Munkástanács az Aprítógépgyárban

Elismerték az építészt

Időtlen művészet

Az Aprítógépgyárban 1956. október 26-án
megalakult munkástanácsról Goda Zoltán
emlékezik meg írásában.
Cikk a 3. oldalon

Csörgő Csaba építészmérnök
nemrég Regio Architect alkotói díjban részesült.
Interjú a 3. oldalon

A Magyar Festészet Napját Ézsiás
Gyöngyike kiállításával ünnepelte a Hamza
Múzeum és Jász Galéria október 17-én.
Tudósítás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 42-43. szám (XXXII./42-43.)
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Jászberény város lapja

Hála a szabadságharc mártírjainak

Október 20-án, kedden délután Vendel
napján a Jászberényi Gazdák és Polgárok köre szentmisével és szoborszenteléssel ünnepelték védőszentjük napját.

Október 9-én, pénteken a város önkormányzatából tizenegy képviselőt
fogadott a Jászkerület Nonprofit Kft.
vezetője és munkatársa a nagyvisnyói
Vásárhelyi István Táborban. A látogatás célja a közelmúltban megvalósult fejlesztések szemrevételezése
mellett egy kötetlen, informális találkozó volt.

kárpáti
A szentmisén János evangéliumából
hallgattuk meg a Jó pásztor történetét.
Ehhez kapcsolódott a prédikáció, ahol
az ifjú atya Szent Vendel legendáját elevenítette fel a misén részt vevő maroknyi
hívő számára. Szent Vendel, a hercegből
lett lelki- és birkapásztor egyszerű, Istennek felajánlott élete például szolgál a
mai ember számára is. Hozzá fordultak
könyörgésért a hívek a templom falai
között, majd a városszéli, Zagyva folyó
mentén található Vendel szobornál is.
A szobrot a hagyományok szerint ismét
megszentelte Taczmann András diakónus. A jó időért, bő termésért, egészséges
állatokért szóló közös imádságot követően megkoszorúzták a szent szobrát.
A gazdák a járvány miatt ezúttal lemondtak az ilyenkor hagyományos birkavacsoráról és fórumról, helyette a helyszínen családias piknik közben váltottak
néhány szót egymással. Ekkor kérdeztük
Tamás Zoltán elnököt a Gazdakör helyzetéről, a helyi mezőgazdaág állapotáról,
a betakarítás eredményeiről.
folytatás a 6. oldalon 

k. m.

Nemzeti gyásznapunkon a 13 Aradon
kivégzett vértanúra és a Pesten halálra
ítélt gróf Batthyányi Lajosra, Magyarország első független kormányának
miniszterelnökére emlékezünk. Október 6-án városunkban a hagyományok
szerint a Mártírok úti kis hídnál hajtottunk főt a haza hős nagyjai előtt.
Kárpáti Márta
Az emlékezőket Bolla János emeritus
jászkapitány köszöntötte a 33 éves Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület
nevében. Ünnepi beszéde alkalmával
ismertette a 171 évvel ezelőtt történe-

teket, méltatta a kivégzett tábornokok
szakmai tudását, emberi nagyságát,
emberségüket, becsületességüket, bátorságukat és hűségüket Magyarországhoz. Mindannyiunk nevében hálás
köszönetet mondott önfeláldozó hazaszeretetükért, hősies példamutatásukért.
Meghurcoltatásuk alatt tanúságot tettek emberségből, bátorságból. Példájuk
hozzájárult nemzetünk önbecsületének
megmaradásához. A méltatlan haláluk
kiváltotta passzív ellenállás vezetett el a
kiegyezés folyamatához.
Bolla János kronologikusan felsorolta a kivégzés helyszínén megengedett
emlékezési módokat a tiltástól a ma ott

Alzheimer Világnap
a Szent Klára Idősek Otthonában

Szeptember 21: Alzheimer Világnap. Az Egészségügyi Világszervezet támogatásával létrejövő eseménysorozatot világszerte megrendezik. Mindennek küldetése az, hogy felhívja a figyelmet az Alzheimer-kór és más demenciák terjedésének
gyakoriságára, a bennük rejlő veszélyre, a tévhitek eloszlatásának és a társadalmi
összefogásnak a szükségességére, a betegséggel élők körülményeinek javítására.
Buschmann Éva
Jászberényben intézményünk – a
Szent Klára Idősek Otthona – is csatlakozott a programokhoz, és megem-

Képviselői látogatás
Nagyvisnyón

lékeztünk az Alzheimer Világnapról.
Tettük ezt igaz, rendhagyó formában.
A járványügyi helyzet következtében
online formában tudtuk a rendezvényünket megvalósítani a Déryné Ren-

Márkakereskedés

dezvényházban.
A jelenlévőket Kinde Kálmán, a
Katolikus Szeretetszolgálat gazdasági
főigazgatója köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy a program létre tudott jönni, felhívta a figyelmet, fontos, hogy a
demenciáról az emberek minél többet
tudjanak, és az is, hogy van hová fordulniuk, van segítség a számukra.
A folytatásban a Szent Klára Idősek
Otthona vezetőjének, Vargáné Deme
Katalinnak üdvözlő szavait – távolléte
miatt – Szabó Mariann munkatárstól
hallhattuk. Az ünnepi köszöntőben kiemelte a Katolikus Szeretetszolgálat 70
éves fennállását. Történelmi múltidézésen keresztül nyerhettünk betekintést a szerzetesek egykori életébe, itt a
jászberényi kolostor falai között. Majd
arról is hallottunk, hogy a püspöki kar
létrehozta a Római Katolikus Egyházi
Kegydíjasok és Betegek Szeretetszolgálatát, amely ma Katolikus Szeretetszolgálat néven működik.
folytatás az 5. oldalon 

látható obeliszkig. Aradon kalandos
életű szoborcsoport is emlékeztet a hősökre. A berényi kötődésű Thorma János festőművész sokáig a nyilvánosság
számára nem is látható alkotása szintén
szép emléket állít a mártíroknak. Magyarországon számos emlékmű, park,
utca őrzi nemzeti hőseink nevét. Jászberényben szintén utcák, illetve a 2014
óta a Városvédők által itt létrehozott fasor emlékeztetnek mártírjainkra. A fasor első fájánál található márványtábla
tövében helyezték el az önkormányzat
és a jelenlévő civil szervezetek a tisztelet
virágait, a Lehel Vezér Cserkészcsapat a
hálát jelző mécseseket.

A kirándulás jó alkalmat kínált arra
is, hogy üzembe helyezzék a vendégek
szolgálatába állított vadonatúj főzőzsámolyt. Bethlendy Béla képviselő finom
pörköltje bizonyította, hogy az eszköz
kiválóan működik. A verőfényes napsütésben az egyik legszebb arca mutatkozott az üdülőtábor környezetének és
persze az ott megvalósult fejlesztések
megtekintésével sem kellett sietni a
kellemes őszi időben.
A delegáció megtekintette a konyhát, amely felújítására 2019-ben Jászberény Város Önkormányzata 5 millió
Ft támogatást ítélt meg. A fenntartó
Jászkerület szakértőkkel felmérette az
ingatlant, árajánlatot kért a főzőkonyha kialakításához, azonban ez igen magas költséget jelentett volna – tájékoztatott Dukai Rita ügyvezető igazgató.
folytatás a 2. oldalon 

A modern költők köztünk járnak

A Jászberényi Városi Könyvtár még a tavaszi járványhullám idején, az április
11-i költészet napjához kapcsolódóan hirdette meg versíró pályázatát, melyre
két témában, három korcsoportban küldhettek be alkotásokat a lelkes tollforgatók. A legjobban sikerült költeményeket az Országos Könyvtári Napok
keretein belül, október 9-én díjazta a szakmai zsűri.
Kazsimér Nóra
Az említett országos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan október
5-11-ig bezárólag sokszínű programokkal készültek a könyvtár dolgozói az érdeklődőknek. A meghirdetett
napokon könyvtártörténeti kiállításon
nosztalgiázhattak a könyvmolyok, író

Škoda, Volkswagen,
Seat, és Volkswagen
tehergépkocsi
hivatalos márkaszerviz

olvasó találkozón tágíthatták irodalmi
ismereteik körét, vagy ha kedvük úgy
hozta, a Book Art workshop keretein
belül tehették próbára kreativitásukat.
A valós térben megvalósított programok mellett online is igyekeztek
könyves kikapcsolódásra invitálni az
olvasókat.
folytatás a 7. oldalon 

Teljeskörű biztosítási
ügyintézés,
karambolos javítások
kárrendezése

Eredetvizsgálat

17.000
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Pályázati felhívás ingatlanok értékesítésére zöldmezős,
zöldenergia előállítását végző vállalkozás működtetése céljából
Jászberény Városi Önkormányzat és a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt nyilvános
pályázatot hirdetnek a tulajdonukat képező, alábbi táb-

lázatban felsorolt jászberényi ingatlanok és ingatlanrész
értékesítésére zöldmezős, zöldenergia előállítását végző
vállalkozás működtetése céljából:

Helyrajzi szám

Terület nagysága

ingatlan fekvése

ingatlan megnevezése

Jászberény 0270/49

1 ha 5246 m2

külterület

kivett szemétlerakó telep

Jászberény 0270/50

1 ha 2593 m2

külterület

kivett szemétlerakó telep

Jászberény 0270/51

1 ha 2594 m2

külterület

kivett szemétlerakó telep

Jászberény 0270/52

1 ha 2594 m2

külterület

kivett szemétlerakó telep

Jászberény 0270/53

1 ha 2594 m2

külterület

kivett szemétlerakó telep

Jászberény 0270/54

1 ha 2594 m2

külterület

kivett szemétlerakó telep

Jászberény 0262/216 „a” szelvény

1 ha 5000 m2

külterület

szántó

Pályázati indulóár: bruttó 51.500.000 Ft, azaz bruttó
ötvenegymillió-ötszázezer forint
Az ingatlanokra vonatkozó pályázati hirdetmény - mely a
pályázat részleteit tartalmazza - megtekinthető Jászberény Város
honlapján (www.jaszbereny.hu) és a Jászberényi Polgármesteri

A Váci Egyházmegye
fenntartásában lévő
Otthon Szociális
Szolgáltató

ÚJ NEVELŐSZÜLŐK
jelentkezését várja.
„Aki befogad egy ilyen kis gyermeket
az én nevemben, engem fogad be”
(Mt. 18,5 – Iz. 1,17)
Nevelőszülőket keresünk családjukat átmenetileg, vagy tartósan
nélkülöző gyermekek számára.
A jelentkezés feltételeiről, a nevelőszülővé válás menetéről az Otthon
Szociális Szolgáltató honlapján
bővebben tájékozódhat: www.
otthongyermek.hu és
+36 1 294 64 20 telefonszámon.
Jelentkezését az
otthon.szocialis.szolgaltato@gmail.com
címre várjuk.
A nevelőszülői jogviszony 2014.
01. 01-től foglalkoztatási jogviszonynak minősül.
Nevelőszülő az Otthon Szociális
Szolgáltatónál csak az lehet, aki:
• 24. életévét betöltötte
• magyar állampolgár
• cselekvőképes, büntetlen előéletű
• fizikailag, pszichésen a jelentkező
és a vele egy háztartásban lévő
nagykorú hozzátartozó is alkalmas
• otthona, környezete alkalmas
a gyermekek fogadására– saját
jövedelemmel bír
• házastársa, élettársa hozzájárul
a nevelőszülői tevékenység
folytatásához– a Katolikus Egyház
értékrendjét elfogadja, tiszteletben tartja
• a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon (60 órás) eredményesen
részt vett, tanúsítványt szerzett,
vagy nevelőszülői OKJ-s képzésben részt vesz és a “Befogadott
gyermek ellátásának alapfeladatai”
követelménymodulját sikeresen
elvégezte, vagy OKJ-s nevelőszülő
szakképesítéssel rendelkezik.

