A képesség fejleszthető

Örömmel megyek edzeni

Az Electrolux Lehel Kft. új gyárigazgatójával,
Hevér Jánossal beszélgettünk kitűzött
céljairól, a siker kulcsáról.
Interjú a 3. oldalon

Jászberény sportolója Pintér Andrea,
akit a röplabda iránti szeretetéről és
eddigi pályafutásáról kérdeztünk.
Interjú a 3. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 29. szám (XXIX./29.)

Edzés
a szabadban

2017. július 20.

Három az egyben

A nyári színházsorozatban a Budaörsi
Latinovits Színház színészcsoportja
szórakoztatta a közönséget.
Cikk a 7. oldalon

Újság
Jászberény város lapja

Indulnak a projektek

A Batthyány úti fitneszparkot csak
most vették birtokba első használói,
a Margit-szigeti víztorony melletti
parkban már évek óta hagyománya
van a szabadtéri mozgásnak.

Augusztus első szombatján harmincadik alkalommal rendezik meg a
Nemzetközi Mézvásárt és Méhésztalálkozót a Bercsényi úti Sportcsarnokban és környékén. A mézes
édességek és méhészeti termékek vására mellett szakmai előadásokkal és
szórakoztató programokkal várják a
család apraját-nagyját.

kazsimér
Az arra sétálók a nap bármely időszakában találkozhatnak ezen újszerű
sportág kedvelőivel, a street workout-os
fiúkkal, akik már rég kinőtték a szokványos gyakorlatokból álló edzéstervet.
Modern nevén a street workout
nem más, mint szabad, saját testsúlyos
edzés, kiegészítve extrém tornagyakorlatokkal, melyeket javarészt régi játszótereken vagy vaselemekkel felszerelt
pályákon űznek a sportolók. Nemcsak,
hogy előnyös – hiszen semmilyen
kondigéphez nem kötött –, de nagyon
látványos és teljesen ingyen elérhető
edzésmódszer is. A megfelelő gyakorlatok alkalmazásával – amelyek nemtől,
kortól és súlytól függetlenül végezhetők –, minőségi izomzat és állóképesség fejleszthető. A gyakorlatok száma
több ezerre tehető, így csak a képzeletünk szabhat határokat. Ez a mára
már igen népszerű sportág az Egyesült
Államokból kezdte meg térhódítását,
lényegében a saját testsúllyal való edzés
műfajának egyik ágazataként, ugyanis
az edzések kizárólag így zajlanak, mindenféle egyéb eszköz nélkül. A sportág sikere éppen ebben rejlik, ugyanis
szinte bárhol végezhető mozgást kínál,
egyénileg vagy akár csoportosan.
folytatás a 8. oldalon 

gergely

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete július 12-én,
szerda délután tartotta soron következő, rendes, nyílt ülését, amelyen
többek között az önkormányzati tulajdonú ingatlanok sorsáról, a város
közművelődési koncepciójának elfogadásáról és elektromos töltőállomás
létesítéséről is döntöttek.
munkatársainktól
Az ülés 13 képviselő jelenlétével
kezdődött, majd Juhász Dániel későbbi érkezésével 14 városatya vett részt
a munkában. Sürgősségi indítványok
tárgyalását tűzte elsőként napirendre
Szabó Tamás polgármester. A Jászberényi FC számára visszatérítendő tá-

A néptanító és a nemesember
bölcsessége

Ritka pillanat, amikor egyszerre két kiadványt is bemutatnak a Jász Múzeumban, ráadásul ezeket nem kortársak, hanem XVIII. és XIX. századi gondolkodók vetették papírra. Valóságos helytörténeti kincsek kerültek a könyvesboltok polcaira Nemes Nagy György jászárokszállási kereskedő és Kiss Ágoston
jászladányi tanító keze nyomán.
Gergely Csilla
A könyveket a Magyar Nemzeti
Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára és a Jász Múzeumért
Alapítvány július 4-én, kedden mutatta be a nagyközönség számára a
Jász Múzeumban. A sajtótájékoztatón Csönge Attila, a Jász-Nagykun-

Harmincéves
a mézvásár

Szolnok Megyei Levéltár igazgatója
köszöntötte a megjelenteket és hívta
fel a figyelmet a több száz éves naplók jelentőségére. Intézményét Csikós
Gábor kereste fel néhány évvel ezelőtt,
hogy a Széchenyi Könyvtárban őrzött
dokumentumot könyv formájában
adják ki.
folytatás a 7. oldalon 

mogatásról szavaztak. A Jászberényi
Futball Club a TAO pályázati rendszeren keresztül megvalósuló fedett lelátó
építéséhez kért az önkormányzattól 28
millió forint felhalmozási célú visszatérítendő támogatást. Az egyesület a
beruházás fedezetét nyújtó TAO támogatásokat összegyűjtötte, az a Magyar
Labdarúgó Szövetség gyűjtőszámláján
van. A beruházás utófinanszírozott, az
összegek lehívására kifizetett számla benyújtása esetén van lehetőség.
A költségvetési irányzatok átcsoportosításáról is döntöttek: a Sün
Sámuel Óvoda bővítése érdekében
beadott pályázat nem nyert, így a tervezett 20 millió forint önerőt visszavezették a beruházások sorról, másrészt
az Oszétiában rendezett Etno táborban

résztvevő városi delegáció utazására
1,28 millió forint támogatást szavaztak
meg utazási költség címen.
A képviselő-testület hétmillió forint összegű, felhalmozási célú kamatmentes visszatérítendő támogatást szavazott meg a Kossuth utca 14-16-18.
szám alatti társasház homlokzat, lépcső, lábazat felújítására.
A tájékoztatók során dr. Gedei József képviselő élt a kérdezés lehetőségével, amely során érdeklődött a KultúrMalom projekt nyertes kivitelezőjéről,
illetve megkérdezte, hogy az épület
teljesíti-e azt a jász kulturális központ
funkciót, melyet az ezen az ülésen napirendre kerülő közművelődési koncepció megfogalmaz.
folytatás a 2. oldalon 

A jubileumi rendezvény előkészületeiről a főszervező, a Szatmári László Méhész Egyesület elnöke Molnár
György lapunk kérésére elmondta, hogy
az ünnepi alkalomra tekintettel idén kiszélesítették a szórakoztató programok
palettáját. Az előző évek gyakorlatával
ellentétben nem egy, hanem három
sztárfellépője lesz a fesztiválnak. De ne
szaladjunk úgy előre, hiszen augusztus
5-én, szombaton 10 óra előtt pár perccel a mézkirálynő díszes bevonulásával
veszi kezdetét az ünnepi ceremónia a
Bercsényi Sportcsarnokban. A megnyitó keretein belül hallhatják az egész
évben kiváló munkát végző leköszönő
mézkirálynő, Rozmann Gréta beszámolóját, és ekkor kerül sor az OMME
kitüntetések és a Zsidei Barnabás-díj
átadására.
A színes programok felsorolása közben Molnár György vissza-visszarévedt
a múltba, a kezdetekhez, amikor még
az Ifjúsági Ház kérésére szervezték első
ízben a mézvásárt, de már akkor is országos szinten.
folytatás a 4. oldalon 

Nyári szenzáció a fekete fagyi
Hazánkba július elsejével megérkezett a tengerentúli kuriózum, a fekete fagyi, mely már Jászberényben is
kapható. De mitől lesz ébenfekete a
hűsítő desszert? A különleges fagylalt
nyomába eredtünk.
Szabó Lilla
A jeges édesség a nyári szezon nélkülözhetetlen hűsítője. A csoki-vaníliapuncs unalmas édeshármasán túlmutatva több mint tízfajta ízt fedezhetünk
fel a fagyizókban, cukrászdákban. Városunkban két hete hódít a fagylaltok
különlegessége, a fekete fagyi, így szerkesztőségünk is letesztelte.
– Mostanában nagyon népszerű
nálunk, sokan bejönnek megkóstolni,
akár egy-egy kis kanállal – részletezte
Bedő László, a fagyizó munkatársa. De
vajon a kíváncsiskodók azt is tudják,
mit esznek? A megkérdezetteim többsége szerint tömény étcsokoládé színezi
feketére a hűsítő finomságot, de volt
olyan is, aki ételszínezőre gyanakodott.
Valójában a fekete színt a kókuszból
származó természetes aktív szénnel
érik el. Egyelőre csak csoki és kókusz
ízekben kapható, a színén kívül pedig

semmiben nem különbözik egy átlagos
fagyitól, többek között ár-érték arányban is ugyanaz.
A fagyizó teraszán kérdeztem választásáról Márkot, aki ezúttal a gyümölcsös ízek mellett voksolt. – Ha
hazaérkezem Berénybe, akkor gyakran
fagyizom, nyáron inkább a savanykásabb, citromos ízeket kedvelem –

mondta.
A fagylaltozó munkatársa hozzátette, hogy a nagy melegben valóban
kapósak a fanyar hűsítők, viszont nem
szorul háttérbe a közkedvelt epres sajttorta, valamint a banános-csokis ízvilág
sem. Választékból és új ízekből idén
sincs hiány, szóval vegyük nyakunkba
a várost és irány fagyizni!

Önkormányzat

2. oldal

Útépítés a Juhász utcában

Júliusban elkezdődtek az útkarbantartási munkálatok a Juhász utcában. Jelenleg a csapadékvíz elvezetés megoldása és a nyomóvízvezeték cseréje zajlik,
amely mellett az utca 20 km/ óra sebességkorlátozással használható. A nagy
fogalmú utca teljesen új útburkolatot kap. A munkálatokkal várhatóan a hónap végére végez a kivitelező J.V.V. Nonprofit Zrt. – tájékoztatta lapunkat a
cég részéről Csiszér Géza és Bohárné Bathó Rozália, a körzet képviselője.

Finisben az ügyészség építése

Tavaly március 22-én lebontották az egykori Anyák boltját, aminek a helyén
mára az ügyészség látványos épülete magasodik. Az eredeti tervek szerint idén
július 4-ére készült volna el, azonban a munkálatok még szemmel láthatóan
jelenleg is tartanak.

Hátrányos helyzetű gyermekek
nyári táboroztatásának támogatása
a Humán Erőforrás Bizottság keretéből - 2017
Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

260.000 Ft

Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ

350.000 Ft

Ideál-Farkas Kft.

120.000 Ft

Jászkerület Nonprofit Kft.

200.000 Ft

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1.400.000 Ft

Perfect-Lexis Bt.

470.000 Ft

Jászsági Harcművészeti Akadémia

200.000 Ft

Jászberényi Református Egyházközség

150.000 Ft

Egyházi Iskoláért Alapítványt

600.000 Ft

Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa

250.000 Ft

Összesen

Emlékezés

4.000.000 Ft

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Járomi Sándorné
szül. Szabó Julianna

80 éves korában elhunyt.

