A hivatása az élete

A jász Gioconda

Dr. Bíró Attilát, a kórház traumatológiai
osztályának vezető főorvosát kérdeztük
kitüntetése kapcsán hivatásáról, életútjáról.
Interjú a 3. oldalon

Új fitneszpark az Érparton

Július hónap műtárgyaként mutatták
be Gecse Árpád: Cigánylány című
olajfestményét a Szikra Galériában.
Írás a 7. oldalon

A városlakók múlt csütörtökön
vehették birtokba az új fitneszparkot
a Batthyányi úti játszótéren.
Cikk a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 28. szám (XXIX./28.)

Aratás, nyár,
forróság

Újság

2017. július 13.

Jászberény város lapja

Csobbanás a strandszezonba

Sok téma
a testület előtt

Bármerre járunk a határban, mindenütt kombájnokkal, magszállító
teherautókkal, traktorokkal találkozunk. Zajlik az egyik legnagyobb és
legfontosabb idénymunka, az aratás.

Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete lapzártánkkal egy időben július 12-én, szerdán tartja soros
ülését. A bőséges tematikából néhányra felhívjuk a figyelmet.

A néphagyomány szerint június
29-e Péter, Pál napja az aratás kezdete. A gazdák szerint a búza ebben az
időben kezdi hányni a kalászát, a töve
megszakad, megáll a növekedésben,
megérik a vágásra. Hagyományosan
a legkorábban érő kalászosok, az őszi
meg a tavaszi árpa betakarításával kezdődött az aratás, már Szent Iván nap
környékén, ám a rozs, majd a búza Péter Pál nap környékén válik vágáséretté.
A zab aratásával zárul majd a sor.
Ősszel kissé megcsúszott a vetés,
és ez rányomta a bélyegét az egész tenyészidőre. A téli és tavaszi csapadék
sem volt elegendő, így viszonylag szerényebb, de jó termést takaríthatnak be
a gazdálkodók. A 15 – 20 százalékkal
alacsonyabb terméshozamok az árpánál, a repcénél és a búzánál mégis meghaladják majd az utóbbi öt év átlagát.
A szezon többi növénye közül az őszi
árpa betakarításával végeztek, a repce
aratása is a végéhez közeleg, a búza és
a zab aratása pedig – amennyiben nem
szól közbe az időjárás –, jó tíz napon
belül fejeződhet be.

Szabó Tamás polgármester előterjesztést nyújt be a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról, módosítást kér a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely-teremtési helyi támogatásának
programjához, valamint az otthonteremtési önkormányzati támogatásokról szóló rendelethez. Nagy András, a
Humán Erőforrás Bizottság elnökeként az alapítványok támogatásához
nyújt be előterjesztést. Szintén alapítvány részére, az Animal Help szervezet
támogatására nyújt be előterjesztést
Juhász Dániel az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke. Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője tiszteletdíjról
történő lemondásra és ugyancsak alapítvány támogatására tesz javaslatot.
Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője önkormányzati
területek haszonkölcsönbe adásáról
készített előterjesztést. A polgármester kérni fogja a város közművelődési
koncepciójának elfogadását, illetve az
augusztus 20-i ünnepség szónokának
felkérését.

A májusi hideg időjárás némiképp késleltette a strandok nyitását, de június
eleje óta számos napsütéses, igazán meleg napot tudhatunk magunk mögött.
A hétvégén különösen jól esett a nyári kánikulából bevetni magunkat a hűs
habokba és elidőzni a medencékben.
Gergely Csilla
Ehhez kínálta szolgáltatásait és folyamatosan várja a pihenni, sportolni
vágyókat városunk két strandja is a belvárosban és a hűtőgépgyári lakótelepen
egyaránt. A Jászberényi Strand és Termálfürdő, valamint a Jászberényi Lehel
Uszoda és Strandfürdő a nyári szezonban hosszabbított nyitva tartással üze-

Birkafőzők hétvégéje
Jászárokszálláson nem múlhat el a
nyár a híres-neves birkafőző verseny
nélkül, melyen idén is szép számmal
mérettették meg magukat az indulók. Július 7-től 9-ig, három napon
át családi programokkal, tűzoltó bemutatóval és fogathajtóval várták az
érkezőket.
Szabó Lilla
A XVIII. Árokszállási Nyár első
napján, pénteken a Szent Vince úti iskola tornatermében teltházas közönség

fogadta a Fortuna TSE táncgála fellépőit, akik ezúttal is látványos elemekkel gazdagított produkciót nyújtottak.
Azt est sztárvendégeként a Fever Dance
Group debütált. A csapat védjegye,
hogy számos táncműfaj találkozásából
alkotnak egyedi koreográfiát, mellyel a
nagyérdemű elismerését is rendszerint
kivívják fellépésük alkalmával. Így volt
ez Árokszálláson is, hiszen a vastapsból
ítélve a lelkes közönség még jó ideig
nézte volna a tökéletesen összehangolt
mozdulatsorokat.
folytatás a 4. oldalon 

N. V. G. - TRANS KFT.

jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

● Ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)
● Nemzetközi és belföldi szállítás.

mel: pénteken és szombaton 21 óráig,
a többi napon 20 óráig várja vendégeit.
Újdonságként a vizes élmények mellett
kiegészítő programokat is szerveznek a
belvárosi strandon, köztük hétvégenként kézműves foglalkozással és különféle bemutatókkal. A fiatalabb vendégeknek jó hír, hogy hamarosan megújul
az uniós szabványoknak is megfelelő
csúszda és játszótér.

Munkalehetőség
a diákoknak

A két létesítményt üzemeltető Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint hétvégén a két strandot ös�szesen közel háromezren látogatták. Ezt
a magas látogatottságot szeretnék még
feljebb tornázni. Az idei nyári szezonra
hirdetett akció keretein belül azok, akik
jegyet váltanak valamelyik jászberényi
strandra, azon a napon a fürdőzés után a
pénztártól kapott nyugta felmutatásával
fél áron mehetnek be az Jászberényi Állat- és Növénykertbe. Ez fordítva is igaz,
tehát az állatkert meglátogatása után az
ott kapott nyugta felmutatásával a teljes
ár feléért strandolhatnak a vendégek.

Hatmilliárd a Jászságba

A diákmunkát kínáló szövetkezetek
idén is széles választékkal várják a
dolgozni vágyó tanulókat. Nagyrészt
üzemek, gyárak ajánlanak munkát,
de számos helyen hirdetnek állást
tolmács, pénztáros és árufeltöltő pozícióra is.

A 2018-as állami költségvetésben
Pócs János egyéni képviselői módosító javaslatát kiemelten támogatta a
kormány. A Jászságba 6 milliárd 129
millió forint egyedi támogatás érkezik
útfelújításra. Szolnok megye egyéb területei 3 milliárd forintot kapnak hasonló célra.

szabó

halász

A diákmunka szövetkezetek akár
egész évre biztosítanak állást a tanulók számára, azonban sok diák az
érettségi szünetben vagy a tanév végén keresi fel a munkát kínáló szervezeteket. Az álláskeresők száma évről
évre kevesebb, túlnyomó többségben
16-17 évesek jelentkeznek, viszont
rájuk szigorúbb munkatörvény vonatkozik. Többek között nem vállalhatnak éjszakai műszakot és túlórát
sem. Ennek ellenére érdemes csemegézni az állásajánlatok közül, hiszen
több száz helyen kedvező feltételeket
és magas órabért ajánlanak a tanulók
számára.
folytatás a 4. oldalon 

Ez azt jelenti, hogy megvalósul a 32.
számú főút Jászberényt Jászfényszaruval
összekötő szakaszának,
valamint a 3225-ös és
3224-es utak – Tiszasüly és Jászkisér közötti szakaszaiból álló
útvonal – felújítása.
Július 5-én, szerdán erről tájékoztatta a sajtó
képviselőit Pócs János,
a Jászság parlamenti
képviselője, és Szabó Tamás, Jászberény
polgármestere. Közös
sajtótájékoztatójukat
stílszerűen a 32-es út

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

- Computeres diagnosztikai vizsgálat, hibafelmérés,
- Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás,
- Kamion, teher- és személygépkocsi szerviz.

Igény esetén tréleres szállítással is!

mellett tartották, éppen szemben a Polgármesteri Hivatal épületével. Szabó Tamás egykori gyakorló parlamenti képviselőként felhívta a figyelmet Pócs János
bravúrjára, amivel a támogatást elérte.
Ehhez szükség volt a Jászság gazdasági
potenciájára, a vállalkozók és a politika
szereplőinek összefogására – hangsúlyozta a polgármester. Úgy vélte, hogy
csak ezzel a kitartással és állhatatossággal
lehet elérni további céljainkat, köztük az
elkerülő út megépítését.
folytatás a 3. oldalon 

Személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.
Szerviz: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
Internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

Önkormányzat

2. oldal

Civil szervezetek támogatása 2017. évben
a Humán Erőforrás Bizottság keretéből
Támogatott szervezet neve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

56-os Szövetség (Jászsági Szervezete)
Magyar Cserkészszövetség
(298. Lehel vezér Cserkészcsapat)
Déryné Nyugdíjas Klub
Déryné Vegyes Kar Közhasznú Egyesület
Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesület
Jászberényi Kossuth Népdalkör Egyesület
Jászberényi Lovas Baráti Kör Egyesület
Jászsági ILCO Klub
Jászsági Művésztelep Egyesület
Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú
Egyesülete
Palotásy János Vegyeskar Egyesület
Vasas Sporthorgász Egyesület
Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület
Jászberényi Baptista Gyülekezet Egyesülete
Lehel Vezér Gimnázium
Férfikar Civil Társaság
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
Pedagógusok Nyugdíjas Klubja
JNSZ Megyei Nyugdíjasok
Kult. és Érdekvédelmi Egyesülete
(Köztisztviselők Nyugdíjas Klubja)
Testvérvárosok Baráti Egyesülete
Rákbetegek Országos Szervezete
Szentkúti Római Katolikus Plébánia
(Karitász Csoportja)
Fogódzkodó Egyesület
Jézus Neve Plébánia (Karitász Csoportja)
Kertészek és Kertbarátok Országos
Szövetsége (Jász Kertbarát Klub)
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
Jászberényi Szervezete
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Nagyboldogasszony Római Katolikus
Főplébánia (Karitász Csoportja)
Városvédő és Szépítő Egyesület
Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre
Magyar Vöröskereszt
JNSZ Megyei Szervezete
Jászberényi Református Egyházközség
Jövőkép Alkotók Egyesülete
Gyermekcentrum Alapítvány
Jászberényi Ifjú Muzsikusok Alapítvány
Jászberényi Tűzoltók Közhasznú
Alapítványa
Jászsági Évkönyv Alapítvány
Kutyákkal az Életért Alapítvány
Székely Mihály Kórus Közművelődési
Alapítvány
Iskolánkért, Jövőnkért Alapítvány
Animal Help Alapítvány Jászberényi Kör
Talentum Alapítvány
Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány
Jászberényi Kör
Helyet Alapítvány
Tehetséget 2000-re Alapítvány!
Alapítvány a Jászberényi Állat- és
Növénykertért
Aprítógépgyár a Nyugdíjasokért
Kulturális és Szociális Alapítvány
Egyházi Iskoláért Alapítvány
Liska József Alapítvány
Jászberényi Barátok Temploma
Közösségének Alapítványa
Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány
Lyceum Pro Scientilis Alapítvány
A harmadik évezred jászberényi
gyermekeiért Alapítvány
Örökélet Beszéde Alapítvány
Összesen:

