Chokkaku, a sámli újragondolása

Karneváli hangulat a táncgálán

Sisa Balázs ötvösművészt kérdeztük
találmányáról, a Chokkaku névre keresztelt
formatervezői alkotásáról.
Interjú a 3. oldalon

Városunk táncos lábú fiataljai mutatták be
tehetségüket a XXIII. Társastánc Gálán,
felvonultatva a versenytáncok széles palettáját.
Cikk a 6. oldalon

Tudat-folyamok

Képzettársítások címmel nyílt kiállítás
a mozi galériáján a Képzőművészeti
Egyetem festőosztályának alkotásaiból.
Írás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 31. szám (XXIX./31.)

Újság

2017. augusztus 3.

Debütált a lovastusa Újerdőn

Jászberény város lapja

Mézédes szombatra készülünk
Az év legédesebb napjára készülünk,
hiszen szombaton a Bercsényi út egy
szakasza és a Bercsényi Sportcsarnokban közel kétszáz kiállító standja füröszti mézben a látogatókat. A
nemcsak országosan, de nemzetközileg is kimagasló Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó 30. éve várja
a méhészeket, mézfogyasztókat és
minden érdeklődőt.
gergely

A military a legnagyobb kihívást
jelentő verseny a lovassportok között, hiszen próbára teszi a ló és lovas
összhangját, nem utolsósorban pedig
többféle lovassport ismeretét igényli. A
lovastusa első része a díjlovaglás, majd
a díjugratás, végül a tereplovaglás, amit
különböző akadályokkal – árkokkal,
farönkökkel, szalmabálákkal – nehezítenek.
Jászberényben először rendeztek
lovastusát, ugyanakkor Kelet-Magyarországon sem túl népszerű a military

– tudtuk meg a verseny egyik szervezőjétől Schaller Gábortól, a lovastusa
szakág szövetségi kapitányától. „Húsz
éve építek pályákat, mindig figyelembe veszem a terepviszonyokat, itt talán
a trakinei árok okozhatott kihívást”–
mondta Schaller Gábor, majd azzal zárta, hogy reméli a jövőben, hagyományt
teremtenek a versennyel.
A délután az 1700 méteres, valamint a 2000 méteres tereplovaglással
vette kezdetét. A versenyen indultak
amatőrök, de olyan nagy nevek is, mint
Schaller Gábor olimpikon, többszörös
magyar bajnok. Elsőként Ódor Gábor
Calvados M lovával rajtolt. Előfordult,
hogy a lovasok menetidejét kitolta a
többszöri nekifutásra megugrott akadály, ami 20 hibapontot jelentett, sőt
a második sikertelen próbálkozás után
több esetben kizárással járt. A rövidebb
távra jelentkezőknek az erdőben épített

Értékalapú
nemzeti összefogás

Magával ragad az ezeréves kultúra

Kedden délután a Szikra Galéria kávézójában a IV. Kárpát-Haza Konferencia és Üzletember Fórumról tartott
sajtótájékoztatót Papp Imre, a konferencia főrendezője, dr. Rédei István a
Co-op Star Kereskedelmi Zrt. elnök
vezérigazgatója, a társrendező Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke,
a Csángó Fesztivál Alapítvány kuratóriumi tagja, Szatmári Zoltán a JNSZ
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
általános elnökhelyettese, valamint
Szikra István a rendezvénynek helyet
biztosító Szikra Galéria tulajdonosa.

Kedden délelőtt tíz órakor a Déryné Rendezvényház dísztermében a
szervezők nevében Szűcs Gábor fesztiváligazgató köszöntötte a XXVII.
Csángó Fesztivál sajtótájékoztatóján
megjelent újságírókat. Kedvcsinálót
tartottak, a javából.

Először szerveztek Jászberényben országos lovastusa bajnokságot szombaton az Újerdő szívében. Az egyik
legkeményebb lovasversenyen három
versenyszámban 42 versenyző mérettette meg magát.
Szabó Lilla

k. m.
Negyedik alkalommal várják Jászberénybe azokat a szellemi kulturális
életben meghatározó szerepet betöltő
üzletembereket, akik szeretnék bővíteni gazdasági kapcsolataikat s ebben lehetőséget látnak a kultúra és a gazdaság
metszéspontján. A fórum a jászsági, a
Kárpát-medencei, valamint a diaszpórában élő magyar kulturális és gazdasági közösségek találkozásához teremt lehetőséget a Csángó Fesztivál keretében
augusztus 10-13 között.
folytatás a 2. oldalon 

Kárpáti Márta
Az elmúlt időszakban a helyi médiumoknak köszönhetően már több
csatornán kaptunk információkat az
augusztus nyolcadikán kezdődő programsorozatról, ám a sajtótájékoztatón
további értékes ismeretekkel gazdagodtunk a fesztivállal kapcsolatban. Szűcs
Gábor elöljáróban leszögezte, hogy a
Csángó Fesztivál eszmeisége 27 éve változatlan. Ennek értelmében a határon
túli magyarság, a csángó kultúra domináns jelenléte, az ott élő hagyomány
közvetítése az elsődleges cél.
Az évtizedek óta ilyen formában
továbbadott magyarságtudatot próbálja kiegészíteni ez évtől a nyugaton élő
diaszpóra invitálása és bemutatkozása.
Idén a Stuttgartban élő magyar közösséget látja vendégül városunk a fesztivál
alkalmával. Szűcs Gábor hangsúlyozta,

fenyőágakkal borított akadály követelt
nagyobb összpontosítást, mivel a szűk
ráfordulóból könnyen megtorpantak
a paripák. A verseny során nemcsak a
lovasnak kellett magabiztosan kezelni a
helyzeteket, a lovaknál úgyszintén fontos volt a határozott fellépés.
Bő másfél óra után a hosszabb távú
tereplovaglással folytatódott a verseny,
mely izgalmas perceket okozva, igazán
próbára tette a lovast és lovát egyaránt.
Sokaknak Schaller Gábor által megjósolt 6-os számú akadály jelentette
az ominózus pontot. Többek között
annak a versenyzőnek is, aki a földön
landolt lova ugrása során. Tudomásunk szerint nem történt komolyabb
sérülés, az ügyeletes mentők azonnal
a helyszínre siettek, miután sikerült
kimenekíteni a mentőautót a homok
fogságából.
folytatás a 8. oldalon 

A több ezer látogatót vonzó rendezvény előtt három nappal a mézvásár kabalája, a mézet igen kedvelő
barna mackó fogadta a helyi média
képviselőit a Polgármesteri Hivatal
1-es tárgyalójában. A mézes-méhecskés
díszletbe öltöztetett sajtótájékoztatón
Molnár György, a Szatmári László Jászsági Méhészegyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Szabó Tamás polgármester vette át a szót.

hogy az ott élők – de akár beszélhetünk
a tengeren túli magyar közösségekről is
–, összetartozásának, magyarságtudatának alapját képezi az őshaza népi kultúrájának, néptáncának, népzenéjének,
hagyományainak művelése és átörökítése. Kultúránk megtartó ereje tartja
életben ezeket a közösségeket, ettől
kapnak létezésükhöz levegőt. Cél, hogy
a jövőben a Csángó Fesztiválok színpadán együtt lélegezhessen az anyaország
és a távolba szakadt magyarság annak
érdekében, hogy ezt a páratlan örökséget tovább éltethessük a következő ge-

neráció számára is.
A magyarországi néptáncos, népzenés szakember gárdának köszönhetően
a hagyomány él és virágzik. Ma már
Kis-Magyarországról járnak át oktatni
néptáncot, zenét az egykori adatközlők
szülőföldjére. Ezáltal válik élővé a hagyomány, amihez a fesztivál is jelentősen
hozzájárul – találkozási pontot kínálva
generációk, érdeklődők és hagyományőrzők között. Több mint negyed évszázada magával tud ragadni az ezeréves
kultúra. Ez a fesztivál legfőbb üzenete.
folytatás a 6. oldalon 

Örömét fejezte ki, hogy a város
egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte
ki magát a kezdetben szakmai találkozóként induló méhészeti esemény. Ma
már az egész család számára kínálnak
változatos programokat, és minden évben bővül mind a kiállítók, mind a látogatók köre. „A három évtized önmagáért beszél… olyan szintű nemzetközi
rendezvény, amire méltán lehet büszke
a város és lehetőségeihez mérten igyekszik elismerni a Szatmári László nevét
viselő méhészegyesület munkásságát.”
Az anyagiakon túl ennek egyik szép
példája, hogy Jászberény Városi Önkormányzata felterjesztette az egyesületet Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért
Díjra, melyet augusztus 20. után vehetnek át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés ünnepi ülésén.
Molnár György az egyesület nevében megköszönte az elismerést, és a
város támogatását.
folytatás a 2. oldalon 

