Egy majdnem elégedett körzet

Múlt hét szerdán Nagy András a 2.
választókerület önkormányzati képviselője
tartott bejárást és lakossági fórumot körzetében.
Cikk a 2. oldalon

Novemberi programok

Megtört a jég, győzött a JFC

Összegyűjtöttük a jövő hónap városi
programkínálatát, melyből bőséggel
csemegézhetnek olvasóink.
Ajánló a 6-7. oldalon

A Jászberényi Futball Club múlt héten
Füzesgyarmat ellen játszott és a sikertelen
széria után, ismét győzelmet aratott.
Írás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 43. szám (XXIX./43.)

Újság

2017. október 26.

Jászberény város lapja

A hősök feladatot róttak ránk
Ünnepi szentmisével kezdődött az
1956-os forradalom és szabadságharc
emlékünnepségének városi programja október 23-án, hétfő délelőtt kilenc
órakor a Barátok templomában.
Kárpáti Márta
A forradalom hatvanegyedik évfordulóján a mostoha időjárás többeket otthon marasztalt, mint az elmúlt
esztendőkben, így a dr. Novák István
kanonok celebrálta szentmisén mindenkinek jutott ülőhely. Az egyházi
naptár szerint Kapisztrán János ünnepén a történelmet soha nem feledve,
a múlt hibáiból okulva a megbékélés
útján kell járnunk – mondta homíliája
bevezetőjeként az atya. Kapisztránhoz
hasonlóan a magyar nép mindig szabadulni próbált az idegen elnyomás igájából akár a török korról, akár ’48-ról
vagy ’56-ról szólunk. 1956-ban Izaiás
prófétát idézték a papok a zsidók szenvedéséről, majd szabadulásáról, mely
sorok a mai kor történéseire is érvényesek. A szabadságra úgy kell gondolnunk, ahogy ’56 hősei tették; tehessük,
amit szeretnénk, de csak oly módon,
ami másnak nem árt. Végezetül prédikációjában az ötvenhat vérzivatarában
is reményt adó ferences vértanúk tevékenységére emlékeztetett az atya.
Erdei Gábor műsorvezető az ünnepi
műsor nyitányában arra a kérdésre kereste a választ, hogy ki miként éli meg
ötvenhat hagyatékát. Mit jelent október

23-a a polgárnak, aki látta annak idején
a fellobogózott Jászberényt, a diáknak,
akit az események okán hazaküldtek a
gimnáziumból, a munkásnak, aki tüntetve felvonult, annak, aki előtte az itt
állomásozó szovjet katonákkal üzletelt.
A Felelni kell! című zenés, verses, dalos
produkció próbált feleletet sugallni a
Szolnoki Szigligeti Színház előadásában,
amit a szentmisét követően a helyszínen
láthattunk. Egészen bizarr kontrasztot
jelentett a kommunista vezetőket ábrázoló díszlet és a felcsendülő Internacionálé a templombelsőben.
folytatás a 3. oldalon 

Nálunk a vevő a király
Ilonka Boldizsár apja pék volt Jászberényben. A kis jászapáti üzem, amelyben
fia fiatal vezetőként elkezdte a szakmát, átellenben volt az apáti gimnáziummal. Ma pedig a megye legnagyobb sütőipari üzemének központja az iskola
másik oldalán a Temető utcában található. Nem nagy távolság, pár száz méter
csupán, de amit harmincnyolc év alatt hazánk egyik legtekintélyesebb sütőipari szakembere megtett, annál figyelemre méltóbb. Nemrégiben a Pékek és
Cukrászok Világszövetségének nyolc éven át betöltött alelnöki posztjáról Mexikóban lemondott.
Halász Lajos
Kezdjük az interjút a megszokottól
eltérően nem lineárisan, hanem napjaink történéseivel. Mit jelentett egy magyar pék számára a nemzetközi szövetségben dolgozni? Hogyan került oda?
– Ez a tevékenység életemnek bő
másfél évtizedét jelentette eddig. Amikor a Magyar Pékszövetség szűkebb
vezetésébe bekerültem, nemsokára
felvételünket kértük a Pékek Világszövetségébe. Ott hat évig képviseltem
Magyarországot alelnökként, többek
között a Szervezetfejlesztési Bizottság

elnökeként is. Ezért szerepem volt a
Pékek és Cukrászok Világszövetségének megalapításában, amelynek 8 évig
ugyancsak alelnöke voltam. Erről a pozícióról most mondtam le Mexikóban.
Az interjú apropója az is lehetne,
hogy a tevékenységét igencsak megköszönték...
– A nemzetközi szervezet, az UIBC
legmagasabb kitüntetését, az aranymedált ítélték nekem, és örökös taggá
választottak, valamint az UIBC nagykövete lettem Kelet-Európában, egy
tajvani hölgy pedig Távol-Keleten.
folytatás a 3. 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.

Requiem és
kórusbarátság
Tudta az Olvasó, hogy a zene hallgatása, aktív művelése csökkenti például a félelemérzetet? És azt, hogy akik
kórusban énekelnek, sokkal több
barátjuk van, könnyebben alkalmazkodnak másokhoz, nyitottabbak és
fogékonyabbak társaikra? Azt pedig
biztosan tudják, hogy a zene boldogsághormonokat szabadít fel!
Csak remélni tudjuk, hogy aki ott
volt a főtemplomban október 14-én,
a Missa da Requiem magyarországi
ősbemutatóján, személyesen megtapasztalhatta az örömérzés azon fokát,
amely élményként elkíséri még hosszú
ideig. Christoph Kirchberg zeneszerző
9 tételes gyászmiséje – szomorú témája
ellenére – olyan érzelmeket szabadított
fel a hallgatóságon kívül a művet éneklő Vechtai Madrigalchor és a Cantate
Nobis Énekegyüttes tagjaiban, amelyek a jóleső hidegrázáshoz hasonlíthatóak. A Szolnoki Vivaldi Kamarazenekar lélekbe lopakodó puha, egységes
hangzása, a basszust játszó nagybőgős
és a csellisták szívbe markoló jajkiáltása, Philipp György szólista szívnekfülnek egyaránt tetsző, szárnyaló baritonja, Pozsonyi Péter harsonájának telt,
gyönyörű ívű szólója, mind-mind hozzájárult a mű sikeréhez. Hermann-Josef
Suelmann karnagy teljes átéléssel, az
érzelmek testbeszéd általi közvetítésével fogta össze a nagy létszámú előadói
gárdát.
folytatás a 11. oldalon 

Színes lelkek a vásznakon
A Magyar Festészet Napját, mely
egyben Szent Lukács – a festők védőszentjének – ünnepnapja is, 2002 óta
rendezik meg országszerte. A Hamza
Gyűjtemény és Jász Galéria ezen a jeles napon Sáros András emléke előtt
is tisztelgett a tehetséges, fiatal alkotókat felvonultató Őszi Tárlaton.

a művészvilág tapasztalásai. Manapság
egymást érik a művésztelepek, telítettek az alkotói kurzusok, népszerűek a
képzőművészeti fesztiválok és összejövetelek, mert ma is, akárcsak régen, a
művészettől várunk válaszokat a kérdéseinkre, megoldásokat a problémáink-

ra, reményt, útmutatást és vigaszt.
Október 21-én, szombaton a Hamza Múzeum Képzőművészet-barát körének alkotásaira kíváncsi közönséget
Farkas-Gattyán Adrienn Zóra művészettörténész köszöntötte.
folytatás a 11. oldalon 

Kazsimér Nóra
Amíg van magyar kultúra, addig
a kortárs magyar festészet is élni fog,
mert az ember ősidők óta él képalkotási, önkifejezési igényeivel. A festészet
ünnepnapja évről évre felhívja a figyelmünket erre a művészeti műfajra,
melynek középpontjában a jó magyar
festészet mögött felsorakozó kiváló művészek állnak. Mint ahogy ez a határon
túl átívelő, sokakat megmozgató programsorozat is mutatja, a festészet válsága csupán képzelgés, melyre rácáfolnak

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

Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

Személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.
Szerviz: 06-30/205-6710
Személygépkocsi
Műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
műszaki
Internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
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Egy majdnem elégedett körzet

Napsütéses, jó hangulatú bejáráson
és élénk, főként a fejlesztésekről szóló lakossági fórumon vettek részt a
városvezetők és érdeklődők a 2. számú választókerületben. A problémát
jellemzően ebben a térségben is a hiányos csapadékvíz-elvezető rendszer
és több utcában a rossz minőségű
utak, járdák okozzák.
Gergely Csilla
Érdemes hiányszakmát választani a
tovább tanulóknak, mivel ezek a diákok biztosan el tudnak helyezkedni
helyben a szakképzés elvégzése után.
Ezenfelül tanulmányaik ideje alatt
Jászberény Város Önkormányzata
ösztöndíj programmal támogatja a fiatalokat. A sikeres pályázók múlt hét
szerdán a hivatal dísztermében írták
alá szerződéseiket.
Szabó Lilla
A város önkormányzata harmadik
éve hirdet ösztöndíj programot a helyi vállalkozókkal, cégekkel, oktatási
intézményekkel összefogva, melynek
célja a szakképzett munkaerő hiányának megszüntetése. A helyi iparűzési
adóból származó 1%-os felajánlásokból
finanszírozott ösztöndíj támogatás idén
7.300.000 forintra tehető.
A pályázatra összesen 35 kérelem érkezett be, melyből 26 pályázatot nyertesen bírált el az önkormányzat. Közülük

ketten általános iskolások, 24-en szakközépiskolát végző tanulók. Jászberényben
minden szakiskolában van ösztöndíjban
részesült diák, de a környező települések iskoláiban is szép számmal vannak
berényi támogatottak. A tanulók többek
között villanyszerelő, autóelektronikai
technikus, hegesztő, gépi forgácsoló,
ipari gépész, mezőgazdasági gépszerelő és
ápoló szakképzést választottak.
– Azt szeretnénk, hogy ez a program
szolgálja a diákok, a jövő munkaerejének
érdekeit, valamint a tanulók kerüljenek
olyan pályára, amellyel biztos megélhetést
tudnak teremteni maguknak – mondta
Szabó Tamás, Jászberény polgármestere.
Beszédében kifejtette, hogy eddig négy
ösztöndíjas partnerük végzett a szakképzésben, akik jelenleg helyi vállalkozóknál
helyezkedtek el.
A megnyitót követően szerda délután ünnepélyes aláírással pecsételődött meg az együttműködés, melyhez
kitartó és eredményes tanulást kívánt a
polgármester.

