Hullahopp Guiness-rekord

Ashlee Male újra a Főnix színpadán
pörgette a karikáit, melyekkel a
közelmúltban Guiness-rekordot döntött.
Cikk a 7. oldalon

Könyvbemutatók

Szürrealista-neodadaista univerzum

Subáné Kocsis Julianna legújabb
kötete mellett bemutatták Winkler
Márta és Doboss Gyula kiadványait is.
Tudósítások a 8. oldalon

Ef Zámbó István szerteágazó munkásságából adott
ízelítőt filmvetítéssel és koncerttel egybekötött
kiállításmegnyitóján.
Írás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 41. szám (XXIX./41.)

Újság

2017. október 12.

Jászberény város lapja

Jászberényi Jászsági Szakmaválasztó Kiállítás lesz Palackozott
nemesség
az év üzlete
Ezekben a hetekben gyakran szerepelt a híreinkben a CO-OP Star
Kereskedelmi Zrt. Tudósítottunk a
Coop Rally-ről, ebben a számunkban pedig a mindig sikeresnek bizonyuló Borünnepről. Dr. Rédei
István elnök-vezérigazgatót most
mégsem ezekért a hírekért kerestük,
hanem két igencsak jegyzett elismerés ürügyén.

Borkóstolás, kultúra, jó társaság – erről szólt a 14. Borünnep október 6-7.
között a CO-OP Star Kereskedelmi
Zrt. áruházának átriumában, ami ismét megtelt borbarátokkal. Tizennégy
város pincészetéből kóstolhattuk a
finom nedűket, miközben a borok
fajtáiról és a fogyasztói szokásokról is
útmutatót kaptunk.
Szabó Lilla

halász
Két aranytömböt készített ki
beszélgetésünk elején az asztalra.
Ezeknek van köze az elismerésekhez?
- Ezek valójában imitált aranytömbök, amelyek Hollóházán az exkluzív
porcelánfestő műhelyben Tirpák
Sándor kézzel festett munkái. Mes�sziről megtévesztésig hasonlítanak egy
aranytömbhöz, de a szerepük inkább
az, hogy az elismerés súlyát, nemes
mivoltát jelképezzék. Megtéveszteni
nem akarnak senkit, hiszen az aranyrudak fine gold feliratán túl szerepel
az elismerés neve is: Store of the Year
Hungary 2017 vagyis az Év Üzlete
Magyarországon – 2017.
Kitől kapták ezt a díjat, és miért
van belőle mindjárt kettő?
- A Trade magazin idén is megszervezte Tapolcán a Pelion Hotelben a Businesses’ Days, tehát az
ÜzletiNapok Fórumát immár tizedszer.
folytatás a 3. oldalon 

Az elmúlt évben több tanácskozás is foglalkozott a térségünkben egyre nagyobb mértékű munkaerőhiánnyal, a hiányszakmák szaporodásával, mint a
gazdaság sikereit, a cégek fejlődését veszélyeztető jelenségekkel. A Jászságban
gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség, különösen a Felső-Jászságban
égető a munkaerőhiány. Jászberény város vezetése kezdeményezőként lépett
és lép fel a megoldás érdekében. Erről kérdeztük Szabó Tamás polgármestert
többek között.
Halász Lajos
Miért vállalta a város és polgármestere ezt a kezdeményező szerepet?
- Itt élünk ebben a városban, az
évek során közösen építettük, fejlesztettük, szépítettük. Dinamikusan nőtt
a gazdaság, nőttek az adóbevételeink,
joggal érezhettük, hogy nagyon szép
évek előtt állunk. Aztán kiderült, hogy
az itt működő vállalkozások tehetsége,
szorgalma révén felpörgő gazdaság vá-

Édes élet csipetnyi keserűséggel
Szerdán a Tugyi Cukrászat műhelyébe látogatott a város képviselő-testülete,
hogy a szokásos havi üzembejárás soron következő állomásaként tájékozódjon az itt folyó munkáról, a vállalat helyzetéről.
kárpáti
A 2000-ben nyílt Tulipán utcai cukrászműhelyt a tulajdonos, Tugyi Róbert mutatta be az érdeklődő önkormányzati tagoknak és a sajtónak. Mielőtt lementünk a 180
négyzetméternyi területű pincébe, ami he-

lyet ad a raktáraknak, a hűtőkamráknak, a
18 tepsis sütőnek, a méretes tűzhelynek, a
keverő és dagasztó gépeknek, a fémmel borított munkaasztaloknak és a medence méretű mosogatóknak, néhány szóban előrevetítette a vállalkozás helyzetét.
folytatás a 2. oldalon 

ratlan akadályba ütközött. A havi rendszerességgel megszervezett cégbejárásainkon egyre több gazdálkodó szervezet
vezetői sorolták előre az út, bicikliút,
közművek és más infrastrukturális kéréseik mellé, majd elé a hiányszakmák
gyarapodásából következő gondjaikat,
a megfelelő végzettségű munkatársak
megtalálásának nehézségét, sőt olykor
lehetetlenségét.
A havi látogatásokból lehetett
ezekre a gondokra következtetni?

Mező Áron
világcsúccsal
világbajnok
Csehországban Trutnov városában
rendezték szeptember 16-23. között
a GPC Világbajnokságot, ahova a világ 27 országából érkeztek a résztvevők. Magyarországról is több mint
negyven erőemelő érkezett a rangos
világversenyre. Jászberényből Mező
Áron Benjámin 5 versenyszámban
indult, négyben a -90-kg-os súlycsoportban.
Szeptember 18-án, szerdán guggolás
versenyszámmal kezdett és a 215 kg-os
teljesítményével nemcsak az első helyet
szerezte meg, hanem új világrekordot
állított fel.
folytatás a 7. oldalon 

N. V. G. - TRANS KFT.

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

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

- Előbb csak sejtettük, hogy az egybecsengő gondok sora nem lehet véletlen, aztán a kérésemre Bódisné Görbe
Krisztina, az adóügyi irodánk vezetője
– akinek legközvetlenebb egyébként is
a kapcsolata gazdálkodó egységekkel
–, alapos felmérést végzett. 79 nagyvállalkozást keresett meg, hogy milyen
munkakörökben szeretnének munkatársat találni. A Jászberényi járás kilenc
településének a cégei már objektívnek
mondható adatokkal, statisztikával
szolgáltak. Csak lakatosból 123 betöltetlen munkahely van, és a sort hosszan
sorolhatnánk a hegesztőkön, szerszámkészítőkön, gépbeállítókon át a szakápolókig, sőt a különösebb szakképesítést nem igénylő gyártósori összeszerelő
beosztásokig.
folytatás a 3. oldalon 

A közkedvelt rendezvényen idén 16
kiállító ismertette meg pincészete nemes
italait. A legjelentősebb magyar borvárosokból, Villányból, Tokaj és Eger környékéről is érkeztek borászok. Négy pincészet a Mátra aljából hozta el a hegy levét,
valamint dunántúli italelőkelőségek is
repertoáron voltak.
folytatás a 9. oldalon 

Szabó Magda rejtett élete
Szabó Magda ikonikus alakja a magyar írótársadalomnak. Alkotásaiban úgy nyúlt az emberközeli témákhoz, hogy írásai évtizedek múlva
is értéket hordoznak. Az írónő idén
lenne százéves. Emléke a Szabó Magda 100 – Agyigó című színpadi esten
elevenedett meg október 9-én a Déryné Rendezvényházban.

másait a Für Elise című regénye őrzi,
amit életének utolsó éveiben vetett
papírra. Szintén gyermekkoráról, szerelemről vall a Szüret című verseskötetében.
folytatás a 9. oldalon 

szabó
Szabó Magda száz éve október 5-én
született Debrecenben. Személyében a
XX. század egyik legműveltebb íróját,
műfordítóját, különleges nőalakját
tisztelhetjük. Hogyan emlékezhetnénk
rá méltóképp, ha nem az írónő önéletrajzi ihletésű prózaköteteiből és verseiből készült esttel, melyet a Spirit Színház hozott el Jászberénybe?
Szabó Magda feltárulkozó önvallo-

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

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

Igény esetén tréleres szállítással is!

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

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

Önkormányzat

2. oldal

Meghívó körzetbejárásra és
lakossági fórumra

Tisztelettel hívom és várom a 2. számú választókerület lakosait a körzet
idei gyalogos bejárására és utána lakossági fórumra.
A bejárást 2017. október 18-án, szerdán 15 órakor kezdjük a Báthory és a Tigris utca kereszteződésétől. Útvonal a Páva,
Szobor, Komáromi József utca, majd a
Gyöngyösi út, Verseny, Pacsirta, Fehértói,
Ősz, Gergely, Sármány és Kálmán utca.
A bejárást követően 17 órától lakossági fórumot tartunk a Székely Mihály Tagintézményben, a főposta mellett.
Meghívott vendégeink: Szabó Tamás
polgármester, Ferencvári Csaba és Tamás
Zoltán bizottsági elnökök, Lányi László
irodavezető, Horgosi Zsolt vezérigazgató és
Tóth Endre ágazatvezető a JVVN Zrt-től.

Nagy András
a 2. választókerület
önkormányzati képviselője

Vértanúkra emlékeztünk

Gyászünnepséggel és koszorúzással emlékezett Jászberény városa
az 1849. október 6-án kivégzett 13
aradi vértanúra és a Pesten halálra
ítélt gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első miniszterelnökére. A
nemzeti gyásznapon péntek délután
a Mártírok úti hídnál, az emlékfasor
mellett tartották a megemlékezést.

katonatisztet kötél általi halálra ítélte,
ebből négyet kegyelemből főbelövésre
változtatott. A magyar ügyért harcoló
szabadságharcosok végóráikban is méltósággal várták a halált. Ajkukon a hazát méltató szavakkal, hősként távoztak
az élők sorából.

szabó
A jászberényi Városvédő és Szépítő
Egyesület az aradi vértanúk kivégzésének 168. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést, mely a Jászberényi
Kossuth Népdalkör énekeivel vette
kezdetét. A népdalokat követően Bertalan János jászkapitány osztotta meg
gondolatait.
– Szomorú szívvel, de büszkén állunk az emléküknél – mondta, majd
Vörösmarty Mihály és Kölcsey Ferenc
szavaival méltatta a mártírhalált halt
hősöket. „Hazádnak rendületlenűl /
Légy híve, oh magyar” és „A haza minden előtt!” Ők ezt tették és mi ezért
mindig emlékezni fogunk rájuk – méltatta a hősöket.
Az 1848-49-es szabadságharc történelmi eseményeit és a vértanúk hősi
tetteit dr. Ócsai Antal orvosigazgató
idézte fel.
Julius Jacob von Haynau, a véreskezű osztrák hadvezér mind a tizenhárom

2017. október 12.

Édes élet csipetnyi keserűséggel

 folytatás az 1. oldalról
Elmondta, hogy a hagyományos
mesterségekkel foglalkozó cégekhez
hasonlóan, ő is szakemberhiánnyal
küzd. Sajnos a képzés sem kecsegtet
biztató jövővel. Az a néhány gyerek,
aki cukrászképzésre jelentkezik, majd
a még kevesebb, aki meg is szerzi a
mesterlevelet sem biztos, hogy a szakmában marad. Amennyiben mégis,
akkor vagy a fővárosban, de leginkább
külföldön keresi a boldogulást. Jelenleg a Tugyi cukrászműhely egy tanulót
foglalkoztat, de akár négynek is tudna
gyakorlati helyet biztosítani. Valószínűleg itt, az üzemben jó helyen ismerkednek a szakma csínjával-bínjával a
tanoncok, hiszen Tugyi Róbert és hét
cukrásza a legjobb alapanyagból minőségi árut állít elő.
A fagylaltba valódi gyümölcsdarabok, a joghurtos süteménybe minőségi joghurt kerül. Ezt már az üzemben
árulta el a cégvezető. Főképp a képviselő asszonyok kérdéseire válaszolva megosztott néhány titkot a sokak
szerint a város legfinomabb rétesének
készítési módjáról, a tökéletes krémes
előállítási technikájáról. A közelmúltban felújított üzemben a cukrászok és
a tanuló mellett egy kiszolgáló is dolgozik. A könyvelést a tulajdonos felesége végzi, a tisztaságról három takarító gondoskodik. Egy sofőr látja el a
szállítási feladatokat, aki két üzletbe és
helyi éttermekbe viszi a finomságokat.
A lakosságot az üzem erre kialakított részén is ki tudják szolgálni,
illetve a Kossuth úti cukrászdában
van lehetőség elvitelre vásárlásra vagy
helyben fogyasztásra. Legnagyobb
forgalomra ballagások alkalmával számítanak, de különböző egyéb családi
és céges rendezvényekre is viszik az itt
készült süteményeket.
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester a városvezetés nevében köszönte
meg a látogatás lehetőségét, azt, hogy
a nagy cégek után betekintést nyerhettek egy kisebb, sikeres vállalkozás
életébe is.
A látogatók már az üzemben megízlelhették az itt készült pogácsákat,
azonban az igazi kulináris kényeztetést
a cukrászdában élhették át. Az öt évvel
ezelőtt nyitott hangulatos Tugyi cukrászda lassan kinövi helyét. A városlakók körében népszerű üzletben vasárnap zajlik a legnagyobb forgalom.
Ilyenkor szűkösen férnek el a tortákra,
édes és sós süteményekre várakozó vásárlók, a hétvégi nassolásra betérők. A
tulajdonos szeretne bővíteni, egyelőre
keresik a lehetőségeket.

9 óra: Ünnepi szentmise a Ferences Templomban
10.15: Városi megemlékezés a Ferences Templomban Felelni kell! Mi történt
október 23-án? Verses, zenés tánccal kísért történelmi visszaemlékezés.
Közreműködik: Molnár László, Zelei Gábor, Kinczel József, Besenyi Anna
11 óra: Koszorúzás az '56-os emlékműnél (Ferencesek tere).
Közreműködik: Székely Mihály Kórus
11.30: Koszorúzás a Városháza falán elhelyezett emléktáblánál
12 óra: Tiszteletadás és koszorúzás az 56-os forradalom és szabadságharc
jászberényi hősei emlékére állított kopjafáknál a Fehértói temetőben
18 óra: Szabadság, Szerelem - magyar filmdráma (ingyenes vetítés).
Helyszín: Lehel Film-Színház, Sára Sándor terem
Rendezők: Jászberény Város Önkormányzata és a Jászkerület Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosság!

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy
A gyászünnepség végén Mátics Béláné szavalta el József Attila Esik eső
magyar földre című versét. Ezt követően elsőként Szabó Tamás polgármester
Szatmári Antalné és Hajnal-Nagy Gábor alpolgármesterekkel együtt helyezte
el koszorúját. Továbbá a város elöljárói,
civil szervezetei szintén koszorúzással
és főhajtással tisztelegtek az aradi vértanúk emléktáblája előtt.

a hulladékszállítás Október 23-a miatt,
az alábbiak szerint alakul:
október 21. szombat - hétfői program, (a hétfői társasházi
program október 24-én, kedden kerül pótlásra)
október 23. hétfő - szállítás szünetel
Kérjük, a tájékoztatónk szerinti napon
a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.

Vásároljon
magyar termelőktől
magyar almát!

berenycafe.hu | jku.hu

Visszatekintvén 2 évet
még földi létben írva,
Körém gyűltetek mindnyájan,
ki mosolyogva, ki sírva.
Könnyetek szárítsa éveknek múlása,
s mosolyt csaljon mindenki arcára.
Lélek a lélektől nem válik el soha.
Még ha azt is érzed olykor,
a földi élet mostoha!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi
Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:
2017. október 14. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: jonatán, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Vas Józsefné
Kispál Erzsébet
(1955 - 2015)

Interjú

2017. október 12.