Önkénteseket vár
a honvédség
A Magyar Honvédség megkezdte az
önkéntes területvédelmi tartalékosok toborzását megyénkben is. Július 26-án a Járási Hivatal tanácskozó
termében a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Területvédelmi Osztályáról Kovács Imre alezredes tartott
tájékoztatót a jászberényi járáshoz
tartozó települések delegáltjainak.
Demeter Gábor
Dr. Dobos Róbert, a Járási Hivatal
valamint a Helyi Védelmi Bizottság vezetőjeként elöljáróban elmondta: „Ezen
a rendkívül kiemelt és fontos stratégiainak minősíthető területen nekünk sem
lehet más célkitűzésünk, mint az, hogy
közösen együttműködve megpróbáljuk
minden körülmények között erősíteni
ennek a kezdeményezésnek a sikerét.”
Kovács Imre alezredes minden részletre kiterjedő tájékoztatójában ismertette a nemrégiben útjára indult új szolgálati
formát, az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszert. Minden nemzet hadereje
a hivatásos katonákon túl a felkészült és
sokoldalú tartalékos erőre épül.
folytatás a 2. oldalon 

Önkormányzat

2. oldal

Értékalapú nemzeti összefogás

 folytatás az 1. oldalról
A konferencia meghívott vendégei
a Jászságból, Felvidékről, Kárpátaljáról,
Délvidékről, Csángóföldről és távoli
vidékekről – Anglia, az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália –, érkeznek.
Papp Imre elmondta, hogy Jászberény
Önkormányzatának támogatása mellett fővédnökként sikerült megnyerni
dr. Hoppál Péter államtitkár vezetésével
a Kulturális Államtitkárságot, Potápi
Árpád János államtitkár személyében a
Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságot, illetve a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet nevében Szász Jenő elnököt.
A főrendező elmondta, hogy a konferencia célkitűzése, hogy az esemény
hozzájáruljon az értékalapú nemzeti
összefogáshoz. Nem titkolt szándék a
szülőföldön-maradás elősegítése, az oktatás-tudástranszfer menedzselése. A három nap gazdag programjában érdekes
és napjaink problémáira választ kereső
témák kerülnek megbeszélésre, mint a
nők szerepe a szülőföldön maradásért,
a hagyományokra épülő munkahelyteremtés, a megújuló szellemi energiák,
a magyar nyelv-tanulás lehetőségei, az
identitástudat erősítése, az oszét gyökerek kutatása vagy a sámánisztikus hagyomány megjelenése kultúránkban.
Dr. Rédei István megfogalmazásában a hétköznapokat a gazdasági élet és
a kultúra szereplői együtt írják, működésükhöz kölcsönhatásra van szükség.
Az évek folyamán bebizonyosodott,
hogy a konferenciának a gazdaság számára még a pihenést jelentő nyári időszakban is van létjogosultsága. A Csángó Fesztivál vendégei jelenlétükkel is
értéket teremtenek, mert kapcsolatokat

hoznak létre. Az elnök örömét fejezte
ki, hogy egyesülete támogathatja ezt az
értékteremtő kezdeményezést.
Szatmári Zoltán az iparkamara üdvözletét tolmácsolta. Elmondta, hogy a
kamara kezdetektől támogatja a fórumot és maximálisan felvállalja a gondolatmenetet, mely szerint a jól működő
gazdaság a személyes kapcsolatokon is
alapul. Mindemellett a gazdaság és a
kultúra összefonódása erősítésre szorul,
aminek kiváló helyszíne a konferencia.
Szikra István házigazdaként örömét fejezte ki, hogy otthont adhat a
rendezvénynek. Szintén hangsúlyozta a konferencián kialakuló személyes
kapcsolatok jelentőségét, melyből saját
cége is prosperált már az idők folyamán. Felhívta a figyelmet a rendezvény
egyik elemére, az üzembejárásra, amire
most a Molnár és Társa Kft-nél várják
az érdeklődőket.
Péterbence Anikó néprajzkutató telefonon jelentkezett be, és a Csángó
Ház – csángók a változó időben című
kiállítást ajánlotta figyelmünkbe. A
Táncsics utcában ez alkalomra kialakított galériában harminc év csángókról készült fotóit, Hodorog Luca népi
énekes kézzel írott énekeskönyvét, ötvenórányi filmet, a Néprajzi Múzeum
anyagából összeállított fényképgyűjteményt tekinthetik meg az érdeklődők.
A rendezvényhez kapcsolódik a
Jász-Csángó Udvar, Jász ízek-csángó
étkek gasztronómiai program. A volt
Jászkun-kerületi székház udvarán jász
és csángó étkeket kóstolhat a közönség csütörtökön. Érdekesség, hogy a
csorba levest és a puliszkát egy guinissrekorder szakács készíti majd.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
pályázatot hirdet

tanácsadó

munkakör betöltésére az EFOP-1.9.7-16. „Kísérő szolgáltatások nyújtása
a rászoruló személyek számára” projekt keretében
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidejű, heti 40 órás határozott idejű munkaviszony.
A munkavégzés helye: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lakóhely
szerinti Megyei Kirendeltség illetékességi területe.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, legalább középfokú
végzettség. 2 év gyakorlat szociális területeken: (például gyermekjóléti, illetve
szociális ellátás, gyermekvédelmi, szociális szakellátás, szociális ápolás, hátrányos
helyzetű gyermekes családok, kismamák számára szociális segítségnyújtás,
mentorálás területén szerzett tapasztalat)
Ellátandó feladatok:
Az EFOP-1.9.7-16. „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára”
projekt megvalósításában való közreműködés, kapcsolattartás.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: önálló munkavégzési
képesség, minőségi és hatékony munkavégzés, megbízhatóság, jó
kommunikációs és együttműködési képesség, konfliktuskezelés, határozottság.
A munkakör az elbírálást követően várhatóan 2017. szeptember 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7. 12 óra
Információ nyújtása: A meghirdetett munkakörrel kapcsolatosan további
információ kérhető a kapus.krisztian@szgyf.gov.hu elektronikus címen.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a jasznagykunszolnok@
szgyf.gov.hu e-mail címre, a tárgyban szíveskedjenek feltüntetni „EFOP-1.9.7-16.
Tanácsadó” pályázat.
A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál: Szakmai ismereteket is
felmérő személyes elbeszélgetés.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szgyf.gov.hu
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Mézédes szombatra készülünk

 folytatás az 1. oldalról
Méhésztársaival igyekeznek továbbra is tartani, sőt ha lehet, inkább
emelni a színvonalat mind munkájuk,
mind a fesztivál szervezését illetően.
Hozzátette, hogy a mézvásár sikeréhez
hozzájárult az ágazat folyamatos fejlődése. A szakmai alapokon álló rendezvény később vált fesztivál jellegűvé,
ahol a családi programok kerültek előtérbe. Látványos elem az élő méhcsalád
szemléltetése, így azok is betekintést
nyerhetnek az állatok mindennapi életébe, akik félnek a méhektől. Újdonság, hogy idén nem egy, hanem három
sztárvendég is fellép: Kovács Kati, Feke
Pál és Freddie.
Szintén nóvum a Jászsági Méz Lovagrend megalakulása: az országban
tizennegyedikként alakulnak a lovagrendek sorában. A méz és méhészeti
termékek marketingjét vállán viselő
mézlovagok legfontosabb feladata lesz,
hogy mind szélesebb körben terjesszék
a méz jótékony hatásait és vigyék a Jász-

ság, Jászberény jó hírét. Sajnálatos, hogy
a nagy mennyiségű megtermelt magyar
méz többségét exportálják. Többek között ezen a tendencián is szeretnének
változtatni tevékenységükkel.
Feladataik összeállítása mellett
nagy hangsúlyt fektettek a külső meg-

jelenésükre is. A lovagrend tagjainak
talárját Molnár Mária tervezte, aki
három fő szempontot emelt ki az öltözék megálmodásánál. Az első szempont az elegáns megjelenés volt, ezért
esett a választása a talár fazonra, amely
a természet tiszteletét szimbolizáló
zöld színben pompázik, gallérja pedig
stílusosan mézsárga. Másrészt fontos
volt számára a magyarság megjelenése,
amelyet a zsinóros díszítéssel ért el. A
harmadik szempont pedig a helyi kultúrára utaló motívumok felöltése volt,
köztük a gallér hátsó részén látható jász
hímzéssel, a Szatmári László Jászsági
Méhészegyesület méhecskés logójával
és a Jászkürttel. A talárt bocskai csákó
fazonú kalap egészíti ki és fából készült
lovagrendi érme, amit Sisa István fafaragó készített. Az újonnan alakuló
lovagrend számára öltözékükhöz illő
hímzett zászló is készült, amely Jászberény város ajándéka.

