Döntés hitelfelvételről, ingatlanokról

Időseink köszöntése

Az októberi testületi ülésen többek között tárgyalták
az infrastruktúra-fejlesztést célzó hitelfelvételi
ajánlatokat is.
Tudósítás a 2. oldalon

A Jászberényi Szent Klára Idősek
Otthonában is méltó ünnepséggel
köszöntötték a szépkorú lakókat.
Cikk a 3. oldalon

Táncosnők a táncosnőkről

A táncos lét gyötrelmeiről, szépségeiről
és örömtől kicsorduló könnyekről
mesélt a darab a Főnixben.
Írás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 42. szám (XXIX./42.)

A berényi campusnak van jövője
Különleges napon vették át díszokleveleiket szombat délelőtt az Eszterházy Károly Egyetem öregdiákjai a Jászberényi Campus Apponyi termében. A
szenátusi ülés alkalmat adott a jubileumi oklevelek átadására, az alumni nap
megtartására és nem utolsó sorban a
századik esztendejét ünneplő intézmény köszöntésére.

Az ünnepi műsort a Szent István
Sport Általános Iskola és Gimnázium általános iskolás tanulói és egyetemi hallgatók közreműködésével a Kicsi út című
kedves verses, zenés összeállítás nyitotta,
majd a köszöntőbeszédek közvetítésére
került sor. Dr. Varró Bernadett főigazgató
asszony köszöntötte a megjelenteket, kiemelten a régi tanítványokat, egykori ta-

A Jászberényi járáshoz tartozó iskolák vezetőinek és a végzős osztályok
osztályfőnökeinek tartottak rendhagyó tanári értekezletet a fiatalok
továbbtanulási motivációiról és a hiányszakmák népszerűsítésének fontosságáról.
gergely
A tapasztalatcsere résztvevőit
Szabó Tamás polgármester hívta ös�sze október 4-én a Városháza dísztermében, az I. Jászsági Szakmaválasztó
Kiállítás kapcsán. Jászberény városa
többek között ezzel a rendezvénnyel
kíván hozzájárulni, hogy segítse az
általános iskolai tanulmányaik végén
járó fiatalokat a pályaválasztásban. Az
október 26-27-i kiállításon a megyei
szakképző iskolák hiányszakmás képzéseiket, ösztöndíjprogramjaikat, míg
a munkáltatók álláslehetőségeiket,
munkakörülményeiket mutatják be a
Bercsényi úti Sportcsarnokban. (Erről
előző számunk vezető anyagában írtunk
részletesen – a szerk.).
folytatás a 2. oldalon 

Jászberény város lapja

A szeretet fél évezrede összeköt
A katolikus egyház megreformálásaként indított, de egyházszakadást
eredményező reformációról tartottak
rendhagyó konferenciát ötszáz év
távlatából, érintve annak körülményeit és a XXI. századi társadalomra
vetített hatásait, tanulságait.
Gergely Csilla

Kárpáti Márta

Segítségnyújtás
a pályaválasztásban

Újság

2017. október 19.

nárokat, kollégákat. „Egy oktatási intézmény életében legszebb ünnep az oklevél
átadás, amikor az oktató átadja a megérdemelt munka eredményét a hallgató kezébe. A legmeghatóbb ünnep, pedig egy
életpálya méltatása. Ilyenkor érdemes
megállni és visszatekinteni az elmúlt évtizedekre” – szólt a főigazgató asszony az
arany, gyémánt, vas, rubin, diplomáikat
átvevő kollégákhoz. Hangsúlyozta, büszkeséggel tölti el az a tudat, hogy itt, a száz
éves intézmény falai között adhatja át részükre az elismerést. A továbbiakban elismerő szavakkal illette azt a hosszú évtizedeken át tartó kemény munkát, mely
alatt a Jászberényi Tanítóképzőben megszerzett tudásuk legjavát átadták, hogy
értelmes, érző, a társadalom hasznára
váló embereket faragjanak a rájuk bízott
fiatalokból.
folytatás a 4. oldalon 

A szimpóziumon Hortiné dr. Bathó
Edit múzeumigazgató köszöntötte a
megjelenteket október 12-én, csütörtökön délelőtt a Polgármesteri Hivatal
dísztermében. A konferencia háziasszonya elsőként Szabó Tamás polgármestert, Pócs János országgyűlési képviselőt
és Bertalan János jászkapitányt, mint a
konferencia köszöntőit konferálta fel.
Szabó Tamás polgármester személyes tapasztalatai szerint is ma már a
keresztyén értékek összekötik az abban gyökerező felekezeteket és a békés
együttélésre törekszenek. „Remélem,
hogy az európai kereszténységnek
akadnak még tartalékai, és Európa vis�szatalál ősi gyökereihez, mivoltához,

Divattá vált a szemüveg

Október a látás hónapja. Az országos szintű program ötletadója Honti
Antal, a Honti Optika vezetője. Őt
kérdeztük a szolgáltatásról, látáskultúráról, trendekről.
kárpáti

Milyen többletszolgáltatást nyújtanak a programhoz csatlakozott üzletek a látás hónapjának jegyében?
Valójában a látás hónapja egy ingyenes szűrővizsgálatot és szaktanácsadást
jelent ebben az időszakban, amit a programban résztvevő üzletekben vehetnek
igénybe a szemük állapotára kíváncsiak.
A páciensek szemét optometrista szakemberek vizsgálják. Megnézik a szem
állapotát, optikai tulajdonságait, gépek
segítségével bemérik a látás élességét.
Amennyiben szemüveges a vizsgált személy, akkor megnézzük a szemüvegét,
és ha nem kompatibilis a szeme dioptriájával, javaslatot teszünk behatóbb
vizsgálatra, illetve a viselt optikai eszköz
korrekciójára.
A szakember észreveszi a szembetegségeket is. Mi történik akkor, ha valakinél erre utaló jeleket fedeznek fel?

Ilyen esetben – a szakember esküjéhez hűen – természetesen szakrendelőbe
irányítjuk a pácienst. Száz emberből általában két-három szembetegségben szenvedőt találunk, aki esetleg előtte nem is
volt tisztában állapotával. Ki lehet szűrni
a szürke hályogot, zöld hályogot, gyulladást, idegen tárgyat a szemben, de a szem
megmutatja a cukorbetegségre, magas
vérnyomásra utaló jeleket is.

A gyengénlátás milyen arányban
derül ki ilyenkor?
Jellemzően látásproblémákat tárunk fel az akció ideje alatt. Az arány
itt megfordul, körülbelül százból egy
ember, akinek nincs látásproblémája a
vizsgálatra jelentkezők közül. A páciensek jó része nem tudja mihez hasonlítani éleslátását.
folytatás a 3. oldalon 

hitéhez… benne mi, magyarok is.” –
zárta beszédét.
Luther Márton törekvéseit ma már
nemcsak a protestánsok, de a katolikus világ is elismeri – emelte ki Pócs
János, a Jászság parlamenti képviselője.
Példaként említette Ferenc pápa méltató beszédét Luther Mártonról, mellyel
úgymond békejobbot is nyújtott neki.
„Hiszek abban, hogy egymást meghallgatva, egymásra figyelve gyorsabban
érhetjük el a céljainkat. Ezek pedig
nemzeti célok, amelyekért a katolikus
Széchenyi István ugyanúgy síkra szállt
a maga idejében, mint a protestáns
Kossuth Lajos.” A képviselő hangsúlyozta a hazai evangélikus, református
egyház missziós tevékenységének jelentőségét, mellyel vallási hovatartozástól
függetlenül menedéket nyújtanak a
bajbajutottaknak.
A reformáció napján, október 31én emlékezünk arra, amikor Luther
Márton 1517-ben kitűzte 95 pontból
álló tételeit a wittenbergi vártemplom
kapujára.
folytatás az 5. oldalon 

Bajnoki rajt
a röpiseknél
Új néven és győztes meccsel kezdte
meg szereplését a női röplabda bajnokságban a jászberényi csapat, mely
a felkészülés során hazai környezetben nyerte meg a Szeles Péter Emléktornát. A rendezvény rangját jelezte,
hogy több mérkőzést megtekintett
Ludvig Zsolt, az országos szövetség
főtitkára, valamint Nyári Sándor,
egykori szövetségi kapitány, televíziós szakkommentátor is. Mindketten
nyilatkoztak a bajnokság esélyeiről és
a női szakág fejlődési lehetőségeiről.
Ács Tibor – Szőrös Zoltán
Jól mutatkozott be a Deme Gábor
és Makai Péter által irányított új összetételű jászberényi női röplabdacsapat.
Igaz, a sorsolásnak köszönhetően nem
egy bajnokesélyes gárda látogatott
Jászberénybe, ám a nagyon fiatal és
igen lelkes, rokonszenves Budaörs volt
a JVT vendége. Nagyon magabiztosan
kezdtek lányaink, hiszen elég gyorsan
„tíz volt közte”, a szett végén pedig
11, azaz 25-14.
folytatás a 8. oldalon 

Önkormányzat

2. oldal

Segítségnyújtás
a pályaválasztásban
 folytatás az 1. oldalról
Szabó Tamás kiemelte, hogy kezdeményezésük ugyan még újdonságnak
számít, de reményeik szerint jó alapként
szolgál a fiatalok jövőjét illetően, melyben
a pedagógusok aktív részvételét kérte.
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője is örömmel állt a kezdeményezés mellé, hiszen a Jászság gazdasági
fejlődése fiataljaink kezében van. Mindannyiunk felelőssége, hogy döntéseikkel
a saját és a köz javát is szolgálhassák itt,
a szülőföldjükön. A pályaválasztás tekintetében ma kevés fórum van, ezért is
kiemelkedően fontos az I. Jászsági Szakmaválasztó Kiállítás.