3. oldal

Jászsági Szakmaválasztó Kiállítás lesz
 folytatás az 1. oldalról
– Ezt a Menedzser Klub által
szervezett gazdasági konferencia is
megerősítette és nem kevesen az oktatási intézményekre mutogattak.
- Városunkban a Terplán, a Liska
és a Klapka iskolák vezetői egyaránt
elmondták, hogy miért nem tudnak szakmai képzéseket indítani, ami
alapfeltétele annak, hogy iskolázott,
pallérozott munkások révén a hiányszakmák megszűnjenek. Megfogalmazták, hogy az általános iskolásokhoz,
szüleikhez nem jutnak el a megfelelő
információk. Mi a helyzetértékelést követően – ha úgy tetszik az elmélkedés
után –, most már a gyakorlati lépéseket
próbáljuk megtenni. Ehhez TOP-os
pályázatos Munkaügyi Paktum és saját
városi forrásaink felhasználásával megszervezzük az első Jászsági Szakmaválasztó Kiállítást.
- Mit jelent ez kicsit részletesebben?
- 956 jászsági gyereket fogunk buszokkal beszállítani kilenc iskolából október 26-27-én a Bercsényi Sportcsarnokba. Ott 18 cég 25 szakmát mutat
be a gyerekcsoportoknak röviden, né-

hány percben. A kiállítókat így kétórás
program során végigjárják a 7-8. osztályba járó gyerekek, majd egy kis frissítés, szendvics és üdítő után még egy
órájuk lesz, hogy azt a szakmát keressék
fel ismét, ami mélyebben megérintette
őket, hogy további információkat, benyomásokat szerezzenek.
Elég feszítettnek tűnik ez a program...
- Az önkormányzat és a jászsági
tankerület közös rendezésében arra törekszünk, hogy a fiatalokat megnyerő
látványos elemek is legyenek, például
robotok. Ugyanezt célozza az Élhetőbb
Jászberény kiállítás is, illetve a Jövőképalkotók Egyesülete vonzó szelfifalat alakít ki, ami előtt az érintett 17 általános
iskola 47 osztályának tanulói csoportosan fényképezkedhetnek. Tudatosan
vegyülnek a látványos és a pályaválasztás szempontjából hasznos elemek és
információk.
Itt tehát pályaorientációról beszélhetünk. Hogy jutottunk idáig?
- Van ennek egy jól elemezhető
történeti vonulata, és az ebből levont
következtetések alapján elgondolt cselekvési programja, terve. Kezdjük az

előbbivel! Korábban azt tapasztaltuk,
hogy a gazdálkodó cégek érdeklődése
döntően a szakmunkások, illetve hagyományosan a műszaki diplomások
iránt mutatkozott meg. Egy-két éve
azonban megfigyelhető volt, hogy ezek
a régen bevált kategóriák már nem felelnek meg a vállalkozások számára. Egyre inkább a kettő közötti képzettségű
munkatársakat kerestek, tehát egyrészt a
szakmunkásokat kellene továbbképezni
technikusi szintre, másrészt pedig az
egyetemek első három évét elvégzők
iránt nagy a kereslet. A gyerekek szempontjából elemezve a helyzetet, városvezetőként is úgy érzékelem, hogy nagyon
fontos: ők is megfelelő helyen legyenek,
a saját igényeiket, az információkkal
egybevetve az adott pillanatban jó döntések szülessenek, hogy később a választott munkájukban is megtalálják a számításukat és önmaguk kiteljesedését is.
Itt van egy nagyon fontos közös pont,
tudniillik, hogy a leendő munkatársak
és a munkaadók szerencsésen egymásra
találjanak.

Ez így elég logikusnak tűnik.
- Nem is a logikával van baj, hanem a gyakorlattal. Túlreprezentáltak
az általános gimnáziumok, ahova elvileg az egyetemre készülők járnának,
de aztán sokan mégsem jutnak be a
felsőoktatásba. Számukra lehetővé kell
tenni, hogy a megszerzett érettségi után
szakmai irányban pályát módosíthassanak. Ugyanakkor a gimnáziumokból a
felsőoktatásba bekerülők mintha virtuális világban élnének – valószínűleg
információhiány miatt –, háttérbe szorulnak a műszaki pályák. Jászberénynek egyetemi campusa van, ezért ami
a fentiek szellemében ott csapódik le,
minden érint bennünket.
Kanyarodjunk vissza a szakmaválasztó kiállításhoz! Kiket kell megcélozni a pályaorientációval?
- Legalább négyszereplős ez a történet. A leginkább érintettek a 7-8.
osztályos gyerekek, akiknek a döntés
nem halogatható, ezért főleg nekik
rendezzük ezt a kiállítást. Erre készülve az érintett osztályfőnököknek külön

fórumot szerveztünk, ugyanis a szülők
mellett ők azok, akik leghitelesebben
támogathatják, segíthetik a fiatalokat
életre szóló döntésükben. A szülőket
a pedagógusokon keresztül lehet napi
szinten elérni, akik kötődnek a gyerekekhez, de szülői elfogultság nélkül.
Az iskolai nyílt napokra, szakmák
éjszakájára egyre több szülő elkíséri
a gyerekeit, hiszen ők is a legjobbat
akarják számukra. Nem utolsósorban a
munkaadóknak is van feladatuk, amit
a gazdaságélénkítő konferencián önmaguk is megfogalmaztak. A főiskolák,
egyetemek támogatása mellett képzési
helyet adhatnak a duális rendszer elterjesztése érdekében. Magunkat sem
kihagyva a sorból, a város ösztöndíjakat alapított például a hiányszakmákat
választó diákok részére.
A Jászság a fejlettebb régiók közé
tartozik. Itt még gyorsabban felmerülhet az igény a technológiai forradalomra, az egyre képzettebb munkatársakra. Itt milyen feladata van az
érintetteknek?
- A múlt héten egyeztettünk egyetemek vezetőivel a Kecskemét-SzolnokJászberény-Eger vonulat mentén.
Közösen végiggondoltuk, kívánatos
lenne, hogy a képzett, egyetemet végzett szakemberek lehetőleg itt végezzenek, mert akkor maradnak inkább
itt, a szülőföldjükön. Úgy döntöttünk,
szakszerű felmérést végzünk, hogy az
utóbbi években kik, merre mozogtak
fiataljaink közül a felsőoktatásban. Ez
kiindulási alapnak jó lesz. Az Eszterházy Károly Egyetemet illetően Eger az
informatikát erősítheti, és szeretnénk,
ha a Jászberényi Campus is aktív hely
lenne egyre inkább. Ez a folyamat nem
2-3 éves, hanem annál nagyobb léptékű, de az első lépéseket késedelem nélkül, minél hamarabb meg kell tennünk
a jövő érdekében.

béremelés és más változások miatt is.
Egészen röviden, hogy állnak?
- Most már bizonyos, hogy az év eleji problémák, nehézségek áthidalhatóak
voltak. Nagyobb gondot okoz a munkaerőhiány. Úgyis, hogy a szolgáltatásban,
az építőiparban ezekben a hónapokban szinte annyit dolgoznak a férfiak,
amennyit tudnak. Alig van idejük a
családjukra, nálunk meg az ő asszonyaikat foglalkoztatjuk nem kis részben. A
család gondja napi szinten rájuk hárul,
és ez nyilván kihat arra is, hogy mit tudnak, és mit nem tudnak vállalni a munkahelyükön. A munkaerőhiányon 3-5
éves távlatban a technológiai forradalom
enyhíthet.
Gyárban belátható, hogy mi a
technológiai forradalom. Mit jelent
ez a kis létszámú, egymástól távoli üzletek esetében?
- Nálunk is munkaerőt szabadíthat
fel a nyugaton már bevált és gyakorolt
technológiai újítások sora. Például sok
időt elvesz a zöldségek kipakolása, a
csokoládék, cukorkák, tészták, zsömlék
egyesével kihelyezése, elrendezése. Ha
a boltba a zsömle 2-3-5-sével csomagolva érkezik, a zöldséget – ahogy Hollandiában – a termelőtől a logisztikai
központon a boltba viszik, mindezeket

kulturált, kihelyezhető ládákban, tároló
eszközökben, belátható, hogy nagyon
sok munkától mentesülhetnek a boltok
dolgozói. Jövőre Szolnokon kezdődik
egy 5300 négyzetméteres logisztikai
központunk építése. Ez már az út kezdete lesz, ahol a fentebb jelzett előkészítő
munkálatokat néhány hatékony gépsor
zömében elvégezheti.
Végezetül – nem az üzletek, hanem a saját zsebünkben turkálva – érzékeli-e a hírekben szereplő nagyobb
bérkiáramlást a forgalmukon?
- A kereskedelemről már számos
tanulmány kimutatta, hogy követő
ágazat. Ez azt jelenti, hogy a háztartások rosszabbodó vagy javuló állapotát,
költségvetését némi késéssel követi. A
legutóbbi gazdasági világválság majd
egy éve tartott már, de az üzleteinkben
nem éreztük a családok nadrágszíj-megszorítási szándékát. Ugyanígy, a válságot
követően majdnem másfél év kellett
ahhoz, hogy stabil élénkülést tapasztaljunk. Egy-egy kiugró hónap előfordult,
de az emelkedést visszaesés követte, és jó
pár hónap múltán állt be egy magasabb
keresleti szint. Ez a szépsége és a nehézsége is a mi ágazatunknak: nem gépek,
hanem emberek az ügyfeleink, a vásárlóink, és ez így jó.

Jászberényi az év üzlete

 folytatás az 1. oldalról
Szeptember 26-28-a között előbb
tanácskoztak, a magazin által szervezett
előadásokat hallgattak meg, gazdasági
folyamatokat elemeztek a résztvevők,
majd a nyolctagú zsűri segítő közreműködőket is igénybe véve kiválasztotta az
Év Szupermarketje, valamint az összes
bolt kategóriában az Év Boltja cím viselésére jogosult magyarországi boltokat.
Több kategória volt, mi a jászberényi
felújított, átalakított, kibővített boltunkkal elnyertük az Év Szupermarketje és az Év Boltja címet is. Ezért a két
„aranytömb”. Az okleveleket egyébként
a legmegfelelőbb helyre, a bolt eladó terébe helyeztük el.
Volt már rá példa, hogy hasonló
díjat nyertek?
- Nem, még soha.
Gratulálunk a díjhoz! Írásba adtuk lapunkban, hogy nekünk is tetszik az áruház. Mégis minek köszönhető ez a két díj?
- Ha már itt tartunk, valójában nem
is két díjról beszélhetünk, mert korábban, április 27-én, Budapesten az Élelmiszer című szaklap rendezvényén a
Magyar Franchise Szövetség különdíja
ugyancsak az Év Boltja cím viselésére
jogosított fel bennünket. Az ottani kilencfős zsűri indoklást is fűzött a döntéséhez, miszerint a hazai üzletlánc rendszerben példamutató innovációt vittünk
végbe. Hozzáteszem, hogy mindkét
megmérettetésben a hazai és a külföldi
üzletláncok egyaránt részt vettek.
Igen, éppen erre készültünk rákérdezni. Miben nyilvánul meg a COOP Star innovációja?
- Beszéltünk már erről többször, bár
részben terv szinten. Ezúttal Mezei János kereskedelmi igazgató éppen erről

tartott Tapolcán összefogott, rövid előadást, amelyben vázolta a CO-OP Star
történetét, filozófiáját és az ezekből következő innovációs stratégiát, ami több
évtizedre nyúlik vissza. Például az első
közös informatikai rendszer kialakítása
a CO-OP csoporton belül, majd erre
alapozva a törzsvásárlói közösségünk
megteremtése is ilyen volt. Ezt követte a
CO-OP pénzügyi szolgáltató létrehozása, majd a saját márka, a Tallér termékkör bevezetése, amely jellemzően kis- és
középvállalkozók termékeire koncentrál. Ezután következhetett a kiemelt
boltoknak az emberi lépték megtartása
melletti modernizálása, szebbé, kényelmesebbé, praktikusabbá tétele. Ennek
eddigi legjobb példája – és ezekkel a díjakkal elismert egysége –, a jászberényi
áruházunk.
Aki betért már az áruházba, talán
egyetért velünk, hogy valóban szemet
gyönyörködtető. Saját kútfőből merítettek?
- Igénybe vettük egy kiváló külsős
tervező, Virág Ferenc ötleteit és munká-

ját a világítás, a színek rendszere és a terek kialakítása tekintetében. A tartalmi
részekben azonban a már említett Mezei
János, valamint Bartus Péter és csapataik
döntöttek minden másról.
A sikerre való tekintettel átalakítják a többi boltot is?
- Felmértük minden településen a
boltjaink műszaki állapotát, az igénybevétel mértékét, a vásárlói szokásokat, és
arra jutottunk, hogy 40-50 bolt átalakítása indokolt a fent vázolt szempontok
alapján. A jászberényi mellett hasonló
szellemben átalakított üzleteink vannak
Köröstarcsán és Dánszentmiklóson Várpalotán idén készül el, Ceglédbercelen
pedig zöldmezős beruházással jövőre
létesül ilyen korszerű üzlet. Évi négy-öt
bolt átalakítását tudjuk kigazdálkodni,
így 6-7 év alatt ennek a korszerűsítési
folyamatnak a végére érhetünk. A többi
boltunkban belső átrendezés, színezés,
világításkorszerűsítés lehet a fő célunk.
A (ki)gazdálkodásról jut eszünkbe, hogy az idei tervük készítésekor
nehézségekre számított a központi
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Péntek délután négy órakor Pomázi
Imréné igazgató asszony köszöntötte
a Szent István Sport iskola galériájában megjelenteket az iskola tanulóinak alkotásaiból nyílt kiállítás megnyitója apropóján.
k. m.

A JÁI Bercsényi Miklós Általános
Iskolai Tagintézménye előszeretettel
vesz részt Európai Uniós projektekben. Ezúttal az EGT Alap támogatásával három tanárnak állt módjában
kiutazni szakmai tanulmányútra egy
liechtensteini általános iskolába.
Kiss Attila
A triesenbergi iskolában – ahol elsőtől hatodik osztályig folyik az oktatás
–, irigylésre méltó körülmények között
zajlanak a tanórák. Egyetlen tanulócsoport száma sem éri el a húsz gyereket, de
többnyire inkább csak 13-14 tanuló van
egy-egy osztályban. Sőt az idegennyelvi
órákon és technika órákon még ezt a
létszámot is kettébontják, így az adott
tárgyat tanító pedagógusnak csak hathét tanulóval kell egyszerre foglalkoznia.
Tárgyi felszereltségük is imponáló: a varrógépektől a tankonyháig – ahol minden
tanulóra jut egy munkaasztal –, számos

oktatássegítő és kényelmi eszköz rendelkezésre áll. A sportcsarnokuk nagysága,
három felé oszthatósága a legmodernebb
térelválasztóval, az iskola udvara, sportudvara egyaránt lenyűgöző.
A jászberényi pedagógusok az oktatási módszereket tanulmányozták a különböző órákon, így hasznos tapasztalatokra tettek szert e téren. Az angol nyelv
tanításában például anyanyelvi lektor is
segíti a nyelvtanár munkáját, így a gyerekek kommunikációs készségét eredeti
közegben sikerül fejleszteniük. A fogadó
intézmény koordinátorával, aki rendszeresen tesz látogatást Magyarországon,
nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki,
felvázolva egy esetleges jövőbeni projekt
képét is.
A munka végeztével a tanárok megtekintették a főváros, Vaduz és más
liechtensteini városok nevezetességeit,
valamint a szomszédos Svájcba is kirándultak, így Sankt Gallen, Zürich és
Chur látnivalói sem maradtak ki.

Teljes gőzzel a toleranciáért
Kedden reggel különleges kalózhajó
horgonyozott le a Lehel Vezér téren.
A KézenFogva Alapítvány játékos kamionja, a Fogadd el, fogadj el kampány keretében hívta fel a figyelmet a
fogyatékkal élő emberek elfogadására, megértésére.
szabó
Szeptember 26-án a szokásosnál is
nagyobb nyüzsgés volt az OTP bank
előtt. A kalózhajóvá alakított kamiont
iskolás gyerekek rohamozták meg, és
bár nem fosztogatás céljából, mégis
többet kaptak, mint ahogy jöttek. A
kamionban játékos feladatokon keresztül öt állomáson ismerhették meg az
értelmi fogyatékos, siket, autista, látássérült és a mozgáskorlátozott kalózok
nehézségeit.
A tanulóknak lehetősége volt közös
társasjátékozásra és egy óriási puzzle
kirakására, mindeközben szakképzett
segítőknek tehették fel kérdéseiket. A
gyermekek számára különleges élmény
volt a kerekesszékes akadálypálya kipróbálása, valamint az OTP bankfiók
meglátogatása, ahol nagy figyelmet fordítanak az akadálymentesítésre.