Önkénteseket vár a honvédség

 folytatás az 1. oldalról
A professzionális haderőként működő Magyar Honvédség tartalékállományát önkéntes tartalékosok biztosítják. A tartalékos rendszer korábbi
formáját 2011-ben alakították át és
újították meg, ekkortól beszélhetünk
önkéntes műveleti, valamint önkéntes
védelmi tartalékos katonákról. A folyamat azonban nem ért véget, hiszen
idén tavasztól lehetőség van önkéntes
területvédelmi tartalékosnak is jelentkezni. A Magyar Honvédség mindazok
jelentkezését várja, akik elkötelezettek,
és tenni szeretnének saját lakókörnyezetük biztonságáért.
Az új szolgálati forma célja, hogy
az ország összes járása rendelkezzen felszerelt és kiképzett tartalékos katonákkal, akik saját járásukban erősíthetik
Magyarország védelmét anélkül, hogy
lakóhelyüktől hosszabb időre el kellene
szakadniuk. Ez a kötelék egyúttal önvédelmi képességet jelent majd helyi
szinten a megyének, a településnek és
a lakosságnak is.
A rendszerhez bárki csatlakozhat,
aki elmúlt 18 éves, büntetlen előéletű
és legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A területvédelmi
tartalékos szolgálatra azok is jelentkezhetnek, akik civil foglalkozásuk vagy

iskolai tanulmányaik mellett szeretnék
kamatoztatni tudásukat országunk védelmében. A területvédelmi tartalékosok a lakóhelyük szerinti járásban kapják meg kiképzésüket, és itt is vethetők
be különböző feladatokra. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést,
tudást kapnak, mely a helyi közösség
védelmi képességét növeli, legyen szó
honvédelmi vagy katasztrófavédelmi
helyzetről. Miután protokolláris feladataik is lehetnek, jelenlétük emelheti
helyi szinten az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.
A területvédelmi tartalékos az önként vállalt szolgálatért különböző juttatásban részesül: a szerződéskötési és

Tájékoztatás a piaci árusítás ideiglenes változásáról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és a kiskereskedőket, hogy
a XXVII. Csángó Fesztivál idején 2017. augusztus 8-án 13 órától augusztus 15-én
reggel 6 óráig terjedő időszakban a városi piac területén a piaccsarnoktól a Szövetkezet
út felőli kerítésig az árusítás szünetel, illetve a parkoló nagyobb része foglalt lesz.
A keddi heti piaci árusítások a korábbiakban megszokott helyen és
árusító helyekkel kerülnek megrendezésre.
A fenti időszakban a jelzett területeken a fesztiválhoz kapcsolódó vidámpark működik,
a tulajdonos kérésének megfelelően. A piaccsarnokban és a pergola környékén
az árusítás változatlan formában és helyeken kerül megrendezésre
ebben az időszakban is.
Fentiekből adódó kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

rendelkezésre állási díj mellett a tényleges szolgálatteljesítés időtartamára
illetményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezésre és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre
jogosul.
Azok az állampolgárok, akik tartalékos katonaként szeretnének részt
venni a haza szolgálatában, a megyeszékhelyen lévő toborzó ügyfélszolgálat mellett a Kormányablakban is
jelentkezhetnek személyesen. Emellett
kapcsolatba léphet a toborzó szervekkel és regisztrálhat a www.iranyasereg.
hu oldalon, ahol részletes információk
olvashatók a Magyar Honvédségben
vállalható katonai szolgálat további lehetőségeiről.

Fájó szívvel
emlékezünk

Szappanos Károly
(1941-2015)
halálának
2. évfordulójára.

„Az idő múlik, feladni
nem lehet, fájó az életet
élni nélküled.”
Gyászoló feleséged és
unokáid Dorka és Gellért
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Chokkaku, avagy a sámli újragondolása
Sisa Balázs városunk nagy tiszteletben tartott művészcsaládjának fiatal
tehetsége, akit ma már nem csak igényes ötvösmunkáiról ismerhetünk.
Chokkaku névre keresztelt formatervezői alkotása rövid idő alatt nagy
utat tett meg a művészvilágban, és ez
csupán a kezdet. Sikeres pályamunkájáról, tanulmányairól, alkotásról
és a jövőről kérdeztük.
Kazsimér Nóra
Miként jutott el az ötvösművészettől a formatervezésig?
Nagyon régi, gyerekkori álmom
volt, hogy házakat, belső, illetve külső tereket tervezhessek, a körülöttem
lévő környezetet alakíthassam. Mivel
művészcsaládba születtem, a művészet
alapvetően mindig is körbelengte az
életemet. Édesapám minden nyáron
művésztelepeken oktatott, alkotott,
ilyen volt a zebegényi művésztelep
is, ami meghatározó időszaka volt a
gyermekkoromnak. Miután gyerekfejjel belecsöppentem ebbe a légkörbe,
korán elkezdett foglalkoztatni a képzőművészet, ám a zenei tehetségem
révén – amit minden bizonnyal édesanyámtól örököltem – cselló szakra
jelentkeztem a konzervatóriumba. Mikorra a középiskolát elvégeztem, már
tudtam, hogy a vizuális művészetek
világa érdekel jobban, és belevágtam.
Elvégeztem egy aranyműves iskolát, és
mivel édesapám zománcművész, próbáltam olyan rést találni, amivel még
senki nem foglalkozik, vagy ha igen,
nem ilyen szinten. Egyedi zománcékszereket kezdtem el tervezni és kivitelezni. Először csak a magánszektorban,
aztán később cégektől, polgármesteri
hivataloktól is kaptam megrendeléseket. A helyi polgármesteri hivatalban
évek óta megtisztelnek azzal, hogy én
tervezhetem és készíthetem számukra a
protokoll ajándékokat, városi díjakat.
Aztán – követve a gyermekkori terveket – beiratkoztam a Budapesti Metropolitan Egyetemre, belsőépítészet szakra. Jövőre lesz meg az alapdiplomám és
nagy álmom, hogy a mesterszakot is itt
végezhessem.
A Chokkaku, mint alkotás egyetemi keretek között született meg?
Egy évközi feladat volt az egyetemen, hogy gondoljuk újra a sámlit. Ez
volt a téma. Természetesen számtalan
verzió született, majd az ottani oktatók azt mondták, hogy ez annyira jól
sikerült, hogy menjünk vele tovább.
Először az Országos Tudományos Diákköri Konferencián indultunk, amit
Pécsen rendeztek az idén. Ennek a
konferenciának van egy művészeti,
pontosabban egy formatervezési szekciója, ahol a pályamű a döntőbe jutott.
Az egy másik történet, hogy valakiknek
olyannyira megtetszett, hogy ellopták
és rendőrségi ügy is lett belőle. Időközben az oktatóm és konzulensem,
Hefkó Mihály belsőépítész biztatott,
hogy mindenképp adjam be a Magyar Formatervezési Díjra. Bár az első
háromba nem jutott be, kiemelték a
dobogós alkotások mellett, hogy megmutathassák a nagyközönségnek is.
Azt azért tudni kell, hogy itt az ország
művészeti, tervezői elitje gyűlik össze,
így nagy szó, hogy bekerülhetett ez a
munka. Egyébként nagyon termékgyanús a sámli, tehát többen látják benne
azt a potenciált, hogy esetleg gyártható
lenne. Ennek érdekében formatervezési mintaoltalmat kértünk rá Magyarország és az Európai Unió területére is.
A közeljövőben lehetséges gyártókkal
szeretnénk beszélgetést kezdeményezni, illetve befektetőt találni.

Az alkotás alapanyaga fa – ami
minden bizonnyal a sámli alapötletéből adódik –, de mit tudhatunk a
szerkezetéről?
Alapvetően azért lett fából, mert
a sámliról mindenkinek az jut eszébe,
hogy abból van. Könnyű fából szerettem volna, hogy ne legyen nehéz emelgetni, így lucfenyőből lett elkészítve.
Már a kezdet kezdetén megfogalmazódott bennem, hogy kis helyen elférjen,
könnyű, mozgatható, mobilizálható
legyen. Alapvetően azért kell, hogy
mozgatható legyen, hogy összecsukható állapotában is csak kis helyet foglaljon el. Lapra szerelhető, tehát szét lehet
szedni, össze lehet rakni és számtalan
kombinációs lehetőséget nyújt. Éppen
amiatt, hogy hajtogatható, többféle
ülőfelületet lehet kialakítani belőle.
Van benne egyfajta kreativitás, ami által mindenki másféleképpen alakíthatja ki a teret, ahol ezt el szeretné helyezni. Másik érdekessége, hogy nemcsak
önmagában kombinálható. Ha ezekből
több készül, az elemek kombinációja
is nagyon érdekes lehetőségeket nyújt.
Sorolható, akár egy padsorrá, különböző ülőszigeteket, ülőfelületeket lehet
belőlük kialakítani. Az is az elképzeléseim között szerepelt, hogy csak a
saját anyaga legyen, ne legyen benne
más, idegen anyag, ezzel is kiemelve az

