A siker útja a munka és az összefogás

Nincs más út, csak az Isten útja

Szabó Tamás polgármestert kérdeztük a nyár
eseményeiről, fejlesztésekről és az ősz várható
történéseiről.
Interjú a 3. oldalon

A művészet, mint kötelék

A Déryné Vegyeskar sikerrel mutatta be az
István, a király című rockoperát a Barátok
templomában.
Írás a 4. oldalon

Tanárok és Tanítványok címmel
nyílt kiállítás a 250 éves Lehel Vezér
Gimnázium programsorozata részeként.
Cikk a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 34. szám (XXIX./34.)

Újság

2017. augusztus 24.

Jászberény város lapja

Szent István üzenete az utókornak Nyílik a hetedik Jász-Expo
Szeptember 8-10-én, péntektől vasárnapig kiállítással egybekötött színes
fesztiváli kavalkádot és a gazdag gasztronómiai kínálatot ígér az VII. JászExpo & Fesztivál, amely évente kerül
megrendezésre a Jászság fővárosában, a
térség gazdasági és kulturális központjában, Jászberényben.
halász

Államalapító Szent István király emléke előtt vasárnap délelőtt a Nagyboldogasszony Főtemplomban szentmisével tisztelgett Jászberény városa.
A szertartást követően az esős időjárás
miatt a Déryné Rendezvényházba
szorult a meghitt ünnepség. Aztán
megenyhült az idő, és a szabadban
folytatódhattak a programok.
kazsimér-szabó
Szent István király szentté avatásának évfordulóján, augusztus 20-án
délelőtt mutatott be hálaadó szentmisét Szántó József címzetes apátplébános.
Nemzeti színnel díszített oltár fogadta
a templomba érkezőket, majd imádsággal vette kezdetét a szertartás. – Nagy
gonddal őrizd szívedet, mert hiszen

belőle indul ki az élet – a Példabeszédek könyvéből Sinka Ferenc templomi
gondok buzdította a híveket. Az igeliturgiát az egyházi kórus dicsőítő éneke tette még magasztosabbá, akikkel a
hívek közül többen együtt énekelték a
kivetített sorokat.
Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt
leveléből Szálkai József ragadott ki gondolatokat: „Öltsétek magatokra az új
embert, aki Istenhez hasonló igaz és
szent teremtmény”. Ebben a szellemiségben vette kezdetét a szentmise, mely
a mai kor számára is aktuális üzenetet
hordozott.
Szántó József Szent Máté evangéliumának példázatából bátorította a
híveket. – Az igazi nagyok, az igazi maradandók azok, akik felismerik az adott
kor problémáit – utalt honalapítónk

Véget ért a Csángó Fesztivál

örök értékű szolgálatára, majd feltette
a kérdést, hogy több mint 900 év távlatában mit üzen ma Szent István király
a magyaroknak. – „A sír, hol nemzet
süllyed el”… ezt el kellene kerülnünk
– a Szózatból idézett verssorral intette
a híveket. A legfontosabb, hogy Istenhez kötött legyen a szívünk, lelkünk
és az életünk. Kitért a családot megújító bűnbánatra, hiszen ahhoz, hogy
nemzetünk virágozzon, lélektisztításra,
megújulásra van szükség. A szentmisét
az áldozás tette teljessé, melyre a padsorokból többen az oltárhoz igyekeztek.
A borús időre való tekintettel a Déryné Rendezvényház falain belül került
sor az ünnepségre, melyet Kisnémethné
Király Éva, a Trió Rádió hírszerkesztője
konferált.
folytatás a 4. oldalon 

Jubileumok hete Győzelem az első hazai meccsen
Ma, a lapunk nyomdába adása napján, szerdán hatvan éves Velkeiné
Pócz Ilona a Lehel Vezér Gimnázium
művésztanára.
h. l.

5-8. oldal

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.

A vidéki expók sajátos varázsával
rendelkező Jász-Expo, a Jászság gazdasági
kirakataként elsősorban cégeknek, vállalkozásoknak kínál bemutatkozási lehetőséget. Az egyre kedveltebb
rendezvény elsősorban a
régió piacfejlesztését szolgálja, s egyben a Jászság
mindenkori aktuális gazdasági kirakatát kívánja
megteremteni.
Az expo társrendezvénye – egyebek mellett – a
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara kiváló hazai élelmiszerek kollektív standja,
ahol térségi termelők által megtermelt
és előállított élelmiszerek kóstoltatása és
vására marasztalja a közönséget. Hagyományosan megrendezésre kerül a Berényi
Autószalon 2017, az Autó Márkakereskedők Kiállítása is, melyen a térség márkaképviseletei a népszerű típusok és új
modellek bemutatása mellett egyedi kedvezményekkel is várják az érdeklődőket.
Helyszín Jászberény főtere, a Lehel
vezér tér, amely az expo pavilonokon,
Autó Kiállításon, fesztivál színpadon
túl a kézműves vásárnak és a Gasztro-

Szigetnek is helyet ad. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is magas színvonalú
hang- és fénytechnikával felszerelt fedett
színpadon mutatkoznak be a fesztiválra
érkező fellépők. Számos amatőr néptánc és kulturális csoport műsorai váltják
majd egymást, de az ünnepélyes megnyitó után itt élvezheti majd a nagyérdemű
közönség a bábcsoportok előadásait,
zenés vásári komédiákat, és tánciskolák
bemutatóit is. A három nap alatt kórusok, énekkarok előadásai is színesítik a
sztárvendégekkel tűzdelt programsorozatot. (A részletes program a 11. oldalon
található).
Az VII. Jász-Expo &
Fesztivál díszvendége idén
Nyíregyháza városa lesz,
amely az expón való bemutatkozás mellett nívós
kulturális programokat is
hoz magával. Idén is hagyományosan bográcsokban, üstökben készül majd
a Jászsági Ebéd amit muzsika szó mellett kóstolhat
az ide látogató közönség.
Kézműves foglalkoztatók, népi játékokat felvonultató játszóház mellett sok
érdekes és színes program várja a kicsiket
és nagyokat, az ide látogató családokat. A
látogatók belépőjegy nélkül tekinthetik
meg az expót és a kísérő programokat
egyaránt.
A Fesztivál minden bizonnyal idén
is több ezer látogató számára kínál
vonzó zenei, gyermek-, folklór programokat, sztárfellépőkkel. A Jász-Expo
média támogatója a Jászkürt Újság és a
BerényCafé.

Ez igazán kerek jubileum, ami
elgondolkodásra és számvetésre is
késztetheti az embert életéről, munkásságáról, a világról. Persze a napok
folynak, a feladatok tornyosulnak, a
szilvalekvár főzés ugyanolyan fontos
eseménye a hétnek, mint a születésnap és a most pénteken augusztus 25én 17 órakor nyíló 25. önálló tárlata
a Szikra Galériában. (Csak a három a
magyar igazság kedvéért, a harmadik
jubileum, a századik csoportos kiállítása pár napot hibádzik ehhez a héthez
képest). A tárlat szeptember 14-ig, a
galéria nyitvatartási idejében tekinthető meg.

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

A labdarúgó NB III. Keltei csoportjának első fordulójában Gyöngyösön, 0-2-ről egyenlített a Jászberényi
FC. Egy héttel később, augusztus 19én Tiszafüred ellen is hátrányba kerültek focistáink, de végül a három
pont itthon maradt.
Ács Tibor
Az első játéknapon az első tíz percben a JFC volt a jobb Gyöngyösön,
aztán a vendéglátók két gólos előnybe
kerültek, amit sikerült egalizálni. A
második játéknapon – amiről tudósításunk szól –, Jászberényben a vendég
Füred kezdett jobban, és egy védelmi hibából már a 6. percben vezetést
szereztek. Szerencsére ez nem szegte
kedvét a berényi legénységnek. Sorra
vezették támadásaikat, de sorra ki is
hagyták még a legnagyobb helyzeteket
is. A vendégek a gólt leszámítva aligÁllapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

alig fordultak meg Menczeles kapuja
előtt, leginkább a védekezésre ügyeltek.
A félidő vége előtt néhány perccel aztán
ebben is hibáztak. Mile óriási bedobását kifejelték, vesztükre röviden, amire
Tisza Kálmán lecsapott és máris 1-1 állt
a digitális eredményjelzőn.
A szünet után sem változott a játék
képe, a hazai csapat dominált, a vendégek pedig próbálták megtartani – a
játék lassításával, időhúzással – a döntetlent. Védekezésük a 60. perc táján
kicsit „szigorúbbra” sikeredett, és mivel
Szövetes másodszor is „besárgult”, mehetett zuhanyozni. A berényi gárda –
bár majd felbillent a pálya – nem tudta
emberelőnyét gólra váltani a 13 perc
alatt. Ugyanis ennyi ideig tartott előnyük, mert Kis Balázst, a hazai csapat
védőjét is öltözőbe küldte a játékvezető, miután ellenfele a földön kötött ki
egy összecsapást követően.
folytatás a 12. 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

www.nvgtrans.hu

19.900 Ft-tól

Önkormányzat

2. oldal

Pályázati felhívás szakképzési
ösztöndíj programra
Jászberény Városi Önkormányzat
szakképzési ösztöndíj program keretében pályázatot hirdet a hiányszakmának nyilvánított szakmát adó képzésben továbbtanuló diákok számára
Hiányszakmák, amelyekre pályázni
lehet: ács, ápoló, asztalos, automatikai
technikus, CNC gépkezelő, erősáramú
elektrotechnikus, gépgyártás technológiai technikus, gépi forgácsoló, hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész,
kőműves, mezőgazdasági gépszerelő,
pék, pincér, szakács, szerkezetlakatos,
szerszámkészítő, szociális gondozó és
ápoló villanyszerelő.

Általános iskolások legfeljebb havi
20.000 Ft, középiskolások legfeljebb
havi 30.000 Ft ösztöndíjat kaphatnak
tanulmányaik befejezéséig.
A teljes pályázati felhívás a
www.jaszbereny.hu honlapon érhető el.
A pályázatok benyújtásának helye:
Jászberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
Benyújtási határidő: 2017. augusztus 31.
Jászberény Városi Önkormányzat

Szeptemberben eboltás lesz
Tájékoztatom Jászberény Város lakosságát, hogy a 164/2008.(XII.20) FVM
rendelet a 3 hónaposnál idősebb ebek
veszettség elleni kötelező védőoltását
és féreghajtását rendeli el, a 41/2010.
(II.26) Korm. Rendelet figyelembevételével. A védőoltást 2017 szeptember
hónapban kell végrehajtani.
Az oltás a Magyar Állatorvosi Kamara határozata alapján díjköteles: 3.500.Ft/db Az ebek kötelező féreghajtása 10
testsúly-kilogrammonként 100 Ft/db.
Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosait a pótoltás befejezése után, a járási
főállatorvos minimum 30.000 Ft bírság megfizetésére kötelezi. Az oltáskor
az elmúlt évi eboltási bizonyítványokat
vigyék magukkal!
Az eboltás helye és időpontja:
Szeptember 4. hétfő
8 óra: Újerdő, Állami Gazdaság
8.30 óra: Tőtevényi iskola
9 óra: Újerdő, templom
13-15.30 óra: Hableány u. l.
Szeptember 5. kedd
8.30 óra: Meggyespelei tejcsarnok
9 óra: Szentimre, Sánta kocsma
9.30 óra: Szelei úti iskola
10 óra: Rekettyési iskola
10.30 óra: Portelek
14-15.30 óra: Szérűskert u. Redemptió (Érpart)
Szeptember 6. szerda
8 óra: Négyszállási iskola

facebook.com/
berenycafe
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik Drága szerettünk

Fülöp Béla

(1926-2017)
temetésén megjelentek, sírjánál
virágot, koszorút helyeztek el és
együttérzésükkel gyászunkban
támogattak bennünket.
A gyászoló családok.

8.30 óra: Agro Lehel, Felsőmuszály 9.
9.30 óra: Hajta, tejcsarnok
10.30 óra: Öregerdő, iskola
11.30 óra: Cserőhalom (Patakiék)
14-15.30 óra: Fiat szalon - Honvéd
Szeptember 7. csütörtök
8-10 óra: Álmos utca
13.30-15.30 óra: Mező u. Irinyi D. u. sarok
Szeptember 8. péntek
8-9.30 óra: Kulacs kisvendéglő
(Kossuth u.)
Szeptember 9. szombat
8-10 óra: Szeint Imre herceg u.
(KIOSZ épület)
10.30-12.30 óra: Szent Imre herceg úti
temető r.bejárat
13-14 óra: Hűtőgépgyár lakótelep
(Uszoda utca)
Szeptember 11. hétfő
8-10 óra: Százszorszép sarok
10.30-11.30 óra: Neszűr 8. dűlő
(volt Kolonics tanya)
13.30-15.30 óra: Kinizsi u. Ady Endre utca sarok
Szeptember 12. kedd
8-9.30 óra: Volán telep (régi Hatvani u.)
10-11 óra: Kozma autójavító
13-15.30 óra: Gyöngyösi u. Nádverő u. sarok
Pótoltás: szeptember 16. szombat
8-9.30 óra: Fiat szalon – Honvéd sarok
10-11.30 óra: Gyöngyösi u. –
Nádverő u. sarok
Dr. Gottdiener Lajos
Jászberény Város Jegyzője

Emlékezés

(1934-2013)

halálának 4. évfordulójára.
Szerető családja

Emlékezzünk

2017. augusztus 24.