– Intézményünk arra törekszik,
hogy a fogyatékkal élők helyzetét kön�nyebbé tegye. Banki ügyintézés során
ügyfeleink akadálymentesített bejáraton közelíthetik meg az épületet, valamint munkatársunk segítségével a siketek jelnyelven is kommunikálhatnak
– erről már Hoffer Gábor az OTP bank
fiókvezetője tájékoztatott.
A kezdeményezésről Váradi Ildikó
programkoordinátort kérdeztük, aki
elmondta, hogy a kalózhajó 12. alkalommal indult útjára. Évente 8-10 településre látogatnak el, azzal a céllal,
hogy toleranciára ösztönözzék az egészséges fiatalokat.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kárpáti Andrea profes�szor, az ELTE MTA Vizuális kultúra
szakmódszertani kutatócsoportjának
vezetője, illetve dr. Tóth Tibor, az Eszterházy Károly Egyetem média tanszékének vezetője. Az intézményvezető
hangsúlyozta, büszkeséggel tölti el,
hogy nagyon sok kreatív, tehetséggel
megáldott gyermek jár az iskolába. A
vizuális kommunikáció teret biztosít
a gyerekeknek önmaguk kifejezésére,
látásmódjuk szélesítésére.

nárnő közreműködésével csatlakozott
az iskola az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport

A galéria anyaga két olyan program
eredménye, amely országos vonatkozásban is egyedinek mondható. Három
évvel ezelőtt Kugler Erika művésztanár kérésére indult el a Képességdiagnosztika és tehetséggondozás vizuális
képességfejlesztéssel című mesterprogram, melynek eredményeit a kiállítás
is bemutatja. Szintén Kugler Erika ta-

projektjéhez (Moholy-Nagy Vizuális
Modulok - A 21. századi képi nyelv tanítása, 2016-2020 ), amelynek anyagából ugyancsak kerültek a galéria falára
alkotások.
A kutatócsoport nevében dr. Kárpáti Andrea méltatta az iskola színvonalas galériáját, a jól felszerelt rajztermet,
Kugler Erika tanári tevékenységét, a

Nyiladozó
művészpalánták
Szeptember második szombatján
a Hamza Múzeum rajzszakkörösei
mutatták be az elmúlt egy évben készített alkotásaikat.
sz. l.
A Hamza házaspár egykori otthonában a foglalkozások vezetője, Kerekné Mihalik Judit múzeumpedagógus
adott ízelítőt a szakkörök hangulatáról. – Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy a tananyag nem a tankönyvekben van, hanem itt a falakon
– utalt Hamza Dezső Ákos hagyatékára. Elmondta, hogy a rajzszakkör nem
titkolt célja ennek a hagyatéknak az
ápolása, valamint az újabb generációk
megismertetése a művészetben rejlő lehetőségekkel.
Szavaiból kitűnt, hogy a cél eléréséhez egyre közelebb állnak, hiszen évről évre bővül a rajzszakkör létszáma.
Az órákon megtanulták a mérést, a
komponálást, a különböző technikák
használatát, miközben nagyszerű barátságok szövődtek és jó közösség kovácsolódott össze.
Számos alkalommal a természet
szépségét festették vászonra a szabad ég
alatt, végül a közös alkotást olykor bográcsozással koronázták meg. Az emlékek felidézése után Judit egy kisfilm
levetítésével kedveskedett a szakkörösöknek, majd hamarosan megtekintettük a kiállítást. A büszke szülők, nagyszülők hosszasan elidőztek a kiállított
művek mellett.

lehetőségek széles spektrumát, amit az
intézmény biztosít a gyerekek számára
vizuális tehetségük kibontakoztatásához. Elmondta, a Moholy projektben
tavaly kezdték az együttműködést a
berényiekkel, amit az iskola innovatív
vezetése is támogatott. Fotogrammokat,
fotómontázsokat készítettek a diákok a
neves fotográfus Moholy Nagy László
pedagógiája nyomán – ezeket tekinthetik meg most a kiállítás alkalmával.
Kugler Erika részletesen mesélt a
programokról, a megvalósított alkotások készítési módjáról, a háttérmunkáról. A múlt évben 5.a, 5.b és 6.c osztályos tanulók keze nyomán létrehozott
kiállítás válogatás a hónapok óta folyó
munka legjavából. A média modul
használatával egy új egység került a
tantervbe. Belekóstoltak a digitális és
az analóg fényképezés rejtelmeibe, készítettek fotómontázsokat, maketteket,
festettek, rajzoltak.
A megnyitó végén levetített kisfilm
alapján a szülők is betekinthettek a
műhelymunka kulisszatitkaiba, a gyerekek pedig viszontlátták önmagukat
alkotás közben. A kiállítás november
10-ig látható.

Szép túra Erdélyben
A jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium hetedik évfolyamának negyvenöt tanulója négy
kísérő pedagógussal szeptember 6-tól
10-ig felejthetetlen ötnapos erdélyi tanulmányi kiránduláson vett részt.
Megtekintettük az Arany János
szalontai szülőháza helyére épített táj
jellegű épületet, majd a Csonkatornyot.
Ezután Nagyváradra látogattunk, ahol
láthattuk Szent László hermáját és a
kincstárat a székesegyházban. Mielőtt a
szálláshelyünket elértük volna, megálltunk Királyhágón, a történelmi Erdély
határán. Torockón gyönyörű vendégházban fogadtak bennünket, ahol 2 éjszakát tölthettünk. Másnap Kolozsvárra
indultunk, ahol megnéztük a Szent Mihály székesegyházat, Mátyás király szobrát és szülőházát.
Eljutottunk Tordára, túráztunk, s

lementünk a sóbányába is. Gyulafehérvár volt a következő állomásunk. Megismertük a székesegyház legfontosabb
látnivalóit, és elhelyeztük koszorúnkat
híres halottunk, Hunyadi János gazdagon faragott szarkofágján. Két éjszakát töltöttünk Déván, délután a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány számára átadtuk adományainkat, ajándékainkat,
melyet nagyon nagy szeretettel fogadtak
az ottani felnőttek, gyerekek egyaránt.
Másnap várakat hódítottunk meg, Dévát, Vajdahunyadot.
Utolsó nap a Bethlen-bástyánál
rendhagyó irodalomórán vettünk részt,
és a Szabadság-szobrot néztük meg
Aradon. A tanulmányi kirándulásunk
változatos programjában mindenki találhatott olyat, melyben kedvét lelhette.
A határtalanul programmal lehetővé tett
együtt töltött szép napokra mindig emlékezni fogunk.

Kitekintő
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Bepillantás Indonéziába Requiem ősbemutató Jászberényben
Vajon meddig lehet megspékelni kuriózumokkal egy ilyen kisváros, mint
Jászberény egyébként is gazdag és
sokszínű kulturális életét? Hol vannak a lehetőségek határai? Sokan azt
gondolták, hogy a Jászok című történelmi dal- és táncjáték létrejöttével,
a Jászság Népi Együttes világhírűvé
lett sikereivel egy olyan határhoz érkeztünk, amely után már nem kívánhat sokkal többet egy magára méltán
büszke népcsoport.

Bali szigetéről származó füstölő illata lengte be a Déryné Rendezvényház nagytermét szeptember 13-án,
mikor is egy kis Indonéziát varázsolt
a helyiségbe Harmincz Rita, A sárga
ruhás lány blog szerzője. A mosoly
és az örök nyár országában csodálkozott rá a világra és az ott élők mindennapjaira a Bakancslista sorozat
keretében Bepillantás Indonéziába
című színes előadásában.
duka
Törékenynek tűnő hölgy áll a szép
számmal összegyűlt hallgatóság előtt.
– Harmincz Ritának hívnak és világutazó vagyok, életvitelszerűen utazom,
most már három éve – mondja ki ezt a
sokak által irigyelt mondatot előadása
legelején. Az a célja, hogy átadja azt a
lelkesedést és végtelen szerelmet, amit
ez iránt az ország iránt érez. Indonézia
nagyon sok országnyit kitesz, de egység
van a sokszínűségében. Talán 18 ezer
szigetből áll, melynek nyugati és keleti
része is egészen más, még az emberek is
másképpen néznek ki, a vallásuk, a szokásaik, mindenük eltér. Két esztendeje
él ott, az év nagy részében folyamatosan járja annak keleti részén található
szigeteit. Az ott élő emberek érdeklik,
akiktől a legtöbbet kapja. Helytől függ,
mennyire könnyű ismerkednie, Indonéziában könnyen megy. Időnként direkt keresi a nehezebben elérhető népek
társaságát. Érdekli, ők hogy élnek, mit
csinálnak. Semmijük sincs, és mégis
mindenük megvan. Nem stresszelik
túl az életet, nem azzal foglalkoznak,
hogy „Mi lesz, ha …?”, hanem a pillanatnak élnek. Nem fontosak a tárgyak. A kapcsolatok, a család, a vallás,
a hagyományok, az idősek tisztelete,
az alázat a fontos. Mosolyognak, jókedvűek, zenélnek, egymással töltik az
idejüket és pihennek. Ha éppen a nap
közepén lesz álmos valaki, akkor alszik
egyet. Boltban, piacon, motoron, bárhol. Minden alakul úgy, ahogy alakul.
Majd indul a busz, ha megtelt. Minden
megoldható és lealkudható.
– Olyan ott, mintha megállt volna
az idő. Az emberek sehova nem sietnek. Ha ott vagyok, sokszor nincs is
kedvem odébbállni. Mindenki kedves,
mosolyog, és mindenki nagyon befogadó, még a kevésbé lakott vidékeken is
– mesélte Rita.
A sárga ruhás lány ott azt csinálja,
amit a helyiek. Kifőzdében vagy utcán
eszik, a tömegközlekedést használja,
ha van rá mód, nem fizet – vagy csak
nagyon keveset – a szállásért, ha nem
Szeptember derekán felkerekedett
egy autóbusznyi jász méhész, hogy
Berényből kora reggel elinduljanak BAZ megyébe, annak is a festői
Zempléni tájára. A szakmai cél a fiatal Molnár Gergő, alias Mézes Gergő
bemutató méhészetének megtekintése volt.
„Magam 65 éves vagyok, a kollégám Mézes Csaba 75, de minden
nap mézet eszünk, ezért látszunk ilyen
fiatalnak” – üdvözölte a vendégeket
Gergő. Több mint 400 méhcsaládot
gondoznak, de foglalkoznak anyaneveléssel, virágpor- és propolisz gyűjtéssel,
valamint mézmúzeumot, vendéglátó
egységet és apiterápiás központot is
üzemeltetnek. Gergő elmondta: levonták a tanulságot, ennyiféle műfajt,
ekkora méretben nem lehet egyszerre
űzni, úgyhogy a méhcsaládjaik számát
megfelezik, s nagyobb hangsúlyt fektetnek a többi tevékenységükre. Jász
méhésztársait persze minden érdekelte,
úgyhogy a fiatalember alig győzte vá-

muszáj, nem repül, hanem busszal vagy
hajóval megy tovább. Szereti a kinti
zöldségeket, gyümölcsöket, azt sem
bánja, hogy minden nap rizst eszik. Az
élet olcsó, és nem kell extra erőfeszítéseket tennie, hogy egészségesen étkezzen. És még egy fontos dolog: örökké
nyár van, vagyis az időjárás egyfolytában meleg.
A kommunikációval sosem volt
problémája, hiszen ha nincsen közös
nyelv, akár mutogatva vagy rajzolva is
megértetheti magát az ember a helyiekkel. Délkelet-Ázsiában ráadásul semmi
szükség a folyékony angolra, hiszen törik a nyelvet, így bőven elég alapszinten
kommunikálni.
Az ország híres a kretek cigaretta
gyártásáról, és itt mindenki dohányzik.
A szegfűszeg égéséből származó pattogó-sercegő, utánozhatatlan „kretekkretek” hang kísér végig minden elfüstölt cigarettát. Rövid videókat mutatott
esküvői szertartásokról, transzba eső
táncosról. Az animista népek szokásai
szerinti állatáldozatnak lehettünk mi
is tanúi, a fogreszelés ünnepélyes ceremóniájába is beláthattunk. No meg a
világ legnagyobb gyíkjaira, a komodói
varánuszokra is vethettünk egy pillantást.
Vajon miben változtatta meg a sok
utazás az előadót? Mindenképpen pozitív és személyiségformáló hatása van,
elfogadóbbá és nyíltabbá teszi az embert – vallja a sárga ruhás lány. Azzal,
hogy kitágulnak a határok, gondolkodásmódunk is tud változtatni. Meglelhetjük a valódi értékeket a világban
a televízió bámulása és a tárgyi javak
felhalmozása nélkül. Türelmesebbek,
hálásabbak és alázatosabbak leszünk, le
tudunk lassítani, és észrevenni, mi van
körülöttünk. Érdemes megpróbálni!

Azonban az alkotói képzelet határtalan, a tehetség
utat tör és kér magának más
területeken is, jelesül a kórusmuzsikában.
Jászberény
joggal nevezhető az éneklészenélés egyik magyarországi
fellegvárának, kicsiny merítési
lehetősége ellenére. Számtalan híresség kezdte bontogatni
szárnyait az itteni zeneiskolában, kapott biztos zenei alapokat az általános és középiskolákban. De lehet – és bizony
ők vannak többen –, hogy
csak a zene szeretetét, értő befogadását kapta útravalóul, és
ez sem kevés! Erre már lehet
álmokat építeni, lehet kiváló
zenei közösségekhez csatlakozni, akár már mások örömére is
muzsikálni – hat kórus működik aktívan a városban.
Amikor 2015 végén Christoph Kirchberg, a németországi
Diepholzban élő orvos megkereste a Cantate Nobis Énekegyüttes (CNÉ) karnagyát, Thormanné
Husznay Máriát, hogy felkérje a kórust
az általa szerzett requiem előadásában
való közreműködésre, a megtiszteltetésnél csak a kihívás volt nagyobb. Több
hónapon át párhuzamosan készült a
Vechtai Madrigálkórussal (karigazgató: Hermann-Josef Suelmann) a CNÉ.
2016. március 13-án Jászberény testvérvárosában, Vechtában volt a Missa
da Requiem ősbemutatója. A 9 tételes,
bariton- és harsonaszólóra, kamarazenekarra és 4 szólamú vegyeskarra írt
oratorikus mű hangos sikert aratott
Németországban.
Már akkor megfogalmazódott a
szándék az alkotókban, hogy Jászberényben is jó lenne bemutatni ezt a
művet. A gondolat szárba szökkent,
a szándékot tettek követték, és igen,
október 14-én magyarországi ősbemutatóra kerül sor a Főtemplomban!
Ilyenre még nem volt példa városunkban, ezért is tartjuk az Őszi Művészeti

Hetek egyik kiemelkedő eseményének.
A gyászmise zenéje a halál és az élet
visszatükröződése, amelyben a ziláltságot és a kétségbeesést a remény és a
bizakodás váltja fel. A két kórus önálló műsora előzi meg az ősbemutatót.
Nagy öröm számunkra, hogy Christoph Kirchberg zeneszerző Thormanné
Husznay Máriának és a CNÉ-nek ajánlott egy kórusművet Das Ave Maria
címmel, melyet ezen a hangversenyen a
zeneszerző jelenlétében énekel először a
Cantate Nobis Énekegyüttes.