Milyen hétköznapi környezetben
tudja elképzelni ezeket a letisztult
bútorokat?
Közösségi terekre gondoltam, amikor terveztem, ahol ezek nem állandó
jelleggel vannak kirakva. Az alkotás
gyakorlatilag válasz arra, ha többletigény jelentkezik például egy közösségi
térben, akár iskolákban, egyetemeken,
ott ezeket gyorsan elő lehet szedni. Az
illető csak lepakolja őket, beszélget,
vagy konzultál, aztán pedig elpakolja.
Hol láthatjuk kiállítva az ülőtárgyakat?
Legelőször a Magyar Formatervezési Díj keretein belül lesz kiállítva. A
Magyar Formatervezési Tanács minden évben rendez egy kiállítást, mely
ezidáig az Iparművészeti Múzeumban
kapott helyet a Design Hét Budapest
rendezvénysorozat keretein belül.
Szeptember végén nyílik a kiállítás, és
több héten keresztül meg lehet majd
tekinteni. Először a budapesti közönség fogja látni, de nyilván a saját szülővárosomban is szeretném megmutatni.
A kezdeti folyamatoktól a kivitelezésig mennyi időt ölelt fel az alkotás elkészítése?
Ebbe az időbe beletartoznak az utómunkálatok és a marketingtevékenység
is, hiszen digitálisan rengeteg fotót
kellett róla készíteni, amiket át kellett

egyszerűségét. Mivel a tárgy is egyszerű, úgy véltem, hogy az előállításának
is egyszerűnek kell lennie. Nem kell
túlkombinálni, így ez is tükrözze azt,
hogy ez egy letisztult dolog. A négyzetprofilú tömböket ollós csapolással lehet
összeilleszteni, ezt követően egyszerű
pácolást kap, ami jelen esetben világos, majdnem fehér színű méhviasz a
letisztult jelleg miatt. Persze a színekkel
lehet még játszani a későbbiekben.
A Chokkaku kifejezés japán eredetű. Honnan jött az ötlet a névválasztáshoz?
Egy érzés volt bennem, hogy ne
legyen túlbonyolítva. Fontos volt számomra, hogy egy modern, letisztult,
egyszerű tárgyat hozzak létre, tehát
valamilyen egyszerű geometriai elem
felépítésén gondolkodtam. Így jött számomra ez az L alakú panel, a derékszög,
amihez a nevet kerestük. A japán nyelvben a chokkaku, mint szó, többértelmű. A derékszög mellett intuíciót, helyes meglátást, megérzést jelent. Hamar
rájöttünk, hogy tulajdonképpen ez az a
név, amit kerestünk. Maga az alkotás is
így jött létre, egy megérzés volt. Nem
kellett hónapokat gondolkodni rajta,
egyszer csak bevillant egy délután alatt.
Az alkotás nagyon hamar megszületett,
a névválasztás már tovább tartott.

dolgozni. Utómunkálatokkal együtt
olyan féléves munka volt, beleértve a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával
való kapcsolatfelvételt is a megfelelő
védettség érdekében, hogy tényleg ne
kerüljön az ötlet idegen kezekbe.
Egy laikus számára nagyon izgalmasnak tűnik egy ilyen alkotói
folyamat.
Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy
a művész, vagy tervező elvonul egy
csendes szobába és töri a fejét valamin.
Ha valami érdekel, akkor én egész nap
azon gondolkodom, akár reggeli közben is. Van, hogy éjszaka is arra ébredek, hogy töprengek, miként is lehetne
megoldani, megtervezni egy dolgot.
Nekem ilyen az alkotói folyamatom.
Szép lassan érlelődnek bennem a tervek, aztán szinte már csak napok kérdése, hogy valóban megszülessenek.
Nem szoktam skiccelgetni. Fejben születik meg először és csak utána kezdek
el rajzolni, amikor fejben már megvan.
A családom ilyenkor nagyon sok áldozatot hoz. Amellett hogy vállalkozásom
van, az egyetemen is helyt kell állnom,
ami nagyon sok időmet lefoglalja. A
családra így kevesebb időm jut, és nem
is menne, ha ezt ők nem támogatnák.
Ilyen szempontból sokat köszönhetek
a feleségemnek, amiért tolerálja, hogy

rám sokkal kevesebbet számíthat.
Miből merít ihletet az alkotáshoz?
Talán abból, hogy én nem csak horizontálisan nézem a világot. Gyerekkorom óta mindig próbálok mögé látni
a dolgoknak. Elgondolkodni, hogy miért néznek ki úgy, ahogy, hogyan jöttek
létre. Ez a fajta látásmód sok érdekes
részletre hívja fel a figyelmet, melynek
inspiratív vonzata is van. Ha sétálok,
akkor sem csak azt nézem, hogy mit
látok magam előtt, hanem például az
egész épületet. Felnézek a homlokzatra,
a tetőszerkezetre, hogyan van megoldva. Én így vagyok összerakva.
Az ötvösművészi, vagy a formatervezési területet érzi inkább magáénak?
A kettő nem teljesen idegen egymástól, mert ha jobban belegondolunk, az ékszerek, vagy a díjak is
formatervezésen esnek át, csak más
léptékben. Szerintem az egyik adja a
másikat. Aki formatervező, az nem
húzza meg a határt, hogy akkor vagyok
formatervező, ha csak ékszert, vagy akkor, ha csak épületet tervezek. Én talán
azért tartom érdekesebbnek a nagyobb
léptékben való tervezést, mert az látvá-

nyosabb. Egy ékszer pici, személyes dolog, egy épület azonban maradandóbb,
az önkifejezésnek nagyobb mértékű
megvalósulása, ami valahogy jobban
motiválja az embert. Mert hát a művész azért alkot, hogy megmutathassa,
amit alkotott.
Tervezi, hogy külföldi közönségnek is megmutatja az alkotást?
Gondolkodunk ebben, igen. Mindenképpen hazai marad, mivel a tervező is hazai, de léteznek külföldön is
hasonló pályázatok, és a közeljövőben
ezeket is szeretnénk megcélozni.
Az elemeket nézve az embernek
az jut eszébe, hogy az otthonokban
is jól mutatnának. Gondolkodik sorozatgyártáson?
Ez érdekes, nagyon sok mindenkinek ez jutott eszébe a Chokkakuról.
Nagyon sok szakembernek és hétköznapi embernek is megmutattam, akik
ugyanezt mondták, hogy nem akarom-e például egy nagyobb áruházláncnak eladni. Az embereknek ez jut
róla eszébe, és én látok benne ilyen lehetőséget is. Majd meglátjuk, mit hoz
a jövő.

Megjavítják az üzletház tetejét

Megkezdték a tetőjavítási munkálatokat a Szabadság téri üzletház átriumában. Andó Attila üzemeltetési vezető lapunknak elmondta, hogy a mintegy 17
millió forintba kerülő felújítás azért vált szükségessé, mert az átrium tetején
lévő átlátszó polikarbonát burkolat elöregedett, illetve a rögzítése meglazult.
Ezért többször beázott az épület. A tetőjavításon túl a tartószerkezet fa részét
is lefestik, így a tetőzet teljesen megszépül. A munkálatok várhatóan augusztus 20-a körül fejeződnek be, de az üzlethelyiségek ez idő alatt sem zárnak be.
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Hétvégén tetőzik a hőség Jubilált a homoki öregdiák találkozó
Először iskolatalálkozó volt a neve
annak a közös összejövetelnek, amely
az egykoron a homoki tanyavidéken
élőket, az oda iskolába járókat ös�szehozta közös emlékidézésre. A
hajdani legelső találkozó szép lassan
túlnőtt magán, bővült, egyre népszerűbb lett. Idén július 30-án, vasárnap
már jubilált a találkozó, elérkezett a
tizedik évfordulóhoz.
Buschmann Éva
Hazánkban augusztus első hetében
tetőzik a nyári hőség, de most még a
szokásosnál is magasabb hőmérséklet teszi próbára a szervezetünket.
g. cs.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint ez az időszak a
nyári szezon legerősebb hőhulláma. A
szakemberek azt is jelezték, hogy hétvégén akár a meleg rekordok is megdőlhetnek. Előrejelzéseik alapján péntektől
vasárnapig tetőzik a hőség, akár 42 fokot is mérhetünk. Enyhülésre jövő héttől számíthatunk, de akkor is csak néhány fokot esik a hőmérők higanyszála.
A rendkívüli meleg miatt dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár
augusztus 1-től augusztus 4-ig hőségriadót rendelt el az ország egész területé-

re. Négy megyében, köztük Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legmagasabb,
harmadfokú riasztás van érvényben.
A napokig tartó kánikula az egészséges szervezetet is megterheli, ezért is
különösen fontos a megfelelő men�nyiségű folyadékbevitel, valamint a
tűző napon való tartózkodás mellőzése,
különösen 11 és 15 óra között. Aki teheti, húzódjon árnyékos, hűvös helyre
a tűző nap elől. A katasztrófavédelem
honlapján megtalálhatják azon légkondicionált helyiségek listáját, amelyeket
igénybe vehetnek, köztük a jászberényi
Polgármesteri Hivatalt. Városunkban
a JVV Nonprofit Zrt. munkatársai a
hőségriadó idején mintegy 40 m3 vizet
használnak fel naponta a köztéri fák és
az utak locsolására. A Szentháromság
téren az arra sétálók hőérzetét párakapu enyhíti, amit napi 24 órában üzemeltetnek.