Működéshez Program(ok)
nyújtott hoz nyújtott
támogatás
támogatás
(bruttó Ft) (bruttó Ft)
49 000
49 000
330 000
100 000
300 000
220 000
100 000
270 000
159 000
225 000

120 000
100 000
20 000

150 000

150 000

200 000
300 000
300 000
120 000

100 000
100 000

150 000

50 000

250 000
230 000
138 000
165 000
212 000
150 000
370 000
150 000
250 000
260 000
245 000
220 000
250 000
400 000
197 000
100 000
381 000
120 000
200 000

150 000
200 000

100 000

150 000
400 000
100 000

150 000
150 000

150 000
350 000
100 000
300 000
300 000
300 000
100 000
150 000
150 000
200 000
150 000
100 000
200 000
100 000
5.224.000

6.776.000

A pályázat keretében támogatott szervezeteknek ezúton is eredményes működést
és sikeres program megvalósítást kívánunk az idei évre is.
Jászberény Városi Önkormányzat
Humán Erőforrás Bizottság

2017. július 13.

Marika néni kilencven éve
A Szent Klára Idősek Otthonában
július 6-án ritka ünnepre készült
mindenki. Dalmadi Józsefné Mária
néni 90. életévét töltötte, és ez alkalomból köszöntötték őt.
Buschmann Éva
Szép versek, próza és dalok csendültek fel, majd az intézmény vezetője,
Vargáné Deme Katalin és Jászberény
alpolgármestere, Hajnal-Nagy Gábor
köszöntötte az ünnepeltet, többek között a miniszterelnöki díszoklevél átadásával.
Marika néni meghatottan fogadta
a köszöntéseket, a gratulációkat. Tízen
voltak testvérek, de közülük egészen kis
korukban hárman meghaltak. A többi

hét testvérből ma már
csak Marika néni és egy
leánytestvére él.
Pusztamizsén gyermekeskedtek, ott nevelkedtek, majd Alattyánon folytatta a család
az életét. Marika néni
dolgozott summásként,
aztán Jásztelekre került,
ahol libapásztor volt, a
téesz időszakában pedig fejőnőként kereste
kenyerét. Férjhez ment,
házasságából három gyermeke született: két lány és egy fiú, aki jelenleg
Svájcban él.
Férje elveszítését követően nagyon
sokára dolgozta fel a gyászt, gyermekei

Suchai élmények
A lengyelországi testvérvárosban, Sucha
Beskidzában járt városunk küldöttsége:
ezúttal diákoknak biztosított lehetőséget az utazásra az önkormányzat.

Alig ért véget a tanév, a vakáció első
napjaiban már Sucha Beskidzkában
köszöntöttek bennünket. Június 23-tól
kilenc csodálatos napot tölthettünk el
Jászberény testvérvárosában. Huszonkilenc diák kapott lehetőséget a kiutazásra
városunk valamennyi iskolájából, egy
tolmács és két pedagógus, Lányi Lászlóné és H. Dorozsmai Dóra kíséretében. A
megérkezést követően az iskolában találkoztunk a fogadó diákokkal, majd elhelyezkedtünk a családoknál. E sorok írói
– Bozsó Dominik, Horváth Ábel, Kövér
Lili – a Székely Mihály Általános Iskola
tanulói pedig szorgosan jegyzeteltek.
Élménydús napok vártak ránk!

Többek között meglátogattuk a várat
és a múzeumot. A Suchai Napokon is
részt vettünk, ahol jobbnál jobb programokat kínáltak nekünk. Az utazás
egyik napján Krakkóban jártunk, majd
Inwałdba és Wadowicébe látogattunk.
Utóbbiban egy különleges, interaktív
múzeumban ismerhettük meg Szent II.
János Pál pápa életútját. Sok-sok szép tá-

Újra itt a nyár….
Végre beköszöntött a várva várt nyár,
és a gyerekek nagy örömére a nyári
szünet. Kezdődhet a felhőtlen kikapcsolódás: kirándulás, táborozás, nyaralás és sokak számára a strandolás.
A nyári szünet – míg a gyerekek számára a boldogságot, addig számunkra
szülőknek, felnőtteknek – felelősséget,
nagyobb odafigyelést is jelent. Gyermekeinkre mindenütt veszélyek leselkednek, az utakon közlekedés során akár
gyalogosan, akár kerékpáron, és nem
utolsó sorban fürdőzéskor, a strandokon.
Nagyon fontos tudni, hogy a 14 év
alatti gyermekek önállóan nem, csak
felnőtti kísérettel látogathatják a strandokat. Ne felejtsük el a lelkükre kötni,
hogy sem papuccsal, sem papucs nélkül ne szaladozzanak a medence környékén, mert csúszás- és balesetveszélyes. Egy percre se hagyjuk őket szem
elől, a játszótérre, illetve a sportpályákra (röplabda és focipálya) is el kell őket
kísérni, egyedül nem lehetnek ott sem.
Ha valami olyat látunk a strand

Emlékezés
Molnár
Józsefné
szül. Gulyás Mária
(1955-2016)
halálának
1. évfordulójára

„A szeretet soha el nem fogy…”
Szerető férjed,
gyerekeid és unokáid

területén, amely balesetveszélyes, vagy
úgy ítéljük meg, hogy valaki a cselekedetével szabálytalankodik, ne legyünk
restek, szóljunk a fürdő alkalmazottainak, akik azonnal intézkednek.

nem akarták odahaza egyedül hagyni.
Négy esztendeje, hogy a Szent Klára
Otthon lakója, ahol teljes biztonságban, ellátásban részesül.
Isten éltesse!
jat láttunk, miközben túráztunk, de legtöbbünk kedvence a Minipark volt. Itt
a világ híres épületei makett formában
tárultak elénk. Sokat fociztunk, kosárlabdáztunk és jól szórakoztunk a zumba
táncórán is. A fogadó családok nagyon
kedvesek és vendégszeretőek voltak, velük angol nyelven kommunikáltunk.
Mindannyiunknak nagyon tetszett a kirándulás! Reméljük, hogy mi
is ugyanilyen élményt nyújtunk majd
a lengyel diákoknak, mint amilyet mi
kaptunk tőlük.

Az üzemeltető a legfontosabb tudnivalókat, szabályokat a létesítmény
házirendjébe rögzítette, amelyet nem
árt legalább egyszer végigolvasni. Megtalálható a pénztárnál, illetve a társaság
(Jászberényi VV Nonprofit Zrt. weblapja: www.vvzrt.hu) honlapján.
Vigyázzunk, figyeljünk gyermekeinkre, egymásra!

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet az
alábbi jászberényi ingatlanok együttes értékesítésére:
Sorszám

Cím

Megnevezés

1.

Jászberény,
Vörösmarty
u. 25.

kivett udvar
ingatlanok

Helyrajzi
számok
5539/2, 5539/3,
5539/4, 5539/5,
5539/6, 5539/7
és 5539/8

Pályázati induló ár
(Áfá-t tartalmaza)
bruttó
1.230.000 Ft

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.
jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve fel-

világosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján
(Jászberény, Lehel vezér tér 18. 1. emelet
33. iroda, tel.: 57/505-751, 57/505-733).

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Megtört szívvel tudatjuk
a volt tanítványokkal és mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Bagosi Ilonát

(szül: Szatmári Ilona)
utolsó útjára elkísérték. Sírjára elhozták az emlékezés, szeretet virágait.
Külön köszönjük dr. Gáll János
főorvos úrnak és az osztály
nővéreinek lelkiismeretes,
őszinte emberséges munkáját.
Gyászoló család

Dr. Szentmiklóssy
Lászlóné
született Velkei Gizella
rubindiplomás tanárnő
életének 94. évében,
2017. 07. 06-án elhunyt.
Temetése 2017. 07. 17-én 11 órakor
az Újtemetőben (Sírkert utca) lesz.
A gyászoló család

Interjú

2017. július 13.

Az Emberi Erőforrás Minisztérium
július elsején dr. Bíró Attilának, a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Traumatológiai Osztálya osztályvezető főorvosának, az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő
szakmai tevékenysége elismeréseként
a Pro Sanitate díjat adományozta. A
kitüntetettet hivatásáról, életútjáról
kérdeztük.

3. oldal

A hivatása az élete
vizsgáztam, és novemberben már Magyarországon dolgoztam.
Kanyarodjunk vissza a gyerekkora elejéhez. Orvos szülők mellett talán
naív a kérdés, hogy nem akart-e inkább tűzoltó, katona lenni?
Egészen kicsi koromban
pilóta szerettem volna lenni.
Ma már nem tudom felidézni, hogy ez a vágyam mikor
és hogyan múlt el. Arra emlékszem, hogy nyolcadikos
koromban már tudtam, hogy
orvos leszek. Az iskolában a
fakultációk közül a biológia,
kémia osztályt választottam,
ahol nagyon céltudatosan és
szakszerűen, töményen tanították ezeket a tárgyakat.
Mikor dőlt el, hogy sebész lesz?
Negyedéves orvos-egyetemista voltam, amikor a
baleseti sebészeten gyakorlati
órán betekinthettem az ott
folyó munkába. A szűkebb
családban volt már sebész,
édesapám testvére és egy unokabátyám, ám úgy döntöttem, hogy
végtagbaleseti sebész leszek.
Egy pillanatra akasszuk meg az
időrendi sorrendet némi ismeretterjesztés kedvéért. Mi a különbség a
sebész és a baleseti sebész kötött?
A professzoraink meghatározása
szerint minden agresszív külső behatással létrejött sebesülés a traumatológiára tartozik. Határterületek
vannak a sebészet és a baleseti
sebészet között – keskenyebbek,
mint itt, az osztályaink közötti
folyosó. Világszerte más-más a
gyakorlat, legtöbb helyen a kéz
sérüléseivel a baleseti sebész, az
alkarral pedig már az általános
sebész foglalkozik. Itt, nálunk a
mellkasi vagy hasi szúrt sérüléseket
is a trauma látja el, azzal a feltétellel,
hogy legyen a traumatológusnak sebész
szakvizsgája.
Ugorjunk vissza az időben a '90es évekig! Hogyan került Jászberénybe?
A szüleim igen jó viszonyt ápoltak
Figus tanár úrral. A nagy távolság ellenére rendszeresen találkoztak, többször
meglátogattuk őt Jászberényben. Így
nem volt számomra ismeretlen a város.
Jakus Zoltán, az akkori kórházigazgató
pedig olyan fejlesztési terveket, pers-