Katona Gabriella
halálának 5. évfordulójára.
Szemt mise 2017. július 28-án
18 órakkor a Szentkúti téri
templomban.
„Szívünkben örökké élni fogsz”
Szerető gyermekeid és családod

Felejthetetlen halottunk
földi maradványait
július 27-én 11 órakor
az Újtemetőben
helyezzük
örök nyugalomra.
Az engesztelő gyászmisét
július 27-én 7 óra 30 perckor,
a Barátok templomában mutatjuk be.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
emlékem így örökké áldás lesz rajtatok.”
A gyászoló család

2017. július 20.

Indulnak a projektek

 folytatás az 1. oldalról
Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke válaszolt, aki kifejtette,
kétkörös döntés során három árajánlattevő közül választották ki a nyertes
Triskell Kft-t, ugyanis ez a cég fért bele
a pályázati összeg keretébe.
Alvári Csaba főépítész hozzáfűzte:
a nyertes pályázó a kiviteli terveket készíti. Szabó Tamás tájékoztatott, hogy
a kulturális koncepció valóban tartalmazza komplex kulturális központ
létrehozásának javaslatát, de az előzetes
tárgyalások rávilágítottak, hogy Jászberény helyzete jelenleg nem alkalmas az
ilyen irányú tervek megvalósítására. A
körvonalazódó megoldás szerint a jelenlegi kulturális élet szereplői és a majdani Malom közösen teljesítik a szükséges funkciót. A helyszín alkalmas lesz
négyszáz látogató befogadására, ami
így a legnagyobb kulturális tér szerepét
töltheti be városunkban.
A beszámolók során a Szent Ferenc
Egyesített Szociális Intézmény és a
Jász Múzeum 2016. évi szakmai tevékenységéről tájékozódtak a képviselők.
Nagy András bizottsági elnök a HEB
nevében felvetette, hogy a testület ne
terhelje a szociális intézmény vezetőjét évenkénti beszámolóval. Továbbá
felhívta a figyelmet az épület renoválásának szükségességére. A polgármester
elmondta, hogy a törvény szerint évente egyszer valamilyen formában tájékozódni kell az intézmény helyzetéről.
Az előterjesztések sorát a települési
támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása nyitotta. A módosítás
szerint a szociális lakhatási támogatásban részesülők havi támogatási minimuma emelkedne, illetve a jelenlegitől
magasabb havi jövedelem is lehetővé
tenné a támogatás nyújtását.
Dr. Pap Magdolna irodavezető a
háziorvosi és védőnői körzetekről szóló
önkormányzati rendelethez nyújtott be
módosító javaslatot. A módosítások az
alapellátási törvény elfogadása, a praxisjog elnevezésének bevezetése, valamint az oktatási intézményeket érintő,
illetve utca elnevezésben bekövetkezett
változások miatt szükségesek.
A Jászberény Városi Önkormányzat
2013. évtől a vállalkozások beruházás
ösztönzési és munkahelyteremtési helyi támogatásának programjával részt
vesz a helyi gazdaság fejlesztésének és a
foglalkoztatottság növelésének támogatásában. A rendelet alapján Jászberény
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő készpénztámogatást nyújthat a Jászberényben
tevékenységet kezdő és folytató vállalkozások számára. Az elmúlt négyéves
időszak alatt 8,5 millió forint támogatási összeget utaltak ki a pályázatot
nyert vállalkozások számára, amelyből
16,3 millió forint értékű beruházás és
hat új munkahely valósult meg. Jelenleg 20 millió forint odaítélt támogatási
összeg kiutalása előtt állunk, amennyiben a támogatott vállalkozás 404 millió
forintos beruházást valósít meg, ezzel is
hozzájárulva a helyi gazdaság erősödéséhez. Szabó Tamás előterjesztésének
célja, hogy a támogatást az ökológiai
termeléssel foglalkozó szektorra is terjesszék ki.
Az otthonteremtés önkormányzati
támogatásáról szóló rendeletet is módosítani javasolta a polgármester. A
módosítást a közművesítés költségeinek megfizetésére vonatkozó rendelkezések kidolgozása teszi indokolttá.
Alapítványok támogatására Nagy
András HEB elnök nyújtott be előterjesztést. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány életmű-kiállításhoz
kapcsolódóan egy katalógus megjele-

nését is tervezi, amelyhez támogatást
kér. A Szent István Sportiskola Talentum Alapítványa a gör- és gyorskorcsolya sportot kiemelkedő eredménnyel
űző tanuló részére kért támogatást a
következő versenyszezonhoz szükséges
védőfelszerelés megvásárlásához.
Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke szintén alapítvány
számára kért támogatást. Az előterjesztés szerint az Animal Help Alapítvány
támogatást kér a szociálisan rászoruló
családok ebeinek ivartalanítására.
Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője előterjesztést nyújtott be
tiszteletdíjról történő lemondás ügyében. Baranyi László önkormányzati
képviselő, a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság tagja nyilatkozott, hogy a
2017. július hónapra járó tiszteletdíját
felajánlotta a Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány részére a Jászberény
Gyöngyösi út végén található Szent
Vendel-szobor felújítására.
A képviselők megszavazták önkormányzati tulajdonú ingatlanok egy
részének bérbeadását, területek haszonkölcsönbe adását, eladását, illetve állami tulajdonban lévő ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételét. Ez utóbbiak
autóbusz-megállókat jelentenek.
Jászberény Város Közművelődési
Koncepciójának elfogadásáról is döntöttek a képviselők. „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek,
a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam
és a helyi önkormányzatok feladata.”
Ezzel összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
7. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladat a kulturális
szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
A jogszabályi előírásokon jelentősen túlmutat az a tény, hogy Jászberény Városi Önkormányzat a kultúrát,
a lakosság életminőségét, életesélyeit
meghatározó tényezőjének tekinti.
Fontosnak tartja, hogy a kulturális élet
lépést tartson a város fejlődésével, mely
nem csupán a hagyományok ápolását,
a meglévő programok megőrzését jelenti, hanem adott esetben a változó
lakossági igényeknek való megfelelés
szem előtt tartását is.
Ennek érdekében 2016 márciusában Szűcs Gábor kulturális tanácsadó
megbízásával elkezdődött Jászberény
Város Közművelődési Koncepciójának

kidolgozása, amelyet végül Szigetvári
József készített el. Az előterjesztéshez
Szabó Tamás hozzáfűzte, rövid időn
belül létrehozzák azokat a grémiumokat, amelyek a koncepcióban meghatározott célokat szolgálják. Nagy
András pozitívumként értékelte, hogy
a tanulmányt nem jászsági szakember
készítette, így külső szemlélőként talán
reálisabb képet tud adni városunkról.
A koncepció annyit ér, amennyit végrehajtunk belőle – fogalmazott a képviselő. Gedei József szerint hasznos
kiindulási pont a tanulmányvázlat egy
valódi koncepcióhoz, amelynek már
része a jász identitás meghatározása is.
A vitából azt szűrhette le a dokumentumot ismerő tudósító, hogy a
város közművelődésének összetettsége
külső szemlélő számára nehézzé teszi az
áttekintést. Például a médiaterület esetében még a helyzetfelmérés/-felsorolás
sem sikerült, és a Malom projekt is
figyelmen kívül maradt, egyébként a
munka dicséretes és meggondolásra
érdemes.
A továbbiakban a képviselők megszavazták a Jászkerület Nonprofit Kft.
ügyvezetője megbízási díjának megemelését havi bruttó 498 ezer forintra.
A képviselő-testület egyetértett abban,
hogy Pócs János országgyűlési képviselőt kérjék fel az augusztus 20-i városi
ünnepség ünnepi szónokának.
A polgármester előterjesztést nyújtott be a Jedlik Ányos Terv keretein
belül meghirdetett, „Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” című pályázat megvalósítására és a szükséges önerő biztosítására.
A töltőállomás a buszpályaudvar fejlesztési, -rendezési projekten belül épül
majd fel az ÉMÁSZ-szal való egyeztetés nyomán a jelenlegi pályaudvar
területén. A szolgáltatás díjazása továbbgondolkodásra késztet – hívta fel
a figyelmet Juhász Dániel.
Utolsó előterjesztésként a Zirzen
Janka utcát a Táncsics utcával összekötő sétány kialakításához szükséges jogügyletek lebonyolításáról döntöttek.
Az interpellációk idején Bobák
Zsolt kérdezett az ingyenes Wi-Fi lehetőségekről. A polgármester elmondta,
hogy városunk is csatlakozik a szupergyors internetprogramhoz, így hamarosan elérhető lesz az ingyenes hálózat.
Juhász Dániel a kültéri sporteszközök
létesítésére vonatkozó városi pályázatról érdeklődött. Hegyi István irodavezető tájékoztatta a képviselőket, hogy a
pályázatra szinte minden település benyújtotta kérelmét, ám még nem született bírálat. Végezetül Hoffer András
a jászberényi futball történetéről írott
könyvére irányult a figyelem, amelyet
dr. Gottdiener Lajos jegyző, JFC elnök
felajánlásában megkaptak a városatyák.
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Interjú Hevér Jánossal, az Electrolux Lehel Kft. jászberényi Hűtőszekrény- és Fagyasztóládagyár igazgatójával