Ezért is készítették elő a rendezvényt
rendhagyó tanári értekezlettel, ahol Szabó Tamás polgármester közös gondolkodásra invitálta a pedagógusokat. A
közelmúltban végzett kérdőíves kutatás
eredménye szerint a diákok pályaválasztási döntésében a pedagógusoknak 8%
ráhatása van, míg a legmeghatározóbbak a szülők tanácsai, iránymutatásai.
Tamás Zoltán, a SZMSZC Klapka
György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának igazgatója elmondta, hogy
intézményük próbálkozott képzési tájékoztató napot szervezni, de érdeklődés
hiányában nem tudták meghonosítani
kezdeményezésüket. Sajnálattal tapasztalják, hogy az elmúlt öt év alatt sokkal
kevesebben jelentkeztek szakképzésre,
mint előtte, holott egy szakmunkás tanuló négyes átlaggal haza tudja vinni a
minimálbért ösztöndíjakból. A Klapka
iskola közel ötven céggel áll kapcsolatban, akik elmondásuk szerint sok esetben azért nem tudnak fejleszteni, mert
nincs megfelelően képzett munkaerő.
Ahogy már sok fórumon elhangzott,
térségünkben igen jók a foglalkoztatási
mutatók az ország más részeihez képest.
Tizennyolc településen 2300 regisztrált
álláskeresőt tartanak nyilván, tudtuk
meg Tóth Jánostól, a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának
vezetőjétől. Ötven százalékuk nem kap
semmilyen támogatást, negyedük álláskeresési járulékra jogosult, ugyancsak
minden negyedik álláskereső pedig foglalkoztatást helyettesítő támogatást kap.
Tóth János véleménye szerint a fiataloknak olyan szakmát kellene választaniuk,
amelyből hiány van, és döntésükben a
tanárok is sokat segíthetnek.
A tapasztalat hiányát emelte ki
Ilonka Zoltán, a Jászboldogházi Mátyás
Király Általános Iskola igazgatója, aki
szerint helyi műhelyek, üzemek látogatásával sokat segíthetnének a fiatalok
számítógép köré épült világán. Régen
könnyebb volt a szakmaválasztás, hiszen
apáról fiúra szállt a mesterség, ma már
a ház körüli teendőket sem tanulják
meg a fiatalok, mert a szülők elvégzik
helyettük. Az üzemlátogatás fontosságát
emelte ki Szabó László, a Jászberényi Ka-

tolikus Óvoda, Általános Iskola, Liska
József Középiskola és Kollégium Tagintézményének vezetője is, aki szerint
vissza kellene illeszteni a gyárlátogatást
az iskolai struktúrába, amely nem utolsó szempontként a nemzetgazdaságnak
is jó lenne. Ők is azt tapasztalják, hogy a
munkaadók egyre jobban keresik a szakmunkás iskolákat, és szeretnének bekapcsolódni a gyakorlati képzésbe.
Kérdés, hogy a gyakorlati órák hogyan illeszthetőek be az iskola életébe?
Pesti Péter, a Jászsági Általános Iskola
intézményvezetője kevés esélyét látja,
hogy a 90%-ban kötött tantervbe be
tudnának illeszteni gyakorlati jellegű
órákat. Elmondása szerint nagyon nehéz a pedagógusoknak terelni a gyerekeket, mert határozott elképzelésekkel
rendelkeznek. Az egyik megoldást ő is a
szakmaválasztást népszerűsítő rendezvényekben látja, hiszen jelenleg a tanulók
körében nem népszerű a szakmatanulás.
Szabó Tamás polgármester hozzátette, hogy kezdeményezésük azt a célt is
szolgálja, hogy minden fiatal azt tanulhasson, amit szeret, és felnőttként is jól
tudja a tanultakat hasznosítani. Nem
erőszakkal, hanem jó módszerekkel kell
őket segíteni a pályaválasztásban.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara is részt

vállal a pályaválasztásban, ezért is foglalkoztatnak pályaorientációs tanácsadót,
aki sorra járja az általános iskolákat, és
üzemlátogatást, iskolalátogatást szervez.
Több szakma bemutatásával kiadványt
készítenek, amit a szakmaválasztó kiállításon kézhez vehetnek a látogatók. Szatmári Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
alelnökének véleménye szerint a fiatalokból hiányzik a való világ ismerete és
a legfontosabb alappillérek elsajátítása:
a kötelességtudat, a felelősségtudat és
a munka szeretete. Megfogalmazása
szerint az iskolarendszer túl lexikális és
kötött, holott a gyakorlati képzés lenne
a célravezető.
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Fejlesztési hitelt venne fel a város
Jászberény Városi Önkormányzat
képviselő-testületének október havi
rendes nyílt ülésére 11-én, a szokásos
15 órai kezdettel került sor a Városháza nagytermében. A képviselőket
leginkább izgató napirendi pont az
infrastruktúra-fejlesztést célzó hitelajánlatokkal kapcsolatos előterjesztés volt.
munkatársunktól
A testület tizenkét képviselővel
kezdte el az ülést, Balogh Béla és Juhász
Dániel képviselők később csatlakoztak,
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester pedig hivatalos elfoglaltsága miatt ezúttal
nem volt jelen. A napirendi javaslatokat, illetve a tájékoztatókat a képviselők elfogadták.
Fejlesztési hitelfelvétel. Az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést
biztosító hitel ajánlati felhívásra beérkezett hitelajánlatok kiértékelésére és a
nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint az önkormányzati számlavezető
pénzintézet megváltoztatására című
előterjesztéshez a polgármester szóbeli
kiegészítést fűzött.
Szabó Tamás hangsúlyozta: a költségvetés eddigi rendszeréből fakadóan a városlakók alapvető szükségleteit
meghatározó fejlesztések – a kultúra, a
sport, a civil szféra területén – a városlakók megelégedésére megvalósultak.
Mindezek az itt lakók igényei szerint
fejlődtek. A jászberényiek másik jogos
igénye az infrastruktúra-fejlesztés, melyet lépésről lépésre gyakorolt a város,
hitelfelvétel nélkül csak évtizedek elteltével valósulhatna meg. Mindez egy
nagyon határozott és megfontolt koncepció, melynek egy részét már elérte
a város, a másik rész eszköze pedig a
hitel lehet. Most egy többlépcsős folyamat újabb állomásához ért a város.
A hitelajánlat a futamidőre, nagyságára
vonatkozóan ajánlott kondíciókkal, a
lehívhatóság és a türelmi idő paramétereit illetően az önkormányzat számára
vállalhatóan alakult.
Gedei József módosító javaslatát,
melyben a hitelfelvétel elvetését kéri,
nem fogadta be az előterjesztő, és később a testület is elutasította. Kérdezés
jogával Gedei képviselő élt elsőként.
Érdeklődött, hogy miért váltott pénzpolitikai irányt az önkormányzat az előző hitelelutasításhoz képest, valamint
rákérdezett a mérték miértjére is. Szabó
Tamás kifejtette, a kormány adósságkonszolidációs lépését az önkormányzat
üdvözölte és helyénvalónak tartotta, de
Jászberény saját költségvetéséből is tudta volna kezelni az akkori hitelt. Tehát
az adósságteher nem vitte akkor sem a
várost az ellehetetlenülés irányába. Egy
megfontolt, megalapozott, a lehetőségeket számba vevő hitelfelvétel része a

mindennapos életnek, akár privát szférában, akár gazdasági vagy önkormányzati szinten. A lényeg a mértéken van. A
négymilliárd hitelösszeg is ennek függvényében alakult ki. Ez az összeg, amit
a város a saját képességeiből elő tud állítani törlesztéskor.
Véleményt Balogh Béla képviselő
mondott az előterjesztéssel kapcsolatban. Megfogalmazása szerint nem indokolt a hitelfelvétel, szerinte az elmúlt
hét év rossz gazdálkodása, a hibás költségvetési struktúra elfedésére szolgál. A
képviselő szerint a bankválasztás is politikai célú döntés.
Szabó Tamás válaszában a bankválasztás kapcsán elmondta, hogy az évi
800 ezer forintos számlavezetési díj valószínűleg nem jelent komoly bevételt
egyik banknak sem. Egy bekért ajánlatrendszerből négy intézetet szólított
meg a városvezetés, majd tárgyalásokat
követően döntöttek a legjobb feltételeket ajánló MKB Bank mellett. Tamás Zoltán a Városfejlesztési Bizottság
elnökeként hozzátette: a beruházások
folyamatosan drágulnak, hitel nélkül
nem tudnának elindulni. A négymilliárdból megvalósuló fejlesztések mind
megtérülő, közösségi érdekeket szolgáló
beruházások. A képviselők a határozati
javaslatokat elfogadták.
Demográfia. A Tájékoztató Jászberény város demográfiai helyzetének
alakulása kapcsán Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy folyamatosan
keresik a lehetőségeket a demográfiai
mutatók javítására. Az anyag hangsúlyosan tartalmazza ezeket a lépéseket.
A bérlakásokra vonatkozóan tájékoztatott, igen jelentős előremutató lakásépítési változások mutatkoznak az elmúlt
időszakban. Hozzátette, remény szerint
a Faiskola utcában hamarosan mintegy
30 lakást újíthat fel az önkormányzat
300 milliós pályázat segítségével bérlakás céljából. (Az anyagra részletesebben
visszatérünk – a szerk.)
Beszámolók. A közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat 2017.
évi tevékenységéről is tájékozódtak a
képviselők. A közterület-felügyeletet

Pályázat

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet otthonteremtés
önkományzati támogatás keretében az alábbi építési telek kedvezményes megszerzése iránt családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) igénylők részére:

Figyelem!

2017. október 21-én
16.30 - 21 óráig ismét

közönségkorcsolyázást
hirdet a Jászberényi Jégpálya!
www.Jaszberenyijegpaja.hu
Gyere korizni
és hozd el
barátaidat is.

Jégre Fel!

Ingatlan
címe

Ingatlanra vonatkozó adatok

264 m2 területű,
Jászberény, kivett beépítetlen
Rácz u. 42. terület megnevezésű ingatlan

Ingatlan
Ingatlan bruttó
helyrajzi
forgalmi értéke
száma

2861

2.900.000 Ft

Ingatlan nettó
fogalmi értéke
/ Támogatás
mértékének
maximuma
2.283.465 Ft

A pályázati felhívás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.jaszbereny.
hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel
vezér tér 18. 1. emelet 33. iroda, tel.: 57/505-733, 57/505-751).

11 dolgozó látja el, heti negyven órás
munkarendben Jászberény és Portelek
területén. Feladatuk a városüzemeltetési problémák feltárása, dokumentálása,
végrehajtó szervek felé történő továbbítása. Az elmúlt egy év alatt 206 észlelést, valamint 373 úthibát jelentettek be
az illetékesnek. Harminc alkalommal
teljesítettek a rendőrséggel együttműködve járőri szolgálatot. Napi beosztásuk során különböző időpontokban
kamerafigyelő szolgálatot is végeznek
a jogsértések kiszűrése, utólagos eljárás
kezdeményezése céljából.
A mezőőrök napi 12 órás szolgálatot adnak. Feladataik közé tartozik
a külterületi jogszabálysértések megakadályozása, továbbá a gazdákkal, a
külterületen, tanyákon élőkkel történő
kapcsolattartás, a külterületi utak állapotának, járhatóságának felmérése,
a külterületi erdőkben a fakitermelés
ellenőrzése, a termőföldeken a lopások
megakadályozása, a helyi méhészetek
figyelemmel kísérése.
Előterjesztések. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendeletről Alvári
Csaba főépítész szóbeli kiegészítésében kifejtette, partnerségi egyeztetési
szabályrendszerünk eddig is volt, jogszabályváltozás következtében az előterjesztés tulajdonképpen ennek rendeletbe foglalásról szól. Módosították
a vállalkozások beruházás ösztönzési és
munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló önkormányzati
rendeletet, és szintén valamennyien elfogadták az általános iskolai körzetekre
vonatkozó előterjesztést is.
A hátralévő napirendi pontokban a
térségi hulladékgazdálkodási rendszer
átalakításáról, valamint ingatlanokról
esett szó. Többek között napelempark
létesítéséhez vizsgáltak meg önkormányzati területeket, a Táncsics utcai
Csángó Ház ingyenes használatba adásáról döntöttek, illetve egy Kígyó utcai
népi építészeti értéket képviselő ház
felújítására benyújtandó pályázatról
szavaztak.