Testvérvárosi táborozók

Élménydús hetet tölthettek együtt a
jó tanuló és közösségi életben is kimagaslóan teljesítő Sucha Beskidzkai
és jászberényi gyerekek a Jászság fővárosában.
Gergely Csilla

Tizenhárom év testvérvárosi kapcsolat után ez volt az első alkalom, hogy
lengyel gyermekek táboroztak városunkban, akik a szervezők segítőkészsége mellett megismerhették szállásadóik, a helyi
családok vendégszeretetét is. A Sucha
Beskidzkai küldöttség július 16-án, vasárnap este érkezett harminc diákkal és
három kísérővel. A jutalomkiránduláson
a tanulmányaik során kiemelkedően teljesítő és a közösségi életben aktívan részt
vállaló tanulók vehettek részt mind a lengyel, mind a jászberényi intézményekből.
Így összesen negyvenhét felső tagozatos
általános iskolás gyermek gazdagodhatott
színes élményekkel.
A tábor programjainak összeállítását a Jászkerület Nonprofit Kft. munkatársai vállalták magukra, közülük is
Gál-Dobos Beáta programkoordinátor
oroszlánrészt vállalt a feladatokból. A
tábor céljával kapcsolatban lapunknak
elmondta, hogy Jászberény Városi Önkormányzat mindig is nagy hangsúlyt
fektetett a testvérvárosi kapcsolatok
ápolására – különösen az ifjúság csereüdültetésére –, s így van ez idén is. Júniusban a marosszentgyörgyi gyermekeket
látták vendégül városunkban, júliusban
pedig a Sucha Beskidzkából érkezőket.
A július 16-a és 22-e között megrendezett tábor anyagi forrását városunk ön-

kormányzata biztosította, szállást pedig
helyi családok nyújtottak.
A vasárnapi érkezés után közös vacsorán ismerkedtek meg a fiatalok, majd
ki-ki elfoglalta a szálláshelyét. Hétfőn
várostörténeti sétán ismerkedtek meg
városunkkal a templomok mentén,
majd a Jövőkép Alkotók Egyesületének
műtermében tölthették a délutánt a
képzőművészet jegyében, ahol sok izgalmas munka született. Kedden Budapest
főbb nevezetességeit járták körül, szerdán pedig állatkerti séta és strandolás
volt a program. Másnap megismerkedhettek őseink tárgyi emlékeivel, a jászok
történetével a Jász Múzeumban, majd a
Jászság Népi Együttes székházába voltak
hivatalosak viselet bemutatóra és tánctanításra. Délután három helyszínen, három mesterség rejtelmeibe avatták be a
fiatalokat. A Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület kézművesei megtapasz-

Emlékérem az életmentésért

A kormány „Életmentő Emlékérmet" adományozott Tógyer Gergő
és Somogyi Károly mezőőröknek. A
kitüntetést Kontrát Károly miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium
parlamenti államtitkára adta át ünnepélyes keretek között a Belügyminisztériumban augusztus 17-én.

2016. november 27-én vasárnap
Tógyer Gergő és Somogyi Károly mezőőrök 18 órától másnap 6 óráig teljesítettek szolgálatot. Szolgálatukat
az alsómuszályi részen a fakitermelés
ellenőrzésével kezdték, majd 21 órától a rendőrökkel közös szolgálatot
láttak el. 21 óra 15 perckor kapták a
rendőrségi értesítést, hogy vélhetően
a Jászfelsőszentgyörgy-Kerekudvar részen eltűnt egy hölgy. Az eltűnt hölgy
a nála lévő telefonon értesítette a rendőrséget, de nem tudta megmondani,
hol van, hogy hívják, csak annyit, hogy
sáros, mocsaras részen van és sül�lyed, életveszélyben van. Az értesítést
követően azonnal – a rendőrséggel
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

egyeztetett módon – az eltűnt személy
keresésére indultak a kerekudvari rész
irányába. Keresés közben két alkalommal is menteniük kellett a szikes, lápos
talajon megsüllyedt és elakadt rendőr-

23 óra 10 perckor a helyszínre érkező
mentőszolgálatnak átadták az erősen
kihűlt hölgyet. A mentést követően értesítették a hölgy élettársát, majd folytatták szolgálatukat.

ségi járőrautót. A rendőrséggel közös,
közel két órás keresés sikerrel járt. A
bajba került személyt a régi Pesti út
melletti mély vízzel telt mélyedésében
találták meg és mentették ki, majd a

Példaértékű, önzetlen és hősies
magatartásukat értékelve Szabó Tamás
polgármester „Életmentő Emlékérem”
adományozására terjesztette fel a két
mezőőrt.

Emlékezés

Köszönetnyilvánítás

(1937-2017)
temetésén megjelentek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Tamasi József

„Kűzdöttél, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk
felzokog érted,
Örökké szeretünk és
nem feledünk Téged.”
Szerető család

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak
akik szeretett férjem

Pesti László

Emlékezünk
(1928-2012)
halálának 5. évfordulójára.

talhatóvá tették a nemezelést a Jászkürt
Fogadóban, a kovácsolást a Jász Látogatóközpontban és a fazekas mesterséget a
Kossuth Lajos utcai népművészeti bolt
udvarán. A hagyományőrzés jegyében
szervezett napot gulyáspartival zárták a
Szántai-kertben a szállást adó családok
részvételével. A jó hangulatú estén Szatmári Antalné alpolgármester asszony
szólt a gyermekekhez az önkormányzat
és az egész város nevében.
Pénteken, az indulás előtti napon
a Tisza-tavat és környékét barangolták
be, másnap pedig könnyes, baráti ölelésektől sem mentes búcsút vettek, teli
élményekkel, értékes útravalóval a tarisznyában. A szervezők úgy látták, hogy
nagyon jó kapcsolat alakult ki a lengyel
és magyar fiatalok között, többen szoros
barátságot kötöttek, ami a testvérvárosi
kapcsolat megerősítésének egyik alappillére.

Tóásó Béla

(1924 -2008)
halálának 9. évfordulójára
„Pihenj csendesen,
hol nincs több fájdalom.
De szívünkben itt leszel
míg élünk e világon.”
Szerető feleséged,
fiad és családja

Oláh Imre

(1937-2017)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Szerető család

Pernyész István
(1941-2013)
halálának 4. évfordulójára.
„Szívünkben a helyedet
nem pótolja semmi,
Míg e földön élünk,
nem fogunk feledni.”
Feleséged és családod

„Küzdöttél de már
nem lehet, a csend
ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg,
akit elfelejtenek,
örökké él, akit
nagyon szerettek.”
Gyászoló család
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A siker útja a munka és az összefogás
A nyarat búcsúztattuk szinte Szabó
Tamás polgármesterrel augusztus
20-án, a városi ünnepséget követő
délutánon. A város intézményvezetőinek rendezett díszebéd és a Déryné
kórus által feldolgozott István a király előadása között találtunk időt a
szerkesztőség nyugalmában az interjú
felvételére. Kezdetnek az elillanó nyár
eseményeit vettük sorra, majd szóba
kerültek a pályázatok, építkezésekfejlesztések, és az ősz várható politikai
történései is.
Halász Lajos
Ezekben a napokban az ismerőseinktől is azt kérdezzük leggyakrabban, hogy milyen volt a nyár, miközben még reménykedünk, hogy tovább
tart. Polgármesterként hivatalból mi
emlékezetes Jászberény nyarából?
Elsősorban a hagyományos nagy
rendezvényeink, a Zagyva-Party Fesztivál, a Mézvásár és a Csángó Fesztivál.
Különböző az indíttatásuk, a hagyományuk, ha úgy tetszik, az életkoruk, hiszen
a Zagyva-Party Fesztivál még nagyon
friss, most érkezik el az „iskolás korba”,
míg a Mézvásár a maga harminc évével
a legkorábbra nyúlik vissza, és a Csángó
Fesztivál is már 27. alkalommal várta
a résztvevőket és a vendégeket. Ezzel
együtt lehetetlen nem észrevenni, hogy
mindhárom rendezvény felszállópályán
van. Elfogadják őket a városlakók és a
távoli vidékekről is idelátogatók, egyre
több embert vonzanak, és a változó időben a hagyományok megtartása mellett
képesek megújulni. Nagyon keskeny
mezsgye ez, amin a szervezőknek járniuk kell, de sikerrel megoldották ebben
az évben is.
Érdekes feltevés, szívesen meghallgatnánk bővebb kifejtésben is erről a
véleményét.
Itt a nyáron többször hallottam – és
ezt országosan is tapasztaltam – azt a
dicsérő megjelölést, hogy Jászberény a
néptánc fővárosa. Ez elsőre talán meghökkentő, akkor is, ha elért eredményeinkre, a befektetett munkára, annak
színvonalára méltán büszkék vagyunk.
Utána gondolva arra jutottunk, hogy ismerünk nagyon sok jó táncegyüttest az
országban, de mint települést, mást nem
találtunk, ami a táncban „fővárosibb” lehetne. A Csángó Fesztivál méltán viszi
a nagy rendezvények élén a néptánc,
népművészet magasra emelt zászlaját.
Hagyományőrző, ugyanakkor visszatérő
minduntalan a gyökerekhez, a fesztiválok eredeti lelkületét, érzelmeit, programját újra és újra hitelesen tárja elénk.
Felvállalja a kisebbségek sorsát, gondjait, akik maguk is tevékenyen részt vesz-

nek a rendezvény minden elemében,
és nemcsak díszvendégek. Jól tükrözik
mindezt a gálaműsorok címei, hogy
csak kettőt említsek közülük, a Magyar
Lélek és a Színes Világ.
Ezt a véleményét a Kárpát-Haza
Konferencia kapcsán is kifejtette.
Hogy élte meg a mostani tanácskozást?
Nagyon érdekes Kárpátmedencei kitekintésben megfigyelni a kultúra és a gazdaság
szereplőinek találkozását. A kinyújtott kéz a kultúra szereplői
oldaláról mindig is megvolt.
Ők a bőrükön érezték, hogy
művészeti élet, népművészet
– különösen kisebbségi sorsban – nincs gazdasági alapok
és támogatás nélkül. Ugyanakkor az is igaz, hogy a gazdasági
élet szereplői is akkor tudnak
önzetlen támogatókká, szponzorokká válni, ha erre a gazdasági erejük megvan. A magyar
gazdaság látványos erősödése
ezt a feltételt megteremtette,
már csak a felismerés kellett
kultúra és gazdaság összetalálkozásához, amihez a Jászsági
Menedzser Klub ideális szervezetnek bizonyult a Szikra Galériával karöltve. Emlékezhetünk
arra, hogy a gazdaság egészét,
fejlődésének előmozdulását tekintve is
milyen jelentős fórumokat szerveztek
a közelmúltban. Ezekhez méltó volt a
jelenlegi Kárpát-Haza Konferencia, bizonyítva, hogy erre Jászberény képes, és
magas eredményességű kapcsolati tőke
közvetítését segíti.
A most említett Kárpát-medencei
emberek testvéreink. Jó, hogy velük
együtt telhetett a jászberényi nyár.
Városunk testvérkapcsolatai is igen
élénkek voltak a szerkesztőségünkbe
érkezett hírek szerint...
Számos testvérvárossal van élénk,
folyamatos kapcsolatunk. Közülük van
olyan, amelyikkel kapcsolódásunk a
mitológia majd évezredes ködébe vész,
míg másoknál a gyerek-, az ifjúsági-, az
iskolai programok örvendetesen gyarapodtak a hivatalos városi és felnőtt civil
kapcsolatok mellett. Úgy gondolom,
nagyon fontos és látványos, sőt akár
hasznos is lehet sport- és kulturális csoportok, városi delegációk cseréje, de az
igazi, a jövőbe mutató események, az
élet mind több területét beszövő igazi
kapcsolati háló letéteményesei a gyerekeink, akiknek életre szóló befolyásoló
élményei meghatározzák a testvérvárosi
kapcsolatok következő évtizedeit.
A mitológiai utalás az iráni kapcsolatokra utalhat. Ezen a nyáron velük is intenzív volt a kapcsolat.

Valóban, járt nálunk az új iráni
nagykövet, tárgyaltunk a yazdi és a mi
egyetemünk lehetséges együttműködéséről, amikor itt volt az ottani egyetem
rektora és professzortársai. Ezt a fonalat
sem elejtve októberben az Eszterházy
Károly Egyetem rektorával viszonozzuk
a látogatást, és folytatjuk a megbeszé-

ben már látható a hamarosan elkészülő
ügyészség térbe illő otthona. Mellette a
„kulisszák mögött” zajlanak a munkák
a Bathó-palotán, ahol szeptember vége
felé kellemes meglepetést tapasztalhatnak majd a városlakók. A sétáló utcáról
már beszéltünk, de nem nagy távolságban a tértől megújult az ÉMÁSZ
épülete, másik irányban vis�szatérve a térre jövőre elkészül
a gondozóház teljes átépítése
révén egy több funkciójú, a
várost kiszolgáló modern létesítmény. Itt, ahol most ülünk,
a szerkesztőségben is közel egymilliárdos fejlesztéssel megépül
a Malom Projekt. Ezeken kívül
számos szép magánház épül,
aki közlekedik a városban, az
ezt tapasztalhatja.
Ezekre a projektekre érdeklődéssel és örömmel visszatérünk majd egyesével lapunkban, most kevésbé konkrét
témáról kérdezzük. Milyen
lesz Jászberény ősze?
Úgy gondolom, hogy így
augusztus 20-a után nagyon
hamar belecsúszunk az országgyűlési választási kampányba.
Egy biztos, mi, a kormánypártok képviselői itt a városban
sem fogjuk hevíteni, forróvá
tenni az őszt. Sőt, ehhez nem leszünk
partnerek! Nyugodtan, higgadtan az
előző időszak munkájának biztos tudatában dolgozunk tovább. Fejlesztések
tömkelege van mögöttünk és előttünk,
sikeres, több mint egyéves pályázati előkészületi szakaszt zártunk le. Sikereset,
hiszen a pályázataink nyertek. Most a
konkrét projektek szabályos, törvényben
előírt előkészítési szakasza zajlik, ami év

