A szubjektív biztonságérzet

Dr. Tóth Péter rendőr ezredessel, a Jászberényi
Rendőrkapitányság vezetőjével készítettünk interjút
pályájáról, terveiről és a rendőri munka sikereiről.
Interjú a 3. oldalon

XXVII. Csángó Fesztivál

Jászberény és Nostradamus

Augusztus 8. és 13. között rendezik a
XXVII. Csángó Fesztivált: erről és a hónap
eseményeiről mellékletünkből tájékozódhatnak.
Összeállítás az 5-8. oldalakon

Az Experidance Társulat zenés-táncos,
fantazmagórikus produkcióban vitte színre
Nostradamus, a jövendőmondó életét.
Írás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 30. szám (XXIX./30.)

Újság

2017. július 27.

Jászberény város lapja

A közös éneklés átszellemült öröme
Másfél évszázad egy kórus életében
nem csak városi szinten, de orszá
gosan, sőt, talán az egész világon
kuriózum. Büszkeségre ad okot,
hogy Jászberény kulturális életét már
155 éve gazdagítja a Palotásy János
Vegyeskar, melynek születésnapjáról
szombaton koszorúzással, illetve tör
téneti kiállítással, vasárnap hangver
sennyel emlékeztünk meg.

Július 10. és 13. között tűzoltó fel
szerelést vittünk a testvérváros Técső
tűzoltóinak. A küldöttség vezetője
Szatmári Antalné alpolgármester as�
szony, az ötletgazda pedig Fózer Ti
bor tűzoltó ezredes volt.

Kárpáti Márta
1862-ben Palotásy János és Riszner
József zeneszerzők fejéből pattant ki a
gondolat, hogy zene- és dalművelésre
tagokat toborozzanak. Ötletük nyitott

fülekre talált, mert hamarosan az alapítókon kívül hat férfi és tíz nőtársukkal létrehoztak egy zenekari kísérettel
rendelkező dalárdát Úri zene- és dalkör
névvel. Elnökként Palotásy Jánost, karnagyként Riszner Józsefet jegyezték. A
dalárda népszerűsége a következő években felfelé ívelt. Egyre többen csatlakoztak tagként, és szép sikerrel szerepeltek városi rendezvényeken, majd
országos hangversenyeken is.
Az elnök 1878-ban bekövetkezett

A Gazdakör eseménydús hónapjai
Minden év kora tavaszán megtartjuk a kötelező évindító közgyűlést, ahol is el
fogadjuk az előző évi pénzügyi és szakmai beszámolót, de egyúttal felkészülünk,
tervezzük az idei eseményeket, rendezvényeket is. Természetesen a gazdakör tagja
inak nagy része a tavaszi mezőgazdasági munkákkal van elfoglalva, de emellett ki
kapcsolódásként szívesen vesznek részt társadalmi és közösségi rendezvényeken is.
Ebben az évben is ünnepeltünk
május elsején a városi majálison, ahol
finom birkapörkölt mellett baráti és
szakmai megbeszéléseket is folytathattak tagjaink.
Többen részt vettünk a Hősök Nap-

Ajándék Técső
tűzoltóinak

ja alkalmából a május 27-i ünnepi szentmisén, és az azt követő megemlékezésen
és koszorúzáson, amelyen Jakab István, a
MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke mondta az ünnepi beszédet.
folytatás a 10. 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.

tragikus halálát és Riszner József lemondását követően ifj. Beleznay Antal énektanár vette át a karnagyi pálcát. Az ifjú
tehetség friss lendülettel vezette az ekkor már Palotásy nevét viselő énekkart.
Sorra nyerték az országos versenyeket, a
város kitörő lelkesedéssel fogadta sikereiket, az újságok cikkekben örökítették
meg szereplését. A zajos sikereket csendesebb időszak követte, majd amikor
Beleznay elhagyta a dalárdát, néhány év
szünet következett a kórus életében. A

dalárdát Mallár József tag és Beleznay
Móric kántor, karnagy szervezte újjá.
A háború megszakította a fellépések sorát, mígnem Kele István apátplébános támasztotta új életre Palotási
Dalkör néven Berzátzy László vezénylete mellett. Két évtizednyi jelentős sikerekkel díszített utat követően 1940ben Berzátzy megvált a dalárdától és
átadta helyét fiatal, tehetséges tanítványának, Bakki Józsefnek.
folytatás a 4. oldalon 

Másfél éve kezdődött, amikor Fózer
Tibor Jászberényben találkozott Gajdos
Sándorral, Técső tűzoltó parancsnokával, aki elpanaszolta, hogy az államtól
nem kapnak megfelelő és biztonságos
védőruhát a tűzoltáshoz és félti az embereit. A jászberényi tűzoltóságnak
kitűnő és régi kapcsolata van a vechtai
tűzoltókkal. Ennek okán Fózer úr kéréssel fordult Andreas Mihalowskihoz a védőruhák ügyében. A válasz pozitív volt
és már tavaly decemberben – a Szent
István körúti eltérő tantervű iskolának
Vechtából érkező adományával együtt
– meg is érkezett a védőfelszerelés (speciális sisak, csizma, nadrág, felső, kabát).
Többszöri időpont egyeztetés után
július 10-én indult a kisbusz a szállítmánnyal, amit bejelenteni és vámoltatni kellett, mivel Ukrajna nem uniós
ország. A küldöttség célja a técsői polgármesternek és kollégáinak a meghívása, valamint a civil szervezetekkel –
iskolák, vadászok stb. – való kapcsolat
kialakítása és erősítése.
folytatás a 9. oldalon 

A művészettel Sikeres évet zárt a Jász Múzeum
irányt mutatni A Jász Múzeum 2016. évi szakmai

Bartus Marcell jászberényi, leheles
diák volt, mielőtt a Karinthy, a
Cakkumpakli Színház és a Játékszín
tehetséges színésze lett. Életvidámsá
gának és kitartó jellemének köszön
hetően nagy utat tett meg, mellyel
tovább bővíti városunk fiatal büsz
keségeinek sorát.

tevékenységéről szóló beszámolója
a július havi önkormányzati ülésen
került a testület elé. Az előadó, Hor
tiné dr. Bathó Edit röviden szóban is
kiegészítette a tanulmányt, amely so
rán a gyűjteményi tárolás hiányossá
gaira hívta fel a figyelmet, és ez okból
megoldást kért a várostól.

Kazsimér Nóra

k. m.

Miért éppen a színészi pályát vá
lasztottad? Mikor jött a felismerés,
hogy neked ezzel kell foglalkoznod?
Miként jutottam arra, hogy színész
legyek? Nem akarok furcsának tűnni, de szerintem a színház választja az
embert. Tényleg! Belekerülsz bárhogy,
és ha ott a helyed, akkor nem tudsz elszakadni. Vagyis el tudsz, de akkor meg
minek élni?! Egyébként az első igazi felismerés felső tagozat elején, egy nagyon
kedves tanárnő, Botkáné Sárközi Ildikó
révén ért el. Elküldött egy mesemondó
versenyre, helyezett lettem és azt éreztem, hogy ez csúcs!
folytatás a 11. oldalon 

Az intézmény elmúlt évi gazdálkodására jellemző a stabilitás és az enyhe
növekedés, amely a jegyárak emeléséből
fakad. A megelőző évekhez hasonlóan
a gazdálkodás négy pilléren nyugszik:
állami támogatás – 17.447.000 forint,
fenntartói támogatás – 9.583.000 forint,
saját bevétel – 1.104.000 forint és pályázati támogatás – 2.745.000 forint. Ennek tükrében mindösszesen 30.879.000
forint volt a múzeum tavalyi költségvetése. A szakmai munka támogatásához két
pályázat is sikerrel szerepelt. A pályázatok
lehetőséget adtak eszközbeszerzésekre,
adatgyűjtésre és konferenciaszervezésre.
A pályázatból megvalósult, már lezajlott

Tehergépkocsi, Újdonság!
kamion,
lassújármű Személygépkocsi
gumiszerelés
és motor
vizsgáztatás is. soron kívül!

Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

és a még futó programok sikert arattak az
érdeklődők körében.
Az intézményben épület felújításokat is végeztek önkormányzati támogatásból, illetve saját költségvetésből. A
múzeum legsürgetőbb feladatai között
a megfelelő gyűjteményi raktár létrehozása szerepel.
folytatás a 2. oldalon 

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

Önkormányzat

2. oldal

2017. július 27.

Sikeres évet zárt a Jász Múzeum

 folytatás az 1. oldalról
A jelenlegi, több helyen lévő
(múzeum épülete, Városháza udvara,
Jász Honvéd Kaszinó épülete, egykori Szelei úti iskola) raktárhelyiségek
semmiben nem felelnek meg a múzeumi törvény által előírt szakszerű műtárgyelhelyezésnek és -védelemnek.
Különösen aggasztó a múzeum tanyai
raktárában elhelyezett műtárgyak
helyzete. Sürgető feladat, hogy a kétségbeejtő raktárhelyzetre megoldást
találjanak.
A Jász Múzeum 2016-ban nyolc
főállású és egy részmunkaidős dolgozóval végezte munkáját. Jászberény Városi Önkormányzatának, mint
fenntartónak köszönhetően a munkatársi gárda szeptember 1-jével egy régész muzeológussal gyarapodott. A régész alkalmazása a Jászságban folyó
nagy beruházások ismeretében igen
aktuális volt, hiszen a múzeum ennek következtében el tudja látni a kisebb építési munkálatok során előírt régészeti hatósági megfigyeléseket,
valamint régészeti leletmentő és feltáró munkát végezhet. A feladatellátást
kulturális közalkalmazottak, gyakor-

nokok, valamint önkéntesek is segítik.
A Jász Múzeum jelentős gyűjteménye két fő egységből áll: főgyűjtemények (70.715 db) és segédgyűjtemények
(102.159 db). A régész muzeológus
alkalmazásával a szakember hiányában
két, korábban lezárt gyűjtemény – a régészeti és a numizmatikai – újból megnyílt, ami lehetőséget nyújt a további
gyarapodáshoz. Az új helyzethez igazodva szeptemberben a minisztériumtól
megkapták a múzeum módosított működési engedélyét is.
Az intézmény műtárgyállománya
2016-ban is szépen gyarapodott, elsősorban ajándékozás révén, de öt alkalommal lehetőség nyílott helytörténeti
és néprajzi tárgyak vásárlására is.
A múzeum kutatószolgálatát –
könyvtár, adattár, történeti dokumentációs tár – 2016-ban hatvanan vették
igénybe. A használók zöme családfakutatás céljából kereste fel az intézményt,
ahol szakmuzeológus nyújtott segítséget a téma kutatásához. A családfakutatást segítik a múzeum digitalizált
anyakönyvei is.
Az állandó kiállítások mellett tavaly
három időszaki kiállítás várta a látoga-

Sportszervezetek figyelmébe
A Jászberény Városi Önkormányzat
Humán Erőforrás Bizottsága pályáza
tot fog hirdetni sportszervezetek részé
re, mellyel a jászberényi sportszerveze
tek 2017. július 1. és 2017. december
31. közé eső időszakban megvalósuló
sportrendezvényeit kívánja vissza nem
térítendő formában támogatni.
A sportrendezvény támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg

Emlékezünk

facebook.com/
berenycafe

Dr. Pásztorné
Tari Gizella
halálának 4. évfordulójára.
„Míg éltél szerettünk,
míg élünk nem feledünk.”
Szeretteid

2.000.000 forint. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatott
rendezvény költségének max. 75%-át.
A részletes pályázati felhívás és
a pályázati adatlap 2017. augusztus
1-től elérhető lesz a www.jaszbereny.
hu honlapon. A pályázatok kizárólag
a pályázati célra közzétett pályázati
adatlapokon nyújthatóak be 2017.
augusztus 28-ig.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazon rokonoknak,
barátoknak,
szomszédoknak,
ismerősöknek, akik

Garamvölgyi Béláné
szül. Lakatos-Vas Margit
(1922-2017)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Soha nem múló fájdalommal emlékezünk

Bugyi Imre

halálának 10. évfordulójára.
"Búcsú nélkül hagytad itt hirtelen e világot, elvitted magaddal a reményt, a
boldogságot. Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk: kegyetlen sors, miért vetted
el tőlünk? Múlhatnak órák, napok, évek, nincs pillanat, amelyben ne fájna
szívünk érted. Nélküled életünk boldogtalan, sivár, hiába díszíti sírodat virág.
Megállunk a sírod előtt, könnyezünk, fájó szívvel örökké Rád emlékezünk."
Szerető család

Tudatjuk a tanítványokkal, kollégákkal,
ismerősökkel, hogy

Horváth Jutka
pszichológus,

életének 57. évében,
2017. július 16-án elhunyt.
Temetésére: 2017. augusztus 4-én, 11 órakor
kerül sor, a Szent Imre Temetőben.
Fia és gyászoló családja.