pektívát vázolt fel, amivel azonosulni
tudtam. Így 1991. február 8-án aláírtam a szerződésemet, és azóta is itt
dolgozom. Segédorvosként kezdtem
az első négy évben, aztán megszerez-

zetője voltam, mígnem 2015. november 15-én osztályvezető főorvos lettem.
Emlékezetes volt számomra 2001.
március 15-e, amikor főorvosi kinevezésemet elnyertem.
Ha az emlékezetesnél tartunk,
fel tudja-e idézni az első jászberényi
műtétjét, illetve valamelyik szakmailag nagy kihívást jelentő esetét?
Mint említettem, februárban ér-

keztem, és májusban Máthé Lajos főorvos – akinek a szakmai irányítása
alatt tettem meg első itteni lépéseimet
–, felhívott, hogy jöjjek be a kórházba,
van egy meglepetése. Ekkor végeztem
az első vakbélműtétemet
Máthé főorvos asszisztálásával. Emlékezetes esetek
sajnos vannak, legutóbb áprilisban történt csúnya baleset a Jászságban. Jászágónál frontálisan ütközött két
autó, sajnos halálos sérült is
volt, de a két, nagyon súlyos,
sorozatbordatöréssel, légmellel, rekeszizom- és májsérüléssel, tüdőzúzódással beszállított hasi és mellkasi sérültet
sikerült megmenteni, és azóta is jól vannak.
Az interjúkészítés időszakában megerősödött az
a felületes benyomásunk,
hogy ezen az osztályon valóban mindig sokan vannak. Vasárnap reggel egy
adácsi lábsérült beszélgetett
kedélyesen Jehova tanújával, türelmesen megvárták a három
érkező gyerek kezelését. Mennyi volt
eddig a legnagyobb esetszám, amivel
találkozott?
Egy alkalommal éjféltől reggel
nyolc óráig 15 esetet láttunk el. Mindig
történik valami az emberekkel munka
közben, a háztartásban. Elég gyakoriak
az elektromos flexxel fát vágók sérülései – ami elkerülhető is lenne –,
de a többség az időskorban elesők,
combnyaktörést, koponyatörést
elszenvedők közül kerül ki. Azt
mondják a mi praxisunkra, betegeinkre, hogy úgy jön, mintha
menne. Ez a plasztikus megnevezés kicsit kibontva jellemzi a hivatásunkat. Talán ennek is köszönhető, hogy pályafutásom alatt az eredeti
elképzelésemhez képest nagy csalódás
nem ért, sőt, elmondhatom, hogy ha
újra kezdeném, akkor is ezt a szakterületet választanám.
Már több mint negyedszázada
gyakorolja nálunk a hivatását. Hogy
látja, mennyit változott ez idő alatt
az orvostudomány?
Nagyon látványos a mi szakterületünkön is fejlődés. Szerencsére a kórház menedzsmentje segítőkész az új,
nagyon modern eszközök beszerzésében. Ezeknek a hatása a műtéti techni-

Hatmilliárd a Jászságba

nyek közötti szakasz (11,867 km). Az
útszakasz Jászkisér település után indul,
amely teljes hosszon külterületet érint.
A szakasz vége a 3225 j. – 3224 j. utak
csomópontja. A jellemzően makadám
burkolatú útszakasz teljesen felborult,
autóbusz járat már nem közlekedik rajta.
A személygépkocsik a szakaszt elkerülik
és jelentős kerülővel tudnak eljutni Jászkisérről-Tiszasüly településre. Az útszakaszon REMIX burkolat építése indokolt,
min. 20 cm vtg. zúzottkő pótlással. Az
így elkészült útalapra építhető az aszfaltburkolat. A felújítás várható költsége
(bruttó): 11.867 m hosszon 6 m szélességben 1.780.000.000.- Ft. A kivitelezés
várható átfutási ideje: 130 nap (4 hónap).
3225 j. Szolnok-Jászkisér összekötő út 37+150-39+601 km szelvények
közötti szakasz (2,451 km). Az útszakasz teljes hosszon Jászkisér lakott területen halad. A meglévő burkolat repedezett, helyenként töredezett. Az aszfalt
burkolat felületét profilba kell marni és a
szükséges helyeken elvégzett pályaszerkezet csere után aszfalt burkolatot kell építeni. A felújítás várható költsége (bruttó): 2.451 m hosszon 6 m szélességben

370.000.000.- Ft. A kivitelezés várható
átfutási ideje: 45 nap (1,5 hónap)
3224 j. Szolnok-Tiszasüly összekötő út 33+116-43+633 km szelvények közötti szakasz (10,517 km). Az
útszakasz Tiszasüly belterületétől indul,
amely teljes hosszon lakott területet
érint. A települést elhagyva, külterületen
vezet végig a 3224 j. – 3225 j utak csomópontjáig. A meglévő burkolat repedezett, helyenként töredezett. Az aszfalt
burkolat felületét profilba kell marni és a
szükséges helyeken elvégzett pályaszerkezet csere után aszfalt burkolatot kell építeni. A felújítás várható költsége (bruttó):
10.517 m hosszon 6 m szélességben
1.812.000.000.- Ft. Kivitelezés várható
átfutási ideje: 130 nap (4 hónap)
A szakaszok együttes becsült felújítási
költsége: 6.100.000.000 Ft
Tervezés. A kivitelezés megvalósításához minden szakaszra kiviteli terv készítése szükséges. A tervek 120 nap alatt
elkészíthetőek. Ha a tervezési szerződés
módosítása nem megvalósítható, új, nyílt
közbeszerzési eljárás kiírása szükséges,
melynek becsült időigénye 180 nap.
Ütemezés. A tervezett beavatkozások

Halász Lajos
A sebészeti és a traumatológiai osztály a sebészeti tömb második emeletén
nyerte el mai, állandó helyét. A folyosó
egyik oldala sebészet, a másik a traumatológia. Az oldalsó folyosó zsúfoltságáról a
traumatológiai osztály betegei „tehetnek”.
Bár a földszinten is van rendelés, itt, a
második emeleten még hétvégén is várakozó betegekkel találkozhatunk. Pörög
az élet, sérülünk, jövünk segítséget kérni.
Az interjú címét onnan eredeztethetjük,
hogy ez volt a főorvos munkatársaitól
hallott leggyakoribb megfogalmazás: a
hivatása az élete.
A fentiek ismeretében az interjú időpontját rugalmasan jelöltük meg, gondolván, hogy a hosszú ügyelet után is lehet
még sürgős eset, ami miatt várni kell.
Így is történt, ezért rövid ideig a főorvosi
szobában várakoztunk az interjú kezdetére. Nem illik nagyon körültekintgeni
másnak az otthonában – és mi mást
lehet mondani egy hivatalos helyiségről,
ha ennyi időt tölt el benne a lakója –, de
csukott szemmel csak nem ülhet az ember
fia. A rend, a tisztaság, a precizitás mellett óhatatlanul feltűnt, hogy Egyiptom
és a halak szerelmese lehet Bíró Attila. A
kezdetekről kérdeztük, többnyire kronológiai sorrendben a főorvost.
Milyen volt az indíttatása gyerekkorában családilag és helyrajzilag?
Marosvásárhelyen élt a családunk,
édesapám röntgen szakorvosként, édesanyám pedig hematológusként praktizált. Aztán Csíkszeredára költöztünk,
már ott érettségiztem, de az egyetemre
visszatértem Marosvásárhelyre. A szüleim napjainkban Kézdivásárhelyen
töltik nyugdíjas éveiket.
Milyen nyelven folyt az oktatás az
egyetemen?
Magyarul tanultunk, sőt, magyarországi tankönyvekből sajátítottuk el
a sebészet és a belgyógyászat tudományát. Néhány professzorunk már akkor
megmondta, jobb lesz, ha az orvosi
szakkifejezéseket anyanyelvünkön sajátítjuk el, mert valószínűleg Magyarországon fogunk praktizálni. Ezt mi,
hallgatók annyira nem láttuk át, de
tény, hogy 1990 októberében állam-

 folytatás az 1. oldalról
A négy szakaszról mérnöki pontossággal számolt be Pócs János.
32 sz. főút Hatvan-Szolnok másodrendű főút 10+550-24+857 km
szelvények közötti szakasz (14,307
km). A főút a korábban megépült Jászfényszarui körforgalom és Jászberény
város lakott területe között húzódik. A
körforgalomtól indulva, külterületen
halad majd Pusztamonostor településen
áthaladva eléri Jászberény lakott területének kezdetét.
A főút rendkívül nagy gépjármű forgalma – amely jelentős részben teherforgalom – a burkolatot megrongálta, sok
helyen nagy mélységű nyomvályú alakult
ki. Jászberény város ipartelepe miatt a tehergépjármű forgalom a körforgalom és
a város között tönkre tette a burkolatot
köszönhetően annak, hogy az útszakasz
korábbi években 105 kN terhelésre épült
ki. A jelenlegi kiépítés 115 kN terhelésre
történik.
Pusztamonostor belterületi szaka-

szán a korábbi években az út tengelyében
megépült csatorna nyomvonala megsül�lyedt, ennek hatására a burkolaton több
helyen teherbírási problémák alakultak
ki. Az elöregedett aszfalt burkolatot 4-5
cm vastagságban fel kell marni, majd a
profilba mart burkolatra a pályaszerkezet
méretezése alapján új aszfalt réteget kell
építeni. A felújítás javasolt szerkezete 5
centiméter vastag kopóréteg, 10 centiméter vastag kötőréteg
A szükséges helyeken pályaszerkezet cserét kell végezni. Pusztamonostor
lakott területén meglévő, töredezett kiemelt szegély el kell bontani és helyette
új szegélyt kell építeni. Ugyancsak szükséges forgalomtechnikai eszközök cseréje,
kiépítése (KRESZ táblák, burkolati prizmák, acél szalagkorlát). A felújítás várható költsége (bruttó): 14.307 m hos�szon, változó (7,0-11,0 m) szélességben
2.138.000.000.- Ft. A kivitelezés várható
átfutási ideje: 155 nap (5 hónap).
3225 j. Szolnok-Jászkisér összekötő út 25+289-37+150 km szelvé-

tem előbb a sebész szakorvosi, majd a
trauma szakorvosi képesítést. 1995-től
szakorvosként dolgoztam, következő
évben megalakult a baleseti sebészeti
osztály, amelynek sokáig helyettes ve-