Sosem hagyom a kollégáimat kétségek között
Motivációról, célokról és a fejlődés
(a siker) alapvetéseiről beszélgettünk
a június 19-én hivatalba lépett gyárigazgatóval, Hevér Jánossal.
Az Electrolux az autóipari beszállítótól, a Faureciától hívta át jászberényi egysége élére. A környezet ismerős – a Jászságon belül maradt –, ám
a terület, noha korábban dolgozott az
elektronikai szektorban, valamelyest
új. Mire számítsanak a munkatársak?
Sok-sok kérdésre, amiből már kaptak is némi ízelítőt. Hiszem és vallom,
hogy a jó vezető tudja, mi történik körülötte az üzemben, ahol az érték születik. A második munkanapon már ott
voltam a gyártósoron. Tisztában kell
lennem a részletekkel, csak így beszélhetek hitelesen a jelenről és a jövőről a
munkatársak előtt.
Fél percben: mit emelne ki a pályájáról?
Az Electrolux a hatodik cég a szakmai életrajzomban. Végigjártam a
szakmai ranglétra fokait: villamosmérnöki diplomával a kezemben karbantartó mérnökként kezdtem el dolgozni a Philips szombathelyi gyárában.
Idővel karbantartás, majd mérnökség
vezető lettem. Ehhez jött a termelésés üzemvitel, később termelési igazgatóként dolgoztam, Ukrajnában gyárat
igazgattam, voltam üzletág igazgató,
aztán a LEAN-vonalra keveredtem, autóipari gyárat vezettem. Most ismét egy
gyár élén állok – Jászberénybe bizonyos
értelemben hazatértem.
Mit ért ez alatt?
A Gönczy Sándor vezérigazgatóval
Pintér Andrea Jászberény kiemelkedő, fiatal sportolója, akire nemcsak
röplabdában elért sikerei miatt lehetünk büszkék. Kedvessége, szorgalma
és kitartása példaértékű lehet mindenki számára.
Kazsimér Nóra
Ha a városban sétálva összefutnak
veled a sportkedvelő emberek, rád
nézve kivétel nélkül a röplabda jut
eszükbe. Miért éppen ezt a sportágat
választottad?
Portelken jártam általános iskolába,
ahol Litkeiné Kati néni volt a testnevelés
tanárom. Ő volt az, aki a kezdetektől
bátorított a futóversenyekre, fesztiválokra. Ötödikes lehettem, amikor Litkei
Gábor, Kati néni férje Jászberényben
edzette a röpiseket és meggyőztek, hogy
a magasságom miatt kipróbálhatnám.
Rengeteg pozitív visszajelzést és bíztatást
kaptam, és ahogy teltek az évek bekerültem a nagyobbak közé, akik jóval idősebbek és ügyesebbek voltak nálam, ami
kissé elbátortalanított. Természetesen,
mint később kiderült feleslegesen, mert
bár én voltam a legfiatalabb közöttük,
sosem kezeltek így és mindig segítettek.
Akkoriban még csak heti három edzésünk volt, ma már az NB I-ben minden
nap van, olykor dupla is. Nagyon távolinak tűnnek ezek az emlékek, de mindig
szívesen gondolok vissza rájuk.
Hogy érzed magad a jelenlegi csapatodban? Mennyiben volt ez más,
mint az előző évben?
A külföldi játékosokat nehéz volt a
nyelvi korlátok miatt megismerni a személyiségüket, a játékstílusukat. Nekem
ez volt talán a legnehezebb évem, amihez nemcsak az edzőváltás tett hozzá.
Valahogy nem éreztem úgy, hogy együtt
lenne a csapat. Nem voltak edzésen kívüli programjaink, érezhető volt, hogy
mindenki várta a végét és ez a hozzáál-

folytatott első, hét hónappal
dődött, sőt meg is történt.
ezelőtti megbeszélésen fehéSzeretnék igazi motorja lenni
ren-feketén kiderült: olyan
ennek az átalakulásnak.
vállalati kultúrába érkezek,
A változó környezetben
amely ismerős, amelyet szemagunkat is folyamatosan
retek. Az Electrolux annak
felül kell múlnunk, hogy
idején teret adott a Lehel hafenntartható módon sikeregyományainak, az évtizedes
sek maradjunk. Az országos
tapasztalatoknak,
ezekhez
munkaerőpiaci tendenciát –
társította a saját koncepcia munkaerő elvándorlását –
óját. Új tulajdonosként komegtörve, a helyi törzsgároperációra, win-win helydát megbecsülve szeretném
zet kialakítására törekedett.
új pályára állítani a gyárat. A
A vezetésben és a kommunitudást, amit ezek az emberek
kációban nekem is ez a straképviselnek, nem adjuk oda
tégiám. Őszintén mosolyoga szabad piacnak. Érthetőbva kérek, és nem utasításokat
ben: robotizálunk, automaosztok. A szüleim így neveltizálunk, a jelenlegi dolgozói
tek fel, a magánéleti és a célétszámmal gazdaságosabges tapasztalataim pedig igaban termelünk.
zolták ennek a hozzáállásnak
A jászberényi gyárban is
az előnyeit, a helyességét.
az Electrolux Manufacturing
Milyen célokkal vágott
System (EMS) – egységes
bele a munkába?
Electrolux Gyártási Rendszer
Mindenképp előny szá– alapján működünk, három
HEVÉR JÁNOS
munkra, hogy a jászberényi
fő területre fókuszálva: bizVillamosmérnök. 1996 óta több periódusban, különböző
Hűtőszekrény- és Fagyasztó
tonság, minőség, fenntarthabeosztásokban dolgozott a Philipsnél, a Flextronicsnál és a
ládagyár az Electrolux egyik
tó növekedés. AZ EMS válJabilnél, a hármas körforgást a Samsungnál töltött egy év
kiemelt európai gyártóbázilalatunk
munkavállalóira
(2013–2014) törte meg. 2016-ban az autóipari beszállító,
sa, ahol több mint 1,3 millió
támaszkodik, az egyéni fejlőa Faurecia jászárokszállási üzemének ügyvezetője lett. 2017.
termék készül. Mégsem dőldésre és a szervezetek együttjúnius 19-től az Electrolux jászberényi Hűtőszekrény- és
hetünk hátra, mivel a külső
működésére, ez teszi lehetőFagyasztóládagyár igazgatója. 41 éves, nős, két lány apja.
piaci tényezők folyamatosan
vé számunkra a folyamatos
változnak, és az Electrolux
fejlődést. Az Electroluxnál a
is belső szerkezeti átalakuláson megy a jövő, a gyengébb minőségű, de ked- termelési módszer egy olyan integrált
át, amely a magyar gyárakat is érinti. vezőbb árú háztartási berendezések te- rendszer, amely a „legjobb gyakorlaton”
Az alsó-közép kategóriás termékek he- rületén nem kívánunk versenybe száll- alapul, annak érdekében, hogy a verlyett a közép, de leginkább a felső beso- ni. A mostani átstrukturálás inkább a senytársaink elé kerülhessünk és megrolású cikkek gyártásában vagyunk ér- hűtőgépeket érinti, mert a porszívó- őrizzük a pozíciónkat. Új vezetőként
dekeltek, ez is a fókusz. Szerintünk ez gyárban az átállás már korábban elkez- én is erre támaszkodom. Célom, hogy

Mindig örömmel megyek edzeni

lás nem segített abban sem, hogy bízzunk önmagunkban. Az előző években
megszoktam, hogy a pályán nagyon jó
a hangulat, de idén a szurkolók sem
jöttek annyira, pedig máskor rengeteg
pluszt adnak. Persze tiszteletben tartom
a szurkolók döntéseit, de hiányoznak
mellőlünk.
Mi a véleményed az edzőváltásról? Milyen hatással volt ez a fejlődésetekre?
Megszokott volt a régi felállás. Azt
sem mondom, hogy rossz és azt sem,
hogy jó volt, de az biztos, hogy nagyon sok új dolgot tanultam. Minden
edző más, de minden edző próbálja a
legtöbbet kihozni a játékosaiból. Így,
hogy egy külföldi, horvát edző mellett
dolgoztunk a kommunikáció
nem mindig működött gyorsan. Az edzéseken például nem
is beszélgethettünk, kizárólag a
játékkal kapcsolatosan. Igyekszem azért hasznosítani, amiket
eddig tanultam tőle, de ös�szességében nagyon lemerített
minket ez az év. A kétes érzés
amúgy is minden szezon végére jellemző, mert ilyenkor sok a
változás, a csapat szerkezetében
is, ami majd csak augusztusban
lesz végleges.
Mi az, amiben idén jobb
voltál, mint korábban?
Amiben úgy érzem, hogy
minden évben fejlődőm, azok
a nyitások. Eleinte csak földről
nyitottam, és megtanultam a
különböző technikákat, hogy
pörögjön vagy lebegjen. Majd
a felugrásos nyitás következett,
ami nehézkesen indult, mert ott
a dobáson múlik minden, ami
számomra mindig nehéz volt.

Eddig csak bal kézzel ment, de a horvát
edzőnk bíztatott, hogy mindkét kézzel
sajátítsam el. Egész évben napi szinten
gyakoroltam mindkettőt, de még most
is nagyon sokat kell fejlődnöm benne.
Amiben még javítanom kell, azok a
blokkok, mert hiába ugrok magasra, ha
a kezemet rosszul viszem. Ebben még
igencsak fejlesztenem kell magam, összpontosítani, hogy végül jól csináljam.
Sokszor fejben jobban ott kell lennie a
játékosnak, mint azt sokan gondolnák.
Mi az, ami a feszített edzések közepette energiát ad és feltölt?
Fontos az, hogy szeresd, amit csinálsz és én mindig örömmel megyek
edzeni. Nekem ez szívből jön. A mérkőzések után, általában megkapjuk az egy

nap pihenőt a regenerálódásra. Azért ez
a nap sem telik el mozgás nélkül. Szeretek sétálni, közben átgondolni a dolgokat. Imádok sütni-főzni, az nagyon feltölt. Vagy ha úgymond lentebb vagyok,
akkor motiváló filmeket is nézek, zenét
hallgatok, könyveket olvasok, melyek
pozitívan hatnak rám és melyeket aztán
beépítek a mindennapokba.
Volt már, hogy elgondolkodtál
azon, hogy esetleg abba hagyod a
sportolást?
Volt már igen, amikor több kisebb
dolog összegyűlt, de nem tudnám már
teljesen abbahagyni. Ha már nem leszek versenyképes, akkor sem szeretnék
teljesen elhatárolódni. Két éve például a
kicsiknél segítettem az edzéseken. Diákolimpián is voltam velük két
napig, ahol programokat szerveztem nekik szabadidőben.
Sétáltunk a városban, motiváló
könyvből olvastam fel nekik
aztán megbeszéltük, hogy ők
mit gondolnak ezekről. Cetlikre írattam velük, hogy mit várnak a versenytől és, hogy miben
érzik magukat jónak, miben
szeretnének fejlődni, majd felolvasták egymásnak, illetve egymásról is elmondhatták a véleményüket. Például ehhez lenne
kedvem a későbbiekben is.
Melyik volt számodra a
legemlékezetesebb győzelmetek?
Amikor feljutottunk az
NB2-be, azt sose fogom elfelejteni. Illetve talán a tavalyi
Magyar Kupa, amikor bejutottunk az első négy közé. Akkor
Újpest ellen játszottunk és 1-0
volt már nekik, mivel a hazai
mérkőzést elvesztettük (3:0).