Emlékezés

Bathó
István

halálának
17. évfordulójára
Nem múlnak ők el
kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak,
álmok évek.

Szeretettel emlékezünk
Feleséged, Testvéreid, Sógornőid,
Sógorod, Keresztgyermekeid és
a többi rokonaid

Interjú

2017. október 19.

3. oldal

Divattá vált a szemüveg

 folytatás az 1. oldalról
Talán érzi, hogy valami nem stimmel,
de nincs mivel összevetni. Szakembereink és gépeink segítségével meg tudjuk
mutatni, hogy a száz százalékos látásélességhez képest a vizsgált személyé milyen
mértékű. Eltérés esetén igyekszünk bemutatni a páciensnek, milyen korrekciós
eszköz viselése lenne a számára megfelelő.
Miért fontos az éleslátás?
Óriási szerepe van a közlekedés biztonságában, ami szinte mindenkit érint.
A vezetőknél nem kell hangsúlyozni,
mennyire fontos az éleslátás, de a gyalog
vagy kerékpárral haladóknak is elengedhetetlen, hogy jól lássanak környezetük
és saját maguk biztonsága érdekében.
A látásproblémák ezenkívül a központi
idegrendszert is megterhelik, fejfájást,
fáradtságot, koncentrációzavart okoznak.
Pszichésen és fizikailag is leterheltebb
a szervezet a szemüveg hiánya vagy egy
nem megfelelő dioptria használata miatt.
Az elmúlt évek tapasztalatait leszűrve, hogyan változik, milyen állapotú ma a magyar társadalom látáskultúrája?
Határozottan javuló tendenciát mutat. A látás hónapja 2005 őszétől van
jelen. Érzékelve a magyar látáskultúra
alacsony szintjét, a Látszerész Szövetség
alelnökeként tettem javaslatot annak idején a projektre, amit úgy dolgoztunk ki,
hogy felkeltse az érdeklődést, és az emberek többet törődjenek a látásukkal. Tizenöt évvel ezelőtt látásproblémáikat sokan elintézték egy legyintéssel, mondván
„a szemüveg túl drága”. Inkább lemondtak az olvasásról, a jogosítványhoz szükséges látásfelmérő tábla számait pedig
már mindenki kívülről tudta. A programot a lakosság részére az ingyenesség tette vonzóvá, és ennek következtében egyre
többen szánták rá magukat a vizsgálatra,
felismerve az éleslátás fontosságát. Mára
országosan mintegy 350 optika csatlakozott az Október a látás hónapja elnevezésű rendezvényhez.
A páciensek részére ingyenes a
program, de mit jelent a csatlakozott
boltok számára? Felfoghatjuk az akciót
egyfajta társadalmi szerepvállalásként?
Ebben az időszakban készítünk egy

rendkívül kedvező ajánlatot, amely nem
az optikák haszonszerzéséről szól, hanem
arról, hogy minél olcsóbban tudjunk
adni egy optikailag pontosan, az adott
személy részére elkészített korrekciós
eszközt. Sajnos nem minden optika engedheti meg magának, hogy társuljon,
hiszen a vizsgálatot végző szakembereknek fizetést kell adni, a gépeket és a
vizsgálót ingyenesen kell használni, és a
kiadott terméket nekünk ugyanúgy ki
kell fizetni, mintha teljes áron adnánk
el. Nálunk például most kevesebb, mint
tízezer forintért tudunk adni szemüveget
vizsgálattal, munkadíjjal, pontos lencsével. Célunk, hogy mindenkinek legyen
lehetősége a szemének valóban megfelelő
termék megvásárlására, és például ne egy
szupermarketben vegyen szemüveget.
Miért nem javasolja a plázákban
kapható olcsó olvasószemüvegek viselését? Hiszen néhány ezer forintért
megoldódhatna a vásárló problémája.
Azokban az eszközökben nem optikai lencse van, hanem tulajdonképpen
egy préselt műanyag lap, amely nagyítóként funkcionál. Sem az anyagminőség,
sem a pontosság nem megfelelő. Viselője
még ront is a látásán. Nálunk, fejlettebb
társadalmakban az ilyen típusú szemüvegek mellé kötelező tájékoztatót mellékelni, amelyben leírják, hogy a termék tartós
használatra nem alkalmas.
Jellemzően melyik az a korosztály,
amelynek képviselői megjelennek az
októberi időszakban a boltokban?
Mi a három boltunkban mintegy
ezer jelentkezőt vizsgálunk meg az akció
ideje alatt, akik nagy része a 30-70 éves
korosztályból tevődik össze. Sok az idős
páciens, akik egyébként nehezebben
mozdulnak ki otthonról. Azt tudni kell,
hogy ma már be kell jelentkezni a kórházak szemészeti vizsgálójába is, ez adott
esetben dupla idő és út a betegeknek.
Hozzá kell tennem, hogy a páciensek
nagyon hálásak, amikor felfedezünk valamilyen kezdődő elváltozást, és felhívjuk a
figyelmet a további teendőkre egészségük
megőrzése, javítása érdekében.
Szemüveget vagy kontaktlencsét
viselnek szívesebben az emberek?
Szemüveget. Ma még nincs elegendő

Időseink köszöntése
Október 1-jét az ENSZ közgyűlése
1991-ben nyilvánította az Idősek Világnapjává. Országszerte megemlékeznek
ezen a napon az idősebb generációról,
ünnepséggel, kedves szavakkal köszöntik őket. Nem volt ez másként szűkebb
környezetünkben, Jászberényben sem a
Szent Klára Idősek Otthonában.
Buschmann Éva
Az Idősek Napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Persze nemcsak az évnek ezen az egy napján kell,
hogy mindez eszünkbe jusson, hanem
naponta arra kell törekednünk, hogy
segítsük, támogassuk őket. Kifejezzük,
hogy mindannyiunknak szükségünk

van rájuk, a bölcsességükre, türelmükre,
amellyel nevelnek, tanítanak bennünket.
Ezúttal október 5-én öltöztek ünneplőbe az ellátottak, akiket ünnepi
dekoráció fogadott az intézmény nagy
ebédlőjében. A város vezetése részéről
megtisztelték a programot Szatmári Antalné és Hajnal-Nagy Gábor alpolgármesterek és Nagy András, a Humán Erőforrás
Bizottság elnöke is.
A megjelenteket elsőként az otthon
vezetője, Vargáné Deme Katalin köszöntötte, aki kifejtette, hogy jelentős esemény, hogy minden esztendőben úgy
köszönthetik az idős lakókat, mintha egy
nagy családban lennének. Jó hangulat,
kellemes légkör övezi az ilyen összejöveteleket.

információ a kontaktlencse használatáról, és talán egy kicsit a luxus irányába
is mutat a lencsehasználat az emberek
tévhite szerint. Egyébként sok esetben
terápiás célra is használható. Sportolásnál, kirándulásnál, szabadidő eltöltésénél
sokszor kényelmesebb és biztonságosabb
a kontaktlencse használata. Szinte bárki
hordhatja 14 év felett a megfelelő ápolási
szabályok mellett. A neten beszerzett eszközöktől azonban óva intem a vásárlókat,
hiszen fogtömést sem veszünk látatlanban! Itt megjegyzendő, hogy a kontaktlencse egy szemben elhelyezett gyógyászati segédeszköz, aminek minimum
évente szükséges a szakember általi kontrollálása az egészséges viselés érdekében.
Korunk velejárója a szárazszem
effektus. Hasznos a probléma megoldására a reklámokból is ismert szemcseppek használata?
A probléma oka az, hogy élettereink,
az autók, munkahelyek, boltok, irodák
klimatizáltak, és a nedvesség hiánya zavarja a szemet. Ezen kívül különböző gyógyszerek, a számítógép használatából fakadó
ritka pislogási inger is szárítja a szaruhártyát, amelynek állandó nedvességre van
szüksége. A gyógyszergyártók, felismerve a
problémát, kifejlesztették a műkönnyszerű szemcseppeket, amit naponta két-három alkalommal használva sokat javíthatunk az égő, viszkető szem állapotán.
Véget ért a nyár, a ragyogó napsütés. Szükségünk van még napszemüvegre?
Mindenképpen ajánlott, hiszen gondoljunk csak bele, hogy amikor beülünk
ősszel, télen az autóba, hiába hajtjuk le
a napellenzőt. A napsugarak ilyenkor
szinte vízszintesen ragyognak, ráadásul
tiszta időben nagyon erős a fénye és az
UV-sugárzás igen magas. A napszemüveg viselése nem évszakhoz, hanem a
napsütéses órák számához kell, hogy kötődjön. Itt hangsúlyozottan kell figyelni
a minőségre. Tévhit, hogy a drága napszemüvegben a márkát kell megfizetni.
Ezek nagyon komoly munkával készült
minőségi anyagok használatát jelentik
a keretrészben, valamint a lencse optikai minőségű, egyenletes képalkotású,
anyagában beledolgozott UV-bevonattal, megfelelő fényáteresztő képességgel.
Mindenki megtalálja a stílusához illőt.
Sok divatos napszemüveg van a piacon
műanyag kerettel, de az örök klasszikus
pilóta szemüveg is keresett.
Trendi ma szemüveget viselni?
Alapvetően igen, divattá vált a
szemüveg, sőt azt mondhatom, hogy
büszkeséggel szokás viselni egy-egy szép
korrekciós szemüveget. Minőségi anyagokkal nagyon szép formájú, színű szemüvegeket terveznek a dizájnerek. Egy jó
szemüvegbe érdemes befektetni, hiszen
már elfogadható áron is remek, divatos
szemüveghez juthat a vásárló.