A leendő sétáló utca átvezet bennünket a városépítéshez, -fejlesztéshez. Mennyire elégedett a most ezen
a téren zajló folyamatokkal?
Az elkövetkező egy-két esztendőben
nagyon jelentősen át fog alakulni Jászberény városképe. Ha csak a szűk városközpontra, pár száz méterre gondolunk,
a főtéren megszépült az egyik legrégebbi
büszkeségünk, a bíróság épülete, átellen-

végéig eltart. Mivel építési projektekről
beszélünk főleg, tavasszal az időjárástól
függően megkezdődnek a munkálatok.
Az előző választások idején kampányfőnök volt. Adott esetben nagy
lelki nyugalommal, az előzőhöz hasonlóan kezd munkába?
A nyugalmam nem mérhető, számszerűsíthető, de annyi bizonyos, hogy
nagyon progresszív időszak után és köz-

ben vagyunk, ami a kormányzat és az
országgyűlési képviselőnk konkrét tevékenységét illeti. Az eddig már említettek
mellett fejlesztjük a piacot, átépítjük a
buszpályaudvar környezetét, iskolákat
újítottunk meg, az állatkert 180 millió
forintos pályázat révén látogató kalandparkot hoz létre tematikus játszótérrel.
Ugyanott a megállapodás végső szakaszában tartunk nyolcszáz millió forintos szakmai fejlesztés tekintetében. A
sporthoz kapcsolódó fejlesztésekről sok
jót hallhatott már a város közönsége,
nem egy projektet használunk is, főleg
a sportcsarnokokat. A már most, ebben
a hőségben is működő jégpálya fejlesztése öltözőkkel, lelátókkal ugyancsak
sínen van, a focipálya fedett lelátójának
építése pedig jól látható az utcáról is. A
hűtőgépgyári csarnok felújítása is napirenden van. Ezeken a biztos pontokon
túl a fürdőnk pályázati anyaga is bent
van elbírálásra várva.
Magyarul az eredményekkel kampányolnak majd a kormánypártok?
Jó érzés egy pillanatra megállni és
végiggondolni akár csak felsorolásszerűen ezeket a mindenki számára hasznos
és eredményes fejlesztéseket. Mi valóban ezt kívánjuk bemutatni és ennek
a folytatására támogatást kérni majd a
választóktól. Annyiban ez a választási
kampány minden korábbinál másabb
lesz, hogy Pócs János a két választás közötti időszakban példátlan módon megemelte a mindennapi jelenlétét. Nem
tűnt el a választások után a parlament
épületében, fontosnak tartotta a Jászság
életének folyamatos követését és segítését. Nem volt olyan hét, sőt, szinte nap,
hogy valahol, valamiben ne segítette
volna választókörzete lakóit. Ha úgy
tetszik munkájával kampányol az előző,
megnyert választás óta folyamatosan.
Megtapasztalható eredményekről
és sikerekről beszéltünk, van azonban a Jászságnak egy ősrégi gondja,
ami választásról választásra mindig
előkerül...
Való igaz, az elkerülő út megépítése,
és a 32-es útnak az autópályáig való felújítása hosszú évek gondja, problémája
és vágyott célja volt. A képviselő úr révén – a város, és a gazdasági társaságok
közös összefogásával, támogatásával a
háta mögött –, bekerült a költségvetésbe
a 32-es út teljes felújítása, ami azt jelenti, hogy Jászberénytől az autópályáig kiváló minőségű úton haladhatnak majd a
személyautók és a vállalkozók kamionjai
egyaránt. Ez tehát már nem ígéret, hanem tény. A siker útja a munka és az
összefogás. Ezen az „úton” kell összefogva továbbhaladnunk, és nem kétséges,
hogy az elkerülő út megépítését is el
tudjuk, és el fogjuk érni.

megosztási eljárás megindítása. Tekintettel arra, hogy a 2/1 hrsz.-ú ingatlan
magántulajdon, így – bár érvényes
bontási engedély van – a bontás meg-

kezdéséhez a tulajdonosok hozzájárulása szükséges. Ezen hozzájárulás előzetes megállapodás nélkül nem kapható
meg. A végleges szerződés megkötése

és a jogügylet(ek) lebonyolítása bontást
követő pontos mérések alapján, földmérő által elkészített vázrajz alapján
történhet.

léseket. A yazdiaknak nagyon tetszett a
részben szimbolikus városfejlesztés Jászberényben, nevezetesen a Conselve Park
és a Yazd által adományozott széltorony
közötti sétálóutca kialakítása. Ezáltal a
yazdi emlékmű is még méltóbb környezetbe kerül. Úgy döntöttek, tervezőket
mozgósítanak, sőt elképzelhető, hogy a
kivitelezésben is szívesen közreműködnek majd.

Elnyert projektek megnevezése és támogatási összege
Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben
A Jászberényi Református Egyházközség Gólya
Óvodájának bővítése új bölcsődei épületszárny építésével
Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása
új épület építéssel
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
épületének felújítása
Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben
Zöld város - Városi környezetjavító intézkedések és
gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben

292.000.000 Ft
80.000.000 Ft
120.000.000 Ft
10.000.000 Ft
325.000.000 Ft
782.800.000 Ft

A sétáló utca terve

A Jászberény Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretein
belül meghirdetett „Zöld város kialakítása” című pályázat keretében
pozitív elbírálásban részesült. A pályázat keretében megújul a Polgármesteri Hivatal udvara, ami egyben
átjárást fog biztosítani Jászberény,
Táncsics Mihály utca – Zirzen Janka
utca között.
A projekt megvalósítása több építménnyel rendelkező ingatlant is érint
(2/1, 2/2 hrsz.). A 2/1 hrsz. alatti ingatlan magántulajdonosokból álló
társasház, a 2/2 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati résztulajdonú, de többségi magántulajdonú közös tulajdon.

Mindkét ingatlan tekintetében bontani szükséges, mely lehetővé teszi majd
közterület/út kialakítását, jelen állapot
szerinti zsákutca megszüntetését, a szabad átjárást. Az önkormányzat ezen
bontási munkálatok elvégzésére érvényes bontási engedéllyel rendelkezik.
A bontást követően a tulajdonosi
viszonyok egyidejű rendezése mellett
mindkét hrsz. esetében telekmegosztási eljárást kell kezdeményezni, így a
társasházi ingatlanrész is és a közös tulajdon megszüntetése révén létrejött új
ingatlan is az önkormányzat 1/1 tulajdonát fogja képezni, megteremtve ezzel a lehetőséget, hogy azok a területek
útként kerülhessenek használatba.
A folyamat első lépése az ingatlanrészek lebontása, melyet követ a telek-

Ünnep
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Szent István üzenete az utókornak
 folytatás az 1. oldalról
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője nemzetünk alapításának
ünnepén a régi magyar törvény szavaival köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy augusztus 20-a az a nap,
amikor dicsőítjük az ezeréves történelmünkben lévő erőt, ugyanakkor ez a
nemzeti önmegbecsülésünk napja is.
Az elmúlt évszázadokra visszatekintve
felidézte a múlt nehézségeit és a jelenkor kihívásait. – A népvándorlás lassú
víz, mely kitartó sodrással mossa el a
partot, humánusnak tűnik, de valódi
természete a térfoglalás… A mi hazánkat kard szerezte, de kereszt tartotta
meg. Mi az ezeréves kereszteket nem
fogjuk mecsetekre cserélni – világított rá országhatáraink megvédésére.
Kiemelte, hogy a magyarok összefogással nagy dolgokat vittek és visznek
véghez. A Jászságban az elmúlt három

évben több mint 100 milliárd forintos
támogatással utak épülnek és kórházak
szépülnek meg. Végül beszédében arra
szólította fel a hallgatóságot, hogy tetteinket a mindenség mércéjével mérjük.
Az azt követő percekben Vas Mária
előadásában és Balogh József zongorakíséretével elhangzott a Magyarország
című dal, valamint az István, a király
rockopera Oly távol vagy tőlem című tétele. Államalapításunk évfordulójának
napja az új kenyér ünnepét is jelenti.
A nemzeti színű szalaggal átkötött friss
cipókat Szántó József apátplébános és
Mező István református lelkész áldották
meg. Az új kenyeret Szatmári Anikó és
Tamás Zoltán önkormányzati képviselők szelték fel a népes közönségnek.
A cipók elfogyasztása közben Kovács
Zoltánné Lajos Krisztina népdalénekes
örvendeztette meg a hallgatóságot az

Ah, hol vagy, magyarok
tündöklő csillaga kezdetű
ének előadásával.
Ezt követően Szabó Tamás polgármester
adta át a cipókat intézményvezetőknek, egyházi és városi elöljáróknak. Az ünnepség fényét
emelte a Petrence Táncegyüttes fellépése, akik
kellő vidámsággal vitték
színre néptánc hagyományunkat. A délelőtti
program a Szózat eléneklésével záródott.
Az időjárás megkegyelmezett a délutáni programoknak,
így a kicsik már a szabad ég alatt élvezhették a Népi játszóház ügyességi
játékait és a változatos előadásokat. A
Kenderkóc kézi készítésű játékai között
a fiúk, a lányok és az óvodás-iskolás
gyermekek, de még a felnőttek is megtalálhatták és kipróbálhatták a számukra megfelelőt. Népszerű volt a gólyalábazás, a kukoricás és a lisztes játszó, a
horgászat, a hintaló és a diógurító is.
Aki elfáradt a játékban, az kipihenhette
magát a Szentháromság téren felállított
pódiumnál, ahol 15 órától sokszínű
műsorokkal várták az érdeklődő családokat.
A sort a 2010-ben alakult hagyományőrző Lóca együttes nyitotta, akik
jeles napokhoz kötődő mondókákkal,
klasszikus népi hangszerekkel kísért
dalokkal és tánccal szórakoztatták a közönséget. Bartha Tóni Bábszínházában
Paprika Jancsi, a régi vásári bábjátékok
elfeledett hőse kelt életre egy új törté-

netben, melynek főszereplője a hírhedt
bakonyi betyár, Sisa Pista, és egy titkos
helyre rejtett kincs volt. A családi és
gyermekprogramokat a Mono Mano
Zenekar koncertje zárta, akik interaktív előadásukban egyenesen a manóerdei fák közé invitálták a kicsiket.
A főtéri színpad esti eseményei már
az idősebb közönséget igyekeztek Szent
István ünnepére csalogatni. A Junior
Príma díjas Tárkány Művek rendhagyó népzenéje – melyben jazz, reggae
és pop elemek is keveredtek – táncra ösztönözte a széken ülőket. A saját
szövegeikkel átírt, modern hangzással
társított régies dalok a fiatalok számára
is vonzóvá tették a megszokott népdalokat. A népi hagyományokat idéző
dallamok után nagyot ugrottunk a zenei palettán a Budapest Voices Acapella
Kórus színpadra érkezésével. A Tárkány
Művek autentikus hangszereinek helyét
tizenkét önállóan is kiváló énekes vette
át egyetlen dob kíséretében. A csapat

első dala a Tankcsapdától az Adjon az
ég volt, de a koncert során még számos
magyar zenekar átdolgozott slágereit
hallhattuk a Quimby-től Péterfy Borin
át a Kowalsky meg a Vegáig.
Mire Janicsák Veca a közönség elé
lépett, a kórus még a vásári forgatagban
lézengőket is az emelvényhez csábította. Azonban kétségtelenül Veca önálló
fellépése volt az est másik fénypontja
a tűzijáték mellett. Az X-faktorból ismert énekesnő a tradicionális és populáris fellépők után könnyed eleganciával adta elő számos díjat kiérdemelt
szerzeményét, melyet kívülről fújtak
a kordon előtt álló rajongók. Majd az
utolsó dal után minden elsötétült, és
a tíz perces fényjáték feltette az ünnepnap sokak tetszését elnyerő, színes
programsorozatára a pontot. A kulturális feltöltődést hangulatos utcabálon
vezethették le a jelenlévők, melyhez DJ
Fáczán szolgáltatta hajnal egy óráig a
talpalávalót.

tették fel a koronát – köszönte meg az
előadók munkáját, és meghívta őket a
Parlamentbe egy látogatásra, hiszen a
tisztelt házra is ráfér a szeretet és jóindulat.
István szerepében Csillik Györgyöt
láttuk, Gizelláéban Banka Sándornét,
Rékát Pálné Szántó Anita formálta
meg, Koppányt Bánfi Ferenc, Laborctáltos Tóth Árpád volt, Asztrik főpap
Kökény Gábor, Sarolt pedig dr. Vígh
Ágnes.
Az édesapja, Koppány tisztességes
temetéséért könyörgő, szép, keresztény
lány, Réka szerepének megformálója,
Pálné Szántó Anita nyilatkozott a főszereplők közül: „Réka szerepe igazi
megtiszteltetés volt számomra, régi vágyam teljesült ezzel. Gyerekkoromban
még a régi lemezjátszón hallgattuk a
nővéremmel és hangosan énekeltük a
nekünk legdallamosabb részeket. Már
akkor megérintett Réka jósága, tisztasága, szépsége. Életem egyik legszebb
pillanata volt, amikor a karnagyunk
felkért erre a szerepre, de kicsit féltem
is, hogy elég lesz-e hozzá az én hangom.
Ahogy teltek a hetek, hónapok, egyre
jobban magaménak éreztem Réka sze-

mélyiségét, hiszen sokban hasonlítunk.
A belső vívódása, aggodalma apjáért
és önzetlen odaadása a hitért, békességért magával ragadott. Remélem, sikerült amatőrként megformálnom ezt a
csodálatos leányt, aki két tűz között a
maga szerénységével próbálja megőrizni a békét és megmenteni apját a biztos
haláltól.”
A jászapáti és a jászberényi bemutatók után a kórus Jászárokszállásra is elviszi első szent királyunk üzenetét: „Király vagyok, Uram, a Te akaratodból. /
Minden magyarok királya. / És én azt
akarom, hogy ennek a népnek országa
legyen. / Veled Uram, de Nélküled.”
Az utolsó, sokat idézett és vitatott sor
aktuális üzenet volt a lazuló diktatúra
végén, a 80-as évek derekán: elfogadjuk – még egy ideig – Moszkva halálos ölelését, de azért hadd maradjunk
önállóak is egy kicsit a kultúránkban,
az életmódunkban és minden egyébben. A nemzeti önrendelkezés vágya
és az európai integráció eszméje között
feszülő, már-már tragikus konfliktus
korunkban ismét kiújulni látszik, így
István, a király üzenete most is aktuális, újragondolást ösztönző mérföldkő.