Önkéntesek a háttérben

A magyar sport, de valójában egész
Magyarország büszke lehet arra, hogy
2017. július 14-30. között Budapest
és Balatonfüred adott otthont a 17.
FINA Világbajnokságnak, amit a világ harmadik legrangosabb sporteseményeként emlegetnek.
d. g.
A sport nagy tanítómester. Megtanít a siker és a kudarc feldolgozására
egyaránt. Kitartásra, erőfeszítésre, ös�szefogásra nevel. Az elmúlt napokban
azonban az is kiderült, hogy a sport
melletti szolgálat legalább ugyanilyen
fontos tapasztalatokra vezet. Mert a
vizes vb-n nemcsak az edzők és a sportolók tesznek ki magukért, hanem a
sokszor láthatatlan önkéntesek is, akik
viszik a törölközőket, fogják a levett
melegítőket, összeszedik a kulacsokat,
kísérik a sztárokat.
A vizes vb-t több mint háromezer
önkéntes segítette, köztük több fiatal
Jászberényből is. Egyikőjük, Felber
Dóra triatlonos, az LVG diákja így ös�szegezte élményeit: – Azért jelentkeztem, mert imádom a vizes sportokat,
és hasznosan szerettem volna eltölteni
a nyaram. Zászlóvivőnek osztottak be,
így részese voltam mind a nyitó-, mind
a záróünnepségnek, ezáltal nekem a vb

már sokkal korábban elkezdődött. A
próbák alatt fantasztikusan éreztem
magam, nagyon jó volt a kialakult közösség, a szervezés. Lehetőségem nyílt
nyelvet gyakorolni, és az ünnepség
napján neves külföldi és magyar sportolókkal is találkozhattam. Általában
éjszaka próbáltunk, de olykor-olykor
becsúszott egy délutáni próba is, ami
kicsit kimerítő volt, de úgy gondolom
teljesen megérte. Rengeteg felejthetetlen élménnyel gazdagodtam, nagyon
sok újat tanultam. Pluszt adott az életre: motivációt, lendületet, amit nagyon
kevésszer érhetek el. Szerencsésnek érzem magam, hogy én is ott lehettem,
és szereplője voltam egy ilyen felejthetetlen eseménynek.
Más önkéntesekkel is beszélgetve,
általánosnak tűnik a vélekedés, hogy
aki versenyző eljutott erre a világbajnokságra, arra mind fel lehetett nézni.
Televízión keresztül nem úgy jön át az
esemény hangulata, mint a helyszínen.
A bizalom volt a legélvezetesebb az önkéntes munkában, ez a kulcsszó. De
vannak még más szavak is ebben a tevékenységben: mint a pontosság, kedvesség, vendégszeretet. Mindenképpen egy
életre szóló élmény. Ha naplóba kellene
írni egyetlen nagyon fontos mondatot
a budapesti vizes világbajnokságról, az
volna: összehozta az embereket.

Nagy meleg volt, a napsugár és a
tábori tűz lángja is segített a szalonnasütőknek, hogy minél előbb csöpögjön
a finom zamat. Minden esztendőben
a program ugyanis a homoki öregdiák
találkozón a közös szalonnasütéssel, a
vendégek üdvözlésével kezdődik. Ezúttal is ki-ki helyet foglalt, megtalálta
azokat a személyeket, akikkel rég találkozott, kis csoportokban beszélgetések
kezdődtek.
Az esemény három főszervezőjével
is beszélgettem: Bábosik Józsefnéval, Pozsonyi Lászlóval és Kispál Jánossal.
Kispál János ugyancsak a homoki iskolába járt, a közeli templomban
keresztelték, ott volt elsőáldozó, gyermekkorának emlékei szép pillanatokat
idéznek fel benne. Édesapja 8 évig volt
a templom kántora, sőt felmenői még
a templom építésében is közreműködtek.
Pozsonyi Lászlónak és feleségének
jut az a megtisztelő feladat ezen alkalmakkor, hogy megfőzzék az ebédnek
valót. Szépen lobogott a nagy bogrács
alatt a tűz, a finom illatok is kezdtek
terjedni a levegőben, főtt a marhapörkölt.

Bábosik Józsefné Klárika főszervező kiemelte, hogy a tizedik év fontos,
hogy valami rendhagyóra törekedtek.
Igaz, minden esztendőben programokkal is színesítik a találkozót, ezúttal
azonban két helyre is látogatást terveztek a csoport számára. Elmondta,
örömmel tölti el, hogy minden évben
sokan eljönnek a találkozóra, s jó hangulatban telik az esemény, bár a szervezés nagy munkával jár. – Már az első
találkozón megfogalmazódott az ötlet,
hogy jó lenne tovább folytatni. Sokan
elköltöztek már erről a vidékről, épp
ezért szorgalmazták az összejövetelek
fontosságát, hogy legalább az év egy
napján megvalósuljon ez a közös program – foglalta össze Bábosik Józsefné.
A szalonnasütés végeztével a délelőtti események kutyás bemutatóval
folytatódtak, Gyurkó Péter és Kövér
József működtek ebben közre Anke
kutyus segítségével. A közönség nagy
tapssal jutalmazta az okos kutyus
produkcióját, melyből kiderült, hogy
mennyi mindenre megtanítható a jámbor eb.
Már igencsak 11 órát ütött az óra,
amikor előállt az udvaron a két lovas

kocsi, hogy a kedves jelenlévőket továbbvigye két nevezetes, különleges
helyszínre. Az utazást kellemesebbé
tette a nóta- és harmonikaszó, amely a
jó hangulatról tett bizonyságot.
A résztvevők először Tőtevényre kocsikáztak, ahol egy szőlőbirtokot néztek meg, a Zámár tanyát, amely nagy
területen fekszik, szépen rendezett,
faragott székelykapu a bejárata. A zöld
övezetben több épület tárult a szemünk
elé. Láthattunk lovak számára futtatót,
egy másik helyiségben vitrinben őrzött
lószerszámok, további ereklyék, serlegek, kupák kaptak helyet. Míg máshol
hintók álltak egymás mellett, melyeket
szintén meg lehetett tekinteni, sőt fel
is lehetett rájuk ülni. Többen meg is
tették ezt, főként a fiatalabb korosztályból.
Ezt követően a lovas kocsi továbbvitte utasait az egykori rekettyési iskola
vidékére, ahol egy tájházat, helytörténeti gyűjteményt tekintettek meg a
résztvevők. A tanya, ahol a gyűjtemény
helyet kapott, a közelmúltban nyílt
meg a látogatók előtt. Itt Balogh Gyula
kalauzolásával vehették szemügyre az
érdeklődők azokat az egykori eszközöket, tárgyakat, régiségeket, amelyeket
egy tanyán hajdan meg lehetett találni.
Olyan eszközök kaptak a gyűjteményben helyet, amiket elődeink használtak
például főzéshez, vagy az állatok gondozására, de láthattunk régi borotvát,
palatáblát, egyéb iskolában használt
eszközöket is, amelyek akkor a diákok
tanítását segítették.
Majd a csoport visszaérkezett a
homoki iskolához, ahonnan indultak,
s ahol már készen várta őket a marhapörkölt. A közös ebéd utáni fényképnézegetés, beszélgetés, az egykori
közös pillanatok, történések felidézése
egészen estig tartott, jó hangulatban,
feltöltődve újabb egy esztendőre…

Több mint kétezer elsőéves hallgató
A 2017. évi általános felvételi eljárásban az Eszterházy Károly Egyetem öt
karára, négy campusára jelentkezettek közül mintegy 2100-an nyertek
felvételt a 2017/2018-as tanévre. A
régió igényeinek megfelelően indítja
képzéseit az intézmény.

A legtöbben – pontosan hatszázan
– a Pedagógiai Karon kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben. Hasonló
létszámban nyertek felvételt a Természettudományi Karra, ahol 595 elsőéves
iratkozhat be a következő tanévre.
A felvettek fele pedagógusképzésben
tanul majd az egyetemen – 1067-en
–, de magas hallgatói létszám várható
a sporttudományok, az informatika, a
művészetek és a gazdaságtudományok
képzési területeken is. Az elsőévesek közel fele, 987 hallgató nappali tagozaton
tanul majd az intézményben, zömében
állami ösztöndíjas képzésben.
A tavalyi intézményi átalakításnak
köszönhetően az egyetemi városok képzési kínálatában is változások zajlottak.
Egerben első alkalommal nyertek
felvételt hallgatók szőlész-borász mérnö-

ki alapképzésre, nappali tagozatra, akik
duális formában is folytathatják majd
tanulmányaikat. Az egyetem székhelyén
zajló tanárképzésben jogszabályi változás
történt az idei évben: az osztott képzést
teljes mértékben felváltotta az osztatlan
tanárképzés. A tanárszakra felvettek létszámában közel 40%-os az emelkedés az
előző évhez képest.
Jászberényben – a helyi vállalatok
igényeire reagálva –, a 2017. évi felvételi
eljárásban először került meghirdetésre
és indulhat el a programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés nappali és levelező tagozaton. Új szakként jelenik meg a városban a közösségszervezés
alapszak, kulturális közösségszervezés
szakiránnyal.
A gyöngyösi Károly Róbert Campuson a felvettek kétharmada levelező
tagozaton tanulhat, agrár- és gazdaságtudományi képzési területen. Bár több
felsőoktatási szakképzés kivezetésre került a magyar felsőoktatásban ebben a
felvételi eljárásban, a gazdasági jellegű,
kétéves képzések vonzották a jelentkezőket, 143-an iratkozhatnak be szeptemberben erre a képzési formára.