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk gyermekünk,

Hivatal hirdetőtábláján. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető, illetve a pályázat benyújtható a Jászberényi
Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán (5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 18. fsz. 2. iroda; tel.: 57/505-799). A pályázat
benyújtásának határideje: 2020. november 9. 11 óra 30 perc.

Képviselői látogatás
Nagyvisnyón
 folytatás az 1. oldalról
A támogatást végül melegítőkonyha kialakítására, a konyha teljes csempézése, nyílászárócserére, új mosogatók, tűzhely, főzőzsámoly, főzőedények
beszerzésére fordították. A házakat és
az ablakkereteket kifestették. Sor került az ebédlő tisztasági festésére, valamint új konvektorok beszerelése is.
A munkálatok során felmerült többletköltségeket a Jászkerület Nonprofit
Kft. önerőből oldotta meg. Közös ös�szefogással, külső vállalkozókkal, baráti
csapatok önkéntes munkájának támogatásával sikerült elérni, hogy szebbé
tudtuk varázsolni a táborozni kívánók
részére az üdülőtáborunkat, azonban
még nagyon sok munka vár ránk, reméljük, jövőre is folytatni tudjuk a
felújítási munkákat! – foglalta össze az
igazgató asszony.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
A Jászberényi Vagyonkezelő
és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény és
Jászjákóhalma települések lakosságát és
a vállalkozásokat, hogy
az Október 23-i ünnep miatt
a kommunális hulladékszállítást
az alábbiak szerint végzi:
2020. október 23. (péntek):
- A szállítás szünetel!
2020. október 24. (szombat):
- Jászberény pénteki program
szerinti szállítás
- Jászberény zöldhulladék
8. program szerinti szállítás
Kérjük a tájékoztatónk szerinti
napokon a kukák kihelyezését
reggel 6.30-ig!
Hulladékudvarunk
2020. október 23-án zárva tart.
Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásáról
Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás rendje 2020. október 5-étől a következők szerint módosul:
A járványhelyzet fennállása alatt az
ügyfelekkel való elsődleges kapcsolattartás
postai, elektronikus, valamint telefonos úton
történik.
A Lehel Vezér tér 18. szám alatti épület
tekintetében a Hivatal általános ügyfélfogadási idejében az ügyfélfogadás - kivéve a hagyatéki, hatósági, bérlakás, ingatlanértékesítési, az anyakönyvi és a főépítészi ügyben
történő ügyintézést - a Táncsics Mihály utca
felőli bejáratnál kialakított ügyfélszolgálati
ablakon keresztül történik.
A hagyatéki, hatósági, bérlakás, ingatlanértékesítési, anyakönyvi és a főépítészi
ügyekben az ügyfelek az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontra érkezhetnek
a Hivatal épületébe. A Lehel Vezér tér felőli
Főbejárat zárva tart, az előre bejelentkezett
ügyfelek és vendégek a parkoló felőli bejáratot használhatják.
A Gazdasági Osztály Adóigazgatási Iroda tekintetében az Iroda ügyfélfogadási ide-

Emlékezés

BATHÓ
ISTVÁN

jében az ügyfélfogadás a Rákóczi út 42-44.
szám alatti épület Főbejáratánál az épületen
belül kialakított ügyfélszolgálati asztalnál
történik.
A pénztári kifizetés az ügyfelek részére változatlanul szünetel, a járványhelyzet
fennállása alatt a kifizetések postai úton,
valamint bankszámlára történő átutalással
történnek.
Az épületekbe belépő valamennyi
személy testhőmérsékletét a belépéssel
egyidőben érintésmentes lázmérővel méri
meg a Hivatal munkatársa.
Kérjük, hogy ügyfeleink viseljenek
a Hivatal épületében maszkot, valamint
használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt
és fertőtlenítő lábtörlőt!
A Polgármesteri Hivatal és munkatársai nevében jó egészséget kívánok
mindannyiuknak!
Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyző

El nem múló szeretettel
emlékezünk

MUHARI FERENC
halálának 10. évfordulójára.
Kérlek, légy szíves ha lehet, töröld
le könnyeidet, és ne sírj azért, mert
annyira szeretsz engem...
Szülei
Engesztelő szentmise
október 29., 18 óra, Főtemplom.

Szeretettel emlékezünk:
Feleséged, testvéreid,
sógornőid,
sógorod,
keresztgyermekeid
és a többi
rokonod.

Az elmúlt héten a J.V.V. Nonprofit Zrt. munkatársai rendbe tetté a Tiszti Klub
udvarát. A munkálatok során a balesetveszélyt jelentő, kiszáradt fenyőfákat,
valamint a szomszédokat veszélyeztető ágakat, elszáradt vagy terebélyes fákat
és cserjéket metszették meg, vágták ki. A városvezetés szeretné folytatni a renoválást, amelyre körvonalazódnak a tervek.

Emlékezés

INGES ISTVÁNNÉ
szül.: Soós Terézia

halálának 1. évfordulójára.

halálának 20. évfordulójára.
Emléked örökké itt van velünk,
amíg élünk Te is élsz velünk.

A közelgő halottak napjára és Mindenszentek ünnepére készülve szépítjük a
temetőket, virágokkal díszítjük halottaink sírját. Az ehhez szükséges élő és
művirágokat, koszorúkat, gyertyákat akár a jászberényi piac széles választékából is beszerezhetjük.

SZABÓ IMRÉNÉ 2.
SZABÓ IMRE

és

1. éves évfordulójára,
hogy már nem lehetnek velünk!
Soha el nem feledünk!
Ildikó és Imre, valamint
családtagjaik, 22 ember.
Nem éltetek hiába,
örökké szeretünk!

A Thököly út 13. szám
alatti orvosi rendelőbe,

november 1-től,
8 órás munkaidőbe

Csak az idő múlik,
feledni nem lehet,
szívünkben örök
a fájdalom és a szeretet!

takarítónőt

Szerető családja

A jelentkezéseket,
önéletrajzzal együtt
a bolcsode@pr.hu
email címre kérjük,
legkésőbb
2020. október 26-ig.

facebook.com/
berenycafe

keresünk.

Interjú / Ünnep

2020. október 22.

www.jku.hu

3. oldal

„Mindig kevesebbre gondoltam és mindig többet kaptam”
Csörgő Csaba a Jász-Plasztik Kft.
építészmérnöke, aki fiatal kora ellenére az egyik legelismertebb tervező
a megyében, erről árulkodik területi
Príma kategóriagyőztes elismerése
és legfrissebb kitüntetése, a Regio
Architect - alkotói díj is. Az ambiciózus, tevékeny alkotót pályája eddigi
kihívásairól és a szakma iránt érzett
elhivatottságáról kérdeztük.
Kazsimér Nóra
Milyen út vezetett az építészmérnöki diplomáig? Mindig is erre a pályára készültél?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy mindig is rajzoltam, alkottam, három éves
koromtól kezdve szinte állandó jelleggel a kezemben volt a ceruza. Apukám
egyébként építőmérnök, úgyhogy ez akár
lehet családi hatás, vagy példa, de az biztos, hogy olyan pályában gondolkodtam
már a kezdetekkor is, amiben alkotni
lehet, szüleim is erre buzdítottak. Ennek megfelelően választottam egyetemet
Győrben. Nem is nagyon gondolkodtam
más lehetőségen, mert ott adott volt az
osztatlan egyetemi képzés, és a kislétszám
miatt a személyes konzultációk természetesek voltak. Rengeteget jelentett, hogy
akár két-három órát is beszélgethettem
a tanáraimmal, tanulhattam tőlük, emellett az építész műteremház is számtalan
lehetőséget adott a fejlődésre.
Hogy jött a felkérés a JászPlasztikhoz?
Az 1956-os forradalom lázas napjaiban
villámgyorsan alakultak meg a forradalom intézményei, a munkástanácsok és
a forradalmi bizottságok. Október 23át követően néhány napon belül az ország legtávolabbi zugában is létrejöttek
az irányítás új intézményei.
Így történt ez az Aprítógépgyárban
is; október 26-án alakult meg a munkástanács. A választás egyszerű volt, minden
részleg maga választotta ki a megbízottját.
Ugyanazon a napon már össze is ültek a
tagok, és összeállítottak egy 4 pontból
álló követelést, első helyen természetesen
a szovjet csapatok kivonása szerepelt. A
Gyári nagygyűlés is elfogadta a követelést,
amelyet Nagy Imréhez (aki akkor már
miniszterelnök volt) akartak eljuttatni,
ez azonban nem valósult meg, mert a
küldöttséget a szovjet katonák Hatvanban
feltartóztatták. A megalakulást követő
napon, október 27-én is ülésezett a munkástanács, de közben a TEFU-tól jöttek
drótkötélért a szovjet emlékmű ledöntéséhez. A tanácskozás persze abbamaradt,
és mindnyájan a Főtérre siettünk, de késve érkeztünk, mert akkorra az emlékmű
már le volt döntve. Értesültünk róla, hogy
másnap, vasárnap kerül megválasztásra a
Városi Forradalmi Bizottság, amelybe az
Aprítógépgyár öt küldöttet delegált, közülük dr. Gedei János és Székely Albert a
bizottság tagjai lettek.
Az elkövetkező napokban sűrűn tanácskozott a munkástanács. Szinte minden helyen foglalkoztak a vállalatvezetés
kérdésével, a „káder” anyaggal, és a sztrájk
kérdésével. Az Aprítógépgyár akkori igazgatója kórházban volt. A munkástanács
némi tanakodás után leváltotta őt az igazgatói beosztásából. A vállalat főmérnöke
csak néhány hónapja volt a gyárban, helyés szakmai ismeretei nem voltak, képtelen
volt a gyár irányítására, így a munkástanács
vette át a vállalat irányítását. A személyzeti, ahogy akkor mondták, a „káder” anyag
nagyon érdekelte az embereket, mert csak
az igazgató, a párttitkár és a személyzetis
ismerhette annak tartalmát, az érintett pedig egyáltalán nem. Volt olyan gyár, ahol
az anyagot olvasás nélkül elégették. Az Aprítóban lefoglaltuk az egészet, ami később

