idén
nyáron került fel a felnőtt keretbe. A
három berényi fiatal közül Fannira centerként, illetve négyes ütőként, Leilára
liberóként számít majd Makai Péter,
Szonja pedig 15 éves kora miatt egyelőre „csak” együtt edz a „nagyokkal”,
most még a saját kortársai között fog
játszani, és remélhetőleg minél többet
fejlődni. De a jövő az övé (is) lehet!
csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