kára és a gyógyulás lecsökkenő idejére
rendkívül kedvező. Például az új szegezési és csavarozási technikával még a
combnyaktörés esetén is kisebb vágást
alkalmazhatunk, teljes feltárás nélkül
dolgozhatunk. A kisebb méretű beavatkozás és seb jóval gyorsabban gyógyul,
fiatalabb betegek másnap már elkezdhetik a mozgatást, mozgást. Az új technológiák persze lehetőséget teremtenek, de csak a beteg segítőkészségével
és akaratával együtt eredményeznek
szinte varázslatosan gyors gyógyulást.
Munkatársaival évtizedek óta
együtt dolgozik. Ez többnek tűnik,
mint sima szerencse...
Ezt hívják csapatmunkának. A miniszteri dicséret Balogh Zoltán úrtól
nemcsak nekem szól, úgy gondolom,
ezt az egész osztály kapta. Kis létszámú
az osztályunk, így mindenkinek oda
kell tenni a tudását, a vezető nővértől
a kötöző nővéreken át a tisztaságot
biztosító kollégákig. Ezen az osztályon
tisztaság, rend, fegyelem van, jellemzően nincs hangos szó. Ez a háttér.
Már anno, a pályázatomban megfogalmaztam, hogy évente legalább kétszer
csapatépítő tréninget tartunk. Jártunk
már Kehidakustány híres fürdőjében,
és a Patkó-tónál is többször találkoztunk, legutóbb bő egy hete. Itt, a kórházban az esti műszak elején együtt
szoktunk vacsorázni, tiszteljük, megbecsüljük egymást.
Így, az interjú vége felé a pihenésig is eljutottunk. A szobája Egyiptomról és a halak szeretetéről árulkodik. Jól látjuk?
A pecázás 1994 óta a hobbim. Akkor bokatöréssel kényszerpihenőn voltam otthon, és egy ismerősöm elvitt
pecázni. Versenyszerűen azóta se foglalkoznék a halfogással, a felszerelésemet
is Tóth Laci barátom szereli össze, javítja meg. Azt mindenesetre nem bízom
a véletlenre, hogy fogunk-e valamit. A
Patkó-tóba tavaly 5-6 mázsa, 6-7 kilós
pontyot telepítettünk. Magyar halakat
telepítünk, természetesen van ott harcsa is. Igazából nem szenvedélyes horgász vagyok, inkább kiengedem a gőzt,
a feszültséget a természetben. Egyiptomot pedig tíz éve ismertem meg:
csodálatos környezetben kiváló szálloda. Azóta is mindig oda térünk vissza.
Szavakkal alig kifejezhető, hogy 8-10
kilométerre a tengerben van egy sekély lagúna, ahol térdig érő tengerben
csodás látvány tárul elénk, ez már-már
amolyan felszíni búvárkodás. Szomorú,
hogy egy évtized alatt a felelőtlen turisták miatt a korallok fele gyakorlatilag
eltűnt. Figyelmeztető jel ez arra, hogy
a környezetünket fokozottan óvni kell.
nem engedélykötelesek. Amennyiben
a tervezés során bármilyen engedélyköteles beavatkozás (pl. engedélyköteles
közműkiváltás) szükségessége felmerül,
a megadott ütemezés nem tartható. Fentiek figyelembevételével, ez év július végi
elrendelés esetén, amennyiben a tervezési
feladatok szerződés módosítás keretében
megindíthatóak, a kivitelezési munkálatok 2018 év végéig megvalósításra kerülhetnek.

A munkák az alábbi ütemezés
szerint végezhetők el:
• Tervezési szerződés megkötése: Az elrendeléstől számított
30 / 180 nap.
• Tervezés átfutási ideje: 120 nap.
• Kivitelezési közbeszerzés előkészítése: 30 nap.
• Kivitelezési közbeszerzés (ke
retmegállapodásból történő lehívás esetén): 60 nap.
• Kivitelezés átfutási ideje (egy
ütemben történő kivitelezés esetén): 250 nap.
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Kitekintő

Aranyos hagyományőrzők

Birkafőzők hétvégéje

A Vass Lajos Népzenei Szövetség, a
hagyományokhoz hűen, a 2017 –
2018-as esztendőben is megrendezi
az immár XII. Vass Lajos Népzenei
Találkozót és Versenyt, a Kárpát-medencében élő valamennyi magyar,
s a határon belül élő nemzetiségi
népdalkörök, zenei csoportok, szóló
énekesek, hangszeres szólisták számára, „Hagyományos régiók, régiók
hagyománya” címmel.
munkatársunktól
A szövetség 1995-ben alakult azzal
a céllal, hogy felhívja a figyelmet arra,
hogy a népzene, zenei anyanyelvünk
lélekben összekapcsol emberi közösségeket határokon innen és túl. Az egész
népünk gazdagodik, ha mindenki saját zenei hagyományát műveli, ápolja,
mind magasabb és magasabb fokon.
A találkozó és verseny a szakemberek
véleményezése alapján rajzol ki ös�szefoglaló képet arról, hogy a hagyományőrzők és ápolók milyen tudással
és lelkesedéssel őrzik zenei hagyományainkat a Kárpát-medencében.
A Jászberényi Hagyományőrző
Együttes a verseny Budakeszi elődöntőjében vett részt. Első összeállításuk-

ban az idén 110 esztendeje Jászberényben Teleki Sándortól népdalokat
gyűjtő Bartók Béla előtt tisztelegtek.
Ez a számunkra, jász emberek számára, igen becses gyűjtés Bartók szerelmének, Geyer Stefinek köszönhető. A
huszonhat éves Bartók 1906-ban látta
először az ekkor tizennyolc éves leánykát egy koncerten, majd a következő
év elején, amikor a zeneszerző tanítani
kezdett a Zeneakadémián, találkozásaik rendszeressé váltak. 1907 júniusának utolsó napjaiban, július legelején,
Bartók – kizárólag zenegyűjtés ürügyén
– elkísérte Stefit és bátyját jászberényi
nagynénjükhöz. Mindamellett, hogy a
berényi vásárban jászsági dalokat gyűjt,
Stefi számára zongoraversenyt kezd
komponálni Jászberényben.
Második összeállításukban a Szentcsalád-járást állították színpadra jászsági esteli énekekkel. Összeállításaikat
a neves szakmai zsűri dr. Gerzanics
Magdolna elnökletével Vass Lajos
Arany fokozattal díjazta, így az együttes továbbjutott a Kárpát-medencei
Középdöntőbe, amit 2018 év elején
rendeznek. A jászsági dalcsokrokat Rózsa Ibolya állította össze, tanította be az
együttesnek. Az együttes alapító-művészeti vezetője Kocsán László.

Munkalehetőség a diákoknak

 folytatás az 1. oldalról
– A diákmunkáért a legalacsonyabb
bér a minimálbérrel megegyező bruttó
733 forint óránként, de munka függvényében ennél akár többet is adhatnak a
munkaadók – ismertette Gaál József, a
Diákmunka Központ elnöke.
A Kossuth utcai szövetkezet több
száz diákot foglalkoztat az Electrolux
Lehel Kft-nél, a Samsungban, valamint
a jászberényi autóipari beszállító cégeknél. Emellett számos jászsági üzembe
keresnek diákokat, mások mellett Jászfényszarura, Alattyánra és Szolnokra. A
fentebb említett cégek javarészt operátori és csomagolói munkára keresik a
legtöbb a fiatalt.
A jászberényi Melódiák főként a vá-

rosi és a környező települések gyáraiba
kínál állást, például Jászárokszállásra,
Alattyánra, Nagykátára és Jánoshidára is biztosítják a eljutást. A Melódiák
munkatársa elmondta, hogy kitűzött
céljuk a fiatalokat saját szakmájukban
elhelyezni. A tizennyolcadik életévüket
betöltött diákok dolgozhatnak dohányboltban, Coop üzletekben és a Tesco
áruházláncnál árufeltöltő vagy pénztáros pozícióban. A jó nyelvtudással rendelkező iskolások tolmácsként és irodai
munkakörben is elhelyezkedhetnek.
Cikkünk a teljesség igénye nélkül
adott ízelítőt az állásajánlatokról, a szövetkezetek honlapjain bőven lehet még
válogatni a meghirdetett munkalehetőségek közül.

Kihasználják a diákokat?
A nyár nemcsak a pihenésre ad alkalmat, hanem a diákmunka vállalásra
is kitűnő lehetőség. Az állást hirdető
cégek több száz diákot foglalkoztatnak, ezúttal olvasónk, gyermekének
tapasztalataiból merítve keresett meg
bennünket.
„A lányom és a barátnője idén
érettségiztek. Nyárra diákmunkát vállaltak az Autoelektro Kft-nél, bár akkor
még nem tudták mire vállalkoznak. A
lányokat részegység összeszerelői munkakörben alkalmazták, és órabérben
vették fel, nem pedig teljesítménybérben. Ennek ellenére a feletteseik már az
első munkanapon a teljesítményüket
nézték anélkül, hogy megmondták volna az elvárt darabszámot.
Az első napon mindketten közel

2500 darabot hoztak le, mégis obszcén
kifejezésekkel, kirúgással fenyegették
őket, ha holnap sem „teljesítenek”.
Másnap ennek a számnak a duplájára
nőtt a produktum, viszont ez sem volt
elég a felettesüknek, és a lányomat fizetés nélkül elbocsájtották. A másik
diáklány szintén otthagyta a céget az
őket ért atrocitás miatt, de ő fizetéssel
távozhatott. Számunkra nem az anyagi juttatás hiánya bántó, hanem az a
megaláztatás, ahogy kezelték a gyermekemet és diáktársát. Úgy gondolom,
ilyen magatartás mellett nem lehet
szó nélkül elmenni, megszégyenítik a
diákokat, és ahelyett, hogy kedvet csinálnának a munkához, eltántorítják a
pályakezdőket.”
édesapa
(név és cím a szerkesztőségben)