A zeneszerzőről érdemes tudni,
hogy saját praxisában orvosként dolgozik, de a zene gyermekkorától közel
állt hozzá, tanult zeneszerzést és több
hangszeren is játszik. Több mint száz
dalt írt, elsősorban a könnyűzene műfajában. Klasszikus szerzeményeiben
kizárólag a kórusmuzsikát részesíti
előnyben. Eddigi legnagyobb műve a
Missa da Requiem. A baritonszólista
Philipp György, akit Jászberény közönsége már hallhatott a Jászok című
mű szólistájaként, majd karnagyként
a III. Regionális Kórustalálkozón az Á
la cARTE társulat feledhetetlen műsorának élén. A harsonaszólista Pozsonyi
Péter, aki Jászberényben született, és a
Palotásy János Zeneiskolában sajátította el a zenei alapokat. Harsonaművésztanárként egy hajdúhadházi általános
iskolában és a Nyíregyházi Művészeti
Szakgimnáziumban tanít. A requiem
zenei kíséretét az öt éve alakult Szolnoki Vivaldi Kamarazenekar látja el.

Jász méhészek Zemplénben

Együtt a csapat, háttérben a Sárospataki Református Kollégium. Sós Boglárka felvétele.
laszokkal a feléje záporozó kérdéseket.
Ha Vizsoly, akkor az ottani híres-neves első magyar nyelven író-

dott Károlyi-, vagy vizsolyi biblia
megtekintését sem lehetett kihagyni.
A kultúrtörténeti program Vizsoly,

a Református Betlehem (Betlehem
Jeruzsálemhez közeli egyházi város)
hármasának színhelyén folytatódott:

Tagjai hivatásos zenészek, zenetanárok,
zenekari muzsikusok. Karnagyuk Bali
József, aki 1965-ben megalapította a
Szolnoki Szimfonikus Zenekart.
A Vechtai Madrigálkórus 1948-ban
alakult, és kezdettől fogva jellemzően
nagy oratóriumokat szólaltattak meg
ismert hivatásos zenekarokkal együttműködve. Repertoárjukban több zeneszerző – Brahms, Mendelssohn,
Schubert –, a cappella kórusművei,
madrigálok is megtalálhatók. Hermann-Josef Suelmann karnagy 2005
óta nagy igényességgel és hozzáértéssel vezeti a kórust. Hat
évig vendégtanárként New
Yorkban is dolgozott, jelenleg
a Bersenbrücki Gimnáziumban ének-zenét tanít. Britta
Johannessohn, a Madrigalchor
Vechta másodkarnagya, zenetanár. A Madrigálkórus önálló
műsorát ő vezényli majd.
A hat éve működő Cantate
Nobis Énekegyüttes Egyesület
a rendezvény főszervezője, a
testvérvárosból érkezők vendéglátója. A kórus idén is több
jelentős zenei esemény részese
volt és lesz: februárban Budapesten, a Régi Zeneakadémián
szerepeltek nagy sikerrel a Bárdos Lajos Társaság által szervezett hangversenyen. Áprilisban
az országos Dalárünnepen az
Erkel Színházban adtak önálló műsort, majd sok száz, az
ország minden részéből érkezett kórus együtt énekelhette
Verdi Nabucco című operája
előadásában a rabszolgakórus dalát a
művészekkel. Májusban, Sopronban
énekeltek a Pedagóguskórusok Országos Találkozóján, júliusban pedig Vácott közel kétszáz énekessel együtt adták elő a Dóm téren Carl Orf Carmina
Burana című művét. Idén november
11-én rendezik meg – az országban
egyedülálló küldetést felvállalva és immár hagyományt teremtve –, a IV. Regionális Kórustalálkozót Jászberényben
a 135 éve született Kodály Zoltán és a
90 évvel ezelőtt született Karai József
zeneszerzők emlékére.
Nos, a nagy mű kész, az alkotók
és közreműködők készen állnak, hogy
páratlan, felemelő élményben részesítsék az e műfajt kedvelő, zeneszerető
jászberényi közönséget október 14-én
15 órától a jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban.
Szivos Ilona
kórustag
a Vizsolyi Biblia látogatóközpont, a
Mantskovit Nyomtatástörténeti Múzeum és az Árpád-kori Református
Templom. Mindhárom egy helyen, a
kőfallal kerített templomkerten belül. A hely szellemiségét jól kifejezi az
egyik színes fa kazetta felirata: „Magyarnak lenni nem állapot, hanem érzelem dolga, mely érzelem a lélekben
gyökerezik”.
Délutánra járt már az idő, amikor
a kissé elnyúzott társaság megérkezett
Sárospatakra, az ottani Rákóczi-vár és
Református Kollégium városába. Ezek
megtekintése vasárnap délelőttre maradt, a szombat esti frissítő zuhanyzás
után következett a vacsora és az éjjel
egy óráig tartó retró diszkó. A jászok
és asszonyaik itt is derekasan helyt
álltak. A történelmi nevezetességek
után Mezőkövesden a Zsóry fürdőben
gyógyultak a testek, s este 8 óra tájban
gördült be a busz újra a jászok fővárosába.
Dögei Imre krónikás
Jászsági Mézlovagrend

Visszatekintő
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Jeltelen sírok a Kaukázusban

A Kaukázus vadregényes tájait barangolták be gondolatban a Jász
Múzeum vendégei augusztus utolsó
szerdáján, akiket Varga László katonai hagyományőrző kalauzolt a II.
világháború áldozatainak sírhantjai
között.
Kárpáti Márta
A Múzeumi Esték meghívott előadója ezúttal szülővárosából, Balmazújvárosból érkezett hozzánk, de kutatásai
rendre sokkal távolabbi utakra szólítják. Varga László már gyermekkorában
megfertőződött a hadtörténelem szeretetével, s ezt a „betegséget” később sem
nőtte ki. Minden egy otthon őrzött
huszárszablyával kezdődött, amelynek
történetét ki kellett nyomozni. A katonakalandok kutatásából egyre több
izgalmas, sokszor titokzatos történet,
emberi sors kerekedett elő.

Az egymásra épülő kutatásokból
jutott el a XX. század vérzivataros történelméig, ahol a háborúk és hadifogolytáborok poklát megjárt visszaemlékezésekből, rokoni beszámolókból
kiderült, még számos fehér folt, vagy
szándékosan elmaszatolt lap akad az
emberiség nagy történelemkönyvében.
Egy háborús emlékműállítás kapcsán
Varga László és a hozzá csatlakozó maroknyi hagyományőrző ráébredt, hogy
az áldozatokat felsoroló tábláról még
sok név hiányzik. Mi történhetett ezekkel az emberekkel, vajon hol alusszák
örök álmukat azok, akiket hiába várt
haza családjuk a harcmezőről vagy a fogolytáborokból? A szálakat bogozva kiderült, hogy a hazánkért életüket áldozó honfitársaink jelentős részének földi
maradványait a Kaukázus lábainál kell
keresni. Őket az egykori Szovjetunió

kényszerítette fogolymunkára több
millió társukkal együtt. Varga László és
csapata elindult, hogy felkeresse ezeket
az elfeledett embereket, sírjaiknál nemzeti szín szalagot, nemezvirágot helyezzenek el egy Miatyánk elmondása
kíséretében.
A vállalkozás nem volt egyszerű.
Rengeteg levéltári és internetes kutatás, kapcsolati háló építés előzte meg
az ázsiai nagy utazást. Az elmúlt két
évben mintegy száz hadi temetőben
járt, ahol felkereste elhunyt honfitársaink sírhantjait. Azerbajdzsán, Grúzia,
Kazahsztán, Örményország, Üzbegisztán, Csecsenföld sztyeppéit és hegyeit
járva talált rá az elhurcoltak emlékhelyeire, köztük a jászboldogházi Szőrös
János sírjára is. Az 1945. június 29-én
elhunyt hadifogoly földi maradványai
Örményország földjében jeltelen sírban pihennek. A parcellák számozását
a dokumentációval összevetve lehet kikövetkeztetni, hol alussza
örök álmát az egykori fogoly, aki talán a vízi erőmű építésében vett részt,
sok ezer német, román,
cseh és magyar társával.
A temető fejfaként szolgáló sírköveit a helyiek
beépítették lakóházaikba, istállóikba. Néhány
idős még emlékszik az
egykori barakkokra, a
foglyok sanyarú életére,
a magyar foglyok szorgalmára.
Varga László megdöbbentő számadatokat
árult el a hadifogolytáborokról. Kazahsztán 600
ezer négyzetkilométeres
lágerországában például hárommillió ember
pusztult el az embertelen
munkakörülmények, az
éhezés és a betegségek
következményeiként. A
táborra emlékeztető mementó falán
180 ezer név őrzi az itt életüket vesztett
nők emlékét. A túra során arra is fény
derült, hogy a Kaukázus népei egészen
másképp értelmezik a honfoglalást, a
népvándorlást, mint ahogyan azt mi
az iskolában tanultuk. Rokonságunkra szívesen emlékeztetnek, és népművészeti tárgyaikkal, viseletükkel, népi
motívumaikkal, nyelvhasználatukkal
igyekeznek is bizonyságát adni a távoli
Európába vándorolt magyarokhoz fűződő rokoni kapcsolatoknak.
Az izgalmas, az előadó stílusából
fakadóan a téma ellenére is szórakoztató előadást két zenei motívum foglalta
keretbe. Ilonkáné Deme Gabriella lírai
katonadallal hangolt rá a témára, majd
Bernhardt András kürtön előadott katonai takarodója zárta le a vetített képekkel színesített műsort.

Világnapok ölelésében
A zene világnapja alkalmából a
Palotásy János Zeneiskola munkatársai interaktív, rendhagyó zenetörténeti
előadást tartottak Virágné dr. JuhászNyitó Klára tanárnő vezetésével.
Világszerte október elsején ünneplik a zene világnapját kulturális programokkal, közös örömzenéléssel. Városunkban a Palotásy János Zeneiskola
pedagógusai érdekes, interaktív előadással készültek az iskolás gyermekek
számára október 2-án, hétfőn délelőtt.
Az iskolás gyermekeket Virágné dr.
Juhász-Nyitó Klára tanárnő köszöntötte, és mesélt a bécsi klasszikus zeneszerzők életéről és zenei érdekességekről,
kulisszatitkokról.

A hangszerbemutatóval színesített zenei kóstoló Mozart, Beethoven,
Schubert és ifj. Strauss ismertebb művein keresztül villantotta fel a zenében
rejlő lehetőségeket és szépségeket, amelyeket a jelen lévő gyermekek igen nagy
érdeklődéssel fogadtak.
Az ölelés világnapja. A dr. Ördög
János szülész-nőgyógyász, holisztikus
orvos vezette jászberényi Lelki Köldökzsinór Egyesület figyelemfelhívó eseményt szervez. Október 15-én, vasárnap a CO-OP Áruház Átriumában és a
TESCO üzlet belső folyosóján az ölelés
világnapja alkalmából egy-egy öleléssel
szeretnének kedveskedni az arra járóknak, üdvözölni (9 órától 12 óráig) az
erre nyitottakat.
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Szívember Robotlány

Délelőtt fél 11 körül már javában gyűltek a gimnazista osztályok a
könyvtár előtt. A diákok felsétáltak
a lépcsőn, nevetgéltek és természe-

lémamegoldásra és jó állóképességet
eredményezett. „A kórházban töltött
idő alatt az volt a legnehezebb, amikor
a szobatársaim panaszkodtak, hogy fáj
a térdük, a lábuk… Én meg örültem
volna, ha van két térdem.”
A baleset után Réka átértékelte az életét, új lendületet merített és
blogolni kezdett. A lábatlan blog írása
segített neki feldolgozni a történteket,
ami azóta másoknak is erőt ad hasonló tragédiák átvészelésében. De nemcsak írásaival bátorít, előadásokat tart,
ami nemcsak a lába elvesztéséről szól,
hanem ráébreszt a hálára, az önelfogadásra.

tesnek vették azt, ami van, pont úgy,
mint Réka 2014 nyaráig. Az akkor 21
éves lány az átlagos fiatalok életét élte,
egyetemre járt, mérnöki szakon tanult,
imádott sportolni és szórakozni.
Az ominózus délutánon is egy fesztiválról tartott hazafelé a barátaival,
amikor lesodródtak az autópályáról, és
nekicsapódtak a szalagkorlátnak. Réka
a véletlenül arra járó civil mentősöknek
köszönhetően életben maradt, azonban
a baleset során a bal lába olyan szinten
sérült, hogy térd felett amputálni kellett. „Nem tudni, akkor miért maradtam életben, talán azért, mert van még
itt dolgom” – emlékezett vissza.
Felidézte, ahogy félig nyitott szemmel látta bejönni a papot a kórterembe,
és csak abban bízott, hogy nem hozzá
jött az utolsó kenetet feladni. Életszeretetének köszönhetően már 12 hét után
mankóval tudott járni. A gyógyulásban
segített neki a sport iránti szeretete is,
ami korábban megtanította a prob-

A bájos arcú lányt semmi nem gátolja meg céljai elérésében, modellként
és a színészetben is kipróbálta magát.
„Eleinte mindig mackónadrágban
jártam, nem érdekelt, hogy nézek ki.
Amikor először vettem fel szoknyát,
újra nőiesnek éreztem magam, és ez
önbizalmat adott. Azt gondolom, ha
valaki járhat gót stílusban vagy rózsaszín hajjal, én miért ne vehetnék fel
szoknyát műlábbal?!” – mondta, miközben a szebbnél szebb képeit mutogatta fotózásairól, köztük az Elle magazin címlapképét, amire az összes közül
a legbüszkébb.
„Tudjátok, Magyarországon évente
hány ember valamely végtagját amputálják?” – tette fel a kérdést, és sokunknak fogalma sem volt arról, hogy ez
mintegy négyezer embert érint. Réka
szerencséjére egy művégtagokkal foglalkozó cégtől termékmodellként kapta
meg a 20 millió forint értékű műlábat.
Ő az első Magyarországon, aki ilyet vi-

Lukoviczki Réka, a Robotlány története néhány éve az egész magyar
sajtót bejárta. A fiatal lány élete
teljesen megváltozott egy tragikus
autóbaleset következtében. A szerencsétlenségben elveszítette a fél lábát,
de hogy mit kapott helyette, arról
október 3-án, kedden a Jászberényi
Városi Könyvtárban beszélt.
Szabó Lilla

Egy húron pendülve

Különleges ajándékkal gazdagodott
a Jász Múzeum még a nyár végén,
augusztus 12-én. A Csángó Fesztivál
alkalmából három oszét fiatal tett
látogatást az intézményben, akik a
közös múlt ápolásának jelképeként
egyedi hangszert adományoztak a
múzeumnak.
szabó