A folytatásban Jászberény Város
Önkormányzata nevében Hajnal-Nagy
Gábor alpolgármester üdvözölte a jelenlévőket. Hangsúlyozta, fontos, hogy
az önkormányzati fenntartású idősek
otthona mellett működik a városban
egyházi otthon is, ahol a hozzátartozók
biztonságban tudhatják szeretteiket, ahol
gondoskodásban, szakszerű ápolásban
részesülnek.
Az alpolgármester szólt az idősek
megbecsüléséről, arról, hogy minden fiatal számára ez fontos kell legyen, hiszen
ők az a generáció, akik tapasztalataikkal,
bölcs meglátásaikkal segíteni tudnak
bennünket.
Az ünnepség részeként az idősek
otthona mentálhigiénés munkatársai
versekkel köszöntötték a lakókat, majd a
Liska József Katolikus Erősáramú SZKI
és Gimnázium énekkara adott mű-

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.

Óriási érdeklődés az állásbörzén
Idén második alkalommal rendezett
Jászsági Állásbörzét a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya. A
rendezvényen október 17-én, kedden
a Déryné Rendezvényházban huszonhat kiállító kínált lehetőséget 1541 állás betöltésére, szakképzések feltérképezésére és szaktanácsadásra.
Szabó Lilla
Az állásbörze kezdetén Tóth János osztályvezető köszöntötte a megjelent munkaadókat, álláskeresőket, valamint Szatmári Antalné alpolgármester asszonyt.
A rendezvényt dr. Dobos Róbert a
Jászberényi Járási Hivatal vezetője nyitotta meg. Beszédében kiemelte az eredményes, jól működő jászsági vállalkozásokat, cégeket, majd a számok tükrében
számolt be a foglalkoztatási mutatókról.
– Az elmúlt esztendőkben az itt működő vállalkozások és cégek részéről több
mint 3100 álláshelyre vonatkozó megkeresés érkezett a foglalkoztatási osztály
munkatársaihoz. Az igényekre reagálva a foglalkoztatási osztály közel
4400 állásközvetítést eszközölt az
idei esztendőben.
A magas számok
nemcsak azt bizonyítják, hogy
mennyire sikeresek és erősek az itt
működő vállalkozások, hanem azt
is, hogy a fejlődésük továbbra is
töretlen – mondta dr. Dobos Róbert, majd azzal
sort Baginé Szalka Eszter vezényletével,
Taczman Mária zongorakíséretével.
A kórus gyönyörű dallamokkal tette

folytatta, hogy az együttműködés az állami szervek és a gazdaság képviselői között
sok éve rendkívül hatékonyan működik.
Ezt bizonyítja az is, hogy Jászberényben már 3% alatti a munkanélküliség,
míg a Jászságban ez több mint 4%. Sőt,
a közfoglalkoztatottak száma is mintegy
500 fővel csökkent az elmúlt évhez képest.
Azonban a jászsági cégeknek továbbra is problémát jelent a munkaerőhiány.
Ennek orvoslására 26 kiállító cég várta érdeklődőit a nap folyamán. Az előző évekhez hasonlóan túlnyomó többségben
operátori, gépbeállító, targoncás munkára lehetett jelentkezni. Más szakemberekre is szükség van, hiszen hegesztő, lakatos
állás betöltésére számos berényi gyár kínált lehetőséget.
A zsúfolásig megtelt díszterembe
több százan látogattak el. A pályaválasztás
előtt állóknak is jó alkalom volt inspirálódni az állásdömpingen. Nem véletlen,
hogy a Lehel Vezér Gimnázium egyik
osztálya is kilátogatott az iskola igazgatójával, Antics Istvánnal.

hangulatossá a jeles napot, majd a Fehér
Lili és Molnár Dániel alkotta néptáncos
pár produkciója zárta a szép műsort.

Jubileum
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A berényi campusnak van jövője
 folytatás az 1. oldalról
Száz évvel ezelőtt, 1917. október
11-én nyitották meg a város képviselőtestülete, tanügyi és egyházi képviselők
jelenlétében az Állami Tanítóképző Intézetet. A következőkben az intézmény
életében történt évszázadnyi esemény
meghatározó elemeit idézte a hallgatóság elé dr. Varró Bernadett. Kiemelte,
hogy az iskolára mindig jellemző volt
az innováció, a megújulásra való képesség, a munkaerő-piaci alkalmazkodás.
Ezért lehetséges, hogy annyi társadalmi, oktatáspolitikai átalakulásból fakadó útkeresés után is tárt kapukkal várja
a tudásra szomjazókat a patinás épület.
Ma a biztos jövőt, erős szakmai hátteret biztosító Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusaként immár
egyetemi rangon képeznek pedagógusokat; tanítókat, óvónőket, csecsemő- és kisgyermeknevelőket, valamint
szociális munka, közösségszervezés és
programtervező informatikus szakokon oktatják a leendő szakembereket.
Az iskola alapítása óta a térség szellemi
központja. Igazgatói, tantestülete biztosítéka volt mindig az itt folyó színvonalas munkának. Népművelői, kutatói, oktatói tevékenységük hozzájárult
a térség szellemi felemelkedéséhez, a
város hírnevének emeléséhez. Az Eszterházy Károly Egyetem részeként a tudásalapú társadalomban a minőség kötelez, a célok a távolba mutatnak.
Végezetül a főigazgató asszony felhívta a figyelmet az elkövetkező időszak jubileumi programfolyamára, az
iskolában látható kiállításokra.
Dr. Bujdosó Zoltán rektorhelyettes
elmondta, hogy személyes tapasztalatából – lánya iskolai beiratkozásakor –
győződött meg arról, hogy a régió szinte valamennyi tanítója a Jászberényi
Campuson végzett. Akkor döbbent rá,
hogy a berényi campusnak van jövője,
nem csupán múltja. Az eltelt száz év és
remélhetőleg az előttünk álló újabb évszázad is létjogosultságot ad arra, hogy
az intézmény a Jászságon túl is tovább
szolgálja a társadalom egyik legfontosabb ügyét, az utánpótlás nevelést.
Az egyetem a város vezetésével karöltve arra törekszik, hogy a megújuló felsőoktatáshoz méltón megteremtsék a
hozzá illő infrastruktúrát. A hagyományokat igyekeznek megőrizni és tovább
vinni.
Pócs János, a térség országgyűlési képviselője a köszönetre helyezte a
hangsúlyt ünnepi beszédében. Megköszönte a főigazgató asszony és munkatársai együttműködését, amellyel lehetővé vált a nagy múltú intézmény
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Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Irodája a TÁMOP-6.1.2/11/3 -2012-0059 projekt
fenntartási idejének keretében meghívja a kórház nyugdíjas dolgozóit az

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT”
programsorozat
októberi rendezvényére.

Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Tüdőgondozó előtere
Időpontja: 2017. 10. 24., 15.30-18.30.

Jászberény főterén társasházi lakást
vásárolna magánszemély. Érdeklődni:
06/20-566-1259
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.
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A hét minden napján
a Sólyom u. 13-ban is
várjuk vásárlóinkat!

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
/Csomor Családi
Méhészet

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

A hétpecsétes könyv titkainak feltárulása
Jelenések könyve 2. látomássorozata
Részletes program:

Jászberény, Nagykátai út 3.

Hirdetésfelvétel

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya

érdeklődők figyelmébe. Az intézmény
életét összefoglaló hasonló kiadvány
legutóbb húsz esztendeje látott napvilágot. A dr. Varró Bernadett ötletéből
született munka tavasszal vette kezdetét, és amint azt a szerkesztő elmondta,
nem kis feladatot rótt a kiadvány ös�szeállításában résztvevőkre. Hatalmas
anyagmennyiséget kellett áttanulmányozniuk, rendszerezniük, hogy megszülethessen ez a szép, minden értelemben színes és érdekfeszítő kiadvány.
A kötetből hallhattunk néhány
kulcsfontosságú részt a bemutató alkalmával. Buschmann Éva felhívta a
figyelmet a neves igazgatók életrajzára, a jeles dátumokat tartalmazó kronológiára, az iskola történelmében
jelentős dátumokra, emlékezetes eseményekre. A könyv egészen napjainkig
vezeti az olvasót. Lapjaiból tájékozódhatnak a jelenlegi kutatásokról, képzésekről, a képzővel szorosan együttműködő Gyakorló iskoláról, tanárokról.
Büszkeségeink és a tanár-diák humor
sem maradt ki a könyvből, melyet színes képmelléklet zár.
A könyvet örömmel fogadták az
egykori és jelenlegi hallgatók, tanárok.
A helyszínen lehetőség volt megvásárolni a kiadványt, és sokan éltek is a lehetőséggel, már kezükben a könyvvel
folytatták beszélgetéseiket a régen látott csoporttársakkal, tekintették meg
a fotó és sporttörténeti kiállításokat az
iskola folyosóin. A délelőtti programot
közös éneklés zárta, melyhez csatlakoztak azok is, akik a tornateremből kivetítő segítségével kísérték figyelemmel
az ünnepi szenátusülés eseményeit. A
több száz pedagógus ajkán felcsendülő ének kifejezte mindazt a szeretetet,
vidámságot, összetartást, amely talán a
száz éves intézmény falaiból szivárgott
az itt végzettek szívébe, lelkébe.

című előadássorozatra

Program: Életmód tanácsadás
dietetikus és gyógytornász bevonásával.
Egészségügyi szűrővizsgálatok.
Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

tovább élése. A képviselő felidézte az
elmúlt évek nehéz pillanatait, amelyeken sikerült túllendülni, és a tanítóképző továbbra is Jászberény egyik
jelképe maradhatott. Dr. Varró Bernadettnek virágcsokorral fejezte ki a köszönetet, melyben hálát adott mindazon közreműködőknek, akik lehetővé
tették, hogy Jászberény egyetemi városi
rangra emelkedett. Szintén a köszönet
hangján szólt valamennyi pedagógushoz, akik elvetik a magot, melyből évtizedek elteltével az ország tisztességes,
emberséges és talán neves polgára válik.
A vonatkozó törvények szerint azok
a felsőoktatásban diplomát szerző személyek, jelen esetben tanítók, akik oklevelüket legalább ötven évvel korábban szerezték a felsőfokú oktatásban,
díszoklevélre jogosultak. Az ünnepi
szenátus nevében dr. Bujdosó Zoltán
és dr. Varró Bernadett adta át az aranydiplomát az ötven éve, gyémántdiplomát a hatvan éve, vasdiplomát a hatvanöt éve, rubindiplomát a hetven éve
végzetteknek.
Az öregdiákok nevében Kaló József
üdvözölte az egybegyűlteket könnyed
hangulatú beszédében. Visszaemlékezett a beiratkozás izgalmas pillanataira,
a közös ünnepekre, szüretre, bálokra, a
számtalan élményre, amit az iskola falai
között szereztek. Vázolta a tanítói szakma szépségeit, köszönetet mondott az
itt töltött évekért és az ünnepi napon
való részvétel lehetőségéért.
Az ünnepi gondolatok méltó lezárásaként dr. Réz Lóránt zongorajátékát
élvezhette a közönség. A művész Bartók Három csíkmegyei népdal című
művét adta elő.
Az évfordulóra könyv is készült
100 éves jubileumi évkönyv címmel,
amit a kiadvány szerkesztője, egykori
képzős diák, Buschmann Éva ajánlott az

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

106 féle laminált padló
készletről!