a gyár a jelenlegi Ezüst EMS-fokozatról
ismét a Platinum minősítést érje el, amit
két évvel ezelőtt már birtokolt. A mostani minősítés hátterében egy új termékvonal bevezetése áll. Úgy gondolom,
újra bizonyítanunk kell az igazgatótanács felé, hogy a következő lehetőségnél
ismét könnyű dolga legyen, amikor egy
új termék gyártásának helyéről dönt. Területünk van a fejlesztésekre, ez adottság, a többi rajtunk, az elszántságunkon
és a teljesítményünkön múlik.
A fejlődésnek, a sikernek mi a kulcsa?
Sosem hagyom a kollégáimat kétségek között, és ezt várom el a feletteseimtől, a munkatársaktól is. Mielőtt kimegyek egy megbeszélésről, röviden
megismétlem, miről volt szólt, miben
egyeztünk meg. Úgy kell felállnunk a
tárgyalóasztaltól, hogy valamennyien tudjuk, mi a konklúzió, ki mit vár
a másiktól, mit kell tennie az ügy előmozdításához. Nekem a LEAN ezt jelenti. Aminek értelme van, és előre visz,
azt csináld, amiben nem hiszel, ráadásul pluszmunkát ad, azt felejtsd el. Nekem ez a hitvallásom. Dolgozhatok napi
90 órát, ha nem tudok mögé eredményt
tenni, ha nincs hozzáadott érték, akkor felesleges vagyok. Márpedig én vagyok annyira hiú, hogy ha valamit leteszek az asztalra, szeretem azt hinni, hogy
azt mások is látják, és a nap végén azt
mondják: ez jó munka volt! Engem ez
motivál. Aki érett gondolkodással meglátja, hogy rá nézve az, amit közvetítek
felé, előnyös, nálam garantált csapattag,
mert a tudás és a képesség fejleszthető,
az attitűd viszont nem igazán.
(x)
A visszavágón mindenképp hoznunk
kellett a meccset 0:3 vagy 1:3-ra, hogy
arany szettet tudjunk játszani. 0:3-ra ez
sikerült is, így jöhetett a 4. szett (arany
szett) amit megnyertünk 14:16-ra, eszméletlen jó érzés volt. Ezen kívül a nyári
strandröplabda, ami számomra ilyen
örömsport, igazi kikapcsolódás. Bár nehezebb a homokban, azért élvezetesebb
is, hiszen gondolkodás nélkül vetődik
mindenki.
Van valamilyen végső, nagy álmod
a röplabdával kapcsolatban?
Szeretnék külföldre kimenni vendégjátékosnak. Tavaly is lehetett volna
már, volt lehetőségem, de főleg a nyelv
miatt még bizonytalan voltam. Meg
ismerem magam és tudom, hogy fejlődnöm kell a játékban is és fejben is.
Szeretnék higgadtabb játékos lenni. Az
álom az Olaszország, azt nagyon szeretném, de kezdetnek tulajdonképpen bármi jöhet, amivel beleszokhatok a kinti
világba.
Mi jelent számodra a sport? Mit
adott neked?
Igazából rengeteg önbizalmat adott.
Megtanított küzdeni. Bennem mindig
az volt, hogy nyerni akarok, de megtanultam, hogy a veszteségekből is nagyon
sokat lehet tanulni. Nem szeretem, ha
mások elkönyvelik, hogy egy mérkőzés
csak vesztes lehet. Úgy érzem a sportnak
köszönhetően bizakodó és másokat bíztató emberré váltam. Másoknak és saját
magamnak is sokat segítettem abban,
hogy higgyek a pozitív végkifejletben.
Az ember sok mindent megtanul magáról, ha sportolni kezd. És persze nagyon
jól esik, hogy ennyien szeretnek és más
városokból is átjárnak megnézni bennünket. Sok üzenetet kapok például a
kicsiktől, hogy szeretnek és van, akinek
példaképe is vagyok. Fantasztikus érzés.
De ebből semmi nem valósulhatott volna meg, ha nincsenek a szüleim, akik
felneveltek és mindvégig támogattak.

Jászság

4. oldal

2017. július 20.

Hőség a búzamezőkön Ötvenéves osztálytalálkozó Portelken
1967 júniusában a 8. osztály búcsúzott a Porteleki Általános Iskolától
és szeretett osztályfőnökétől, Csillik Józsefné Margitkától. Szétszórt
a sors bennünket, de időről időre
összejövünk, hogy megoszthassuk
egymással emlékeinket, örömünket,
bánatunkat. Július 8-án a szépen
felújított Porteleki Általános Iskola
„kisiskola” épületében is így történt.
Megemlékeztünk a 32 fős osztályból hiányzó 7 fiúról, akik már sajnos
nem lehettek közöttünk. Tiszteletünket
és mélységes szeretetünket kifejezve helyeztük el koszorúnkat Salamon József
tanár úr emléktábláján, mely az iskola
falán őrzi emlékét a porteleki gyerekek
nagy tanítójának. Ő volt az, akinek szó
szerint értve: élete volt az iskola, a tanítás. Mikszáth Kálmán szavai mindent
elárulnak érzéseinkről: „Itthon vagyok
újra, újra itthon, / Ismerősök jönnek
velem szembe. / Kedves arcok, elfeledt
vonások; /Gyermekkorom jut megint
eszembe.”
Szeretett osztályfőnökünk, Margitka, most is felkészülten jött órára,
mint mindig. Radnóti Miklós versével
többeknek könnyeket csalt a szemébe.
Visszaemlékeztünk az ötven évvel ezelőtti órák hangulatára, csínytevéseire

. A Pipacs Étterem szakácsai által elkészített finom ebéd után elkezdődött
az osztályfőnöki óra. Névsor szerinti
sorrendben meséltünk az elmúlt évek
eseményeiről, volt, aki az elmúlt ötven
évről, mert ő nem volt az előző találkozókon. Öröm és könnyek, sikerek és
kudarcok…,de mindenki vállalta önmagát. Összességében derű sugárzott
a mesélő arcokról. Magamban meg
is fogalmazódott: nem számít, hogy
kinek hány diplomája van, a lényeg,
hogy a választott út, ha göröngyös is,
de örömöt adjon. A szakma szeretete,
a családi vállalkozások sikere, a békés
családi élet megteremtése, a született
gyermekek útjára bocsátásának öröme
felülír minden diplomát. Jó volt hallgatni egymást.

Köszönjük iskolánknak, tanárainknak, hogy szeretettel, de kellő szigorral
úgy formálták személyiségünket, hogy
az egyszerű paraszti származású gyermekekből az élet minden területén
helytálló, derűs, magabiztos emberekké lettünk. Büszkék vagyunk arra, hogy
ide jártunk, hogy olyan pedagógusok
tanítottak bennünket, akikről csak legfelső fokon lehet beszélni.
„Újra tanítsz az életbe kimennünk,
/ S büszkén vinni bölcs tudást, ép hitet, /
És vallani: nem hullhat romba bennünk,
/ Amit a jó iskola épített!”
(Tóth Árpád)
Szűcs Lajosné (Völgyi Mária),
aki ma is szívesen lenne porteleki diák

Harmincéves a mézvásár

Gergely Csilla képriportja

 folytatás az 1. oldalról
Abban az időszakban szűnt meg
az egycsatornás értékesítési rendszer,
és akkor már több felvásárló cég felé
is lehetett értékesíteni a méhészeti termékeket. A szervezők nem is sejtették,
hogy idővel nemcsak az Ifjúsági Ház
udvarát, de még a Bercsényi úti Sportcsarnokot, annak udvarát és az utca egy
szakaszát, valamint a Conselve Parkot
is megtöltik a méhészeti termékek vásárával. A kiállítók száma az évek során
kétszázra dagadt, és a látogatók száma
is igen jelentős, évről évre egyre többen
kíváncsiak a mézvásárra. Idén hat-hétezer látogatót várnak határon innen és
túl. Ahogy a rendezvény nevében is viseli, ez méhésztalálkozó, az az alkalom,
amikor az egymástól távol élő szakmabeliek itt találkozhatnak, jó hangulatban tölthetnek el egy napot. Molnár
György kiemelte, hogy törekednek a
rendezvény családias jellegére, ezért
szerveznek gyermekprogramokat, kézműves foglalkozást, könnyűzenei műsorokat. „S természetesen ez a nap a
mézről szól, minden eseménynek meg
lesz a mézes jellege, mindenki kedvencével, a Macival.”
Több mint húsz éve része a programnak az élő méhcsalád kezelésének
bemutatója méhszúrás nélkül, amely
során a méhész bevezeti az érdeklődőket a méhek varázslatos, misztikus
világába. A látványos, ismeretterjesztő
bemutató azóta is töretlenül az egyik
legkedveltebb momentuma a rendezvénynek. Szintén sokakat vonz a mézkirálynő választás, amely során a zsűri a
szépségen túl a méhészet, a méz iránti
elkötelezettséget, hivatástudatot, a kiváló kommunikációs képességeket is
előtérbe helyezi.
Újdonság a mézvásárok történetében, hogy a 30. alkalomra megalakul
a Jászsági Mézlovagrend, így még erősebb szövetséget alkotva a magyar méhésztársadalom iránt elkötelezett zászlóvivők között.
S ha már a magyar méhésztársadalomról esett szó, nem mehetünk
el e tény mellett, miszerint az idei év
méhészeti szempontból igen nehezen
indult. Hiszen a rendkívüli hideg és a

betegségek miatt a méhek egy része elpusztult és csak ott sikerült jól az első
akác, ahol a méhcsaládok jó állapotban
maradtak. Az ezt követő időszak a szaporításról szólt, így sikerült mostanra
felfejleszteni a több mint egymilliós
méhállományt. Molnár György reményét fejezte ki, hogy a napraforgó
időszaka már sokkal kedvezőbb lesz a
méz mennyiségét illetően. A szorgos
állatoknak nincs sok idejük a gyűjtésre,
hiszen mindössze három hónap alatt –
májustól júliusig – kell begyűjteniük az
éves táplálékot.
De amit nehéz munkával összegyűjtenek az év során, ember s állat
hasznára válik, és sok esetben gyógyulására. Az úgynevezett apiterápia, a
méhészeti termékek gyógyhatásai már
ősidők óta ismertek, de a modern orvostudományban nem preferálják. Éppen ezért is lesz érdekes dr. Nagy Anna
Mária belgyógyász előadása a méhpempő és a propolisz gyógyhatásairól,

aki a kemikáliák helyett a természetes
medicinákat részesíti előnyben.
A szervezők a szakma képviselői
mellett a mézfogyasztóknak is kedvezni
szeretnének szórakoztató műsorokkal,
sztárvendégekkel. Idén többszörösen is!
Tizenegy óra után elsőként Kovács Kati
lép színpadra, majd a Zenebona Társulat gyermekműsorával a kisebbeknek
mesél a szorgos méhecskékről. Az érces hangú Feke Pál 13 órától énekel, s
a nap végén, 18 órakor Freddie, A Dal
2016 győztese lép színpadra, amely az
előzőekkel ellentétben belépőköteles.
Aki kedveli a fiatal, sármos úriembert,
érdemes mihamarabb megváltani a jegyét, hiszen a Bercsényi úti Sportcsarnok maximum ezer rajongó befogadására alkalmas.
De előtte még szokás szerint 15.30
órakor tombolasorsolásra kerül sor,
számos értékes nyereménnyel. Érdemes
minél nagyobb esélyt szerezni a megszerzésükre!