Amikor lediplomáztam, a külföldi
munkavállalás helyett végül egy helyi iroda mellett döntöttem. Egy évet
voltam ennél a cégnél, ami első munkahelynek nagyon jó volt, ugyanakkor
kevés alkalom nyílt a szárnyalásra, kibontakozásra. Emlékszem, épp
egy pénteki nap volt, amikor
elhatároztam, hogy váltanom
kellene, aznap este pedig csörgött a telefon, a vonal végén
meglepetésemre Kasza Lajos úr
volt. A mai napig nem derült ki,
hogyan talált rám, bár vannak
elképzeléseim, konkrét információim azonban nincsenek róla.
Az új munkahelyen való kezdés
mindenképp mélyvíz volt, referenciamunkának rögtön az új
jászberényi Mercedes autószalonnal kezdtem. Mivel még jogosultságom nem volt, egy építész
ismerősünk, Tekse András – aki
egy évig volt a mentorom – írta
alá a terveket, észrevételeket, véleményeket tett, amik apró változtatások voltak ugyan, mégis
egészen más minőséget adtak az
épületnek. Sokat köszönhetek a JászPlasztik Kft-nek, mert fejlődhettem,
és olyan lehetőségek nyíltak meg a
cégnek tervezett épületek által, amik
talán ilyen hamar nem adódtak volna.
Korábban sosem gondoltam bele, hogy
majd ekkora épületeket fogok tervezni,
mindig egy kicsit kevesebbre gondoltam és mindig többet kaptam.

döntöttem. Augusztusban aztán beadtam és meglepetésemre meg is nyertem
a díjat. Nagyon nagy dolog számomra, hogy ilyen fiatalon részesülhettem
egy ilyen elismerésben, ahogy a tavalyi
Príma Primissima kategória díjban is.
Mindig valahogy úgy gondoltam, hogy ilyen díjakat akkor
lehet megnyerni, ha már több évtizedes munka van az ember háta
mögött, ezért ha lehet, csak még
jobban értékelem, ha elismernek.
Ha ki kellene emelned egy
épületet, melyik jelentette eddig a legnagyobb kihívást?
Úgy vélem, mindegyikbe sok
munkát fektetek, illetve fektettem,
nem érzek különbséget, mindig a
maximumra próbálok törekedni.
Ha több autószalont is tervezek,
mind más. Más a hely szelleme,
ami rögtön egy új próbatétel. Mivel kihívás minden egyes terület és
épület, kettő ugyanolyan épületet
nem is tudnék tervezni. Nagyon
szeretem a sportcsarnokot és a
Mercedes szalont, talán ezeket
emelném ki, mindkettőre sok pozitív visszajelzés érkezett. Például most
épül egy letisztult, minimalista jellegű
irodaház a Nagykátai úton, amit szintén
öröm volt tervezni, de vannak családi
házak is, amikre büszke vagyok. Ugyanakkor vannak raktárépületek is, amik
kedvesek számomra.
Hogyan kell elképzelni egy terv
megszületését?

Nem szeretek rágörcsölni, ha rajtam van a nyomás, sokkal nehezebb
jó épületet létrehozni. A tervezés meghatározó momentuma az utánajárás,
tanulmányozás, inspirációgyűjtés, ezek
a kezdeti állomások. Ezzel párhuzamosan megnézem a szabályzatot, telekre
vonatkozó előírásokat és annak megfelelően kialakul a fejemben egy elképzelés. Csak megfogom a ceruzát, elkezdek
skiccelni, rajzolgatni, minden gondolatot lefirkálni, megjegyzéseket beékelni,
hogy kialakuljanak a formák, majd a
színek. Először inkább a funkciót, a
helyiségkapcsolatokat szoktam megrajzolni, majd erre ráépíteni a homlokzati arculatot. Ha megvan a gondolat,
akkor felvázolom, majd számítógépre
viszem, készítek tömegvázlatokat, látványtervet és amikor elfogadják a koncepciót, akkor elmegyek a hatósághoz
egyeztetni az elképzeléseket.
Mit adott számodra ez a hivatás?
Különösen hangzik, de megnyugvást. Szerintem az építészet a világ
egyik legszebb hivatása, egy olyan
szakma, ami által az ember alkothat,
inspiratív tereket hozhat létre, ami talán nem tűnik el olyan gyorsan a föld
felszínéről. Ha valamit megépítenek, az
maradandó, maradandó lehet sokáig.
A több száz, több ezer éves épületeket
nézve - melyek fennmaradtak az utókór számára - olyan, mintha az ember,
avagy alkotó magából is hagyna itt egy
kis darabot, egy emléket, és ez nagyon
jó érzés.

Munkástanács az Aprítógépgyárban

szemben, de a helyzet egyre romlott. Februárban pedig egyre gyakoribbak lettek a
pufajkások garázdálkodásai. A rendőrség
bevonásával február 6-án többünknél
házkutatást tartottak, február 24-én pedig
a mozi termében tartottak gyűlést, ahol
tovább gerjesztették az „ellenforradalmárok” elleni hangulatot. Ilyen körülmények
között nem volt értelme a munkástanács
további fenntartásának. 1957 végén véget
ért az Aprítógépgyári Munkástanács működése. Lezárult a nagy reményekkel és
lelkesedéssel végzett munkás-önigazgatás.
Mi akkor azt akartuk, amit az egész magyar társadalom: békét, félelem nélküli
életet, függetlenséget, jólétet, és törvényes
rendet Magyarországon. Sajnos ehelyett
a megtorlás sötét időszaka következett, és
tartott hosszú időn keresztül.
A következő hónapokban már megkezdődtek az őrizetbe vételek, elsősorban a Városi Forradalmi Bizottság tagjait
tartóztatták le. Veréssel vegyes eljárás
folyt ellenük. Potemkin Károlyt, aki a
Városi Forradalmi Bizottság elnöke, és
az Aprítógépgyári Munkástanácsnak is
alelnöke volt, három évre ítélték. Nekem
szerencsém volt, mert 1957 március 11-én
betegállományba kerültem, és így kikerültem a figyelem első köréből. Persze azért
rólam sem feledkeztek meg, mert hos�szabb kórházi kezelés, és műtét után 1958
májusában elküldtek az Aprítógépgyárból
és hónapokig nem tudtam elhelyezkedni.
A hatóságok nagyon sokáig foglalkoztak
az 1956-os „eseményekkel”. A Jászberényi
Rendőrség – nyilván felsőbb utasításra .1959 januárjában készített egy részletes
beszámolót az Aprítógépgyári Munkástanácsról, név szerint megemlítve a tagokat
és tevékenységüket. A vonatkozó dokumentum az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárában tekinthető meg.
Visszagondolva a Munkástanács tevékenységére azt mondhatom, hogy a
társakkal együtt gondosan és felelősségteljesen végeztük a munkánkat. Átnézve
a mellékelt névsort szomorúan kell megállapítanom, hogy rajtam kívül már senki
sincs az élők sorában. Mint afféle hírmondónak, kötelességemnek tartottam, hogy
ezzel az írással róluk is megemlékezzem.
Goda Zoltán

kiosztásra került.
A sztrájk kérdésével is foglalkozott
minden munkástanács. Elterjedt nézet
volt az az elképzelés, hogy addig sztrájkolunk, amíg a szovjet csapatokat ki
nem vonják az országból. Ez persze naiv
elképzelés volt, de sokan hangoztatták.
Az Aprítógépgyár Munkástanácsában
is vitatkoztunk a sztrájkról. Érdekes, és
egyszeri alkalom volt, hogy éppen akkor
jöttek át a Fémnyomó és Lemezárúgyár
Munkástanácsának képviselői László Károly vezetésével, hogy azonos álláspontot
képviseljünk a sztrájk kérdésében. Végül a
munka felvétele mellett döntöttünk, igaz,
hogy még azon a napon a dolgozók követelésére tartottunk egy titkos szavazást,
amely a sztrájk mellett foglalt állást. Másik látogatónk is volt ezen a napon; a városi pártbizottság egyik beosztottja állított
be váratlanul tanácskozásunkra, akit rövid
úton és elég nyersen elzavartunk. (Ezt
később igen sérelmezték a munkástanács
tevékenységéről 1959 január 31-én ös�szeállított dokumentumban.) Ezekben a
napokban híre jött, hogy átalakul a Városi
Forradalmi Bizottság, ahol a gyár munkástanácsa képviseltette magát. Az addigi két
tagon kívül további négy aprítógépgyári
dolgozó került be a bizottságba. Ketten,
Potemkin Károly és jómagam bekerültünk a bizottság szűkebb vezető testületébe, sőt Potemkin Károly lett az átalakult
bizottság vezetője. A gyárban közben folyt
a nemzetőrség szervezése. A jelentkező
személyek felfegyverzéséhez a laktanyából
kaptak puskákat. A gyár védelmére két
ágyú is felállításra került, amelyek kezeléséhez a laktanya katonákat is biztosított.
November első napjaiban Budapesten
már szinte teljesen megszűntek a harcok és
a vállalatok arra készültek, hogy november
5-én, hétfőn felveszik a munkát.
Ebben a helyzetben következett be a
szovjet csapatok november 4-i támadása.
Ismert, hogy Jászberénybe csak délután fél
négy körül törtek be, és a Főtéren eszeveszett lövöldözés kezdődött. Erről a gyárak
is értesültek, sőt telefon értesítést is kaptak, hogy ellenállásnak semmi értelme.