Október 19..................Az 5. pecsét felnyitása
November 2................A 6. pecsét felnyitása
November 16..............Az elpecsételés látomása
November 30..............A 7. pecsét felnyitása
December 14..............Fórum
Előadó: Bodolai Zoltán
Az előadások kéthetente csütörtökön 17:30 perckor kezdődnek
Helyszín: Jászberény, Táncsics Mihály u. 2.
A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hit

2017. október 19.

A szeretet fél évezrede összeköt

 folytatás az 1. oldalról
A változásokat sürgető kiáltványnak hatása volt a politikára, a gazdaságra, az anyanyelvi törekvések megerősödésére és a modern tudományok
kibontakozására. A reformáció közös
örökségünk, melynek nélkülözhetetlen
eleme a megújulás a saját életünk szintjén is – fejtette ki gondolatait Bertalan
János regnáló jászkapitány.
A köszöntők sorát a Jászsági Hagyományőrző Egylet asszonyainak
dalcsokra zárta, melyben XVI. századi
karácsonyi énekeket szólaltattak meg,
emlékeztetve a szeretet ünnepének közeledtére és mondanivalójára.
A konferenciát prof. dr. Kocsev
Miklós, a Károli Gáspár Református
Egyetem dékánja nyitotta meg, aki a
reformáció múltbéli eseményei és a
kiengesztelődés köré fonta beszédét.
„A jövő egyháza nyitott, de az identitását felekezetekként őrző egyház… A
jövő egy gyönyörű virágcsokor teli színekkel. Élvezzük ennek a csokornak a
színeit a konferencia előadásaiban!” –
nyomatékosította a konferencia üzenetét a jelenlévők számára.

A reformáció megjelenése
Magyarországon
Prof. dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos
Gyűjteményének igazgatója a XVI.
századi társadalom viszonyaival magyarázta a latin rítusú egyház reformációját, amely folyamatként ment végbe. A
korra jellemző számos változás a társadalomban válsághoz vezetett, melyre
elsőként az egyház reflektált. A válasz
Luther Márton szavai által érkezett,
amely a tan reformációját is napirendre
tűzte.
A reformáció két szakaszban ment
végbe, a mohácsi csata (1526) előtt és
után. Míg a mohácsi vész előtt a magyarok távolságtartóak voltak a pestisnek nevezett tanításokkal szemben,
addig a súlyos vereség után a komoly
trauma és tragédia nyitottá tette az értelmiségi társadalmat Luther tanaira.
Dienes professzor véleménye szerint a
beteg Európát a XXI. században is a keresztyénség gyógyíthatja meg.
A reformáció és a Jászság
A reformkori gondolatok a Jászságban is megvetették gyökerüket. Míg
Jászberényben a lakosság kisebb csoportja csatlakozott református gyülekezethez, addig Jászkisér teljes egészében
protestáns településsé vált.
Horváth Gergő, a MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár levéltárosa korabeli iratok, feljegyzések
alapján tárta fel az első jászsági református közösségek létrejöttét, a XVII.
századtól. Az 1700-as évek elején Jászberényben negyven kálvinista családot
tartottak számon, akik kéréseikkel kitartóan kopogtattak az akkor uralkodó

Német Lovagrend ajtaján, így az 1720as években felépítették az iskolaként
is funkcionáló imaházukat. Itt nem
végezhettek volna istentiszteleteket, de
mégis megtették. Ünnepekkor a debreceni kollégiumból diákok érkeztek
a városba és prédikáltak a maroknyi
közösségnek.1760-ban a Helytartótanács bezáratta az iskolát és az imaházat
lerombolták. Az új templom 1783-ban
épülhetett fel.
Nem tudni pontosan, hogy a
jászkisériek mikor tértek át a protestáns
vallásra, de a kutatók a XVI-XVII. századra teszik. 1739-ben, a pestisjárvány
idején kísérletet tettek katolikus telepesek beköltöztetésével a katolizálásra,
de a harcos kiséri református asszonyok
ellenálltak. A település vallási homogenitását az 1760-as évekig őrizte, majd
egy igen kínos eset után betelepült az
első katolikus család.

A református egyház
tárgyi emlékei a Jászságban
Dr. Farkas Kristóf Vince, a Jász Múzeum történész muzeológusa a két jászsági gyülekezet tárgyi emlékeit vonultatta fel, köztük 1642-ből a Jászberényi
Református Egyház pecsétjével, XVII.
századi úrvacsoraosztó tányérokkal,
boroskehellyel, egyéb egyházi edényekkel.
Jászberényben 1783 és ’84 között
épült fel a ma is álló, műemléki védelem alatt álló Református templom,
majd a XIX. században bővítették az
úrasztallal és a szószékkel. A torony
1863-ban épült, amit 1870-ben építettek a templomhoz, a toronysisak pedig
1900-ra készült el.
A Jászkiséri Református Egyházközség temploma a XVII. században
épült kései barokk stílusban, amelyet
1891-ben előcsarnokkal bővítettek. Az
orgonát Angster József építette 1888ban, az úrasztala 1906-ban készült el
carrarai márványból.
Kazinczy Ferenc és
Jászberény kapcsolata
Metykó Béla helytörténeti kutató a
vegyes iskolák ügyét járta körül, amit
Jászberényben 1788-ban hoztak létre.
Mária Terézia 1777-ben kiadott rendelete, a Ratio Educationis értelmében
a katolikus és református gyermekeket
együtt tanították a felekezeti gyűlölködések megszüntetése érdekében. A II.
József uralkodása alatt érvényesített
rendelet az uralkodó halálával, 1791ben megtört, és a vegyes iskolákat megszüntették.
Ekkor a Jászságban a Kassai Tankerület felelt az oktatásért, melynek vezetője gróf Török Lajos volt. Az ő legfőbb
munkatársa, később veje, Kazinczy Ferenc, a nagy nyelvújítónk személyesen
felügyelte a kerület oktatási feladatait
és a helyiek mindig tisztelték lelkiismeretes munkájáért. Kazinczy 1788

februárjában írt levelében kérte a jászberényi ev. református eklézsiát, hogy
alakítsanak vegyes iskolát a rendelet
értelmében. Augusztusban személyesen
is részt vett a Helyi Tanács ülésén, ahol
kifejtette szándékát, melynek következményeként a kívánt intézkedést Jászberényben is végrehajtották.
Születésének 100. évében, 1859ben méltó ünnepséggel emlékeztek
meg Kazinczyról. Az erről szóló tudósítás Sipos Orbán tollából maradt fenn
az utókornak.

Protestáns ifjúsági mozgalmak
Magyarországon 1883-1944-ig
A jászok történelmét kutató, a
szülőföldön élő és elszármazott jászok szoros kapcsolatán évtizedek
óta munkálkodó dr. Dobos László, a
Jászok Egyesületének elnöke ezúttal
hajdani szakdolgozatának, majd doktori disszertációjának témáját tárta a
hallgatóság elé. Előadásában kifejtette a magyarországi protestáns ifjúsági
mozgalmak alapításának körülményeit
és irányelveiket a XIX. század végétől
azok beszüntetéséig, 1944-ig.
A belmissziós tevékenységet folytató Keresztyén Ifjúsági Egyesületet
(KIE) 1883-ban alapították, míg
1901-ban jött létre a reprezentatív jellegű Bethlen Gábor Körök és
a Magyar Evangéliumi Keresztyén
Diákszövetség (MEKDSZ). A köznyelvben södögének becézett Soli Deo
Gloria és az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség 1921-ben alakult.
Kezdetben az egyház távolságtartó
volt ezekkel az egyesületekkel, majd
1932-33-ban fordulat következett
be. Ezzel ugyan meggyengült a felekezetközi jelleg, azonban az egyházi
vallásosság új formáit alakították ki.
A szervezetek életrevalóságát semmi
sem bizonyítja jobban, minthogy a
rendszerváltás után jó részük újjáalakult és máig létezik, dolgozik, evangelizál – összegezte mondandóját Dobos
László.
A reformáció hatása
a katolikus egyházra
A konferencia utolsó előadásaként
dr. Novák István címzetes kanonok a
közös keresztyén értékekre, és a szeretet kapcsolat erősítésére hívta fel a
figyelmet. Jézus Krisztus 2000 éve alapított egyháza sok konfliktust megért
egyházszakadásokkal, eretnek mozgalmakkal, de az ökumenikus mozgalmak szorosabbá tehetik a felekezetek
kapcsolatát. A 2016-os ökumenikus
karta kimondja, hogy ha a hitben való
egység nem is jöhet létre, de a szeretet
megvalósítható, ez pedig az ökumenizmus lényege. „Nagyon megosztottak
vagyunk, sok dologban nem értünk
egyet, de mi, keresztények példaként
tudunk állni mások előtt az együtt
munkálkodással.

Reformáció 500
Szeretettek hívunk minden kedves
érdeklődőt a reformáció 500. évfordulója
alkalmából megrendezésre kerülő

Reformáció régen és ma
című előadásunkra

2017. október 24. 17 óra

Déryné Művelődési Központ
Jászberény, Lehel vezér tér 33.
A belépés díjtalan

5. oldal

Emlékezés

6. oldal

Meghalt
dr. Darnyik Józsefné dr. Soós Jusztina
Jászberény nyugalmazott kórházigazgató asszonyának nehéz és küzdelmes
gyerekkora volt. Kilenc éves alig volt,
amikor édesanyja meghalt. Elemi és
polgári iskoláit Jászárokszálláson a
zárdában végezte. Egerben az Angol
Kisasszonyoknál érettségizett. Budapestre ment ápolónőnek. Az ORFIban dolgozott, mellette elvégezte a
felnőtt ápolói tanfolyamot, majd felvételt nyert az Orvosi Egyetemre.
Tanult és dolgozott hétvégén vagy éjszaka. 1962-ben vidéki állásra kötelezik,
így került Jászberénybe körzeti orvosnak.
Két év kórházi munka után megkapta a
8. számú körzetet, amelyben 1980 decemberéig gyógyított, még a júliusi elsejei
kórházi kinevezése után is pár hónappal.
Megbízott főigazgatóként tíz évig, 60
éves koráig tevékenykedett.