Nincs más út, csak az Isten útja
1983 augusztusában indult hódító
útjára az István, a király című rockopera Szörényi Levente hangszerelésében és Bródy János szövegével,
melyet Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámájából írt. A számos
aktuálpolitikai utalást is tartalmazó,
ma már kultikus mű olyan súlyos
léttel és magyarsággal kapcsolatos
kérdésekre keresi a választ, amely
minden honfitársunkat érinti, amíg
magyar él itt, a Kárpát-medencében.
A húsz tételes rockoperát a Déryné
Vegyeskar mutatta be az államalapítás ünnepén a Barátok templomában, óriási sikerrel.
Taczman Mária
A Géza fejedelem halála utáni
helyzetet, az István és legnagyobb ellenfele, Koppány vezér közötti hatalmi
csatározást feldolgozó művet Ferencz
Sándor karnagy kezdeményezésére egy
évvel ezelőtt kezdte próbálni a kórus.
A kétségek, a hit, az ősi törvények és
a keresztény vallás szempontjait vizsgá-

ló alkotást a fél évszázados fennállását
ünneplő Déryné Vegyeskar kórustagjai
nagy odaadással próbálták. Gyöngyösi
Levente zongorakivonatából dolgoztak,
művészi vállalkozásukat a zeneszerző,
Szörényi Levente is üdvözölte. A zenei
tételek elsajátításán túl színpadi mozgást, koreográfiát, kellékeket és korhű
jelmezeket is használt a kórus, melyhez
a szakmai segítséget az Asztrik főpap
szerepét játszó, jászapáti származású
Kökény Gábor adta. A szóló- és kórustételeket élő zene kísérte, dob, zongora,
gitár és fuvola hangszerelésben.
Dr. Novák István plébános köszöntötte a zsúfolásig megtelt templomban a közönséget. Utalt a királydombi
ősbemutatóra és Szent István Intelmeiből idézett: „A türelmes királyok
királykodnak, a türelmetlenek pedig
zsarnokoskodnak.” Jókívánságait fejezte ki az államiságát ünneplő nemzetnek, hogy keresztény hitünkben
megerősödött, türelmes emberek tudjunk lenni, mert a türelmes, örömteli
nemzeteké a jövő. A legszebb helyen, a
templomban bemutatott darab elején

köszöntötte Pócs János országgyűlési
képviselőt, Szabó Tamás polgármestert,
Szatmári Antalné alpolgármester as�szonyt, Ferencz Sándor karnagyot, Csillik György kóruselnököt és valamennyi
kórustagot.
Történelmünk egyik legsúlyosabb
döntését kényszerül meghozni István,
aki apja halála után szinte összeroppan
a ránehezedő felelősségtől. Saját bőrén
kell megtapasztalnia, hogy a trónnal
kötelezettségek és időnként nagyon
kemény, súlyos, fájdalmas döntések
járnak. A legnagyobb gondolkodók pedig mindig azok, akik felismerik koruk
problémáit, azok politikai folyamait
átlátva és előre látva olyan döntést képesek hozni, amely az itt maradó generációk boldogulását szolgálja, még ha
éppen a jelen pillanatban az fájdalmas
is. A belső viszályon felülemelkedve,
nem hagyva lehetőséget arra, hogy Árpád vére önmagára támadjon, Róma
felé – és egyben Európa felé – fordítja
népe hajójának kormányrúdját, ezzel
alapozva meg Kárpát-medencei államiságunkat. Talán a dalszövegek egyik
legfontosabb üzenete az, hogy az új
tavasz híre, a fejlődés, az előrelépés, a
megújulás csak nagy fájdalmak, vajúdás és veszteségek – Koppány felnégyelése – árán születhet meg.
Az átgondolt, megindító, őszinte szerepmegformálásokat Pócs János
is üdvözölte. Köszönőbeszédében elmondta, hogy más emberként távozunk a rockoperát hallgatva, mint
ahogy jöttünk. Kiemelte, hogy a
Déryné Vegyeskar tagjai nem anyagi
okokból, hanem szívből adták elő az
alkotást, és emiatt sokkal több és mélyebb az értéke, mint egy színházi előadásnak. – A nemzeti ünnepre 2017.
augusztus 20-án a Jászságban Önök
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Tengerparti folkvilág
A 27. fesztivált Törökország, ÉszakCiprus, Grúzia, Tajvan és Kolumbia
táncosai tisztelték meg jelenlétükkel. Erdei Gábor konferanszié közönséghez és
fellépőkhöz szóló üdvözlését követően
a Kovács Zoltánné előadásában felcsen-

az élményért, amiben általuk részesülhetünk a következő napokban és remény
szerint még sok évig minden augusztus
elején.
Az esti gála főszereplő csoportjainak
képviselőiből egy-egy pár nemzetének
zászlaja alatt felsorakozott a színpadon.
A táncosok saját nyelvükön köszöntötték a jelenlévőket s néhány mondatban
bemutatták csoportjukat. Mindannyian
üdvözölték a népes közönséget és reményüket fejezték ki, hogy a hamarosan
látható műsoruk tetszést arat.
A táncosok nem tévedtek, a közönség pedig nem csalódott. A Molnárné

dülő régi magyar himnusz méltó és szép
nyitánya volt a műsornak. A Csángó
Fesztivál nem jöhetne létre olyan színvonalon, amilyet a szervezők évről évre
nyújtani tudnak, ha nem részesülne
támogatásban. Ebben az évben a lokálpatrióta testvérpár, dr. Balog Ádám, az
MKB Bank Zrt. vezérigazgatója és Balog
Donát önkormányzati képviselő példaértékű civil felajánlása jelentős segítséget
nyújtott a szervezés utolsó fázisában.
Dr. Balog Ádám rövid köszöntőjében
elmondta: nagy örömöt jelent számára,
hogy lehetőségeihez mérten segíthet az
általa kezdetektől fogva figyelemmel kísért rendezvény szervezésében, tevékeny
részese lehet a fesztiválnak. Testvére hozzáfűzte: a fesztivál jelképe a jász összetartozásnak, és ennek jó részese lenni.
Rövid beszédében köszönetet mondott
valamennyi résztvevőnek és rendezőnek

Pete Marianna összeállításában látható
kulturális világutazás során tengerparti
városokba utazhattunk gondolatban,
ami az éjszakára is kitartó melegben
nem is rossz ötlet. Elsőként a Földközitenger hullámaitól körülölelt Ciprusra

Az idei Csángó Fesztivál első gálaműsorát szerdán este a külföldi együttesek bemutatkozása jelentette a tavaly
jól bevált forgatókönyv szerint mindenki számára ingyenesen megtekinthetően a Főtér színpadán.
Kárpáti Márta

Tizenhárom almafa
Csütörtök este a Debreceni Népi
Együttes mutatta be látványos és
hazaszeretettel bőven átszőtt előadását Wass Albert Tizenhárom almafa
című regénye alapján.
gergely
A színes fényektől vakító, forró
nyári „csángós” estéken a főtér megtelik érdeklődőkkel és egy pohár hűs ital,
egy falat kürtős kalács mellett láthatják, sőt együtt rophatják és énekelhetik
nagyanyáink, nagyapáink táncait, dala-

it. Így volt ez csütörtökön is, amikor a
Debreceni Népi Együttes mutatkozhatott be a helyi közönségnek.
A Cívisvárosból érkező tánccsoport
Wass Albert – mondanivalójában is a
Csángó Fesztivál szellemiségéhez kapcsolódó – Tizenhárom almafa című
regényét dolgozta át a tánc és a zene
nyelvére. A történettől aligha elválasztható anekdotikus szerkezete és korabeli
nyelvezete, melyet – nagyon helyesen – a táncképek között narrátortól
hallhattunk. A regény az 1950-es évek
elején íródott, és milyen érdekes egybe-

5. oldal

Felvonulás

látogattunk a Degimenlik Művészeti
Társulat közreműködésével. A török
nemzetiségű együttes megalakulásának
célja, hogy a fiatalokat megvédje a káros
szenvedélyektől, hasznos időtöltést kínáljon számukra, miközben megismerkednek őseik hagyományaival. Eszközös
táncaik, kellemes muzsikájuk sikert aratott a fesztivál nézőinek körében.
Valódi kuriózum volt a Chinese
Arts Dancing Ensemble bemutatója. A
táncosok 14 óra repülőút után, a távoli
Tajvan szigetéről érkeztek Jászberénybe.
Az 1995-ben alakult csoport gyakran
tesz eleget külföldi felkéréseknek, ahol
lehetőségük van bemutatni a kínai táncművészet kecsességét, bájos eleganciáját.
Koreográfiáikban a színes tunikákban
hajladozó lányok, mint megannyi játszadozó tündér táncoltak a fesztivál
színpadán.
A grúz táncosok már visszatérő vendégei a fesztiválnak. Ezúttal a Tbiliszi
székhelyű Grúz Állami Ének és Táncakadémia gyermektagozata Mangi csoportjának tagjai repültek be a színpadra.
Temperamentumos táncuk nyomán
szinte izzott a színpad. A látványt követő tapsvihar bizonyságul szolgált, hogy
a grúzok tánca megunhatatlan élményt
jelent.
Néhány évvel ezelőtt jártak már
nálunk a Kolumbiai Köztársaságból
táncosok. Akkor osztatlan sikert arattak
vibrálóan színes ruháikkal, életörömet
sugárzó zenéikkel ás táncaikkal, sugárzó mosolyukkal. Ezúttal a Fundacion
Artisica del Tundama Cumoes csoport
hozta el hozzánk a latinos jókedvet. A
fiatal táncosok tarka forgataga szinte
tűzre gyújtotta a színpadot fergeteges
táncával.
Nem múlhat el Csángó Fesztivál
törökök nélkül. Izmir városából érkeztek török barátaink, a Hanci Néptánc
Együttes képviseletében. Szó szerint ragyogó öltözetük a két földrészen átívelő
ország kulturális gazdagságát jelképezi.
A csoport filozófiája szerint a tánc a világbéke nyelve, amellyel a testvériség, a
szeretet érzését igyekeznek közvetíteni.
A Folk világ gálaműsor alkalmával valóban átélhettük a tánc nyelvén átadott
közösségi élmény nagyszerűségét.
esés, hogy a Debreceni Népi Együttes
is ekkor, pontosan 1950-ben alakult.
Műsoraikban a magyar néphagyományokat, dalokat és táncokat dolgozzák
fel. Művészeti vezetőjük Hercz Vilmos,
a Népművészet Ifjú Mestere, aki elárulta, hogy nagy örömmel érkeztek a fesztiválra és 15. alkalommal mutatják be
a Tizenhárom almafa című darabjukat.
A történet azon túl, hogy elmeséli
a székelyek legendáját, Tánczos Csuda
Mózsi, a kommandói vadőr szemszögéből tárja a nézők elé Erdély elcsatolását Magyarországtól. S mit ad Isten?
Az új határ éppen Mózsi gyümölcsösét
szelte ketté, ráadásul ő is behívót kap
a katonaságba, amit végül sikerül megúsznia. Az almafák a történelem viharai
során a székely megmaradás jelképeivé
váltak, hiszen annak idején Isten „hogy
esze is, szíve is legyen valakinek, meg
a munkához is értsen valamicskét, hát
megteremtette a székelyt”.
A Debreceni Népi Együttes méltó
emléket állított a székelyeknek és erdélyi népeknek a viseletüket, tánc- és
zenekultúrájukat felvonultató előadással, mellyel a jászberényi közönséget
is megörvendeztették, akik vastapssal
jutalmazták örömtáncukat. A táncosok
talpalávalóját a Bürkös Zenekar szolgáltatta nagyszerű muzsikájával, így
téve teljessé a tartalmában és látványában is értékőrző előadást.

Kárpáti Márta képriportja
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Az örökifjú hagyomány
Agócs Gergely, a Fölszállott a páva
című televíziós műsor egyik zsűritagja köszöntötte a nézőket péntek
este a Szabadtéri színpadon, ahol a
népszerű vetélkedő elmúlt évadainak
kiváló zenészei és táncosai mutatták
be tehetségük legjavát a Csángó Fesztivál III. gálaműsorának keretében.

és a gyermekek versenyében is szép sikereket értek el táncosaink, muzsikusaink. A pénteki gálaműsor alkalmával
újra megtekinthettük a nyertes koreográfiákat a Jászság Gyermek Néptáncegyüttes műsorában, akik györgyfalvi,

majd a fináléban hazai táncokkal szórakoztattak. A jászfényszarui Iglice Gyermek Néptáncegyüttes szintén jászsági
táncokat mutatott be. A Jászság Népi
Együttes Pásztoroké című fantasztikus
előadása felejthetetlen táncszínházi

kárpáti
Dr. Balogh Júlia, a televíziós műsorvezető szerkesztője üdvözlő beszédében visszaemlékezett a Páva kezdeteire,
a tétova próbálkozástól a sikerig, amikor világszerte milliók szurkoltak a hihetetlenül gazdag magyar népi kultúrát
közvetítő műsor szereplőinek. Örömét
fejezte ki, hogy ismét jelen lehet a magyar népi kultúra fellegvárában, Jászberényben és megnyithatja azt a műsort,
ami kifejezi, hogy népi kultúrkincsünk
él, virágzik, és érdemes arra, hogy hírét
vigyük szerte a világban.
A telt házzal megtisztelt gálán bemutatkozott valamennyi jászsági szereplő, valamint itt üdvözölhettük többek között a Debreceni Népi Együttest,
a Kesice Gyermek Táncegyüttest, Gyúr
Gabriella, Erdélyi Luca, Tintér Gabriella énekeseket, a Sarjú bandát, Albert
Csaba, Bognár Adrián ifjú táncosokat,
muzsikált a Zagyva Banda, a Khamoro
Budapest Band, Pál István „Szalonna”
és Bandája, Patonai Bátor. A műsor
első felében a muzsikáé, a másodikban
a táncé volt a főszerep.
Újra megcsodálhattuk a Jászság
hagyományőrzőinek legjavát. Nem hiába szurkoltunk annak idején hosszú
heteken át a Duna Televízió műsorát
szemlélve, mert a felnőtt kategóriában

Állásbörze
a fesztiválon

Kárpáti Márta és Szabó Lilla képriportja

élményt adott. Balogh Károly utánozhatatlan ördöngősfüzesi legényese,
Fundák Kristóf és Kaszai Lili párosának mezőségi táncai, a tehetség mellett
igen nagyfokú cukiság faktorral bíró
Busai Bori és Makula Zoltán felvidéki
koreográfiája egyaránt vastapsot váltott
ki a publikumból, csakúgy, mint a rocker-cimbalmos Horváth Áron jászsági
dallamai, vagy a méltán közönségsiker
Selyemcsárdás.
Felemelő érzés volt látni a színpadon megjelenő fiatalokat, akik valóban
szívből táncolták, muzsikálták őseink
hagyatékát, s akik számára a népi kultúra nem valami megfoghatatlan muzeális fogalom, hanem élő közösségteremtő erő, valódi örömforrás.