A körzetbejárás a Báthory és a
Tigris utca kereszteződésétől indult
október 18-án, kora délután Nagy
András, a 2. számú választókerület
önkormányzati képviselőjének vezetésével. A másfél órás séta során a képviselő a problémás helyszíneken kívül
elkalauzolt az elmúlt év fejlesztéseinek
helyszíneire is, ahol többek között új
csapadékvíz-elvezetőket, járdákat építettek, árkokat tisztítottak és az Ősz
utcát teljes egészében felújították. Az
egyik ott élő – miután személyesen

is megköszönte a képviselőnek az új
utat –, humorosan hozzátette, hogy
fehér színű kavics jobban illett volna
az utcaképhez, de természetesen nem
kívánja, hogy cseréljék ki a homokszín
kavicsokat.
Az elmúlt év legnagyobb beruházása mellett a korszerűtlen csapadékvíz-elvezető rendszer okozta ideiglenes
tócsák helyszíneit is szemrevételezték.
A Bulcsú és Tigris utcák végében az árkok hiánya okoz gondot, míg a Páva
utcában az eső után a házak tövében

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. meghirdeti az alábbi földrészlet
értékesítését, melyet illetően várja az érdeklődők ajánlatát
Sorszám

A földrészlet
helyrajzi száma

A földrészlet
fekvése/helye

1.

jászberényi 13792

Sárosér

2

jászberényi 0245/2

az Árokszállási
út mellett

3.

jászberényi 8253

4.

jászberényi 8366

A földrészlet
művelési ága
művelés alól
kivett zártkert

Tulajdoni
hányad
1/1

0,00367

0,00367

kivett udvar

1/1

0,02533

0,01863

1/1

0,01759

0,01759

1/1

0,01779

0,01779

kivett beépítetlen
terület
Peugeot szalon kivett beépítetlen
mellett
terület
Fácán utca

Az árajánlatokat zárt borítékban a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. (5100 Jászberény, Margit-sziget 1. szám) címre
kérjük eljuttatni legkésőbb 2017. 11. 10-én 15.00 óráig.
A borítékon kérjük feltüntetni az "Föld árajánlat" megjelölést, és az ingatlan helyrajzi számát.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő vál-

A tulajdoni
Értékesíteni
hányad területe (ha) kívánt terület (ha)

lalja-e a vételár szerződés kötéskori egy összegben történő
megfizetését. Az ajánlatkérés nem keletkeztet szerződéskötési
kötelezettséget.
Érdeklődni munkatársunknál az alábbi elérhetőségen
lehet munkanapokon 8-15 óra között (Csiszér Géza tel.: 0657/503-270; 30/901-1464).

Tisztelt Ügyfeleink,

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy

a hulladékszállítás november 1-je miatt,
az alábbiak szerint alakul:
november 1. (szerda) - szállítás szünetel
november 4. (szombat)
Jászberény szerdai program szerint

Kérjük, a tájékoztatónk szerinti napon
a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.

Megint óraátállítás
Vasárnapra virradó éjjel kezdődik a
téli időszámítás. Hajnali 3 órakor
állítjuk vissza a mutatókat 2 órára.
Az elektronikus eszközök nagy része
viszont automatikusan átáll majd.

pangó víz kárt okoz a vele érintkező
házrészeknek, a járdának és az útnak.
A Komáromi József utcai játszótérnél az elkorhadt farönkök és az asztal

cseréje lenne sürgető. Itt Hajnal-Nagy
Gábor alpolgármester maga is kipróbálta a mászóoszlop kapaszkodóinak
stabilitását, így már biztonsággal ajánlja a környék lurkóinak és sportos szüleiknek.
Továbbhaladva a Gyöngyösi út
irányába, a kereszteződés veszélyére
hívták fel az ott élők a figyelmet. Véleményük szerint felfestett záróvonallal
elkerülhetőek lennének a Gyöngyösi
út felől rosszul belátható kanyarban
az ütközések. Az út túloldalán folytattuk a sétát a Verseny, a Petőfi, a
Bercsényi, a Fehértói és az Ősz utcán
át a Sármány utcáig, ahol az utak minősége hagy némi kívánnivalót maga
után. Nagy András elmondta, hogy az
Ősz utca sikeres felújítása után ezek az
utcák kerülnek sorra olyan ütemben,
ahogy lesz rá keret. Ő szíve szerint
mindet felújíttatná, és azon lesz, hogy
ez így is legyen.
Beszámolójára már a lakossági
fórumon, a Székely Mihály Tagintézményben került sor. Körzeti keretéből
ötmillió forintot fordított az Ősz utca
teljes (csapadékvíz-elvezetés, ivóvízhá-

Túl
minden
határon

lózat-csere és aszfaltozás) felújítására,
amit az önkormányzat kiegészített további tízmillió forinttal. Nagy András
keretéből egymillió forintot apróbb
felújításokra, a Bajnok utcai játszótérre, valamint járdaépítésre fordított.
A fórumon is hangsúlyozta, hogy az
útfelújítás nem megy olyan ütemben,
mint ahogy szükséges lenne, de igyekeznek megoldást találni.
Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy a következő 1-2 évben
nagyszabású felújítás lesz a városban,
amely jórészt a 2. számú körzetet érinti. A város hét térségében javítják és
bővítik a kerékpárút-hálózatot, mintegy 325 millió forint értékben. A Fürdő utcai egykori malom épületét kulturális centrummá alakítják 800 millió
forintból, ahol Jászberény legnagyobb
rendezvénytermét alakítják ki a tervek szerint 2019. augusztus végéig. A
város egyik legnagyobb vonzerejére,
az állatkert fejlesztésére 300 millió forintot fordítanak, míg az Apponyi és
Bercsényi iskolák energetikai felújítására 150, valamint 180 millió forintot.
Felújítják a városközpontban a főteret,
a piacot és Városháza mögötti sétálóutcát, valamint új, hatcsoportos bölcsődét építenek a Magyar utcában 2018.
október végi átadással. Szabó Tamás
a lakosok türelmét kérte a felújítások
idejére, melynek velejárója lesz a lassabb közlekedés.
Ezt követően a lakosok szóltak a
körzetet érintő problémákról, többek
között a platánfák okozta levéláradatról. Szabó Tamás arra kérte a JVV
Nonprofit Zrt. munkatársait, hogy
lombhullás idején fokozottan vegyék
munkába ezeket a területeket. Szintén
probléma az Új temetőnél a kerítés hiánya, így sokszor háziállatok is felkeresik a sírok ágyásait, ami érthetően sérti
a hozzátartozókat. A városvezetők ezen
probléma megoldására is ígéretet tettek, ami Halottak napjához közeledve
még sürgetőbb.

Emlékezés

Egy izgalmas este a Föld körül
Vujity Tvrtko-val

Muhari Ferenc

november 4-én 17 órakor.

„Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van
minden. Meg fogod találni lelkemet és benne
egész letisztult szép, gyöngéd szeretetem. Kérlek, légy szíves... ha lehet, töröld le könnyeidet,
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.”

Az év motivációs előadása rengeteg nevetéssel,
még több kalanddal
Helyszín: DMK Ifjúsági Ház Jászberény
Jegyek 2500 Ft-os áron kaphatók:
Iza kincses boltja Jb. Kossuth L.út 25.
Promenád kávézó Jb. Lehel v. tér 13.
Lehel Filmszínház és online: http://
lehelfilmszinhaz.ticketpoint.
hu/?jegyfoglalas&id=9378

(1992 - 2010)

halálának 7. évfordulójára

Szeretteid
Megemlékező szentmise:
október 29. 18 óra, főtemplom.

Ünnep / Interjú
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3. oldal

A hősök feladatot róttak ránk

 folytatás az 1. oldalról
Molnár László hátborzongatóan
kifejező szavalatában új értelmezést
nyert a Himnusz és a Szózat. Könny
csillant a szemekben Márai soraitól,
imára kulcsolódtak vagy ökölbe szorultak a kezek Gérecz Attila, Tollas
Tibor verseinek hallatán. Zelei Gábor
tolmácsolásában dalok színesítették a
lírát, s Kincztel József, Besenyi Anna a
tánc nyelvén keltette életre a forradalom eseményeit. Szívből jövő vastaps
kísérte ki ezúttal a színészet által megszentelt pódiumról a művészeket.
A Ferencesek terén a Székely Mihály Kórus Kocsán László megzenésített
versét énekelte el a koszorúzás nyitányaként. A dalmű elhangzását követően a város nevében Szabó Tamás polgármester és dr. Gottdiener Lajos jegyző
helyezte el a tisztelet virágait az emlékmű lábánál, majd a koszorúzásban őket
követték a különböző civil szervezetek,
intézmények és pártok küldöttei.
Az ünnepi műsor a Városháza au-

lájában folytatódott, ahol dr. Rózsa
György fogorvos, az 56-os Szövetség
elnökségi tagja mondott beszédet. „Ma
messze vagyunk mindattól, amiért ötvenhat mártírjai az életüket áldozták.

Ismét egy katonai tömb szorításában
van országunk, a pártok az ország kiárusításán marakodnak, a privatizáció
során a gazdaság ellehetetlenült, az
ország függővé vált a nemzetközi pénzhatalomtól, az unió vezetősége minden
eszközzel ellenünk van” – összegezte a
közelmúlt és a jelen politikai, gazdasági helyzetét bevezetőjében a szónok.
„Feladatunk, hogy támogassuk és megvédjük a jelenlegi magyar kormányt és
az azt létrehozó pártközösséget, amely
igyekszik talpra állítani hazánkat!”
Emlékeztetett a fegyverrel harcba
szállókra, az ártatlan áldozatokra, civilekre, akiknek halála gyásznappá teszi
ezt az ünnepet. Felidézte a berényi hősök és áldozatok emlékét, különösen
a gyermekekét, akik a véletlen folytán
vesztették el fiatal életüket. Városunkban hősként tiszteljük a parancsot
megtagadó szovjet tisztet is, aki életével fizetett emberségéért. És ugyanilyen hősök azok is, akik nem haltak
meg a harcokban, de életüket kockáztatva részt vettek a fegyveres összecsapásokban.
A szónok felháborodásának adott
hangot, hogy néhányan kétségbe
vonják a jászberényi fegyveres felkelés tényét. Még mindig várat magára
a bűnösök felelősségre vonása, a tények tisztázása. A forradalom tényleges szereplői mellett nagyon sokan
használják ’56 fényét saját érdekeikért
– hangoztatta dr. Rózsa György. Szemléletváltásra van szükség a forradalom
kapcsán, és meg kell értenünk, hogy a
hősök feladatot róttak ránk. Eszméiket követve útját kell állnunk a ránk
törni készülő migráns tömegeknek, a
Soros-féle manipulációknak, Brüsszel
nyomásának, a világot irányítani kívá-

nó hatalmasoknak. Keresztény értékeink, függetlenségünk, magyarságunk
veszélyben vannak, és mindezt nem
csupán kívülről jövő erők bomlasztják.
Befejezésként dr. Rózsa György
a szövetség véleményét tolmácsolta,
mely szerint az ’56-os emlékmű nem
a megfelelő téren kapott helyet, ildomosabb lett volna a főtéren elhelyezni a hősök emlékművét. A beszédet

követően a Városháza falán található
márványtábláknál és Sisa József alkotása alatt helyezték el a hála virágait az
emlékezők.
A tiszteletadás ceremóniája a Fehértói temetőben ért véget, ahol az
’56-os forradalom és szabadságharc
jászberényi hősei emlékére állított
kopjafáknál rakták le az emlékezés koszorúit az ünneplők.

tása nálunk is érvényesül. Nemcsak a világszövetségben léptem eggyel hátrább,
de a családi vállalkozásunkban is. Gyerekeim több diplomásak, a fiam ügyvezető, a lányom pedig marketing és értékesítési igazgató. Én a pénzügyeket
ellenőrzöm és a beruházásokat felügyelem.
Említette, hogy hazahozta a tapasztalatait. Mit jelentett ez konkrétan a családi vállalkozás tekintetében?
– Sok ötlet tetszett a világban,
amihez forrásunk volt, azt megvalósítottuk. Például fő termékünk a Háromkirályok kenyere, aminek a sütési
technológiáját Brazíliából hoztam, az
anyagát pedig Erdélyből. Persze mindent a magunk szájíze szerint átalakítva: mi nem burgonyapehelyből sütünk
kenyeret, hanem főtt burgonyával készítjük. Ami legfontosabb, nálunk a
vevő a király, és a gondolkodásunk
minőségcentrikus. Folyamatosan nyomon követjük a konkurenciát, az árakat, a minőséget és a frissességet.
Végül is milyen a jó kenyér?
– A kenyér érzékeny termék. A hagyományos és egészséges kézi gyártású termékre esküszünk. Ez nem jelenti

azt, hogy lemondanánk a fejlesztésekről.
Digitalizáció és robotizáció révén a kézimunkának 45 százalékát tudjuk kiváltani. Ezek olyan fejlesztések, amelyek nem
roncsolják a tésztát és nem rontják a minőséget. Például a sütés előtti hűtést mi
50 percről 4 órára növeltük a kellemesebb íz elérése érdekében. Ugyanezen ok
miatt a legalább 8 órás megszokott kovászolást 24-36 órára tágítottuk. Az érési folyamat betartása ugyanis nagyban
befolyásolja a termékek ízét. Ugyancsak
kitörési pont az adalékanyag nélküli termékek egyre szélesebb skálájának kikísérletezése és elkészítése.
Világszövetségi vezetőként hogy
tapasztalta, milyenek a magyar pékek,
cukrászok a világszínvonalhoz, a legjobbakhoz viszonyítva?
– Nagyon jó úton járunk, de önbecsapás lenne azt mondani, hogy nincs
bőven tennivalónk. A saját bolthálózatainkkal 5-10 év, a technológia tekintetében egy évtized, a számítógépes folyamatirányításban inkább 15-20 év a
lemaradásunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mások legjobb tapasztalatait
hatékonyan átvéve ezt az időtartamot ne
lehetne lényegesen lerövidíteni.