Igazgatása alatt a gyermekosztály bekerült a kórház udvarára, helyére kihelyezték a nővérszállót és négy orvosi lakást alakítottak ki, majd a Zagyva partra
sorházat építettek orvosoknak.
A belgyógyászat és szülészet közé liftet építettek két rendelővel. A sebészet
fölé költözött a krónikus-elfekvő osztály.
Orvosokat hozott a felnőtt és gyermek
körzetbe, a kórházba kardiológusokat és
belgyógyászokat. 70 éves koráig a reumatológián dolgozott.
Zuglóba költözött a családjához.
Nevelte az unokáit és kertészkedett,
festegetett tájképeket és csendéleteket.
2001-ben megjelent verseskötete is.
2002. április 3-án Jászberényben
Közszolgálati Életmű-díjban részesült.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2017. október 26-án délelőtt 11 órakor
lesz a Szent Imre temetőben.

Elhunyt Cs. Nagyné Turi Márta
Életének 63. évében,
október 16-án elhunyt
Cs. Nagyné Turi Márta karnagy, zenetanár.
Végső
búcsúztatása
október 19-én, csütörtökön volt a jászberényi Szent Imre temetőben.
Cs. Nagyné Turi
Márta 1973-ban kezdett tanítani zongorát
egykori
iskolájában,
a Jászberényi Palotásy
János Zeneiskolában.
Itt tanult gyermekként
zongorázni és harsonázni. Nagyon élvezte a
tanítást, a gyermekekkel
való foglalkozást. Kollégái és az akkori igazgató
is elégedett volt a munkájával, további tanulásra biztatta. 1979-ben
megszületett a kislánya.
Vele együtt költözött
Debrecenbe, ahol 1980 szeptemberében megkezdte a főiskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola tanárképző tagozatán zeneelmélet-szolfézs szakon. Élete legszebb
évei között tartotta számon ezt a 3 évet.
1983 szeptemberében tért vis�sza Jászberénybe, felvértezve sok új
élménnyel és ismerettel. Nagy lelkesedéssel kezdett ismét tanítani, a zongora
mellett most már szolfézst is. Czeglédi
Zoltán, a jászberényi zeneiskola akkori igazgatója rábízta a szolfézs tanszak
vezetését. Bevezette az „Énekeljünk
tisztán” népdal- és műdaléneklő iskolai
versenyt, mely évente kerül megrendezésre. Szintén bevezette a zenetörténeti
vetélkedőt a magasabb évfolyamos növendékek számára mindig az aktuális
évfordulóhoz kapcsolódó zeneszerző
munkásságához kötődően.
Iskolánkban kamarazenekar is
működött, ahol continuót játszott
csembalón, játszott harmóniumon,
s ha kellett, harsonázott is. Czeglédi
Zoltán 1978-ban alapított egy felnőtt
vegyeskórust. Mielőtt a főiskolára elment, állandó zongorakísérőjük volt,
visszatérése után a másodkarnagyi feladatokat és a hangképzést is rábízta.
1984-ben jelentkezett az Országos
Népművelési Intézet karmesterképző
tanfolyamára, ahol négy évig tanult.
1986-ban váratlanul elhunyt Czeglédi
Zoltán, a zeneiskola szeretett és tisztelt
igazgatója. A kórusa, ahol másodkarnagy volt, felkérte a szakmai munka
folytatására, azóta volt a jászberényi
Székely Mihály Kórus karnagya. Fesz-

tiválkórus minősítést szereztek, beutazták Európát, olyan oratórikus műveket
énekelhettek el összefogva más kórusokkal, mint Kodály Psalmus Hungaricusa, Beethoven IX. Szimfóniája, Carl
Orff Carmina Buranája. A Kodály- és
az Orff-darabban szereplő gyermekkórust ő szervezte meg tanítványai köréből és tanította be őket.
1991-ben igazgatóhelyettes lett. A
tanszakvezetői feladatoktól megvált,
de utóda továbbvitte azokat az elveket,
melyeket meghonosított az előző években. 2004-ben szerezte meg a Közoktatási Vezető szakképzettséget, mely
egyenértékű a szakvizsgával.
Voltak tanítványai, akik a muzsikusi vagy zenetanári pályát választották. Van közöttük kiváló zongoratanár,
szolfézstanár, korrepetitor, zeneszerző
hallgató, orgonaművész. Zeneakadémiai felvételire tudott sikeresen felkészíteni növendékeket szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet tárgyakból. Voltak
tanítványok, akiket 6 éves koruktól 19
éves korukig taníthatott. Néhány volt
növendéke később kollégája lett, akik
hálásak a tőle kapott magas színvonalú
oktatásáért.
Most búcsúznunk kell egy pedagógustól, zenésztől, karnagytól, akinek
életét átszőtte a zene. Több mint négy
évtizedes munkájának gyümölcse, emléke itt marad közöttünk.
Nyugodjon békében!
Farkasné Szőke Tünde
volt tanítványa
a Palotásy János Zeneiskola
AMI intézményvezetője.
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Meglepetés festmény
A hónap műtárgya sorozatában ilyen
még nem volt, hogy nem ismerhettük
meg a bemutatandó alkotást az esemény előtt, csak a helyszínen, a Szikra Galériában október 10-én. Annyi
volt tudható, hogy Sáros András
egyik festménye lesz az, amit a család
választ ki és meglepetésnek szánják,
nemcsak a műkedvelő közönség, de a
szervező házigazdák számára is.
Demeter Gábor
A zsúfolásig telt teremben paraván
áll, szemben az egymással még tereferélő érdeklődőkkel, rajta drapériával letakart festmény. Vajon mit rejthet? Rövidesen kiderül. Sajnos, az már bizonyos,
hogy az utolsó pillanatban befutott,
halaszthatatlan dolog miatt, az este előadója Sáros László nem tud jelen lenni.
A zenei ráhangolódással oldódott a feszültség, ebben segítségünkre van Kiss
Henriett zenetörténész, aki Csajkovszkij zenés kalendáriumából, az Évszakok
című sorozatából való Őszi dalt mutatta be. Picit melankolikus hangvételű
mű, de hát az októbert szimbolizálja.
Szikra István felvezetőjében elmondta, hogy nem régen birtokába
került egy Sáros festmény, Őszi szántás
címmel – ami a terem falán is látható
–, ezt gondolta a mai napon bemutatandó darabnak. De Sáros László emlékeztette ígéretére, miszerint a Sáros
család gyűjteményéből kerül majd ki a
hónap műtárgyának szánt alkotás, ami
maradjon meglepetés. A titok feloldására házigazdánk, Sáros András Miklós
grafikust, a művész fiát kérte fel, aki azzal kezdte: „mint valamikori tanár, úgy
érzem magam, hogy a tanáriba szóltak,
az egyik kolléga nem jött be és menjek
tartsam meg az órát helyette.”
Ezzel az izgatottan várt pillanat eljött, lekerült a takarás a festményről, és
arra is fény derült, hogy azt a Sáros család a Szikra Galériának adományozza.
A most már mindenki előtt láthatóvá
vált festmény a Havas liget címet viseli. Címet akkor kapott, mikor alkotója
halála után, házi katalógusba rendezte
képeit a család, és nem találtak elnevezést a hátoldalán. Sáros András utolsó
festményei közül való a műalkotás, a
rajta található évszám szerint 1982-ben
készült. A bizonyítottan legutolsó festménye – ami két esztendeje már szerepelt a hónap műtárgya sorozatában –,
ugyancsak kiállításra került.
A két kép időben közel készülhetett egymáshoz és nagy hasonlóságot
is mutat. A havas táj gyakori volt művészetében, de a legidősebb kori megnyilatkozásaiban, a színesség, temperamentumosság, hangulatteremtés kissé
visszavonult, fagyossá dermedt. Ezzel

a leegyszerűsödéssel, eszközmentes
előadással talán sokkal mélyebbek és
érettebbek lettek képei, mint a korábbi
munkái.
Sáros András Miklós beszélt néhány mondatban édesapjáról és fölidézte saját művészi pályájának indulását is. Sáros András második hazájául

belenőve öregedtem meg mostani állapotomra. De lelkemben ugyanazzal az
ifjonti lelkülettel, az akkori munkáktól
eltávolodva, már egész másféléket csinálok.”
A folytatásban Metykó Béla helytörténeti kutató ismét színes csokrot állított össze korabeli újságok, folyóiratok

kapta Jászberényt. Esetleges dolog volt,
hogy mint pedagógus házaspár idekerültek feleségével a gimnáziumba.
Feladatukat minden nehézség ellenére
kiválóan teljesítették. Az egészen más
tájon felnőtt Sáros András beleszeretett a Jászságba, lélekben idetartozónak
érezte magát, elkötelezett lett a város
iránt olyannyira, hogy műemlékei gondozásába is belefogott.
Szabadidejében felpattant a kerékpárjára és kiment a szabadba, mert a
természet előtt tudott, szeretett leginkább festeni. Akvarelljeinek nagy része
is így keletkezett, az eredeti élmény, az
inspiráció számára nagyon fontos volt.
„Elkísérve útjaira figyeltem és tátottam
a számat, hogy készül egy kép. Így kerülhettem bele a szakmába is, látva azt,
mit lehet festőeszközökkel előidézni
egy fehér papíron, a semmit megváltoztatni valamivé. Ebbe a mesterségbe

cikkeiből, Sáros Andrásról írt könyvek
soraiból. Előadásából a rajztanár, a festőművész, a városvédő alakja elevenedett meg az élettörténet egy-egy kiragadott pillanatában.
Érdekes és értékes, féltve őrzött relikviát hozott el édesapja örökéből Sáros Katalin, a művész lánya. Egy, még
1936-ban, a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán feladatként készült könyvecske járt kézről kézre a közönség
soraiban. Benne, mint a régi kódexek
lapjain kézzel rajzolt betűkkel Toldi
estéje volt olvasható, egyedi grafikus
illusztrációkkal kiegészítve. Élményszámba ment forgatni a megsárgult
lapokat, rácsodálkozni az aprólékos
betűrajzolatokra és képi ábrázolásokra.
Benke László egykori gimnáziumi
tanáráról elevenített fel emlékeket, akitől szabadkézi, sőt a műszaki rajz tudományát is elsajátította. Talán legjobban
ő fogalmazta meg a választ
arra a kérdésre, miért szép a
hónap műtárgyának választott kép. „Úgy tudott egy
egyszerű témából ilyen gyönyörű képet csinálni, hogy
nincs rajta semmi érdekes.
Ezt az ábrázolt szürkeséget,
ezt az unalmat mindig látjuk
magunk előtt, ami nem lesz
unalmas, ha valaki így meg
tudja csinálni, vissza tudja
azt adni.”
A lassacskán derűs borozgatással baráti beszélgetésekbe átfolyó művészeti esemény résztvevői mind látni
szerették volna közelebbről is
a meglepetés festményt, amit
aztán elismeréssel csodáltak.
A galéria nyitvatartási idejében ezt mindenki megteheti.