tókat. Ezek Míves kézműves örökség:
a matyó népművészet című tematikus
tárlat, Utazás jász őseink motívumvilágába – Oszvald Nándor ötvösművész
kiállítása, valamint a Jászsági Menedzser Klub Egyesülettel való közös rendezésben A Magyar Szent Korona hiteles másolatának és az Országalmának
kiállítása voltak. Legnagyobb sikere ez
utóbbinak volt. Akkor mintegy kétezer
látogató kereste fel az intézményt. A
múzeumnak 2016-ban 18.722 látogatója volt. Ebből diák 5.966, külföldi
1600. A látogatói létszám vidéki múzeumok viszonylatában jónak mondható.
A munkatársak 76 alkalommal tartottak tárlatvezetést.
A Jászsági Füzetek 53. darabja tavaly jelent meg Fodor István Ferenc: A
jászsági oktatás végvárai címmel a Jász
Múzeumért Alapítvány közreműködésével. Szintén az alapítvány támogatja
a Redemptio – Jász és kun települések
honismereti lap kiadását, ami a XXIII.
évfolyamába lépett.
Négy nagyszabású konferenciára,
illetve emlékülésre került sor az elmúlt
évben. Májusban Emlékünnepség gróf
Apponyi Albert születésének 170. évfordulója alkalmából címmel rendeztek programot, szeptemberben Déryné-emlékünnepség volt, októberben
1956 emlékezete címmel tudományos
konferencia, valamint emlékünnepség
került megrendezésre dr. Fekete Lajos

történész, akadémikus születésének
125. évfordulója alkalmából.
A múzeum régész, történész, néprajzos munkatársai önálló kutatási
témákkal rendelkeznek, rendszeresen
végeznek helyszíni és levéltári gyűjtéseket, kutatásokat. Eredményeiket konferencia- és ismeretterjesztő előadásokon, könyvekben, tanulmányokban és
kisebb közleményekben teszik közzé. A
Jász Múzeum térségi feladatokat, közművelődési tevékenységeket végez, öt
tudományos, ismeretterjesztő sorozatot
és négy ismeretterjesztő múzeumpedagógiai sorozatot is szervezett. Egyéb
kulturális eseményekhez – kiállítások,

könyvbemutató, ünnepségek – társrendezőként, szakértőként kapcsolódott.
Külföldi projektekhez ugyancsak kapcsolódtak. A munkatársak részt vettek
török, illetve oszét tudományos kutatásokban, közös programokban. A múzeumhoz továbbra is kapcsolódnak civil
csoportok, évek óta rendszeres kapcsolatot tart fenn országos, megyei szakmai intézményekkel, szervezetekkel,
helyi és jászsági oktatási és kulturális
intézményekkel, művészeti és hagyományőrző közösségekkel.
A tartalmas beszámolót Jászberény
képviselő-testülete egybehangzó igennel elfogadta a július 12-i ülésen.

Sportpályázatok 2017
Működési célú Sportrendezvény
sporttámogatás
támogatás I.

Sportszervezet
Jászsági Rádiósok Egyesülete
Jászberényi Birkózó Club
Jászberényi Stinky Sox Baseball Klub
Jászberényi Sakk Kör
HONFOGLALÁS LLK
Csík Tibor Ökölvívó SE
Dance Fitness SE
Lehel - Melody Tánc - Sport Egyesület
Családi és Egészségmegőrző Sportegyesület
Jászberényi Sportegyesület
Jászkürt DSE
Jászberényi Tanítóképző Főiskola Diáksport
Egyesület – Jászberényi Női Kézilabda Klub
Jász Búvár Sportegyesület
Jászberényi Asztalitenisz Sportegyesület
Jászberényi Futball Club
Jászberényi Triatlon Egyesület
Jászberényi Rozsomák AFC
Yakuzák SE
Jászsági Harcművészeti Akadémia SE
CO-OP STAR Tömegsport Egyesület
Cori-Kör Alapítvány
összesen

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk
köszönetet mindazon
rokonoknak,
szomszédoknak,
ismerősöknek, akik

Külön köszönet a Delubrum
temetkezési vállalkozás vezetőjének,
Baranyi Attilának.
Gyászoló család

összesen
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Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szeretett
feleségem, édesanyánk, nagymamánk

Pintér Károly
(1934-2017)
temetésén megjelentek,
részvéteikkel, virágaikkal
gyászunkban osztoztak.

Sport
létesítmény
igénybevételi
támogatás
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0
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0
0
0
0
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700 000
2 430 000
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Gulyás Péterné

szül. Jónás Erzsébet (1942-2017)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.
Szerető család

440 000
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1 100 000
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0

Emlékezés

Homoki Róbert
(1973-2002)

halálának 15. évfordulójára.
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél.
Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él az emléked örökre,
ha látni akarunk csak felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
ott várj ránk, ha a mi időnk lejárt.”
Szerető családod

Interjú

2017. július 27.

3. oldal

A szubjektív közbiztonságérzet az elsődleges
Dr. Tóth Péter rendőrezredes, rend
őrségi főtanácsos tavaly szeptember
elsejétől megbízással látta el kapi
tányságvezetői feladatait a Jászság
ban. Dr. Urbán Zoltán rendőr dan
dártábornok, rendőrségi főtanácsos,
megyei rendőrfőkapitány 2017. júli
us elsejei hatállyal nevezte ki a Jász
berényi Rendőrkapitányság vezető
jének. Ezt megelőzően a főkapitány
kérésére Jászberény és az érintett
képviselő-testületek véleményezték
és támogatták az új kapitány kine
vezését, akivel pályájáról, terveiről,
a rendőri munka sikereiről készítet
tünk interjút.
Halász Lajos
Az újságíró általában türelmetlen,
arra van trenírozva, hogy a hír frissen az
igazi. Mégis meg kellett érteni, hogy nem
az ideiglenes megbízást, hanem a végleges
kinevezést követően illendő az új kapitány bemutatása. Július 20-án kíméletlenül tűzött a nap délután két órakor.
A fényből belépve a berényi kapitányság
épületébe, a lépcső tetején valakinek az
árnya látszott csak, a személyét nem lehetett felismerni. A szolgálattévő rendőr
szeme már megszokhatta a beltéri fényviszonyokat, így az érdeklődésre, hogy a
kapitányság vezetőjéhez jöttünk, fölmutatott a lépcső tetejére, mondván, már
várja is önöket. Dr. Tóth Péter állt ott valóban a lépcső tetején és személyesen kísért
bennünket a szobájába, amelynek ajtaja
a rekkenő hőség miatt (is) végig nyitva
maradt. Ez a két momentum talán nem
csak a sorok között olvasók számára jelez
fontos információkat az új rendőrkapitányról. Az interjú alatt nemcsak az ajtó,
hanem ő maga is végig nyitott volt, de a
vidám és kedélyes légkör nem volt akadálya annak, hogy a határokat megjelölje,
ameddig nyilatkozni szeretne, vagy épp
jogosult.
Honnan származik?
Szolnokon születtem, s lényegében
mindig is a városhoz kötődtem, ott jártam általános iskolába és középiskolába
is, a Verseghy Ferenc Gimnáziumba.
Ha nagyon kutatnám, papír szerint rövid ideig szerepet játszott az életemben
Jánoshida, ennél lényegesen nagyobb
szerepet Szeged az egyetemi évek alatt,
de mégis kezdettől minden a megyeszékhelyhez kötött, ahol most is élek
feleségemmel és két gyermekünkkel.
Jó iskolákba járt, egyenes útja ve
zetett az egyetemre?
Az iskoláim valóban jók, vagy talán
a legjobbak közül valók voltak, de én
magam nem mindig. Egyre inkább a
jogi pálya vonzott. Második alkalomra vettek föl Szegedre, az ÁJTK-ra, a
közbülső évet a vízilabda csapat mellett sport állásban töltöttem. Teljesen
ez sem volt előzmények nélküli, hiszen
hatéves korom óta jártam uszodába a
vizes sportok szerelmeseként.
Merre tájékozódott az egyete
men? Általában jellemző, hogy mi az
ember szakdolgozatának a témája.
Az Öné mi volt?
A megyei főügyészhelyetteshez
írtam a szakdolgozatomat, áldozattanból. Arra voltam kíváncsi, hogyan
és miért kerül valaki ilyen helyzetbe,
miért pontosan ő lesz az áldozat. A
felkészülési időszakban feldolgoztam
mintegy húsz megyei gyilkossági ügyet,
ami már jelentősebb időszakot jelentett, ugyanis akkoriban évi négy-hét
gyilkosságot örökített meg a megyei
statisztika.
Tehát majdnem fölösleges meg
kérdezni, hogy miért is lett rendőr:
ezek szerint nem családi indíttatás
ból?

Az élet időnként a felszínen egyszerű, a mélyben pedig bonyolultabb:
édesapám rendőr volt, tehát a felületes
szemlélő mindjárt megtalálná az okot,
hogy miért szereltem fel. A valódi ok
azonban inkább az előbbi válaszomban
rejlik. Már hallgatóként a rendőrség
hivatásos állományába kerültem 1992ben, és három év múlva ösztöndíjasként végeztem.
Természetesen Szolnokra került
első munkahelyére, és ott két-három
más elnevezésű beosztásban huzamo
sabb időt töltött. Mi volt a feladata?
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályán kiemelt
fővizsgálói kinevezést kaptam, majd két év múlva a
bűnügyi osztály kiemelt
főnyomozója lettem egy
évtizedig. Ez a két, látszólag
más beosztás ugyanannak
a feladatnak a két oldalát
jelentette. A megyei rendőr-főkapitányság
funkciójának megfelelően csak
kiemelt ügyekkel foglalkozik. Esetemben annyi volt
a különbség, hogy fővizsgálóként – szakzsargonnal
fogalmazva – „vádra adtam”
az ügyeket, főnyomozóként
pedig az ügyek feltárása, kinyomozása, a bizonyítékok
összegyűjtése volt a feladatom.
Nem fordított logikai
sorrendben kapta ezt a két
kinevezést?
Szó sincs róla! A logikus
sorrend az, hogy később
kezdjen el a helyszínen nyomozni valaki, mikor már ismer ügyeket, nyomozati cselekményeket, és azok dokumentációit. Előtte a papíron összegyűjtött
bizonyítékok, módszerek megismerésével „szagoljon puskapor szagot”. Mikor
már felkészült, akkor menjen ki a területre. Akkor is ebben a témakörben
munkálkodtam, amikor megbízott,

mény, egyikük pedig felbujtás miatt.
Emlékezetes ügy volt a Gábor-Pack
Kft. raktárának felgyújtása is. Ennek
a munkának a kapcsán ismerkedtem
meg egy fiatal tűzoltó tiszttel, Fózer Tiborral, aki azóta a katasztrófavédelem
itteni ezredese.
Mi a szép a gyilkossági nyomo
zásban? Egyáltalán úgy működik,
mint a filmeken?
Egyetlen „szépség” van benne, az
eredmény. Ez azonban nem olyan látványosan, könnyen, lövöldözve, és
főleg gyorsan történik, mint egy 45
perces filmben. Sok apró, sziszi-fuszi

munkával jár, tanúkat keresünk, okokozatokat igyekszünk feltárni. Olykor
hetekbe telik, amíg kapaszkodót találunk, ami alapján aztán el lehet indulni, és felgyorsulhat a nyomozás.
Ha nem tekinti nagyon udvariat
lannak a kérdést, egy eredménytelen
nyomozását megemlítené?
Az én ügyem volt, ezért különö-

Sikernek gondolom, hogy a regisztrált
bűncselekmények számát mindenütt
pozitívan tudtuk befolyásolni.
majd kinevezett vezetője lettem a megyei ellenőrzési szolgálatnak.
Emlékszik-e még az első ügyére?
Az első szép ügyem Jászberényhez
kötődött. A Lehel Étterem akkori tulajdonosát megzsarolták. Huszonnégy
ember ellen huszonhat rendbeli, élet
elleni zsarolás bűncselekményét fedtük
fel. Ugyancsak a Jászsághoz, pontosabban Jászapátihoz kötődött a 2000-es
évek elején egy emberölés. Fél évbe telt,
míg sikerült a tettesi kört azonosítani.
Heti két-három alkalommal biztos jöttem a városba, a végén öt ember került
börtönbe, közülük négyen valós cselek-

sen emlékezem rá – noha a rendőrség
természetesen összefogva, csapatban
dolgozik –, Kenderesen megöltek egy
kínai boltost, aki a kung-fu mestere,
és a kínai harcművészetek iskolájának
tanára volt. Biztos, hogy nem a „szomszédból” ment át valaki megölni, de
hogy mi történt, az mindmáig rejtély
maradt. Szerencsére nem ez volt a jellemző, még olyan, kezdetben kilátástalan ügyeket is megoldottunk, mint
a jászladányi eset, ahol 91 éves bácsit
kötöztek meg és kínoztak halálra, majd
raboltak ki. Ott is megtaláltuk a tetteseket.