 folytatás az 1. oldalról
Másnap reggel trombitás ébresztőre
kelhettek a város lakói, a díszes felvonulás után pedig Csőke István, Árokszállás alpolgármestere nyitotta meg az
egész napos rendezvényt. A megnyitót
követően a birkafőzők már javában izzították a bogrács alatti tűzifát, hiszen
ebédre készen kellett lenni a birkapörkölttel. A főzés alatt, ahogy azt már
megszokhattuk, bőven akadt kedvére
való elfoglaltság a fiatalabb és az idősebb generációnak egyaránt.
Szombaton a Tűzoltónap keretében
a Jászárokszállási Önkormányzati és
Önkéntes Tűzoltóság délelőtt műszaki
mentőakcióval, valamint a Kutyákkal
az Életért Alapítvány munkatársa mentőkutyás bemutatóval demonstrálta a
mindennapos feladatukat. A délután
folyamán szintén izgalmas volt a tűzoltási bemutató, melyen egy lángokba
borult Wartburg autót szabadítottak
meg a tűzvésztől. Az óriási füsttel járó
folyamat gyorsan szétrebbentette az
odatömörülő látogatókat, bár a távolból mindenki kíváncsi szemekkel pásztázta a lángoló autó sorsát.
Ezzel egyidejűleg kiállítások tömkelege várta az érdeklődőket a Széchényi István Általános Iskola épületében
és udvarán. A megnyitó szomorú hírrel vette kezdetét, ugyanis a kiállítások
állandó résztvevője, Jászárokszállás
legidősebb polgára a 103 éves Tősér János bácsi július másodikán elhunyt. A
kiállítások legkedveltebb momentuma
a Virágkedvelők Klubjának virágkiállítása, melyen számos növényt tekintettünk meg. Szintén népszerű volt a
Csörsz vezér Galamb, Díszmadár és
Kisállattenyésztő Egyesület kisállat bemutatója, melyen a legkülönlegesebb
díszbaromfiakat vettük szemügyre.
Láthattunk asztalosipari, cukrászati és
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képzőművészeti tárlatot is.
Idén először az ÁllatbarátkoZoo
is részt vett az eseményen Spricc nevű
lámájával és Rezső névre hallgató ormányos macijával. A két különleges állat
mellett senki nem haladt el szó nélkül,
szelfik garmadája és simogatások sora
fogadta a barátságos jószágokat.
Bódis Éva a közösségházban várta a
legkisebbet különböző kézműves foglalkozásra, ahol nasidobozt és vázát díszítettek az alkotni vágyók.
A nagyszínpadon Péter Szabó Szilvia, a NOX egykori énekese hozta el jól
ismert slágereit. Sokak örömére elénekelte a Százszor ölelj még című dalát, de
újabb szerzeményeivel is megörvendeztette a hallgatóságot. A művésznőt Bozsó
József és Vásári Mónika operett duója
követte a színpadon, majd az Acustic 69
Együttes zárta a koncert kínálatot.
Az eredményhirdetés megkezdése
előtt már lehetett szemezgetni a nyeremények közül, hiszen a színpad előtti asztalok dugig voltak ajándékcsomagokkal
és értékes nyereményekkel. A félórás csúszás után még nagyobb izgalommal vette
kezdetét a nyertesek kihirdetése. – Bízom
abbban, hogy mindenki jól érezte magát

és az a több mint száz versenyző, aki elindult, nem távozik üres kézzel – kezdte
beszédét Gergely Zoltán polgármester,
majd megköszönte a szervezők munkáját. Ezt követően szívélyes kézfogások
kíséretében átadta a jól megérdemelt okleveleket, valamint egy-egy görögdinnyét
a Pócs Dinnyészet jóvoltából.
A szombat este éjszakai fogathajtással zárult, majd vasárnap a Bika réti
dűlő- Bobák tanyán folytatódott a fogathajtás a Fogatosok VII. Baráti Találkozóján, melyen a lovasok bizonyították
tehetségüket.
Birkapörkölt kategória:
Fődíj: Herczeg Róbert
Arany Bogrács díj: Party Birkák
Arany Fakanál díj: Bagi József
Ezüst Fakanál díj:
Tarnamenti Íjászklub
Bronz Fakanál díj:
Kaszabok csapata
Egyéb kategória:
Fődíj: Dóka Róbert
I. díj: Fúzió-Sokk
II. díj: Csapatépítők
III. díj: Terápia

Olajozott a Zsír on the Fest
Zsír On The Fest Alattyánon a sportpályán és környékén, július 7-8-án.
Két nap és két éjszaka, ami a fociról, főzésről, futásról, erős emberek
vetélkedéséről, no meg a felhőtlen
szórakozásról szólt, és mindezekhez
ott volt az elmaradhatatlan zsíros kenyér.
Duka
Jó kilenc éve a fociőrült Józsa Tomi
szervezett tornát az alattyáni sportcsarnokban, a következő évben már több
csapattal még egyet. Aztán kikerültek a
meccsek a szabad térre és a helyi sportpálya lett a már országossá növekedett
esemény otthona. Minden alkalommal
több tíz kiló zsíros kenyér fogyott, ami
ezért névadója is lett a foci kupának.
Az elmúlt években több programot
is kínáló szórakoztató rendezvénnyé,
kétnapos fesztivállá nőtte ki magát az

esemény, és egyedi „intézmény” lett a Zsír on
the fest.
Pénteken rengeteg
gyerek kergette a labdát,
és nagyon jól érezte magát a rekkenő hőségben.
Az éjszaka is jól sikerült:
Yoko bácsi tolta a retrót,
az Ufó együttes pedig az
igazi megőrülést hozta.
A szombat már a focié,
ilyen szintű labdarúgás
még talán sosem volt Alattyánon, mint
most. Az amatőr ligában olyan kördöntő volt, hogy egyetlen pont döntötte el,
a három csapat közül ki nyeri a tornát.
A profi ligás csapatok őszintén állították, hogy ilyen jó meccseket nem játszottak mostanában. Akit éppen nem
bűvölt el a labda, indulhatott futóversenyen két távon is, vagy vetélkedhetett az erős emberek megmérettetésén.

De ha valaki nem akart elmozdulni a
kánikulában, az árnyékban álló raklap
bútorok és frissítője mellől, ámulhatott
Bakó Ricsi kerékpáros triál show-ján,
vagy bekukkanthatott a főzőversenyre,
ahol mindenféléket kutyultak, de azokból rengeteget.
Szombat déltől kezdődött az eseményre kitelepült Trió Rádió Ritmus
Bár című műsora. Az odaérkezők valóban fesztiválon érezhették magukat,
a jó hangulathoz baráti árakon, ital,
promóciókkal működtek a büfék reggeltől-reggelig. Este 9-kor kezdődött
a beléptetés, de fél kilenckor már hatalmas tömeg várta a bejutást a buliba. Odabent DJ Sterbinszky izzította
a bulit, éjfél előtt már ki kellett rakni
a megtelt táblát. Pedig még érkezett
Kis Grófo, akinek „nagyotment” koncertjén lüktetett a parti sátor. Aki még
bírta, reggelig rázhatta a Zareh Kan és
Litkei Lóri által pakolt dallamokra.
Zsír volt, sokszínű, remek hangulatú, sport és buli a Zsír ont the Fest.
Igazi fesztivállá nőtte ki magát a Jászságban. Aki nem volt ott, jövőre megteheti!

Hirdetés
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Görögország csodái

Május végén rendezték meg Görögországban, Lamiában az Erasmus +
projektnek a harmadik találkozóját,
amelyben a JÁI Bercsényi Miklós
Általános Iskolai Tagintézménye is
részt vesz.
Kiss Attila

vendégeket. Lamia nevezetességei után
egy kézimunka műhelybe vitték el az
összes tanárt, ahol is szobrászkodtak,
divattervezősködtek, festettek, fényképeztek, mozaik képeket készítettek –
igazi művészek irányításával. Az egyik
este fantasztikus kulturális műsort adtak a helyiek a lamiai színházban a kül-

5. oldal

földi vendégek tiszteletére.
Természetesen Athén sem maradhatott ki a programból, ahol az összes
történelmi nevezetességet megtekintették a tanárok, sőt a hazafelé úton
a Meteorák szépségeiben is gyönyörködhettek a bercsényisek. A következő
projekttalálkozó szeptemberben Lengyelországban lesz, ahová ismét utaznak tanulók is a Bercsényi Általános
Iskolából.

A rigai és a római találkozó után
itt a projektnek egy tréningkurzusára
került sor, melyen az iskolából négy tanár vett részt. Az 1300 kilométeres utat
autóval tették meg a bercsényisek, így
egy kicsit fáradtan kezdődött a továbbképzés. A projekt címe Rolling Stone,
témája pedig főként a mítoszokról,
mitológiáról szól, ennek megfelelően
indult a kurzus. Görög mitológia, környezetvédelem, környezeti nevelés, értekezések, megbeszélések, tapasztalatok
kicserélése, sok munka.
Aztán később a helyszínek meglátogatása, a delphoi jósda, a thermopülaiszoros, a csata felelevenítése, a múzeum
megtekintése mind a kurzus szerves
része volt. A görög koordinátor iskolába is ellátogattak a jászberényi pedagógusok, ahol is fantasztikus hangulatban fogadták a hét országból érkezett

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

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Cement Diszkont

OSB 8mm-es (2,5 m x 1,25 m x
0,008 m) 2.550 Ft/tábla (816 Ft/m2)
Gipszkarton (2 m x 1,2 m x 0,012 m)
1.140 Ft/táblától (475,15 Ft/m2)
Jó minőségű mészhidrát kapható!
Megkezdtük fenyő fűrészáru
értékesítését.

Többféle cement kapható.
NF30 falazótégla 290 Ft/db

4 raklaptól ingyenes házhozszállítás
Jászberényben. Egyéb költség nincs.
Betonvasak, térhálók, térkövek
nagy választékban.
Áraink az áfát tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.
Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk.

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

A

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

Metálplaszt Kft.

jászteleki telephelyére

www.metalplaszt.hu

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI MUNKÁRA
munkaerőt keres.
Elvárás: középfokú végzettség, 2-3 műszak vállalása.
Előnyt jelent: hasonló területen szerzett tapasztalat,
számitógépes ismeret.
Érdeklődni: +36-30/194-2084 telefonszámon vagy
az attila.kurgyis@metalplaszt.hu e-mail címen lehet.

kőműveseket,
segédmunkásokat és
lakatost
felveszünk.
Jelentkezni lehet:

Német autóipari cég munkatársat keres
Kaputechnikai cég keres

értékesítési
területre
kollégát.

Elvárás: műszaki ismeret,
értékesítési tapasztalat, irodai...
Előny angol kommunikáció.
Fényképes önéletrajzzal e-mailben:
munkaszerelo@gmail.com
illetve Tel.: 70/771-5169

Sok szeretettel
köszöntik

06-70/773-5112-es telefonszámon.
A Nagy Kft.

munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐT árajánlatok készítésére,
BETANÍTOTT MUNKÁST,

valamint

SEGÉDMUNKÁST.

Jelentkezését a Jászberény, Nagykátai út 11. alatt
vagy a nagykft@invitel.hu e-mail címen várjuk!