Sárospatakon, a Comenius Campuson az új tanévben nappali tagozaton,
alapképzésben is tanulnak majd programtervező informatikusok, illetve szőlész-borász mérnöki alapképzés is indul,
egyelőre levelező tagozaton. A pedagógusképzés mellett – a vidék igényeinek
megfelelően –, turizmus-vendéglátás
felsőoktatási szakképzésre is nyertek felvételt hallgatók.
Azok a jelentkezők, akik sehova sem
nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek
az általános felvételi eljárásban, augusztus 7-ig egy önköltséges képzést megjelölve, pótfelvételire jelentkezhetnek a
felvi.hu oldalon. Az Eszterházy Károly
Egyetem ezen túlmenően augusztus végéig várja a jelentkezéseket a szakirányú
továbbképzésekre, pedagógus szakvizsga
programokra.
A pótfelvételiben meghirdetett
képzésekről, az intézmény kiemelt ösztöndíjairól és az ősszel induló szakirányú továbbképzésekről és pedagógiai
szakvizsga programokról az egyetem
felvételizőknek szóló oldalán található
bővebb információ: http://felvi.unieszterhazy.hu/
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Csángó Fesztivál

5. oldal

Szabadidő / Egészség

6. oldal

Magával ragad
az ezeréves kultúra

 folytatás az 1. oldalról
Természetesen a fő célkitűzést megvalósító programok mellett kínálnak
azok számára is alternatívát, akik nem
kerültek ilyen mélységbe a gyökerekhez, de értékelik, szeretik a népi kultúrát. Őket szólítják meg a Csík együttes, – ahol köszöntőt mond dr. Kállai
Mária kormánymegbízott, valamint
Krucsainé Herter Anikó kultúrális kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
–, a Rackajam, a Parno Graszt együttesek, a Fényfestés vagy a Folk világ
gálaest, amely betekintést nyújt idegen
kultúrák világába.

Ahhoz, hogy a programok maradéktalanul, a megszokott színvonalon
megvalósuljanak, támogatókra, szponzorokra is szükség van. A programfüzet
megjelenése is a támogatók jelenléte
szerint alakult, ezért várat a hétvégéig
magára. Szűcs Gábor kiemelte a szponzorációk sorából dr. Balog Ádám, az
MKB Bank jászberényi születésű vezérigazgatójának és testvérének, Balog
Donát képviselőnek nagyvonalú adományát, akik magánemberként négymillió forintot ajánlottak fel, érzékelve
a fesztivál kulturális értékőrzés terén
végzett tevékenységét.
A sajtótájékoztatón Busai Norbert
vette át a szót, aki a Fölszállott a páva
gálát ajánlotta a közönség figyelmébe.
A televíziós tehetségkutató elmúlt négy
évének legjobb jászsági előadói, valamint a csángó Gyúr Gabriella és a gyimesi Kesice együttes lépnek színpadra
a műsor folyamán. A házigazda Agócs
Gergő zsűritag lesz, az estet dr. Balogh
Júlia televíziós főszerkesztő nyitja meg.
A programfelelős a továbbiakban ismertette, hogy Közép-Erdélyből, Mezőségből, Felső-Maros mentéről érkeznek hagyományőrzők.
Kocsán László elmondta, hogy
csütörtök este érkeznek a moldvai és
gyimesi csángók, valamint egy kisebb
csoport Egyházaskozárról, akik a Dunántúlra áttelepült csángók népcsoportja. Gyimesfelsőlok testvérvárosunk
táncosai szintén megjelennek. Nem
mellékes momentum, hogy visszatérő
vendégeinket városunk lakói már ba-

rátként várják, sok család között alakult ki szoros kötelék az évek folyamán.
Újdonság lesz a Csángó Falu, ami egy
vándorkiállítás keretében enged bepillantást nyerni egy csángó ház mindennapjaiba. Ismét lesz Csángó Guzsalyas,
a Magyar lélek és a Viszontlátásra
Jászberény műsorban szintén találkozhatunk csángókkal, valamint minden
esti táncházban lehetőség lesz moldvai
illetve gyimesi táncokat kipróbálni.
Molnárné Pete Mariann a külföldi
együttesekről tájékoztatta a megjelenteket. Idén tengerparti városokból
érkeznek hozzánk külhoni csoportok.
Észak-Ciprus a török
kultúrát hozza el Berénybe, csakúgy, mint az
Izmir városából érkező
törökök, akik évek óta a
török-magyar kapcsolatokért felelős kulturális
államtitkár közvetítésével jutnak el hozzánk. Grúzia temperamentumos táncait igen kedveli a közönség. Ezúttal gyermekek előadásában
láthatjuk akrobatikus koreográfiáikat.
Kolumbia színes viselete, dallamos zenéje minden bizonnyal ugyancsak elvarázsolja majd a nézőket. A Kínai Köztársasághoz tartozó Tajvan szigetéről
érkező táncosok valódi kuriózumként
lesznek jelen. Eszközös táncaik gyermekek és felnőttek közvetítésével mutatják be a keleti zene- és tánckultúrát.
Szűcsné Urbán Mária a péntek 11
órakor kezdődő folk misére hívta fel a
figyelmet, ahol magyar és külföldi hagyományőrzők saját vallási énekeik előadásával színesítik az ökumenikus szertartást. A fesztivál idén is bővelkedik
gyermekprogramokban. Az öt napon
át tartó Aprók tábora ugyan már teltházas, de aki kimaradt, az sem marad le a
néphagyományok tanulmányozásáról.
Az Aprók tere szombaton és vasárnap
népi játszóházzal, kézműveskedéssel,
tánc- és daltanítással várja a családokat. A Kerekítő foglalkozás a babákkal
együtt érkezőknek kínál programot. A
Bahorka együttes dalos mesejátékkal
szórakoztat. A Viganó AMI növendékei a táncforgatag felvonulása után
mutatják be az elmúlt tanév legjavából
összeállított műsorukat.
Szűcs Gábor hozzátette, a fesztiválon húsz-huszonötezer látogatóra számítanak, akiket közel ötven szervező,
rendező, programfelelős, műszakos és
hetven önkéntes szolgál ki, és mintegy
ezer közreműködő szórakoztat.

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz.: 13-18, Cs.: 8-14,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.
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Karneváli hangulat a táncgálán

Látványos táncshow-val örvendeztették meg a Szabadtéri Színpad nézőit városunk táncos lábú fiataljai a
XXIII. Társastánc Gálán, ahol felléptek a Dance Fitness SE növendékei és
a Walc Entertainment Latin Dance
Group három profi táncosa is.
Gergely Csilla

Idén is színpompás, elbűvölő július
végi szombat estét tölthettünk el a társastánc gálán, ahol a szigorú standard
táncoktól a vérpezsdítő, latin koreográfiákon át a laza hipp-hoppig számos
műfajban mutatták meg tehetségüket
városunk fiataljai.
Műsorkezdésre csaknem megtelt
a Szabadtéri Színpad középső lelátója büszke szülőkkel, családtagokkal,
tánckedvelő közönséggel. A szép számú
közönséget Molnár Anna főszervező, a
Lehel Melody TSE elnöke köszöntötte immár 23. alkalommal egyesületük
nyári társastánc gáláján. Könnyeivel
küszködve, de annál derűsebben és az
őt jellemző kedvességgel emlékezett
vissza az elmúlt 48 évre, mióta táncegyesületüket megalapították. Hálás
szívvel mondott köszönetet az eddigi
elismerésekért, köztük a várostól kapott Sipos Orbán-díjért.
A táncgálát a legkisebbekkel, az
egyesület utánpótlás csoportjának polka formációjával nyitották meg, akik
fiatal koruk ellenére bátran léptek színpadra. S ha még nem is volt minden
lépésük a helyén, a tánc öröme minden
növendéket átjárt, és lelkesedéssel töltött el. Amíg a tánctéren megelevenedett a csehek nemzeti tánca, a nézőtéren számos szülő ragadott multimédiás
eszközt a pillanat megörökítésére.
A Lehel Melody TSE táncosai igen
összeszokott csapatot alkotnak, az általuk bemutatott koreográfiák jó részét
már láthatta tőlük a jászberényi közönség. Azért újdonságok is akadtak,
hiszen a Szolnoki Szimfonikus Zenekar hangversenyére két előadással is
készültek: a Kék Duna keringőre és a
Tere-fere polkára, de Elvis Presley melódiáira is igen technikás standard mixet mutattak be. Amíg az első részben
főként standard táncokat láthattunk
tőlük, sötétedés után a forró, latin táncoké lett a főszerep.
A műsorfolyamban másodikként fellépő vendégegyüttes, a Dance
Fitness SE díjnyertes ifjúsági és felnőtt csoportja mutatta be hegedűszóra
hangszerelt látványos tornagyakorlatát. Az est folyamán a sportegyesület
hajlékony táncosai még több műsorszámmal is színesítették a programot,
ízelítőt adva az általuk képviselt mozgásformákból, mint például a hipphopp vagy az aerobik.
Már hagyomány, hogy a tánciskolás
növendékekkel hivatásos táncosok is
meghívást kapnak a táncgálára, példát

Dr. Tóth Zoltán

szülész-nőgyógyász adjunktus
• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu

Szolnok, Szapáry út 31. 1/1. Tel.: 20/273-81-31

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

Fotók: jasznaplo.hu
mutatva a fiataloknak, hogy a kitartás
és kemény munka meghozza gyümölcsét. Ezúttal a Walc Entertainment Latin Dance Group három párja volt az
est sztárvendége, akik kivételes produk-

ciókkal kápráztatták el a nagyérdeműt.
A sármos férfiak és a dekoratív hölgyek
igazi karibi hangulatot varázsoltak a
jászberényi nyárba, teli csillogással, színes rojtokkal és önfeledt vidámsággal.