Fotó: Kárpáti Márta

Mondhatni, hogy szakmailag
jól érezte magát a főkapitányságon.
Előrelépés volt, örült, amikor 2009ben Törökszentmiklósra megbízták,
majd kinevezték kapitányságvezető
nek?
Én minden munkahelyemen jól
éreztem magam. Azt nem állíthatom,
hogy csak a lelkesedés volt rám jellemző
az új feladat kapcsán, de természetesen
szakmai kihívást jelentett, és bizonyos
értelemben előrelépést is az önálló parancsnoki beosztásom. Itt már mások
munkájáért, egzisztenciájáért, szakmai
előrehaladásáért is felelősséget kellett
vállalnom a kapitánysághoz
tartozó kezdetben tíz, majd
átszervezés után hét település lakóinak közbiztonsága
mellett.
Röviden hogy jelle
mezné az ottani hét esz
tendőt? Honnan hová si
került eljutni?
Nagyon változó volt a
közbiztonsági helyzete, a
bűnügyi fertőzöttsége az
egyes településeknek. Jó
példával járt elöl Kengyel
és Örményes, de Tiszabőn,
Tiszaroffon, Fegyverneken
érzékelhetően nagyobbak
voltak a gondok. Sikernek
gondolom, hogy a regisztrált bűncselekmények számát mindenütt pozitívan
tudtuk befolyásolni. Fegyverneken például háromszázról százra változott ez a
mutató. Ehhez persze nem
elég a következetes munka,
és a rendőri állomány elkötelezettsége. Az érintett önkormányzatok is megtették a magukét halőr,
vadőr, közterület-felügyelő alkalmazásával, kamerarendszerek kiépítésével és
a Szomszédok Egymásért Mozgalom
(SZEM) támogatásával. Azt tanultam meg ez alatt a hét év alatt, hogy
minden valós eseményből okulni kell.
Kellő önkritikára van szükség, amit az
önkormányzatok közvetítenek legpontosabban a lakosság részéről.
Közbevető kérdés: Ön hisz a sta
tisztikákban?
Tisztában kell lenni azzal, hogy
nem a statisztikának dolgozunk, hanem a szubjektív közbiztonságérzet az
elsődleges. A statisztika csak tételesen
méri, olykor magyarázza a megérzéseinket, vagyis csupán eszköz a munkánkban.
Jó, hogy nem a megbízása után
rögtön interjúzunk, mert így már
bőven van tapasztalata a Jászságról.
Mennyiben más ez a terület, mint a
korábbi, vagy épp a megye más tele
pülései? Melyek itt a dobogós prob
lémák?
Korábbi munkám során is rendszeresen jártam a Jászságban. Épp a
múltkor gondoltam át, hogy Jászivány
és Jászboldogháza kivételével minden
településen akadt dolgom. Nem ismeretlen tehát előttem a Jászság. Ami itt
kiugróan más, számszerűen több mint
a megye más részein – ha már a statisztikát emlegettük –, az a garázdaság és
az erőszakos cselekmények. A másik
két dobogós helyről nem mondhatom,
hogy csak a Jászságra lenne jellemző,
sőt, inkább általános megyei, sőt országos probléma. Az egyik a vagyon elleni cselekmények sora, a másik pedig a
drogfogyasztás, mint általános társadalmi probléma.
Mennyire lehet kiporciózni, hogy
ezekben a dolgokban mi a rendőrség
és mi a többi szereplő dolga?
A rendőrség feladatkörét, hatáskö-

rét és illetékességét törvények, jogszabályok, normák írják elő. Ahogy már
szóba került, csak közös társadalmi ös�szefogással érhetünk el eredményeket.
Tavaly négy halálos baleset volt a Jászságban, az idén már több történt. Csak
rendőri eszközökkel nem lehet ezeket
a megrázó számokat csökkenteni. Mi
is felvilágosítást folytatunk, másoktól
is elvárjuk, hogy hirdesse: aki ittas,
mindenki más gyerekének az életét is
veszélyezteti!
Ez elég egyértelműnek tűnik. Mi
ért hangsúlyozza különös erővel?
Mert sokak számára nem természetes. A rendőri vezetés elrendelte a
rendszeres finn módszer alkalmazását
nálunk is, mivel itt az alkoholos állapotban való vezetés gyakoribb és súlyosabb. Kapunk gyakran kritikát, hogy
miért vegzáljuk a vezetőket, miből
gondolja a rendőr, hogy itt az emberek
már korán reggel isznak? Tegnap reggel
hét órától tizenegy óráig több helyszínre áttelepülve minden gépkocsivezetőt,
motorost megszondáztattunk, és ezalatt hét ittas vezetőtől kellett bevonnunk a jogosítványát. Ha hozzáteszem,
hogy a gyors, gördülékeny ellenőrzés,
és a dolgukra siető autósok érdekében
ezek az ellenőrzések a kerékpárosokra
nem is vonatkoznak, az eredmény még
lesújtóbb lenne. Ezt a kijelentésemet is
adatokra támaszkodva mondom, hiszen külön kerékpáros ellenőrzési akcióink is vannak.
Miben bízhatnak a jászsági tele
pülések a közbiztonság javítását ille
tően?
Azt tapasztaltam Törökszentmiklóson, hogy 5-6 év kellett a látványos
változásokhoz, amelyeket évről évre
kitartó, szívós munkával lehetett elérni. Társadalmi változások eredménye
is a közbiztonság javulása. Úgy látom, hogy a tendencia másutt is ebbe
az irányba mutat. Ehhez hozzájárul a
rendőri életpálya modell kialakítása
és megerősítése, a személyi állomány
oktatása, fejlődése. Jászberény önkormányzata különleges kapcsolatot tart
fenn kapitányságunkkal, nem hárít át
segítség nélkül feladatokat, együttműködik velünk a lehető legtöbb dologban.
Mitől függ az, hogy egyes jász
sági településeken erős a polgárőri
jelenlét, másutt inkább a közterületfelügyelőkre bízzák a feladatokat? Jó
a kapcsolata az önkormányzatokkal?
Látszólag kevesebb rendezvényen je
lenik meg, mint az elődje.
A közterület-felügyelőkkel mindenhol jó az együttműködésünk és
a teljesen önkéntes polgárőrökkel is.
Meg kell becsülni azt, ha valaki saját szabadidejéből, olykor pénzéből
tesz a települése közbiztonságáért.
Ha akarnak és kérnek, minden segítséget megadunk a rendőrség részéről
számukra. Pócs János parlamenti képviselő úr közbenjárására továbbra is
jelen vannak készenléti rendőrök is,
főleg a jászapáti járásban. Annak lehet oka, ha egy település lakói nem
éreznek kimondottan nagy késztetést
a közbiztonság civil védelmére. Az is
eszébe juthat az embernek, hogy talán
jónak érzik a közbiztonságot. Ami a
személyes jelenlétemet illeti a települési rendezvényeken, ezt egyeztettem a
megyei rendőr-főkapitányság vezetésével. Számomra a kapitányságvezetés
szakmai feladat, nem társadalmi beosztás. A színfalak mögött telefonon,
indokolt esetben testületi üléseken,
városvezetőkkel szűk körű megbeszéléseken is egyeztetünk. Mondhatom,
hogy kapcsolatom az önkormányzatokkal töretlen.

4. oldal

Jubileum
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A közös éneklés átszellemült öröme
 folytatás az 1. oldalról
A háborús események folytán a létszámában megfogyatkozott énekkar új
életre keltése igen komoly feladatnak
bizonyult, ám Bakki József és Koncsik
László elnök fáradozása újra talpra állította az énekkart. Nem kis teljesítmény
volt, hogy a belügyminisztériumi rendelet alapján működésében felfüggesztett énekkar másfél év kényszerszünet
után ismét dalra fakadhatott.
A kórus munkássága a város kulturális életének meghatározó részévé,
a népművelésnek fontos eszközévé
vált. 1950-ben vették fel a Jászberényi
KIOSZ Palotásy János Dalkör nevet.
Bakki József 1967-ben bekövetkezett
halálát követően a kórus ismét hullámvölgybe került. Édesapja örökébe
a magas zenei képzettségű ifj. Bakki
József került a karnagyi poszton. A
jelentős elismeréseket begyűjtő kórus
’73-ban felvette a Palotásy János ÖsszSzövetkezeti Vegyeskar nevet. Ekkortól
a hazai hangversenyek mellett többször
vendégszerepeltek külföldön is. Két
évvel később, 1975-ben Bakki József
lánytestvérének, a szintén zenetanár
Bakki Katalinnak adta át a stafétát jelentő karmesteri pálcát. Munkáját jelentős mértékben segítette Thormanné
Husznay Mária kórustag, aki másodkarnagyként igazgatta a kórust. Bedőné Bakki Katalin már nem érhette meg
szeretett énekkara jubileumi műsorát,
mert tavaly novemberben elszólíttatott
az élők sorából. A rengeteg elismerést,
díjat és kitüntetést megszerző kórust
ma Kati néni és elődei szellemiségében Ecsedi Péter énekművész, karnagy
igazgatja szeretetteljes szakértelemmel
és lelkesedéssel, aki a jubileumi műsor
idején mutatkozott be hivatalosan kórusvezetőként.
A szombati emlékműsor az elhunyt
karnagyok emléke előtt tisztelegve koszorúzással vette kezdetét a Fehértói
temetőben, majd este fél hétkor a Déryné Rendezvényházban kórustörténeti kiállítás megnyitóján vettek részt
a kórustagok és az érdeklődők. A tárlat
széles palettán mutatja be a Palotásy
János Vegyeskar történetét az 1862-es
indulástól egészen napjainkig. A tablókon korukból fakadóan megsárgult
fotók, újságcikkek idézik fel a hajdani
sikereket, szerepléseket. Természetesen
a kiállítás részét képezik a díszoklevelek, elismerések, kupák, relikviák,
amelyek mind bizonyítják a kórus
színvonalas munkáját. Külföldi és hazai utakról emlékként hozott szuvenírek, kirándulásokat megörökítő fotók
színesítik a történelmi tárlatot, melyekből kiviláglik: a kórustagok nem
csupán szakmai téren, de barátilag is
társak. Előadásaik során visszatükröződik a közös éneklés átszellemült
öröme. A kórus méltán nyerte el a
magyar zenekultúra szolgálatában tett
tevékenységéért többek között a Kiváló Együttes címet, a Fesztiválkórus
minősítést, a Kodály Bronz Diplomát,
fesztiválok Aranydiplomáit, magas
fokozatú minősítéseket és rangos kitüntetéseket. Az emlékekből kiállított
anyagot július 27-ig tekinthetik meg a
rendezvényház dísztermében.
A kiállítás megnyitó alkalmával
a tárgyi emlékek mellett ismertetőt
hallhattunk a kórus történetéről, majd
néhány dal erejéig ízelítőt kaptunk tehetségükből is. Thormanné Husznay
Mária röviden felidézte a kórus tagjaként eltöltött fél évszázadnyi szép emléket, megköszönte a lehetőségét, hogy
egy ilyen jeles társaságban sikerült a zeneművekkel megismerkednie, tudását
gyarapítania. A továbbiakhoz töretlen
összetartást, sikert és türelmet kívánt a
karnagynak és a kórustagoknak.

Vasárnap a Főtemplom szolgáltatott méltó helyszínt az évfordulós eseményhez. A megjelenteket Hassler Ünnepre jöttünk című művének előadását

részeként itt is elhangzott a kórus története, majd a templomi közönségnek
is bemutatkozott az új karnagy. Az ünnep zenei motívumait Halmos, Bach,

követően Zsova János káplán atya köszöntötte. Kifejtette, az egyház mindig
szívesen fogadja a kórusokat, amelyek
Isten dicsőségére örömet szereznek

Pitoni, Beleznay, Gounod, Kodály
műveinek előadása jelentette. Egyházi
és világi dallamok hangzottak el a kórustagok előadásában. Szólót énekelt

hallgatóiknak. Gratulált a töretlen
működéshez, a sikerekben gazdag eltelt 155 évhez. Végezetül kérte az Atya
kegyelmét, hogy a vegyeskar munkája
még sokáig szerezzen örömteli perceket
és felüdülést hallgatóságának. A műsor

Ecsedi Péter énekművész-karnagy,
Mészáros Tamás, Jakus Péter, Rácz Anita, Mészáros Erzsébet, Nagy Kálmánné.
Orgonán dr. Réz Lóránt orgonaművész, zongorán Farkasné Szőke Tünde
játszott.
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Új programok – régi gondok
Szűk két hét van hátra a XXVII.
Csángó Fesztivál nyitónapjá
ig. A közel hatvan programot,
ezer közreműködőt felvonulta
tó fesztivál fő szervezőjét, Szűcs
Gábort faggattuk, vajon mire
számíthatunk idén augusztus
6. és 13. között.
Kárpáti Márta
A fesztivál programajánló
ját böngészve a hagyományos
történések mellett felfedeztünk
több újdonságot is. El lehet
árulni előzetesen ezekről vala
mennyit?
A fesztiválnak megvan az évtizedek óta jól kialakított neve,
híre, melyből következik, hogy
bizonyos alappilléreket nem szabad bántani. Az alapkövek – a csángó
kultúra, a határon túli magyarság megjelenítése – nem mozdíthatók el. Ezek
adják a Csángó Fesztivál hangulatát,
sajátos érzését, eszmeiségét. Természetesen mindig igyekszünk valamilyen
szinten megújulni, bevonzani a programokba azokat a rétegeket, érdeklődőket, akik eddig távol maradtak. Annak
idején új színfolt volt a külföldi együttesek invitálása, ami ma már hagyományosan része a fesztiválnak. Az elmúlt
évekhez hasonlóan olyan neves fellépőket invitáltunk, akik garantálják a
színvonalas szórakozást nem csak a kifejezetten népzenét kedvelők számára is. Említhetném Ferenczi Györgyöt,
aki a blues muzsikát műveli, és a népzenét Pál István „Szalonna” közreműködésével. A Parno Graszt a roma folk
egy modernebb vonulatába kalauzol, a
Csík zenekart pedig már nem kell bemutatni a közönségnek.
Idén milyen népek táncaiba nye
rünk bepillantást?
Ismét lesznek török vendégeink,
jönnek táncosok Észak-Ciprusról,