Nálunk a vevő a király
 folytatás az 1. oldalról
Továbbra is számítanak a munkámra és a tanácsaimra, ami a személyes
presztízsemen kívül Magyarország számára is elismerés.
Hogyan képzeljük el ennek a világszövetségnek a mindennapi munkáját? Mi ennek a haszna a tagországok számára?
– Évente kongresszust, két vezetőségi ülést, tudományos tanácskozásokat
szerveztünk, amelyeken megosztottuk
egymással a szakma tapasztalatait, újításait, adózási-, munkaügyi-, technológiai- kérdéseket. Ezeket a tapasztalatokat
én is hazahoztam, személyesen vagy írásos formában közreadtam, és örömmel
tapasztaltam, hogy akinek van füle hozzá, az megértette és felhasználta a saját
tevékenységében.
Két-három példát az érthetőség
kedvéért megemlítene?
– Németországban bebizonyították részletesen, hogy miért egészséges
a kenyér. Európai és más földrészek ta-

pasztalata volt, hogy új marketing módszereket kell használni a pékeknek: a
trendkutatások, a saját boltok nyitását és
a food irányba való nyitást valószínűsítették, ami mára be is bizonyosodott. Az
Egyesült Államokban négy évig százezer
emberen vizsgálták a glutén érzékenységet, ennek a tapasztalatait is megosztottam idehaza.
Sok mindent láthatott a világban,
mi az, ami legemlékezetesebb vagy
legmeglepőbb volt?
– Az egyik, a világ talán legnagyobb
kenyérgyára Mexikóban. Már az csoda volt, hogy beengedtek bennünket,
mágneskapun, biztonsági őrökön át
sapkába, saruba öltöztetve, de megérte
a procedúra, mert láthattuk, amint öt
automata sor végeláthatatlanul ontotta
a kenyeret. A másik élményem Luxemburgban volt, ahol a legkorszerűbb technológia, számítógépes folyamatirányítás
segítségével egyetlen ember kontrollálta
az egész üzemet. Mellesleg egy magyar
embert ismertem meg a személyében.

Rendszeresen részt vett versenyeken is, mint a világzsűri tagja. Öntől
megkérdezhetjük, hogy mit csinál a
világ pékje?
– Nagy tekintélyű mester, aki most
egy spanyol szakember, aki eljön Magyarországra is bemutatót tartani, főleg
a kis pékségeknek, kézműves-, tradicionális módszereket, szakmai titkokat
is átadva: milyen legyen a vágás, mivel szórják meg a kenyeret, hogy minél
szebb termékkel találkozzon a fogyasztó. Nem irigyek a pékek, szívesen átadjuk egymásnak a tudásunkat. Az előbb
említett tajvani hölgy hazájában főzött
kenyeret készítenek, mégis fontosnak
találták, hogy a világszövetségbe belépjenek.
Családi vállalkozása, a Sütőház
Kft. ugyancsak nem kis cég, mit lehet
róla tudni?
– Három településen van üzemünk:
Jászapátiban kezdtük el a munkát, majd
három évre rá Kunszentmártonban.
Hozzájuk csatlakozott a Jászalsószentgyörgyi cukrászati manufaktúránk. Hatvanféle kenyeret, százötvenféle péksüteményt és több mint hatvan édességet
készítünk Szolnok megye legnagyobb
ilyen cégeként. Éves szinten 11-12 millió terméket készítünk. Háromszáz üzletbe szállítunk Közép-Magyarországon,
északon Parádig, délen Orosházáig és
természetesen Budapestre is. Fő partnereink a CO-OP Star, a Szolnok COOP
és Co-op Hungary.
Milyen a cég munkaerő helyzete?
– Az idők során a legnagyobb létszámunk 102 volt, napjainkban 60-70-en
tevékenykedünk. Minden vezetőnk felsőfokú végzettségű, és gondolom nem
meglepő, hogy a nagy cégek elszívó ha-
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Nem foghatod mindig a kezét...
Segítsd, hogy egyedül is megvédhesse magát!

Wing Tsun Kung-Fu Gyerekcsoport
Biztonságban, magabiztosan bárhol, bármikor!

AZ ŐSZI SZÜNETBEN INGYEN KIPRÓBÁLHATOD!
Várunk kedden és csütörtökön 17-18 óráig!
Érd.: Si-Mei Szőllős Judit +36 30/ 715-1031 vagy www.facebook.com/wtjaszbereny

C+E kat. jogosítvánnyal
és gyakorlattal rendelkező

BELFÖLDES
TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK
Nagykáta-Jászfényszaru
közötti fuvarokra.

Amit kínálunk:
- Kiszámítható, stabil munkahely.
- Versenyképes jövedelem.
Jelentkezés: tel.: 29/441-146
e-mail: transport@vonnaktrans.hu

C+E kat. jogosítvánnyal és
gyakorlattal rendelkező

NEMZETKÖZI
TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK

Apróhirdetés
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.

Köszönetnyilvánítás
A Fogódzkodó Egyesület vezetősége
köszöni mindazok segítségét, akik
anyagi támogatással, tombolatárgyak
felajánlásával, belépőjegyek túlfizetésével hozzájárultak az egyesület
Jótékonysági napja sikeréhez.
Batta Ruházati Bolt, Bódy Mirtill és családja, Dancsa Andrásné, Edit Papír- Írószer, Fábián Laura, Faragó Sándor, Gergely Mónika, Iza Kincsesboltja, Kasza
Lajosné, Kincsesláda Alapítvány Tápiószele, Kisbódi Gáspár, Kispál Sándorné,
Kiss József, Korona Üzletház, Látássérültek Klubja tagjai, Lázár Mihályné, Molnár György, Műanyagáruk Boltja, Nagy
Lászlóné, Tóth Ferencné, Túróczi Nóra,
Vidovich Lászlóné, valamint a Borza, Darázs, Homoki, Molnár, Nagy, Répási, Sápi,
Sárközi, Szabó és a Szita család.

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

106 féle laminált padló
készletről!

magyar-olasz vagy
magyar-szlovák viszonylatra.
Amit kínálunk:
- Kiszámítható, stabil munkahely.
Versenyképes jövedelem.
Hétvége otthon, nem „uniózás”!
Jelentkezés: tel: 29/441-146,
e-mail: transport@vonnaktrans.hu

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

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

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

Visszatekintő
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Látogatóban a kék ég népénél
Tíz évvel ezelőtt nagyszabású kiállítás
nyílt a Nemzeti Múzeumban Dzsingisz kán és öröksége címmel. Az intézmény 50 000. látogatóját egy mongóliai utazással lepte meg. Véletlenek
márpedig nincsenek, mert az utazást
dr. Farkas Kristóf Vince nyerte, akinek tanulmányai sorába éppen beleillett egy ilyen sztyeppei kaland. Az
utazásról kedden este a Déryné Rendezvényházban hallhattunk beszámolót a Bakancslista programjában.

mongol sztyeppék végtelenségét jelzi,
hogy ez idő alatt mindössze három
várost érintettek abban a hazánktól
tizenhatszor nagyobb országban, ahol
csupán hárommillió lakos él.
Az ország lakóinak egyharmada a
fővárosban, Ulánbátorban él, amit természetesen meglátogattak az utazók.
Sokkoló, hogy a modern városközpont
ellenére a települést jurtasátor-erdő veszi körül. Ilyen jurták egyikében volt a

kárpáti
Dr. Farkas Kristóf Vincét a Jász
Múzeum munkatársaként ismerjük,
s munkája során behatóan tanulmányozza a pusztai népek életét, hiszen
jász őseink is Ázsia végtelen mezőin
legeltették nyájaikat. Talán ez is motiválta az ifjú kutatót 2007-ben, amikor
kétszer is ellátogatott a Nemzeti Múzeum Dzsingisz kánról szóló kiállítására.
A második látogatás különösen jól sikerült, mert legnagyobb meglepetésére
ötvenezredik látogatóként egy utazási
iroda felajánlásában másodmagával
utazást nyert a kán országába.
Egy év felkészülési időt kért a nagy
kalandra. Ezt az időt többek között a
mongol nyelv tanulásával, a kultúra
és földrajz tanulmányozásával töltött.
Így tehát 2008 nyarán, jól felkészülten
vágott neki a nem mindennapi utazásnak, amelyhez csatlakozott testvére és
két kalandvágyó hölgy is. Több mint
kétezer-ötszáz kilométert tettek meg
így négyesben egy helyi tolmács kíséretében a szó valódi értelmében vett
úttalan utakon Mongólia szívében. A

szállásuk is. A tatár fejedelem, Dzsingisz kán emléke mindenütt jelen van
és érdekes ezzel szembesülni az egykor
legyőzött nép fiaként. A fővárosban jó
muzeológushoz méltón bejárták a fellelhető múzeumokat, néprajzi és ter-

mészettudományi kiállításokat. Az út
során felkeresték a régi Mongóliát idéző emlékhelyeket, jártak Bogo Gegen
szentéjénél, a pusztákon fellelhető turk
sztéléknél, elpusztított és épen maradt
buddhista kolostoroknál, tanulmányoztak dinoszaurusz csontokat. Képet kaptak arról a végtelenül egyszerű
életről, amelyet ezek az emberek szinte
évszázadok óta változatlan formában
megélnek. A gyerekek gyakran még
mindig lóháton járnak a több tíz kilométerrel távolabbi iskolába, míg szüleik a jurtaház mellett tevéiket itatják,
vagy kecske és birkanyájukat legeltetik.
A lovaglást és a tevegelést a magyar
vándorok is kipróbálták, míg járták az
ország forró vidékeit.
A természeti szépségekkel nehéz
volt betelni. A Góbi-sivatag kőrengetege, a lágyan hajló éneklő homokdűnék,
a Keselyű szurdok félelmetes szépsége,
a végtelen füves pusztákon lencsevégre
kapott naplementék, vagy a vicces módon a semmi közepére épített árnyékszék látványa mind-mind felejthetetlen
emlékként vésődtek tudatukba.
Ugyancsak nehéz lenne elfelejteni
a helyi ételeket, melyeket az előadó
szerint kötelező volt pálinkával leöblíteni a fertőzés elkerülése érdekében. A
gazdag vendéglátás ellenére Kristóf 12
kilóval lett könnyebb az utazás végét
jelentő kilencedik napon. Véleménye
szerint ez a kaland bepótolta életében
a hiányzó katonai időszakot.
A vetített képekkel színesített előadás lezárásaként mongol zenét hallgattunk, majd Kristóf válaszolt a közönség
részéről tatár nyílként záporozó kérdések hadára.