A vallás egységet formál

A Jászság legnépszerűbb kulturális eseményének idejére állásbörzét szerveztek a fesztivált támogató cégek, amit
két napon át látogathattak az érdeklődők a Déryné Rendezvényházban.

Pénteken délután a Főtemplomban moldvai és gyimesi csángókkal,
valamint a külföldi együttesekkel
szentmisében emlékeztünk Lőrinc
Györgyné Hodorog Luca moldvai
csángó énekesre.

sz. l.

szabó

A jelenlévő munkaadó cégeket és
a sajtó munkatársait városunk polgármestere köszöntötte: – A kiállítóknak
és a fesztivál szervezőinek is határtalan
a fantáziája, abból a szempontból, hogy
megtalálják a közös pontokat – mondta
Szabó Tamás. Hangsúlyozta, hogy a közös gondolkodás elengedhetetlen a fesztivál megrendezéséhez. Az ilyen alkalmak
még inkább eredményes munkát, együttműködést eredményeznek a Jászság gazdasági szereplői, a fesztivál szervezői és a
város között.
A megnyitót követően pénteken és
szombaton egész nap kilenc munkáltató cég várta az álláskeresőket. Érkeztek
kiállítók Budapestről, Gyöngyösről,
Jászárokszállásról, és természetesen számos helyi vállalat is képviseltette magát.
Leginkább operátori, összeszerelői és targoncás munkára lehetett jelentkezni, de
kerestek jelentkezőket nappali portás és
minőségügyi mérnök állás betöltésére is.
A CsángÁLLÁS összesen 76 érdeklődőt vonzott, a számok tükrében lapunk
az állásbörze egyik szervezőjét kérdezte.
– Elégedett vagyok, hiszen ez remek
lehetőség volt arra, hogy a fesztivált támogató cégeket és a látogatókat közelebb
hozzuk egymáshoz. Ezáltal egy nem mindennapi fesztivál keretein belül segíthettük céljaik elérésében a munkavállalókat
és a munkát kínáló cégeket – tudtuk meg
Oláh Alexandrától.

Több mint két évtizede a csángó
fesztiválok alkalmával emlékezünk a
csángó asszonyként is emlegetett énekesre, aki csak az első fesztiválon tudott
részt venni. Kérésére halála után Jászberényben temették el, azóta évről évre
szentmisét tartanak lelki üdvéért.
A misét Szántó József apátplébános
celebrálta, a jelenlevőket bűneik megvizsgálására buzdította, majd Sirák történetéből olvasott fel. Az apátplébános
hangsúlyozta, hogy az új küzdelmekhez a magyaroknak mindig a Nagyboldogasszony jelentette a kapaszkodót, a
védelmet.
A mise magasztos pillanata volt a
moldvai, gyimesi csángók, törökök,

felcsíki székely zenészek, észak-ciprusiak, tajvaniak, a grúzok és a kolumbiaiak vallási éneke. A külhoni együttesek
mellett a Jászberényi Hagyományőrző
Együttes Mária-éneke is felcsendült,
amit ámulattal hallgattak messziről érkezett vendégeink. A más-más népszokások, a különböző kultúrák találkozása a szentmise végén lélekben egységgé
kovácsolta a résztvevőket.
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Ritmusra dobbant a szív

Szombat este a Magyar Lélek gálaműsor keretén belül a Kárpát-medence sokszínű tánchagyományát,
népzenei világát mutatták be a kulturális értékeket szívükben őrző előadóművészek.
Szabó Lilla
A gálaműsor esszenciája immár
több éve a nemzeti összetartozás jegyében rejlik. Az este folyamán moldvai
és gyimesi csángók, valamint erdélyi és
magyar hagyományőrzők vitték színpadra nagy múltú néptánc és népzenei

örökségünket. Azonban mielőtt ezt
megtették volna, Papp Imre, a fesztivál
alapítója köszöntötte a jelenlevőket.
Egészen a kezdeteket, az alapító
Jászság Népi Együttes sikereit elevenítette fel, és azt az áldozatos munkát,
mellyel Jászberény méltán kiérdemelte
a néptánc fővárosa címet. Köszöntőjét
azzal zárta, hogy a folyamatosan változó világunkban vigyázzunk az értékeinkre, és törekedjünk arra, hogy erőt,
hitet tudjunk adni egymásnak.
Ebben a szellemiségben elsőként
Kocsán László művét láthattuk, melyben a kakasülőről Agócs Gergely nép-

rajzkutató a Tatros-Szeret vize partjára
kalauzolt el bennünket. A szórakoztató történetekkel gazdagított táncokban közreműködtek moldvai hagyományőrzők, többek között Klézséről,
Külsőrekecsinről és Somoskáról. Érkeztek gyimesi csángók, mások mellett a
Kesice Gyermektáncegyüttes. A műsort
színesítette Janó Csenge gyimesfelsőloki
énekekkel, Gyúr Gabriella, a Fölszállott
a páva televíziós műsor különdíjasa pedig moldvai népdalokkal.
Az este üde színfoltja volt a több
mint három évtizedes múltra vis�szatekintő
stuttgarti
Csöbörcsök
tánccsoportjának előadása, akik a
legészakkeletibb csángó faluból érkeztek a rendezvényre. Korukat meghazudtoló lelkesedéssel táncoltak a visai
örökifjú táncosok, de meg kell említeni
az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes csallóközi táncainak sikerét is.
A programot a györgyfalvi hagyományőrzők zárták, akik több éve
a csángó fesztiválok állandó fellépői.
Talán ez lehetett az oka annak, hogy
színpadra lépés előtt egyáltalán nem izgultak, sőt volt olyan, aki még az utolsó
negyedórában a vacsora menüjét indult
kideríteni.
A gálaestét valóban átjárta Kallós
Zoltán idézett gondolata, miszerint:
„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.”

Három éjjel a színpadok előtt
Mai világunk zenei élete rendkívül
sokszínű, nemcsak a műfajok, stílusok, hanem az előadók sokaságát
tekintve is. Ennek a kavalkádnak igazán érdekes és izgalmas szereplői – a
Csík Zenekar, Ferenczi György és a
Rackajam, valamint a Parno Graszt –
koncerteztek a XXVII. Csángó Fesztivál három egymást követő éjszakáján.
duka
A Csík Zenekar már nagyon sok éve
jár hozzánk. Eleinte táncház-zenélni,
majd kis színpados fellépésekkel érkeztek, az elmúlt években pedig koncertprodukciókkal. Sok színét, ízét átéltük
már jó hangulataiknak. Csütörtök
este Van még benne… címmel zenéltek, énekeltek és húzták a talpalávalót
a közreműködő Jászság Népi Együttes
magyarszentbenedeki táncaihoz. Újdonságként fúvósokat hoztak a Szabadtéri színpadra, a Tölcséres Bandát.
Velük együtt a magyar népzene eddig
kevésbé ismert szegmensét, a régi rezesbandákat, autentikus falusi fúvós
zenei pillanatokat idéztek meg. Elmaradhatatlan könnyűzenei feldolgozásaikban új hangzást adtak a már ismert
daloknak. Belecsempészték a magyar
népi kultúra gyökereit jelentő muzsika
hangzásvilágát, hogy azok számára is
élményt nyújtson, akik az autentikus

magyar népzenét kevésbé kedvelik. A
szívekig hatolt minden dal, minden
egyes hang az este folyamán. Volt, hogy
táncra akartunk perdülni, máskor szerelmes hangulatba estünk, egyre többen
fakadtak dalra, de egész műsor alatt érződött a harmónia, hogy ez valami más,
egyedi és mindenképpen értékes. Elgépiesedett világunkban kellenek az ilyen
csodák, az igazi, igényes dalok, melyeket hangszerekkel szólaltatnak meg és
nem a technika vívmányaival.
Fiatalok, idősebbek, más-más zenei műfaj iránt rajongók és persze a
népzenét kedvelők egyaránt eljöttek
az éjszakai koncertre pénteken a Víz
utcába, hogy ott megnézzék és meghallgassák Ferenczi György és az 1-ső
pesti Rackák kizárólag népi eredetű
zenéket muzsikáló, népies rock’n’roll
műsorát. Népies rock’n’roll, hogy is
van ez? – Nem tudjuk mi sem! – felelte Ferenczi Gyuri, majd hozzátette:
„Csak olyan népzenét muzsikálok,
ami úgy mellbe rúg, hogy egyébként
is játszom.” Ezen az estén egy nyelvet
beszéltek a zenészek, ezért aztán együtt
muzsikáltak Pál István “Szalonna” prímással. A vendégművésszel kiegészülve a tőlük megszokott kreativitással és
igényességgel csaptak a húrok közé,
hogy a hangulat is tetőfokára hágjon.
Különleges hangzás, egyedi ötletek,
humoros megoldások, pörgő muzsika

és sziporkázó hangszeres játék mellett
ismerhette meg a közönség a feldolgozásokat. Olyan fúziós zenével, amiben
fontos szerepet tölt be a magyar népzene őszintesége, tisztasága és mélysége. Amit nem kell magyarázni, csak fel
kell venni a hangszert, ami emberektől
embereknek szól. Ezen a különleges estén a rock és blues zene sodró erejével
ölelte magához a népzenét, megtartva
autentikus értékeit, az emberi gondolatok, érzések szép gyümölcseit. Bebizonyosodott, hogy remek muzsikusok
– műfajtól függetlenül – csodákat művelnek a színpadon.
Ha a Parno Graszt húzza a talpalávalót a Szabadtéri színpadon, akkor az
biztosan egyenlő a teltházzal és ez így is
volt szombat éjjel. Amit ők csinálnak,
az szabad téren hangzik a legjobban,
ott, ahol a rajongók is szabadon tudnak mozogni, mert őket nehéz ülve
hallgatni. A széles közönség körében
nagyon népszerű „Fehér ló” roma népzenei együttes ezúttal is kitett magáért,
a zenészek olyan hangulatot kerekítettek, amivel alaposan megtáncoltatták a
nagyérdeműt. Féktelen mulatás, olyan
autentikus és energikus, sokfelé kikacsintó cigány muzsikával, amit kevesen
képviselnek idehaza. Szívből muzsikáltak, rengeteget improvizáltak, lüktetett
minden produkció. Nem csoda, hisz a
paszabi csapat igazi örömzenét játszott.
A nagyon intenzív koncerten szólt a
gitár, a tambura, a tangóharmonika
és a nagybőgő, na meg a vizes kanna.
Géppuska gyorsaságú ütemre táncoltak
a PG tagok, a közönség átadta magát a
„Fehér ló” érzésnek, és ami a legjobb,
hogy a zenekar mindenkit bevont
ebbe az élménybe. Önmagukkal és a
színpaddal együtt élő, szerves egésszé
voltak képesek varázsolni a népséget,
amely olyan vegyes volt, hogy az már
magában poén, de duhajkodásban,
óbégatásban, bokázásban, csettintgetésben és lábszárcsapkodásban épphogy
felülmúlni igyekeztek egymást. De a
lényeg, hogy a végére a cigánytábor az
égbe ment és vitt magával mindenkit.

Fotók: Szabó Lilla, Demeter Gábor, Koczkás György
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Új kiállítóhely a Csángó Ház
Házat kaptak moldvai csángó testvéreink a város központjában, melyben gyűjteményes kiállítás nyílt augusztus 11-én, pénteken. Csángók a
változó időben címmel Péterbencze
Anikó és Papp Imre közel harminc
éves néprajzi munkájának eredményeit mutatja be.
Demeter Gábor
A Táncsics Mihály utcában található kiállítóhely házigazdájaként annak
egyik megálmodója, Papp Imre nyitotta a köszöntők sorát. Örömét fejezte ki
az elérkezett pillanatért, hogy a Csángó
Házban a moldvai csángó kiállítás a
mai naptól látogatókat fogadhat.
– Ebben a házban a csángók, ha eljönnek, jogosan érezhetik, hogy itthon
vannak, a jászok pedig, ha bejönnek,
tapasztalni fogják őseik hagyományait – jelentette ki köszöntőjében Pócs
János, a Jászság parlamenti képviselője.
Szabó Tamás polgármester a város
nevében nem minden napi, kiemelkedő alkalomnak nevezte a kiállítóhely
megnyitását, melynek létrejötte időszerű volt. A ház és a kiállítás megnyitásával kapcsolatos gondolatait az etnográfus népzenész, Agócs Gergely öntötte
szavakba. A hagyomány és modernitás
nem egymást kizáró fogalmak. Attól,
hogy beengedjük életünkbe a modernitás eszközeit, vívmányait, még nem
kell megfeledkezni saját etnikai identitásunkról és elengedni a kezét a hagyományoknak. Ez a moldvai csángók

üzenete, amit ezzel a házzal, benne a
moldvai csángók értékeit bemutató kiállítással tolmácsolhatunk a világ felé.
Az ő identitásuk olyan nyugvó pontot
képvisel az életünkben, ami megmásíthatatlan.
A Moldvából érkezett Szályka Rózsa Csángó Hagyományőrző Együttes
szülőföldjükről származó énekszóval
ékesítette az ünnepélyes megnyitót.
Péterbencze Anikó néprajzkutató,
a kiállítás rendezője a moldvai csángó földről, Trunk községből, Benedek
doktor csodakútjából származó vízzel
szentelte meg a Csángó Ház épületének falait.
Odabent számos különleges tárg�gyal találkozhat a látogató. Ezek közül
az egyik legérdekesebb darab az apró

rézlemezekből összeállított, hatvan méter hosszú, csángó menyasszonyi nyaklánc. Láthatóak színes, eredeti női és
férfi viseletek, díszes ingek, fata, katrinca, bernyécek és báránybőrre gazdagon
hímzett bundák, a keptárok is. Különleges darabnak számít a magángyűjteményben Hodorog Luca kéziratos
énekeskönyve, mely a magyar nyelvű
csángó kultúra meghamisíthatatlan bizonyítéka. A kiállítás egyik legnagyobb
látványossága a mennyezetet borító
térkép a Szeret folyó vidékéről, a gyűjtések helyszíneiről, az ottani településekről, melyek nevei magyarul kerültek
feltüntetésre.
A kiállítás egy „emlék” a Csángó
Fesztiválokról, amit egész évben meg
lehet tekinteni.