Nemrég Regio Architect - alkotói
díjban részesítettek. Milyen projekttel pályáztál?
Adódnak olykor olyan munkák,
melyek nem valósulnak meg, így indult
az az 1500 férőhelyes sportcsarnok is,

aminek a terveit végül öt év elteltével
újra elő kellett vennem a fiókból, és
annak módosítását követően ez lett az
új sportcsarnok a Vásártér utcában. A
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarájától felkért Makai István elnök úr, hogy adjak be a Regio
Arhitect nevű pályázatra egy anyagot,
én pedig a már említett épület mellett

Az Aprítógépgyár Munkástanácsa ezt tudomásul vette. Első lépésben hazaküldték
az ágyúkhoz kirendelt kiskatonákat. Az
éjszaka feszült várakozásban telt el. A szovjetek végül másnap, november 5-én délelőtt jelentek meg a gyárnál. Leszerelték az
ágyúkat, és begyűjtötték a fegyvereket. A
következő napokban zavaros helyzet alakult ki. Kijárási tilalom volt, a gyárban is

és például országos sztrájk fenyegetéssel
kikényszerített bizonyos intézkedéseket.
Elindult egy akció Szolnokon is Megyei
Munkástanács megalakítására. Mi is részt
vettünk az alakuló gyűlésen, azonban a
kezdeményezésnek nem volt folytatása.
Politikai téren egyre szűkültek a lehetőségek, így a munkástanács tevékenysége inkább szakmai területre korlátozódott. De

csak lézengtek az emberek. Aztán a munkástanács mégis erőre kapott, és felelős
döntéseket hozott. Ideiglenesen megbízta
az addigi igazgatót, Gróf Károlyt az igazgatói teendők ellátásával. Viszont nem
voltak elégedettek a nemrégen jött főmérnök tevékenységével, el is küldték őt, és a
gyár korábbi főkonstruktőrét hívták vissza
főmérnöknek. Novemberben megjelent
egy kormányrendelet, hogy a munkástanácsokat újra kell választani. Abban bízott
a Kádár kormány, hogy majd párttagok
is bekerülnek munkástanácsokba, de ez
a számításuk nem jött be. A mellékelt
névsor mutatja az Aprítógépgyár Munkástanácsának összetételét, amely nem
sokban különbözik a korábbi névsortól.
Politikailag is tájékozódni szerettünk
volna, ezért küldöttségünk felkereste a
Nagybudapesti Központi Munkástanácsot, amely abban az időben Kádárékkal
szemben árnyékkormányként működött

sorsdöntő kérdések is napirendre kerültek.
December 12-i rendkívüli ülés témája az
Aprítógépgyár csatlakozási szándéka volt
a Ganz tröszthöz. A tagok meghallgatták
az előterjesztést, a szakvéleményt, és mérlegelve a csatlakozás előnyeit egyhangúlag
a javaslat mellett foglaltak állást. Nyilvánvalóan az is motiválta a döntést, hogy az
Aprítógépgyár 1951-ben a Ganz vagon és
Gépgyár egy termékcsoportját vette át. A
Ganz név belföldi és nemzetközi elismertsége is csábító volt. A politikai helyzet változása miatt a kérdés aztán lekerült a napirendről. Persze a munkástanács nem csak
ilyen sorsdöntő kérdéssel foglalkozott, hanem a termelés mellett érdekvédelmi, szociális kérdésekkel is. Decemberben a pufajkások garázdálkodása már fokozódott,
de a gyárba nem mertek bejönni, mert
tartottak a dolgozók együttes fellépésétől.
1957 elején a Kádár kormány még nem
lépett fel általánosan a munkástanácsokkal
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Közlekedik a család

Figyeljünk
a láthatóságra!

2020. október 22.

Gyümölcsfát a házi kertbe

Legyenek láthatóak! - ezt kéri a rendőrség Balesetmegelőzési Bizottsága a
kerékpárral közlekedőktől.

Több mint 70 család vett részt a vetélkedősorozat megyei döntőjén szép
hazai sikerrel Jászberényben, az országos versenyen pedig a Szent István
Általános Iskola és Gimnázium nyerte
az intézmények második díját.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság október 4-én
Jászberényben rendezte meg az Országos
Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett Közlekedik a család elnevezésű
közlekedésbiztonsági vetélkedő megyei
döntőjét. A rendezvény célja a balesetek
megelőzése, és hogy felhívják a figyelmet
a biztonságos, illetve a balesetmentes
közlekedés fontosságára. A rendőrség
ezen a rendezvényen is hangsúlyozta a
szülői példamutatás kiemelt szerepét és a
család közösségnevelő erejét.
A versenyző családok szabadtéren,
forgószínpad-szerűen hajtották végre
a feladatokat. A Jászberényi Állat- és
Növénykert területén reggel 9 óra és fél
négy között összesen 73 család 8 helyszínen versengett. A KRESZ elméleti
és elsősegélynyújtási tesztlapok kitöltése után „részegszemüveges”, kerékpáros közlekedési feladatokat oldottak
meg, autóba kellett csomagokat időre
bepakolni. A felnőttek vezetéstechnikai tudásukat egy szabályossági versenyen, míg a gyermekek kerékpáros
pályán mutatták meg ügyességüket. A
jó hangulatú, napfényes vasárnap hazai

győzelemmel zárult, mert az első díjat
a jászberényi Fejes család nyerte el. Ők
képviselték megyénket az október 17–
18. között Hajdú-Bihar és SzabolcsSzatmár-Bereg megyékben megrendezett országos döntőn.
Az iskolák közötti versenyben a
jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium tanulói közül
31 család képviselte magát a rendezvényen. Valamennyi résztvevő család
ajándékot vehetett át a Jász-NagykunSzolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Balesetmegelőzési Bizottságától.
A szeptember 19-e és október 4-e
között megrendezett területi vetélkedőkön közel 500 család mérte össze tudását. A szervezők a családi vetélkedőn túl
az iskolák számára is pályázatot hirdettek. Azokat az oktatási intézményeket,
amelyek a vetélkedősorozaton a legtöbb
családdal vettek részt, díjazták. A békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola (56
család nevezésével) 1. helyezést ért el, és
ezzel 500 000 Ft értékű, a 2. helyezett a
jászberényi Szent István Sport Általános
Iskola és Gimnázium 300 000 Ft értékű, míg a 3. helyezett debreceni Huszár
Gál Gimnázium, Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 100
000 Ft értékű tan- és sportszert nyert.
A családok versenyének fődíját, egy
Skoda gépkocsit, a Bács-Kiskun megyei
Rideg család vihette haza.
Forrás: police.hu

Az ősz beálltával tapasztalhatjuk,
hogy egyre később kezd el világosodni
és bizony hamarabb is sötétedik. Biciklivel közlekedve kiemelt fontossággal
bír a láthatóság, ennek megfelelően
kell a kerékpárokat szükséges, a láthatóságot elősegítő eszközökkel felszerelni. Előre fehér, hátra piros folyamatos
vagy villogó fényű lámpa szükséges,
amelyeket akár a kerékpáros is viselhet
magára erősítve. Az előírás szerint tiszta
időben, éjszaka legalább 150 méterről
látható kell legyen a lámpák fénye.
Az első kerékre két darab borostyán
sárga küllőprizmát, illetve a kerékpárra
előre fehér, hátra piros színű prizmát
kell felszerelni.

Fontos szabály, hogy láthatósági
mellényt lakott területen kívül éjszaka,
vagy korlátozott látási viszonyok esetén
– ködös időben, szürkületben – kötelező viselni.
Azt, akinek nincs megfelelően kivilágítva a kerékpárja, a rendőr közúti
ellenőrzés alkalmával figyelmeztetheti,
de komolyabb hiányosság esetén akár 5
ezertől 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal is büntetheti.
Kérjük, hogy sötétben világítás
nélkül senki se induljon útnak, még
a megfelelő közvilágítással bíró, lakott
területen belüli útszakaszokon sem!
…hogy mindenki hazaérjen!
Forrás: Police.hu

A déli gyümölcsök tömeges megjelenése a hazai kereskedelemben jelentősen átalakította a magyar gyümölcsfogyasztást. Az a fura helyzet
állt elő, hogy például a banán nyáron
lényegesen olcsóbb, mint a közkedveltebb magyar nyári gyümölcs, mert
azok árai az egekbe szöktek.
Egy kedvezőtlen időjárási tényező,
főként az alacsony vagy magas hőmérséklet, a csapadék bősége vagy hiánya
és a jégverés kockázatossá teszik a nagy
befektetést igénylő gyümölcstermesztést. Ráadásul a kereskedelem hatalmas
árréssel dolgozik, a termelő sokszor jó,
ha az önköltségi árat megkapja.
Egy lehetőség az önellátásra törekvés a védettebb, belterületi házi
kertben. Régebben Jászberényben, az
országos hírű kertbarát körben színvonalas szakmai előadásokon kívül
minden évben metszési bemutatót is
tartottak, ezzel segítve az amatőr kertészeket. Kérdés az, hogy az idősebb
korosztályon kívül a fiatalabbak ma
hajlandóak-e a hasznosabb időtöltésre,
vagy szívesebben vágják a családi ház

kertjében a füvet évi 4-6 alkalommal.
A város belterületének talaja kötött és meszes. A Zagyva medréhez
közelebb még egyre jelentősebb a kékes, tömör agyag talaj (GLEY), ami a
gyümölcstermelőknek okoz sok problémát. A nyomelemek hiánya, elsősorban a vashiány, a levélzet sárgulását és a
fa pusztulását okozza. A hiánybetegség
vegetációban permetezéssel és talajba
műveléssel szüntethető meg, ez számos vegyszerrel lehetséges, ami sokféle
nyomelemet tartalmaz.
Az ősz a gyümölcsfaültetés legalkalmasabb ideje. Október végére várható,
hogy faiskolai lerakatokban is megjelennek a szabadgyökerű oltványok. Lehetőleg törpe alanyúakat ültessünk a házi
kertjeinkbe. Minden csemete az uniós
szabályok és szabványok szerinti címkével ellátott, ahol a fajta latin neve, alanya
és a vírusmentessége is szerepel. Sajnos
a termelőknek csak a kódszáma. A gyümölcsfa csemete bizalmi áru és csak az
első termés megjelenésekor derül ki a
vevő elégedetlensége vagy csalódottsága.
Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

Az őszi munkálatok; avargyűjtés, az utolsó fűnyírás, metszés nem csak a kertek és ingatlanok tulajdonosaira, de a J.V.V. Nonprofit Zrt. munkatársaira
is feladatot ró. Legyünk partnerek városunk szépítésében, tegyük rendbe a
házunkhoz tartozó köztereket! Tisztítsuk ki az avartól a csapadékvízelvezető
árkokat, az ingatlanokhoz tartozó járdaszakaszt, utcai zöldfelületeket!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
a Földművelésügyi Minisztérium és a
helyi önkormányzat szervezésében.

Vásároljon
MAGYAR
termelőktől
MAGYAR almát!

Időpont, helyszín:

2020. október 24.
(szombat) 8.30 órától,
a Klapka György SZKI
tornaudvara (Hatvani út 2.)
Fajták: mucsu, golden,
starking, jonagold, jonatán, idared
További információért kérem,
forduljon a helyi önkormányzathoz.