Szarvas Lajosné
Bató Klárát

90. születésnapja alkalmából!
Lánya, veje és unokái:
Tamás és Csaba

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐI
munkakörbe

Fő feladatok:
• Termékek, termékcsoportok, alkatrészek gyártása
munkautasítás alapján
• A felettes tájékoztatása a problémákról és az anyaghiányról
• Együttműködés a munkafolyamatok javításában
Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Kézügyesség és precizitás
• Jó látás
• Monotonitástűrés
• Megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várjuk
(orvos szakértői vélemény és határozat megléte feltétel)
• 3 műszakos munkarend vállalása
Előnyök:
• Jászberényi lakóhely
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• Bejelentett, hosszú távú munka
• Juttatási csomag (prémium, étkezési jegy), munkaruha
• Tiszta, kulturált munkakörnyezet
• Ingyenes buszjárat
• Saját állományban történő foglalkoztatás
• (nem munkaerő közvetítő cégen keresztül)
Jelentkezés módja:
• E-mailben a Palma.Nagy@holocher-bauer.com címre
• (telefonszám, lakcím megadásával)
• Telefonon: 06-20-620-7405
• A cég telephelyén elhelyezett jelentkezési lap kitöltésével
A telephely címe: Holocher+Bauer Kft.
5100 Jászberény, Necső telep 1. 25. sz. Èpület
(Jász-Plasztik Kft. ipari területén található)

Jászok
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Kiállítások, szinte mindenről
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Ízletes hagyományok
Június 29-én kora délután került
megrendezésre a Gyere velünk a
múzeumba programsorozat utolsó
előadása, mely a Népi táplálkozás a
Jászságban címet kapta. Hortiné dr.
Bathó Edit múzeumigazgató ezúttal
őseink étkezési szokásaiba vezette
be a bolondos időjárás ellenére szép
számmal összegyűlt közönséget.
Kazsimér Nóra

A Jász Világtalálkozó színes programjaihoz az idén is sok érdekes tárlat kapcsolódott, ahol helyi és elszármazott alkotók, gyűjtők kiállítási
anyagai voltak láthatók.
Bognár Mária
A Móra Ferenc Általános Iskola
előterében a jellegzetes jász viseletekbe
kaphattunk bepillantást, megcsodálhattuk a kapitányi süveget, a menyecske főkötőt is. Ugyanitt egy másik kiállítás a települési újság, a Ladányi Hírek
lapszámaiba engedett betekintést.
Kedves színfoltja volt a rendezvénynek Bágyi Mihályné babagyűjteménye,
amelyben 150-nél is több bájos, korhű
viseletbe, díszmagyarba, kalocsai viseletbe öltöztetett játékbaba sorakozott fel.
A Vadászati kiállítás trófeagyűjteményeit Nagy István vadászathoz
kapcsolódó gyönyörű festményei egészítették ki. A látogatók gyönyörködhettek még Nagyné Tóth Marianna
sókerámiáiban, Buhala Istvánné gobelinjeiben, Sziráki Teréz hímzett terítőiben és Krizsán Zoltán a ladányi gyermekéveit megörökítő festményeiben,
valamint Vincze Dániel kerámiáiban,
festményeiben is.
A templomi iskolában Lázár Ferenc
Trianon gyűjteményében emlékbélyegzések, térképek, képeslapok, plakátok
és egyéb dokumentumok idézték fel
a két háború közötti közhangulatot

a diktátummal kapcsolatban. Lehetett látni visszahonosítási okiratot is,
ugyanis a trianoni diktátum értelmében az elcsatolt területeken élő magyarok elveszítették magyar állampolgárságukat. Az okirattal visszaadták
ezt az elvesztett állampolgárságot. A
kiállítási tárgyak között nagy számban
szerepeltek olyan illusztrációk, amelyek
kifejezik, mennyire elfogadhatatlanok
voltak az országcsonkítások. Levelezőlap-sorozatot is adtak ki a témában, „a
művészi töltettel készült képek a Hit
kifejezői, mely a magyarságot trianoni
lesújtottságában eltöltött és jövőjéért
való töretlen harcában erősíti”. Számos
alkalommal felbukkan, külföldi folyóiratokban is, az annak idején léptennyomon hangoztatott: „Igazságot Magyarországnak! (Justice for Hungary!)”
jelszó.
A helytörténeti gyűjteményben
Kocsis István asztalosmester szerszámai
mellett egy maga készítette fa intarziakép és a szülőházát megörökítő festménye is látható volt.
A Művelődési Házban kapott helyet Bugyi László (Guriga) jászsági tájakat, pillanatokat megörökítő fotóiból
összeállított kiállítás, amelynek megtekintésére Antoine de Saint-Exupéry
sorai hívták a látogatót: „Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges,
az a szemnek láthatatlan.” A Tájházban
állandó kiállítás és Varga Péter macigyűjteménye várta az érdeklődőket.

A Redemptiót követően igen nagy
fejlődés következett be a Jászságban,
melynek jóvoltából az itt élő közösségek nemcsak a paraszti, de a polgári
életmóddal is megismerkedtek. Ez az
újszerű találkozás hozta el a parasztpolgári mentalitást, így a gazdálkodás
is ennek függvényében alakult. A családok felszaporodása, a vagyon aprózódása és az egyre fogyatkozó legelők
hatására a jászok felszántották a földeket, tanyákat és istállókat létesítettek a
határterületeken.
A 18. század második felére a földművelés átvette a vezetést az állattartó
gazdálkodással szemben. Mint megtudhattuk, a jász ember mindig nagyon
mértéktartó volt és mivel úgy vélték, a
vagyont nem szabad megenni, ezért
mindinkább a hasukon igyekeztek spórolni, ami főzési szokásaikban és a hozzávalókban is megmutatkozott. Télen
csupán napjában kétszer ettek, és katolikus emberek lévén szigorúan betartották a böjti időszakokat, amikor is kizárólag gyümölcsöt, mézet, fokhagymát
és tejtermékeket fogyasztottak. Mivel
a háztáji állatok egész napos figyelmet
igényeltek, az asszonyok igyekeztek a
lehető legkevesebb időt főzéssel tölteni,
és az összetevőket is a háznál fellelhető
alapanyagokból választották ki. Ennek
köszönhetően javarészt lisztet, tojást,

Hímzett identitás
Június 28-án, szerdán délután Hortiné dr. Bathó Edit igazgató asszony
úgy tartotta előadását a Jász Múzeum közönségének, hogy a blúz, amit
viselt telis-tele volt büdösbogárral.
S ha mindez a hír nem lenne elég
megdöbbentő, az előadó elárulta,
hogy kifejezetten kedveli az efféle
jószágokat, nagyon szívesen veszi,
ha a ruháján minél nagyobb számban megjelennek.
Kárpáti Márta
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krumplit, lencsét és szezonális gyümölcsöket, zöldségeket hasznosítottak.
Múltidézés gyanánt néhány fotót is
megtekintettünk, melyek mind tanyákat, lakóházakat, jószágokat és jellegzetes épületeket, a paraszti élet hétköznapjait vagy éppen ünnepi időszakokat
ábrázoltak. Habár a legtöbb háznál
tartottak haszonállatokat, korántsem
fogyasztottak húst minden nap. Birkát
kifejezetten csak ünnepekkor, lakodalmakkor vagy szüretkor, sertést kedden
és csütörtökön, baromfiféléket, például
pulykát karácsonykor. A régi disznóvágásokról és hagyományos, közös főzésekről készült felvételek nosztalgiára
késztették az egyetértőn bólogató, főleg
idősebbekből álló hallgatóságot.
Néhány fényképet követően rátértünk a jászsági táplálkozás sajátos
fogásaira. A jászsági konyha ételeivel
kategóriákra osztva ismerkedhettünk
meg, így külön a levesekkel, halételekkel, főzelékekkel, egytálételekkel, pörköltekkel, főtt és sült tésztákkal. Szóba
került a klasszikus tyúkhúsleves, melyhez még nem kellett Maggi kocka, a

Mielőtt végképp megbotránkozna a kedves olvasó, elmondom, hogy
a szép zöld bogárkák csupán hímzett
formájukban voltak jelen az előadáson a többi különleges jász motívum
táraságában. Büdösbogár, vesevirág,
sasköröm. Már a címe is sokatmondó
volt a Gyere velünk múzeumba című
sorozat aktuális programjának, nem
véletlenül töltötte meg teljesen az intézmény auláját a közönség. Dr. Bathó
Edit szívből jövő lelkesedéssel beszélt
a jász hímzés motívumairól, eredetéről
és újra felfedezéséről.
Vetített képekkel, illetve tárgyakkal illusztrált előadásából kiderült,
hogy a régi időkben a jász asszonyok
nem vesztegették az időt hímzésre,
inkább a ház és az állatok körül szorgoskodtak. Ezért nem maradtak ránk
hímzett lakásdíszek, párnák, ágytakarók vagy terítők. Jász hímzés és motívumkincs mégis létezik, mégpedig
a szűcsök keze munkájának hagyatékaként. Berény annak idején szűcsközpontként működött. Itt készültek

a pásztorélethez nélkülözhetetlen subák, melyeket a mesterek gyönyörű
mintákkal díszítettek. A 14-16 hosszú
szőrű rackajuh bőréből készített, igen
drága subákat hímzésekkel erősítették
meg. A kezdetben színes tányéros,
illetve vócos hímzések válltájon és a
varrások mentén hivatottak erősíteni
az anyagot. Később, polgári hatásra a
díszítés egyszínűvé vált, de a jászsági
múzeumok máig őriznek gyönyörű,
színes fonállal hímzett subákat is.
Ezek a muzeális tárgyak segítettek abban, hogy a hagyományőrzők újra felfedezzék a jász hímzések szépségét, és
különböző használati és dísztárgyakon
újratervezett formában megjelenítsék
azokat.
Ma a jász hímzés reneszánszát éli.

birkapörkölt, az árpakása, a csíramálé,
a kocsonya, a rántottás tészta, a macok,
de az ízes rétesek, kalácsok és pogácsák
sem maradhattak el.
Az ételek felidézése mellett elsajátíthattunk pár asszonyi praktikát, így a
jó leves titkát, a krumpli megannyi felhasználási módját, és megtudhattuk azt
is, hogy őseink még sült varjúcombot
és verébpörköltet is előszeretettel készítettek. Az előadást az igazán autentikusnak számító jászsági pandúrgulyással zártuk, mellyel felelevenítettük a
Koha Csaba mesterszakács által kitalált
különleges, és mára már jelképpé váló
recept megszületését. Dr. Bathó Edit
elmondta, fontosnak tartja azt, hogy a
régi ételek mai modern étkezési kultúránkban is megjelenjenek, átörökítve
azokat a specialitásokat és ételkülönlegességeket, melyeket őseink tettek
asztalaikra. Az elméleti részt követően
a szervezők a múzeum udvarában felállított sátorba invitálták a vendégeket,
ahol bográcsos húsos káposztát és lekváros szalagóriás süteményt is megkóstolhattak.
A tökéletes választásnak bizonyult zöld
színű hímzés illeszkedik a tradicionális
és a modern otthonok berendezéséhez is, valamint ruhákon, ékszereken
szintén jól megjeleníthető a minta- és
színvilág. Fejér Mária, Misi Éva néni
országos szaktekintélynek számítanak.
A vezetésükkel alakult hímzőkörök
munkáit a zsűri is díjazza, messze viszik hírét a jász kézügyességnek, ízlésvilágnak. Számos példát láthatunk arra,
hogy a fiatalok is szívesen öltik magukra az egyedi – büdösbogaras, jász
tulipános, szögletes rózsás, saskörmös,
császárszakállas gyorgyinavirágos vagy
éppen kutyatökös – mintákkal díszített ruhákat, ékszereket. A lakástextilek
mellett dísz- és használati edényeken,
bélyegeken, bútorokon, utcabútorokon, sőt tortákon is megjelenik jász
identitásunk egyik formája, melynek
talán egyik legszebb példája a Zagyván
átívelő Tulipános-híd.