Viszontlátásra, Jászberény!

A XXVII. Csángó Fesztivál záróakkordjaként a hat napos rendezvénysorozat elköszönő gálaműsorán utoljára
még bemutatkoztak a tánc szerelmesei: hazai, határon túli és a külföldi
meghívottak is vasárnap este, a főtéri színpadon. Az utolsó napon is több
ezer látogató csodálta meg a tehetséges fellépőket.
taczman

„Ismerni kell régi táncaink egy-egy
mozdulatba sűrített vallomását: ezek
voltunk vagy ezek vagyunk mi jókedvünkben, rosszkedvünkben, ezek a dobbanások a mi földrengéseink, ezek a
csujjogatások a mi égverő májusfáink” –
vette kezdetét Csoóri Sándor gondolataival az impozáns, három órás gálaműsor
határon és kontinensen innen és túlról
érkező együttesek részvételével, akik bemutatták a tájegységükre jellemző tánclépéseket, viseleteket.
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője beszédében kifejezte köszönetét a táncosoknak minden egyes táncért, próbáért, erőfeszítésért és elmondta, hogy mindezért tisztelettel, hálával,
főhajtással tartozunk. Köszönet illeti a
támogatókat, szervezőket, önkénteseket is és nem utolsósorban a közönséget, akik jelenlétükkel, érdeklődésükkel,
tapsukkal a Csángót a mennybe emelték. – A néptánc egy jó befektetés. A
ruha és a tánc nemzeteket egyesít, országok között képez hidat, barátságokat, szerelmeket sző. A néptánc fővárosa Jászberény – üdvözölte a záróműsor
résztvevőit és a közönséget a politikus.
Kiemelte Papp Imre és Péterbencze Anikó fesztiválalapítók érdemeit, üdvözölte
a Kárpát-Haza Konferencia és a Csángó
Ház kezdeményezéseket. Köszönetét fejezte ki Szűcs Gábor fesztiváligazgatónak
és feleségének évről évre végzett fáradhatatlan munkájukért.
Elsőként mutatkozott be Jászberényben a Szályka Rózsa Csángó Ha-

gyományőrző Együttes, akik csángó
menyekezőt mutattak be Papp Imre
és Péterbencze Anikó gondozásában.
Péterbencze Anikó rövid bevezetőjében
elmondta, hogy ez a csoport letéteményese annak az örökségnek, amit a Jászberényben nyugvó Hodorog Luca képviselt. – Ő és a csángók mindörökre
itthon lesznek Jászberényben – vezette
be a lakodalmas jelenetet bemutató ös�szeállítást.
A Jászberényi Hagyományőrző
Együttes is tánccal köszönt el a fesztivál látogatóitól. A szintén hazai Jártató
Táncegyüttes a cifra kalotaszegi Méra település táncait és viseletét mutatta be. A
melegföldvári Szilágyi Anna szólóéneke
után a budatelki hagyományőrzők produkcióját láthattuk a Busai családdal.
Természetesen a külföldi együttesek
idén is rabul ejtették táncukkal a jászberényi közönség szívét. Az Égei-tenger
mellől érkező törökök lila viseletben varázsolták el a nézőket a Közel-Kelet varázslatos hangulatával. A török ajkú,
török lélegzetű Észak-Ciprus 25 fővel
képviseltette magát a fesztiválon önálló kórussal. Igazi unikum volt a tajvani néptáncegyüttes, akik egy távoli kultúra magas színvonalú interpretálásával

ékesítették a fesztivál színpadi művészetét. Igazi világjárók ők, versenyről versenyre járnak.
Dudás Dóra marketing- és szponzorációs vezető kihirdette a két nyereményjáték nyerteseit. A CsángÁLLÁS-on
folyt játék fődíja egy brnoi út, amelyet
Rusvai Laura nyert. A szelfiverseny két
győztese – Tóth Patrícia és Petró Karolina – pedig egy-egy szelfibottal lett gazdagabb. Ennek a játéknak egy viseletes
vagy hangszeres személlyel közös szelfi
feltöltése volt a lényege.
Nem maradhatott el az önkéntesek,
tolmácsok, fotósok, zenekarok, munkatársak, szakmai rendezők és alapítók felvonulása sem a nagyszínpadra. A hazai
néptáncosok tortával és köszöntőkkel
éltették a fesztiváligazgató Szűcs Gábort
50. születésnapja alkalmából.
Három néptánccsoport közös megmozdulásával zárult a XXVII. Csángó
Fesztivál. A Jászság Gyermek Táncegyüttes, a szabadkai Tálentum Egyesület és a
györgyfalvi tánckar egy jókedvű, felszabadult györgyfalvi-kalotaszegi összeállítással búcsúztatta a fesztivált. A több ezres közönség csángó népzenét hallgatva
gyönyörködhetett a záró tűzijátékban a
vasárnapi éjszakában.

Hitélet

2017. augusztus 24.
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Ima, kultúra, jókedv

Zarándoknap
a gyermekre várókért

Mária örökre hív minket!

A szokásos időpontban, augusztus 7-től
12-ig ismételten útnak
indultunk, hogy szellemileg, lelkileg megújuljunk, világot lássunk, ugyanis dr.
Novák István atya idén
is gondoskodott a hívek nyári, lelki és szellemi feltöltődéséről.

A Mária út, Máriazell – Csíksomlyó
közötti fő és gyűjtőútvonalaira minden évben egynapos, az egész útvonalon zajló zarándoknapot szervez a Mária Út Egyesület. Az 1 Úton gyalogos
zarándoklat időpontja 2017. augusztus 26. szombat, jelszava: Zarándoknap a gyermekre várókért.

A ferences rend egyik legnagyobb
ünnepén, augusztus 2-án, vasárnap
délelőtt búcsúi szentmisére érkeztek
a hívek a Barátok templomába, Angyalos Boldogasszony tiszteletére.

sz. t. e.
A reggeli indulásnál szomorúan
vettük tudomásul, hogy néhány kedves ismerős nem tudja vállalni az utat,
annak viszont örültünk, hogy sok új
zarándoktárssal gyarapodtunk.
A hosszú buszút alatt volt idő beszélgetésre, rózsafüzér imádságra és a táj
sokszínűségében való gyönyörködésre.
A szállásunk a Parma megyei
Nocetóban volt. Innen indultunk el
minden reggel Észak-Olaszország nevezetes városaiba. Szép és gazdag programot tudhatunk magunk mögött. Az
út alatt Torinó, Verona, Padova, Firenze és Milánó hangulatából, látványosságaiból kaptunk ízelítőt. Torinóban
az egyházi múzeumban megnéztük a
torinói lepel másolatát, ami a katolikus
egyház legtitokzatosabb ereklyéje. Az
eredeti leplet a Keresztelő Szent János
Katedrálisban őrzik.
Veronában ellátogattunk Júlia házához, megcsodáltuk a híres erkélyt,
majd az Arénában felidéztük a régi harcosok küzdelmeit.
Padovában az 1238-ban épült
Szent Antal Bazilika egyik meghitt kis
kápolnájában István atya szentmiséje
mindannyiunk számára lelki feltöltő-

dést jelentett. Ezt koronázta meg az
olasz gótika mesterművének, a Milánói
Dóm szentélyében megtartott szentmise, amit István atya celebrált. Ez felejthetetlen, egyszeri, megismételhetetlen
élmény egy zarándokúton, hiszen a
Milánói Dóm, a római Szent Péter Bazilika után Olaszország második legnagyobb temploma.
A Comói-tónál tett hajókázás, a
tengerparti nézelődés, fürdőzés más
jelleggel színesítette utunkat. Gyorsan
elrepült a hét. Utunk utolsó délutánján
Rózsa Lajosné Pannika néni mondott
köszönő szavakat István atyának és a
zarándok társaknak, külön köszöntötte
az első zarándoklókat és a születésnaposokat, valamint megosztotta velünk
az út során megélt érzéseit, gondolatait.
Hogy mit is nyújtott nekünk a
zarándokút? Tanultunk szerénységet,
örültünk a szépnek, és ahogy Pannika
néni megfogalmazta: „az út alatt megerősödtünk abban, hogy rászorulunk
egymásra és Isten irgalmára.”
Köszönjük a szervezőknek: István
atyának, Lantos Tiborné Marikának,
akik idejüket nem sajnálva szereztek
nekünk felejthetetlen élményt!

1 Úton, Nemzetközi Zarándoknap,
amely több száz települést érint Magyarországon és a környező országokban egyaránt, sok tízezer embernek nyújt zarándokélményt. Minden szakaszon különféle
nemzetiségű, világnézetű emberek százai
mennek egymás mellett, egymás társaságában, egymást segítve, egymásra figyelve.
A lelki összetartozás erejével most különösen a családok örömteli gyermekre várását
szeretnék segíteni.
Augusztus 26-án, szombaton a
Jászapáti – Jászberény – Jászfényszaru – Máriabesnyő zarándokszakasz is
megélénkül. Apátiak, berényiek, fényszaruiak és a kisebb településekről is
csoportok zarándokolnak majd a kereszt
jelkép mögött.
Az egyik csapat Jászberényből, a Ferencesek teréről 8 órakor indul gyalogosan Taczman András diakónus lelki vezetésével Jászfényszaruba a Szentcsalád
térre. (Az út 19,5 km hosszú, pihenő Kerekudvaron a kápolnánál lesz).
Az út során felcsendülő énekek, imák
a lelki feltöltődést szolgálják. Jászfényszarun, a Szentcsalád templomban zárómisén
és azt követő agapén örvendhetünk a találkozásnak. Visszautazás: egyénileg, vagy a
létszámtól függően szervezetten.
A szervezők szeretettel várnak mindenkit, akár egy-egy rövidebb szakaszra is. Csoportok lehetőleg előre jelezzék
részvételüket!
További információk: 1uton.mariaut.hu
Dr. Kocsis András zarándok-szakaszvezető
(Jászfényszaru), 30/4083202
Mihályi Antal zarándok-segítő
(Jászberény), 30/2566709
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége:
keszjaszberény.hu

g. cs.
Az aprócska kápolna eredetileg
Assissi mellett épült, amelyet Szent Ferenc kapott ajándékba a bencésektől,
és a legnagyobb csodákat itt élhette át.
Itt jelent meg neki Jézus és Szűz Mária, akiktől a teljes búcsút kérte azokra, akik az előírásoknak megfelelően
vesznek részt az ájtatosságon. Szent
Ferenc is itt nyerte el a teljes búcsút és
a számára oly szeretett helyen tért meg
Teremtőjéhez. A Porciunkula kápolna
igen kedvelt búcsújáró hellyé vált, így
szerte a világon a ferences rendi templomok mellé építettek az Assissi mellett
található épület mintájára, így Jászberényben is.
Az Angyalos Boldogasszony tiszteletére felszentelt templomocska búcsúi
ünnepére idén is megteltek a Barátok
templomának padsorai. Már hagyomány, hogy a búcsú előestéjén elkezdődik az ünnep, amelyet a másnapi

szentmise és körmenet koronáz meg.
Mindkét alkalommal dr. Novák István
plébános, főigazgató atya celebrálta a
szentmisét, és szentbeszédében Szűz
Mária kegyelmeiről elmélkedett, melyeket bárki magáénak tudhat, ha kitárja szívét előtte. „Mária örökre hív
minket! Mária értelmessé teszi életünket! Mária a legnagyobb vigasz!” Novák
atya e három gondolatra fűzte fel prédikációját, melyek bátorítják az elcsüggedteket, és megújulást hozhatnak számukra, ha nyitott szívvel fogadják. „Ha
nehézségeken keresztül is meg tudunk
újulni Istenben, meg tudjuk újítani keresztény hitünket, akkor újra megerősödünk és lesz értelme az életnek.”

Nagy Kft.
munkatársat keres
A

ÉRTÉKESÍTŐ
munkakörbe.

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

A

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.

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

Érdeklődni: +36-30/381-9569 telefonszámon munkaidőben vagy
a sandor.kollar@metalplaszt.hu e-mail címen lehet.

Állásajánlat

106 féle laminált padló
készletről!
2017. szeptember 01. napjától

ÚJ IRODÁBAN várjuk
régi és leendő ügyfeleinket!
5100 Jászberény, Szabadság tér 3.
(Coop Áruház aulája)

A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőbe
keressük új munkatársunkat

gyógytornász
munkakörbe szakirányú végzettséggel.

06-57/406-938
On Fridays English-speaking
customer service available

Heti 40 óra, cafétéria.