QUALITE ’96 KFT. JÁSZBERÉNY, NAGYKÁTAI ÚT 20/A. TEL.: +36 57 505 300

HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU

facebook.com/
berenycafe
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Alzheimer Világnap a Szent Klára Idősek Otthonában
 folytatás az 1. oldalról
Az otthon működése a rendszerváltás után 1991. július 1-től egyházi
fenntartású lett.
Nagyon kiemelték és elmélyítették
a program mondanivalóját a Koltay
Róbert színművész főszereplésével készült demenciáról szóló rövidfilmek,
amelyek levetítésre kerültek az INDA
projektfilm mellett.
Az előadások folyamán üdvözölhettük a jelenlévők között a Szolnokról érkezett klinikai szakpszichológust,
Koncz Ilonát, aki „Mit tegyünk, ha
demenciával élő beteg van a családban?” címmel tartotta meg előadását.
Kiemelte: „Fontos, ha a demens
személy fenntartja a szellemi aktivitását
azokon a területeken, amelyeket még el
tud végezni. Azok a dolgok, amelyeket
rutinszerűen végzett a betegség kialakulása előtt, nagyon sokáig épen maradnak, pontosan azért, mert ezek nagyon
bejárt idegi kapcsolatokat jelentenek. A
mozgás, az olvasás, a tánc nagyon hasznosak, és a játék. Legfőképpen pedig a
beszélgetés.” – fogalmazott.

A folytatásban Buschman Éva terápiás munkatárs előadását hallhattuk,
aki a Demencia Információs Órák
(DIÓ) programsorozatban kontaktas�szisztensként vett részt. Erről az egyéves
projektről számolt be.
„Kevés a betegségről az információ, pedig a „demencia” itt van közöttünk. Egyre gyakoribb, egyre többeket
érint, és egyre fiatalabbakat is országos
és világviszonylatban. Népbetegségnek
számít, tehát kötelességünk ezzel foglalkozni és az érintetteknek a kellő információt megadni. Szükséges információ
a továbbképzés az ápolók/gondozók
részére is. A tapasztalatok azt mutatták,
hogy szükség van arra, hogy az emberek erről minél többet tudjanak, főként
azok, akiket valamilyen formában érint.
Ebből indult ki néhány évvel ezelőtt
az INDA projekt és az Alzheimer Cafék gondolata, megvalósítása, amelyet
mi is szerveztünk itt Jászberényben. A
célközönség időről-időre változott és az
előadók is, akik egy-egy csésze kávé, tea
mellett igyekeztek képet adni és segítséget nyújtani az érdeklődőknek.

„Csere - bere fogadom,
többet vissza nem adom..”
Ezzel a mondattal indult útjára a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus
Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban az intézmény udvarán első alkalommal nagy sikerrel megrendezett „Bolhapiac” október 9-én.
Amikor Homonnai Gáborné Márta néni kitalálta ezt a különleges alkalmat, ő
maga sem gondolta, hogy ekkora sikere lesz.
A gyerekek már napokkal előtte
készültek rá, hogy majd mit hoznak,
és már azon is gondolkodtak, mit visznek, illetve vinnének haza az általuk

oly becsesnek és kedvesnek tartott kis
apróságokból. Volt, aki egy kisebb szatyornyi különlegességgel, volt, aki csak
pár kis plüssel érkezett. Egy biztos: sok
dolog cserélt gazdát, úgy a fiúk, mint
a lányok körében. Sok osztálytárs most
tudta meg a másikról, hogy esetleg milyen dolgokat is őriz otthon. Volt itt
rengeteg stikeez, matrica, Kinder tojás
játék, Fifa focikártya, zsákbamacska,
kulcstartó, hűtőmágnes, babafigurák…és még sokáig sorolhatnám e különleges dolgokat.
Egy biztos, a gyerekek úgy búcsúztak el a Bolhapiactól, hogy már most
készülődnek a következő alkalomra,
amikor újra elhozhatják az elcserélnivaló játékaikat.
Kelemen Csilla

Ennek folytatása volt a kicsit más
alapokra helyezett tájékoztatási/képzési/ismeret-átadási forma, a DIÓ –
Demencia Információs Órák – egyéves
programsorozat.” – hallhattuk.
Az előadások folyamát Tóthné Gyulavári Mónika dietetikus zárta, aki a
demenciával élők táplálásáról szólt a
hallgatóságnak.
Megtudhattuk, hogy elsősorban a
teljes kiőrlésű lisztből készült termékek
fogyasztása javasolt, magas rost tartalmuk miatt segítik az emésztést.
„A koleszterinszintet tudjuk vele
csökkenteni vitamintartalma is jelentősebb. A péksüteményeknél vigyázzunk
a demens személyeknél, hogy ne frissen
sült, meleg kelt pékárut adjunk nekik,
mert ezek sokkal nehezebben emészthetőek. Ennek következtében az agy oxigénellátottsága romlik.” – fogalmazott
Tóthné Gyulavári Mónika dietetikus.
A nap zárásaként kérdések feltevésére, hozzászólásokra is volt lehetőség
a közönség részéről, akik mindezt írásban tudták ezúttal megtenni a személyes jelenlét hiánya miatt.

Vöröskeresztes
programok
fiataloknak

A Magyar Vöröskereszt Jászság Lakossági Alapszervezetének Ifjúsági
csapata, Kosdiné Kucsa Andrea szervezésében az elmúlt hetekben többször tartott általános iskolás diákoknak szóló interaktív foglalkozást a
Jász Látogatóközpontban.
Október 10-én 5-6. osztályos tanulók vehettek részt 8-16-óráig tartó
elsősegély képzési tanfolyamon, ahol
nem csak Jászberényből, de a Jászság
településeiről is érkeztek érdeklődő
tanulók. Október 16-a az Újraélesztés
világnapja, így már ekkor is tanulták és
gyakorolták a diákok a szakszerű újraélesztést, melyben nemcsak a visszatérő
középiskolás és egyetemista önkéntesek
segítették Kosdi tanárnő munkáját, hanem egy fiatal mentős, Váczi Zoltán is
vállalta a fiatalok eligazítását.
Október 17-én, szombaton Orosz
Tibor és Pethő Katalin gyermekorvos
drogprevenciós előadásain vettek részt
a 7-8. osztályos fiatalok.
A Vöröskereszt Ifjúsági tagozatában
tevékenykedő szakemberek több száz
általános és középiskola tanulóinak
ezreit készítik fel elsősegélynyújtásra, csecsemőgondozásra, az egészséges
életmódra, megismertetik a Magyar és
a Nemzetközi Vöröskereszt történetét,
alapelveit, értékeit és tevékenységét. A
vöröskeresztes programok megvalósításában legaktívabb általános és középiskolák alkotják a Magyar Vöröskereszt
Bázisiskola hálózatát. Városunkban a
Bercsényi Miklós Általános Iskola vállalta ezt a nemes küldetést. A képzéseken elsajátított ismeretekről és készségekről a fiatalok felmenő rendszerű
versenyeken adnak számot. A legfiatalabbakkal a Bázisóvoda programok
keretében foglalkoznak.
Városunk minden évben képviselteti magát 1-2 csapattal a megyei versenyen. Már többször sikerült eljutni
az országos versenyre is, ahol a nagyon
szoros megmérettetésben mindig jó
eredményeket értek el tanulóink.

www.jku.hu
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Csodák márpedig léteznek!

A Molnár házaspár szervezésében
rendezett Jó szó esték tíz éve hoz
humánus előadókat a lélek rezdüléseire nyitott közönség számára. A
jubileumot Szemerédi Bernadett és
Széplaky Géza színészházaspár tette
emlékezetessé október 13-án, kedd
este a Barátok templomában. Zenés,
verses estüket személyes történeteikkel fűszerezték meg. A központban
most is a szeretet és a hit megtartó
ereje állt.
kárpáti
A padsorokban helyet foglaló vendégeket dr. Novák István plébános atya
üdvözölte nagy szeretettel. Emlékeztetett, hogy az egyházközség a szűzanyára
emlékezik ebben az időszakban, mely
ünnepi periódusba szépen belesimul
a jubiláló Jó szó est. Ugyancsak szeretettel köszöntötte a meghívott művész
házaspárt, akik hitre alapozott példás
életükkel elöl járva irányt mutatnak,
műsorukkal szellemi és lelki felfrissülést hoznak a közösség számára. A kö-

szöntöttek sorából természetesen nem
maradhatott ki Molnárné Laki Edit, aki
időről időre megszervezi ezeket a feltöltődésre alkalmat adó esteket.
A szót Editke, mint az est háziasszonya vette át: „Tíz éve, hogy elkezdtük a
Jó szó estek szervezését, mert jó szóra
mindenkinek szüksége van. Mindegy,
hogy a hallgató jókedvű vagy szomorú, idős vagy fiatal, problémákkal küzd
vagy gondtalan. Igyekeztünk mindig
olyan előadókat hívni, akik követendő emberi értékeket képviselnek és
közvetítenek, amelyek megerősítenek
bennünket, ha jó irányba megyünk és
visszavezetnek, ha eltévedünk az úton.”
Az este előadóinak IstenSzeretők
című műsora az Isten és ember, férfi
és nő közötti feltétel nélküli szeretetre
világított rá. Mindazokra az apró csodákra, az egymásban való feloldódásra,
amelyet a szeretet ereje táplál. A Teremtőre, a szeretetre, a szerelem csodájára
mutató verseik, hegedűszóval kísért
dalaik, önvallomásaik valóban lelki vitamint nyújtottak ebben a megterhelő
időszakban.

Egymillió gyermek
imádkozza a Rózsafüzért

Szent Pio atya szorgalmazása következtében 2005-ben Venezuelában indult útjára ez a szép kezdeményezés.
Gyermekek imádkoztak, és közben
néhány asszony úgy érezte, ott van
köztük Szűz Mária.
Az egyikük felidézte Szent Pio atya
mondását, ami így hangzik: „Mennyire
megváltozna a világ, ha egymillió gyerek imádkozná a rózsafüzért!”A közös
ima célja az, hogy a gyermeki szívekben
elültesse azt a vágyat, hogy imádkozzanak minden ember lelki békéjéért, a
családok, az országok és az egész világ
egységéért és békéjéért. A Szűzanya
biztosan meghallja, ha ennyi gyermek
tiszta szívvel hozzá fohászkodik.
Október 19-én, hétfőn a Szent István Rádió és Televízió élő közvetítést
adott a Jászberényi Ferences Templomból ahol dr. Novák István főigazgató atya vezetésével több mint 80
gyermek gyűlt össze a Jászság nyolc
katolikus iskolájából. Iskolánkat, a

Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános
iskola és Gimnáziumot tíz gyermek
és Muhari Ferenc állandó diakónus,
hittanár képviselte. Sajnálatos módon
a járványhelyzetre, pandémiára való
tekintettel többen nem vehettek részt
ezen az imádságon. Miután dr. Novák
István atya megszentelte a Rózsafüzéreket, kezdetét vette az imádság. Iskolánk
tanulói osztálytermeikben az iskola rádión keresztül kapcsolódtak be a Rózsafüzér imádkozásába.
Bérczessy András, a Szent István Rádió és Televízió főszerkesztő igazgatója
elmondta, harmadik alkalommal vesznek részt a Rózsafüzér imádság közvetítésében. Az elsőt az Egri Bazilikából,
a másodikat Miskolcról, a harmadikat
most jelenleg tőlünk, Jászberényből
közvetítik. Az idei imádság eltér a többitől. A járványhelyzetre való tekintettel
most közbeiktatták a betegekért, szenvedőkért szóló fohászokat is.
Kelemen Csilla
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
WEKO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜGYVEZETŐI
munkakörének betöltésére.