A jász-oszét kapcsolat gyökerei
őseink világába vezetnek vissza, melynek feltérképezését célul tűzte ki a Jász
Múzeum. Ennek apropóján az elmúlt
években többször oszét földre látogattak. Hortiné dr. Bathó Edit, a múzeum
igazgató asszonya a tavalyi vendégség
során ismerkedett meg Timur Ilaty
hangszerkészítővel, fiatal zenésszel.
Idén viszonozta a látogatást két zenésztársával, Tajmuraz Beroztyval és Maxim
Perisatyval együtt.
Timur keze munkáját dicséri a
múzeumnak felajánlott duadastamon
fandyr nevű hangszer, mely egy szöghárfára emlékeztető zenei eszköz. A
fandyr több mint 300 éves múltra tekint vissza. Érdekessége, hogy megtévesztésig hasonlít a Jászkürt palástján
található szöghárfára, valamint az alá-

nok ősi Nart eposzának ábrázolásaira.
A hasonlóság nem véletlen, hiszen a
szépen szóló hangszert gyakorta használták történetmesélés aláfestő szólamaként.
A múzeumigazgató asszony segítségével a hangszer történelmi hátterébe is betekintést nyertünk. Elmondta, hogy az 1930-as években az egyik
vlagyikavkázi múzeum őrzött hasonló
fandyrt, mely a Tomajti család tulajdonából származott. Azonban az intézményből nyoma veszett és azóta
sem került elő. Emlékét mára csupán
fényképek őrzik, melynek segítségével

selhet, a készülék különlegessége pedig
az, hogy telefonos applikációval programozható, valamint lépcsőn fel-le tud
vele közlekedni.
„A társadalombiztosítás sajnos ezt
nem támogatja. Ezért a közeljövőben
szeretnék létrehozni egy alapítványt,
hogy ezek a lábak ne számítsanak luxuscikknek.” Réka nemes céljai mellett
álmairól sem mond le. Rendszerint
lejár a házukhoz közeli edzőterembe,
TRX-ezik, a gyakorlatok végrehajtásában pedig a robotláb programozása
segíti. Csillogó szemekkel újságolta azt
is, hogy mostanában futni tanul egy
speciális futólábbal, és reményei szerint
a 2024-es paralimpiáig meg sem áll.
„Az volt az álmom, hogy fussak.
Mindenki le akart róla beszélni, de
amikor először próbáltam a futólábat,
olyan szárnyakat kaptam, amit elveszítettem a balesetben.” A jelen levő
fiatalokat arra buzdította, hogy a nehéz pillanatokban is találják meg a jót,
amiért érdemes felállni. Ő is ezt tette,
és mára jó úton jár, hogy teljesen feldolgozza a történteket. Ebben a barátai is támogatják, akik a mindennapok
során gyakran viccelődnek vele, hogy
ne „lábatlankodj már” vagy épp „Réka,
megint bal lábbal keltél”. A „robotlány” becenév szintén Réka humorából
fakad, mivel – ahogy ő fogalmazott –,
sokkal menőbb így nevezni, mintha
maradna a hagyományos műlábnál.
A hallottak nagy hatással voltak a
gimisekre, akik az előadás végén személyesen is odamentek Rékához beszélgetni, és néhány szelfit is készítettek
a szívember robotlánnyal.
2014-ben Timur Ilaty megalkotta a 12
húrú fandyrt. A kézzel faragott hangszert számos motívum díszíti, többek
között fellelhető labirintusra hajazó
ábra, illetve a hárfa felső részén kimunkált lófej forma.
– Oszétiában sokkal jobban ismerik népünk gyökereit, úgy tartják, hogy
egy vérből valók vagyunk. Számunkra
ez az ajándék a közös múltat összekötő
kapocs jelképe – méltatta a hangszer
készítőjét és a nagyvonalú ajándékot
Hortiné dr. Bathó Edit.
A nagy becsben tartott ajándék
ezentúl a múzeumban kap kiemelt helyet, és hamarosan egy kiállítás keretében a város lakói és minden érdeklődő
megtekintheti.
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Mező Áron világcsúccsal világbajnok
 folytatás az 1. oldalról
Második nap felhúzásban 237,5 kgos teljesítményével diadalmaskodott,
ami ismét aranyérmet jelentett számára.
Megpróbálta megdönteni az addigi
rekordot is, de 260 kg felhúzását, illetve a többi fogását is érvénytelenítették.
Ugyanezen a napon, fekve nyomásban
is indult, ahol a 160 kg nyomásával a
második lett.
Pénteken ismét felhúzásban indult,
ami nagy megmérettetés volt számára, hiszen két nap alatt a gerincoszlop
nem tudja kipihenni magát rendesen,
ezért teljesítményben általában nagy
visszaesés várható, illetve nagy az esély
a sérülésre. Áron mindenesetre tartalékolta erejét erre a versenyszámra is. Az
első fogása 230 kg volt, amit sikeresen

teljesített, második fogásánál viszont
rossz döntést hozott 255 kg-os felhúzását érvénytelennek ítélték a bírák, így
második lett. Szombaton a több napos
versenyzés már kivette az erejét, így 180
kg nyomása – ami elég lett volna az első
helyhez –, nem sikerült, így újabb ezüstérem lett a jutalma.
– Hatalmas élmény volt részt venni egy ilyen rangos világversenyen, és
megmérettetni magam a legjobbakkal.
Amiért oda utaztam az sikerült, és ezért
hálás vagyok Istennek. ”Soli Deo Gloria
- Egyedül Istené a dicsőség – nyilatkozta
Mező Áron hazaérkezése után. Elmondta azt is, milyen hálás a családjának, a
városnak, a szakosztályának és másoknak, akik segítségével részt vehetett ezen
a versenyen.

A turizmus napja

Szeptember 27-én ünnepeljük világszerte az utazás szeretetét, azaz a Turizmus Világnapját. Ezt tettük Jászberényben is.
A Tourinform iroda idén ingyenes városi sétákat szervezett erre a napra, mely
során Máté Éva idegenvezető segítségével
ismerhettük meg városunk főterének rejtett értékeit is. Nagy örömünkre három
különböző iskolából – Terplán, Székely,
Szent István –, érkeztek osztályok, akik
éltek ezzel a lehetőséggel.
„Utazzunk!” című általános iskolásoknak kiírt rajzpályázatunkra közel
ötven kitűnő pályamű érkezett. Nehéz dolga volt a Bartos Kinga, Velkeiné
Pócz Ilona, Molnár Mária Edit alkotta

kazsimér

Szabó Zsolt Viktor
világbajnok

Október 7-én szombaton, a Miskolchoz közeli Felsőzsolcán rendezték
a GPC Erőemelő Világkupát, ahol
városunkat Szabó Zsolt Viktor, a
Victory Gym versenyzője képviselte.
Felhúzásban a Masters I. -140 kgos kategóriában, 308 kg-al új világrekordot ért el, és természetesen aranyérmes lett. Fekve nyomásban szintén
I. helyezést ért el 185 kg-os teljesítményével. Jövő héten Zsolt Prágában
a WUAP Erőemelő Világbajnokságon
vesz majd részt.

Sajtótájékoztatót tartottak október
3-án a Városháza tanácstermében a
Demokratikus Koalíció helyi alapszervezetének képviselői és tagjai
Közmeghallgatás címmel.
Demeter Gábor
Bevezetőjében dr. Gedei József, a
képviselő-testület DK-s tagja és a párt
helyi vezetője elmondta: úgy gondolják,
ezeken a fórumokon nem annyira a köz
érdekeit képviselik az ott megjelenő politikusok és valami baj van a közérdek
képviseletével.
Elsőként Stefán Ildikó mutatkozott
be, aki néhány hete a megyei közgyűlésben a DK listájáról mandátumot szerzett. Véleménye szerint jót tesz egy pártnak és a közgyűlésnek is, ha soraikban
nők is vannak, hiszen kicsit más szemszögből, gyakorlatiasabban látják a dolgokat, mint a férfiak. A megyei közgyűlésben saját politikai pártját képviseli, de
mindenképpen előtérbe kívánja helyezni az általa reprezentált embereket.
Gregor István, a Városüzemeltetési
Bizottság DK-s külsős tagjaként arról

beszélt, hogy úgy látja, a bizottság tevékenysége látványos, épülnek járdák,
felújításra kerülnek parkolók, itt aszfaltoznak, ott térköveznek. De ezek ellenére mégis a lakossági fórumokon a város
elhanyagoltsága kerül képbe, és ennek
okát a ráfordított pénz hiányában látja.
Véleménye szerint erre sokkal többet
kellene költeni, abból minél több dolgot rendbe tenni, mert ha jó a város infrastruktúrája, annak megtartó ereje van.
– Aligha elvitatható, hogy az elmúlt
évtizedekben a város fejlődött – kezdte
tájékoztatóját dr. Gedei József. A városvezetésen kívül álló képviselőnek azonban nemcsak az a feladata, hogy lássa,
mi az, ami előrehaladt, hanem felhívja
a figyelmet arra, mi az, amin jobban
lehetne dolgozni, ami hibás vagy teljesen rossz, és azt látja, van mit mondani.
A város Esélyegyenlőségi Programját
nagyszerű dolognak tartja, de szerinte
csak papíron létezik, a városvezetés hozzáállása pedig rossz. A kitűzött jövőkép
elérését, a lakosság közügyekbe történő
bevonását elvileg a közmeghallgatás,
körzetbejárások, fórumok hivatottak
szolgálni, mint a közvetlen demokrácia

Hullahopp
Guiness-rekord

Ashlee Male, bár csak három éjszakára jött el hozzánk Angliából, egyet
arra szánt, hogy a jászberényi Főnix
Fészek Műhelyházban újra bemutassa nekünk tehetségét, mely egészen
a Guiness-rekordok gyűjteményébe
repítette.

zsűrinek, ezért a tíz nívódíjas alkotás
mellett négy különdíjas művet is jutalmaztunk. Az Apponyi Albert és a
Szent István iskolák tanulóinak alkotásai a Déryné Rendezvényház aulájában
láthatóak október végéig.
A történelem és a művészet jegyében a Jász Múzeum, a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria, valamint a Szikra
Galéria is csatlakozott programunkhoz.
Mindhárom helyszín ingyenes belépési
lehetőséget biztosított az érdeklődőknek ezen a jeles napon. A Jász Múzeum
ráadásként október 1-én rendhagyó városi sétával is készült „Székely Mihály
nyomában” címmel.
Molnár Mária Edit
Tourinform irodavezető

Városunk ügyeiről
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fontos eszközei. Úgy véli, a jászberényi
közmeghallgatás nem tudja betölteni
célját, és ebben a formában nem szolgálja a jövőképet. – A városlakók nem
érzik, hogy a politikusok készek és képesek az ő bajukra megoldást találni,
még kevésbé, hogy őket szolgálnák. Úgy
tűnt, inkább elhallgattatni, mint sem
meghallgatni akarták a más véleményen
lévőket. A városvezetés nem szolgálni,
inkább uralni akarja polgárait – fogalmazott Gedei József.
A DK-s képviselő úgy véli, hogy
„nem a ’köz útja’ az ÉMÁSZ részvényeken, mint a város vésztartalékán túladni, 4 milliárd hitelt két évvel az adósságkonszolidáció után a város nyakába
akasztani. A köz érdekében az áll, hogy a
vésztartalékhoz ne nyúljanak, hogy Jászberény ilyen nagy mértékben ne adósodjon el, maradjon erőforrás a jövőbeli
beruházásokra. Sajnos a közérdek nem
érvényesülhet kellően városunkban.”
A sajtótájékoztató zárásaként az elkerülő út harmadik szakaszának megépítése ügyében a DK helyi képviselői és
tagjai által kezdeményezett aláírásgyűjtésről esett szó. A sok száz aláíró jelezte,
hogy ez volna a várost érintő legfontosabb feladat és a városvezetésnek többet,
jelentősebb erőfeszítéseket kellene tennie a megvalósításért.

De mi is az a Guiness Rekordok
Könyve és hogyan lehet oda bekerülni?
Ez a különleges kiadvány nemzetközileg elismert és hitelesített rekordokat
jelentet meg, melyek az emberi teljesítőképesség határait feszegetik. Egy
bizonyos Sir Hugh Beaver, a Guiness
sörfőzde akkori igazgatója volt az ötletgazda. 1951-ben épp vadászaton
volt társaival, akik azon kezdtek el
vitatkozni, hogy a nyírfajd vagy az
aranylile a leggyorsabban repülő madár. 1955 augusztusában végül megszületett az első Guiness Rekordok
Könyve és karácsonyra már a bestseller
listák élére került. A könyv egyébként
maga is tart egy rekordot, méghozzá
a valaha legtöbbet eladott sorozat rekordját. Ashlee még nem tudja, hogy
produktuma végül bekerül-e a lapok
közé, ugyanis elmondása szerint a rengeteg eredmény szelektálásra kerül,
mert magas számuk miatt nem férnének bele a kötetekbe.
A közel egyórás előadás keretein
belül Baráth Bence fordításában olyan
őrült eredményeket ismerhettünk meg,
mint hogy hány üvegpalackot lehet kinyitni a homlokunkkal, mekkora a világ leghosszabb szempillája, vagy hogy
milyen hosszú ideig lehet visszatartani
a lélegzetünket. Az utóbbit ki is próbálhattuk, de a jelenlévők közül mindenki
alul maradt a 24 perces rekordot tartó
spanyol úriemberrel szemben.
A magyarok eredményeit is górcső
alá vettük, akik közül a legrendkívülibb
annak a lánynak a teljesítménye volt,

aki több mint 13 percen át egyensúlyozott a gitárján egy kosárlabdát,
miközben természetesen nem felejtett
el pengetni sem. A legnagyobb száj, a
legtöbb emberi testen fellelhető lyuk és
a legtöbb megevett hamburger kategóriákban már többen is bizonyítottak,
de miként lehet vajon felállítani egy
rekordot? Ashlee-től megtudhattuk,
hogy öt euró nevezési díjra van szükség, de ha egy már meglévőt szándékozunk túlszárnyalni, akkor azt ingyen is
megtehetjük. Ő egy kilencéves kislány
rekordját döntötte meg idén szeptemberben, amikor mérlegállásban összesen 208-szor pörgette meg lábfején a
hullahopp karikát.
Az embereket mindig is ösztönözte
egy magasabb cél elérése, a valahová
tartozás vagy önmaguk meghaladása,
és ha teljesítményünkkel az újságok,
könyvek oldalaira is bekerülhetünk,
az még inkább motivál bennünket.
Ashlee szerint azonban annál hatalmasabb erő nincs is a világon, amikor
el akarunk érni valamit, és az végül
sikerül. Saját eredményével egy kutyamenhely megmentéséért gyűjtött adományokat, de nem titkolt célja volt az
önfejlesztés, a példamutatás és a boldogság elérése sem.
Mint mondta, bármibe is kezdjünk, az olyan legyen, ami örömmel
tölt el minket, és soha ne sajnáljuk rá
az időt vagy az energiát. Ha elég figyelmet szentelünk a részfeladatoknak, akkor bármire képesek lehetünk. Műsora
végén be is bizonyította nekünk, hogy
ezek nem pusztán üres szavak. A hullahopp karikákat orrán, térdén és nyakán is pörgette, miközben spárgázott,
fejen vagy fél lábon állt. Később már
minden végtagjára jutott egy-egy karika és őt nézve az ember úgy érezhette,
hogy kitartással, tehetségünk felvállalásával és egy kis vidámsággal nincs a
világon olyan feladat, amit ne tudnánk
véghezvinni.

Fotó: Szalai György
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Könyv a Jászok Egyesületéről

A jászok történelmének egy újabb
szeletét tárta fel és gyűjtötte kötetbe
dr. Suba Györgyné Kocsi Julianna Jászok Egyesülete Budapesten (19211946) címmel. A szerző 13. könyvét
múlt csütörtökön mutatták be a városháza dísztermében.
Gergely Csilla

Fotó: jasznaplo.hu
Winkler Mártát, az alternatív pedagógia úttörőjét a szakmabelieknek
nem kell bemutatni. Jobbára ők,
leendő és gyakorló pedagógusok,
valamint az oktatás dilemmáival
küzdő szülők töltötték meg a könyvtár kamaratermét csütörtök délután
Örömre nevelni című könyvének bemutatóján.
kárpáti
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat csütörtöki napja a víz
témája köré épült. Ennek jegyében az
előadás nyitányaként minden résztvevő, sőt az egész országban a könyvtári
napokhoz csatlakozva ebben az időben
valamennyi könyvbarát elfogyasztott
egy pohár vizet. Winkler Márta belépője sem volt mindennapi. Dallal köszöntötte a közönséget, majd hamarosan meg is énekeltette őket. Egyiküket
bemutatkozásképp még táncra is perdítette. Mint később elmondta, tanítványai nevét mindig dalban kéri el és arra
törekszik, hogy a lehető leghamarabb
megtanulja a nevüket. A táncmozdulatoknak szintén célja van. Ily módon
már az első testi kontaktus alkalmával
képet kap a gyerek jelleméről. A görcsösség vagy a laza ízületek sok mindent elmesélnek. Ezeket az esetleges
görcsöket oldja a rengeteg játék, közösségi élmény, dalolás, zenélés, amit Márta néni osztályában átélnek az alsósok.
Winkler Márta röviden önmagáról
is beszélt néhány szóban. Meghatározó volt számára a Palócföldön, gazdag
szeretetben megélt gyermekkor, az a
szeretetből odafigyelésből összerakott

kincs, melyet édesanyjától kapott. Ezt
az empatikus tudást vitte tovább pedagógusként. 1988-ban nyitotta meg
saját iskoláját, amelyben a hosszú évek
tapasztalataiból kiszűrt, egyedi tanítási technikákból összegyúrt pedagógiai
módszert alkalmazza. Ennek alapja a
személyre szabott tanítás, a szeretet, a
rengeteg mozgás és zene.
Winkler Márta iskolájának mottója az örömre nevelés. Ebbe az iskolába
kedvvel járnak a diákok, mert itt a tanulás élmény. Játék közben észrevétlen
vándorol a tudás a fejükbe. Tapasztalati úton, egymást is tanítva tanulnak
a gyerekek. A közösség inspirál, s a
közösséget a kiváló pedagógus inspirálja. Együtt énekelnek, kirándulnak,
alkotnak, játszanak, ünnepelnek. Az
iskolát nem kötelességként, hanem élményként élik meg a gyerekek a lassan
három évtizede sikerrel működő intézményben.
Az Örömre nevelni című könyvben
erről ír Winkler Márta. A bemutatott
kötet az értelem, érzelem, akarat egységében mutatja meg az információ átadásának leghatékonyabb módszereit,
amelyet haszonnal forgathatnak szülők, pedagógusok egyaránt.
A sodró lendületű előadás végén
rövid film alapján betekintettünk a
Kincskereső Iskola mindennapjaiba,
s bizonyosságot szereztünk róla, hogy
Winkler Márta iskolájában valóban
örömteli hangulatban pezseg az élet.
Végezetül egyéni kérdésekre válaszolt
az írónő, ahol többek között a közösség szerepének fontosságát, az egymás
iránti figyelemben töltött idő hasznát
méltatta.