Jelentkezés: 06(30)756-7515, perge.jozsef@berek-viz.hu,
személyesen 8 és 16 óra között a Berek tér 11. sz. alatt.
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Élményekkel teli táborozás
A vakáció alatt lapunk számos jászberényi táborról beszámolt, melyen a
szervezők különböző programokkal
a gyermekek lelki-testi felüdüléséről
gondoskodnak. Az elhangzottakra,
mi sem nagyobb bizonyíték, mint
egy hálás táborozó élménybeszámolója, aki nagyszüleivel kereste fel
szerkesztőségünket.
„A Jász Múzeum által szervezett
táborban július 10-től vettem részt,
ami öt napon át tartott. Először tavaly
jelentkeztem rá, akkor is nagy élmény
volt, idén nyáron pedig újabb tapasztalatokat gyűjtöttem. Felfedeztük a múzeum világát, sétáltunk a városban, miközben a régi emlékműveket megnézve
történelmi visszatekintésben volt részünk. Ez sokkal érdekesebb volt, mint
az iskolában tanulni, olyat is megtud-

tam, amiről korábban nem tanultunk.
Két hétre rá, a Sas Központ táborában is részt vettem, az ország több
pontjáról érkeztek gyerekek, például
Győrből, Gödöllőről, így nem éreztem
magam egyedül, egyetlen jászberényiként. Izgalmas volt, hogy este ott aludhattunk a központban szép szálláson,
rendezett környezetben. Nappal sor
került madármentésre, lepkészetre és
botanikára is, sőt a madaraknak fészket is építettünk. A tábor végén három
mentett madarat örökbe fogadhattunk.
A nagyszüleim nekem is megengedték,
így én is örökbe fogadtam egy parlagi
sast. Nemcsak madárral, hanem élményekkel is gazdagodtam, amit nagyon
köszönök a tábor szervezőinek és az
odaadó nagyszüleimnek, akik lehetővé
tették, hogy én is részt vegyek.”
Szűts János 7. osztályos tanuló

Nagy sikert aratott a dinnyekóstoló
Tisztelt Pócs János, a Jászság képviselője! Azért ragadtam tollat, mert még
ilyet nem tapasztaltam a városban.
Az, hogy valaki saját termését felajánlja a köznép támogatására. Nem
célcsoportnak, intézménynek, civil

szervezetnek, hanem egyszerű állampolgárnak, időseknek, gyerekeknek,
bárkinek, aki arra járt. Nemre, vallásra való tekintet nélkül bárki vihetett
a dinnyéből. Aki megkívánta, kapott
a mézédes dinnyéből. Többen megjegyezték: Nem feledjük, János!
Sok szegény családnak
hozott örömet hétvégére,
hogy egy egész dinnye került az asztalra, ami lédús,
teli vitaminokkal. Köszönjük, János!
Munkájához kívánunk
sok sikert, örömet és családjának jó egészséget! Jövőre is jó dinnyetermést!
Tisztelettel:
Kis László és családja

2017. augusztus 24.

Hagyományőrzés és sport
Kürt Emlékezete Örömíjász Találkozó, acélos izmok, a céltáblára függesztett, feszült tekintetek, surrogó
nyílvesszők, tarka, hagyományőrző
öltözetek, tegez a derékszíjon. E sajátos hangulatban, immár harmadszor rendezték meg hagyományőrző
íjászversenyüket a Kürt Íjászai, az Új
Kenyér havának ötödik napján, az
Állatkert mögötti ártéri rengetegben.
Demeter Gábor
A történelmi íjászat egyre népszerűbb látványos sport hazánkban. A
történelmi íjász versenyek hangulata,
a korhű, régi időket megidéző ruhák
világa könnyen rabul ejti a nézőket, leendő íjászokat. Sokak számára jelenti a
szabadidő hasznos, kellemes eltöltését.
Vannak, akiknek egyfajta régi korokba
való időutazás a hagyományok, a honfoglaló magyarság hadi tudományának
ápolása, bemutatása. Van, akinek egyfajta szellemiség, életforma. Van, aki
a jó társaság, a vidám cimborák miatt
fog történelmi íjat a kezébe, és örömmel íjászkodik. De akármi is motiválja
a történelmi íjászokat, valamennyiük
elsődleges célja mégiscsak az, hogy nyilaik előbb-utóbb, és utóbb egyre gyakrabban a cél közepébe csapódjanak.
Zászlókkal díszített jurta jelezte
a versenyközpontot a hűtőgépgyári
sporttelepen, ahol már sok harcos gyülekezett a megnyitóra, magára öltve a
honfoglalás korát idéző öltözetét. Az
ország minden szegletéből eljöttek,
hogy az öt kategóriában miniktől a bölcsekig összemérjék felkészültségüket és
tudásukat a célok leküzdése során. Ehhez pusztai merevszarvú íjakat és ma-

dár tollazatú favesszőket használhattak.
Tíz órakor, a megnyitó kezdetén közösen elénekelték a Himnuszt, ami ezen a
versenyen már hagyomány. Majd megfútták a szarukürtöket, hangjuk harcra
buzdított és jelezte a csata, a lövészet
indulását.
Útra is keltek a résztvevők, akik
egy-egy csoportba kaptak besorolást, és
így közösen végigjárva a pályát jutottak el az erdőben felállított különböző
akadályokhoz, eltalálandó célokhoz. A
verseny húsz célból, célonként három
lövésből állt. Az állomásokon a felnőttek távolabbról, az ifjabbak és a gyerekek közelebbről lőhettek a különböző
célábrákra. Nem volt könnyű leküzdeni
azokat, hiszen nem mindegy, hogy a figura melyik részét találják el. A lövések
értékét a célőrök az íjászok személyes
versenylapjára jegyezték, ezek összesíté-

se alapján történt a végén a rangsorolás.
A verseny jellege örömíjászat volt,
már csak a terep kialakítása miatt is
ügyességet igénylő, ötletes célokkal,
élethű állatfigurákkal, sőt még magaslati, lefelé lövés is volt. Az időjárás nem
volt kegyes az íjászokhoz, hiszen egész
nap 38°C körüli hőmérsékletben és
néhol tűző nap alatt lőttek a célokra,
de számos humoros élcelődés tartotta
a lelket a versenyzőkben, hozzájárulva
a jó hangulathoz. Nyilaztak, harcoltak
egymással, aztán jól érezték együtt magukat, de azért az eredményekre is figyeltek. A versengést finom babgulyás
ebéd és díjkiosztás követte. A kategóriák legjobbjai a Lehel kürt másolataival
lettek gazdagabbak, akik közül Szebenyi Sára a gyerek lány harcos korcsoport győzteseként, városunk íjászai közül került ki.

Ajánló
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A művészet, mint kötelék

Hamar megtelt a Szikra Galéria hűvös tetőtere augusztus 15-én, amikor
is megrendezésre került a 250 éves
Lehel Vezér Gimnázium jubileumi
programsorozatának következő állomása, a Tanárok és Tanítványok művészeti kiállítás.
Kazsimér Nóra
A Velkeiné Pócz Ilona tanárnő és
Szikra István galériatulajdonos által
megálmodott tárlaton több mint harminc volt leheles diák és négy tanár alkotását tekinthették meg a résztvevők.
A változatos képi világot felvonultató kiállítótér zsibongott a rég
nem látott osztálytársak, barátok, tanítványok és oktatók üdvözléseitől,
beszélgetéseitől. Antics István igazgató
beszédében köszöntötte a városvezetés
tagjait, a megjelenteket, és megköszönte a szervezők, valamint a rendezvény
összeállításában segédkezők munkáját.
Elmondta, hogy olyan esemény megvalósításában gondolkodtak, ami hűen
tükrözi a nevelést, a tehetséggondozást,
a diákok és a tanárok meghitt kapcsolatát. A kiállítás ötlete jókor jött, hiszen
a gimnázium falai között végzett művészeti tevékenységnek állít emléket,
olyan értékeknek, melyek kívülről aligha láthatók.
A megnyitóbeszédet Csombor Terézia, a Kecskeméti Katona József
Színház színművészének népdaléneke
követte, aki egykoron szintén az iskola
növendéke volt. Színvonalas előadása

után Gattyán Adrienn Zóra művészettörténész kalauzolt vissza bennünket
a kiállítás lényegéhez, magukhoz az
alkotásokhoz. Szakmai tárlatvezetésének köszönhetően egyenként is meg-

Moldvai énekek és balladák
A Csángó Fesztivál ma már rendkívül
sokszínű lehetőséget nyújt a művelődni, szórakozni vágyó résztvevőknek. Idén a megszokott zenés, táncos
előadásokon és népművészeti vásáron
túl az irodalom területét is sikerült
becsempészniük a repertoárba a programszervezőknek.
kazsimér
Augusztus 13-án, vasárnap délután
Harangozó Imre néprajzkutató várta a
Margit-szigetre a moldvai és gyimesi magyarok hagyományai és hitvilága iránt érdeklődő látogatókat. Az íróként és tanítóként is tevékenykedő kutató figyelmét
iskoláskora óta a kultúra és a kultúrát alkotó közösség egésze köti le, ezen belül is
népünk hagyományvilága, tárgyi néprajza és az ehhez kötődő gazdag formavilág.
Bár előadásának címe egy kötet bemutatásáról árulkodott, a színpad mellett
elhelyezett asztalon számos más könyv is
helyet kapott, melyekből már az előadás
megkezdése előtt is szép számmal fogyott. A kiadványokban való elmerülést
megelőzően történelmi utazást tehettünk
a mai Morvaország területén, megismerhettük a határ túloldalán élő, magyar
ajkú székelység és a történelmi Magyarországhoz tartozók eleven kapcsolatát,
Csíksomlyó jelentőségét, és a falusi la-

kosság elzártan élő köreiben megőrzött
magyar értékeket.
De miért is fontos nekünk a moldvai
csángókkal való kapcsolat? Harangozó
Imre elmondta, hogy a Kárpát-medencében természetesnek érzett hatások, a
moldvai csángók népi kultúráját nem
veszélyeztették, mert elzárkóztak minden
idegennek vélt befolyástól, megőrizve
ezzel egy archaikus, ősi műveltséget. Ma
már az iskolában szinte mindenki tanul a
Halotti beszédről, de a moldvai csángók
köreiben élő módon szólal meg ez a történelmi kincs. Kevés nép mondhatja el
magáról, hogy élőszóban hallhatja nyelvének középkori változatát.
A rövid történeti betekintést követően rátértünk a bemutatásra váró szerzeményekre. A legjelentősebbnek, Harangozó Imre Kővári Rékával közösen
kiadott könyve, az Etelközi fohászok
című kötet bizonyult, mely a Válogatás
a moldvai magyar vallásos népköltészet
kincsestárából alcímet kapta. Megismerhettük a címválasztás és a mű születésének apropóját is: ennek célja azon
tény hangsúlyozása, hogy a történelmi
Etelköz területén a mai napig élnek
magyarok. A könyv tartalma alapvetően moldvai imádságokból és énekekből
áll, melyeket a mellékelt CD-n is meghallgathat az olvasó.
Harangozó Imre kiemelte, milyen

ismerkedhettünk a rendkívül sokszínű
művekkel, melyek jól érzékeltették a
diákok változatos életútját. Grafikusokat, diplomás művészeket, tanárokat,
frissen érettségizetteket és teljesen eltérő pályákon dolgozó volt diákokat is
mozgósított ez a jeles alkalom.
A kiállítási tárgyak között nemcsak
pasztellképek, grafitrajzok, olajfestmények, vagy vegyes technikával készült
munkák kaptak helyet, de textilek, tanulmányrajzok, installációk, ékszerek
és szitanyomatok is. Csombor Terézia
záró rockopera előadását és a köszönőajándékok átadását követően a látogatók gyönyörködhettek az elmúlt évek
alkotói fejlődésében, a tanárok által átadott inspiráció gyümölcseiben. A kiállítás augusztus 24-ig tekinthető meg a
Szikra Galériában, amit Velkeiné Pócz
Ilona Mélység és Magasság című önálló
kiállítása vált fel, augusztus 25-től.

fontos, hogy más népekkel ellentétben
– például az angolokkal, akik ma már
nem tudják eredetiben olvasni Shakespeare-t – mi, magyarok tökéletesen
értjük egymást, ahogy Balassi Bálintot
vagy akár Zrínyi Miklóst. Az imádságaink egyformán hangoznak a magyarság
két szélső területén is, és ez a mi népi
kultúránk egységének biztos jele. A
Csángó Fesztivál jó alkalom arra, hogy
körbe tekintve ráeszméljünk, amíg a világ nagyszínpadain hangzanak fel ezek a
moldvai énekek és balladák, addig nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy ez a kultúra az egyetemes, magyar kultúrának
méltó alkotórésze. Mielőtt az időközben
megháromszorozódott közönség visszatért volna a vásári forgatagba, zárásként
Harangozó Imre előadásában meghallgathattuk Magyari Lajos erdélyi költő
Lázár Mihály üzenete című versét.

11. oldal

Programok
● Velkeiné Pócz Ilona kiállítása
Augusztus 25-én, pénteken 17 órakor nyílik Velkeiné Pócz Ilona művésztanár önálló kiállítása a Szikra
Galériában. A tárlat szeptember 14-ig,
a galéria nyitvatartási idejében tekinthető meg.
● Állatkertek éjszakája
Augusztus 25-én, pénteken 19.30
órától 23.30 óráig éjszaka is látogatható a Jászberényi Állat- és Növénykert.
● Mozdulj, Berény!
Augusztus 26-án, szombaton 12
órától 19 óráig második alkalommal rendezik meg a Mozdulj, Berény!
programot a Nagyboldogasszony iskola sportcsarnokában.
● Mega Mulató
Augusztus 26-án, szombaton 16 órától mulatós nyárzáró bulival várják a
műfaj kedvelőit a Szabadtéri színpadon.
● 10. Zagyvamenti Maraton
Augusztus 27-én, vasárnap 7.30
órakor startol a 10. Zagyvamenti
Maraton a Margit-szigetről. A futam
során a következő távok teljesíthetők:
maraton, félmaraton, félmaraton párban és Zagyva kerülő kör (5 km).
● Peresi búcsú
Augusztus 27-én, vasárnap 9.30 órakor keresztelőre, majd 10 órakor búcsúi szentmisére várják az érdeklődőket a Peresi kápolnához. Az eseményre
9 órakor autóbusz indul a főtemplom
parkolójától (időjárástól függően).
● Múzeumi esték
Augusztus 30-án, szerdán 17 órakor
Varga László katonai hagyományőrző
tart előadást Hadifoglyok nyomában
az egykori Szovjetunió déli tagországaiban címmel a Jász Múzeumban.
● 27. Art Camp kiállítás
Augusztus 30-án, szerdán 19.30 órakor nyílik a 27. Art Camp Művészeti
Szimpózium kiállítása a Lehel FilmSzínház galériáján, majd 21 órától a
Gentry Sultan koncertezik.
● Kárpátia koncert
Szeptember 2-án, szombaton 20
órakor a Kárpátia koncertezik a Szabadtéri színpadon. Kapunyitás 18.30
órakor lesz, a vendégzenekar 19 órától lép fel.
● VII. Jász Expo & Fesztivál
Szeptember 8-án, pénteken 14
órakor nyitják ki a VII. Jász Expo &
Fesztivál képzeletbeli vásárkapuját az
érdeklődők előtt a Lehel Vezér Gimnázium udvarában és városunk főterén.
A színpadi műsorok folyama 15 óra-