Grúziából és újra gyönyörködhetünk
Kolumbia táncaiban. Újdonságként
tajvani csoportot köszönthetünk városunkban. A külhoni táncosok a tavaly
jól bevált koreográfia szerint a főtéren
mutatkoznak majd be a nagyközönség
számára.
Visszakanyarodva az újdonsá
gokhoz, olyan érdekességekre is rá
bukkantam, mint a fényfestés, vagy
a találóan CsángÁllás nevet viselő
program.
A Déryné homlokzatára álmodott
performansz egyelőre kísérlet, ahol egy
különleges művészeti alkotásban megpróbáljuk a modernet ötvözni a hagyományokkal. Két este, három órán
keresztül láthatja majd a közönség, melyet inkább fényképek megjelenítésének neveznék. Szintén újdonság lesz
és érdekesnek ígérkezik a Csángó Falu
című kiállítás a gimnáziumban, ahol
eredeti csángó népviseleteket tekinthet
meg az érdeklődő. A CsángÁllás, amint
a nevében is rejlik, egyfajta állásbörze.
A szponzoroknak kínálunk lehetőséget
bemutatkozásra, munkaerőtoborzásra,

illetve az álláskeresőknek nyújtunk segítséget. A program két
napon át lesz látogatható a Déryné Rendezvényházban.
A Kárpát-haza Magyar
Konferencia és az Üzletember
Fórum szintén fontos program.
A fesztivál életében idén már
negyedik alkalommal jelenik
meg ez az esemény, ahol valóban nem titkolt cél hidat építeni
a kultúra és a gazdaság szereplői
között. Különböző szakmai előadások lesznek, melyeknek Papp
Imre a főszervezője.
Ha már a gazdaságnál tar
tunk, nem mellékes kérdés a
fesztivál financiális oldalának
helyzete. Elegendő támogatás
érkezik a megszokott színvonal
teljesítéséhez?
Sajnos a tavalyihoz képest idén hatmillió forinttal kevesebb a központi támogatás, de még próbálkozunk.
Bízunk benne, hogy még sikerül szponzori támogatásokat is szereznünk, hogy
az elképzeléseinket maradéktalanul teljesíteni tudjuk. Tehát keresünk még támogatókat, reméljük, nyitott fülekre és
szívekre talál kérésünk.
Elkezdődött már a jegyértékesítés?
A Páva Gálára és a Csík zenekarra
már lehet jegyeket vásárolni a LehelFilm Színházban, illetve online. Az éjszakai koncertekre a jövő hét folyamán
indítjuk a jegyeladást, de oda is érdemes lesz elővételben beszerezni a belépőket.
Tudjuk, hogy több száz vendég
érkezik városunkba a fesztivál vonzá
sában akár vendégként, akár előadó
ként. Sikerül megoldani az elszállá
solásukat?
Óriási problémát jelent számunkra
a szálláshely hiánya, idén pedig a Liska
József iskola felújítása miatt további
száz ágy mínusz jelentkezik.
folytatás a 6. oldalon 

5. oldal

XXVII. Csángó Fesztivál
Augusztus 8-13-ig, keddtől vasárna
pig rendezik a XXVII. Csángó Fesz
tivált, melynek részletes programjait
helyszínek szerint közöljük.
Jászsági Népi Együttes székháza
Augusztus 8-án, kedden 20 órától
magyar táncházzal, valamint Boka
Gábor színházának előadásával veszi
kezdetét a táncos esték folyama, majd
augusztus 9-én, szerdán 21 órától
táncházzal, 23 órától a Tükrös zenekar
koncertjével várják az érdeklődőket.
Augusztus 10-én, csütörtökön 21
órától lesz magyar és nemzetközi táncház, 23 órától női táncházzenészek lépnek fel. Augusztus 11-én, pénteken
21 órától kezdődik a táncház, majd 23
órától Ferenczi György és a Rackajam
koncertezik. Augusztus 12-én, szom
baton 21 órától magyar és nemzetközi
táncházzal zárják a programokat a Jászság Népi Együttes székházában.
Főtér
Augusztus 9-én, szerdán 19 órakor
nyitják meg a XXVII. Csángó Fesztivált, majd 20 órától a külföldi együttesek mutatják be koreográfiáikat a Folk
világ című gálaműsorban. Augusztus
10-én, csütörtökön 17 órától nemzetek népzenéjét és táncát mutatják be,
majd 19 órától a Zagyva Banda, 20
órától a Horba zenekar koncertezik,
21 órakor pedig a Debreceni Népi
Együttes mutatja be műsorát Tizenhárom almafa címmel. Augusztus 11-én,
pénteken 17 órától nemzetek tánca és
népzenéje elevenedik meg a színpadon,
majd 19 órától moldvai és gyimesi hagyományőrzők mutatják be táncukat,
viseletüket. 21 órától a Szeres zenekar, 22 órától a csíkcsobotfalvai Antal
Banda koncertezik. Augusztus 12-én,
szombaton 16 órától a Szászcsávási
Zenekar ad koncertet, a táncos-zenés
felvonulás pedig 17 órától veszi kezdetét. 19 órakor a Viganó AMI növendékei mutatják be gálaműsorukat, majd
20.30 órától erdélyi- magyarországi
hagyományőrzők, moldvai és gyimesi

csángók viszik színpadra műsorukat
Magyar lélek címmel. Augusztus 13án, vasárnap 17 órától nemzetek tánca
és népzenéje elevenedik meg a színpadon, majd 18 órától a Magyarpalatkai
banda koncertezik. A fesztivál záróműsora 19.30 órától kezdődik külföldi,
hagyományőrző és népzenei együttesek
közreműködésével, amelyet 22.30 óra
kor látványos tűzijátékkal koronáznak
meg.
Margit-sziget
Augusztus 10-én, csütörtökön 18
órától a Heves Banda, majd 19 órától
a Flaska Banda koncertezik. Augusztus
10-én, pénteken 16 órától 20 óráig a
fiatal tehetségek lépnek színpadra. Au
gusztus 11-én, szombaton 10 órától
18 óráig lesz aprók tere népi gyerekjátékokkal, ének- és tánctanítással, 13
órától pedig nemzetek néptánca és
zenéje elevenedik meg a színpadon.
15 órakor Táncképek címmel mutatnak be folklór műsort, 16 órakor a
Garagulya Gólyalábas Kompánia mutatja be műsorát. A Bara zenekar 17
órától koncertezik, majd 18 órakor a
Kerek Perec Egylet mutatja be A kalap
című előadását. 19 órától a Jász-Nagykun-Szolnok megyei együttesek viszik
színre közös műsorukat Táncról táncra
címmel. Augusztus 13-án, vasárnap
10 órától 18 óráig lesz aprók tere népi
gyerekjátékokkal, ének- és tánctanítással, majd 13 órától lesz nemzetek
tánc- és népzene-bemutatója. 15 órá
tól moldvai és csángók és erdélyi hagyományőrzők lépnek színpadra a Jártató Zenekar közreműködésével, majd
16 órától az Etelközi fohászok című
könyvet mutatják be, amely a moldvai
csángó népénekek világát tárja az olvasók elé. 17 órától a Jártató Zenekar
koncertezik, majd 18 órakor a Jászsági
Hagyományőrző Egylet tart jász viselet
bemutatót.
Szabadtéri Színpad
Augusztus 10-én, csütörtökön 20
órakor a Csík zenekar koncertezik
a Tölcséres Banda és a Jászság Népi
Együttes közreműködésével. Augusz
tus 11-én, pénteken 20 órakor a Fölszállott a páva című televíziós vetélkedő
összes jászsági szereplője lép színpadra,
majd augusztus 12-én, szombaton 23
órától a Parno Graszt zenekar koncertezik.
Kárpát-Haza Magyar Konferencia
és Üzletember Fórum
Augusztus 10-én, csütörtökön 12
órától 17.30 óráig, augusztus 11-én,
pénteken 10 órától 16.30 óráig, valamint augusztus 12-én, szombaton
10 órától 14 óráig tanácskoznak a
Kárpát-Haza Magyar Konferencia és
Üzletember Fórum résztvevői a Szikra
Galéria és Étteremben.
CsángÁLLÁS
Augusztus 11-én, pénteken 14 óra
kor nyitják meg a Csángó Állásbörzét a
Déryné Rendezvényházban, amely aznap 20 óráig, augusztus 12-én, szom
baton 10 órától 20 óráig látogatható.
Folkmise
Augusztus 11-én, pénteken 16 óra
kor szentmisét mutatnak be a moldvai,
gyimesi csángók és külföldi együttesek
részvételével a Nagyboldogasszony Főtemplomban.
Kiállítások
Augusztus 11-én, pénteken 13 órától
21 óráig, augusztus 12-én, szomba
ton 10 órától 13 óráig és 15 órától
21 óráig, valamint augusztus 13-án,
vasárnap 10 órától 13 óráig és 14
órától 17 óráig látogatható a Csángó
Falu című kiállítás a Lehel Vezér Gimnáziumban. Augusztus 11-én, pénte
ken 17.30 órakor a Csángó Házban
nyitják meg a kiállítást, a Táncsics Mihály u. 2. szám alatt.

6. oldal
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Csángó Fesztivál – 2016

Új programok
– régi gondok
 folytatás az 5. oldalról
Kénytelenek vagyunk buszokat bérelni, amelyekkel környező települések
szálláshelyeire utaztatjuk a külföldi csoportokat, és többek között ágyakat bérelünk, amiket termekben helyezünk el.
Sajnos mindezek okán le kellett mondanunk egy-két tánccsoport szereplését is.
Számos érdeklődő több napot is szívesen
eltöltött volna a Csángó Fesztiválon, de
nem kapnak szállást.
Kedvelt eleme a fesztiválnak a nép
művészeti vásár. Regisztráltak már a
vásározók?
Mintegy 100-120 kirakodó lesz idén
is a Margit-szigeten. A jól bevált gyakorlat szerint igyekszünk a fesztivál eszmeiségéhez méltó vásárt engedélyezni. Törekszünk arra, hogy a gasztronómia terén is
kielégítsük a látogatók igényeit. Lesz borutca, és a bíróság udvarán jász és gyimesi csángó ételek, ízek is megjelennek. A
jövő fesztiváljainak elképzelése szerint egy
valódi népi ételsort felvonultató gasztronómiai utca lesz majd a Csángó Fesztivál
egyik eleme. Mindehhez a kormány fesztiválok támogatására vonatkozó ígéretét
kell majd valóra váltani.
A Csángó Fesztiválhoz szorosan
hozzátartozik a zenész- és néptánctábor.
Töretlen az érdeklődés idén is?
Az aprók tánctáborába rekordszámú
jelentkezés érkezett. Nyolcvan gyermek
jön majd. A nagyobbaknál eddig mintegy százan jelentkeztek. Ha sokkal többen jönnének, nagy bajban lennénk itt is
a szállás terén.
Talán ez is bizonyíték arra, hogy a
népi kultúra iránt növekszik az érdek
lődés a fiatalok körében.
A kulturális élet bármely szegmensében fontos az utánpótlás-nevelés, legyen
az akár népi kultúra, képző- vagy színművészet. Fontos, hogy a gyermekek megkapják azt az emóciót, amit később tovább
tudnak vinni, majd át tudnak örökíteni. A
fesztiválnak is megvan az a célja, hogy az
ifjúságot terelgesse egy jó irányba, a színvonalasan szórakoztató kultúra irányába.

2017. július 27.