A helyes önismeret a siker kulcsa
Fontos, hogy higgyünk magunkban,
amit csinálunk tudatosan tegyük,
értéket teremtsünk. Megálljuk a helyünket és jól érezzük magunkat a
bőrünkben anyaként, szülőként, vállalkozó nőként. A tudatosságot adjuk
át gyermekünknek, hogy felnőve ő is
boldog ember lehessen, aki megfelelő önértékeléssel rendelkezik, és kiegyensúlyozott életet tud majd élni.
Buschmann Éva
Tulajdonképpen a fent említett gondolatok voltak a legfőbb mondanivalói
annak az eseménynek, amely elsősorban
hölgyeknek szólt, s a Maci Alapítványi
Óvodában zajlott október 13-án, pénteken. Az óvodában, amely a gyermekek
ellátása, a velük való foglalkozás mellett
kiemelt jelentőséget tulajdonít a családok egészségvédelmére is mentálisan és
fizikai szempontból, illetve hangsúlyt
helyez a családon belüli kapcsolatok
ápolására.
Dobó Katalin, az intézmény vezetője
érdeklődésemre elmondta, hogy 2017

tavaszán ismerte meg az est meghívott
vendégét, Gál Beátát, akivel egy budapesti rendezvényen, egy nőnapi alkalmon találkozott. Beáta üzleti coachként
dolgozik, tanácsokat ad az őt felkereső
üzletasszonyok számára. Célja azt átadni
az embereknek, hogy a sikerhez, a cél
eléréséhez, a teljes elégedettséghez egy
nagyon fontos dolgot le kell küzdenie az
embernek saját magában, ez nem más,
mint hiedelmei, önkorlátozó képességei.
Nem szabad hagyni, hogy akadályokat
állítsunk magunk elé.
Dobó Katalin intézményvezető célul tűzte ki, hogy üzletasszonnyá váljon
az óvoda élén. A szakmai és közoktatási
vezetői tapasztalatai megvannak, viszont
az üzletfelekkel való bánásmód nagyon
távol állt tőle. Ebben kért segítséget
Beátától, s kérte, hogy ismereteit adja
át a Maci Óvoda kollektívájának és az
érdeklődő szülők számára is. Az első találkozás idén nyár elején meg is történt,
amelyet ez az októberi követett a sorban.
Az eseményen egy csésze kávé és pogácsa mellett kezdődött az interaktív beszélgetés, amelyben Gál Beáta elmond-

ta, hogy nőtársainak igyekszik segíteni
abban, hogy az élet különböző területein, a különböző szerepekben jól érezzék
magukat, vagyis anyaként, feleségként,
vállalkozó nőként. Közreműködik tehát
a tudatos szülővé válás útján a hozzá fordulóknál.
„A célig komoly önismereti utat kell
bejárni, hogy az ember fel tudja ismerni
a saját maga által létrehozott akadályokat,
kifogásokat. Ezeket átlépve pedig létre
tudja hozni és felépíteni saját vállalkozását. Hallgassunk a szívünkre!” Ezeket
a gondolatokat osztotta meg Gál Beáta
a hallgatósággal. Az előadó kiemelte,
hogy munkája során az üzleti mentorálás
mellett fontos, hogy azok a nők, akikkel
együtt dolgozik, tudatosan építsék karrierjüket, életüket, egyre jobban kiteljesedjenek. Nem az üzleti tudástól lesz valaki
prosperáló, hanem azáltal, hogy egyre
jobban rátalál önmagára. Nagyobb önbizalomra tesz szert, jobban megismeri
önmagát. Így a vállalkozásában egyre nagyobb értéket tud kiépíteni. Helyes önismeret kell a sikerhez.
Elhangzott: „A lélek sosem beteg.
Egészséges. A betegséget az okozza,
hogy eltávolodunk magunktól. A testünk helyettünk üzen, hogy térj vissza
önmagadhoz! Nem a kiteljesedett életet
éljük. Sokféle szerepünk van, gyakran
nem a saját gondolataink szerint cselekszünk, hanem amit mások elvárnak
tőlünk. Ezért jönnek létre a blokkok,
gátlások bennünk. Ahhoz, hogy kiteljesedett életet tudjunk élni, el kell indulni önmagunk felé” – hallhattuk a
jótanácsot Gál Beáta coachtól, október
13-án este a Maci Óvodában. Hiszen
mindenki képes rá, hogy változtasson,
hogy meg tudja válaszolni azt, mire vágyik. Ha ez sikerül, onnan egyenes az út
az önmegvalósításhoz, a boldog, teljes
élet megéléséhez.
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Slam poetry és irodalom

Már-már a hagyomány illúzióját próbálják kelteni a szervezők, hogy félévente slam poetry estet rendeznek
a Lehel Film-Színházban, ahogy ez
történt október 16-án, hétfőn este is.
A mostani rendhagyó volt az eddigiekhez képest, mivel az Őszi Művészeti
Hetek keretében valósult meg.
demeter
Ezért az esemény létrehozói úgy
gondolták, legyen egy picit irodalmibb vonala is a történéseknek. Olyan
slammereket, költőket igyekeztek meghívni, akiknek már legalább egy kötete megjelent. A többségében a fiatal
generációhoz tartozó közönséget Góg
Zoltán kulturális szervező köszöntötte,
és színpadra szólította az est szereplőit.
Nagy taps fogadta Kemény Zsófit, aki
népszerű slammer a lányok körében.
Laboda Róbert nem tudott eljönni, de
Csider István Zoltán, Cs. P. szerencsére
az utolsó pillanatban tudta helyettesíteni. Pion István többször szerepelt már
Jászberényben, és a bemutatás után a
házigazda szerepét is megkapta az estére. Az átvezető zenéket ez alkalommal
is a lemezbűvész Joe-Z szolgáltatta. Az
első körben a költő-slammerek megjelent köteteikből olvasták fel verseiket,
egymást váltva az előadásban Csider, a

Rendrakás, Pion, az Atlasz bírj és Kemény, Rabok tovább című könyvéből.
A versek után az előadók átálltak
slamre. Ez egy kötetlen stílus, ahol
a résztvevők saját verseiket, műveiket adják elő. Az egyetlen szabály, a
slammernek három perce van a színpadon a szavalásra, hogy érveljen,
meggyőzzön, megnevettessen, szórakoztasson, elgondolkodtasson és sikert
arasson! Igen sikert, mert ilyen összejövetelek alkalmával versenyt is hirdetnek, mint itt is. Az amatőr verselők és
a kezdő slammerek megmérettethetnek
a közönség és a zsűri előtt. A zsűri jelen esetben a nézők soraiból, önként
jelentkezőkből állt össze, és hozzájuk
csatlakozott Kemény Zsófi és Cs. P. is.
A versenyt megelőzően Open Mic
keretében bárkinek szabad volt a mikrofonhoz állni. Ebben próbálkozott páros
slammel Gedei Bálint és Jávor Dániel,
akik remek produkciót adtak elő, nagy
sikerrel. Ezt követően a versenyzők álltak – szám szerint négyen –, mikrofon
mögé és adták elő szerzeményeiket. A
zsűri pontozott, a közönség dobogva,
csettintve és tapsolva díjazta a produkciókat. A végére kiderült, mindenki nyertes lehet, aki belekóstol a hagyományos
költészeti formákat lebontó, pillanathoz
kötött slam világába. Mert irodalom ez
is, ha tetszik, ha nem.

Bő

vül
ün

k!

Jelentkezz Otthonszakértő pozíciónkra!
Téged keresünk, ha,
• jó csapatjátékos és megbízható vagy,
• felelősségteljes pozícióra vágysz,
• fontos számodra a stabil szakmai háttér,
• tudsz és akarsz folyamatosan fejlődni.
Várom fényképes önéletrajzodat
a korbely.anita@oc.hu e-mail címre!

+36 70 454 4949
Korbély Anita

Jászberény, Szabadság tér 4.
(Áruház Átrium bejáratánál)
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Novemberi ajánlatok
Halottak napi megemlékezés
November 1. szerda
9.30 óra Portelek
15 óra Fehértói- és Szent Imre temető
15 óra Új temető
Temetői istentisztelet
November 1. szerda 15 óra
A Jászberényi Református Egyházközség temetői
istentisztelet tart a Nyíl utcai Református temetőben, ahol a feltámadás evangéliumát hirdetik.
Az előző egy évben elhunytakról név szerint is
megemlékeznek.
Református temető
Emlékezés a karnagyokra
November 1. szerda 16 óra
A Palotásy János Vegyeskar tagjai megemlékezést és koszorúzást tartanak Palotásy János és az
elhunyt karnagyok sírjánál.
Fehértói temető
Európa Film- és Kulináris Klub
November 2. csütörtök 18.30
A Spanyol affér című feliratos, spanyol vígjátékhoz galíciai mandulatortát kínálnak a szervezők.
Lehel Film-Színház

„Mesterkurzus”
November 4. szombat 10 óra
Jaskó István "Pitti" és Gergely György "Bulus"
táncai Györgyfalváról Táncos kurzus, melynek célja egy-egy táncos mester, táncos egyéniség táncrepertoárjának komplex megismerése és elsajátítása.
JNE Székháza
Emlékezés ’56 áldozataira
November 4. szombat
15.30 óra Pócs János országgyűlési képviselő és
Besenyi Vendel helytörténeti kutató mondanak
beszédet a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából.
Huszárlaktanya
18 óra Az’56-os forradalom és szabadságharc elesett
áldozataiért és hősiért ajánlják fel a szentmisét.
Nagyboldogasszony Főtemplom
Tvrtko túl minden határon
November 4. szombat 17 óra

Júlia – Párbeszéd a szerelemről
November 3. péntek 18:30

Egy lebilincselően izgalmas este a Föld körül Vujity
Tvrtko-val. Az év motivációs előadása rengeteg
nevetéssel, még több kalanddal és a legyőzhetetlen
erővel. Egy este, ami felemel és sokkal erősebbé tesz!
Egy este, amit soha nem fog elfelejteni!
Ifjúsági Ház
Az író Visky András saját családjának tragikus
sorsát mutatja be, érzékenyen, csodálatos humánummal. A darab az utóbbi évek egyik legsikeresebb, Magyarországon és Erdélyben is több
előadást megélt drámája.
Főnix Fészek Műhelyház
Tök jó nap az állatkertben
November 4. szombat 10-15 óra
Tökös látványetetésekkel, ügyességi versenyekkel, bátorságpróbával és kézműves foglalkozással
várják az érdeklődőket.
Jászberényi Állat- és Növénykert

Jótékonysági Röpi Bál
November 4. szombat 18 óra
Egy különleges tradíciót szeretnének elíndítani
a Röpi Bállal, amelyet minden évben ősszel
kívának megrendezni. Mindenkit nagy szeretettel
várnak, aki szereti a röplabda sportot!!!
Déryné Rendezvényház
Alma koncert
November 5. vasárnap 10 óra
A gyermekek körében igen népszerű Alma együttes ad tőlük megszokott, vidám koncertet.
Bercsényi úti Sportcsarnok

Novemberi sportprogramok
November 3. péntek 19 óra
Bercsényi úti Játékcsarnok.
Női röplabda NB I. Jászberény Volleyball
Team - Haladás Szombathely.
November 4. Szombat 9 óra
Bercsényi úti játékcsarnok.
2017. évi Ju-Jitsu Magyar Bajnokság, Kvalifikáció a 2018 évi VB-re.
November 5. vasárnap 13.30
Városi stadion. Jászberényi FC – Tállya KSE
NB III-as labdarúgó mérkőzés.
November 11. szombat 18 óra
Bercsényi úti játékcsarnok.
NBI A, kosárlabda mérkőzés: JP-Auto Jászberényi KSE – KTE-Duna Aszfalt.
November 19. vasárnap 13.30 óra
Városi stadion. Jászberényi FC – ESMTK
NB III-as labdarúgó mérkőzés.
November 26. vasárnap 10 óra
Ifjúsági Ház.
NB II. Erkel csoport. Sakk csapatbajnokság:
Jászberényi Sakk Kör – Gödöllői SBE.
November 26. vasárnap 13 óra
Városi stadion.
Jászberényi FC – Gyöngyösi AK NB III-as
labdarúgó mérkőzés.