Visszatekintő

2017. július 20.
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A tűz és a jég országa Legyél te is hithős!
Több mint száz gyermek táborozott a
Jászberényi Református Egyházközség szervezésében a Thököly úti gyülekezeti házban július első hetében.
g. cs.

Ismét egy fantasztikus országot fedezhettünk fel. Az Erasmus+ pályázat
által négy Apponyis diákkal egy hetet
Reykjavíkban és környékén tölthettünk el.
mizsei
Izland a lávamezők, a gőzölgő talaj,
a türkizkék vízesések tömkelege, a kék
jéghegyek, a mélyfekete gleccserek és
madarak birodalma. A Föld egyik legérintetlenebb országa. Projektünk témája a különböző országok madarainak
megismerésére terjed ki. Partnereink izlandi, német, spanyol, erdélyi és lengyel
iskolák.
Hétfő délelőtt megérkeztek a ven
dégországok tanulói és tanárai az iskolába, ahol élőzenei előadással fogadtak
bennünket a diákok. Majd táncbemutató következett, amelyhez mi is szívesen
csatlakoztunk. A rövid üdvözlést követően az első nap nagy részét az iskolától
nem messze, a Seltjarnarnes-félszigeten
töltöttük. A fekete homokos tengerparton a diákok csoportokban információkat gyűjtöttek különböző madarakról.
Fotózták őket, távcsövekkel figyelték viselkedési szokásaikat, rögzítették hangjukat, és élőhelyükről gyűjtöttek tollakat, apróbb tárgyakat, amelyeket a hét
folyamán felhasználtak a feladatok elkészítéséhez.
A további napokban ezeknek az
ismereteknek a birtokában workshop
okon vettek részt. Részletes rajzokat
készítettek a megfigyelt madarakról,
agyagból mintázták meg azokat és tojásaikat, térképeken jelölték vonulási
útvonalaikat, élőhelyüket, valamint
madárfészkeket csináltak a tengerparton
gyűjtött növényekből, és végül többnyelvű PPT-t készítettek a megfigyelt
állatokról.
Jutott idő a kirándulásra is. A Flói
Madárrezervátumban sikerült távcsövekkel szemlélni számos égi vándort.
Természetesen a gejzíreket sem hagytuk

ki, hiszen ezek Izland legnépszerűbb
látványosságaihoz tartoznak. Ámulva
hallgattuk vendéglátóinkat, ahogyan
elmagyarázták, hogyan jut el a több
mint 100 Celsius-fokos víz a hegyekből
Reykjavík városába, és látja el az egész
fővárost meleg vízzel. Nemcsak a fűtést
és a melegvíz-ellátást oldják így meg,
hanem közkedvelt szabadidős tevékenységüket, a fürdőzést is. A kirándulásaink alatt több ízben is megmártóztunk
egy-egy órára, hogy felmelegedjünk. Ők
úgy frissítik fel magukat napközben a
fürdőzéssel, mint ahogy mi megállunk
kávézni egy benzinkúton. Felejthetetlen
emlék marad a bugyogó gejzírek közötti
medencében való fürdőzés is.
A Tengeri Kutató Intézetben előadáson vehettünk részt, ahol a bálnákról
bővült ismeretünk. Ez nagyon hasznos
volt, hiszen a következő nap bálnalesen
vettünk részt az óceánon, ahol számos
fajt fotózhattunk le. Hihetetlen élmény
volt, ahogy azok az óriások felbukkantak körülöttünk! Az izlandi vendégszeretet is igen figyelemreméltó, a szülők
barbecue-val vártak az egyik hosszú nap
után. Az egész lakosságról elmondható, hogy kedvesek, figyelmesek, hiszen
bármerre jártunk, mosolyogva fogadtak
bennünket, és ha kérdésünk volt, szívesen válaszoltak.
A sikeres partnerkapcsolatnak köszönhetően ősszel ismét ellátogathatunk
ebbe a varázslatos országba.

A gyülekezeti táborba a Jászság több
településéről érkeztek óvodás, általánosés középiskolás korú gyermekek július
3-án, hétfőn reggel még kicsit félszegen.
Mező István református lelkipásztor és
szintén lelkész felesége, Ildikó szeretetteli
fogadtatása azonban hamar közösséggé
kovácsolta a csapatot, és igazán gazdag
hetet tölthettek együtt. A Jászberényi
Református Gyülekezeti Házat és udvarát vidám gyermekkacaj töltötte be, míg
a templom az imádság, az elmélyülés és
a szívből szóló énekek színtere volt.
Amint a tábor címe is hirdeti: „Legyél te is hithős!”. E jelmondat és a reformáció 500. évfordulója köré szerveződött
foglalkozásokon keresztyén hitünk legfontosabb alapigazságait vették át a gyermekekkel bibliai történeteken keresztül –
tudtuk meg Nagytiszteletű Mező István
lelkész úrtól. „A Szentírás központi igazságait szeretnénk megérteni… A keresztyén ember számára a legfontosabb személy Krisztus, aki egyedüli közbenjárónk
utunkon a mennyei Atyához, a szeretet
Istenének a megértéséhez.” Mező Istvánné Ildikó lelkipásztor hozzátette, hogy a
hét folyamán a reformáció öt alapigazságáról elmélkedtek a gyerekekkel a bibliai
órákon: egyedül a Szentírás, egyedül hit
által, egyedül Krisztus, egyedül kegyelemből, egyedül Istené a dicsőség.
A napi bibliai idézetek, hitigazságok, énekek és természetesen a sok-sok
játékos foglalkozás mellett minden nap
vendégeket is fogadtak a táborban. Hétfőn elsősegélynyújtással ismerkedhettek
meg a fiatalok Szaszkó Kálmán mentőtiszttől, kedden a Gedeon Társaság
jóvoltából minden gyermek kapott egyegy Bibliát. Szerdán a ceglédi Molnár
Mária Református Fogyatékos Ápoló-

Gondozó Otthonból érkeztek vendégek
a táborba. Mező István lelkész meglátása szerint sokat tanulhatunk a fogyatékkal élőktől, például a szeretetet.
„Mindenképpen jó lenne megtanulni
valamennyiünknek az ő szeretetnyelvüket, és bátran árasztani a szerete-

minden segítőnek, aki részt vett a gyermekek táboroztatásában, valamint Szabó Tamás polgármesternek és Jászberény
Város Képviselő-testületének támogató
segítségükért, mellyel hozzájárultak a
táborozó fiatalok ellátásához. Nagy András HEB elnök és Keresztesi János személyesen is meglátogatta a táborozókat.
Örömmel konstatálták, hogy az önkormányzat által felajánlott támogatás jó
helyre került, jó célt szolgál a táborozó

tet embertársaink felé.” Csütörtökön
Gombola András tartott előadást életének sötét korszakáról, szenvedéseiről,
vívódásairól, majd Isten segítő kezének
megfogásáról és megszilárdított hitéről.
A nap folyamán a Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai is ellátogattak
a táborba, élményszerűen mutatva be a
gyermekek számára a bűnmegelőzést.
Vasárnap méltó módon, ünnepi istentisztelettel zárult a tábor, szeretetvendégséggel és jutalomosztással.
A szervezők köszönetet mondanak

fiatalok testi-lelki fejlődésében.
Jó hír, hogy a Jászberényi Református Egyházközség július 24. és 28.
között szintén tábort szervez 7-13 éves
gyermekek részére, ezúttal angol nyelvi
specializációval. A Szentírás Szövetség
angol és magyar anyanyelvű munkatársainak közreműködésével vidám, játékos foglalkozásokkal, bibliai tanítással,
angolórákkal, valamint angol énekekkel
várják az ifjúságot. Korlátozott számban
még lehet jelentkezni a táborra a Thököly úti Lelkipásztori Hivatalban.

A

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.

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

Ingatlancsere
Fő út mellett 845 m2-es telken,
3 szoba öszkonfortos gáz
és vegyes tüzelésű,
tehermentes családi házamat

társasházi lakásra
cserélném

2. emeletig, Jászberény
belvárosában. A kert rendezett,
gazdálkodásra is alkalmas.

Érd: 06/30-458-9911

Jászberény, Nagykátai út 3.
(Penny markettel szemben)
Tel.: 06-20/409-4896
Nyitva tartás: H-P.: 9-17,
Sz.: 9-13, V.: zárva

106 féle laminált padló
készletről!

Német autóipari cég munkatársat keres

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)

Szabadidő

6. oldal

Forróságban a könyvtárban
A nyár beköszöntével a napsütéses
órákon és a szabadban töltött perceken túl az elfogyasztott könyvek száma is gyarapszik. Kedvező időszak
ez a partmenti olvasásra, útikönyvek
böngészésére vagy akár a kötelező
olvasmányok pótlására. Azt gondolnánk, hogy mai rohanó világunkban
aligha jut már annyi idő az irodalomra, mint régen, de a jászberényi
könyvtár dolgozói rácáfoltak eme felvetésre, mikor beavattak minket városunk lakóinak olvasási szokásaiba.
kazsimér
A nyári zárva tartáshoz
közeledve igencsak megnőtt
a forgalom a városi könyvtárban, mely nemcsak a megemelt kölcsönzési korlátnak,
de a javában tomboló nyári
szünetnek is köszönhető. A
beiratkozók többségét jellemzően a diákok, illetve a
már tagsággal rendelkező családok kisebb testvérei alkotják, de a kölcsönzési gyakoriság mezőnyében továbbra is
az idősebb korosztály vezet.
Kisebb részt tesz ki a harminc és negyvenév közötti réteg, akiket
csak ritkán lehet látni a polcok között
bolyongani, ha mégis, akkor pedig leginkább a szak- és kézikönyvek részlegén.
A gyermekkönyvtárosok elárulták,
hogy hosszú kihagyás után az idei évben
számos jó magyar szerzővel bővült a kínálat, ami külön örömöt jelent számukra. A legkisebbek körében még mindig
kedveltek a sorozatok, mint például
Bartos Erika Bogyó és Babócája vagy
Beck Andrea Titoktündér meséi. A nagyobbak már a Szent Johanna gimivel
hatalmas népszerűségre szert tett Leiner
Laurát, Vörös pöttyös könyveket és a
Neveletlen hercegnőt publikáló Meg
Cabotot olvasnak.
Az ifjúsági művek terén új sorozat is
megjelent, mely a fiatalok szleng szavait
felhasználva a LOL és a DAC rövidítéseket kapta. Ezeket a köteteket azoknak
ajánlják, akik a vámpíros őrületet hátrahagyva inkább hétköznapi pillanatokban és vicces történetekben szeretnének
elmerülni. Még mindig sokan keresik az
értelmiségi kisegér, Geronimo Stilton
kalandjait, a szórakoztató Egy ropi nap-