Augusztusi események:

XXX. Nemzetközi Mézvásár és
Méhésztalálkozó
Augusztus 5. szombat.
Bercsényi úti Sportcsarnok
Részletes program a 11.oldalon.
Ráhangoló
Augusztus 5. szombat.
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Bécsi
est című hangversenyére a Palotásy János
Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
tanárainak közreműködésével a Déryné
Rendezvényház nagytermében
• 15 óra: Hangszersimogató
• 16:30 és 18 órától Élményszerű zenei
barangolás a régi bécsi zenei életben
• 19 óra Átsétálás a Szolnoki Szimfonikus
Zenekar esti hangversenyének a főpróbájának a helyszínére
• 19:30 órától Hangszersimogató a Szolnoki Szimfonikus Zenekar zenészeivel a
Szabadtéri Színpadon

Fergeteges Bécsi est
Augusztus 5. szombat 20 óra
A Szolnoki Szimfonikus Zenekarral
Szabadtéri színpad
III. Kürt Emlékezete
Örömíjász Találkozó
Augusztus 5. szombat 8 óra.
Hagyományőrző Íjászverseny. A rendezvény keretében alkalom nyílik összemérni felkészültséget és tudást, húsz cél
leküzdése során. Ehhez pusztai merevszarvú íjak és favesszők használhatók.
Hűtőgépgyári Sportpálya
XXXV. Nemzetközi Táncház és
Zenésztábor
Augusztus 6 – 12.
Hónap Műtárgya
Augusztus 8. kedd 17 óra.
Makay József Lányok a kútnál című festménye kerül bemutatásra.
Szikra Galéria
lll. Ludus Run Nyári Futam
Augusztus 12. szombat 8 óra.
A szokásos 20+mesterséges akadályokon kívül még újdonságok és számtalan
Zagyvában kúszós, mászós, tüzes rész.
Egyéni futamok: felnőtt, gyerek, kutyás,
és csapatosan: 6, 8, 10 fős 2+, 6+, 8+ és
BEAST (időkorlátos, 16 km) távokon
nevezhettek.
Hűtőgépgyári Sportpálya
A Csángó Elszabadul!
Augusztus 12.szombat 20 óra
NEXXT és DJ Szabó Levi élőzenés rock
'n roll és funky est a Törpében, a Csángó legvadabb bulija! Klasszikus berényi

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

Válogatás a tavalyi felvételekből

106 féle laminált padló
készletről!

5100 JÁSZBERÉNY, LEHEL VEZÉR TÉR 16., TELEFON.: +36 57 412 764
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sport, kultúra, művészet

arconpörgés a régi szép idők emlékére
és ezzel az utolsó bulival „ellovagolnak a
naplementében.”
Törpe
Summer Fest – Nyár Ünnepe
Augusztus 12.szombat 22 óra.
With Katapult DJ Feat. Szasza. A nyári
„szünetben” sem hagy buli nélkül a Jászság kedvelt klubja.
Red Ring!
Tanárok és Tanítványok
kiállítás megnyitó
Augusztus 15. kedd 17 óra.
A Lehel Vezér Gimnázium 250 éves jubileumi rendezvénysorozatához kapcsolódva, egykori „leheles” tanárok és tanítványok munkáiból nyílik kiállítás.
Szikra Galéria
Zenés Múzeumi Esték
Augusztus 17. Csütörtök 18 óra.
A sorozatban régi magyar zene elevene-

dik meg: a pompakedvelő Eszterházy
Miklós udvari muzsikája, közreműködik
Haydn Barytontrio Budapest.
Jász Múzeum
Ünnepi programok államalapító
Szent István tiszteletére
Augusztus 20. vasárnap
Főtér és Szentháromság tér
• 10 óra Ünnepi szentmise - Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplom
• 11.15 Városi Ünnepség - Szentháromság téri park. Családi és gyerekprogramok egész nap!
Szentháromság téri park és pódium:
• 14 -18 óra: Kenderkóc Népi játszóház
gyerekeknek és felnőtteknek
• 15 óra: Lóca Együttes
• 16 óra: Barta Tóni bábszínháza – Paprika Jancsi
• 17 óra: Mono Mano Zenekar koncertje

Főtéri színpad:
• 18 óra: Tárkány Művek
• 19.45 Budapest Voices Acapella Kórus
koncertje
• 21.15 Janicsák Veca műsora
• 22 óra: Tűzijáték
• DJ Fáczán – utcabál
ART Camp
Művészeti Szimpózium tábor
Augusztus 21 – 31.
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campus
Mélység és Magasság
Augusztus 25. péntek.
Velkeiné Pócz Ilona művésztanár kiállításának megnyitója. A kiállítás rendezője
és katalógusának összeállítója a Hamza
Alapítvány.
Szikra Galéria
Állatkertek Éjszakája
Augusztus 25. péntek 20 óra.
Látványetetések, ugrálóvár, arcfestés,
állatbemutatók és egyéb érdekes programok kicsiknek és nagyoknak!
Állat- és Növénykert
Mozdulj Berény!
Augusztus 26. szombat 12 óra.
Fitnesz programok Aerobic, Fitnesz,
Interval edzés, Cross tréning, Ritmikus gimnasztika bemutató, Táplálék
kiegészítő tanácsadás, Felhúzó verseny
Nagyboldogasszony Iskola Sportcsarnok
10. Zagyvamenti Maraton
Augusztus 27. vasárnap 7 óra.
Jászberényi futók meghívják futó barátaikat és azok ismerőseit egy barátságos, vidéki futóversenyre, az azt követő
bográcsos ebédre és sörözésre, futóélmények megosztására. Maraton 42,2
km, félmaraton 21,1 km, félmaraton
párban 2x10,5 km, Zagyva kerülő kör
5 km
Versenyközpont: Margit-sziget
ART Camp kiállítás megnyitó
Augusztus 31. csütörtök.
Gentry Sultan koncert, a négyesfogat
zenéje tartalmilag és hangzásában is
speciálisan romantikus, mással nem
összetéveszthető formavilága a freejazz hagyományok tradícióit követi, az
orientalizmus arcát folyamatosan változtató jelene között.
Lehel Film-Színház galéria

7. oldal

A Hónap Műtárgya

A Hónap Műtárgya sorozatában Ma
kay József festőművész alkotása ke
rül bemutatásra augusztus 8-án, ked
den, 17 órakor a Szikra Galériában.
Makay impresszionista indíttatású festészetét az élet szinte minden
jelensége inspirálta: a táj, az ember,
a paraszti életforma, az ünnepnapok,
hétköznapi élet pillanatai, állatok,
növények. Foglalkozott történelmi
témák feldolgozásával is, de különösen figyelemre méltóak figurális kom-

pozíciói és érzelmi töltésű tájképei.
Összetéveszthetetlen egyéni műveit
biztos rajztudás, merész színhasználat
és ecsetkezelés jellemzi.
Makay József igen termékeny festő
volt, műveit nagyon sok otthonban
őrzik Jászberényben és a Jászságban.
Az augusztus hónap műtárgyának
választott, Lányok a kútnál című festménye figurális alkotásainak nagyszerű darabja. A művet Farkas Edit,
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
igazgatója mutatja be.

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

berenycafe.hu | jku.hu

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

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!

Számítástechnika

06-57/414-515

● Tábla pc, Notebook ● Navigáció
● Kártyafüggetlen telefonok
● Kiegészítők
● Számítógépek teljes körű szervizelése
● Nyomtató bérlés
● GLS csomagpont
www.deercomp.hu

Jászberény,
Thököly u. 9.

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.

06-57/405-666

Gyógybolt
● Gyógyászati segédeszközök
vény és vény nélkül is.
● Dr. Lenkei vitaminok
Nálunk egészségpénztári kártyával is vásárolhat.

Számítógépes
anyajegyvizsgálat
Jászberényben!
Az időben észrevett kóros
elváltozások 100%-ban
gyógyíthatóak, évente
mindenkinek javasolt a
szűrővizsgálat!

Dr. Szabó András

Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1.
K: 10.30-12.30 Cs: 15-18.30
Tel.: 06-20/461-3220
www.drszaboandras.hu

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

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

T-GRÁNIT Kft.
Minden, ami kőből kivitelezhető!
Egyedi elkészítésű síremlékek
nagy szín- és formaválasztékban.
Épületszobrászat, kandallók,
lépcsők, kőkorlátok.

Tóásó Tibor

Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 25.
Telefon: 30/214-6370

Hirdetés

8. oldal

2017. július 27.

Strand és Termálfürdő
5100 Jászberény, Hatvani út 5.

Július 29-én szombaton
10:00-14:00-ig

élő közvetítés
a Strandfürdőből

a Trió Rádió jóvoltából.
16:00 Dance Fitness bemutató
16:30 Zumba torna
Gyerekeknek 13:00-tól 16:00-ig
kézműves foglalkozás.
Este 21:00-tól 2:00-ig
Disco – Fáczán Ervin
közreműködésével.
Bővebb információ
a strand pénztárában,
Tel: 0657/412-108,
honlap: www.vvzrt.hu.

A

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.

Metálplaszt Kft.

jászteleki telephelyére

www.metalplaszt.hu

Műanyagüzemi technológust
(fröccsöntő területre) keres 3 műszakos munkarendben.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Bérezés megegyezés szerint.

Előny: számítógépes ismeret, hasonló területen szerzett tapasztalat.
Érdeklődni: +36-30/381-9569 telefonszámon munkaidőben vagy
a sandor.kollar@metalplaszt.hu e-mail címen lehet.

A Nagy Kft.

ÉRTÉKESÍTŐT nyílászárók árusítására,
valamint

szerelő

kollégát keres
csapata bővítéséhez.
Elektromos, lakatos végzettség előny.

munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

BETANÍTOTT MUNKÁST,

Kaputechnikával
foglalkozó cég

SEGÉDMUNKÁST.

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

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

Munkát keres?

GÉPBEÁLLÍTÓ,
OPERÁTOR,
CO HEGESZTŐ,
ÖSSZESZERELŐ,
BETANÍTOTT MUNKÁK
széles választékban
kiemelt bérezéssel.
Jelentkezni a 30/983-2524
számon vagy Jászberény,
Táncsics Mihály u. 3. szám
alatti HSA irodában.
Reg. szám: 6291/2/2001

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

SEI Interconnect Products Kft. alattyáni gyáregységébe
munkavállalót keres az alábbi pozícióba

Csoportvezető
Feladatok:
● Termelés folyamatos biztosítása , fenntartása
● Termelési tervek betartatása
● Termelési riportok elkésztése
● Munkafolyamatokhoz tartozó munkautasítások
betartatásának felügyelete
● Munkabiztonsági és munkaköri utasítások
betartása illetve betartatása
Elvárások:
● Középfokú végzettség
● Számítógépes ismeret
Előny:
● Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Juttatások:
● Multinacionális környezet
● Tapasztalattól függő versenyképes
munkabér és juttatások
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
● e-mail: nagy.adrienn@sumi-electric.hu
● Telefon: 06-30-438-3401
06-57-561-200

Lájkolja közösségi oldalunkat, hogy
elsőként értesüljön lapunk digitális
változatának megjelenéséről!

www.facebook.com/berenycafe

Kitekintő

2017. július 27.

Jászsági fiatalok
aTűzoltó Olimpián

A felnőtt és ifjúsági nemzetközi tűzol
tóversenyen harmincöt ország hivatá
sos és önkéntes tűzoltói mérték össze
tudásukat az ausztriai Villachban,
ahol hazánkat jászsági fiatalok is kép
viselték Pusztamonostorról.
gergely
Igazán büszkék lehetünk a jász
virtussal bőven megáldott Pusztamonostori Önkéntes Tűzoltó Egyesület
fiataljaira, akik helytálltak a nemzetközi megmérettetésben. Lapunkat Fózer
Tibor tűzoltó ezredes, a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Bujdosó Gábor tűzoltó őrnagy,
a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályvezetője
tájékoztatta a július 9-16. között megrendezett felnőtt és ifjúsági nemzetközi
tűzoltóversenyről.
Tavaly az országos versenyt a pusztamonostori önkéntes tűzoltó lányok
nyerték, így egyenes ágon juthattak
tovább az idei nemzetközi versenyre.
Az ő költségeiket a Magyar Tűzoltó
Szövetség fedezte, míg a fiúk versenyen
való indítását támogatók segítségével

finanszírozták. A 12-16 éves fiatalok
nagy izgalommal indultak a hos�szú útra, az ausztriai Villachba, hiszen
nézők ezrei előtt korábban még nem
versenyeztek. Ebben segítette a tíz fiatalból álló csapatokat a velük utazó hat
mentor, akik lelkiismeretesen biztatták
és terelgették az ifjú lánglovagokat. Bár
hivatásos tűzoltó jelenleg nő nem lehet
– tudtuk meg Fózer Tibor ezredestől –,
a lányok kimagaslóan teljesítettek, legyenek akár európaiak, akár japánok.
A katonás szigorral rendezett, egyhetes
program során a csapatoknak volt lehetőségük kipróbálni az ottani eszközöket és testileg-szellemileg felkészülni az
éles bevetésre. A versenyre csütörtökön
került sor, amely szerelési feladatokból
és stafétafutásból állt.
A szoros mezőnyben a monostori
lányoknak a 17. helyet sikerült megszerezniük, alig néhány perc lemaradással
az előttük állóktól. A fiúk a középmezőnyben, a harmincadik helyen végeztek. Bujdosó Gábor őrnagy elégedett
mind a lányok, mind a fiúk eredményével, hiszen erő felett teljesítettek és
öregbítették Pusztamonostor és a Jászság jó hírét.