Az ügyvezetői tisztség – amely munkaviszonyban tölthető be – 2021.
január 1. napjától határozatlan időre szól.
A munkakör betöltésének feltételei:
Egyetemi pénzügyi, közgazdasági, gazdasági, vagy közgazdaságimenedzseri szakirányú végzettség; magyar állampolgárság;
„B” kategóriás jogosítvány; cselekvőképesség; vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettség; felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.
A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
Közigazgatási gyakorlat, pályázati menedzsmenti ismeretek;
legalább 2 év gazdasági társaság élén betöltött vezetői gyakorlat,
európai uniós forrásból megvalósuló pályázati szakmai gyakorlat,
tapasztalat; pályázatírói, kezelői végzettség vagy gyakorlat;
vállalkozásban való jártasság.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 17.
A pályázat elbírálása: A pályázatokat Jászkisér Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el és dönt
a benyújtási határidőt követő ülésén.
A pályázattal kapcsolatos további információ
a www.jaszkiser.hu internetes oldalon vagy Lukácsi György
polgármestertől kérhető a + 36 57/550-130 telefonszámon.

Rendhagyó Vendel nap
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Egy szegedi diák Jászberény környékéről
1956 októberében

A forradalom okait a féktelen terror
és az ország nyomora váltotta ki. A
léggömbökből hulló röpcédulák és
a Szabad Európa Rádió adása pedig
biztatólag hatott a magyar ifjúságra.

Szegeden egy egyetemi nagygyűlésen (MEFESZ) az A. Maximum Ady
téri épületében felállott egy orvostanhallgató, hogy csökkentsék a parasztság adóit, és szüntessék meg a terménybeszolgáltatást. A nagy taps után
egy előttem ülő hallgató szólalt fel és
most is emlékszem szavaira: „a jogi kar
is csatlakozik a dögészek kezdeményezéseihez”. Ezt meséltem a rendszerváltás idején egy jászberényi jogásznak,
aki büszkén mondta, hogy ő volt az a
joghallgató, de ezzel évtizedekig nem
mert dicsekedni. A nyomor oka pedig
a szovjet jóvátételi szállítás volt, aminek hátralevő részét a forradalom után
az oroszok elengedték. A termények
beszolgáltatásának élén a Begyűjtési
Minisztérium állt, aminek a padlássöprő minisztere egy időben Nagy
Imre volt. Nem véletlen, hogy október

23-án a tüntető tömeg Szeged utcáin
ilyeneket skandált: „Ruszkik haza, lesz
majd kaja!” vagy „Rákosit a Csillagba
(börtön), megvan még a cellája!”. A
23-án hajnalig tartó tömegtüntetésen
minden kollégista diák részt vett, kivéve a Vasútforgalmi Technikumot. Hogyan lettem résztvevője a gyűlésnek?
A tanulószoba ügyeletes tanárnőjétől
tudtam meg a gyűlés időpontját, aki
a jó tanulókat elengedte. A tanárnő
Szlovákiából kitelepített volt, a forradalom után Budapesten egy könyvesboltban lett eladó. Férjét is eltiltották
az újságírástól. Szegeden a tanárok
igyekeztek menteni az eseményekben
aktívan résztvevő diákokat. Tanítás
csak az érettségi előtt álló tanulóknak
volt iskolánkban 1956. december elején. Szegedhez legközelebb volt a jugoszláv határ. A konyhán kaptam útravaló élelmet, a gyülekező a Honvéd
téren volt. A menekítés egyik szervezője a város híres színésze volt. Az este
sajnos, vagy szerencsémre holdvilágos
éjszaka volt 15-18 fok hideggel. Nem
jött értünk senki, így maradtam itt-

hon. Akkor már lőtték a menekülőket,
amit 1989. november elején tudtam
meg, amikor az Osztrák Néppártnál
voltam egy politikai tanfolyamon. Ennek résztvevője a Szabad Európa Rádió bécsi tudósítója, Vándor Györgyi
mondta, ő ugyanis a Textilipari Technikum diákjaként szerencsésen Jugoszláviába kijutott. A nyugati határon is
mint a nyulakra lövöldöztek a katonai
terepjárókról, amelynek egyik pufajkása később miniszterelnök lett. A megtorlás kiterjedt az ifjúságra, a felettem
járó főiskolai hallgatók között is kettőt
végeztek ki. Akkor a megtorlást néphatalom megszilárdításnak nevezték. Ennek egyik főkolomposa egy jászberényi
tanyavilágból származó kertészeti-szőlészeti főiskolai hallgató volt. Hogy
milyen szimpátia volt a nagyvilágban
a magyarok felé, ezt Kubában tapasztaltam, amikor 1968-ban ott kertészeti
tanácsadó voltam. Az 1956-ot követő
kubai és indiai kormányok diplomatái
mindent megtettek az ENSZ-ben a leigázott magyarokért.
Szegedi Szilveszter

November 1-je, mindenszentek
ünnepe a katolikus egyházban az összes
üdvözült lélek emléknapja, amely sokáig Magyarországon a katolikus hívek
számára úgynevezett tanácsolt ünnep
volt, az ezredfordulótól azonban ismét
bekerült a kötelező egyházi ünnepek

közé. Az egyház előírása szerint a híveknek kötelező részt venniük a szentmisén. A protestánsok ezen a napon az
elhunytakról emlékeznek meg.
Az ezt követő halottak napja, november 2., fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános
megemlékezés napjává.
Viszonylag új szokás hazánkban a
halloween megtartása, amely október
utolsó napja. Ez az angolszáz népektől
átvett hagyomány az álarcos bulik éjszakája. A gyerekek cukorkáért járják a
házakat, a nagyobbak partyval zárják a
napot. Ide kapcsolódik a tökfaragás hagyománya is, azonban töklámpásokat
a halloween-i szokások átvétele előtt
is készítettek nagyszüleink. A keresztény hagyomány és az ijesztgetős szokás mára összesimult ebben az ünnepi
időszakban.

Ima vagy party
a halottakért
Október végén, november elején elhunyt szeretteinkre emlékezünk. A
keresztény szokások szerint csendes
imádsággal, az egyre népszerűbbé
váló angolszáz hagyományok alapján
vidám bulival.
k. m.

 folytatás az 1. oldalról
Tamás Zoltán elmondta, hogy a
közel negyven éve újraalakult Jászberény Gazdakör tagjai lassan szeretnék
átadni a vezetőségi stafétát fiatalabb
tagtársaknak. A vezetői pozícióra már
vannak jelöltek, akik szorgalmas ifjú
gazdák. Jelenleg a a tagi létszám éppen
fele a fénykorinak, 75 fő. A Gazdakör elsősorban tanácsadással, szakmai
fórumokkal, tájékoztatókkal, szakmai kirándulások szervezésével segíti
a tagtársakat, építi a közösséget. Akit
komolyan érdekel a mezőgazdaság,
annak érdemes a Gazdakörbe belépni,
hiszen csak előnyökkel jár az éves 2500

Ft díjas tagság. A Kör is lépést tart az
innovációs újításokkal, így itt is a biogazdálkodásra való ösztönzést helyezik
előtérbe. A gazdasági évet illetően az
időjárás nem kedvezett túlzottan a
mezőgazdaságnak. A búza és a napraforgó egy jó közepes lett, a kukoricát
most kezdik aratni. Az esőhiány ott is
megmutatkozott. Tavasszal a munkálatok elhúzódtak a szárazság miatt, most
viszont már nem hiányzik az eső az aratásra. Összefoglalva egy közepes évet
tudhatunk magunkénak az idén.
Sajnos idén a vírushelyzet miatt a
vacsora elmaradt, de jövőre remény szerint folytatódhat a hagyomány.

Ilyenkor, október végén díszbe
öltöztetjük a temetőket. Mécseseket
gyújtunk a sírokon, krizantémot helyezünk a kővázák tartójába. A hívők
imádkoznak szeretteik lelki üdvéért,
könyörögnek Isten bocsánatáért.

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

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Cement Diszkont

Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriási készletről.
Több fajta szén, fabrikett,
tűzifa kapható.
Lambéria, hajópadló.
Építőanyagok.
25 éve a lakosság szolgálatában.

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

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406. Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

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

5100 JÁSZBERÉNY, SZELEI ÚT 9407 HRSZ.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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Konténere

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Kultúra

2020. október 22.

A modern költők
köztünk járnak

 folytatás az 1. oldalról
Totó, műhelytitkok, könyvajánlók,
mesék kerültek fel a könyvtár közösségi
oldalára. Az eseménysorozat részeként
zajlott ez alkalommal A hónap meséje,
valamint az év elején meghirdetett versíró megmérettetés eredményhirdetése is.
A pályaműveket – melyek stílusában,
formájában és terjedelmében sem határoztak meg kikötéseket – az én Jászságom,
és a könyv örök tematikákban lehetett
benyújtani szeptember 20-ig. Az eredményhirdetésen megjelent írópalántákat
Szarvasné Csilla könyvtáros köszöntötte,
majd átadta a szót a zsűri tagjainak – a Líra
Könyvesbolt vezetőjének, Kiss Enikőnek
és Szőrös Zoltánnak, a Terplán Zénó iskola magyar szakos pedagógusának –, hogy
értékeljék a beérkezett pályaműveket.
Kiss Enikő kiemelte, a hangulatok
megjelenítése kifejezetten jól sikerült,
élvezettel olvasta a bensőséges családi pillanatokat vagy épp a várost lírai módon
megörökítő szerzeményeket.
„Amikor a tanítványaimmal a versírást

emlegetjük, azt gondolják tévesen, hogy
minden költő fekete-fehér bajuszos bácsi,
és meglepődnek, ha azt mondom, köztünk
is járnak költők, ők is lehetnek azok. Nagy
örömömre szolgál, amikor egy-egy tanuló
megmutatja nekem a versét, mert az annak
a jele, hogy vannak még fiatalok, akik versírásra adják a fejüket, gondolataikat, érzéseiket.” – tette hozzá Szőrös Zoltán.
A rendezvény az értékes nyeremények – élmények, ajándéktárgyak – átadásával, valamint a helyezések kihirdetésével folytatódott. A támogatóknak
köszönhetően minden pályázó az értékelésnek megfelelő meglepetés jutalommal
térhetett haza, így senki nem maradt a
későbbiekre motiváció nélkül.
Az alsó tagozatosok körében Járomi
Levente: Alma darálás című verse lett az
első helyezett, a felső tagozatosoknál pedig Horti Melinda Szilvia: A könyv örök!
című versével brillírozott. A felnőtt kategóriában Utasi Hajnalka került ki győztesen Kötetlen óda kedves könyveimhez
című alkotása elismeréseként.