Szentségimádási nap
November 5. vasárnap 11-18 óra
A szentségimádási napon elcsendesülésre, imádkozásra nyújtanak lehetőséget a nyitott templomban a kihelyezett Oltáriszentség előtt.
Nagyboldogasszony Főtemplom
István a király
November 5. vasárnap 15:30
Bródy János – Szörényi Levente rockoperájának
rendhagyó feldolgozása a Déryné Vegyes Kar
előadásában.
Lehel Film – Színház
A hónap műtárgya
November 7. kedd 17 óra
November hónap műtárgyaként Chiovini Ferenc
Szolnoki piacnál című, 45,6 x 69 cm-es festményét mutatja be Varga József Zsolt, Barcsay-díjas
festőművész.
Szikra Galéria
Bűnmegelőzési lakossági fórum
November 8. szerda 16 óra
A Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai
lakossági fórumot tartanak az áldozattá válás
elkerülésének lehetőségeiről. Megismerhetik a
trükkös tolvajok és csalók legújabb elkövetési
módszereit, a megyében működő bűnmegelőzési
programokat, illetve megtudhatják, mit tehetnek a vagyonvédelem és otthonuk biztonsága
érdekében.
Déryné Rendezvényház
Nemzetközi konferencia
November 9. 10 óra
A 21. századi Európai Oktatási Terek és Utak
címmel rendeznek nemzetközi konferenciát.
EKE Jászberényi Campus
Mese Vándorúton
November 10. péntek 17 óra
Mese Vándorúton - A Hagyományok Háza
élőszavas mesemondást népszerűsítő új vándor programja, kézművességgel és élőszavas mesemondással. Közreműködik: dr. Sándor Ildikó néprajzkutató és Csíki Lóránt mesemondó, kézműves.
Városi Könyvtár

IV. Regionális Kórustalálkozó –In memoriam
Kodály Zoltán és Karai József
November 11. szombat 14.30
A Cantate Nobis Énekegyüttes negyedik alkalommal rendezi meg a regionális kórustalálkozót,
ezúttal Kodály Zoltán és Karai József emlékére.
Déryné Rendezvényház
A Magyar Nyelv Napja
November 13. hétfő 17 óra
Karinthy Frigyes és a magyar nyelv, avagy "Kiment-e szerelem a divatból?" címmel
ünnepeljük a Városi Könyvtár kamaratermében.
Előadók: Utasi Hajnalka és Erdei Gábor
Jászberényi Városi Könyvtár
Gyalai Béla kiállítása
November 14. kedd 17 óra
Az Időszaki Kiállítások Sorozat keretein belül
ezúttal Gyalai Béla, Tiszakécskén élő festőművész
munkáiból nyílik kiállítás.
Szikra Galéria
Bakancslista – Orrvérzésig kutyaszán
November 14. kedd 18 óra
Balogh Ottó az első magyar, aki hat alaszkai
kutyaszánversenyen is részt vett. Hogy kerül oda
egy budapesti magyar, akinek nincs is kutyaszánozó
tapasztalata, nincs is kutyacsapata, hideg allergiája
és kutyaszőr allergiája van? Erről és az alaszkai vadonról, túlélésről, álmokról fog első kézből beszélni
meghívottunk, Balogh Ottó.
Déryné Rendezvényház
Szép szerelmem, Magyarország
November 16 csütörtök 18:30
Nemcsák Károly énekmondó és Tolcsvay Béla emblematikus dalai mellett, énekelt versek, népdalok,
történelmi énekek a léleknemesítő líra jegyében.
Főnix Fészek Műhelyház
Európa Film- és Kulináris Klub
November 16. csütörtök 18.30

Hisztéria – Magán Terület – Légszűrő
November 10. péntek 17 óra
Három zenekar koncertja egy helyen, egy este.
Törpe Rock Club
Nápolyi dal
November 10. péntek 18:30
Zenés történelmi városnézésre indulunk Réz
Lóránt orgonaművésszel, aki személyes élményeivel fűszerezve mutatja be a Nápolyi Királyság
fővárosát. Újra gyönyörködhetünk a csembaló
hangjában, mely Ecsedi Péter énekművész nápolyi canzonettáit kíséri.
Főnix Fészek Műhelyház
Erzsébet-napi tudományos ülés
November 11. szombat 9.30
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház hagyományos Erzsébet-napi tudományos ülést szervez.
Aranysas Rendezvényház

Az Amelie csodálatos élete című magyarul beszélő,
francia-német romantikus vígjátékot vetítik a filmklubban, melyhez francia mini desszertet kínálnak.
Lehel Film-Színház
Angyal Mellettem
November 17. péntek 19 óra
Presser Gábor és Rúzsa Magdi Duett Koncertje.
2015 tavaszától dolgoznak együtt az „Angyal
mellettem” című új, közös előadásukon. A koncert nagyrészét kettesben adják elő, de csatlakozik
hozzájuk három kiemelkedő tudású hangszeres
művész is, hogy együtt egy különleges, mondhatni egzotikus zenei együttest alkossanak.
Városi Sportcsarnok
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Novemberi ajánlatok Novemberi Moziműsor
Galambkiállítás
November 17-19., péntek-vasárnap
A Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete
kiállítást szervez.
Ifjúsági Ház

Egészség Tudat kiállítás
November 21-22. kedd, szerda 8-16 óra
Két napig látogatható a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház Egészség Tudat című kiállítása.
Déryné Rendezvényház

Jászmagyar honvédek albuma
November 17. péntek 17 óra
Babucs Zoltán hadtörténész könyvének bemutatója.
Jászberényi Városi Könyvtár

Ha mi holtak feltámadunk
November 22 szerda 18:30
Henrik Ibsen darabjának főszerepében Szilágyi
Tibor. „Ha mi, holtak, feltámadunk… – azt
látjuk, hogy sohasem éltünk.” Az ember a halállal
szembesülve érti meg, hogy nem úgy élt, ahogy
kellett volna. Mert szeretet nélkül holtnak érzi
magát az ember. Igazán szeretni egyet jelent a
„feltámadással”.
Főnix Fészek Műhelyház

Múlt, jelen…
- Tízéves a Lehel Vezér Gimnázium Férfikara
November 18. szombat 17 óra
A Lehel Vezér Gimnázium Férfikara fennállásának 10. évfordulója alkalmából jubileumi
koncertet ad Deméné Ilonka Gabriella karnagy
vezényletével. Zongorán kísér: Sas Dániel zongoraművész, közreműködik Forgó Katalin igazgató
helyettes, valamint Nagy Daniella, Kollár Ádám
és Buck Laura, az iskola növendékei.
Déryné Rendezvényház
Erzsébet Bál
November 18. szombat 19 óra
Erzsébet nap előestéjén rendezik a Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház bálját.
Aranysas Rendezvényház
Boldogság - szerelmi kaland hat képben
November 18. szombat 19 óra

Loop
November 23 csütörtök 18:30
A LOOP merülés két táncművész testén és elméjén
keresztül. A Tünet Együttes előadásában közreműködik Furulyás Dóra és Szász Dániel
Főnix Fészek Műhelyház

Családi Játszóház
November 19. vasárnap 9 óra
Igazi családi alkotásra hívják a barkácsolni
vágyókat. Máktündér, Lombmanó és Diókatica
készítése a Tarisznyás Műhely közreműködésével.
Lehet majd körmönfonni, kukoricát morzsolni.
Lehel Film – Színház
Családi Matiné
November 19. vasárnap 11 óra
Kutyánszky Kázmér avagy egy versíró kutya
kalandjai zenés mesejáték a Gergely Theáter
előadásában. A színdarabot Csukás István írta,
zenéjét Berkus Gábor szerezte.
Lehel Film – Színház

Suburbicon
szinkronizált, amerikai dráma, 104 perc, (16)
nov. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 16.30 óra
Kulináris Filmklub: Spanyol affér
feliratos, spanyol vígjáték, 104 perc, (16)
nov. 2., 18.30 óra
Kulináris Filmklub: Amelie csodálatos élete
szinkronizált, francia-német romantikus vígjáték,
(12) nov. 16., 18.30 óra
Kulináris Filmklub: Kincsem
magyar romantikus kalandfilm, 120 perc, (12)
nov. 30., 18.30 óra
Kincsem

Laár András estje
November 28. kedd 18 óra
Laár András a derűs élet titkairól tart előadást.
Jegyek elővételben Iza Kincses Boltjában válthatók.
Déryné Rendezvényház
Rejtő a megejtő
November 29. szerda 18:30
A Soproni Petőfi Színház Rejtő Jenő szellemiségét
idézi meg a zenés, szórakoztató est. Bepillanthatunk
Fülig Jimmy, Piszkos Fred, Troppauer Hümér, Van
der Gullen Félix és társainak kalandjaiba, és megelevenedik a pesti kabaré világa is.
Főnix Fészek Műhelyház
Magyar Tudomány Ünnepe
November 30.
9 óra Digitális történetmesélés címmel nyílik
kiállítás, melyben Az én főiskolám címmel volt
hallgatók, tanárok személyes emlékeit, történeteit
gyűjtötték csokorba.
9. 30 Tudományos Diákkör ülés
13 óra Magyar Tudomány Ünnepe
EKE Jászberényi Campus Apponyi terem

Hoppárézimi!
November 21. kedd 17 óra
Zemlényi Zoltán azaz ZZ, a Hoppárézimi! című
nagysikerű naplóregény írója, életéről és könyveiről mesél ZZ Tour című önálló előadásán.
Jászberényi Városi Könyvtár

SZER-etet
– Farkas Edit képzőművészeti kiállítása
November 30. csütörtök 17 óra
Farkas Edit képzőművészeti kiállítását Utasi Hajnalka költő nyitja meg SZER-etet címmel. Közreműködik Terenyi Krisztián (gitár-ének). A tárlat 2018.
január 14-ig látogatható.
Lehel Film-Színház