9. oldal

Ajándék Técső tűzoltóinak
 folytatás az 1. oldalról
Szerencsés és viszonylag rövid, két
órás határátlépés után kb. 14:00 órakor
érkeztünk meg a szálláshelyünkre. Mészáros Tibor alpolgármester és Gajdos
Sándor tűzoltóparancsnok fogadott minket, akikkel megbeszéltük a programot.
Másnap délelőtt fogadott minket
Kovács Iván, Técső város ukrán polgármestere. Jelen volt Mészáros Tibor
magyar alpolgármester és Kricsfalusi
Iván ukrán jegyző is. Szatmári Antalné
alpolgármester asszony átadta Szabó
Tamás polgármester meghívó levelét a
jászberényi ünnepségekre, amit örömmel elfogadtak. A baráti beszélgetés során nyíltan szó esett a két város gondjairól és terveiről, valamint a testvérvárosi
együttműködés lehetőségeiről. Délután
a polgármester jelenlétében került sor
az adomány átadására a técsői tűzoltók
telephelyén. Az állomány érdeklődve
és elégedetten vizsgálta a kapott védőfelszerelést. Több magyar nemzetiségű
volt közöttük, így nem kellett Erdő Évikének tolmácsolnia, így is megértettük a
véleményüket. Ezután Gajdos Sándor,
magyar tűzoltóparancsnok bemutatta a
telephelyet, az eszközöket és a felszereléseket. Közben elmondta, hogy védőálarc
még nagyon szükséges lenne. Fózer ezredes úr annyit mondott: „megoldjuk”.
Másnap látogatást tettünk a Técsői
Magyar Tannyelvű Református Líceumba, ahol az iskola fiatal igazgatója fogadott minket. Büszkén mesélte, hogy az
iskolában magas szintű oktatás folyik. A
hivatalos tesztfelmérések alapján elsők
között vannak a megyében. 14 állandó
és 14 óraadó tanár dolgozik az iskolában, de kevés a hely és nagy a túljelentkezés. Nagyon népszerű az iskola az
ukrán lakosok körében is. Kötelezően
oktatják a magyar és az ukrán nyelvet
minden tanulónak, így az ukránok is
tanulnak magyarul.

Sok segítséget kapnak a magyar államtól pályázatok formájában. Például
a magyarul tanító pedagógusok fizetés
kiegészítést kapnak, épületfejlesztésre,
eszközök beszerzésére is van pályázati
lehetőség. Most épül egy magyar nyelvű
óvoda a magyar állam finanszírozásával.
Így biztosítva lesz a teljes – óvoda, általános iskola, gimnázium – tanulási lehetőség magyar nyelven.
Másnap kirándultunk a tiszamenti
közeli hegyekben. A Tisza túlpartja
már Románia. Útközben több falut
láttunk, ami vagy ukrán, vagy magyar,
vagy román többségű volt. Érdekes volt
összehasonlítani az épületeket és a körülményeket. Úticélunk Közép-Európa
mértani közepe volt, amit állítólag osztrák mérnökök határoztak meg. Mindenesetre a Tisza partján hegyek között,
szép környezetben, több vendéglő régi
használati eszközöket kiállítva várja a
látogatókat. Természetesen finom helyi ételek és italok is megkóstolhatók.
Árusokban sincs hiány, akik sokszínű
portékájukkal próbálják vásárlásra bírni
a látogatókat, többnyire sikerrel. Visszafelé megnéztünk egy elhagyott sóbánya
helyén kialakulóban lévő sósvízi fürdőt.
Valaki a régi egerszalóki strandhoz hasonlította. Az biztos, hogy természetes

Színesítjük egymás életét
Minden jó szülő szeretné a legtöbbet
adni gyermekének. Élethivatásának
kibontakoztatása érdekében az iskola
mellett beíratja sportra, zenére, táncra,
kit mire, hogy a fiatal valamelyik segít
ségével utat találjon az életben.

Parlamenti látogatás

Július 20-án Pócs János, a Jászság parlamenti képviselője meghívására a Parla
mentbe látogatott a városi bölcsőde csapata. Közel negyvenen voltak a kirán
duláson. Részt vett a bölcsődéből néhány nyugdíjas is, illetve szülői oldalról
az érdekképviseleti-fórum tagok közül két szülő. Mivel a védőnők is hozzájuk
tartoznak, így néhány védőnő is elment a kirándulásra. A legfiatalabb csapat
tag négyéves volt. Utána megnézhették a híres Seuso-kincseket is. Pócs János
személyesen fogadta a kis csapatot, akik meg tudták nézni a Parlamentben az
üléstermet is, illetve a képviselő helyét.

Természetesen ott van a sorban a
cserkészet is, amely 110 éve egy jól működő, felépített, önkéntes ifjúságnevelő
mozgalom. Mi a titka a cserkészetnek?
Sok tanú van rá… Azon felül, hogy az
előbb említettek részben benne vannak,
például a vallásos háttér, a „szélsimogatta
barackos arcok”, ahogy Sík Sándor írta,
vagy épp a tábori hajnalok, melyekben
a napsugár megmelengeti az éjjeli őrség
bágyadt tagjait.
Mi is a legtöbbet szeretnénk adni
csapatunk valamennyi tagjának, ezért
idén is útra keltünk a cserkészév megkoronázására a nyári táborba. Idén azonban
nem ugyanúgy zajlott ez a tíz nap, mint
szokott. Július 7-től 16-ig ugyanis a VIII.
Cserkészkerület Nagytáborában vettünk
részt Apostagon a Duna árterében, így

csapatunk hatvan résztvevőjén felül még
legalább 390 ember volt átlagosan a tábor
területén. Öt altáborra osztódott az egész
terület, ebből mi, jászberényiek a harmadik altábort alkottuk a jászboldogházi
cserkészcsapattal együtt. Rajtunk kívül
voltak még cserkészek Kecskemétről,
Szolnokról, Kalocsáról, Dusnokról, Kiskunfélegyházáról, Kiskunhalasról, Dunaföldvárról és Rákóczifalváról.
Idei táborunk keretmeséje Tolkien
nagysikerű regényére, A Gyűrűk Urára
épült, mi pedig a bakacsinerdei tündék
voltunk. Legolas vezetésével el is mentünk az erdőbe, ahol sátrainkat felállítottuk. Aztán találkozva a völgyzugolyi
tündékkel, entekkel, törpökkel és emberekkel, megalapítottuk a gyűrű szövetségét. Minden napunk, programunk e
történet körül forgott. Számtalan élmény
ért bennünket. Ilyen volt például a tábor
indulója Ed Sheeran Galway Girl című
számának alapjára írva, vagy épp Bábel
Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek fiatalok
számára is rendkívül értékes prédikációja.
Aztán a kisebbeknek túra Apostag kör-

környezetben működik, és még megfizethető a szállás és étkezés is.
Találkoztunk a helyi vadásztársaság
bolgár származású képviselőjével, aki
érdeklődött a jászberényi vadásztársaságok és vadászati lehetőségek iránt.
Tájékoztattam, hogy október 28-29-én
a Testvérvárosok Baráti Egyesülete és a
Lehel Vadásztársaság közösen szervez
testvérvárosi vadászatot és hagyományőrző disznóvágást. Több testvérvárosból
érkeznek vadászok és civilek. Pesti Józseffel, a vadásztársaság elnökével egyeztetve
bizonyára lesz lehetőség a técsői vadászokat is meghívni.
Este, a búcsúvacsoránál megköszöntük a vendéglátók gondoskodását és elmondtuk, hogy szeretettel várjuk őket
Jászberényben. Az úton hazafelé értékelve az elmúlt három napot egyöntetű volt
a vélemény: az ukránok jobban értékelik
és becsülik a magyarok munkáját, mint
Erdélyben a románok. Ettől függetlenül
vagy éppen ezért, az itt élő magyaroknak minden segítséget meg kell adni,
amit tudunk. Szatmári Antalné alpolgármester asszony kérte mindannyiunk
összefogását ahhoz, hogy ennek megfelelően tudjuk fogadni a testvérvárosból
érkezőket.
Egervölgyi József
nyékén, a nagyobbaknak portya és zivataros éjszaka a Duna partján, de volt még
kereskedőjáték, néptánc, métabajnokság,
kézműveskedés, tábortűz, számháború,
építkezés, latrina, menetelés, népdal, szúnyog, csalán, régi és új barátságok, és ezer
meg ezer másik élmény, amihez nemhogy
ez az újságcikk, talán könyv se lenne elég.
Berényi szempontból még fontos megjegyezni, hogy a közös munkához nagyban
hozzájárultunk. Felszereléseink nagy része a központi programokat is szolgálta,
illetve a 450 ember védelmét is a jászberényi szervezésű biztonsági altábor, a
Balta irányította, és a kommunikációs
csapatot is jászberényi vezető dirigálta, ők
adtak ki minden nap tábori újságot.
Hazatérve elgondolkodtam. Mit látnak belőlünk mások? Furcsa fiatalokat
egyenruhában, akik fel-feltűnnek bizonyos alkalmakkor. Ennél jóval többről
van szó, amit ez a tábor is alátámaszt.
Amellett, hogy vidám természetünkkel
színesítjük egymás életét, szeretetben
szolgálunk egymásnak. Hisz az erdő, a
természet nem puhít úgy el, mint a városi lét. Alázatosságra, kölcsönös tiszteletre, odaadásra sarkall. Természetesen a
modern technika vívmányai hozzánk is
elérnek, de van, ami nem változik. Továbbra is emberebb emberré, magyarabb
magyarrá kívánjuk nevelni fiataljainkat,
akik az Isten, a haza és embertársaik szolgálatára szentelik életüket.
A mögöttünk lévő tábor sikeréért
és jövőbeli célkitűzéseinkért köszönjük
támogatásaikat és imáikat az önkormányzatnak, plébániánknak, cégeknek,
vállalkozásoknak, és minden nagylelkű
támogatónak, és kívánunk mindenkinek
jó munkát!
Muhari Máté
őrsvezető

Szabadidő
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A Gazdakör eseménydús hónapjai Ahol minden olyan,
mint a mesében

 folytatás az 1. oldalról
Ebben az évben volt esedékes a
Jászberényi Gazdakör tagjainak a látogatása Lemhénybe, az erdélyi testvér
gazdakörhöz. A Kézdivásárhelytől húsz
kilométerre fekvő, több mint háromezer lelkes, székelyek lakta településsel
már több mint húszéves a kapcsolatunk. Június elseje és ötödike között
kirándultunk hozzájuk, ahol baráti családoknál voltunk elszállásolva. Az ottani polgármester és az önkormányzat
is bekapcsolódott a fogadásunkba és
szívélyesen vendégül is láttak bennünket. Dani István, a Lemhényi Gazdakör elnöke és barátaink ismét néhány
élménydús napot varázsoltak nekünk
programokkal, odaadásukkal, szeretetükkel. Megtekintettük Prázsmáron a
Világörökség részét képező evangélikus
szász erődtemplomot, Alsórákoson a
bazaltoszlopokat, amelyek szintén védettek, majd szemrevételeztük a Sükösd-Bethlen kastélyt, melyet éppen
felújítanak.
Programjaink fő célja azonban a
június 3-án megrendezett Csíksomlyói
pünkösdi búcsú és zarándoklat volt,
melyen legalább életében egyszer minden magyarnak részt kellene vennie,
hogy érezze az összetartozás, a szeretet
erejét, amely székely testvéreink felől
árad felénk. Kimondhatatlan és felemelő érzés a csíksomlyói hegyoldalon
több százezer magyarral együtt énekelni a magyar és a székely himnuszt, majd
együtt imádkozni a magyarság összetartozásáért, fennmaradásáért. A hegyről visszafelé jövet pedig Nyergestetőn
megkoszorúztuk a tizenkét éve, a székely hősök emlékére közösen felállított
kopjafát. Mindig nagy öröm Erdélyt
látni és élvezni gyönyörű tájait. Két év
múlva majd mi is ilyen nagy szeretettel
és odaadással szeretnénk vendégül látni
székely testvéreinket.
Június 15-e és 18-a között zajlott városunkban, Jászberényben a
ZagyvaParty Fesztivál, ahová felhívásunkra sok tagunk ellátogatott. Hagyományainkhoz híven volt, aki a pálinkamustrára és versenyre nevezett be,
volt, aki más programra látogatott ki.
A gazdakört képviselve a pálinka lovagrend vezetőségében is van tagunk Erős
Sándor személyében. Vasárnap is számos tagunk volt kíváncsi a népi ételek
főzőversenyére, ahol barátaik, családtagjaik is versenyeztek. Mellesleg jó pár
éve a mi gazdakörünk csapata nyerte a
fődíjat a finom jászsági birkapörkölttel.
Természetesen ezek a találkozások
alkalmat adnak az egymás közötti szakmai megbeszélésekre, eszmecserékre,
akár üzleti ügyek lebonyolítására, és az
akkor még előttünk álló aratási előkészületek egyeztetésére is.
Június 23-a és 25-e között rendez-