Ajánló
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A jász Gioconda
A Szikra Galéria kávézójának asztalai
körül már nem volt hely, és a széksorok is megteltek a képzőművészet iránt
érdeklődők sokaságával július első
keddjén. A nagyszámú közönséget, a
hónap műtárgya sorozatában bemutatott Cigánylány című olajfestmény,
és elsősorban annak alkotója, Gecse
Árpád festőművész személye vonzotta.

ecsetjével varázsolt, a szó erejével képtelenség láttatni. Ezért Metykó Béla
elsősorban arra tett kísérletet, hogy
számba vegye munkásságának tényeit,
állomásait. Ezek a festőművész, szobrász, közéleti ember, gazdálkodó, gazdag életútjáról adnak számot. Előadásában érdekes pillanatokat, sztorikat
is villantott fel a művész 20. századot

Gioconda-nak nevezte, és párhuzamot
vont a Leonardo által alkotott Mona
Lisa-val a kéztartás, a kendő okán. Eljátszott ezzel a gondolattal, de kérdései
is felmerültek. Úgy vélte, hogy nehéz
sorsú, de nagyon karizmatikus arcú
lány látható a képen. De mi lehet, vajon a fájdalom, ami gondolkodóba ejti?
Varga József festőművész szerint a
képen látható cigánylány idealizálva
van. Belegondolva a harmincas évek
korába, tudhatjuk, hogy milyen hányattatott, megvetett, vándoréletet

átívelő, fantasztikusan hosszú életéből.
Az a jó egy festményben, hogy azt
alkotója valamikor (valamiért) megfestette, és később az azt szemlélő emberekben különböző gondolatokat ébreszt.
Mint ahogy történt ez alkalommal is,
így remek beszélgetés kerekedett.
Metykó Béla a Cigánylány festménnyel
kapcsolatosan
meglepő
„teóriával” ált elő: az alkotást a jász

éltek a cigányok akkoriban. Talán a
művész szociális érzékenysége látható a
képen, annak fölvállalása abban a korban. Próbálja rangra emelni, úgy megfesteni a cigánylányt, olyan öltözékben
és hajjal, hogy az elfogadható legyen
a társadalomnak. Mások is osztották
a közönségből ezt a véleményt, hogy
cigányokra vonatkozó sztereotípiák,
meztelenség, tarka ruhák nélkül, emberként ábrázolta modelljét a festő.
A harmincas évektől teljesen letisztult periódusba érkezett el Gecse Árpád művészete. Egységessé vált kifejező
eszközeiben, a nagybányai és az alföldi
festészet lényeges elemei ötvöződtek,
és váltak uralkodóvá piktúrájában.
Tematikai érdeklődésének fókuszában
továbbra is az emberábrázolás és a táj
maradt, azzal a változással, hogy egyre
fokozottabban fordult közvetlen környezete felé.
A beszédes este zárásaként egy véleményen voltak művészek és művészetbarátok, az alkotó szándékosan lépett ki a megszokott ábrázolásmódból.
Hogy valójában miért? Ez az ő titka
marad.

Demeter Gábor
Az iránta érzett tiszteletből érkeztek vendégek Alattyánról, a művész
szülőfalujából is. Itt a Jászsági Alkotók
Köre (JAK) nyári táborában, Jászapátin
éppen alkotó művészek egy csoportja
is B. Kovács Júlia elnök asszony vezetésével. A közönség soraiban a Jászok
Egyesületének ügyvivője, Dobos László
is érdeklődéssel hallgatta az előadást „a
Jászság festőjéről”.
A Szikra családban akad hangszeren
játszó unoka, esetünkben Tóth Emese
személyében, aki zongorajátékával a

művészet befogadására hangolta az érdeklődőket. Ha már a zenénél járunk,
érdemes megemlíteni Gecse Árpádról,
hogy muzsikus lelkületű volt, és kiválóan játszott cimbalmon. A művészről
és kiválasztott alkotásáról Metykó Béla
mérnök, helytörténeti kutató a korabeli sajtó cikkei alapján állította össze
előadását. Gecse Árpád festőművész
életművét, azt a színes világot, amit

7. oldal

Programok
● Textilszobrász alkotónap
Július 15-én, szombaton 9 órától
csoportos foglalkozásra invitálják az
érdeklődőket a Hamza Gyűjtemény
és Jász Galériába. Az alkotónapra
mindenki hozzon magával hajszárítót, ollót, valamint egy boros vagy
pezsgős palackot.
● Temetőbúcsú
Július 16-án, vasárnap 8 órakor a
Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére felszentelt kápolnában temetőbúcsút tartanak az Újtemetőben.
● Öko nap a Maci oviban
Július 20-án, csütörtökön 10 és
15 óra között öko napot szerveznek a környezettudatosság jegyében a Maci Alapítványi Óvodában.
Lesznek öko-játékok, játszóház,
környezetvédelmi
foglalkoztatók,
újrahasznosított tárgyak készítése és
kulturális kísérőprogramok.
● Experidance: Nostradamus
Július 22-én, szombaton 21 órától
az Experidance tánctársulat mutatja
be a Nostradamus – Világok vándora című produkciót a Szabadtéri
Színpadon.
● Anconai szerelmesek
Július 23-án, vasárnap 20.30 órakor a Kalocsai Színház művészei
mutatják be az Anconai szerelmesek
című zenés vígjátékot két felvonásban, a Szabadtéri Színpadon.

● Képzettársítások
Július 28-án, pénteken 16.30 órakor nyitják meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem Bukta Imre és
Kiss Péter festő osztályának kiállítását a Lehel Film-Színház galériáján.
Köszöntőt mond Góg Zoltán, a kiállítás szervezője, a tárlatot megnyitja
Nagy Zopán fotóművész, költő. A
kiállítás augusztus 27-ig térítésmentesen megtekinthető a mozi nyitvatartási idejében.
● XXIII. Társastánc Gála
Július 29-én, szombaton 19 órától
invitálják az érdeklődőket a XXIII.
Társastánc Gálára a Szabadtéri Színpadon. Közreműködnek a Lehel-Melody
TSE, valamint a Dance Fitness SE csoportjai, sztárfellépő a Latin Carnevál
Dance Group három párja lesz.
● Tizedik homoki találkozó
Július 30-án, vasárnap rendezik a
Homokról elszármazottak jubileumi, tizedik találkozóját. Jelentkezni
a 06-57/412-220-as telefonszámon
lehet, minden nap 19 óra után.
● Fergeteges bécsi est
Augusztus 5-én, szombaton 20
órakor a Szolnoki Szimfonikus
Zenekar ad fergeteges bécsi estet a
Szabadtéri Színpadon. A Kék Duna
keringőnél és a Tere-fere polkánál
közreműködnek a Lehel-Melody
TSE táncosai.

Tanárok és tanítványok
A 250 éves Lehel Vezér Gimnázium jubileumi rendezvénysorozatához
kapcsolódva augusztus 15-én egykori
leheles tanárok és tanítványok munkáiból nyílik kiállítás, melyre augusztus 14-ig várják az alkotásokat.
A kiállítás szervezői, Velkeiné Pócz
Ilona és Nagyné Koncz Éva pedagógusok
kérik az egykori leheles alkotókat, hogy
vegyenek részt két munkájukkal a Tanárok és tanítványok című kiállításon.
Műfaji és technikai megkötés nincs, de
a képeket kiállításra kész állapotban várják, legkésőbb augusztus 14-ig 10 és 12
óra között. A megnyitóra augusztus 15én, kedden 17 órakor kerül sor a Szikra
Galériában.

Jelentkezni Velkeiné Pócz Ilonánál
(06-20/382-3030, ilona.velkeinepocz@
gmail.com) és Nagyné Koncz Évánál
(06-20/250-5747, nakoev@gmail.com)
lehet.

valódi főszereplője a remény és az élni
akarás motívuma. Valódi történelmi
képeskönyv, amely szavak nélkül mesélt múltunkról. Egyszerre tradicionális, mégis új, képes hidat képezni korok
és kultúrák között.
A küzdelmektől elgyötört emberpárnak végezetül az Isten ad erőt, hogy
tovább induljanak az útjukon. Színes és
változatos múltunknak megfelelően az
Ezeregyév produkció a történelmi Magyarország minden tájegységéről különböző táncmotívumokat vonultatott fel.
Erdély cigány táncaiból láthatunk legtöbbet, de például Dél-Alföld, Nyírség
és Somogy ország figurakincséből is merítettek az egyes jelenetekben, kiegészítve távolabbi népek, törökök és oroszok

táncaival. Az egyes képekben felismerhetők voltak a bemutatandó történelmi állomások, és értelmezni lehetett a
tánclépésekkel kifejezett mondanivalót,
amelyhez a stílusos jelmezek és a kellékek is nagyban segítettek.
Le a kalappal a táncművészek előtt,
mert, hogy rendkívüli melóról volt szó,
ahhoz kétség nem fér. Kemény dolog
ennyi embert összefogni, szervezni, a
ruhacseréket időre véghezvinni, jeleneteket összehangolni, mégis öröm sugárzott a nézőtérre. Ezért aztán izgatottan
várom a közelgő alkalmat, hiszen néhány hét múlva világ körüli utazásra visz
az ExperiDance csapata, Nostradamus a
világok vándora vezetésével ismét a Szabadtéri színpadon.