Tévé Laci – Dumaszínház
November 21. kedd 18 óra
Tévé Laci – A világ és ami helyette van. Hadházi
László önálló estje.
Ifjúsági Ház

Európa Film- és Kulináris Klub
November 30. csütörtök 18.30
A kasszasiker Kincsem ismét mozivászonra kerül,
ezúttal egy szelet zserbó társaságában.
Lehel Film-Színház

Hét nővér
magyarul beszélő angol-francia-belga-amerikai
sci-fi, 123 perc, (18)
nov. 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 20.30 óra

Kutyák
feliratos román-francia-bolgár dráma, 104 perc, (12)
nov. 30., dec. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 16.15 óra
Anyád mozija
feliratos olasz-francia dráma, 106 perc, (12)
nov. 30., dec. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 20.15 óra
Moszkva tér
színes magyar film, 88 perc, (16)
dec. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 18.15 óra
NAGYTEREM
A kis vámpír
magyarul beszélő német-angol-dán-holland családi
animációs film, 83 perc, (6)
nov. 2., 3., 4., 6., 8., 16.45 óra
nov. 5., 11.00 óra
Thor: Ragnarök
magyarul beszélő amerikai akciófilm, 130 perc, (12)
nov. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14.,
15., 18.30 óra

Kiállítás megnyitók a campuson
November 24.
15 óra Múltunk jövője címmel nyílik kiállítás az
intézmény művésztanárainak munkáiból.
EKE Jászberényi Campus Zirzen Janka Kollégium,
Sáros András Terem
16.30 Kortársművészet 27 éve a Jászberényi Campuson címmel nyílik kiállítás
EKE Jászberényi Campus emeleti galéria
100 éves a jászberényi tanítóképzés
November 25. szombat 9.30 óra
A jubileum alkalmából leplezik le a Máté György
szobrászművész által készített emléktáblát a főbejáratnál, majd emlékülést tartanak 100 éves a jászberényi tanítóképzés címmel az Apponyi teremben.
EKE Jászberényi Campus

Eric Assous: Boldogság, vígjáték két részben.
Keserédes történet a szerelemről és az összetartozás vágyáról. Szereplők: Pikali Gerda és Rékasi
Károly Rendezte: Verebes István
Lehel Film - Színház

KISTEREM
Kedi - Isztambul macskái
feliratos, török- amerikai dokumentumfilm,
79 perc, (kn)
nov. 2., 3.,4., 5., 6., 7., 8., 15.15 óra

Fűrész – Újra játékban
magyarul beszélő amerikai-kanadai horror,
91 perc, (18)
nov. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 21.00 óra
magyar romantikus kalandfilm, 120 perc, (12)
nov. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 18.30 óra
Budapest Noir
magyar krimi-dráma, 95 perc, (16)
nov. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 20.30 óra
A Művészet Templomai : Forradalom
színes feliratos angol dokumentumfilm, 90 perc (6)
nov. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 15.15 óra
nov. 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 15.30 óra
Vakrandim az élettel
feliratos német életrajzi film, 111 perc, (12)
nov. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.45 óra

Szörnyen boldog család
magyarul beszélő német családi animációs film,
96 perc, (6)
nov. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19.,
20., 21., 22., 16.45 óra, nov. 12., 11.00 óra
Rossz anyák karácsonya
magyarul beszélő amerikai-kínai vígjáték, (16)
nov. 9., 11., 12., 13., 14., 15., 21.00 óra
nov. 10., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 18.30 óra
Gyilkosság az Orient expresszen
magyarul beszélő amerikai krimi, (12)
nov. 16., 17., 19., 20., 21., 22., 20.45 óra
Coco

Rögtönzött szerelem
feliratos, amerikai, romantikus vígjáték, 120 perc (16)
nov. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18.45 óra
Django
magyarul beszélő francia filmdráma, 117 perc, (12)
nov. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 20.45 óra
Rodin – Az alkotó
magyarul beszélő angol-német-svéd-magyar dráma,
89 perc, (12)
nov. 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 17.00 óra
nov. 23., 24., 25., 26., 27., 28., 15.45 óra

amerikai családi animációs film, (6)
nov. 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 16.30 óra
nov. 26., 11.00 óra

Madame
feliratos francia vígjáték, 91 perc, (12)
nov. 17., 18., 19., 20., 21., 22., 18.30 óra

Az igazság ligája
amerikai akciófilm, (12)
nov. 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 18.30 óra

Megtorlás
feliratos holland-francia-német-belga-sév-angol
thriller, 148 perc, (18)
nov. 16., 20.30 óra, nov. 17., 18., 19., 20., 21.,
22., 20.15 óra

Boldog halálnapot
magyarul beszélő amerikai thriller, 97 perc, (16)
nov. 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., dec. 1.,
2., 3., 4., 5., 6., 21.00 óra

Lumiére!
feliratos francia dokumentumfilm, 90 perc, (12)
nov. 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 17.30 óra

Paddington 2
angol-francia családi animációs film, 95 perc, (6)
nov. 30., dec. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 16.45 óra,
dec. 3., 11.00 óra

Volt egyszer egy Szíria
feliratos belga-francia-libanoni dráma, 85 perc, (16)
nov. 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 19.00 óra

A Viszkis
magyar akciófilm, 126 perc, (12)
nov. 30., december 1., 2., 3., 4., 5., 6., 18.30 óra
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Hit / Hirdetés
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Ökumenikus kirándulás

Aki szeretetben marad, az Istenben marad

A reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi konferencia
október 12-én, délután ökumenikus
istentisztelettel zárult a Református
templomban.
gergely

Ebben az esztendőben immáron
második alkalommal kelt útra több
mint ötven hívő október 18-án, szerda kora reggel, hogy Pócs János országgyűlési képviselő meghívására
ellátogasson a Parlamentbe.
Bohárné Bathó Rozália és férje, valamint a Hagyományőrző Egylet néhány
tagja mellett, felekezeti hovatartozás
nélkül, római katolikusok és református
vallásúak örömmel éltek a lehetőséggel,
az ajándékba kapott belépővel.
Az országházi séta után a nemrég
teljesen felújított Budapest-Kálvin téri
Református Templomban folytatódott
a kirándulás, ahol a templom történetének ismertetését követően a 90.
zsoltár eléneklésével, igei gondolatok
hangzottak el az Efézusi levél 5. részének 8. verse alapján, melyet a mindkét
felekezet által jól ismert, „Jézus világ
Megváltója" kezdetű ének zárt.
A templomból átsétálva a Nemzeti
Múzeumba megtekintette a csoport az
Ige Idők, a Reformáció 500 éve című
kiállítást, mely egy kitűnő idegenvezetésnek köszönhetően, fontos ismeretanyaggal gazdagítva, nagy élményt
nyújtott mindenki számára.

Ezt követően a Dohány utcai Nagy
Zsinagógát nézték meg kívülről a kirándulók, végül a gellérthegyi Szikla
Templom és Pálos Kolostorba látogattak el, ahol a fülhallgatós idegenvezetés mellett ki-ki egyénileg tarthatott
csendességet a kellemes hőmérsékletű,
különleges spirituális élményt nyújtó
környezetben.
Ez a közös kirándulás is – amelyet
Katona Katalin tanárnő segített szervezni –, építette azt a szeretet kapcsolatot,
amelyet a két felekezet néhány éve már
a Pásztoraik vezetésével a januári ökumenikus imahét alkalmával, és az évről
évre egyre népesebb tőtevényi Hősök
napi megemlékezéssel is gyakorol. Fontos ennek az egységtörekvésnek a megélése, hiszen a történelmi súrlódások és
a korábbi széthúzások után ma, amikor
az illegális bevándorlás olyan sok terhet ró és olyan nagy veszélyt jelent a
keresztény/keresztyén Európára, és így
hazánk számára is, szükség van az ös�szefogásra. Éppen ezért szeretnénk még
nagyobb figyelmet fordítani és még
nagyobb hangsúlyt fektetni közös értékeink hangsúlyozására, a szeretetben
megvalósuló egység gyakorlására.
Mező István
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A keresztyén ünneplőket nagytiszteletű Mező István református lelkész
köszöntötte az istentiszteleten, ahol
Szántó József címzetes apát, a Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa is
szolgált.
A Himnusz eléneklés után felcsendült Luther Márton reformációs éneke,
a 390. ének: „Erős vár a mi Istenünk!”.
Mező lelkész prédikációjában az egységre való törekvés fontosságát emelte
ki, melyet az egymás iránti elfogadás és
szeretet által érhetünk el. „Egy a mi Istenünk, egy a mi Megváltónk!” – szólt
az ökumené jegyében.
Szántó József apátplébános örömét
fejezte, hogy ismét meghívást kapott a
Református templomba közös imád-

ságra. Elmélkedésében az utolsó vacsora történetén keresztül életünk beteljesüléséről, a Jóisten mellett való örök lét
eléréséről beszélt, melyhez egymás szeretetén keresztül juthatunk el. „Aki szeretetben marad, az Istenben marad.” S
ami a legfontosabb: ma már katolikusés református hívő tud együtt imádkozni, egymás hitét tiszteletben tartja
és szereti egymást. „Teljenek továbbra

is békességben, szeretetben napjaink!”
– zárta elmélkedését Szántó atya, majd
áldását adta a jelenlévőkre.
Az emelkedett hangulatú istentiszteleten közösen elimádkoztuk a
Miatyánkot, majd Mező Istvánné Ildikó lelkész Túrmezei Erzsébet versét
olvasta fel Hit által címmel a befejező
ének előtt: „Vezess Jézusunk, véled indulunk!”.

Város

2017. október 26.

A nyerő kép
Jászberény másKÉPp címmel szeptemberben fotópályázatot hirdettünk
Facebook oldalunkon, melyet Kármán Istvánné 185 kedveléssel nyert
meg. A nyereménye egy Huawei T3 7
Wifi GRA típusú tablet, amit október
16-án szerkesztőségünkben vett át.
Interjúnkban a fotózás szeretetéről,
a versenyen szerzett tapasztalatairól
kérdeztük.

Jószágunkat őrizd meg!
gergely

Milyen tapasztalatokat szerzett a
verseny során?
Őszintén szólva meglepődtem,
hogy sok számomra ismeretlen felhasználó kedvelte a képemet. A barátaim,
ismerőseim végig szurkoltak és végül a
szavazók támogatásával nyertem, amit
ezúton is köszönök nekik!
Kellett ösztönözni ismerőseit a
lájkolásra?
Nem kifejezetten. Sok ismerősöm
van, hiszen női szabóként dolgoztam
23 éven át az akkori tanítóképzőben,
rengeteg emberrel találkoztam, akikkel a mai napig jó kapcsolatban vagyok. Főként az ismeretségi körömnek
köszönhetem, hogy sokan szavaztak,
gratuláltak, és dicsérték a képet, ami
nagyon jól esett.
Fentebb említette, hogy jelenleg
digitalizálja a filmre készült fotókat.
Otthonosan mozog a számítógépes
világban, vagy a tablet újdonság lesz?
Még nem volt tabletem, de nagyon
örülök neki, és kíváncsian várom, hogy
kipróbáljam.