Apróhirdetés
Jászberény, Nagykátai út 3.

Jászberény főterén társasházi lakást
vásárolna magánszemély. Érdeklődni:
06/20-566-1259

106 féle laminált padló
készletről!

Eladó 8000 m2 szőlő-szántó, ipari árammal, fúrt kúttal, kis épülettel
Jászfelsőszentgyörgy Bánhegyen a főúthoz közel. Érd.: minden nap 16 óra
után a 06-57/420-057-es telefonszámon.

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

A hiánypótló kötet az 1991-ben
újjáalakult Jászok Egyesülete elődszervezetének megalakulása és beszüntetése
közti időszakban tárja fel annak működését igen gazdag forrás- és képanyaggal. A komoly kutatómunkát Subáné
Kocsis Julianna vállalta magára, olyan
elhivatottsággal és szeretettel, ahogyan
előző tizenkét kiadványa kapcsán is
tette.
A tartalmilag igen gazdag, elegáns megjelenésű könyv bemutatóján
Kissné Kohári Erzsébet köszöntötte a
megjelenteket október 5-én a városháza dísztermében, majd Szabó Tamás
polgármester méltatta a kötet szerzőjét.
Köszönetet mondott áldozatos munkájáért, mellyel újabb szeletét tárta fel a
Jászság történelmének és felajánlotta az
önkormányzat segítségét a jövőben is,
hogy az elszármazott jászokat közösségünkbe vonjuk.
A kötetet dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke mutatta
be. Bevezetőjében a Jászok Egyesületének megalakulásáról beszélt, melyet
dr. Czettler Jenő akadémikus, a FelsőJászság országgyűlési képviselője hozott
létre. A fővárosban maga köré gyűjtötte
az otthonról elkerült jászsági fiatalokat
és idősebbeket, hogy kölcsönösen se-

gítsék egymást és táplálják az otthonról
hozott jász identitástudat tüzét. „Élő és
erős kapcsolat kötötte össze akkor is az
elszármazott és az itthon élő jászokat.”
Subáné Julóka jászapáti és jászberényi
polgárként a Jászság különböző társadalmi csoportjainak a tevékenységét
kutatta és vizsgálta, lefedve különböző
rétegeit és elemeit. Dobos László szerint méltán nevezhetjük Julókát a jászsági helytörténetírás nagyasszonyának.
Örömét fejezte ki, hogy a Jászság
fővárosában, Jászberényben mutathatták be ezt a kiadványt és köszönetet
mondott a szerzőnek és munkatársainak. Elsősorban dr. Suba Györgynek,
Papp Izabella lektornak, Stuchlik Józsefné Szabari Erzsébet anyanyelvi lektornak, Nagy Tamás fotósnak és a fordítóknak: Láncziné Taczman Gizellának,
Nagy Géza Balázsnak, Havasi Teklának,
valamint Taczman Andreának.
„A Jászságért” Alapítvány által kiadott kötet műnyomó papíron 260

Fiktív élettörténet
Doboss Gyula egyszerre irodalomtörténész, tudós és író, október 3-án
mégis mint régi jó barát, tisztelt
tanár jelent meg a könyvtár kamaratermében, ahol egykori diákjai,
kollégiái üdvözölték őt és ismerhették meg legújabb kötetét.
Kazsimér Nóra
Legutóbb négy évvel ezelőtt jelent
meg könyv az írótól, egészen addig
zömében cikkeket és tanulmányokat
vetett papírra. A szépirodalom a Merza
napló című kötetével érkezett meg
szerzői életébe, ami tulajdonképpen
egy családregénynek álcázott én-regény, ahol a szereplő néha maga a narrátor, néha azonban rábízza a történet
mesélését másokra. Ebben a kötetben
a központi figura Merza István, aki
Szibériában volt hadifogoly, és akinek
naplójegyzeteit az író egy-két helyen
továbbgondolta.

Cement Diszkont

OSB 8mm-es (2,5 m x 1,25 m x
0,008 m) 2.550 Ft/tábla (816 Ft/m2)
Gipszkarton (2 m x 1,2 m x 0,012 m)
1.140 Ft/táblától (475,15 Ft/m2)

Doboss Gyula úgy határozza meg
a regény műfaját, mint családi dokumentumok és saját elképzelések lírai
ötvözete. A Merza unoka ezzel szemben
sokkal inkább fikcióba öltöztetett élettörténet, amiben a szerző elmondhatta másoknak mindazt, melyre szemtől
szemben soha nem adódott alkalma. A
könyvbemutató során megtudhattuk,
hogy a merza szó tulajdonképpen egy
perzsa név, amit az örmények használtak megszólításkor. A szerző az irodalmi elbeszélésnek és az önkifejezésnek is
eleget akart tenni mozaikos szerkezetű,
levelekkel, naplórészekkel teli fordulatos regényében, mely a 20. századi Magyarországon ível keresztül.
A történet szerint 1957 első napjaiban Zsül megismerkedik a tizenhét
éves Nellivel, viharos szerelmük azonban tragikusan megakad. A fiatalembert életveszélyes lőtt sebbel szökteti át
a határon dr. Anker professzor. A forradalmár ifjúnak most már mindenkép-

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

A hét minden napján
a Sólyom u. 13-ban is
várjuk vásárlóinkat!

oldal 500 lábjegyzettel és hivatkozással, 31 életrajzzal. Ebből is látszik,
hogy milyen alapos és alátámasztott
munka. Amint azt az összefoglalóban
is olvashatjuk: „jól szerkesztett, páratlanul adatgazdag feldolgozás”. A kötet
három főbb részből áll: az egyesület
megalakulásának körülményei, a konkrét tevékenységeik, rendezvényeik, valamint a függelék rengeteg adattal és
forrásanyaggal. A kiadványból tükröződnek a szülőföld szeretetéért és a jász
identitás erősítéséért tett erőfeszítések,
amelyek még a nehéz időkben is ös�szetartották a mieinket, tartózkodási
helyüktől függetlenül.
A méltatást követően Subáné
Julóka mondott köszönetet segítőinek
és a könyvbemutatón megjelenteknek,
akiknek érdeklődése az igazi jutalom
számára. Az esemény zárásaként Tarnay
Alajos két szerzeményét adta elő Sas
Dániel zongoraművész, a Palotásy János Zeneiskola tanára.
pen menekülnie kell, hisz önvédelemből megölte Nelli gyámját, a hírhedt
orgazdát. A hol könnyelmű, hol szigorú világlátású főhős sorsa, a megrendítő családi emlékfoszlányok felidézése
átszövi a nyugtalanító hazai háttérrel
színezett alaptörténetet. A férfilélek
rejtelmein túl emlékezetes nőalakokról
is olvashatunk, akik egyszerre testesítik
meg a képzeletbeli, vágyott szerelmet
és a démont, akivel a férfi örökké tartó
mitikus küzdelmét vívja.
A regényben jelentőségteljes motívumok, álmok, víziók, olvasmány- és
filmélményekre történő utalások adnak realitást a lebegő eseményeknek
és kapcsolják össze a figurákat. Ám az
író nemcsak saját kötetének részleteibe avatott be bennünket, hanem abba
a sokszor átláthatatlan folyamatba is,
amit könyvkiadásnak hívunk, és ami
ma már egészen másként zajlik, mint
régen. A családias eseményt a tanárdiák viszony elkerülhetetlen légköre rendkívül bensőséges beszélgetéssé
formálta. A nosztalgikus, rendhagyó
irodalomóra kérdésekkel, múltidéző
társalgással és könyvvásárlással zárult.
Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
/Csomor Családi
Méhészet

Fenyő fűrészáru értékesítés.
Többféle cement kapható.
NF30 falazótégla 290 Ft/db

4 raklaptól. Egyéb költség nincs.
Betonvasak, térhálók, térkövek
nagy választékban.
Megérkeztek a téli tüzelők!
Tíz féle szén kapható!
Áraink az áfát tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.
Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk.

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

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
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Palackozott nemesség
 folytatás az 1. oldalról
A borok mellé – ahogy a nagy könyvben meg van írva –, több helyen sajtkülönlegességeket, hurkát, kolbászt, zsíros
kenyeret kínáltak.
A borünnepre rendszeresen járók
találkozhattak ismerős arcokkal, hiszen
számos pincészet munkatársai évek óta
a vásár állandó résztvevői. Az egri borvidékről Gál Tibor és a Juhász testvérek
borászata látogatott el. A pincészetből
megízlelhettük a borvidék egyik legendás
nedűjét, az Egri Bikavért, amit ez év márciusában minősítettek Hungarikummá.
Az tökéletesre érlelt testes vörösborok
mellett élénk zamatú fehérborok is előtérbe kerültek. Több kiállítónál megtalálhattuk a fehér borok egyik leggyakoribb

fajtáját, az elegáns illatú
olaszrizlinget. Jászberényt
a Túri pincészet képviselte, standjuknál felfedeztük a pincészet bio-borait,
melyek zamata most sem
okozott csalódást kóstolóinak. Az este folyamán
gyöngyözőborral várta
ínyenceit a budafoki Törley pezsgőpincészet.
Kínálatból nem volt
hiány, de mi a magyarok kedvence? A kiállítók szerint napjainkban
a rosé divatját éljük, és a
vörösborok is népszerűbbek fehér testvéreiknél. A

Üldözés és lövöldözés
Szerda délután balesetet szenvedett
az a tolvaj, aki Farmos felé menekült
lopott autóval. A hajszában rendőrautók is megsérültek és lövés is eldördült, végül Jászberény külterületén fogták el a tolvajt.

A Nagykátai Rendőrkapitányság
járőrei október 4-én 14 óra 30 perc
körüli időben Tápiószele külterületén
figyeltek fel egy Ford Escort típusú

személygépkocsira, amelyet korábban a
településről loptak el. A járművet megkísérelték megállítani, azonban annak
vezetője a rendőri jelzéseket figyelmen
kívül hagyva továbbhaladt Farmos,
majd Jászberény irányába a 3117-es
számú úton. Menekülése közben kettő
rendőrautónak nekiütközött az általa
vezetett járművel, amelyre egy rendőr
– élete és testi épsége megóvása érdekében – több lövést adott le szolgálati

Zenedobozt lopott. A Jászberényi Rendőrkapitányság
eljárást indított lopás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt T. Gábor jászberényi lakos ellen. A 19 éves
férfi október 7-én a déli órákban Jászberényben a javítás
alatt álló tetőn keresztül bemászott egy tanya épületébe,
ahonnan eltulajdonított egy zenedobozt. A nyomozók házkutatást tartottak a férfinél, akinek otthonában megtalálták
az ellopott tárgyat. A rendőrök a helyi lakost előállították
a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták.

borünnepen mindenki megtalálta számítását, a borvidékek kitűnő borait pedig
mércére állíthatták fogyasztóik.
A 14. Berényi Borünnepen díjazott borok: 2017. év fehérbora – Pápa
Család Borpincéje, Somló-hegy – Juhfark 2009 késői szüretelésű; 2017. év
rosébora – Maczkó Róbert Pincészete,
Villány – MedveÁlom Rosé 2017; 2017.
év vörösbora – Juhász Testvérek Pincészete, Eger – Juhász Gesztenyés Selection.
Nemcsak borokat, de pogácsát is
díjazhatott a közönség. Leskó Szabolcs
készítette el a legfinomabb harapnivalót
(Ócsai snidlinges pogácsa), őt követte
Deme Józsefné (Tejfölös pogácsa dióval),
harmadikként pedig Majzik Jánosné remekelt (juhtúrós pogácsa)
fegyveréből Jászberény külterületén. A
22 éves férfi mindezek után gyalogosan
próbált menekülni, de a rendőrök elfogták.
Elsődleges adatok szerint az eset során rendőrök nem sérültek meg, a férfi
az ütközések következtében szenvedett
sérülést. A lőfegyverhasználat személyi
sérülést nem okozott. R. Józseffel szemben a Nagykátai Rendőrkapitányságon
lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, az eset
további körülményeit a Szolnoki Járási
és Nyomozó Ügyészség vizsgálja.

9. oldal

Szabó Magda rejtett élete
 folytatás az 1. oldalról
Szeretett férjének pedig a Megmaradt
Szobotkának című könyvében állít emléket. E három alkotás részleteiből szólt
hozzánk Nagyváradi Erzsébet színművész
érzelmes előadásában és Kutik Rezső gitárjátékán keresztül a megidézett írónő.
Írógép, asztal, karosszék, könyv, és
a megszólaló csend – a színpad egyszerű díszlete elevenítette fel a múltszázad
meghatározó írójához köthető tárgyi emlékeket. Az átélést Nagyváradi Erzsébet
titokzatos mégis kitárulkozó monológja
hozta el a közönség számára.
„1949-ben a Bárány című verses kötetemért elnyertem a Baumgarten díjat.”

– Szabó Magda élete egyik sorsfordító
eseményével kezdődött a monológ, hiszen a történelemből tudjuk: valójában
Kuczka Péter kommunista költő kapta
meg a neves kitüntetést.
A múlt igazságtalanságából felocsúdott nézők hamarosan Szabó Magda
gyerekkorában találták magukat. A debreceni születésű írónő sosem volt átlagos
kisgyermek. Nem babázott, latinul feleselt, és már három évesen írt, olvasott.
Különcködő kislány volt, istenadta te-

hetség, aki kardinális természetével már
gyermekkorában kiállt elveiért.
Ez jellemezte később is, az 1900-as
évek derekán. Nem hajtott fejet a rendszernek. Ennek következményeként
1949-től 1958-ig nem is publikálhatott.
A hallgatás tíz éve alatt írt alkotásait csak
később adták ki.
A színdarab második felvonásában az írónő szerelmi élete tárult elénk.
Szobotka Tibor íróval való kapcsolata a
puritán, tiszta, álarc nélküli érzések kapuját nyitotta meg. A két író élete találkozásuk pillanatától eggyé vált és 35 éven át
elválaszthatatlan párt alkottak. Gyermekük nem született, az írónő mégis nagycsaládról álmodozott.
Őszintén vallott élete szerelme elvesztéséről, a mély fájdalomról, a magányról,
férjének utolsó óráiról. Az utolsókról,
melyek még mindig kettőjükről szóltak.
Szobotka Tibor ajkán kedvese becenevével, „Agyigóval” távozott a földi életből.
Felesége Szonett című versében ír az elmúlásról, amit az est záróakkordjaként
gitárhúron pengetett el Kutik Rezső,
Nagyváradi Erzsébettel közösen énekelve. Az előadásban hallottak az írónő belső vívódásaival, gondolataival itatták át a
közönséget, méltó emléket állítva ezzel
Szabó Magdának.