A Déryné Deszkáin nyári színházi
fesztivál utolsó állomásán az Anconai
szerelmesek fogadták a nagyérde
műt és röpítették el a ’70-es évek
Itáliájába. A kalandos utazás során
együtt vidulhattak az ősz halántékú
amoroso, Don Tomao és barátai cset
lő-botló, de annál szenvedélyesebb
hétköznapjain.
Gergely Csilla

ték meg Jászladányon a XXIII. Jász Világtalálkozót, ahol mindig sok tagunk
teszi tiszteletét, őrizve, ápolva ezzel is
hagyományainkat. Tamás Zoltán, a
gazdakör elnöke maga is emeritus jászkapitány, akivel együtt tagjaink közül
az idén is többen megjelentek az ünnepi rendezvényen, felvonuláson, kiállításokon.
Közel húsz éve kezdődött a Berény
utónevű települések találkozója. Azóta
a hivatalos delegáció mellett a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre képviseli
Jászberényt ezeken a rendezvényeken.
Ebben az évben is együtt utazott Szabó Tamás polgármester a vidám, népes
csapatunkkal július elsején Iharosberénybe, amely Jászberénytől a legmes�szebb lévő Berény utónevű település,
a horvát és a szlovén határ közelében.
Bemutatták az 1300 lakosú település
nevezetességeit, többek között a templomaikat, történeti kiállításukat a kul-

pülések vihetnek a délutáni kulturális
programra fellépőket, mi ebben az évben katonanóta csokorral rukkoltunk
elő, amit énekes tagjaink adtak elő
tangóharmonika kísérettel. Nagy sikerük volt, mert az esti búcsúzkodást a
vörösberényi kórustagokkal együtt már
a szabadban vittük véghez jókedvűen,
vidáman, a jövő évi Mezőberényben
esedékes találkozás reményében.
Július 8-án közel harmincan Karcagra, az ország másik felébe utaztunk el,
ahol a XIII. Hármas Kerületi Kézi Aratóversenyt rendezték meg. A gazdakör
arató csapata az idén is remekül helyt állt
a rekkenő hőségben, de nem sok csapat
volt a résztvevők között olyan, ahol az
alpolgármester asszony szedte a markot,
mint nálunk Szatmári Antalné. Több
mint húsz csapat aratott a búzaföldön,
mindenki legjobb tudása szerint, csak
sajnos nem túl sok fiatalt vonzott ez a
látványos, de nagyon embert próbáló

túrházban, az önkéntes tűzoltóságukat,
és a gyönyörű új sportcsarnokukat,
ahol a műsorok is zajlottak. A tele-

kézi munka. A karcagiak nagyon profin megszervezték az aratást és utána az
egész napi programot, hiszen minden
egy helyen volt, és sem szomjasak, sem
éhesek nem maradtak a résztvevők. Az
aratás után megkóstoltuk a méltán híres
karcagi birkapörköltet, majd a jászsági
nótákból ott is adtunk elő a délutáni
eredményhirdetésig.
Az aratás lassan a vége felé közeledik a Jászságban is, az időjárás kedvezett a megtermelt gabonák betakarításához, remélem, mindenki megtalálja a
számítását, és finom kenyeret ehetünk
majd idén is az új búzából.
Ezúton szeretném megköszönni azt
a rengeteg segítséget, amivel a programjaink sikeréhez nagyban hozzájárultak gazdaköri tagjaink, vállalkozók,
és az önkormányzat is anyagilag és
munkával egyaránt. Az idei rendezvényeink még nem értek véget, remélem,
a tagjainkkal együtt még sok élményben lesz részünk.
Tamás Zoltán
elnök

A Vajda Katalin tollából született,
reneszánsz komédiák alapján íródott mű
húsz éve debütált a
Radnóti Színházban,
majd sok más városban, és sikere azóta
is töretlen. A jászberényi kultúrakedvelő közönség vasárnap
este láthatta a Kalocsai
Színház előadásában
a kétfelvonásos, zenés
komédiát a Szabadtéri Színpadon.
Don Tomao csaknem teltházas nézőtér előtt lépett színre a tengeri szellő
fútta Ancona főterén,
és ragadta magához
a narrátor szerepét,
lendületes iramban felvázolva a szereplőket és egymáshoz fűződő viszonyukat, amolyan Allora!, kezdhetjük stílusban. A Tomao Nicomacot alakító Buch
Tibor hitelesen formálta meg a szerelmes olasz családfőt, ha úgy tetszik, a
szelíd keresztapát, aki mindig rendet
tudott tenni, csak éppen a saját magánéletében nem. Bűnös viszonyt folytatott a házvezetőnőjével, Dorinával,
miközben szíve a szomszéd panzióban
megszállt magyar lányért, Viktóriáért
dobogott. De ott van a másik szerelmi
háromszög is: Tomao sérült lánya, Lucia beleszeret a vándormuzsikus, szintén dadogó Luigiba, de nem lehetnek
egymáséi, mert Luciát édesapja a szomszéd kávézó tulajdonosának, Giovanninak szánta. A titokban találkozó szerelmesek, Lucia és Luigi még dadogni is
elfelejtenek egymás társaságában, sőt,
dalra fakadnak, nem is akárhogyan.
Azonban mielőtt elmerülnénk a
történetben, egy-egy fülbemászó olasz
sláger csendül fel a poros rádióból a
szereplők monológjaként, duettjeként.
Teli érzelmekkel, szenvedéllyel, hamisítatlan olasz temperamentummal, de
ugyanakkor humorral, erotikával fűszerezve azt. Tomao előadásában hallhattuk Az a lány című dalt, míg Lucia
és Luigi a rejtekben a Tu soltano Tu-t
dúdolta. A pajzán éjszakákra Dorina,

azaz Gregor Bernadett így emlékezett:
„sírt a dívány, úgy ölelt át...”. A mármár arcpirító jelenetek sokszor nevetőizmokat próbára tévő komikumban
oldódnak fel, így mosva el a szereplő
számára kínos szituációkat. Hiszen
abból adódott bőven! A komédia humoros szálának másik zászlóvivője a
Cseke Katinka által alakított panziótulajdonos Agnese, aki mindenről tud, és
mindenki dolgába belekontárkodik egy
frutti di mare pizza társaságában. Ő ál-

lít tükröt a szereplők elé, akik sokszor
nincsenek tisztában önmaguk képességeivel, érzéseivel.
Giovanni messziről híres, borzasztóan jó kávéján vigasztalódott Lucrezio,
a milliomos vándor (Baronits Gábor).
Szerelmi bánatában el akarja dobni
életét, de Don Tomao visszarántja a
kútból és fiává fogadja. Ahogy ez lenni szokott, hamarosan színre is lépett a
halottnak hitt Drusilla (Köllő Babett),
aki szerzetesi csuklyát öltve férkőzött
közel szerelméhez, Lucrezióhoz.
De ne feledkezzünk meg a kis
unghereséről, Viktóriáról sem, aki Giovanni után jött Debrecenből Anconába,
hogy elújságolja a nagy hírt: bambino-t
vár! Futó kalandjuk gyümölcsének hírét egyedül a Don fogadja rosszul, de
egy csapásra a nagyapai örömök kerítik
hatalmába, amikor kiderül, Viktória az
ő lánya.
A meglehetősen elmosott kezdeti
sztorizásból a több mint kétórás előadás végére minden kitisztult és megoldódott: Felicitával, azaz mindenki
boldogságával zárult. „Elröpülhettünk
egy olyan világba, amely már rég letűnt. Oda, ahol a férfi erős és bátor, a
nő karcsú és gyengéd… ahol a tündér
jó és a boszorkány gonosz, vagyis, ahol
még mindig minden olyan, mint a mesében…”

Ajánló
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A művészettel irányt mutatni
 folytatás az 1. oldalról
Nevetnek rajtam, én pedig nem vagyok zavarban. Persze az irodalom ötös
is jól jött – április volt. Ezután jött a
többi. Csodás volt négy évig a színjátszó szakkörös srácokkal együtt dolgozni. A napokban diplomázó Vas Gigivel
egyik péntek délutánról sem hiányozhattunk. Eközben már jártam a fővárosba Gór Nagy Máriához. Szerettem,
de még mennyire! Minden szombaton
a 6.45-ös busszal indultam a hatos állomásról. Az abszolút felismerés, hogy
nem csak hóbort ez az egész, akkor jött,
amikor negyven fokos lázzal feküdtem
két napja otthon, de szombat reggel
senki sem tudott eltántorítani. Ott
volt a helyem az órákon. Jelzem, meg is
gyógyultam hétfőre. Meggyógyultam,
ugyanis a színházban nincs betegség.
Miért döntöttél a Nemes Nagy
Ágnes Művészeti Szakközépiskola
mellett? Milyen tapasztalatokkal let
tél gazdagabb általa?
A Nemesbe jártam, mert egy kedves tanár a Színművészetiről ajánlotta,
hogy itt nagyon jól fogom érezni magam, és a legjobbaktól tanulhatok el
mindent. Igaza lett! Köszönöm, SzentIványi Kinga! A kihívás azonban nem a
felvételi után jött, a felvételi volt maga a
kihívás. Naszlady Éva osztályába kerültem. Óriási színésznő, féltem is. Valljuk
be, volt mitől. Ilyen apró nőből ekkora
hang! Képes volt elzavarni a pályáról, a
színpadról, csak azért, mert tudta, mivel hathat rám. Rengeteget tanultam,
nem csak a színészmesterséget, hanem
a fegyelmet, ami ebben a munkában
elengedhetetlen. Lehetsz akármilyen
tehetséges, ha nem dolgozol elég keményen, fegyelmezetten, pontosan, akkor
kikopsz és jön a másik, akinek nem kell
magyarázni, hogy mennyire fontos ez.
A legkedvesebb élményem egyébként
az, hogy ráébresztettek, hogy igenis tudok énekelni. Ez azóta is nagy előny,
számtalan zenés darabban játszom. Sőt,
szinte mindegyik zenés.

Mire vagy a legbüszkébb a szín
játszásban elért sikereid közül?
Hú, de nehéz! A teljesség igénye
nélkül, nagyon büszke vagyok minden
egyes tapsra, minden előadásra. Arra,
hogy Molnár Piroskával játszhattam
egy előadásban. A játszókedvemre, a
kedves kollegák elismerésére. A csodálatos barátságokra, amelyek a színház
által köttettek.
Hogyan látod a színházi világban
való elhelyezkedés esélyeit? Találkoz
tál nehézségekkel?
Én nem a Színművészetin végeztem. Egyáltalán nem bánom, hiszen
a tanárok egy része tanított engem is,
ilyen vagy olyan formában. Ennek
ellenére, könnyebb lett volna onnan
kijönni, hiszen sokkal nagyobb színházakban vannak gyakorlaton. Én a
Karinthy-ban és a Játékszínben voltam,
és a Játékszínben a mai napig játszom.
De ez sajnos nagyon kevés. Őrületes
tempóban folynak a dolgok, és ha nem
akarsz lemaradni, akkor mindig résen
kell lenni, és a legapróbb munkát is
elvállalni. Kicsit néha azt érzem, elfáradok. Könnyebb lenne egy multinál
ülni az irodában, hiszen bármilyen
egyetemre járhattam volna, de mindig
a kezemre csapok és visszakanyarítom
magam. Ez egy hivatás, és ha nehéz, ha
nem, az én dolgom a művészetemmel
az embereknek az iránymutatás. Hi-

szen erről szól a színház. Kinek tetszik,
kinek nem.
Vannak kimondott szerepálmaid?
Kit formálnál meg legszívesebben?
Változó. Egy időben a Jézus Krisztus szupersztárban akartam Heródes
lenni mindenképp. Most már nincs
álmom. Ismerjenek el a szakmában! A
többi jön magától.
Mit adott neked a színház világa?
Mivel lettél gazdagabb, mióta elin
dultál Jászberényből?
A színház a szabadságot adta!
Semmiféle görcsöm sincs magammal.
Rendben van a lelkem. Ha más nem is
jött volna össze, már ezért megérte! Egy
magával tisztában lévő, jó ízlésű néző
vagyok. Bár annál egy kicsivel talán
több.
Milyen előadásban láthatunk ját
szani legközelebb?
Itt a nyár! Minden hétvégén fesztivál van, én pedig szinte mindegyiken
ott vagyok. Comedia Pedante. Ha valakinek van lehetősége, nézzen meg
minket, vagy egy ilyen komédiát, mert
nagyon nagy élmény az egész családnak. Jövőre Játékszín, Cakkumpakli
Színház – Jászberényben is –, Comedia
Pedante és decemberben jön egy sorozat, amiről ennyit mondhatok sajnos.
A hozzá kapcsolódó filmet nemsokára
kezdjük forgatni. Tehát van izgalom és
kaland bőven.
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Programok
● Képzettársítások
Július 28-án, pénteken 16.30 órakor
nyitják meg a Magyar Képzőművészeti
Egyetem festőosztályának kiállítását a
Lehel Film-Színház galériáján.
● Országos lovastusa verseny
Július 29-én, szombaton 9 órakor
díjlovaglással - díjugratással veszi kezdetét a lovastusa verseny Újerdőn, a
Homoki templom dűlőjében. A terepverseny 14 órakor kezdődik.
● 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 0657/412-220-as telefonszámon lehet,
minden nap 19 óra után.
● XXX. Nemzetközi Mézvásár és
Méhésztalálkozó
Augusztus 5-én, szombaton 9 órá
tól szakmai és apiterápiás előadásokkal veszi kezdetét a jubileumi, XXX.
Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó az Ifjúsági Házban. Az ünnepélyes megnyitó 10 órakor kezdődik a Bercsényi úti Sportcsarnokban,
majd 10.45 órakor élő méhcsalád
kezelésének rejtelmeibe vezetik be az
érdeklődőket. Ugyanitt 11.15 óra
kor 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. Nap közben méhészeti
eszközök kiállításával és vásárával,
kézműves foglalkozással, városnéző
kisvasúttal és különféle bemutatókkal várják az érdeklődőket.
● Freddie koncert
Augusztus 5-én, szombaton 18 óra
kor Freddie, A Dal 2016 győztese ad
nagykoncertet a mézvásár záró programjaként a Bercsényi úti Sportcsarnokban.
● Fergeteges bécsi est
Augusztus 5-én, szombaton 20 óra
kor 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.
● XXVII. Csángó Fesztivál
Augusztus 8-13-ig, keddtől vasárna
pig rendezik a XXVII. Csángó Fesztivált, melynek részletes programjait a
Csángó mellékletben helyszínek szerint közöljük.
● Ludus Run nyári futam
Augusztus 12-én, szombaton rajtol
a Ludus Run nyári futama a hűtőgépgyári sporttelepről.