lóját, és a már szinte megkerülhetetlennek számító Harry Pottert. A szépirodalom mellett – hála a csillagdában
szervezett látogatásoknak és programoknak –, igencsak megnőtt az érdeklődés
a világűrrel kapcsolatos kérdéseket boncolgató könyvek iránt.
A könyvtár azonban már kinőtte
hagyományos szerepeit. Az utcáról betérő családok az alapvető szolgáltatások
igénybevételén túl, a mesesaroknak és a
kamasz szobának köszönhetően szabadidejüket is szívesen töltik a könyvek társaságában. Amíg a kisebbek izgalmakra
vágynak, addig a felnőtt részlegen hódítanak a könnyű vízparti olvasmányok, a

család-és romantikus regények, a relaxációs témájú irományok, és az ezoterika
rejtélyes tanait taglaló kiadványok.
Továbbra is sokakat vonzanak a
Közel-Kelet titkos viszonyai, így felkapottnak számítanak az egyébként
magyar származású, álnéven író Borsa
Brown arab sorozatának kötetei is. Nem
ő az egyetlen hazai szerző, aki külföldi
név mögé bújva ontja magából a folytatásos történeteket. A terjedelmes
életművel rendelkező Lőrincz L. László
– vagy ahogy a borítókon legtöbbször
olvasható Leslie L. Lawrence – eladott
könyveinek számát tekintve Magyarország legeredményesebb írója. Sikereinek
hála méltán foglalhat helyet a keresett
kötetek polcán, olyan közkedvelt írók
mellett, mint Stephen King vagy Agatha
Christie.
A technikai újdonságok korában
megnyugtató látni, hogy nemcsak a
határon túli, de a magyar irodalom is
virágkorát éli, és az emberek nem felejtették el a könyvek illatát, vagy azt az
élményt, melyet egy jó történet olvasása
közben csak a fantáziánk adhat nekünk.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059

MEGHÍVÓ

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája a
TÁMOP-6.1.2/11/3 -2012-0059 projekt fenntartásának keretében meghívja a kórház nyugdíjas dolgozóit a 2017.07.31-én, 15.00-kor tartandó

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT”

rendezvényére.
HELYSZÍN: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Ebédlő
PROGRAM: ● Dr. Nagy Piroska, nefrológus főorvos:
Az időskori nefrológiai betegségek és a folyadékfogyasztás jelentősége. ● Dr. Rápolti Nagy Katalin:
A napsugárzás káros hatásai. ● Csief Anna,
dietetikus: Folyadékfogyasztás.
Elérhetőség: Egészségfejlesztési iroda:
0657/500-200 /297 mellék
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Naplójegyzetek táborozás közben

Kedves Naplóm! Június 26-án, hétfőn
reggel 7-kor búcsút vettünk szeretett
községünktől, Marosszentgyörgytől,
ahol a szülők mellett polgármesterünk
is lengette fehér zsebkendőjét utánunk. Elindultunk Jászberénybe.
Utunk Kolozsvár felé vezetett, ahol
megnéztük a Szent Mihály templomot,
Mátyás király szülőházát, valamint a Mátyás király szoboregyüttest a kolozsvári
egyetemisták körében csak „Matyi-tér”ként emlegetett főtéren.
Buszunk továbbgurult Nagyvárad
irányába. Itt is kiszálltunk egy pillanatra,
hiszen Szent László-év lévén a katolikus
egyházban és Szent László nap előnapján
indultunk útnak, így nem hagyhattuk ki
a Szent László Római Katolikus Székesegyház megtekintését.
Immár a gótikáról és a barokk stílusról begyűjtött tudásanyaggal a tarsolyunkban haladtunk tovább, útba ejtvén
Horthy Miklós kúriáját Kenderesen, míg
végül célba értünk Jászberényben.
Jászberényben szívélyes fogadtatásban volt részünk: Gál-Dobos Beáta
rendezvényszervező, aki a továbbiakban
végig velünk volt és gondoskodott rólunk. Szatmári Antalné alpolgármester asszony és Emma néni, Zsuzsa néni
barátnője köszöntött minket a Pipacs
étteremben, majd elkísértek szálláshelyünkre, az Öregerdei Táborba. Erről a
helyről mesélnem kell néhány mondatot:
úgy tűnt, hogy a semmi közepén, a világ
végén van, hisz mentünk, mendegéltünk
vagy inkább gurultunk, míg kifogyott az
út a kerekek alól, majd a homokos úton
haladtunk tovább, míg végül megpillantottuk azt a tanyasi iskolát, amelyet
átalakítottak táborozóhellyé. Erdőben
voltunk, védve a nap hevétől, kényelemben voltunk. Végre pihenhettünk kicsit a
következő napok izgalmai előtt.
Jászberény, június 27. kedd
Kedves Naplóm! Ma korán kelt
mindenki, tele várakozással a nap eseményeivel kapcsolatosan. Jártunk a Hamza Múzeumban, megtekintettük a Jász
Múzeum kiállítását, ahol Lehel kürtjét
is láthattuk a korabeli jász népviseletek és használati eszközök között. Anita
néni volt a vezetőnk ma, aki a tárlatok
mellett megmutatta nekünk a nevezetes
szobrokat, parkokat, a békás szökőkutat,

a főtemplomot és a városházát, ahol újra
találkozhattunk az alpolgármester as�szonnyal.
Farkaséhesen ültünk asztalhoz a
Pipacs étteremben, majd a jászberényi
strand medencéi frissítettek fel bennünket. Estig lubickolhattunk, csuda jó volt.
Jászberény, június 28. szerda
Kedves Naplóm! Izgalmas napra ébredtünk. Ma egész napunkat a Jászberényi Állat- és Növénykertben tölthetjük.
Szerencsésen meg is érkeztünk az
állatkerthez, ahol Laura néni és Ildikó néni fogadott minket szeretettel.
Gondozókhoz illő pólót és kalapot
kaptunk, elmondták a szabályokat és a
programtervet, majd „munkához” láttunk. Gyorsan végignéztük az állatokat,
majd lassított tempóban újra, ugyanis
egy napra mi lettünk az állatgondozók.
Megfoghattunk bogarakat, tatut, sünit,
pitont, és program szerint megetettük az állatokat: a pingvineknek nem
mi adtuk az ételt, őket csak figyeltük,
közben minden fontos tudnivalót elmondtak róluk, ahogy minden állatról.
Majd a vidrák, a kismedvék, a tarajos
sül, a szurikáták etetése következett. A
medvéknek mi készítettük el az eledelt:
farönkre kötöztünk csirkenyakat és növendék szívet, majd ezt dobták a medvék úsztatójába, ők pedig kifogták és
nassoltak jóízűen. A gibbonoknak elrejtettük a falatokat, a vaddisznókat, tevéket, lovakat is megetettük. Bementünk
a madarak ketrecébe, megnézhettük a
papagájokat, a selyemmajmokat és a
hollót. Ez nem akármilyen holló volt,
tudott mindenféle dolgokat művelni:
kiválasztotta a színes kupakok közül a
pirosat, a kéket és a feketét, visszahozta
a felaggatott gyűrűt, összeszedte a pénzérméket. Az állatkert különlegessége
még az volt, hogy minden állatnak van
keresztneve: Rómeó és Júlia a két vidra. Minden állatnak volt egy története,
amit elmeséltek a gondozók.
A következő programpont a mozizás volt, ahol a Verdák 3 című filmet
vetítették, majd vacsora és esti mise. Elfelejtettem írni Kedves Naplóm, hogy az
Elektrolux gyár kantinjában ebédeltünk.
Este pedig beléptünk a Tescóba meglepit
vásárolni az otthoniaknak. Annyira izgalmas volt a mai nap, hogy alig tudtunk
elaludni a sok új élménytől.

Budapest, június 29. csütörtök
Kedves Naplóm! Ma korán útnak
indultunk, kimozdultunk Jászberényből, egyenesen Budapestre. Időre kellett
elérnünk az Országházba, amely tervünk
szinte lehetetlennek tűnt a sok út, híd és
rakpart lezárása miatt, így ahol lehetett
kiszálltunk a buszból, és futólépésben tettük meg az utolsó pár száz métert, hogy
az utolsó pillanatban még beessünk a tervezett keretbe.
Utána a Szent István Bazilika következett, majd ebéd egy török étteremben.
Később a Budai várat, majd a Hősök terét, végül a Vajdahunyad vár kertjében
lévő Anonymus szobrot láthattuk.
Zsúfolt napunk volt, sok látnivalóval.
Szerencsére velünk volt Gál-Dobos Beáta
és Lóczy Péter, akik szakszerűen végezték
munkájukat, és elvittek ezekre a történelmi helyekre. És képzeld Kedves Naplóm,
fagyiztunk a Budai várban! Szép zárása
volt a mai napnak.
Jászberény, június 30. péntek
Kedves Naplóm! Sajnos utolsó napunkat töltjük itt. Annyi jó dolog történt
velünk, de nemsokára itt kell hagynunk
a tábort... De ma még kalandra fel! Ismét Anita néni jött ma reggel, aki elvitt
minket túrázni a környékre. Megnéztünk néhány jellegzetes alföldi növényt,
és láttunk gyíkot, őzet, nyulat, kecskét.
Nem volt semmi! Öt kilométert gyalogoltunk... Fáradtan és éhesen érkeztünk
vissza az ebédhez, ahol meglepetés is várt
bennünket: Emma néni és Gyuszi bácsi
a helyi dinnyeföldről vásárolt nekünk
dinnyét, amit lehűtöttek nekünk. Majd
kézműveskedtünk, kipróbálhattuk a kovácsolást, kákafonatot, hajdíszt, ékszereket készíthettünk, nemezelhettünk, karkötőt bogozhattunk, vagy fonhattunk.
Délután találkozhattunk azokkal az
emberekkel, akik lehetővé tették nekünk
ezt a tábort. Nem szeretnék kihagyni senkit a listáról, ezért nem írom le a neveket.
Sokan voltak és kedvesek. Köszönjük
nekik a fáradságot, energiát, odafigyelést,
törődést, ajándékokat!
Jászberény-Eger-Debrecen-Nagy
várad-Marosszentgyörgy, 2017. Július
1. Szombat
Kedves Naplóm! Szomorúan hagytuk magunk mögött a táborhelyet. Búcsút intettünk mindennek és mindenkinek, majd Eger felé vettük az irányt.
Sajnos cudar idő várt ránk Dobó várában: esett az eső, süvített a szél, morcosak és fáradtak voltunk. Mire leértünk a
főtérre, kisütött a nap, így már jókedvvel folytattuk utunkat. Megnéztük Eger
főterét, az Egri Bazilikát, és buszunkat
Debrecen felé fordítottuk. Debrecenben meg szerettük volna nézni az ország
legnagyobb református templomát, de
az papszentelés miatt zárva volt, így
fotózkodtunk a főtéren, majd hazafelé
vettük az irányt.
Fáradtan és izgatottan érkeztünk
családunk ölelő karjaiba. Köszönjük a
marosszentgyörgyi polgármesternek is
ezt a lehetőséget, sok ismerettel bővült a
tarsolyunk általa.
Most hagylak, Kedves Naplóm, magadra, mert a családom várja az élménybeszámolót!