kor a Palotásy János Zeneiskola fúvószenekarának zenés üdvözlőjével veszi
kezdetét, majd 16 órakor ünnepélyesen is megnyitják a vásárt és átadják
a díjakat. 17 órakor a Sárkánykönny
Zenekar ad koncertet a kisebbeknek,
míg 18 órától a Berényi Színjátékos
Társaság Dandin György, a megcsúfolt
férj című komédiájával örvendezteti
meg a közönséget. 20 órakor a Volnij
Don orosz-kozák együttes lép színpadra, 21 órakor Szabyest mutatkozik
be, majd 22 órakor az Érzés zenekar
eleveníti fel a bakancsos Edda-zenéket.
Szeptember 9-én, szombaton 10
órakor nyitják a vásárt és a Mesterségek Randevúja bemutatót, kézműves
foglalkoztatót. 11 órakor a Berényi
Színjátékos társaság Az Ördög három
aranyhajszála című mesét mutatja
be, 12 órakor pedig nyírségi ebéddel
várják a megéhezett látogatókat. 14
órakor mutatkozik be a vásár díszvendége, Nyíregyháza városa, 16 órakor a Viganó AMI csoportjai adnak
néptánc gálát, majd 18 órakor viszik
színre A jász kamukéró, avagy történetek Szűcs Mihályról című népi vígjátékot a Jászsági Hagyományőrző Egylet
előadásában. 20 órától Litkei Lóránd
DJ szolgáltatja a talp alá valót, majd
21 órától Deniz, kétszeres Fonogram
díjas rapper ragad mikrofont.
Szeptember 10-én, vasárnap 10
órakor nyitják a vásárt és a Kultúrzug
gyermekfoglalkoztatót, majd 11 órakor a Kelepelő bábcsoport gyermekműsora következik. 14 órától a kórusok délutánján fellép a Cantate Nobis
Énekegyüttes és a Székely Mihály
Kórus, 15.30 órától Mádi Piroska és
Csengeri Attila ad elő operett klasszikusokat, 17 órakor pedig az Etna együttes koncertje zárja a fesztivált.
● Lecsófőző verseny
Szeptember 9-én, szombaton 8
órától rendezik a lecsófőző versenyt
a Neszűr 8. dűlőben, a Mini ABC
udvarán. Idén új kategóriával, a sertéskörömből készült ételekkel bővül
a repertoár, valamint ügyességi versenyekkel is készülnek a szervezők. Bővebb információ: Szijártó József (0630/906-1453).
● Gyermekvilág börze
Szeptember 9-én, szombaton 9 órától használt gyermekholmik, játékok,
könyvek vásárával, valamint játszóházzal és kézműves foglalkozással várják
az érdeklődőket az Ifjúsági Házban.
Asztalfoglalás: Bíró János 06-20/3276422.

Zenei utazás Esterházy Miklós korába
A Jász Múzeum minden év augusztusában megörvendezteti látogatóit
a világ különleges zenei élményeivel. Múlt hét csütörtökön a 18.
század pompájába utazhattunk a
zene szárnyán, a népszerű Haydn
Barytontrio Budapest együttes közreműködésével.
k. n.
A Zenés Múzeumi Esték nevet
kapó rendezvénysorozat vendégei ezúttal Kakuk Balázs (barytongamba),
Sándor József (hegedű) és Lévai Antal
(cselló) zeneművészek voltak, akik Joseph Haydn Esterházy Miklós hercegnek barytongambára írt közel kétszáz
művéből, és az Esterházy-kör komponistáinak darabjaiból játszottak a
részvevőknek. Az együttes 1980-ban
jött létre azzal a céllal, hogy az említett
műveket eredeti hangszereken adják
elő, megidézve ezzel a korabeli stílust
és hangulatot.
A kvintetteken, oktetteken és divertimentókon túl a muzsikusok Haydnről, Esterházy Miklósról, és kedvelt
hangszeréről, a gambáról szóló történetekkel is kedveskedtek a zenetörténet
iránt nyitott közönségnek. Az est fő

hangszerének minősülő barytongamba
egyébként hat-hét húrral rendelkező
hangszer, melynek üreges, nyitott hátsó részében még kilenc-tíz sárgaréz és
acélhúr is feszül. Amíg a felső húrokon
a vonóval játsszák a főszólamot, addig
hüvelykujjal pengetik hozzá a nyak
alatt feszülő húrokon a basszust. „Pompakedvelő” Esterházy Miklós – aki
szenvedélyesen szerette ezt a hangszert
–, szüntelenül arra ösztönözte Haydnt,
hogy új barytonműveket alkosson a számára, melynek köszönhetően ma százhuszonhat ilyen szerzeményt ismerhetünk, csak magától Joseph Haydntól.
Az elegáns, mégis könnyed dallamok és
az elmondott korhű élethelyzetek valóban azt az érzést keltették, mintha mi
magunk is ott lennénk Esterházy egyik
kastélyának báltermében.
Az est másik nagy sikerű hangszere
az a juharfából készült, oszét népzenei
szimbólum volt, melyet vlagyikavkázi
népzenészek ajándékoztak a múzeumnak az elmúlt hétvégén. A program zárásaként Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató – kihasználva a jeles, zenés alkalmat – elsőként mutatta
meg a tizenkét húros szöghárfát, egy
duadastanon fandyrt, ami egy háromszáz esztendős hangszer hű másolata.

Sport / Ügyeletek
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A nyár búcsúja tücsökhangon szólal
Csütörtöktől a hét további részére sok napsütés várható és folyamatosan emelkedik a hőmérséklet.
A hétvégén országszerte hőségre
számíthatunk 32-37 fokos meleggel. A szél többször megélénkülhet,
de csapadék nem valószínű.
Augusztus 24-én Bertalan
napja, a népi jóslás szerint ezen
a napon kezdődik a Szűz Hava.
Számos helyen őszkezdő napnak
tartják.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
augusztus 24. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

augusztus 30. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 26. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 31. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

augusztus 27. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 1. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 28. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 2. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

augusztus 29. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 3. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
augusztus 26. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Júlia
Jb., Korcsolya u. 4.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig

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

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

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com
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Győzelem az első hazai meccsen

 folytatás az 1. oldalról
Továbbra is kapujához szegezte
vendégét a berényi alakulat, ám a kaputól öt méterre sem sikerült betalálni
Gerhát kapujába. Viszont a 83. percben
már ő is tehetetlen volt. Mile távoli szabadrúgását még nagyszerűen védte, ám
a kipattanó labdánál Tisza ismét résen
volt és bevágta azt a Füred hálójába. A
hátra lévő percekben – bár még mindkét oldalon akadt helyzet –, nem esett
gól, így a berényi csapat megnyerte a
megyei rangadót. Meg kell még jegyezni, hogy a játékvezető „nem takarékoskodott” a színes lapokkal, hiszen az
egy-egy piros mellett, 5 alkalommal a
JFC, egyszer pedig a Füred játékosának
villantott fel sárga színűt. Jászberényi
FC – Tiszafüredi VSE 2-1
JFC: Menczeles – László, Hevesi-Tóth, Kis B., Fejes – Mile – Háda
(Lékó), Tisza, Ludasi, Szilágyi N. (Bálint A.) – Wágner (Polák).
– Ellenfelünk mindent megpróbált

Archív fotó: Pesti József
a siker érdekében, nem volt folyamatos
a játék, ami nekünk nem feküdt, de szerencsére kétszer jó helyzetbe kerültem,
amit sikerült gólra váltani. A többi mérkőzésen mindenképpen jobb játék kell a
hasonló sikerhez – mondta a mérkőzés
után a két gólt szerző Tisza Kálmán.
– Mivel a mi csapatunk jó erőben
van, végig hittem abban, hogy megfor-

dítjuk a mérkőzést. A helyzetek alapján
megérdemelten nyertünk, nagyon fontos volt ez az első hazai győzelem. Abban
biztos vagyok, hogy minden mérkőzés
nagyon nehéz lesz, de abban is, hogy a
fiúk továbbra is mindent megtesznek a
siker érdekében – ezt már Gelei Károly
vezetőedző nyilatkozta. A következő
mérkőzésük Salgótarjában lesz.

A B-Beton nyerte a Szent István Kupát
A Humán Erőforrás Bizottság támogatásával a Kispályás Labdarúgó
Verseny Bizottság Szent István Kupa
néven labdarúgótornát rendezett augusztus 19-én.
ács
A Nagy András által vezetett Humán Erőforrás Bizottság – amely a
sportot is felügyeli –, nagyra értékeli
a városban évek óta nagyon népszerű
tömegsportrendezvényt, nevezetesen
a kispályás labdarúgást, így támogatásban részesítette a nyárvégi torna
megrendezését is. Ezzel egyben hagyományt is szeretnének teremteni, hogy
az 5-6 éve megszakadt eseménysor tovább folytatódjon.
A műfüves labdarúgópályán csoportmérkőzések formájában kezdődött
meg a küzdelemsorozat, majd az egyenes kiesés szakaszban a továbbjutott

Korisaink már
a jégen
Augusztus végére a jászberényi fedett
műjégpályát már „lefagyasztották” az
idei szezonra, így a jégsport képviselői
már itt tartják edzéseiket.
A kinti 30 fok körüli hőmérsékletből bizony nagykabátba és hosszú nadrágba kellett besétálni a jégpályára, ahol
Belovai József dirigálta népes tanítványait.
Az edzésprogram szerinti gyakorlatokat
egy-egy perces pihenőidő követte, így az
egyébként rövid beszélgetésünk majd a
tréning végéig elhúzódott.
– Felkészülésünket a nyári száraz
edzésekkel kezdtük, illetve utánpótlás válogatottjaink jégre tudtak lépni a fővárosban. Továbbá a tehetséggondozó csoportban is nagyon sok gyermek korcsolyázik.
Nagy örömünkre a berényi jégpályát is
igénybe vehetjük most már, amire nagy
szükségünk is van, mert egyrészt nem
kell utaznunk, másrészt nemsokára kezdődik a jeges időszak. Augusztus 23-án
a Felnőtt Magyar Bajnoksággal kezdünk,
ahová Sziliczei Rebeka, Túri Anna, Somogyi Barbara és Zsigó Máté kapott meghívást. Ezt követően Budapesten rendezik
a Világkupát, ami az olimpiai selejtező
első állomása is egyben. Majd ismét magyar versenyekkel folytatódik a program.
Novemberben, Debrecenben a Csizmadia Kupára utazunk, decemberben pedig
a Mikulás Kupa következik a fővárosban
– mondta el Belovai József a JSE gör- és
gyorskorcsolya szakosztály edzője.

legjobb csapatok döntötték el a végső
sorrendet. A közel 35 fokos hőségre
való tekintettel, a 3. hely sorsát hetes
rúgásokkal döntötték el a felek, amiben
a Berény Barátok bizonyult jobbnak, a
Fészek Sörözővel szemben.
A döntőt viszont lejátszották, de
nagy küzdelemben döntetlenre végződött a találkozó, így félórás játék után,
ők is hetes rúgásokra kényszerültek. Ez

is óriási párbajt hozott, hiszen az „elfogyott” mezőnyjátékosok után a kapusoknak is be kellett szállni a büntetők
rúgásába. Végül egyetlen egy különbséggel a jászberényi B-Beton került ki
győztesen, így övék lett a Szent István
Kupa. A hatvani Mesterek csapata
végzett a 2. helyen, a Berény Barátok
együttese lett a 3. helyezett, a 4. helyen
pedig a Fészek Söröző végzett.

Árkon, palánkon, vízen át
Harmadik alkalommal rendezte meg
akadályfutó versenyét a Ludus csapata augusztus 12-én, szombaton.
A Ludus Run sorozat nyári futamán
újra kellemeset malackodtak a bevállalós indulók.
demeter
Idén nyáron a verseny hagyományos
helyszínén, az állatkert mögötti ártéri erdőben a Zagyvát követve Kerekudvarig
és vissza tartott az önfeledt dagonyázás. A
megszokott akadályok mellett újabb nehézségeket is le kellett győzni. Ami a hőségben jól is eshetett, mivel a vizes megmérettetések sűrűn követték egymást. A
rajtnál már tűzoltóautó locsolta az indulókat és több alkalommal át kellett gázolni, sőt megmártózni a Zagyva hűs vizében, lehetőséget adva ezzel mindenkinek,
hogy jól összetrutyizza ruháját,
cipőjét és így rohanjon a további akadályok felé. Kúszni kellett
a szögesdrótok alatt vagy autógumikból épített óriáspalánkot
leküzdeni, esetenként súlyos
zsákokat cipelni. Ha pedig nem
sikerült vagy nem akarták teljesíteni a harcosok, nyomhatták
a négyüteműt, húszasával, büntetésképpen. Tehát nem kellett
ahhoz futni, hogy elfáradjon az
ember…
Aki elég kemény volt és
úgy akarta, a kutyájával együtt

tehette próbára állóképességét, kitartását és bátorságát. A nagyszámú kétlábú,
illetve négylábú indulónak sárral, vízzel,
palánkokkal, lejtőkkel és emelkedőkkel
kellett megbirkózni, mindezt együtt vállvetve kutyájukkal, hiszen a páros mindkét tagjának minden akadályt le kellett
küzdenie.
A legkisebb harcosok, a gyerekek
könnyített akadálypályát teljesíthettek,
illetve volt jótékonysági futam is a Szent
István Körúti Általános Iskola tanulóival,
ahol a befolyt összeggel az oktatási intézményüket támogatták.
Szokták mondani, hogy ismétlés a
tudás anyja, ennél fogva ismét jó volt
megküzdeni az indulóknak önmagukkal
és az elemekkel. Érvényes, hogy a futók
elsősorban a közösségi élményért jöttek
ide. A célban pedig valamiért mindenki
értékelte a víz tisztaságát és melegségét.