Hajnal Hotel ***
3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő
Hajnal utca 2. Tel.: +36-49/50-51-90
Email: hajnalpa2@t-online.hu

Pihenés és gyógyulás hétköznapok szeptembertől
5 nap / 4 éjszaka
Érvényes: 2017.09.03-től hétköznap,kivétel péntek és
szombat éjszaka, valamint ünnepi időszakok érintése

A CSOMAG TARTALMA:

• Szállás,– svédasztalos reggelivel,
menü jellegű főétkezéssel
• Személyre szabott tanácsadás után 4 alkalom
személyre szabott gyógykezelés a hotel gyógyászati
részlegében ( pl. gyógymasszázs, Jadeköves masszázs
ágy, 3D masszázsfotel, ABI (boka/kar index) vizsgálat,
magnetoterápia, lökéshullám terápia)
• Úszómedence, gyógyvizes medencék, gyerekmedence,
szauna, infraszauna, konditerem, sókamra használattal.

Hajnal szárny: 35.500 Ft/fő/4éj

• Fürdőköntös használata,
• Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása szobánként
• Ingyenes parkolás,
• Díjmentes WiFi használat az egész épületben.

Kikelet szárny: 37.500 Ft/fő/4éj

Ajánló
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7. oldal

Tudat-folyamok, belső monológok
Képzettársítások címmel nyílt tárlat
július 28-án, pénteken délután a Lehel Film-Színház galériáján. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Bukta
Imre és Kiss Péter festő osztályának
alkotásait láthatják egy hónapon át a
képek megtekintői.
Duka
Hogyan
kerülnek
a
„képzőművészetis” osztály művei egy
jászberényi kiállító térbe? A kapcsolódási pont Koncz Gábor, negyedéves
festő szakos hallgató, városunk ifjú
tehetsége, aki maga is ott tanulja a
mesterség fogásait. Ahogy elmondta,
az ötlet már jó néhány éve megfogalmazódott, amit akkor Góg Zoltán, a
kiállítás szervezője vetett fel.
A munkák egy része már látható
volt az év végi „képzős kiállításon”,
másik része pedig az utóbbi két-három
hétben készült, több köztük kifejezetten erre a tárlatra. Pontosan Mezőszemerén, ahol az osztály, annak egyik
mestere, Bukta Imre művésztelepén,
alkotótáborban töltött értékes időt.
Góg Zoltán köszöntőjében örömének adott hangot, hogy létrejöhetett a
kiállítás. Jászberényben az átlagosnál is
nagyobb az érdeklődés a hagyományosabb stílusú, tematikájú művészeti kifejezésmódok iránt. Ugyanakkor rendszeresen igyekeznek progresszív kortárs
művészeti eseményeket és megmozdulásokat is szervezni. Ilyen a mostani
rendezvény, és az lesz egy hónap múlva
az ArtCamp művészeti színpózium,
amelyen korábban megfordult már né-

hány művész hallgató a mostani kiállítás alkotói közül is.
A kiállítás megnyitására a csapatot
jól ismerő Nagy Zopán festőművészt,
költőt kérték fel. Ő modern költészeti alkotásának előadásába performansz
elemeket is csempészett. Tudat-folyamok, belső monológ és az együttgondolkodások találkozása: valahol (természetesen mindenkiben másképpen,
időnként mégis egy térben)… című
számát előadva verselt a művészeti tábor alkotófolyamatairól, az elkészült
munkákról: – „…Az alkotások, legye-

A Jászkunság 1699-ben
1699-ben megbízták Pentz János egri
kamarai prefektust, hogy járja be, és
értékelje fel a Jászkunságot. A hamarosan kötetben megjelenő összeírás
fontos dokumentuma a 18. századi
Jászkunság történetének, gazdálkodásának, életmódjának.
A török kiűzését követően a bécsi
udvar fegyverrel meghódított területnek tekintette Magyarországot, és úgy
gondolta a fegyveres hódítás jogán
szabadon rendelkezhet vele. A császári
kincstár üres lévén, elhatározták a korona uralma alá került ún. új szerzeményű területek pénzzé tételét.
IV. Béla királyunk óta a Jászság és
a két Kunság a magyar Szent Korona
tulajdonát képezte, így ezen területek is
az eladandó jószágok sorába kerültek.
1699-ben megbízták Pentz János egri
kamarai prefektust, hogy járja be, és
értékelje fel a Jászkunságot. Ez meg is
történt, aki a Hármas Kerület értékét
700.000 rajnai aranyforintban állapította meg, de a tárgyalások során az

eladási árat némiképp csökkentették.
1702. március 22-én létre is jött
az egyezség, amely értelmében I. Lipót
császár 500.000 rhénes forintért eladta
a Jászkunságot a boldogságos Szűz Máriáról elnevezett Német Lovagrendnek.
A jászok és a kunok csak 43 esztendő
múltán, a redemptióval nyerhették
vissza korábbi kiváltságaikat és szabadságukat.
A Pentz János által készített összeírás fontos dokumentuma a 18. századi
Jászkunság történetének, gazdálkodásának, életmódjának.
A kiskunhalasi Thorma János Múzeum elhatározta, hogy megjelenteti
Pentz János 1699-ben végzett összeírását, amelyben közreadja a Jászság, a
Nagykunság és a Kiskunság 18. századi
településeinek leírását, az ott lakók neveit és a gazdák adatait. A nemes ügy
megvalósításához támogatókra talált a
Jászkunság múzeumaiban.
A kb. 160 oldalas könyv bevezetőjében a kézirat keletkezéséről, sorsáról
olvashatunk, majd a települések leírásai

nek azok szenzibilis, individuális tájszeletek vagy éppen személyes, belső
dimenzió-feltárások: absztrahált, átértelmezett koncepcióik a folyamatos
gondolkodás tér-idő installációi, illetve
lenyomatai…A leíró fejében (lápos-ingoványos átlépések által) párával szűrt
ködökkel, sistergéssel társul az éber alfába-merüléssel szerelmeskedő finom
tudati fény, és kiéhezett, sokkosan vibráló csiklandó kép-jelenések netovábbcsápjai már működtetik is a tágulást:
Ilyenképpen: mikor a szín a szagba
enyészik, az illat pedig az ízben felizzik, s a jelek egyenként megjelennek: a
valóra-váltás fokait össze nem zavarva
kell valóra váltani az elöljáró, megjeleníthetőt…”
Igen. A képzelet (továbbra is) mindenható! Merüljünk meg együtt az alkotások folyamatában. Merülés, úszás,
lebegés: a levitáció nem csak éteri állapot... Nézzünk magunkba: belső felhő
mosolyog vissza. És egy kiállítás (befelé) nyílik meg! Ami látogatható augusztus 27-ig!
következnek az akkor ott élő lakosság
teljes névsorával. A könyvet térképek
és DVD melléklet egészíti ki, amelyen
olvasható lesz az eredeti irat minden
oldala és az adóösszeírási részek gépelt
változata.
Sok szempontból fontos ennek az
alapvető munkának a megjelentetése:
pl. helytörténet, családtörténet, gazdaságtörténet, néprajz, régészet. Az
ügy jelentőségét jelzi, hogy négy város
múzeuma fogott össze kiadására: a Jász
Múzeum – Jászberény, a Györffy István
Nagykun Múzeum – Karcag, a Kiskun Múzeum – Kiskunfélegyháza és a
Thorma János Múzeum – Kiskunhalas.
A könyv megjelenésének várható
időpontja 2017. november vége.
A Jász Múzeum mint társkiadó a
készülő könyvre – a hagyományokhoz híven – most is előfizetőket vár.
A könyv előfizetőinek és támogatóinak
névsora megjelenik a kiadványban.
A könyv előfizetési ára: 2.500 Ft.
Előfizethető a Jász Múzeumban és az
előfizetést gyűjtőknél 2017. szeptember 30-ig.
Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató

facebook.com/
berenycafe

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!

Programok
● 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 kezdődik 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.
● Ráhangoló
Augusztus 5-én, szombaton 15
órától 19 óráig a Palotásy János Zeneiskola AMI tanárainak közreműködésével ráhangoló délutánt tartanak
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar esti
hangversenyére a Déryné Rendezvényházban.
● Fergeteges bécsi est
Augusztus 5-én, szombaton 20 óra-

A

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.
● Lányok a kútnál
Augusztus 8-án, kedden 17 órakor
mutatják be a hónap műtárgyaként
Makay József Lányok a kútnál című
festményét a Szikra Galériában.
● XXVII. Csángó Fesztivál
Augusztus 8-13-ig, keddtől vasárnapig rendezik a XXVII. Csángó Fesztivált, melynek részletes programjait
előző számunkban a Csángó mellékletben helyszínek szerint közöltük.
● Ludus Run nyári futam
Augusztus 12-én, szombaton 8 órakor rajtol a Ludus Run nyári futama a
hűtőgépgyári sporttelepről.
● Tanárok és Tanítványok
Augusztus 15-én, kedden 17 órakor
nyitják meg a Lehel Vezér Gimnázium
250. éves jubileumához kapcsolódó
kiállítást egykori leheles tanárok és
tanítványok munkáiból a Szikra Galériában.
● Zenés Múzeumi Esték
Augusztus 17-én, csütörtökön 18
órakor a pompakedvelő Eszterházy
Miklós udvari muzsikája elevenedik
meg a Haydn Barytontrio Budapest
közreműködésével a Jász Múzeumban.