Ajánló
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Virtuóz tehetségek koncerteztek
Fiatal virtuóz tehetségek adtak koncertet október 12-én, csütörtökön a
Déryné Rendezvényházban. Az Őszi
Művészeti Hetek rendezvényén zongorán, klarinéton és harmonikán szólaltatták meg az örök klasszikusok alkotásait, a siker pedig nem maradt el.
sz. l.
A muzikális lelkű ifjak közül elsőként Sas Dániel és Magyar Valentin
négykezes zongorajátékával hangolódtunk a klasszikus zene világára. A kellő
hangulatot megteremtve az est műsorvezetője, Sas Zoltán, az est műsorvezetője Kodály Zoltán szavaival köszöntötte a nagyérdeműt.
Ezt követően Magyar Valentin Johannes Brahms művekkel örvendeztette meg a közönséget. Kissé talán félve
lépett porondra, azonban a zongorához
ülve leomlottak a gátlások és a zene lélekemelő ereje járta át a dísztermet. Valentin már fiatalon megmutatta milyen
tehetséggel áldotta meg a sors. Talentumának köszönhetően 2015-ben a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő szakára nyert felvételt.
Az este folyamán klarinéton játszott Antós Dénes. Számára a zene átszellemülés, ami a meglévő világ egy
sokkal szebb, tisztább világba való átlépési lehetőséget jelenti – hangzott el a
24 éves zenész önvallomása Sas Zoltán
felkonferálásában. Számos nívós koncertet, országos versenyt maga mögött

tudva jelenleg a Magyar Állami Operaházban tevékenykedik. Előadásában
Gioachino Rossini műveket hozott el,
zongorán Sas Dániel kísérte.
Az este üde színfoltja volt a harmonika megszólaltatásával Demeniv
Mihály előadása. A klasszikus zene kedvelői bizonyára emlékeznek rá, hiszen
2014-ben országszerte ismerté vált a
Virtuózok című tehetségkutató verseny
különdíjasaként. De nemcsak a közmédiának köszönheti népszerűségét,
már nyolcévesen nemzetközi versenyt
nyert Ungváron. Mihály fellépése alatt
a harmonikának számos arcát megmutatta. Könnyedén, humorosan nyúlt a
könnyűzenei darabokhoz, de legalább
ekkora átéléssel játszotta el a klasszikusok és kortárs zeneszerzők komolyabb

Por és csillogás
A tánc az egyik legősibb művészet.
A mozgás nyelvén mesélni pedig különleges képesség. Ebbe a fantasztikus felszín alatti világ titkaiba engedett bepillantást a Zadam Társulat
Subsurface című előadása hétfőn este
a Főnix színpadán.

ilyen őserővel megáldva lehet átéléssel
művelni ezt a művészetet. Ha kell társakon áttaposva, ha kell életünket adva
táncos kollégáért, hogy aztán a porból
feltámadva, amint a légben csillámló

hangvételű alkotásait.
Végül Sas Dániel zongorajátékát
hallhattuk, akit nem kell bemutatni
Jászberényben. A Palotásy János Zeneiskola egykori tanulójára méltán büszke a város. A sokoldalú tehetség a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett, majd visszatért tanítani szeretett
iskolájába, a Palotásy János Zeneiskolába. Az este utolsó fellépőjeként Alexander Szkrjabin és Liszt Ferenc műveit
adta elő, a tőle megszokott átszellemült
stílusban. Ő az, aki nemcsak eljátssza a
kottát, hanem átéli, sőt bele is hal, ha a
darab úgy kívánja.
A bő kétórás rendezvényen a virtuózok ismételten bebizonyították, hogy
a klasszikus zenének minden korban,
minden korosztály életében helye van.
frivol témájú monológ is elhangzott,
melyből talán nem túl nagy baj, hogy
a nézők között helyet foglaló népes
gyermeksereg nem sokat érthetett.
Ízig-vérig kortárs darabot láthattunk
modern zenével, kellékként használt
okostelefonnal, körmüket lakkozó balerinákkal, és nem utolsó sorban nagyszerű koreográfiával.

kárpáti
Subsurface, azaz felszín alatt. Vajon
mi történik a felszín alatt a színpadon,
amíg a közönség a nézőtér homályából
figyeli a rivaldát? Mire gondol a táncos?
Mit érez miközben izmait megfeszítve,
sokszor a gravitációt is legyőzve azzá válik, amit a koreográfus megálmodott?
A táncos lét gyötrelmeiről és szépségeiről, a dilemmákról, rivalizálásról
és sikerekről, fájdalomtól és örömtől
kicsorduló könnyekről mesélt a darab
a testek játékával. A díszletet csupán
három balett korlát jelentette, melynek
tartólapját porral hintették be vastagon. A föld, mely rátapadt a táncosok
testére, a dinamikus mozgás nyomán
a légtér fényében kavargó porszemek,
azt az ősi elemi erőt jelenítették meg,
ami része minden táncosnak. Csak

Fotó: Szalai György
porszemek ismét szárnyaljanak.
A négy fiatal táncos lány a mozgás eszközei mellett prózában is szerepelt. Hallatták hangjukat néhány
jelenet erejéig, sőt egy francia nyelvű,

A felszín alatt pedig – ezúttal a balerinaállvány talpazatán –, ott volt felfestve a szem. A szem, amely mindent
lát, hiába fedi a lényeget por, avagy
csillogás.

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

Pólika

Kulturális szimpózium

Kovács Apollónia a magyar és a cigány dal
koronázatlan királynője.

a 25 éves Új Színházért
Alapítvány szervezésében
a Városházán
november 3., péntek, 14 óra

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

Az EMMI Kulturális Államtitkárság,
a Magyar Teátrumi Társaság,
a Kulturális Központok Országos
Szövetsége, a Magyar Táncművészek
Szövetsége és a debreceni
Csokonai Nemzeti Színház vezetőinek
részvételével.

Júlia

Ráckevei Anna
november 3., péntek, 18.30 óra
Párbeszéd a szerelemről.

Nápolyi dal

Réz Lóránt
(csemballó,
zongora)
Ecsedi Péter
(ének)
november
10., péntek,
18.30 óra
Zenés történelmi városnézés
az opera szülővárosában.

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.

7. oldal

Programajánló
● Kulináris Filmklub
Október 19-én, csütörtökön 18.30
órakor a Toni Erdmann című feliratos, német-osztrák vígjáték vetítéséhez tiroli almás rétest kínálnak
a Lehel Film-Színház 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 15 órakor a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre szentmisével emlékezik a
mezőgazdasági munkások és pásztorok védőszentjéről a Barátok templomában, a Szent Vendel oltárnál,
majd 16 órakor a Szent Vendel szobornál imádkoznak.
● Alkotói érzékenyítés
Október 21-én, szombaton 9 órától
12 óráig Papp Anett textilművész következő foglalkozásán az emberi test
belső folyamatait veszik górcső alá a
Déryné Rendezvényházban.
● 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 18-ig 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 Állatés 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.
● Filharmónia hangverseny
Október 24-én, kedden 9 órakor
és 10.10 órakor az ifjúsági hangversenyen a Ludas Matyit mutatják
be nemcsak iskolásoknak az Ifjúsági
Házban.
● 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.
● Dumaszínház
Október 24-én, kedden 19 órakor
Aranyosi Péter ad önálló estet Borsodi homályos címmel az Ifjúsági
Házban.
● Könyvbemutató Budapesten
Október 25-én, szerdán 18 órakor
Budapesten is bemutatják dr. Suba
Györgyné Kocsis Julianna új könyvét
a Jászok Egyesületének elődszervezetéről a Józsefvárosi Galériában. A
kiadványt dr. Dobos László, a Jászok
Egyesületének elnöke mutatja be.
● Hogyan látod a romák világát?
Október 26-án, csütörtökön 15
órakor nyitják meg a Hogyan látod
a romák világát? című kiállítást az
EKE Jászberényi Campus első emeleti galériáján.
● Vedd át az irányítást!
Október 26-án, csütörtökön 18
órakor Oravecz Nóra tart előadást
Vedd át az irányítást! címmel a Déryné Rendezvényházban.
● Élet a szülés után
Október 27-én, pénteken 16 órakor lesz a Lelki Köldökzsinór Egyesület rendezvénye a Szikra Galériában.
● A csillagok láthatatlan fénye
Október 27-én, pénteken 18 órakor dr. Kóspál Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia főmunkatársa
tart előadást A csillagok láthatatlan
fénye címmel, a Jászberényi Városi
Könyvtárban.
● Pólika – Cigány sorsdráma, zenés vándorlás
Október 27-én, pénteken 18.30
órakor Kovács Apollónia, a magyar
és cigány dal koronázatlan királynője
élete elevenedik meg a Főnix Fészek
Műhelyház színpadán Varga Klári
előadásában.
● Jó szó beszélgetés
Október 28-án, szombaton 18
órakor Béri László Renátó karmelita
szerzetes tart előadást Csak a jelen a
miénk címmel a Nagyboldogasszony
iskola ebédlőjében.
● Halloween party
Október 28-án, szombaton 21 órakor a Fülemüle Presszó Tribün Band
szolgáltatja a jelmezes Halloween
party zenéjét a Lehel Film-Színház
emeletén.
● Hálaadó istentisztelet
Október 29-én, vasárnap 10 órakor újbori, hálaadó, úrvacsorás istentisztelet lesz a Református templomban.
● Cirkuszhercegnő
Október 29-én, vasárnap 19 órakor Kálmán Imre egyik legtöbbet
játszott nagyoperettjét, a Cirkuszhercegnőt mutatják be két részben a
Lehel Film-Színházban.
● Reformáció napja
Október 31-én, kedden 18 órakor
reformációi ünnepi istentisztelet lesz
a Református templomban.