Nostradamus Jászberényben
Azt nem tudjuk, hogy Nostradamus, a
reneszánsz híres jövendőmondója vajon
látta-e a jövő fürkészése közben, hogy
a születését követő fél évezred múltán
táncjátékot készítenek életéből, ám
akár tudta, akár nem, ez valóban meg
történt. A zenés-táncos, fantazmagó
rikus életrajznak a Szabadtéri Színpad
közönsége is tanúja volt szombat este az
ExperiDance Társulat jóvoltából.
Kárpáti Márta
A Nostradamus – Világok vándora című produkció egy a társulat
munkáinak legjavát alkotó darabok
mozaikjaiból összeállított örömjáték.
A történet váza Nostradamus (Szebeni
János) utazása világokon és időn át. A
középkori Európából indul útra a neves
mágus a jelenbe, hogy csalfa felségének,
Léthának (Rimár Izabella) bebizonyítsa
jóslatai valóra váltak. Az utazásra elkíséri
őket a süketnéma bűvész, Secretius (Újszászi András), aki egyébként az asszony
(egyik) szeretője, és a kelekótya tanítvány, Puncius (Torma Zsolt) is. Rímbe
szedett humoros párbeszédeik adnak
tájékoztatást az éppen meglátogatott
helyszínekről, ahol a táncosok jelenítik
meg a felkeresett ország népére jellemző
vonásokat. Az időutazó turisták ily módon meglátogatják Indiát, majd a szamurájok és a gésák földjét. Átruccannak

a nagy vízen túl és felkeresik Amerikát
egy Elvis nóta erejéig, Brazíliában fociznak, meglátogatják Argentína, Mexikó
polgárait. Tesznek egy kanyart Ausztrália felé, hogy a beach-en szusszanjanak
kicsit, miközben a helyi srácok virtuóz
legényesét figyelik. Majd a vodkától víg
Oroszország, az ókori Egyiptom és Görögország érintésével visszatérnek a vén
kontinensre. A londoni vonatozást, párizsi mulatozást követően randevúznak
Kopernikusszal Lengyelországban. Románia vad tájain Dracula gróf ijesztgeti
hőseinket, mígnem csodálatos módon
Magyarország szívében, éppen Jászberényben fejezik be útjukat.
A kétszer egy óra alatt egy rendkívül szórakoztató előadásban lehetett
része a közönségnek. A profi látvány és
fénytechnika kiváló mozgásszínházzal
párosult. Az akrobatikus elemekben
bővelkedő jelenetek színvonalát a látványos kosztümök tovább fokozták. Méltán váltott ki tapsvihart például az Elvis
imitátorok produkciója, a brazil futball
fiesta vagy az Oroszországot megjelenítő humoros epizód, a Mexikót imitáló
fergeteges kötéltánc. A jászberényi érkezés természetesen jóízű kacajt váltott
ki a publikumból, és a kivetítőn megjelenített Nagytemplom előtt – bár nem
jászsági elemekkel tarkított – táncoló
kavalkád emelkedett hangulatban engedte útjára a közönséget.

Sport / Ügyeletek

12. oldal

Szól a pacsirta, zengő nyár
A hét eleji felfrissülés után
a hét végére ismét kánikulában lesz részünk, nap
közben 30 fok, éjjel 16
fokos átlaghőmérséklettel.
Csütörtökön és pénteken
előfordulhatnak záporok,
zivatarok, de szombattól
ismét derült égboltra számíthatunk, magas UV-B
sugárzással.

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

Június 1-től a mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügye
leti 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 28. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 2. szerda
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

augusztus 3. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

augusztus 4. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 31. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 5. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 1. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 6. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
július 29. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
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.

Rövid hírek
Labdarúgás. Két felkészülési mérkőzést játszott városunk labdarúgócsapata. Az elsőt az NB III Nyugati
csoportjának együttesével. Eredmény:
Pénzügyőr-Jászberényi FC 3-1 (0-0).
JFC-ben játszottak: Miski – László,
Mile, Kis B., Sorecz, Tisza, Bálint, Ludasi, Szilágyi, Nabil, Lukács, Szabó,
Pollák, Háda, Lékó, Csúzz és Borics.
Gólszerzőnk: Lékó.
A másik mérkőzést az NB II. egyik
legerősebb csapatával játszották, és 70
percig állták a sarat a berényi focisták,
majd az osztálykülönbség kiütközött
a két csapat között. Soroksár-Jászberényi FC 6-0 (2-0). JFC: Menczeles
– László, Hevesi-Tóth, Kis B., Lékó
(Pollák) – Tisza, Mile, Ludasi – Háda
(Lukács), Bálint (Wágner), Szilágyi
(Nabil).
Triatlon. Július 29-én rendezik
Nagyatádon az IRONMAN Országos
Bajnokságot, ahol több jászberényi
sportoló is rajthoz áll. Az egyéni számokban Vincze Csaba, Véghelyi Árpád,
dr. Gedei József képviseli városunkat.
Ihász Adrienn, Tukora István és dr.
Taczman Lajos pedig a csapatküzdelmekben képviseli a Jászság fővárosát.
Mind a hatan az IRONMAN hosszú
távon indulnak, azaz 3,8 km úszást,
180 km kerékpározást és 42,195 km
futást kell teljesíteniük.

Tenisz sikerek

Az elmúlt hetekben sem maradtak
megmérettetés nélkül a tenisz szerel
mesei. Bartóki József, a COOP – Star
SE Tenisz Szakosztályának verseny
zője két júliusi versenyen is dobogó
ra állhatott.
A Mezőberényben, július első hétvégéjén rendezett IV. Szalai Barna Emléktornán, 45 év feletti egyéni kategóriában első helyezést szerzett. Párosban
Szücs Krisztián mezőberényi versenyzővel ezüstérmesek lettek. Két hét múlva, Balatonalmádiban – mivel Bartóki
József az LVG testnevelője –, a XVIII.
Országos Pedagógus Teniszversenyen
mérkőzött, ahol második helyezést sikerült szereznie.

Szúnyogirtás lesz

tájékoztatása szerint augusztus 2-4, azaz
jövő héten szerda és péntek között fogják
végezni Jászberény város közigazgatási
területén a légi kijuttatással történő

szúnyogirtási munkálatokat.

A tág időpont megjelölése
a megfelelő időjárási viszonyok kivárása miatt szükséges.

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.

Még az idegenlégiósok
hiányoznak

Arról már beszámoltunk olvasóink
nak, hogy a város női röplabda NB
I-es, valamint NB III-as labdarúgó
csapatának játékosállománya rende
ződött az ősszel kezdődő küzdelemso
rozatra. Ezúttal a kosárlabdások háza
táján érdeklődtünk.

Nyári szünet
a könyvtárban
A Jászberényi
Városi Könyvtár

júl. 24. és aug. 20. között

zárva tart.
Nyitás: aug. 21. 9 óra.

lehetséges játékosokról.
– Több játékossal már tárgyaltunk
is, többek között Rastko Dramicsaninnal
– aki több évig játszott nálunk –, de nem
tudtunk vele megegyezni, így Kecskemét színeiben fog majd játszani az ősztől. A korábbi gyakorlatnak megfelelően

Ács Tibor
Gulyás Csaba, a Jászberényi Kosárlabda SE
elnöke elmondta, hogy
először az edzői stábot
állították össze. Az előző bajnoki évad után
Lo Elhadji Malickkal
állapodtak meg abban,
hogy másodedzői szerepet vállal a csapatnál.
Vezetőedzőnek pedig
Nikola Lazicot szerződtették. Az 55 éves szerb
szakember
Szegedről
teszi át székhelyét Jászberénybe.
Az előző évi keretből továbbra
is nálunk játszik Cseh György, Bazsó
Brúnó, Czirbus József, Nyíri Dániel és
Szigedi Bence. Hozzájuk csatlakozik a
korábban Jászberényben játszó KerpelFronius Balázs is, aki a ZTE színeit
erősítette eddig. Továbbá négy saját nevelésű játékos – Rékasi Bojta Bendegúz,
Szabó Martin, Mondi Richárd és Kaszás
Márton – is a felnőtt kerettel készül a
következő szezonra. Természetesen idegenlégiósok szerződtetése is napirenden van. Nikola Lazic mester folyamatosan elemzi a kapott információkat a

4-5 idegenlégiós szerződtetésében gondolkodunk. Az még nem jelenthető ki
egyértelműen, hogy amerikai, vagy európai játékosok húznak majd magukra
kék-fehér mezt Jászberényben – mondta
el a KSE elnöke.
A JKSE augusztus 7-én kezdi meg
a felkészülést a fent felsorolt játékosokkal, az idegenlégiósok pedig legkésőbb
augusztus végén, szeptember elején
érkeznek Jászberénybe. A kosárlabdabajnokság – a magyar válogatott Európa-bajnokságon való részvétele miatt
–, valószínűleg októberben kezdődik
majd el.

Népszerű a szabadtéri
fitneszezés

A meleg, nyári idő kedvez a szabadban
való időtöltésnek, sportolásnak, mely
hez remek lehetőséget kínálnak város
unk fitneszparkjai. Egy korábbi cik
künkben a street workout, azaz a saját
testsúlyos edzés kedvelőit mutattuk be,
akik már igazán otthon érzik magukat
a különleges elemekkel felszerelt pá
lyákon. Írásunkra olvasóink reagáltak
és a dicséret mellett felhívták a figyel
met a Margit-szigeti pálya egy hiányos
ságára is. Az alábbiakban közöljük le
velüket.
„Először is szerettünk volna köszönetet mondani azért, hogy bemutatták
ezt a szívünkhöz igen közel álló sportot, mellyel mi is jelen vagyunk a város számtalan, jól ismert sportága mellett. Számunkra nagyon fontos, hogy
népszerűsítsük ezt a fajta mozgást, ezzel talán meghozva a kedvet másoknak
is. A pálya megépítése óta több csoport
és egyesület is kijár edzeni, ezért elengedhetetlen a megfelelő karbantartás.

A JVV Nonprofit Zrt.

Jászkürt

2017. július 27.

Mi amennyire csak lehet, igyekszünk vigyázni az eszközökre, de az időjárással és
egyéb rongáló tényezőkkel szemben tehetetlenek vagyunk. Kora tavasszal az
egyik főelemet a J.V.V. Nonprofit Zrt.
munkatársai eltávolították, mert balesetveszélyessé vált, ám sajnos azóta sem
helyettesítették.
Májusban, a sportágválasztóhoz közeledve levelet küldtünk a program szervezőinek, azaz a Jászkerület Nonprofit
Kft. munkatársainak a pálya hiányosságaival kapcsolatban, mert mi is szerettük
volna megmutatni magunkat a rendezvényen. Sajnos választ nem kaptunk, és a
központi elem nélkül végül a felkészülés
és a bemutató is elmaradt.
Azóta az Érparton elkészült egy teljesen más kialakítású és célú fitneszpark –
amelynek természetesen örülünk –, de a
mi gyakorlatainkhoz és edzéstervünkhöz
inkább a Margit-szigeti pálya eszközei alkalmasak. Az előbb jelzett fontos elem
valóban hiányzik, mi azonban ahogy
tudtuk, kihasználtuk a többi elem adta
alternatívát. Lassan fél év eltelte
után szeretnénk,
ha pályánk ismét
visszanyerné régi
formáját. Cserébe
megígérjük, hogy
az ősszel tartandó autómentes
napon kiteszünk
magunkért, megmutatva, hogy
érdemes ebbe a
sportágba fektetni, akár időről és
energiáról, akár
egy új pályaelemről van szó.”