Az állattartók védőszentjének napján, október 20-án délután Szent Vendel oltáránál, a Barátok templomában
gyűltek össze az ünneplők, szentmisében hálát adva az elmúlt év terméséért
és imádkozva a jövő év bőségéért. A
szentmisét bemutató Zsova János káplán arra kérte a híveket, hogy álljon
előttük példaként Szent Vendel alakja,
aki szép példája annak, hogy az ember alázatosságával és Isten szeretetével mennyire meg tudja változtatni az
életét. Vendel a természet csendjében
találta meg az Istennel való egyességet,
s a Jóisten minket is arra hív, hogy lélekben őhozzá tartozzunk.
A szentmisét követően a város
határában álló Szent Vendel szobor
lábánál folytatódott a megemlékezés Taczman András diakónus és Sisa
Menyhért kántor szolgálatával. A közelmúltban felújított szobor megáldását követően Tamás Zoltán, a Jászberényi Gazdák és Polgárok Körének
elnöke köszöntötte a megjelenteket,
és háláját fejezte ki mindazoknak, akik
segítették a szervezést.
A jászok Vendel napi hagyományainak kialakulásáról Hortiné dr. Bathó
Edit, a Jász Múzeum igazgatója osztott
meg a hallgatósággal érdekes történetet. A jászok megélhetését a XVIII.
század derekáig az állatok jelentették,
az állatállomány a vagyon fokmérője

volt. Az állattartók Szent Vendelhez
imádkoztak járvány idején, hogy gyógyítsa meg állataikat a betegségektől.
Az első, Szent Vendel kultuszához köthető emlék egy Árokszálláshoz tartozó
kápolna harangjának felszentelése volt
1759-ben. A Barátok templomában
egy házaspár magánadományaként
1775-ben készült el Szent Vendel oltára, míg az a Nagyboldogasszony iskola
előtt álló juhászkeresztet 1815-ben a
jász gazdák állították.
Az Akasztófa-hídnál álló Szent
Vendel szobrot 1886-ban állítottak,
amely a háborúban elpusztult, de vis�szaállították. Szent Vendel emlékének
őrzését és a szobor gondozását a jászberényi gazdák vállalták magukra, és
teszik ezt minden évben. Múzeumigazgató asszony elmondta, hogy Baranyi László adományából, valamint a
Jász Múzeumért Alapítvány támogatásával visszafogott, főként pasztellszínekkel festették le.
A Jászsági Hagyományőrző Egylet asszonykórusának távolba csengő
imádságos énekét követően elhelyezték koszorúikat és virágaikat a szobornál: „Jószágunkat őrizd meg mindennemű veszélynek / Ártalmától, Szent
Vendelünk könyörgésére…”. Felelevenítették a Vendel napi hagyományt:
pálinkával, borral kínálták a jelenlévőket, és koccintottak az egészségükre.
Az ünnepség a Gazdakör székházában
közgyűléssel és jó hangulatú vacsorával folytatódott.

Nagylelkű felajánlás
Ricsikének
A UPC Magyarország helyi képviselete október 24-én, kedden délelőtt
nemes céltól vezérelve látogatta meg
Farkas Ricsiéket. Az ország egyik legnagyobb távközlési szolgáltatója egy
1 évre szóló ingyenes TV, internet és
telefon díjcsomaggal, valamint egy
vadonatúj tablettel ajándékozta meg
a súlyosan beteg kisfiút.
szabó
Ricsi történetével számos alkalommal foglalkozott a helyi média, és így a
UPC Magyarország is felfigyelt a nem
mindennapi helyzetben lévő családra.
– Nagyon megható látni, hogy milyen
összefogással kezeli Ricsiéket a város.
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A Jászberényi Gazdák és Polgárok
Köre évtizedek óta őrzi Szent Vendel emlékét és élteti a hozzá fűződő hagyományokat a neki szentelt
oltárnál szentmisével, szobránál
imádsággal és koszorúzással, valamint ünnepi közgyűléssel.

sz. l.
Mióta fényképez?
Tíz éves korom óta ez a hobbim, sőt
mondhatom, hogy vizuálisan gondolkodom. Eleinte a természetet, osztálykirándulásokat örökítettem meg, aztán
a rokonságban is felkértek több esküvő
fotózására. A gyermekeimet születésüktől fogva rengeteget fényképeztem.
A fiamat egyéves koráig folyamatosan
megörökítettem, amit sok fényképalbum őriz, ezeket igyekszem digitalizálni.
Milyen fényképezőgépet használ?
Fotóztam Zenittel, Canonnal, az
utóbbit nagyon szerettem, de sajnos
tönkrement. A nyertes kép pedig egy
Fuji márkájú digitális fényképezőgéppel
készült.

www.jku.hu

Ez cégünket is arra ösztönözte, hogy segítsünk a családnak – mondták a UPC
Magyarország munkatársai.
Eszes Ágnes, Ricsi édesanyja rendkívül hálás a felajánlásért, hiszen mindig jóleső érzés számukra, ha nem
mennek el fia betegsége mellett szó
nélkül. – A mai világban talán nem
számít luxusnak az internet, mégis,
számunkra óriási segítség, hogy ezzel
is csökkentik a havi kiadásainkat. Nagyon köszönjük a segítséget! – fejezte
ki köszönetét Ágnes.
Ricsi az átadás napján izgatottan
bontotta ki az új tabletet, ami a lehető
legjobb kezekbe került. Ugyanis a kisfiú
imádja az online játékokat, mint megtudtuk az Angry Birds a nagy kedvence.

Gyarapodó értéktár
Öt évvel ezelőtt született egy törvény a magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról, melynek alapját
képezik az értéktárak. Szerdán reggel
a helyi értéktár helyzetéről kérdeztük
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgatót, a Jászberényi Települési Értéktár Bizottság elnökét az értéktár otthonában, a Jász Múzeumban.
k. m.
Az értéktár létrehozását célzó törvény megalkotását már megelőzte a
hungarikumok bejegyzése, mely olyan
egyedülálló a nemzetre és az országra
jellemző értékeket hivatott képviselni,
ami kifejezi magyarságunk legjavát. A
hungarikumok közé ma már rendkívül nehéz felvételt nyerni, hiszen természetszerűleg csak véges számú anyag
jelenthet tényleges eszmei értéket. Az
étékmegőrzés azonban továbbra is fontos feladat, ezért erre kiváló lehetőséget
adnak a különböző tematikus értéktá-

rak, mint a legfőbbként a magyar értéktár, majd az ágazati, megyei, tájegységi,
települési, valamint a külhoni magyarsági értéktárak.
Az értéktár lényege, hogy számba
vegye az adott település szellemi, természeti, épített örökség, művészeti és civil
közösségek, gasztronómia, szokások,
mesterségek, tárgyak értékeit. A törvény
adta lehetőségekből kifolyóan 2013-ban
a települések létrehoztak Települési Értéktár Bizottságokat. Jászberényben öt
taggal – Alvári Csaba, Sass István, Góg
Zoltán, Tímár Gábor és dr. Bathó Edit
elnökletével - alakult meg a bizottság,
melynek helyszínéül, mint a legtöbb
értéket őrző intézményt, a Jász Múzeumot jelölték ki. A feladat nem jelentett
újdonságot az intézmény számára, hiszen azelőtt is nyilvántartották a város
épített és szellemi értékeit, művészetét.
Az értéktár rendszer lehetőséget ad arra,
hogy bárki javaslatot tegyen a rendszerbe történő felvételre. Mindehhez sajnos
egy elég átfogó formai követelménynek

kell eleget tenni, ami a hétköznapi embernek talán túl nagy terhet jelent. Az
értéktárba történő felvételhez első lépésként egy, a múzeumban beszerezhető
űrlapot kell kitölteni a javaslattévőnek,
majd mindezek alapján fényképekkel
dokumentált tanulmányt készít, melyet
digitalizált formában is be kell nyújtani
a bizottság részére.
Mindemellett már négy értéket – a
Lehel kürtjét, a jász hímzést, a jász viseletet valamint a Csángó Fesztivált – terjesztett elő a bizottság a megyei értéktár
részére, melyet ott be is fogadtak, s a
megyei bizottság továbbított a magyar
értéktárba, ahonnan ezidáig még nem
érkezett visszajelzés. A továbbiakban
szeretnék, ha a megyei értéktár gyarapodhatna a jászokra jellemző pandúrgulyás, pörkölttorta, illetve a jászkapitányok intézményrendszere értékekkel.
A települési értéktárba 244 elem került
be, melyek felölelnek szinte valamen�nyi területet. Ez a szám természetesen
még növekszik a jövőben. Az értékeket a
múzeum munkatársai lajstromba veszik,
szakszerű digitális dokumentációt készítenek róluk, melyet majd a múzeum és
a város honlapján is elérhetővé tesznek.
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Szabadidő
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Díszmadár kiállítás

2017. október 26.

Túléltük és megszerettük

Az opera korántsem az, aminek elsőre látszik. Igaz volt ez a szombat esti
MoltOpera előadásra is, melyen nemcsak a műfajról, de saját magunkról is
sok mindent megtudhattunk. Mindenekelőtt azt, hogy talán képesek vagyunk szeretni ezt a zenei irányzatot,
de ha azt nem is, túlélni már biztosan.
Kazsimér Nóra

Október hosszú hétvégéjén az Ifjú Díszmadártenyésztők- Természetvédők Regionális Egyesülete (IDRE) a Karcagi
Díszmadártenyésztő Egyesülettel karöltve rendezte meg ezévi kiállítását immár második alkalommal a Jászberényi
Állat- és Növénykert oktatóházában.
Pesti József
Az idei Jász Kupára közel 100 kanárit, 80 díszpintyet, 26 gerlét és 25
papagájt, azaz csaknem 230 egzotikus
madarat neveztek. A kiállítás egyben
verseny is volt, melyen a Szerbiából érkezett három bíró a küllemet pontozta.
A madarak csak egymással versenyezhetnek, a díszpintyet nem hasonlítják
össze például a papagájjal, és maximáli-

san száz pontot kaphatnak. Értelemszerűen az a madár lesz a győztes, amelyik
az adott kategóriában a legtöbb pontot
kapja. A szigorú zsűri tagjai maguk is
régóta tenyésztők, így jól ismerik az
adott fajtákat.
A háromnapos rendezvény záró
aktusa a Siroki-díj átadása volt, amit
Küzmös Csaba, az IDRE elnöke adott
át egy fővárosi tenyésztőnek több évtizedes kiemelkedő tenyésztési és kiállítási eredményeiért.
Sajnos az ünnepnap esős időjárása valószínűleg sok érdeklődőt otthon
tartott, de így is ezer fölött volt az eseményt megtekintők száma. Legközelebb jövő ősszel Karcagon a Hortobágy
Kupán mérhetik össze erejüket a lelkes
madárbarátok.