Csillagkürt - 2017.
Idén ismét meghirdették a Csillagkürt
verspályázatot. Az immár ötödik megmérettetésen kizárólag a Jászságban
lakó hivatásos és amatőr költők pályázhatnak korhatár nélkül. Egy szerző legfeljebb három, egyenként maximum negyven soros verssel pályázhat.
A verseket interneten Word formátumban kérik beküldeni a csillagkurt@
freemail.hu címre november 5-éig. Pályázni lehet nyomtatásban már megjelent versekkel is.
A szerző felelősséget vállal, hogy a
beküldött pályamű saját szellemi terméke, és hozzájárul ahhoz, hogy versét,

beküldött önarcképét a pályázati oldalon határozatlan időre közzétegyék.
A pályázat mellé kérik csatolni a
szerző nevét, születési helyét és idejét,
lakcímét és értesítési e-mail címét, valamint egy önarcképet.
A zsűri tagjai: Csapó Lajos író,
költő, festőművész (Szigethalom), az
Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesületének elnöke; Góg János
Juhász Gyula–díjas költő (Csongrád),
az Alföld Művészeti Egyesület Irodalmi
Műhelyének elnöke, a Faludy György
Irodalmi Műhely vezetője. Pályázati
koordinátorok Utasi Hajnalka és Kocsán László jászberényi költők.

Sport / Ügyeletek

8. oldal

Napsütés után esős idő
Csütörtökön és pénteken ragyogó napsütésre van kilátás, reggel 10,
délután 21 fok körüli hőmérséklettel.
Szombatra változóan felhős lesz az ég.
Vasárnapra zápor, zivatar is kialakulhat, a délutáni hőmérséklet 15-20 fok
körül alakul. Jövő hét elején marad a
kissé felhős, csapadékos időjárás.
Október 21-én Orsolya napja.
Ha ilyenkor szép az idő, akkor karácsonyig az is marad.

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

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

október 25. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

október 26. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

október 27. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 23. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 28. szombat
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

október 24. kedd
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

október 29. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
rendelési idő: 9-12 óráig
október 21. szombat
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
október 23. hétfő
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig

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

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, 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.
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Bajnoki rajt a röpiseknél
 folytatás az 1. oldalról
A második játszmára
aztán – edzőjük, Bagics
Bence szerint – megérkeztek a vendégek is a
mérkőzésbe, amit jelzett
a 7-7-es és a 12-9-es állás is. A vége is szoros
lett, és mindössze három
ponttal (25-22) voltak
jobbak Bleicher Nóráék.
A harmadik és egyben a
befejező szett végén, néhány hiba ellenére – volt,
amikor 18-16 volt az állás – biztos győzelemmel
ünnepelhették a bajnoki
nyitányt Lékó Lilláék
(25-17). Időközben csapatnévváltozás történt a
berényi klubnál, így:
Jászberény Volleyball Team – Budaörsi DSE 3-0
JVT: Alina Adamenja, Bleicher
Nóra, Borsos Lili, Miklai Zsanett, Pintér Andrea, Jana Sevcsuk. Liberó: Lékó
Lilla.
– A másfél hónapos alapozás után
már nagyon vártuk a bajnokság kezdetét. Szerintem az összekovácsolásunk
nagyon jól sikerült, jó a hangulat,
és ami lényeg, egységes csapatot alkotunk. Ezzel együtt is van még mit
helyre tennünk, de ha így dolgozunk

Rövid hírek
Kyokushin karate. Horvát bajnok
lett október 14-én Fekete Farkas Mór,
a Yakuzák SE versenyzője. A -75 kg-os
kategóriában francia és svéd ellenfeleit
legyőzve lett a nemzetközi kyokushin
verseny aranyérmese, valamint ő lett a
legtechnikásabb versenyző is.
Karate. A Garamvölgyi Mihály és
dr. Gulyás Richárd Miklós által vezetett Jászsági Harcművészeti Akadémia
karatékái Dunakeszin a budapesti régió
Rangsor versenyén szerepeltek, ahol 18
egyesület 120 versenyzője mérte össze
erejét. A JHA versenyzői, 2 arany (Bakos Laura / Bató Bálint valamint Finta
Gergő / Faragó Richárd duók), 4 ezüst
(Kákoczki Orsolya, Borbás Patrik, Csillik Ágnes, Csillik Gábor) és 2 bronzéremmel (Sipos Áron, Szálkai Kíra), valamint Szálkai Gordon 4. helyezésével
tértek haza.
Női labdarúgás. A Pest megyei 3/4
pályás labdarúgó-bajnokság Keleti csoportjában a jászberényi lányok Vácon
vendégszerepeltek, ahol kétgólos győzelmet arattak: KDSE-Váci Reménység – Jászberényi FC 0-2. A berényi
gólokat Göblyös Anikó és Horváth Zsuzsanna szerezte. Ezzel a győzelemmel a
berényi lányok a 3. helyre zárkóztak fel
a táblázaton.
Ritmikus gimnasztika. Október
14-15-én rendezték Budapesten a Magyar Kupát a ritmikus gimnasztikások
részére, ahol nagyszerűen szerepeltek a
Fata Anita és Katona Laura által felkészített berényi lányok. Nagy Petra
volt a legeredményesebb, aki háromszor is felállhatott a dobogó 3. fokára.
Valamint Katona Dorina buzogány
gyakorlata is bronzérmes helyezést ért.
Bugyi Ariella Zoé pedig a 4. helyen
végzett.
A rövidpályás gyorskorcsolyázók Danubia Kupáján, Csehországban
Benátky városában városunkat kilenc
versenyző képviselte. Somogyi Barbara 500 méteren elesett, de az 1500-as
távon 3., míg 1000 méteren első lett,
ami az összetett verseny aranyérmét jelentette számára. Sőt, a győztes magyar
váltónak is tagja volt.

Fotó: Gémesi Balázs
egymásért, mint eddig, akkor nem lesz
gond – mondta el a mérkőzés után
Miklai Zsanett.
– Újra egymásra talált a csapat és
a közönség. A B-közép ismét elemében
volt és remek hangulatban örülhettünk
első hazai győzelmünknek. Más csapatok 5-6 idegenlégióst igazoltak, mi csak
kettőt, de velük nagyon jól jártunk és
természetesen Miklai Zsanettel is. Továbbá megtartottuk értékeinket, több
saját nevelésű játékosunk van és ezen az
úton szeretnénk tovább haladni. Leg-

közelebb október 26-án, tévés mec�csen szerepel a csapat Újpesten, ahol
természetesen ismét győzni szeretnénk
– ezt pedig Deme Gábor nyilatkozta
lapunknak.
Legközelebbi november 3-án láthatunk női röplabdamérkőzést Jászberényben, amikor a Szombathely lesz a
vendég.
(Részletesebb tudósításunk a Berény
Cafén olvasható az MRSZ főtitkára
és Nyári Sándor nyilatkozatával – a
szerk.)

Csak vendéggólok
Továbbra sem találja a győzelemhez
vezető utat a Jászberényi FC NB IIIas labdarúgó csapata. A Keleti csoport
10. fordulójában az MTK II. ellen hazai pályán javíthatott volna pozícióján
Arany László gárdája, de a fiatal vendégek végül magabiztos sikert arattak.
szőrös
Negyedóra elteltével a fővárosiak
előtt adódott az első komoly lehetőség,
ami kimaradt, míg az ellenoldalon Tisza
lövése egy védőről pattant szögletre. A
31. percben Kis Balázs átadását fülelték
le, a meglóduló Jakab elhúzott HevesiTóth mellett is, és a bal alsó sarokba lőtt
(0-1).
A 42. percben létszámban is hátrányba került a JFC, miután Sorecz szabálytalanságát azonnali piros lappal büntette
a játékvezető. Szünet után tíz emberrel
is fölényben játszottak a berényiek, néhány helyzetet is sikerült kialakítani, ám
ahogy az utóbbi hetekben, ezekből most

sem sikerült betalálni. Az ellentámadásokban bízó MTK II. a kinyíló védelem
ellen többször is veszélyeztetett, és a 70.
percben már nem volt kegyelem, Szabó
Dominik érkezett jól egy visszagurított
labdára. (0-2). A vendégcsapatnak még
az is belefért, hogy egy büntetőt, illetve
egy-két nagy ziccert kihagyjon, a hazaiaknak pedig a szépítés sem jött össze.
Jászberényi FC – MTK Budapest
II. 0-2 (0-1)
A várakozáson aluli szereplés egyik
fő oka a nagyon kevés rúgott gól (tíz
meccsen mindössze kilenc), így ebben
a mutatóban mindenképpen előre kéne
lépnie a JFC-nek, hogy feljebb kerülhessen a tabellán, ahol jelenleg csak a 13.
A következő vetélytárs az újonc Füzesgyarmat lesz idegenben, október 21-én,
szombaton. A soros ellenfél csak egy
ponttal gyűjtött eddig többet, ezért is
lenne nagyon fontos a győzelem megszerzése, melyet Sorecz, és az öt sárga
lapja miatt majd szintén hiányzó Mile
nélkül kéne kivívni.

Rangadót veszítettünk
Jászberény kosárlabda csapata két vereséggel a háta mögött látogatott az
újonc Debrecen együtteséhez az elmúlt szombaton, október 14-én. Mivel az eddigi vesztes meccseken nem
játszottak alárendelt szerepet, sokan
úgy gondoltuk, hogy a Cívis városban
jegyezhetik első győzelmüket. Sajnos
tévedtünk.
ács
Már az első percekben látszott, hogy
meggyűlik a baja a berényi védelemnek a
debreceniek 2 méter magas új centerével,
hiszen Lauderdale azonnal pontszerzéssel
mutatkozott be. Szerencsére a berényi oldalon játszó honfitársa, Deshields rögtön
válaszolt egy triplával. Ettől kezdődően
kiegyenlített játék folyt a pályán – a nagyszünetben hatpontos előnnyel pihenhetett a berényi gárda.
A folytatásban nagy iramot diktál-

tak a vendéglátók és megfordították az
eredményt. 30 perc elteltével ők vezettek
(56-52) négy találattal. A csapatkapitány
Cseh György találatával négy perccel a
vége előtt egyenlő lett az állás. Fordítani
viszont már nem sikerült, mert a végjátékban a debreceniek domináltak és második győzelmüket jegyezhették.
DEAC - JP Auto-Jászberényi KSE
73-62
JKSE: Deshields 10/3, Rakics 9/3,
Kerpel-Fronius 5, Lucsics 14/6, Sejfic 18.
Csere: Brown 4, Cseh 2.
Mindenképpen meghatározó volt a
Lauderdale teljesítménye, aki ugyan kevesebb pontot szerzett a JKSE centerétől,
de palánk alatti játéka óriási produkció
volt: 14 lepattanó és 6 blokk. Mivel a
Falco nemzetközi szereplése miatt, a szerdai mérkőzés elmarad, így a szintén pont
nélküli ZTE lesz a vendég Jászberényben,
de ezúttal vasárnap, azaz október 22-én
18 órai kezdettel.