Időtlen művészet

A Magyar Festészet Napját új kortárs
kiállítás nyitásával ünnepelte a Hamza Múzeum és Jász Galéria október
17-én, szombat délután. Ézsiás Gyöngyike, jászberényi születésű festőművész Az idő nem fontos című tárlatát
Farkas Edit múzeumigazgató ajánlotta a kellemetlen időjárás ellenére is
népes számú közönség figyelmébe.
kárpáti
Néhány hónappal ezelőtt a
jászfényszarui Bedekovich társaság
hívta életre a művésznő kiállítását
Fényszarun. A járvány kissé felborította az előzetes terveket, de végül most,
ha némiképp késve is, Jászberényben
szintén otthonra talált a lélekemelő témákat megjelenítő tárlat. Farkas Edit
megnyitó beszédében utalt rá, hogy
ebben a pandémiás, feszültséggel telt
időszakban különösen jól esik a szemet
gyönyörködtető alkotásokban elmerülni, rövid időre kiszakadni a valóságból.
A kiállításra a cd-ről felcsendülő Szent
Erfém Férfikar örömzenéje hangolta a
jelenlévőket.
A zenei kitérőt követően a továbbiakban az igazgató asszony Ézsiás Gyöngyike művészetét méltatta. Elmondta,
hogy a művésznő a rajzmeditáció esz-

közeit alkalmazza a színek, a formák és
az azokat felépítő vonalak segítségével
életre keltett képeiben. Az alkotás elmélyült folyamatának eredménye nyomán legendák, mély érzések, élmények,
a test és a természet szépsége, születés
és halál kerül vászonra. A természet őselemeiből felépített alakzatok mintegy
kísérlet során transzformálódnak modern, mégis valahol a múltban mélyen
gyökerező képpé. Azokat a párhuzamokat leljük meg az alkotásokban, amelyek teljessé teszik létünket. A festés
szertartásában eltűnik az idő, a művek
a szemlélő számára is valami időn túli
nyugalmat, kavargó érzelmeket, a lét
örök körforgását tükrözik vissza.
Hatalmas ajándék, hogy ötven év
múlva visszatérhettem ide – és nem is
üres kézzel – ahol elkezdődött az életem – vallotta köszönő szavaival Ézsiás
Gyöngyike. Különleges csoda, hogy a
magyar Festészet napját velem ünnepli
a város. A művésznő kiemelt köszönetet mondott a munkásságát támogatóknak, a vendéglátó intézménynek és
városnak, valamint mindenkinek, aki
látogatásával megtisztelte az eseményt,
megtekinti a képeit, amelyet az elmúlt
évek csodás pillanatiból, emlékekből,
legendás történetekből inspirálva álmodott vászonra.

Sörfőzésről okosan

Katona Csaba (sör)történész október 17-én, szombaton a
sörfőzés tudományába vezette be az érdeklődőket a Guri
Sörözőben.
Előadásában egészen az európai sörfőzés gyökereiig nyúltunk
vissza, amely a honfoglaló őseink nedűfogyasztásán át a jászok és
a kunok redemptio korabeli serfőzési gyakorlatán keresztül egészen napjainkig vezetett. Az akadémikus történész ital kóstolóval
prezentált előadása az ízelőbimbóknak, a tudománynak, na meg
a humornak is áldozott ezen az estén. A tudástár hasonló ismeretekkel remény szerint decemberben bővülhet ismét.

www.jku.hu
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Mindenkinek
gratulálunk!
Támogatóinknak
ezúton is köszönjük
a támogatást!!
Könyvtárosok

• Aditi Kft.
• Artworks by Nóra N.
• Firpo Pizzéria
• Jászberényi Állat és Növénykert
• Kiss Húsműhelynek
• Kovács Attila (Holdén Rose) írónak
• Masni Ajándéküzlet
• Molnár Méhészet, Jászberény
• Szikra Galéria Étterem,
Kávézó & Rendezvényház

A Jászsági Népmesepont A hónap meséje sorozatában ez alkalommal a Fehérlófia című magyar népmesét hallgathatta meg a kicsikből és nagyokból összeverbuválódott közönség. Az élőszavas történetszövést – melyet Csiki Lóránt
és Egervári György tolmácsolt – kézműves foglalkozás kísérte, melynek során
egy igazi fakardot is elkészíthettek az ügyesebbek.

Zárás előtti
tárlatvezetés Őszi kincsek az asztalon
A Thorma 150 emlékkiállítás október
11-ig volt látogatható a Szikra Galériában. Október 7-én este egy zárás
előtti utolsó tárlatvezetés részesei lehettek a képzőművészet-barátok.
Demeter Gábor
A Thorma János festőművész születésének 150. évfordulójára rendezett emlékkiállítás a Szikra Galériában
egyedülálló volt az országban, ugyanis ilyen gazdag képanyagot az alkotó
korszakaiból bemutató időszaki tárlat
sehol sem volt látható. A Nagybányai
Művésztelep alapítójának és egyik jellegzetes mesterének 25 darab festménye került bemutatásra, a másfél évszázados jubileum alkalmából a galéria
tulajdonában lévő alkotások mellett
máskor nem látható, gyűjtőktől kölcsönkapott képekből összeállítva.
Az utolsó tárlatvezetés közönségét
Szikra István galériatulajdonos, a kiállítás rendezője köszöntötte és röviden
összefoglalta az eredetileg tavaszra tervezett, majd több bizonytalansági tényezőt
megoldva kora ősszel megnyitott egyedi
tárlat szervezésének történetét. A művészeti eseményt Sas Dániel zongoraművész és Atyimó Ferenc tubaművész közös
előadása tette méginkább emlékezetessé.
A két kiváló zeneművész komolyzenei
klasszikus daraboktól az improvizációs
jazzig játszott darabokat, amit a közönség elismerő tapssal jutalmazott.
A Thorma János életéről és munkásságáról szóló hazai és külföldi sajtóhírekből állította össze előadását
Metykó Béla helytörténeti kutató. Megemlítette azt az egyre inkább elfogadott
gondolatot, hogy a jászberényi gimnázium rajztanára, Németh Kelemen fedezte fel a fiatal Thorma tehetségét és
indította útjára a művészeti pályán.
A kiállítótermekben látható festmények közös megtekintése zárta a
programot, ahol Szikra István és Bagosi
Zoltán műgyűjtő beszéltek az alkotásokról, megosztva személyes történeteiket
is a képekkel, valamint a Nagybányai
Művészteleppel kapcsolatosan. A Szikra
Galéria történetébe bizonyosan különleges, egyedi művészeti eseményként kap
helyet a Thorma 150 emlékkiállítás.

Október 18-án, vasárnap délelőtt tíz órakor a daráló és a szőlőprés már pihentek, kancsókban állt a mézédes must a Főnix Műhelyházban. Az alkotó
kezek azonban annál inkább szorgoskodtak a Lipem-lopom a szőlőt fantázianevű kreatív foglalkozáson. Kicsik és nagyok őszi termésekből, természetes
anyagokból apró díszeket fabrikáltak, vagy színes képeket festettek, esetleg a
kukoricamorzsolás technikáját próbálták ki a vidám délelőttön.

Újdonságok
a Hamza Múzeumban

Az idén huszonöt éves jubileumát ünneplő Hamza Múzeumban régi közkedvelt és új programelemekkel egyaránt készültek a gyűjtemény szervezői
az őszi időszakra. A most útjára induló
– vagy már sikeresen futó – eseményeket Farkas Edit múzeumigazgató
ajánlja az érdeklődők figyelmébe.
kazsimér

Öt tábori alkalmon vehetett részt a
Hamza Múzeumban az a közel hetven
gyermek, akik kreatívan kívánták tölteni
a nyári szünidő napjait. Az események
nem csak lelki, de anyagi támogatást is
jelentettek a köztudottan nehéz helyzetbe került múzeum számára, ahol a megpróbáltatások ellenére továbbra is töretlen lelkesedéssel folyik a munka, hála
Farkas Edit és kollégája, Sósné CsernusMolnár Erika fáradozásainak.
„Őszi programjaink között hagyományos jelleggel folytatott rendezvények és újak is helyet kaptak. A táborokhoz visszacsatolva – segítve ezzel a
szabadságokat már felhasználó szülőket
– a következő tanítási szünetre, pontosabban az október 26-30. időszakra
tervezünk egy napközis tábori jellegű
foglalkozást. A tematika valószínűleg
Hamza és az őszi évszak jegyében alakul, tizenöt főben maximalizáljuk a
létszámot.” – tájékoztatott Farkas Edit
múzeumigazgató, aki a továbbiakban a
gyermekekhez kapcsolódóan számolt
be kreatív foglalkozásokról.
Művészcsoport alakul felsős diákok számára Beluzsár Csaba vezetésével, melyre már korábban megfogalmazódott az igény a fiatalabb alkotók
részéről, így jelentkezők is adódtak az

alkalmakra. Az oktatási intézmények
számára folytatódnak a múzeumpedagógiai órák, ezek mellékágaként kötetlen születésnapi partiknak adnak helyszínt a gyűjtemény épületében.
„Jelenleg háromféle foglalkozást
ajánlunk ki a születésnapokra. Az egyik a
Hamzával a trópusokra minikirándulás,
ahol különféle állomásokon keresztül fedezhetik fel a résztvevők a múzeumot. A
másik a Legyél képben interaktív alkotófoglalkozás, a program során Hamza
D. Ákos festményeinek nagyméretű térbeli elkészítésére kerül sor. A harmadik
egy újdonság, amit csak úgy hívunk,
hogy Kör-Fest. A körben helyet foglalók megkezdenek egy rajzot, festményt
adott instrukciók alapján, majd bizonyos idő után továbbadják a soron következőnek folytatásra. A végeredmény
nagyon izgalmas.”
A felnőtteket szerdánként várja az
alkotókör, ami legutóbb egy rendhagyó három napos tornabarakonyi alkotótáborrá alakul át, és Farkas Edit
kiállítását is megtekintette a csoport. A
mandalaszakkör péntekenként az esti
órákban várja az érdeklődőket, még
egy másik, új programelem – a Nyitott
Műhely sorozat – várhatóan októbertől, havonta kerül megrendezésre. Az
eseményen a meghívott alkotók különböző technikákat mutatnak be, és lehetőség lesz azok kipróbálására, személyes
tapasztalat gyűjtésére egyaránt.
Farkas Edit végezetül hozzátette, a
jelenlegi vírushelyzet miatt minden program fölött ott lebeg egy feltételes mód, de
szívből remélik, hogy a tervezett eseményeket – melyekre sok szeretettel várnak
minden alkotni vágyót – az elképzeléseknek megfelelően tudják megvalósítani.
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