Tűzeset. Október 7-én, szombaton nyolcvan négyzetméter alapterületű családi ház alatti pincében keletkezett
tűz Jászfényszaruban, a Kiss Ernő úton. A tűz hamarosan
a pincében tárolt tárgyakra is átterjedt. A jászberényi hivatásos tűzoltók gyorsan és szakszerűen elfojtották a lángokat és elvégezték a szükséges utómunkálatokat. Munkájukat a helyi önkéntes egység is segítette. A házban hat
ember él életvitelszerűen, azonban lakosságvédelmi intézkedésre nincs szükség.

TARGONCAVEZETŐ
és RAKTÁROS
munkakörbe dolgozókat felveszünk.
Szállás szükség esetén biztosított.
Érdeklődni: 06-30/499-6819

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása
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És az örök szerelem Székely Mihály nyomában
A Székely Mihály gyermekkorához
kötődő helyszíneket érintő, rendhagyó idegenvezetés a Jász Múzeumtól
indult Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató vezetésével október elsején, verőfényes vasárnap délután.
Gergely Csilla

Fotók: Szalai György
Ki mesélhetne hitelesebben az örök
szerelemről, mint egy olyan pár, akit
tudvalévő, az Isten is egymásnak teremtett. Rudolf Péter feleségével NagyKálózy Eszterrel Rómeó és Júlia történetét jelenítették meg múlt kedden, a
Főnix színpadán. Ezúttal éppen négyszázegyedszer.

kapaszkodva Rómeóval együtt izzad a
tenyerünk, míg vallomását elsuttogja
szerelmének és miközben Júlia vár az ifjú

kárpáti
A berényi közönség néhány évvel ezelőtt a Lehel Film-Színházban tapsolhatott az egyedi feldolgozású darabnak, melyet most ismét telt ház előtt mutatott be
a nagyszerű színész házaspár És Rómeó és
Júlia címmel. Az ismert történet különlegességét az adja, hogy valamennyi szerepet a két színész jeleníti meg. Pillanatok
alatt válnak Montague-ból Capuletté és
vissza, hogy akár önmagukkal megküzdve ketten benépesítsék a színpadot. Amikor szereplővé lép elő a szemüveg, szerepcserét jelent egy fejre húzott kapucni
vagy egy ujjakból formázott monokli, s a
dadust egy fejre húzott bugyogó jeleníti
meg, akkor a nézőnek egy másodpercnyi
unalom sem jut. Kénytelen feszülten figyelni az előadás minden mozzanatát, és
hol kacagva, hol meghatódva újra élni
az örök szerelem történetét. Ez a sodró
lendületű, színészi virtuozitást bemutató
előadás képes rá, hogy akkor is feszültségben tartson, ha pontosan tudjuk mi
lesz a sztori vége. A képzeletbeli falon

üzenetére ugyanolyan sebesen ver a szívünk, mint az érzelmek viharában vergődő hajadonnak. Lélegzetvisszafojtva éljük
át Júliával a kripta rettegését vagy Rómeóval a halál felismerésének kegyetlen
valóságát. Rudolf Péter négyszázegyedszer is képes volt valódi könnyekkel sírni
és Nagy-Kálózy Eszter elhitetni velünk,
hogy a szerelemért meg lehet halni.
A döbbenetből csak a hosszú percekig hangzó taps szabadított fel, mely az
egész kétszemélyes társulatnak szólt.

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

A séta a Jász Múzeumtól indult a
Bercsényi út irányába, amelyet úri utcának is neveztek. Itt telepedett le az
első zsidó kereskedő, Buck Gábor, akit
további zsidó családok követtek. 1857ben a zsidó közösség megvette Horti
Lászlóné házát, ahol imaházat alakítottak ki. A zsidó gyerekeket kezdetben
magánházaknál tanították, majd 1883ban nyitották meg a zsidó népiskolát a
mai Bercsényi úti Belvárosi Általános
Iskola helyén. Az első tanító Bondi Bernát volt, aki még jiddisül tanította a rá
bízott nebulókat.
Ebben a zsidó iskolában tanult
Spagátner Misi, aki már gyermekkorában is tehetséges zenész volt. Spagátner
Zsigmond órás és aranyműves, valamint
Zinger Eszter házasságából 1901. május
8-án született Mihály zenekedvelő családba. Ő és testvére, Oszkár Rácz Aladár
édesapjától tanult hegedülni. Középiskolai tanulmányait Jászapátin kezdte
meg, de Jászberényben folytatta az Állami Királyi Főgimnáziumban, a mai Lehel Vezér Gimnázium épületében. Aktívan részt vett a kórusok életében, de a
bőrt is szívesen rúgta társaival a sportpályán. Jászberényben 16 éves koráig élt,
utána Budapestre került tanulni rendőrtiszt nagybátyjához. Ő segítette az ifjú
tehetséget, aki először Revere Gyulához,
majd dr. László Gézához vitte éneket tanulni. 1920-ban volt az első nyilvános
szereplése, az Operaházba 1923-ban
nyert felvételt. Ekkor változtatta vezetéknevét Székelyre László Géza javaslatára, aki tudta, hogy zsidó származása
megakadályozná előmenetelét.
Nem volt a világnak olyan színpada, ahol nem énekelt volna, de mindig
hazatért. Munkásságát szülővárosa is
elismerte, 1948 decemberében Jászberény képviselő-testülete díszpolgári
címet adományozott Székely Mihálynak. Amellett, hogy az Operaház örökös tagjává választották, kétszer kapta

meg a Kossuth-díjat. Váratlan halálhíre
mindenkit megrendített: 1963. március
22-én halt meg a műtőasztalon, vélhetően orvosi műhiba következtében. A
Farkasréti temetőben helyezték örök
nyugalomra, de emlékét városunkban is
őrizzük, többek között egy emlékszobával, a Jászberényi Városi Könyvtár harmadik emeletén.
Emlékszobát már az 1970-es években szerettek volna létrehozni. Gobbi
Hilda is az ügy mellé állt és jelentős
összeggel támogatta a kezdeményezést.
Szabó Piroska, Székely Mihály özvegye
is hozzájárult több személyes tárgyával, melyeket egy iskolai tanteremben
helyeztek el. Itt kapott helyet az a neobarokk ülőgarnitúra is, amely igen kalandos utat járt be az emlékszoba felszámolását követően. A hagyatékot a Jász
Múzeum őrizte, de állandó kiállítóhelyet
a megújult könyvtár épületében tudtak
létrehozni. Itt állíthatták ki a goblein
huzattal felújított diófa ülőgarnitúrát
is dr. Gedei József, akkori országgyűlési
képviselő közbenjárására. A 36 évig áhított Székely Mihály Emlékszobát végül
2006. február 2-án adták át, amely vázlatosan végigkíséri a művész életét.
Erről már az említett helyszínen, a
könyvtár épületében hallhattak az érdeklődők, melynek helyén egykor a zsidó templom állt. A Kovács Károly tervei
alapján, közadakozásból felépült mór és
romantikus stílusjegyeket őrző templomot 1890. szeptember 10-én avatták
fel. Az épületet 1965-ben adták el, ami
addigra már igen rossz állapotban volt.

Lebontása után a helyére épült fel 1970ben a városi könyvtár, melyet 2005-ben
Sáros László tervei alapján építettek újjá.
A séta utolsó állomásaként érkeztünk a Székely Mihályról elnevezett
iskola elé, amely 1968 óta viseli a híres
operaénekes nevét. A bejárat mellett látható az idén elhunyt, 103 évet élt Tősér
János, jászárokszállási művész bronz emléktáblája Székely Mihályról. Az iskola
minden évben május 8-án emlékezik
névadójára és ekkor adják át az özvegye
által alapított Székely Mihály ösztöndíjakat tehetséges diákok részére.
A program zárásaként Pócz István
szavalatát hallhattuk, amely Székely Mihály halála után íródott ismeretlen szerző tollából és elismerő szavakkal méltatta a kitűnő művészt.

Tóásó Tibor

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

50.000 Ft jutalom!
Annak aki megmondja,
megmutatja, vagy elárulja azt,
aki 2017. 09. 10-17. között
eltulajdonította a Jászberényi
Újtemetőben lévő
Fábián család kriptájáról
a képen látható padot.

Telefon: 06/30-213-9698

Meglévő ügyfélkör
ápolására keresünk
munkatársakat.
Alapfizetés és jutalék,
ingyenes képzés.
Feltétel: érettségi.

Tel: 06-20/957-67-68

Csatlakozz hozzánk!
•
•
•
•

ha minimum 8 általános végzettséggel rendelkezel,
megbízható vagy,
önállóan, pontosan dolgozol,
vállalsz 3 műszakot,

akkor nálunk a helyed!

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•
•

azonnali belépési lehetőség
cafeteria juttatások
hosszú távú, stabil munkalehetőség
ingyenes buszjárat
kedvezményes fitness belépő
előmeneteli/karrier lehetőség
bérezés: *bruttó 1.034 -1.350 Ft óradíj
(bruttó 180.000-235.000 Ft/hó)
+ CAFETERIA + Egészségpénztári hozzájárulás

Jelentkezés: Telefon: 06-57/531-825

E-mail: zskaszab@bundyrefrigeration.com

*átlagos juttatásokkal kalkulálva
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Szürrealista – neodadaista univerzum
A magyar avantgárd legendájával,
ef Zámbó Istvánnal tölthettünk el
egy estét október 6-án, pénteken,
a Lehel Film-Színház termeiben.
Ízelítőt kaphattunk szerteágazó
formabontó művészeti munkásságának darabjaiból: kísérleti filmjének
vetítése, festményeiből nyílt kiállítás megnyitása és zenekara alternatív rock koncertje tette teljessé az
undergrund élményt.
Demeter Gábor
Festő, grafikus, performer, költő
és zenész, nonkonformista művész
a Szentendrén élő ef Zámbó István.
Nem érdekli más, mint az önkifejezés dadaista, szimbolista, szürrealista
formája, ahogy erről képei, szobrai,
szövegei és filmjei tanúskodnak. Hivatásos amatőrnek nevezi magát, ösztönösen, műfaji megkötöttségek nélkül
dolgozik. A művészet számára életforma, felfogásában a hétköznapi cselekvés is lehet művészeti aktus.
A mozi Sára Sándor terme zsúfolásig telt legendás művészetén felnőtt érdeklődőkkel, akik 1997-ben,
a Balázs Béla Stúdióban készült video
improvizációját láthatták, Tisztaság fél
egészség címmel. A benne szereplő két
földönkívüli időutazó arra kényszerül,
hogy a Duna szentendrei szakaszán az
aranyhalról és az őt kifogó halászról
szóló ősi mese két szereplőjének helyébe lépjen. Küldetésüket sikeresen teljesítik, de nem térhetnek többé vissza
hazájukba, ezért itt maradnak a Földön bulizni. „Kalandjaik”, filmkockákra álmodott filozófiai eszmefuttatásaik, kérdések tömkelegét vetették
fel a nézőkben, melyeket Telek Zsolt
véleményalkotóval és magával a rendező, szereplővel, ef Zámbó Istvánnal
beszélhettek meg.

egyik alapítója, és még sok minden
más.” Gondolatai akkor kezdték el
végtelen kalandjaikat mikor eltöprengett azon, milyen messze vannak
a csillagok. Képei olyan gondolatokat
ébresztenek a szemlélőben, befogadóban, ami önmagának nem jutnak
eszébe.
Öcsi ösztönös, zsigeri alkotó, ősművész, kozmikus örömlény, egy vagy

Alig egy óra múltán aztán már a
mozi galériáján ismerkedett a közönség az autodidakta képzőművész
elmúlt két évtizedben született alkotásaival Változó Állandó című kiállításának megnyitójára várakozva. Góg
Zoltán a kortárs magyar képzőművészet, évtizedek óta meghatározó alakjának nevezte az alkotót, ef Zámbó
Istvánt, akinek, mindezek ellenére, ez
az első tárlata Jászberényben.
A kiállítás megnyitását az egész
este folyamán tevékenyen közreműködő Telek Zsolt szabadgondolkodó
vállalta, aki régóta tartó barátságban
van a művésszel és zenei világával egyaránt. Stílszerűen Wahorn Andrástól
vett idézettel kezdte mondandóját,
mely szerint: „egy kiállítás megnyitó
akkor jó, ha hosszú, ennek megfelelően unalmas és érthetetlen, valamint
művészettörténész tartja.” Ezekből az
érthetetlent garantálta halhatóságának. Bemutatta Szentendre mindenki által ismert Öcsikéjét, aki érdemes
művész, Munkácsi díjas, lovagkereszt
„tulajdonos”, a Vajda Lajos Stúdió

egyszerre több, külön-külön párhuzamos univerzum hiteles ábrázolója, dimenzión átugró. Lényében és
tevékenységében tükrözi a kozmosz
végtelenségét és abszurd realitását.
Művészete, bensőnk életre keltője, tudatalattink és felettink expresszív ábrázolója. Az életünket kérlelhetetlenül
meghatározó szerelem, élet, elmúlás
halált megvetően elfogadó és elutasító
közlője. Rá- és felszabadít valamire,
amit talán magunkban, mélyen elraktározva érzünk, ám még sokszor saját
énünknek sem merünk bevallani.”
A megnyitót követően szeretettel
szemléltük végig a kiállított képeket,
az azokon ábrázolt szürreális látomásait és a visszatérő motívumokat. A
pöttyös labda, a fűrész fejű kutya, a
hal, az elégett gyufaszál, a vakbot, a
vörös körmű ujj, a szív, vagy akár a
síró Mikulás teszik egyedivé utánozhatatlanná művészetét.
Mikor fest, fejben zenél, és amikor
zenél, fejben fest – mondta ef Zámbó István, ami jó felvezetés zenekara
a Happy Dead Band fellépésének. Ide

kívánkozik néhány személyes jellegű sor arról,
hogy kiskamasz koromban a szomszéd srácnak
köszönhetően hallottam
először ef Zámbó Happy
Dead Band-jét és persze a
Bizottságot. Aztán gimis
koromban, a nyolcvanas
évek vége felé, már szerelem volt a javából, máig
meghatározó vonulata a
hazai underground zenei
világa iránti rajongásomnak, többszörösen másolt,
ceruzával visszapörgetett
kazettákkal…
A műfaj, művészeti
határok átvágásával, olyan
produktumot hozott létre,
amely ellenállt az ideológiailag terhelt hivatalos kánon elvárásainak, és máig ható új irányt szabott
az alternatív kultúrának. A hetvenes
években létrehozott ef Zámbó Happy
Dead Band folyamatosan koncertezik,
amikor csak teheti. A CinePart Club
színpadán Szentendre földalatti legendája, a zseniális, nyughatatlan, töretlenül örökké friss és szürreál szabadcsapata játszott, a felejthetetlenül vidám
és „debil” estén. Zenei stílusában és
világát tekintve eklektikus könnyűzenét, szürrealisztikus és expresszív szövegvilággal.
Ezeket gátlástalanság, a megbotránkoztatás és az önirónia jellemzi, a meghalt szerelemmel, az örökkévalósággal
és az önkívülettel foglalkozva. A műsor az infantilis eklektika szellemének
jegyében fűződik, vagyis gátlástalanul
keverik a stílusokat. Miles Davis-től
játszottak jazz-rock feldolgozásokat, kihasználva a nagyszerű szólista zenészek
jelenlétét. Saját szerzeményeik mellett
helyet kaptak a 80-as évek kortárs, meg
nem értett zenekarainak számai főleg,
a Bizottságé. Az improvizatív blokkba
még az is belefért, hogy Telek Zsolti
elkötelezett rajongó egyik kedvenc Bizottság „nótáját” énekelhette a zenekar
kíséretében.
Igazi alternatív underground esemény részesei lehettünk ezen az estén,
jó volt egy ideig megint 17 évesnek
lenni…