Ajánló
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Három az egyben
A Déryné Deszkáin nyári színházsorozat július 9-i előadásán a házasélet
misztériumába adott betekintést a
Budaörsi Latinovits Színház ötfős
színészcsoportja. A Szeretem a feleségem című Michael Stewart-darab
arra kereste a választ, milyen bonyodalmakkal jár, ha a házastársak színesíteni szeretnék kissé monotonná
vált házaséletüket.
Taczman Mária
A Szabadtéri Színpadon, a Jászkerület Nonprofit Kft. szervezésében bemutatott kétfelvonásos vígjáték rekeszizmokat és mosolyráncokat nem kímélő
támadás volt a nagyszámú közönség ellen. A ’70-es évek szexuális forradalma
csak egyfajta időbeli illusztráció volt: az
akkor kirobbant tabudöntögető, polgárpukkasztó elgondolások közül bizony
sok még ma is megoldatlan.
Adott két baráti kapcsolatban lévő
házaspár karácsonyra készülve egy
trentoni külvárosban New Jersey-ben,
amikor is a két férj, Alvin (Magyar Attila) és Wally (Szakács Tibor) a békésen
hullámzó házasélet tengerét – vagy inkább állóvizét – helycserés, vagy inkább
feleségcserés támadással akarják felkavarni. Wally-nek, aki szerint a szexuális
korlátok és gátlások leépítése a szabadság záloga, sikerül erről meggyőznie Alvint, aki egyfajta ellenpólusa az előbbinek: igyekszik a társadalmi elvárásoknak
és közerkölcsöknek megfelelni, azonban
igyekvése érezhetően izzadságszagú és
meddő. Egy próbát azért tesz: ha már
az egész város a csoportos szex oltárán
áldoz, ő sem maradhat ki, neki is ideje
letenni harminc évvel ezelőtti, elavult
nézeteit. Bár a házasságfrissítési hadjárat először csak édeshármasról szól,
Szenteste a négy főszereplő már egy
kész ménage-à-quatre, vagyis inkább
szinte az egyedüli díszletként szolgáló,

Fotó: jasznaplo.hu
kibővített franciaágy kellős közepén
találja magát. Az időközben meggyőzött feleségek – Cleo (Timkó Eszter) és
Monica (Pikali Gerda) – persze elsőként
zuhannak álomba, miután az elképesztő ötletgyárosok, a férjek kihátrálnak és
visszakoznak, ahogy ez lenni szokott.
A mindvégig sodró lendületű előadás diszkrét pikantériában bővelkedik,
bár a témával elképzelhető, hogy nem
minden néző tud azonosulni és nem
érzi a problémát magáénak, Michael
Stewart szövegei mégsem sértik senki
erkölcsi meggyőződését. A poénok, a
helyzetkomikum, a remekbe szabott
színészi alakítások végig működnek. Az
eukaliptuszos kacsa, a szexteszt kérdései,
a japán szexuális segédkönyv lehetetlen
figurái, a teljesen haszontalan karácsonyi ajándékok tömkelege – például a
hatvan kilogramm súlyt bíró hátizsák
vagy a kézi vezérlésű, ruhazsugorító
szobaszauna – mind komoly megpró-

báltatást jelentettek a rekeszizmoknak,
főleg, ha valaki edzés után érkezett. A
helyzetkomikumról és a színészi sziporkázásról nem is beszélve, elég csak
említeni a tányérdobálás egyik vétlen
áldozatának, az eltört tányérnak az esetét, amin még Pikali Gerda is megállt
nevetni. Magyar Attila pedig – akinek
elmondása szerint legendás felsőteste
egy lengyel dokkmunkáséhoz hasonlít
–, színészként és rendezőként is jegyezve
a darabot végig az előadás motorja.
Jászberény színházszerető közönsége tehát nem maradt mulatság nélkül
vasárnap este sem. A főként szórakoztatni és nevettetni akaró vígjáték azonban mégis hordoz egy megfontolásra
és megélésre kínált fontos üzenetet:
akármerre vinnének minket az aktuális
trendek és a „dehát mindenki ezt csinálja” szlogenje, csak azzal lesz jó a csók, és
forró az ölelés, akivel dolgunk van, aki
mellé rendeltettünk.

7. oldal

Programok
● Ökonap a Maci Oviban
Július 20-án, csütörtökön 10 és
15 óra között ökonapot szerveznek a környezettudatosság jegyében a Maci Alapítványi Óvodában.
Lesznek ökojátékok, játszóház, környezetvédelmi foglalkoztatók, újrahasznosított tárgyak készítése és
kulturális kísérőprogramok.
● 155 éves a Palotásy János
Vegyeskar
Július 22-én, szombaton 17 órakor megemlékezést és koszorúzást
tartanak a Fehértói temetőben,
majd 18.30 órakor nyitják meg a
155 éves Palotásy János Vegyeskar
kórustörténeti kiállítását a Déryné
Rendezvényházban. A kórus július
23-án, vasárnap 16.30 órakor adja
jubileumi hangversenyét a Nagyboldogasszony Főtemplomban.
● 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 festőosztályának 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 LehelMelody 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.
● XXX. Nemzetközi Mézvásár és
Méhésztalálkozó
Augusztus 5-én, szombaton 9 órától szakmai és apiterápiás előadásokkal veszi kezdetét a jubileumi, XXX.
Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó az Ifjúsági Házban. Az ünnepélyes megnyitó 10 órakor veszi kezdetét a Bercsényi úti Sportcsarnokban,
majd 10.45 órakor élő méhcsalád
kezelésének rejtelmeibe vezetik be az
érdeklődőket. Ugyanitt 11.15 órakor Kovács Kati koncertezik, majd 12
órakor a Zenebona Társulat adja elő
gyermekműsorát. Feke Pál 13 órakor lép színpadra, 14 órakor pedig
a Jászsági Mézlovagrend avatására és
fogadalomtételére kerül sor. 15 órakor lesz a mézkirálynő koronázása,
majd 15.30 órakor tombolasorsolás. Napközben méhészeti eszközök
kiállításával és vásárával, kézműves
foglalkozással, városnéző kisvasúttal
és különféle bemutatókkal várják az
érdeklődőket.
● Freddie koncert
Augusztus 5-én, szombaton 18
órakor Freddie, A Dal 2016 győztese ad nagykoncertet a mézvásár
záró programjaként a Bercsényi úti
Sportcsarnokban.
● 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.
● Porciunkula kápolna búcsúja
Augusztus 6-án, vasárnap 10 órakor búcsúi szentmisét és körmenetet
tartanak az Angyalos Boldogasszony
tiszteletére felszentelt Porciunkula
kápolna ünnepén a mellette álló Barátok templomában.

A néptanító és a nemesember bölcsessége

 folytatás az 1. oldalról
Elmondása szerint a munka oroszlánrészét a napló felkutatója vállalta, ő
„csak” az anyagi forrást teremtette elő
pályázatokból. „Vékonyka, de annál érdekesebb és izgalmasabb kiadvány született, mellyel a Jászság történetének egy
darabja válik közkinccsé.”
Köszönetet mondott a Jász Múzeum munkatársainak, hogy a kötethez
korabeli, jászárokszállási illetőségű embereket ábrázoló képeket bocsátottak
rendelkezésükre illusztrációként, és a
könyvbemutatóra is az intézmény falain
belül kerülhetett sor.
A forrás felkutatója és a bevezető tanulmány, valamint az értelmező
jegyzetek írója Csikós Gábor elmondta, hogy 2011-ben találta meg Nemes
Nagy György jászárokszállási kereskedő
naplóját egy kutatás során. Négy évvel
később Katona Csaba történésznek is
mesélt az érdekes forrásról, s úgy gondolták, hogy szélesebb körben is népszerűsíthetnék ezt a XVIII. századi naplót.
Csikós Gábor számára azért volt igazán
érdekes, mert Nagy György idegenként,
kívülállóként élt Jászárokszálláson, mégis megismerhetjük leírásából a korabeliek életét, miközben az országos és a
világpolitikát is bemutatja úgy, ahogy ő
ítélte meg. Tanult ember volt, aki kereskedőként sokat látott és széleskörű érdeklődése volt. „A XVIII. századi ember
által megélt, és megítélt történelemkép
megismerésére ez kiváló dokumentum”
– zárta gondolatait a szerkesztő.

Katona Csaba lektorként árgus
szemmel követte a kötet formálódását,
és közben konstruktív javaslatokat is
tett. Jászárokszállási gyökerűként szívesen jön a Jászságba és foglalkozik helyi
témákkal. Kutatásai során pedig éppen
a XVIII. századi emberek mindennapi életével foglalkozik, így különösen
érdekes volt számára Nemes Nagy
György naplójának a feldolgozása, értelmezése. Kihívást jelentett számukra,
hogy ebben a korban nem volt helyesírás, mindenki a saját ízlése szerint írt,
így Nagy György is. Mint tanult nemesember, több nyelven beszélt, ezért
idegen kifejezésekben is igen gazdag a
dokumentum, tele általa ismert kiszólásokkal, utalásokkal, melyek értelmét
a mai ember számára fel kellett tárniuk.
„Ő nem az abszolút igazságot írja le,
hanem a saját véleményét: ezért kiváló
mentalitástörténeti forrás. Világosan
mutatja, hogy egy kívülálló nemesember számára mik voltak a kapaszkodási
pontok, ahol meg tudta határozni önmagát.” A napló visszaemlékezésként
indul, melyben leírja családja történetét, majd a korabeli jelenhez ér, és
naplóvá válik, amit az utódok is folytatnak. A szöveghez Csikós Gábor készített lábjegyzeteket, melyek segítik az
értelmezést, de még így is minden sorát
jól át kell gondolni. Aki ezek ellenére
mégis vállalkozik a kötet elolvasására, izgalmas szellemi kalandban lehet
része. „Ilyen szempontból ez fontos
dokumentuma Jászárokszállás helytör-