Az élni akarás táncképekben
Az ExperiDance Tánctársulat július
6-án, a Déryné Deszkáin nyári színházi fesztivál keretében a Szabadtéri
Színpadra invitálta közönségét, egy
különleges időutazásra. Ezeregyév
című előadásuk, 21 táncképben mutatta be a magyar történelem legszebb
és legnehezebb pillanatait, a honfoglalástól egészen napjaikig.
demeter
Az ExperiDance Tánctársulat mestere az élményadásnak, a prémium kate-

góriás kikapcsolódásnak. Márkanév lett
a mögé felsorakozó szakmai háttérnek
köszönhetően a magyar és nemzetközi
színházi életben. A táncszakmában pedig elhíresülten a tartós közönségbarát
táncszínházi minőség szimbólumává
válhatott. Országszerte immár évek óta
telt házzal játsszák Ezeregyév című alkotásukat, és így volt ez nálunk is, a „szabadtérin”.
De miről is szólt a darab? Mi másról, mint gazdag magyar történelmünkről, sajátos, „experidences” látásmódban
bemutatva. A kezdőképben Isten, fehér

flitteres ruhában, kezében hosszú pálcával és szemüveges lényként, angyalai
segítségével megteremti az első emberpárt, és történelmünk fontos pontjaiba
állítja őket. A világegyetem így a magyarok körül forog, a teremtés a magyar
történelem kezdete is. Lucifer persze
azonnal akcióba lép, hogy erotikus ördögeivel, a tudás és a szabadság ígéretével rosszra csábítsa, kísértésbe ejtse
hőseinket. Végig kísérhettük őket az ősmagyarok vadászataitól, a honfoglaláson
át az államalapításig, láthattuk a pogány
magyarok áttérését. Ez a táncjáték egyik
csúcspontja volt, amelyben az apácák ledobják ruháikat, és ledér táncosnőként
csábítják el a vad magyarokat, akik térdet hajtva, behódolnak az új vallásnak.
Rövidesen a reneszánsz korába érünk,
majd a félhold árnyékától, a török hódoltságtól megszabadulva, a kurucok
korszakán, a 48-as forradalom és szabadságharcon keresztül eljutottunk a
nagy menetelésekig, a világháborúkhoz,
végezetül pedig napjainkba.
Táncképekben láthattuk Magyarország páratlanul gazdag múltját, fenséges és megrázó pillanatait. Ebben
az egyedi történelem értelmezésben
népünk sorsát démoni és angyali erők
küzdelme mellett, nők és férfiak örök
ellentéte formálja, de minden jelenet

Sport / Ügyeletek

8. oldal

Napot kap a virág, hitet a remény
Gyengén napos időre van kilátás
csütörtöktől, a hőmérséklet 2530 fok között alakul. Pénteken
folyamatosan növekszik a felhőzet, majd hétvégére megérkezik
a lehűlés. Jászberényben nem
kell tartósan esős időre számítani, számottevő csapadék nem
ígérkezik. Jövő héten marad az
enyhén napsütéses, borongós
idő, hét közepére pedig igazi kánikulára kell számítani.

ács

Gyógyszertárak
július 13. 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.

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

július 19. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 15. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

július 20. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 16. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 21. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

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

július 18. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 23. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
július 15. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Júlia
Jb., Korcsolya u. 4.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi
szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300300; 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: 0657/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V.
Zrt. vízágazat központi telefonszám: 06-57/503-290; REGIO-KOM Kft.
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-30/297-8968;
Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752.

Kaputechnikával
foglalkozó cég

szerelő

kollégát keres
csapata bővítéséhez.

Teljes a női röplabda keret
A női röplabda NB I-ben ugyancsak
ősszel kezdődik a küzdelemsorozat,
de a klubvezetők javában szervezik a
csapataik összetételét. Természetesen
így van ez a Jászberényi RK-nál is.

Egészségügyi ügyeletek

Jászberény, Nagykátai út 3.

Elektromos, lakatos végzettség előny.

(Penny markettel szemben)
Tel.: 06-20/409-4896
Nyitva tartás: H-P.: 9-17,
Sz.: 9-13, V.: zárva

Fényképes önéletrajzzal e-mailben:
munkaszerelo@gmail.com
illetve Tel.: 70/771-5169

106 féle laminált padló
készletről!

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2017. július 13.

Az már korábban napvilágot látott,
hogy a tavaszi keretből az idegenlégiósok mind a négyen, a magyar játékosok
közül pedig néhányan eligazoltak Jászberényből. Oszvald Nándortól a JRK
elnökétől arról érdeklődtünk, hogy mi
újság a klub háza táján, kialakult-e már
a játékosállomány.
– Az elmúlt hetek igen mozgalmasan teltek számunkra, de elmondhatom, hogy szinte teljesen kialakult a
felnőtt csapat kerete. Nagy öröm, hogy
Pintér Andrea továbbra is a klubnál
marad, valamint Lékó Lilla is rendelkezésünkre áll. Továbbá sikerült leigazolnunk Miklai Zsanettet az Újpest
csapatából, akiről elmondható, hogy
a magyar mezőny egyik meghatározó
játékosa. Gulyás Vivien pedig visszajött
hozzánk Zalaegerszegről. A röplabda
keret további játékosai: Bertók Bettina,
Blázsovics Dorka, Bleicher Nóra, Borsos
Lili, Faragó Fanni, Halla Petra, Schmidt
Anna, Turi Inez. Terveinknek megfelelően két idegenlégiós is erősíti majd
csapatunkat. Alina Adamenya szemé-

Pünkösdi
lövészkirály
A Honfoglalás Lovas és Lövész klub
tizedik alkalommal rendezte meg a
jászboldogházi úti lőterén Pünkösdi
Lövészkirály versenyét.
Nagy András a Humán Erőforrás Bizottság Elnöke, a város részéről köszöntötte a versenyre érkező 107 résztvevőt,
akik az ország különböző szegleteiből
érkeztek. Hábencius Ferenc elnök felhívta
a versenyzők figyelmét a biztonságos lövészet szabályaira és ezzel a verseny kezdetét vette. A jó hangulatban eltelt verseny
reggel 8 órától 15 óráig tartott.
A Honfoglalás versenyzői kiválóan
helytálltak, különösen Trájer Szabolcs,
aki két versenyszámban is dobogóra
állhatott. A végső küzdelemben a miskolci Oláh Pál diadalmaskodott, így
ő lett a 2017-es év Lövészkirálya és ő
utazhatott el egy wellness hétvégére,
ami a verseny fődíja volt.
A viadal végén Hábencius Ferenc
megköszönte Jászberény város támogatását, és ígéretet tett hogy 2018-ban is
megrendezik a versenyt.

lyében fehérorosz feladó érkezik hozzánk. A 27 éves, 180 cm magas röplabdázó, Fehérorosz Kupa-ezüstérem
tulajdonosa, a belorusz Kommunalnik
Mogilev csapatával pedig Balti Ligagyőzelmet könyvelhetett el. Legutóbb
a finn Oriveden Ponnistus együttesével
szerzett bajnoki bronzérmet.

tóber közepén kezdődik a bajnokság,
szeptemberben meghívásos tornát rendezünk Jászberényben, ahová terveink
szerint két külföldi csapatot is meghívunk – nyilatkozta a JRK elnöke.
A 2017/2018-as idény versenykiírása alapján a jelenlegi 12 NB I-es csapat az első körben két hatos csoportban

A másik játékos Jana Sevcsuk, orosz
származású 23 éves, 180 cm magas,
négyes ütőként ismert. Az orosz első
osztályon kívül ő is játszott Finnországban és Portugáliában is. Augusztus
első hetében kezdjük meg a felkészülést Deme Gábor vezetőedző és Makai
Péter másodedző vezetésével. Mivel a
női válogatott EB szereplése miatt ok-

küzd meg egymással. A csoportok első
három helyezettjei alkotják a majdani
Szuperliga mezőnyét, de az alapszakasz
eredményeit nem viszik magukkal. Az
I. csoport: BRSE, Jászberény, UTE,
Gödöllő, Budaörs, Szombathely. A II.
csoportot pedig a VASAS ÓBUDA,
Nyíregyháza, MTK, Kaposvár, TFSE
és Palota együttese alkotja.

Alakulóban a focicsapat
Előző idényben az NB III-ban
bronzérmet szerzett jászberényi
futballcsapat gőzerővel készül a
2017/18-as szezonra. Öten eligazoltak a tavalyi keretből, de természetesen érkeztek új játékosok is Gelei
Károly együttesébe.
Ács Tibor
Azt már korábban tudni lehetett,
hogy Nyárasdi Zsombor (III. Kerülethez) és Herczeg László (RKSK)
eligazol Jászberényből. Rajtuk kívül további három játékos helyezi át
székhelyét városunkból. Szöllősi Ferenc
az NB II-ből kiesett Cigánd együtteséhez szerződött, Prasler Thomas az
NB III Középcsoportjában szereplő, Hódmezővásárhely játékosa lesz,
Birtalan János pedig a hírek szerint
egy harmadosztályban szereplő fővárosi együttesnél folytatja pályafutását.
Mint azt dr. Gottdiener Lajos a JFC
elnöke elmondta, helyükre elég sokan
pályáztak, de végül is öt játékos szerződésére tettek pontot egyelőre. A szolnoki Kis Balázs a III. Kerület gárdájából,

Új fitneszpark az Érparton
Múlt csütörtökön birtokba vehették
az új Batthyány utcai fitneszparkot,
ahol egyszerre közel húszan mozoghatnak a 11 sporteszközön.
gergely
Szatmári Anikó, a 7. számú választókörzet képviselője lapunknak elmondta,
hogy a lakók régi vágya teljesült a kültéri fitneszpark létrehozásával, melyet
képviselői keretéből, mintegy 4,6 millió forintból létesítettek. Az ingyenesen
használható sporteszközök igen népszerűek voltak az elmúlt hétvégén úgy az
idősebbek, mint a fiatalabbak körében.
A családok kedvelt helye lehet, hiszen
amíg a kicsik a játszótéren játszanak,
addig szüleik tőlük alig egy karnyújtás-

nyira mozgással tehetnek egészségükért.
Nem mellesleg ezzel példát mutatnak a
felnövő generációnak.
A tizenegy játékelem közül kilenc
gép, kettő pedig nyújtó. Van, amelyen
ketten, vagy akár hárman is mozoghat-

a szintén szolnoki Háda Zoltán pedig a
„sógoroktól” költözik haza. Lukács Richárd Hajdúböszörményből (ő két éve
már játszott a JFC-ben), valamint Túri
Dániel Pesterzsébetről (ESMTK) teszi
át a székhelyét Jászberénybe. Rajtuk kívül egy „régi-új” játékossal is megállapodtak. Ő Fejes János, aki mint ismert
pályafutását Jászberényben kezdte,
majd a Honvédhoz igazolt és lett egykoron U18-as válogatott szélsőhátvéd
is. Az öt játékoson kívül az is biztosnak
tűnik, hogy Szabó Tamás, aki kölcsön
volt adva Jászárokszállásra, visszatér a
JFC-hez.
Továbbra is a csapattal készül Nádházi Ákos, aki Dabasról „kacsingat”
Jászberénybe. Egy jászberényi származással bíró játékos is újra a Jászság fővárosába költözne, ő Szelei Donát, aki
a Videoton második csapatánál játszott. Sőt – a válogatott Nagy Ádámmal együtt kezdő – Ivancsó Dávidnak
is van esélye, hogy a JFC játékosa legyen.
Szombaton már felkészülési mérkőzést játszanak Gyöngyösön, ami 11
órakor kezdődik majd.
nak egyszerre. Szatmári Anikó elmondása szerint a sportpark nemcsak a mozgás
lehetőségét nyújtja, de a közösségépítés
új helyszínévé is válhat. Hamarosan
tájékoztató táblák is jelzik majd, hogy
melyik játékelem, mely izomcsoportokat mozgatja meg. Ősszel facsemetéket
is telepítenek, hogy idővel majd hűs árnyákot adjanak a sportolóknak.