Programajánló
● A Reformáció ötszáz éve
Október 12-én, csütörtökön 10 órától A Reformáció 500 éve – A felekezeti
súrlódásoktól a megbékélésig címmel
konferenciát rendeznek a jászberényi
városháza dísztermében. A részletes
programot 40. számunkban közöltük.
● Virtuózok Jászberényben
Október 12-én, csütörtökön 18
órakor fiatal művészek tolmácsolják
Brahms, Prokofjev és Rossini műveit a
Déryné Rendezvényházban.
● Kisbolygók és fényes csillagok
Október 13-án, pénteken 18.30 órakor Szűcs Nelli és Trill Zsolt színészházaspár ezúttal zenés, humoros betétekkel kiegészített előadását mutatja be a
Főnix Fészek Műhelyházban.
● Klubkoncert
Október 13-án, pénteken 21 órakor a
Stoned és a Chuck Berry zenekar koncertezik a Lehel Film-Színház emeletén.
● Magyarországi ősbemutató
Október 14-én, szombaton 15 órakor
Christoph Kirchberg Missa da Requiem
című gyászmiséje csendül fel a Cantate
Nobis Énekegyüttes, a Madrigalchor
Vechta és a Szolnoki Vivaldi Kamarazenekar előadásában a Nagyboldogas�szony Főtemplomban. Közreműködnek: Philipp György-bariton, Pozsonyi
Péter-harsona, vezényel Hermann-Josef
Suelmann. A hangversenyen mindkét
kórus önálló műsorral is fellép Britta
Johannessohn és Thormanné Husznay
Mária vezényletével, zongorán közreműködnek Dorothee Welker Helms és
Csóka Károlyné.
● Díszoklevél-Átadó Alumni Nap
Október 14-én, szombaton 10 órakor a 100 éves fennállását ünneplő
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campuson (valamikor Jászberényi
Tanítóképző Főiskolán) DíszoklevélÁtadó Alumni Napot (öregdiák napot)
szerveznek a Rákóczi úti épületben.
Program: Díszoklevél-átadó Ünnepi
Szenátusülés,
dokumentumkiállítás,
fotókiállítás, sporttörténeti kiállítások
megnyitói, csoporttalálkozók.
● Családi játszóház
Október 15-én, vasárnap 9 órától 11
óráig a Levendula Játszóház és Alkotóműhely kézműves foglalkozásra várja
a gyermekeket a Lehel Film-Színház
emeletén, ahol lesz madárijesztő készítés, agyagozás, szalvétatechnikázás és
kukoricamorzsolás.
● Családi matiné – Süsü, a sárkány
Október 15-én, vasárnap 11 órakor a
televízióból jól ismert egyfejű sárkány,
a jóságos Süsü kel életre a Lehel FilmSzínház színpadán.
● II. Európai Art Mozi Nap
Október 15-én, vasárnap premier
előtti európai filmeket vetítenek a vászonra a Lehel Film-Színházban. 16.15
órakor a Pál utcai fiúk, 18.15 órakor
az Aurora Borealis – Északi fény, 20.15
órakor a Megtorlás lesz a II. Európai
Art Mozi Nap jászberényi műsora.
● Őszi Slam Poetry és irodalmi est
Október 16-án, hétfőn 18.30 órakor
Őszi Slam Poetry és Irodalmi estet tartanak a Lehel Film-Színházban.
● Táncosnők a táncról
Október 16-án, hétfőn 18.30 órakor
Subsurface – táncosnők a táncról címmel tartanak előadást a Zadam Társulat
művészei a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Honfoglalás kori leletek bemutatója

Október 18-án, szerdán 16 órakor
mutatnak be egy különleges, Magyarországon egyedülálló honfoglalás kori
leletegyüttest a Jász Múzeumban.
● A Lehel Film-Színház Születésnapja
Október 18-án, szerdán 2017 eddigi
legnagyobb nézettségű filmjeit vetítik a Lehel Film-Színház születésnapja
alkalmából. A nagyteremben kedvezményes jegyárral tekinthető meg 16
órától a Gru 3, 18 órától a Kincsem,
20.30 órától A sötét ötven árnyalata.
A Sára Sándor teremben díjtalanul látható 16.15 órától a Holnap lesz fácán,
18.15 órától válogatás a Nemzetközi
Tudományos Filmfesztivál nyertes filmjeiből, 20.15 órától pedig az Egy fiúnak a fele.
● Kulináris Filmklub
Október 19-én, csütörtökön 18.30
órakor a Toni Erdmann című feliratos,
német-osztrák vígjáték vetítéséhez tiroli almás rétest kínálnak a Lehel FilmSzínház Sára Sándor termében.
● Sündisznócska lovagol
Október 19-én, csütörtökön 9.30
órakor és 11 órakor a Nefelejcs Bábszínház mulatságos meséjét mutatja be
a hatalmas mackó bácsiról és a kicsi, de
annál furfangosabb süniről a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Szent Vendel napja
Október 20-án, pénteken 14 órakor
a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre
szentmisével emlékezik a mezőgazdasági munkások és pásztorok védőszentjéről a Barátok templomában, a Szent
Vendel oltárnál.
● Őszi Tárlat
Október 21-én, szombaton 15 órakor
a Magyar Festészet Napja alkalmából a
Hamza Múzeum Képzőművészet-barát
Körének alkotó tagjainak munkáiból
nyílik kiállítás a Hamza Gyűjtemény és
Jász Galériában. A tárlat november 18ig látogatható, a múzeum nyitvatartási
idejében.
● MoltOpera
Október 21-én, szombaton 18 órakor MoltOpera – Hogyan éljünk túl
egy operát? címmel tartanak előadást a
Déryné Rendezvényházban.
● Díszmadár kiállítás
Október 21-22-23-án az IDRE, a
Karcagi Díszmadártenyésztő Egyesület,
valamint a Jászberényi Állat- és Növénykert díszmadár kiállítást szervez az
állatkert oktatóházában.
● Nemzeti ünnep
Október 23-án, hétfőn 9 órakor ünnepi szentmisével, majd 10.15 órakor
Felelni kell! Mi történt október 23-án?
címmel műsorral emlékeznek nemzeti
ünnepünkön a Barátok templomában. 11 órakor helyezik el az emlékezés koszorúját a Ferencesek terén az
’56-os emlékműnél, majd a Városháza
falán elhelyezett emléktáblánál, 12
órakor pedig a Fehértói temetőben a
szabadságharc hőseinek kopjafáinál.
18 órakor a Szabadság, szerelem című
magyar filmdrámát vetítik a Lehel
Film-Színházban, térítésmentesen.
● A magyar-iráni kapcsolatok évszázadai
Október 24-én, kedden 17 órakor
dr. Sárközy Miklós iranista, egyetemi
docens tart előadást A magyar-iráni
kapcsolatok évszázadai címmel a Jászok
Egyesületének rendezvényén, a Pest
megyei Megyeházán.

Főnix Fészek Műhelyház
Jászberény, Fürdő u. 4. ● www.malomszinhaz.hu

Subsurface – táncosnők
a táncról Zadam Társulat

október 16., hétfő, 18.30 óra

„Én sosem álmodtam arról, hogy táncosnő
legyek, nem szeretem a felületességét.
A színpad egy lehetőség az álmok valóra
váltására.”

Sündisznócska lovagol

Nefelejcs
Bábszínház
október 19.,
csütörtök,
11 óra

Pólika

Varga Klári és Rusz Milán
október 27., péntek, 18.30 óra

Kovács Apollónia a magyar és a cigány dal
koronázatlan királynője.

Júlia

RÁCKEVEI ANNA
november 3., péntek, 18.30 óra
Párbeszéd a szerelemről.

Mulatságos
mese a hatalmas mackó
bácsiról és a
kicsi, de annál
furfangosabb
süniről.

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.
Belépőjegy ára: 1500 Ft, diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft. Jegyárusítás napközben, a Börtönudvarban,
a Kontidetti Kft. irodájában. Telefon: 06-57/400-556. A helyszínen előadások előtt fél órával.

Sport / Ügyeletek

12. oldal

Fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben
Csütörtökön erősödik a nappali
felmelegedés, a csúcshőmérséklet 20
fok körül alakul. Az őszi reggeleket
ködfoltok szürkítik be. Délelőttre kitisztul az ég és kellemes, csapadékmentes idő jellemezheti a hétvégét. Jövő
hét elejére ismét felhők tarkítják az
égboltot, esős, hideg idő köszönt be.
Október 15-én Teréz napja. Ez a
nap sokfelé a szüret kezdete, elsősorban az erdélyi-magyar borvidékeken,
de Somló hegyén is.

Gólzáporos győzelem
Október 8-án, vasárnap délelőtt városunk női labdarúgó csapata az eddig pont nélkül álló Valkó gárdáját
fogadta a háromnegyed pályás Pest
megyei bajnokságban.
Pesti József

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
október 12. 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.

október 13. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 18. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

október 19. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

október 15. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

október 20. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 16. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 21. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

október 17. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

október 22. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
október 14. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
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.
Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Szolnoki u. 97. Tel.: 53/889-102

lem
Szakérte ek
a szín
n.
világába

2017. október 12.

Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.

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, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Minden bizonnyal önbizalmat
adhatott lányainknak a múlt heti idegenbeli győzelem, mert az első perctől
kezdődően támadólag léptek fel. Ennek gyorsan meg is lett az eredménye,
hiszen Barta Karolina már a harmadik
percben betalált az ellenfél kapujába.
Negyedóra elteltével egy jól eltalált szabadrúgással pedig Pomaházi duplázta
meg az előnyt. Továbbra is támadásban
maradt a helyi alakulat, s a szünetig
még egy gólt sikerült szerezniük, így
3-0-ás hazai vezetéssel fordulhattak a
csapatok.
A második félidőben sem álltak le
a gólgyártással. Tóth Adrienn, Göblyös

Rövid volt
a kispad
Ezúttal október 6-án, pénteken játszotta bajnoki mérkőzését városunk
kosárlabda csapata, Kaposvárott. Nagyon jól játszottak az első félidőben,
ám a nagyszünet után elszállt a hajó.
A hazaiak kezdték a pontgyártást, de
gyorsan válaszoltak a mieink, és szorgosan gyűjtögették pontjaikat és ha csak
egy találattal is (22-23), de vezettek az
első negyed végeztével. A folytatásban
még jobban magukra találtak. Főleg
Rakics és a már szerepet kapó Brown
volt elemében, de Lucsics – ugyanúgy,
mint a Bercsényiben – szintén hasznosan játszott. Sorban ültek a dobások a
kaposváriak kosarában és a félidőre tíz
(36-46) pont volt közte.
Egy héttel korábban a Körmend
ellen a Bercsényiben a nagyszünet után
kaptak erőre a mieink, a Kaposvári
Sportcsarnokban viszont fordítva történt. A hazaiak indítottak óriási lendülettel, hiszen 13 találatukra csak kettő
volt a válasz. Így gyorsan megfordult
az állás és a befejező etap már 60-54es kaposvári előnnyel kezdődött. Majd
tovább nőtt a távolság, ám közeledve
a végéhez ismét volt egy jó periódus.
Ekkor főleg Deshields és Sejfic hívta fel
magára a figyelmet. Meg is közelítették
Hendlein Rolandékat három pontra, de
innentől kezdett fogyni az erő, (ezúttal
Bazsó nem lépett pályára, emiatt ismét
heten játszottak) így nem sikerült végső
rohamot indítani, és a vendéglátók jegyezhették első győzelmüket.
Kaposvári KK - JP AutoJászberényi KSE 76-67
JKSE: Deshields 16, Rakics 9,
Kerpel-Fronius -, Lucsics 14/6, Sejfic 19.
Csere: Brown 7/3, Cseh 2.
Félórán át jól játszottak a fiúk, ám a
kispad rövidsége miatt ezúttal is elfáradtak a végére. Mivel a szerdai játéknap a
Falco nemzetközi szereplése miatt kimarad, kipihenhetik magukat szombatig,
amikor Debrecen vendégei lesznek majd.
Kyokushin karate. Jól szerepeltek
a Yakuzák SE versenyzői a Budapesten rendezett Világkupán, ahol húsz
ország közel négyszáz karatékája lépett tatamira. Agócs Tibor tanítványai
közül Mező Lili, Palásti Kristóf, Gál
Barnabás és Móczó Milán aranyérmes
lett. Treba Kíra, Móczó Márk és Szajka
Bendegúz ezüst, míg Csibra Barnabás és
Bagyinszki Máté bronzérmes lett.
Asztalitenisz. Október 6-án és

Anikó és Horváth Zsuzsanna (kétszer)
is megzörgette a hálót, így alakítva ki
a 7-0-ás végeredményt. A kissé tartalékos, csere nélkül felálló jászberényi
csapat helyenként jó játékkal ilyen

arányban is megérdemelten nyert.
Következő vasárnap a szintén pont
nélküli KDSE Váci Reménység otthonában folytathatják jó szereplésüket a
lányok.

Nem volt esélyünk Monoron
Jászberény NB III-as labdarúgó csapata október 8-án, vasárnap játszotta
soron következő bajnoki mérkőzését,
a listavezető Monor együttesének vendégeként.
A mérkőzés első félórájában mezőnyjáték folyt a pályán – hasonlóan,
mint Putnok ellen –, a kapuk nem igazán kerültek veszélybe. Aztán a félidő
vége felé egy 40 méteres keresztlabda
ívét nem jól számította ki a JFC egyik
hátvédje, és máris vezettek a hazaiak.
Alig telt el pár perc és egy szögletet követően beragadt az egyik jászberényi védő
a visszafejelt labdánál, így a vendéglátók
középpályása zavartalanul növelhette
csapata előnyét (2-0). A második félidőben már bátrabbak voltak a berényi
legények, több támadást is vezettek, ka-

pura lövésük is volt, de a góllal adósak
maradtak. Mivel a házigazdák sem erőltették a dolgot, több gól már nem esett.
Monor - Jászberényi FC 2-0
JFC: Miski – Lukács R. (Nagy R.),
Kis B., Hevesi-Tóth, Fejes – Mile – Lékó,
Ludasi, Tisza, Szilágyi N. (Sorecz), – Bálint A. (Wágner).
– Fel kell javulni a támadójátékunknak, mert az eddig szerzett 9 gól nagyon
kevés. Ha ezt orvosolni tudjuk lesz sikerélményünk, ha viszont ez nem sikerülne, nagyon nehéz mérkőzések elé nézünk – nyilatkozta hazaérkezésük után
Arany László edző.
Csapatunk jelenleg tíz ponttal a
tizedik a tabellán. Következő hazai mérkőzés október 15-én lesz 15 órai kezdettel, amikor az MTK II. lesz a vendég
Jászberényben.

Udvarias házigazdák
Nyolc amerikai focicsapat lepte el október 7-én szombaton a városi stadion
zöld gyepét. A Magyar Amerikai Futball Szövetség a hazai utánpótlás csapatokat több állomásos rendszerben versenyezteti és ennek volt egyik állomása
a jászberényi rendezvény.
A nyolc együttest két csoportra
osztották a rendezők és ezen belül körmérkőzések után alakult ki a sorrend,
majd következtek a helyosztók. A kupanapon a fővárosi Wanderers volt a

legjobb, a jászberényi fiatalok pedig a
győriekkel vívtak nagy csatát a 7. helyért, de végül alulmaradtak. A következő kupanapot Székesfehérváron rendezik, október 28-án.

Rövid hírek

- Márföldi István páros bronzérmes lett.
Sakk csapatbajnokság. Folytatták
a küzdelemsorozatot az NB II-es sakkozók is. A jászberényiek Rákosszentmihályon ültek asztalhoz, de nem tudták megismételni múlt heti jó játékukat
és vereséget szenvedtek: MAFC – Jászberényi Sakk Kör 7.5-4,4. Győznie
csak Baranyi Róbertnek sikerült, Blaskó,
Darázs, Sinka, Hőgye, Pusztay, Bujdosó
és Csatári remizett.

7-én, a Jászberényi NGS UNION ASE
örökifjú asztaliteniszezői Békéscsabán
szerepeltek, a dr. Bándi Andor Emlékversenyen, ami Nemzetközi Veterán
Bajnokság is volt egyben. A Kalla Tibor - Rigó Lehel páros, a 75+ kategóriában ezüstérmet szerzett. Az 50-59
évesek mezőnyében pedig a Tax József