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.

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

Sport / Ügyeletek

8. oldal

Debütált a lovastusa Újerdőn

Pihen a forróság
Pénteken és szombaton kánikula lesz, vasárnaptól hidegfront érkezik hűsítő záporral, zivatarral. Erősen csökken a hőmérséklet, jövő
héten a pénteki 38 fok után kedden 32
fokra kell számítani. A folyamatos esőzést
szerdán megszakítja a napsütés, de nem
fog sokáig tartani. Napközben a hőmérséklet 25-36 fok között mozog.
Népi jóslat: Augusztus 10. Ha ezen
a napon szép idő van, ilyennek ígérkezik
az ősz is, bő terméssel.

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

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

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

augusztus 9. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

augusztus 10. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

augusztus 11. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

augusztus 7. hétfő
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

augusztus 12. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 8. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 13. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
augusztus 5. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi
szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás
ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés jelzése 24 órás: 0657/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V.
Zrt. vízágazat központi telefonszám: 06-57/503-290; REGIO-KOM Kft.
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-30/297-8968;
Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752.
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Újság

 folytatás az 1. oldalról
A nehezített viszonyok ellenére
nem volt ritka jelenség hibátlan programot látni a versenyzőktől. A kölcsönös bizalomra épülő munka során a
lovak engedelmességet tanúsítottak lovasuk iránt, miközben kellő dinamikával, bátorsággal vették az akadályokat.
A rendezvény lebonyolításáról Balog Donátot a verseny szervezőjét kérdeztük. – Két évtizede lovagolok, három éve kezdtük meg a közös munkát
Schaller Gáborral, eleinte azt gondoltam a díjugratásnál maradok, majd
a military teljesen magával ragadott.
Egyértelmű volt, hogy Berényben is
szeretnénk ennek hagyományt teremteni, mindemellett fontos cél volt,
hogy a város külterületének adottságait
is kihasználjuk – részletezte Balog Donát, majd lapunknak elmondta, hogy
a pálya kialakításánál törekedtek a látványosságra, az akadályok dekorációjára, ami általában a military verseny-

nél méltatlanul háttérbe
szorul. A színvonalas lebonyolításhoz hozzájárult a Geo-gép kft. tevékenysége, illetve az
önkormányzat anyagi
támogatása és természetesen a lelkes szervezők,
Csíkos Judit, Schaller
Gábor és Ódor Gábor
munkája.
Az eredmény izgalmasan alakult, az összesített pontszámok alapján:
A0 - Előkezdő ló:
1. Tóth Noémi (Határőr Dózsa SE) - Cherish
The Moment; 2. Varga István (Skublics
Imre LK) - Gidrán Razbeg - 52
(Spinakker); 3. Ódor Gábor (KunosLovarda Kft) - Calvados M.
A0 – Ifjúsági: 1. Fehér Mira (Szentlőrinci Túra,SZI SLE) – Fortuna; 2.
Köves Gréta (Szentlőrinci Túra,SZI

A góllövést még gyakorolni kell
Újabb mérkőzésekkel hangoltak a
jászberényi futballisták az augusztus
közepén kezdődő pontvadászatra. Az
első találkozón sima 4-0-ás győzelmet
arattak, de az NB III-as csapatok ellen
már nem sikerült gólt szerezniük.
Ács Tibor

dák kettőt is berámoltak: Csepel – JFC
2-0. JFC: Menczeles – László (Szabó
T.), Hevesi-Tóth, Kis B., Lékó – Tisza,
Mile, Ludasi – Lukács, Szilágyi (Háda),
Nabil (Wágner).
Csepel után ismét NB III-as edzőpartnere volt a berényi gárdának. A
Közép csoportos Dabas vendégeként

ismét adósak maradtak a gólszerzéssel
Szilágyiék. Igaz a vendéglátók sem jeleskedtek a kapu előtt, így nem született gól: Dabas - JFC 0-0. JFC
Szerdán, augusztus 2-án szintén
NB III-as csapat, a Dunaújváros volt a
vendég városunkban: Jászberényi FC
– Dunaújváros 4-2, félidő 2-2.

A soron következő felkészülési
mérkőzésen, hazai pályán a Pest megyei bajnokság I. osztályában szereplő
Nagykátát fogadták Gelei Károly fiai, és
sima győzelmet arattak ellenük. Jászberényi FC-Nagykáta 4-0 (1-0) JFC:
Miski – László, (Lukács), Hevesi-Tóth
(Mile), Kis B. (Szabó T.), Pollák – Lékó
– Háda (Csúzz), Tisza (Ludasi), Szilágyi (Bálint), Nabil (Borics) – Wágner.
Góllövők: Hevesi-Tóth Tamás, Lukács,
Bálint (2)
Majd a szebb napokat is látott
– jelenleg az NB III Nyugat csoportban szereplő –, Csepel vendége volt a
berényi futballcsapat. Bár a fiúk sok
helyzetet dolgoztak ki, nem találtak a
vendégek kapujába, viszont a házigaz-

Duplázott az Újpest
Városunk fiatalon elhunyt kiváló futballistájára, utánpótlás edzőjére emlékezett a Jászberényi FC a II. Ládi
József Emléktorna megrendezésével
július utolsó hétvégéjén.
Ács Tibor – Pesti József
A tornát két korosztályban – U14 és
U15 – rendezték összesen hét egyesület
részvételével. Szombat reggel az U-14es korosztály küzdelmeivel vette kezdetét a Ládi Emléktorna. Az öt csapat –
Újpesti TE, JFC, Monor, Bp. Honvéd,
Jászkisér –, körmérkőzéses rendszerben
döntötte el a kupa sorsát. A rendező
jászberényiek az U12 és U13-as vegyes

összetételű korosztályt küldték pályára
a 14 évesek mezőnyében, azaz a berényi
srácoknak az idősebbekkel kellett felvenni a versenyt. Így is nagy küzdelemben csak 2-0 arányban maradtak alul az
UTE ellen. Viszont nagynevű ellenfelüket a Bp. Honvéd fiataljait nagyszerű
játékkal 2-1 arányban legyőzték. Majd
következett a jászsági rangadó Jászkisér
ellen, ahol változatos meccsen nagyszerű hajrával 4-3-ra nyertek a berényi
srácok. Monor ellen pedig azt kellett
eldönteni, hogy melyik együttes kerül
a képzeletbeli dobogó 2. és 3. fokára.
Ez a meccs is hatalmas küzdelmet és
a végén, 2-2-es döntetlent hozott, így
a minden mérkőzését megnyerő UTE

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
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Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

SLE) Jóság; 3. Szőke Kata (Szentlőrinci Túra,SZI SLE) Kiscsillag.
A – Nyitott: 1. Tóth Noémi (Határőr Dózsa SE) - Grödum; 2. Nagy
Zsuzsanna (Zagyvamenti Lovas SE) –
Herceg; 3. Balog Donát (Zagyvamenti
Lovas SE) - Sandro Hope.

Fotó: Pesti József

mögött a JFC fiataljai 2. helyen végeztek, megelőzve Monort, a Honvédot és
Jászkisért. A torna legjobb játékosa a
jászberényi Gazsi Botond lett.
Másnap, július 30-án, vasárnap az
U15-ös korosztály mérte össze tudását, szintén öt csapat részvételével és
ugyancsak körmérkőzéses formában.
A jászberényiek az Újpesttel kezdtek és
meg kellett hajolniuk a nagyobb tudás
előtt, 4-0 arányban maradtak alul. A
folytatásban aztán ők is megmutatták
oroszlánkörmeiket és 6-0 arányban
legázolták az FC Budapest együttesét.
Majd Gyöngyös következett, akik ellen
gyorsan megszerezték a vezetést, ám az
ellenfél egyenlített, majd egy vitatott
büntetővel 2-1-re megnyerte a meccset
is. Az utolsó meccsen aztán magabiztos játékkal 3-1-re legyőzték Monor
gárdáját. Az U15 korosztály kupáját is
az UTE nyerte Gyöngyös előtt, a Jászberényi FC lett a harmadik, megelőzve
Monort és az FC Budapest fiataljait.
Ebben a korosztályban a torna legjobb
hazai játékosa Muhari Zoltán lett.
– Ez a torna tökéletesen beleillett
utánpótlás csapataink felkészülésébe,
hiszen augusztus végén kezdődik a
bajnoki rajt számukra. Örömteli, hogy
nagynevű fővárosi klubok is elküldték fiatal focistáikat, így a színvonalra
sem lehetett panasz – értékelte röviden
Besenyi Gábor, a JFC egyik utánpótlás
edzője a II. Ládi József Emléktornát.