ténetének, a korabeli mentalitásnak, és
a gazdaságtörténetnek.”
Nemes Nagy György naplójával egy
időben került előtérbe Kiss Ágoston
jászladányi tanító száz évvel később íródott naplója is, melyen szintén évek óta
dolgoznak, hogy a szélesebb közönség
számára is olvasható legyen. A néptanító dédunokája, Szőke Katalin ajánlotta
fel az eredetileg 815 oldalas, lúdtollal
írt dokumentumot a Jász Múzeumnak,
melyet Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató asszony örömmel fogadott és
anyagi forrást szerzett a kiadásához.
A Jászsági Füzetek 54. kiadványaként napvilágot látott „Szabad valék
mint a szárnyas madár…” című naplót
a kötet szerkesztője, Bathó Edit mutatta
be. Kiss Ágoston, aki 1823-ban született
Jászladányban, már kisgyermekként is
igen érdeklődő, tanulékony és szabadelvű személyiség volt. Családja ugyan
nem volt törzsökös jász, hiszen a Felvidékről érkeztek az újonnan telepített
Jászladányba, de tipikus jásszá váltak, és
beilleszkedtek a helyi közösségbe. Édesapja számos utazására magával vitte a kis
Ágostont, aki így igen fiatalon széles látókörre tett szert. A látottakat gondosan
feljegyezte és igen határozott véleményt
alkotott az eseményekről. Életének nagy
tragédiája volt, amikor koleravészben elvesztette édesanyját, majd a sorra érkező
mostohák – az első kivételével –, szinte
ellehetetlenítették az otthonmaradását.
Édesapja akarata ellenére nyakába vette
a nagyvilágot, és bejárta Erdélyt, a Fel-

vidéket. Tizennyolc évesen beállt a császári királyi hadseregbe, így jutott el Itáliába, Milánó mellé, majd Dalmáciába
és Nagyváradra. Nagyon sok csatában
vett részt, melyeket precízen lejegyzett a
korabeli katonai szleng nyelven. A szerkesztőknek is komoly kihívást jelentett
ezeknek a katonai kifejezéseknek a megfejtése, amiben segítségükre volt dr. Bagi
Gábor, a szolnoki Damjanich János Múzeum történésze. Ő a kötet hadtörténeti
eseményeihez írt értelmező és magyarázó tanulmányt, míg a néprajzos részhez
Bathó Edit.
Kiss Ágoston tizenöt év katonai
szolgálat után hazatért, de nem fogadták
szívesen, így Szolnokra ment dolgozni.
Barátja hívására Tiszaföldvárra került,
ahol segédkezett az első népiskola fel-

állításán, majd tanított Cserkeszőlőn
is. Hosszú évek után egykori katonai
parancsnokának ajánlólevelével elnyerte a jászladányi iskola igazgatói posztját. „Köztiszteletben álló, kiváló tanító
lett.” Igen későn, 38 évesen nősült meg:
a jászfelsőszentgyörgyi Kertész Antóniát vette feleségül, aki két gyermeket
szült. Kálmán fiuk feltehetően fiatalon
elhunyt, lányuk, Ida egy jászberényi
számvevőtiszthez ment feleségül. A
könyv borítóján a háromtagú családról
látható korabeli fotó. Az eredeti helyesírást megőrző napló „felbecsülhetetlen
értéket közvetít… Tanuljunk az ő hibáikból, sajátítsuk el hozzáállásukat az
élethez!” – ajánlotta a két kiadványt az
érdeklődők figyelmébe Bathó Edit múzeumigazgató.
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Szőke napfény csillan szirmán
Az esősebb nyarat egy hét kánikula töri meg, országszerte közel
33-40 fokos csúcsértékkel. Péntek délelőtt tikkasztó napsütés
várható, majd hétvégén tetőzhet a hőség, vasárnapra néhány
fokkal csökken a hőmérséklet.
Jövő héttől elszórtan számíthatunk záporokra, azonban marad
a fülledt, párás idő, mivel csak
néhány fokkal megy lejjebb a
hőmérő higanyszála.

Jó a baseball-utánpótlás
Az utóbbi időben elég keveset hallottunk városunk baseball csapatáról,
azaz a Stinky Sox együtteséről, pedig
az utánpótlás remek tavaszi idényt
tudhat magáénak.
Ács Tibor

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

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

július 26. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

július 27. csütörtök
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

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

július 28. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 24. hétfő
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

július 25. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 30. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
július 22. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi út 11.
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.

Szerkesztőségünk

újságíró munkatársat keres
a Jászság iránt elkötelezett, jó helyismerettel és kiváló helyesírással
rendelkező, lelkes, terhelhető kolléga személyében.
Feladat: cikkek írása nyomtatott heti- és havilapba,
honlapra, valamint fotózás és szerkesztőségi munka.
A fényképes szakmai önéletrajzokat és motivációs
leveleket a berenyiujsag@gmail.com címre várjuk.
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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
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A felnőtt csapat az NB2-ben szerepel, ahol idén kiegyensúlyozott mezőny
gyűlt össze. Jelenleg a harmadik helyen
állnak 4-4 győzelemmel és vereséggel
a hátuk mögött. A Budapesti Astros,
a Reds, és a Hódmezővásárhely ellen
idegenben vereséget szenvedtek, hazai pályán viszont nyertek mindhárom
együttes ellen. Az Óbudát is legyőzték
hazai pályán, a MAFC ellen pedig kikaptak Szentendrén. Érd ellen nem
játszottak még, idén ők tűnnek a legkomolyabb ellenfélnek. A bajnokság
szeptemberben folytatódik, a hátralevő
négy mérkőzésből legalább hármat kell
megmegnyerniük, hogy biztosan a rájátszásban szerepelhessenek.
Két utánpótlás csapattal is rendelkezik a berényi baseball alakulat,

és mindkettő a képzeletbeli dobogó
tetejéről tekint vissza a többiekre. Az
idősebb korosztály, azaz a Bandits az
U18-as bajnokságban szerepel és vezeti
a táblázatot a bajnokság felénél, öt győzelemmel és egy vesztes mérkőzéssel.
– Debrecent kétszer is legyőztük egyszer pedig kikaptunk tőlük idegenben.
Ennek okaként mindenképpen azt kell

Kialakult a futballcsapat
Jászberény NB I-es női röplabda
együttese után úgy tűnik, hogy városunk NB III-as futballcsapatának felnőtt kerete is véglegesnek tekinthető.
Mint azt dr. Gottdiener Lajos a
JFC elnöke elmondta, az elmúlt hét
folyamán Bojtor László eligazolt Jászberényből. Továbbá Nádházi Ákos, Szelei Donát, Ivancsó Dávid sem maradt
a JFC-nél. Az is véglegessé vált, hogy
Csordás Simon sem igazol a város futballcsapatához, hanem továbbra is Dabason marad. Viszont egy jászberényi
nevelésű fiatalember, a 24 éves Switzer

Nabil visszatér a berényi gárdához, ő
legutóbb a Szigethalom csapatában játszott bal szélsőt. Azt is megtudtuk az
elnöktől, hogy ha sérülésmentes lesz a
felkészülés, már nem igazolnak játékosokat, azaz véglegesnek tekinthető az
együttes játékosállománya.
A Gelei Károly vezette JFC lejátszotta első felkészülési mérkőzését
Gyöngyösön, ahol Kis Balázs és HevesiTóth Tamás góljával 2-1 arányban nyertek. A mérkőzésen a JFC csapatában:
Menczeles, László, Hevesi-Tóth, Kis
B., Sorecz, Mile, Bálint, Tisza, Ludasi,
Szilágyi N., Lukács, Lékó, Szabó T., Kis

Edzés a szabadban

 folytatás az 1. oldalról
Olyan gyakorlatokat vesz alapul,
mint a fekvőtámasz, húzódzkodás és
tolódzkodás, melyeket akrobatikus és
freestyle, azaz szabad stílusú elemekkel színesítenek. A sportból évente
egyszer világbajnokságot is rendeznek,
melyen hazánk versenyzői is számtalan
dobogós helyet elértek. Ezen kívül világkupa sorozatokra is sor kerül több
helyszínen, mely jól bizonyítja, hogy
ez a mozgásforma nemcsak egyfajta
életmód, de igazi versenysport is. Magyarország első nagy közösségének, a
HunBars-nak köszönhető, hogy 2008tól hazánkban is kiépültek a sport
alappillérei, és így több ezer ember ismerhette meg ezt a fajta testmozgást. A
sportág egyik legeredményesebb képviselője Szarka Ákos, aki már világkupa
győzelemmel is büszkélkedhet.
Jászberényben a szigeten épített

pálya kialakítása óta működik a street workout
csoport, akiket már láthattunk fellépni olyan
városi rendezvényeken is,
mint az autómentes nap,
vagy a sportágválasztó. A
csapat évek óta rendszeresen edz a szabadban,
nemcsak nyáron, de télen
is, így a rengeteg együtt
töltött időnek hála, valódi
összetartó közösséggé formálódtak. Habár a sportágat komolyabban űzők
között nagyobb arányban
fordulnak elő férfiak, a jó
levegőn eltöltött edzésre
mindenkit szívesen várnak, ezzel is gyarapítva
városunk egyik rendhagyó
sportolói közösségét.

megemlítenem, hogy ez alkalommal
igencsak tartalékosan kellett kiállni a
srácoknak. Az Ózdot viszont mindkétszer legyőztük. Ők időközben visszaléptek a bajnokságtól. Az Érd ellen vannak
még hátralevő meccseink illetve egy a
Debrecen ellen. Célunk a bajnoki cím
megszerzése szeptemberben. – nyilatkozta Kovács Balázs csapatvezető. Hasonló sikerekről számolt be a legfiatalabb korosztály teljesítményéről is.
– Az U12-es bajnokságot a „hatvani különítményünk” magasan vezeti,
hat győzelem és egy vereség a mérlegük.
Ez mindenképpen hatalmas meglepetés
számunkra is, hiszen ez a csapat csak tavaly október óta létezik. A tavaszi teljesítmény alapján most már mindenképp
döntőt szeretnénk játszani ebben a korosztályban is! – mondta a csapatvezető.
A Stinky Sox jó szereplésére felfigyeltek a válogatottnál is, hiszen öten
kaptak meghívást a legjobbak közé. Lados Benjámin U9, Németh Ádám U12,
Ábri Vajk U15, Vitáris Ádám és Forgó
Dávid pedig U23-as és felnőtt csapatokban játszottak az idén.
B., Háda, Kátai, Nabil és Csúzz lépett
pályára.
Pikó Attila technikai vezető a további mérkőzésekről is tájékoztatta
lapunkat. A tervek szerint: júliusban
19-én Pénzügyőr – JFC, 23-án Soroksár – JFC, 25-én JFC – Nagykáta, 27én Csepel – JFC, 29-én Dabas – JFC
mérkőzések lesznek. Augusztus 2-án
JFC – Dunaújváros, 5-én pedig Ikarusz
– JFC mérkőzésekkel hangolnak az őszi
szezonra.
A Jászberényi FC továbbra is az NB
III Keleti csoportjában szerepel majd,
a bajnokság augusztus 12-13-án kezdődik. A sorsolás még nem készült el,
a JFC vezetése a hazai mérkőzéseket vasárnapokra jelölte meg.