november 5-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Ködpaplanba burkolóznak a didergő ágak
Csütörtökön gyengén felhős, ugyanakkor tartósan ködös, párás időjárásra van
kilátás. Napközben a hőmérséklet 19 fok körül alakul. Pénteken ködösen indulhat
a reggel és napközben már több felhő lesz az égen, ugyanakkor csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 17 fok lesz. A hétvégén erősen felhős, továbbra
is ködös időjárás valószínű, elszórtan már zápor is kialakulhat. 15-17 fok közötti
értékeket mérhetünk. Hétfőn marad az erős felhőzet, a hét folyamán pedig esőzésekre, hőmérsékletcsökkenésre számíthatunk. A népi jóslat szerint, ha október 26-án,
Dömötör napján hideg a szél, akkor kemény lesz a tél.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Orvosi ügyelet
október 22. csütörtök
október 28. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

október 23. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 29. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 24. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 30. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 25. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

október 26. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 1. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

november 2. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Tisztelt Betegek! Tájékoztatni kívánjuk, hogy az orvosi
ügyelet jelenleg az alábbi eljárásrend szerint működik,
melyet kérjük, szíveskedjenek
betartani: légúti panaszokkal
rendelkező és/vagy lázas betegek a személyes megjelenés
helyett hívják a 06-70/3703104-es telefonszámot!
• Az ügyelet épületének ajtaja továbbra is zárva van,
ezért kérjük, csengessenek!
• A szakszemélyzet a kikérdezést követően, amennyi
ben nem észlel COVID
gyanús tüneteket, beengedi önöket a váróhelyiségbe, ahol kérjük,
szíveskedjenek az 1 méter
távolságot megtartani!
• Kérjük, érkezéskor és távozáskor használják a betegvárókban kihelyezett
kézfertőtlenítő szert.
• A váróhelyiségben a szájmaszk használata továbbra
is kötelező!

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.

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu
Munkatársak: Kazsimér Nóra, Ács Tibor. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház),
e-mail: berenyiujsag@gmail.com Hirdetések: 06-30/651-1098
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
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480

Jászkürt Újság

Fogorvosok
A rendelések 2020. május 11-től a kiírt rendelési időben működnek.
A rendelés ideje a rendelési napokon naponta 9-12 óráig. Szeretnénk
hangsúlyozni, hogy nagyon szigorú
szabályoknak kell megfelelnünk, melyeknek megpróbálunk eleget tenni,
ezért a rendelés első 2 órájában kizárólag sürgősségi eseteket látunk el (fáj,
duzzad, lüktet, vérzik, stb.). Bármilyen
más problémája van (tömés, fogcsináltatás, fogfehérítés, ezek a beavatkozások a COVID 19 szempontjából
magas kockázatot jelentő, aerosol képződéssel járó fogászati beavatkozások,
melyekhez turbina, forgóeszköz és ultrahangos eszköz használata szükséges),
a szokásos módon telefonos bejelentkezés szükséges. Ha nem vesszük fel a
telefont, azt jelenti, hogy dolgozunk,
kérjük próbálkozzon újra. Mi védekezünk tovább, kérjük ön is ezt tegye!
Rendelőnkbe belépéskor a szájmaszk és
kesztyű használata kötelező. Köszönjük
megértésüket és türelmüket!
Értesítjük Jászberény város lakosságát, hogy 2020. június 1-től a
fogorvosi készenlét bizonytalan ideig
szünetel.
• Fogorvosi hétvégi ügyeleti ellátás: Szolnok, Móra Ferenc u. 9.sz.
szombat, vasárnap: 7-15 óra között. Tel.: 56/429-937

Gyermekorvosok
A járványügyi helyzetben Jászberény
házi gyermekorvosai az alábbi rendelési idők szerint dolgoznak. Minden
jelentkezés előtt telefonos egyeztetés
szükséges a háziorvossal.
• Dr. Szőnyi József megyei szakmai
vezető, házi gyermekorvos,
IV. SZ. GYERMEKKÖRZET
Rendelő: 06-57/405-914,
mobil: 06-70/208-0799,
e-mail: drszonyi@invitel.hu
Rendelési idő:
hétfő 7.30-10.30 óráig,
kedd 7.30-10.30 óráig,
szerda 15-16 óráig,
csütörtök 7.30-10.30 óráig,
péntek 7.30-10.30 óráig.
Tanácsadás: szerda 13-15 óráig.
I. SZ. GYERMEKKÖRZET
Rendelő: 06-57/405-997,
mobil: 06-70/208-0799,
e-mail: 1.gyermekkorzet@invitel.hu
Rendelési idő:
hétfő 10.30-13 óra,
kedd 11-13, 15-16 óra,
szerda 10.30-13 óra,
csütörtök 10.30-13 óra,
péntek 10.30-13 óra.
Tanácsadás: kedd 13-15 óráig.
• Dr. Ragó Edit gyermekorvos,
homeopathias terapeuta
Rendelő: 06-57/400-072
Rendelési idő: hétfőtől - péntekig
8-10.30 óráig, hétfő du. 15-16 óráig.
Tanácsadás: hétfő 13-15 óráig.
• Dr. Baranyi Zsuzsanna
házi gyermekorvos
Rendelő: 06-70/394-3491.
e-mail: doktornenibt@gmail.com
Rendelési idő:
hétfőtől - szerdáig 10-13 óráig,
csütörtök 15-16 óráig,
péntek 10-13 óráig.
Tanácsadás: csütörtök 13-15 óráig.
• Dr. Andics Boglárka
mobil: 06-20/505-8280.
Rend. idő: hétfő 10-12.30 óráig,
kedd 10-12.30 óráig,
szerda 10-12.30 óráig,
csütörtök 15-18 óráig,
péntek 10-12.30 óráig.
Csecsemőtanácsadás: szerda
12.30-14.30 óráig.

2020. október 22.

Belovai József
MOKSZ-Életmű díjas
„A Magyar Országos Korcsolyázó
Szövetség elnökségének egyhangú
döntése alapján, – szakmai pályafutásának során –, a magyar korcsolyasportért tett, áldozatos munkájáért
MOKSZ-Életmű díjban részesül.”
Ezt az értesítést kapta szeptember
18. keltezéssel Belovai József nemzetközi végzettségű szakedző.
Ács Tibor
Belovai József tanár úr az 1980as évek végén kapcsolódott be a short
track rövidpályás gyorskorcsolya és a
gyorsasági görkorcsolya megismertetésébe, népszerűsítésébe. A gyorsasági
válogatott vezető edzőjeként több éven
keresztül tagja volt a Magyar Korcsolyázó Szövetség Gyorsasági Szakág vezetésének. Mindkét sportágban jelentős hazai és nemzetközi sikereket ért el
tanítványaival. Görkorcsolyában a Jászberényben megrendezett EB-n megszülettek tanítványainak első aranyai és
első férfi érme. 2000 óta számos sikeres
Junior VB-n vett részt tanítványaival.
2002-ben Salt Lake City-ben és
2004-ben a torinói Téli Olimpián a
magyar csapat kerettagjaiként kimagas-

ló eredményt értek el versenyzői: Nagy
Mariann, Farkas Éva, Darázs Péter, valamint Darázs Rózsa és Huszár Erika,
akik olimpiai pontszerzőként sporttörténelmet írtak. Részt vett a 2010-es,
Vancouverben rendezett téli olimpiára
való felkészítésben. 2013-ban pedig, –
mint az utánpótlás válogatott edzője -,
a MOB kiemelt edzői programjában.
Jászberényi tanítványai közül 2018-ban
Sziliczei Német Rebeka bekerült a délkoreai phjongcshangi téli olimpiára készülő felnőtt keretbe, amelynek tagja lett
még Túri Anna és Somogyi Barbara is.
Jászberény sportéletének meghatározó egyénisége. Rengeteg energiájának, áldozatkész munkájának köszönhető, hogy Jászberényben 2008
januárjától ismét működik a jégpálya.
Az elmúlt években számtalan tanítványa nyerte el a Magyar Köztársaság
Jó tanulója, Jó Sportolója kitüntető
címet. Tanítványai szeretik, tisztelik.
Mindezeken túl, mint ember, mint pedagógus nagyon sokat tett azért, hogy
a Szent István Sport Általános Iskola
és Gimnázium a város egyik elismert
Sportiskolája legyen. (2019-ben 7. az
országos listán.) Edzői tevékenysége
során számtalan elismerésben részesült.

Tornász sikerek

Katona Dorina városunk többszörösen kitüntetett tornásza bronzérmet
szerzett a ritmikus gimnasztika országos bajnokságon.

Az elsőéves felnőtt sportoló felkészülését nehezítette a pandémia, de
kitartásának, tehetségének és küzdőképességének köszönhetően így is eredményesen vette fel a versenyt azokkal
a társaival szemben, akik edzéslehetőségeit nem befolyásolta a járvány. Dorina

szereplését kisebb sérülés is akadályozta
a viadal alatt, de így is sikerült szalaggyakorlatával maga mögé utasítania
a 33 fős mezőny csaknem egészét. A
számos szép hazai és nemzetközi junior
eredménnyel rendelkező tornásznak ez
a 3. hely hangsúlyos bejelentkezés volt
a felnőtt mezőnybe.
***
Október 17-én rendezték a VIII. Dance
Universum Országos Táncversenyt,
ahol nagyszerűen szerepeltek a Jászberényi Kolibri SE fiatal versenyzői.
A Kiskunfélegyházán lebonyolított országos nyílt táncversenyen 18
egyesület részvételével közel 200 produkció volt látható, köztük a Kollár
Anita vezette jászberényi lánycsapat. A
versenyzők: színpadi-, akrobatikus- és
gimnasztikus látványtáncban, illetve
modern tánc, és show tánc kategóriákban mérték össze tudásukat. A Kolibri SE versenyzői összesen: 8 arany-,
4 ezüst- és 3 bronzérmmel tértek haza
Jászberénybe.

Röviden

Asztalitenisz. A 3. fordulót játszották az asztaliteniszezők az NB
III-ban. Orosházára utazott ellenfeléhez a berényi együttes és biztos
győzelmet arattak ellenük. Eötvös
Diák-Pedagógus SE - NGS-UNION
Jászberényi SE 7:11. A megyei bajnokság elindítása továbbra is várat magára.

Labdarúgás. A labdarúgó NB III
Keleti csoportjában Jászberény futballcsapata ezúttal Hatvan együttesét fogadta. A találkozón változatos mérkőzést vívott a két futballcsapat, hiszen először a
hazai gárda, majd a vendégek vezettek.
A győztes gólt viszont a berényi alakulat
szerezte meg a 84. percben. Így: Jászberényi FC – FC Hatvan 3-2. Ezzel a
győzelemmel továbbra is második a JFC
a Keleti csoport táblázatán.

Fotó: Pesti József