Az operáról mindenkinek megvan a
véleménye, annak is, aki még soha nem
vett részt egyetlen előadáson sem. Az
Ágoston László vezette MoltOpera társulat azzal a céllal érkezett városunkba,
hogy különböző túlélési praktikákkal
vértezzen fel bennünket, hogyha legközelebb a szél véletlenül épp egy operaelőadásra fújna, már ne legyünk védtelenek a műfajjal szemben.
A MoltOpera jelentése ”nagyon
opera”. A komoly szakmai tapasztalattal bíró énekesekből álló csoport 2011ben alakult, hogy a fiatalok körében
elismertté és közérthetővé tegyék az
opera műfaját és megmutassák, hogy
az opera méltó alternatíva lehet a moziba járás és a popzene mellett a huszonegyedik században is. Repertoárjuk a
húsz perces kortárstól egészen a három
órás klasszikus nagyoperáig terjed, csupán egyetlen kikötésük van: a darabnak
érdekesnek, a zenei minőségnek pedig
meggyőzőnek kell lennie ahhoz, hogy
új operarajongó közösséget toborozzon, akiknek megéri egy ilyen előadást

választani a sok más lehetőség mellett.
A jászberényi közönséghez intézett
első kérdésük az volt, milyen operát
körüllengő sztereotípiákat ismerünk.
Mondani sem kell, hogy az egész este
alatt talán ennél a kérdésnél röppent a
magasba a legtöbb kéz. Az opera unalmas, hosszú, érthetetlen és a legkevésbé
sem életszerű. Az első, ami eszünkbe
jut róla, néhány kezeivel a levegőben
kalimpáló, túlsúlyos asszony, akik soha
nem hallott nyelven, kényelmetlen jelmezekben áriáznak. De akkor hogy
lehet, hogy négy ilyen fiatal, kicsit sem
őrült és kicsit sem unalmas művész ezt
a pályát választotta? A kulcsot, melyet
az opera befogadásához eddig maguknál
tartogattak, nekünk is átadták, az összes
titokkal egyetemben. Ezek a fortélyok
segítettek átjutni azon a hatalmas szakadékon, mely az opera műfaja és közöttünk keletkezett, mint azt megtudhattuk, az eddigi rossz tapasztalatoknak
köszönhetően. A társulat vallja, hogy az
operához is színházi igényességgel kell
hozzáfognunk, még akkor is, ha nehezebbnek tűnik. Ennek fényében az
előadásban kivétel nélkül fiatal, hiteles,
szerethető énekesek vettek részt, kerülve
a művi álldogálást és az öncélú urizálást.
Szerintük nincs rossz közönség, csak
rossz előadás. Az interaktív koncert első

felében megtudhattuk, mennyi lehetőség is rejlik az operában és azt, hogy bárkiből lehet operaénekes, mindössze öt
percre és tíz év gyakorlásra van szükség.
Feltártuk az operaidő fogalmát, a háttérzene befolyásoló erejét illetve azt is,
hogyan kötődhetünk egy zenéhez anélkül, hogy értenénk a szövegét. Mindezt
tettük persze lelkes önként jelentkezők
és beépített szereplők segítségével. A szabadon választott áriákat követően Don
Giovanni-skiccek következtek, melyben
az összes korábban említett sztereotípiát
megcáfoltuk. Mozart 352 oldalas zeneművének megelevenítéséhez legalább a
közönség felére, 28 percre és jónéhány
izgalmas helyzetkomikumra volt szükség. Bár a zeneszerző egyik legismertebb
alkotásának csupán a második oldaláig
jutottunk, az előadás maradéktalanul elérte azt a célt, melyet kitűzött maga elé.
Az eseményről távozva nem valószínű,
hogy volt akár egy valaki is, aki ne úgy
gondolt volna a műfajra, mint összetett, modern és fordulatos csodavilágra,
melybe belépve számtalan gazdagságra
lelhetünk. A kulcsot immáron minden
résztvevő a zsebében tudhatta ehhez a
kívülről zord, belülről mégis izgalmas
világhoz, ahol már nem ér meglepetés,
ha az a bizonyos szél véletlenül épp egy
operaelőadásra fújna bennünket.

A HSA Kft.
munkavállalókat keres
2 és több műszakos munkarendbe partnerei részére.
Elérhető pozíciók: ● Gépbeállító
● Targoncavezető (3312)
● CO hegesztő
● Operátor

Információ és jelentkezés

a 06 30 983 2524-es telefonszámon és
Jászberényben, Táncsics Mihály utca 3. szám alatti irodánkban!

LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM
Jászberény, Szentháromság tér 1.
Telefon: 57/500-580; 57/412-434

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
A 250 éves Lehel Vezér Gimnázium beiskolázási tájékoztatót rendez

2017. november 6-án az érdeklődő diákoknak és szüleiknek.
A 4. osztályos tanulók számára 16:30-tól,
a 8. osztályos tanulók számára 18:00-tól a Déryné Rendezvényház nagytermében
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33.). Várjuk mindazokat, akik érdeklődnek iskolánk iránt,
akik sikeres érettségit szeretnének, és szeretnének bejutni a felsőoktatásba.
A nyolcadikos tanulók és szüleik számára nyílt napot is rendezünk
2017. november 15-én 8.00 órától a gimnáziumban.
(5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.)

VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!
Antics István intézményvezető

Ajánló

2017. október 26.

www.jku.hu

Színes lelkek a vásznakon

 folytatás az 1. oldalról
Beszédében elmondta, milyen fantasztikus látni, hogy alkotóink évről
évre képesek megújulni, példát mutatva ezzel azoknak, akik még csak most
kötelezik el magukat a képzőművészet
mellett. A Hamza Múzeum köré csoportosuló baráti kör azzal a céllal jött
létre 1996-ban, hogy tagjai számára
folyamatos lehetőséget teremtsen a
képzőművészeti élmény- és ismeretszerzésre. Sokoldalú művészetpályákat
követtek végig, közösen látogattak kiállításokat, múzeumokat, magángyűjteményeket. Az idő előrehaladtával rengeteg alkotó társult hozzájuk, a kortárs
magyar képzőművészet ismert alakjai
és amatőr művészek egyaránt.
A tárlaton egy igazán izgalmas fúziót láthattunk, melyben húsz alkotó,
húsz személyiség, húsz stílus és nézőpont harmonikus egysége valósult meg.
A kiállítók között voltak tanár-diák,
anya-gyermek és barát-barátnő párosok
is, ezzel megelevenítve egy három generációt felölelő közösség látásmódját,
melynek köszönhetően rövid időre mi
is a művészcsalád részeseivé válhattunk.
A kiállítás alkotásai visszarepítettek a
nyár üde, napsütötte tájaira. Elhagyva a
repce sárga szántóföldeket és legelőket,
naturalisztikus, romantikus városkép
tárult elénk. Szinte érezni lehetett a július esti meleg levegőt, melynek helyét
a borpince gőze és a hófödte vidék hűvös árnyalatai vettek át.
A tájképek mellett helyet kaptak a
csendéletek, olaj – és akvarellfestmények, fekete-fehér grafikák, Picasso
technikáját idéző önarcképek, élénk,
vibráló, szürreális figurák és realisztikus

fény-árnyék kontrasztok. Megjelentek
elgondolkodtató kivitelezések is, farost
és olaj összeolvadása, gipszinstallációk,
szövött mestermunkák. Ahogy a tarka
őszt a különféle színek játéka, úgy a
tárlatot is az egyedi megvalósítások és
a változatos anyaghasználat tette igazán
lenyűgözővé.
Az eseményen lehetőség nyílt baráti beszélgetésre is az alkotókkal, akik
köztünk jártak és keltek. Betekinthettünk az alkotás titokzatos folyamatának állomásaiba, és akár személyesen is
utánajárhattunk egy-egy kép üzenetének. Nagy Daniella, hatszoros megyei
győztes trombitajátéka emelte a kulturális rendezvény színvonalát, aki Anton

Heti programok
● 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 főszereplésével.
● 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 szolgál-

Diabelli és Johann Sebastian Bach rézfúvósokra írt műveivel örvendeztette
meg a közönséget.

Kiállító művészek
Bartos Kinga, Velkeiné Pócz Ilona,
Papp Anett, Nagy Tamás, Máté
György, Kerekné Mihalik Judit, Telek Béla, Farkas Edit, Galbács Attila, Beluzsár Csaba, B. Jánosi Gyöngyi, Faragó László, Rajna Gergő,
Terjékiné Mozsár Magdolna, Kövér
Sándor, Deli Julianna, Kiss Tímea,
Kiss László, Horváth Rozália, Nagyné Koncz Éva

idegenvezető a zenéhez, a zeneirodalom nagyjaihoz kötött. Az estebéd után
azonban már a szólistákkal és a zenekarral együtt tartottunk próbát a Déryné Rendezvényházban. Szombaton
délelőtt Jászberénnyel ismerkedtek, ki
a Jász Múzeumot megtekintve, ki a városban sétálva. Aztán déltől kezdődött
a főpróba, zenekarral, szólistákkal, a
helyszín „bejárásával”. A mintegy kétórás előadás zárta a vendégek hivatalos
programját.
Este már felszabadultan, a jól végzett munka örömével vetettük bele
magunkat a szórakozásba, szórakozta-

nét, a vechtai Klosterkirche-t ábrázolja.
Az meg igazi meglepetés volt, amikor
az elnök tolmácsolta kórusunk számára
a következő, 2019-re szóló meghívásukat, ismét egy közös produkcióra. A
kellemes, valóban barátság-összekovácsoló estén előkerültek a gitárok, szállt
a dal a Beatlestől az Omegáig, igazi
örömzene szólt.
Vasárnap délelőtt a Városházán
adott fogadást Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester a vendégek tiszteletére.
Tájékozódhattak a Jászberény életét,
működését érintő főbb mutatókról,
a képviselő-testületről, a testvérvárosi
kapcsolatokról, majd kérdéseket tettek fel az őket érdeklő területekről.
A házasságkötő teremben szívesen
fotózkodtak, és köszönettel vették a
Jászberényre emlékeztető apró ajándékokat. A Városháza udvarán még nótáztunk egyet, majd búcsút intettünk a
reptérre igyekvő vendégeknek.
Szivos Ilona
kórustag

tatja 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.
● Szentmise a tanyavilág elhunytjaiért
Október 29-én, vasárnap 11 órakor
szentmisével emlékeznek a tanyavilág
elhunytjaiért a Négyszállási kápolnában.
● Cirkuszhercegnő
Október 29-én, vasárnap 19 órakor
Kálmán Imre egyik legtöbbet játszott
nagyoperettjét, a Cirkuszhercegnőt
mutatják be két részben a Lehel FilmSzínházban.
● Reformáció napja
Október 31-én, kedden 18 órakor reformációi ünnepi istentisztelet lesz a Református templomban.
● Emlékezés a karnagyok sírjainál
November 1-jén, szerdán 16 órakor a
Palotásy János Vegyeskar megemlékezést
és koszorúzást tart Palotásy János és elhunyt karnagyaik sírjánál a Fehértói temetőben.

Beregszászi ismerősök

Az idejét sem tudom mikor láttam
először őket színpadon szerepelni, de
ha nálunk járnak, feltétlen elmegyek
megnézni az előadásukat. Október 13án, pénteken este a Főnix Fészek Műhelyházban Szűcs Nelli és Trill Zsolt
egy beszélgetős este keretében került
közelebb hozzánk.
Demeter Gábor

Requiem és kórusbarátság
 folytatás az 1. oldalról
A Missa de Requiem előadását
megelőzte a Cantate Nobis Énekegyüttes és a Madrigalchor Vechta önálló
fellépése. Műsorválasztásuk ráhangolódás volt az elhunyt lelkekért mondott
szentmisére, hiszen többségében egyházi ihletésű zeneművek hangzottak
el. Külön említést érdemel Christoph
Kirchberg Das Ave Maria című dalának ősbemutatója, melyet a zeneszerző
– tisztelete jeléül – Thormanné Husznay
Máriának és a Cantate Nobis Énekegyüttesnek írt. Meghatottan köszönte
meg a műsorszám végén a dal angyali

11. oldal

Először úgy tűnt késve érkeztem,
hiszen a nézőközönség előtt már folyt a
beszélgetés Szűcs Nelli és a teátrum művészeti vezetője, Várszegi Tibor között.
De szerencsére nem maradtam le semmiről, az est szereplője és közreműködője, a
színpadon helyet foglalva várták a közönség érkezését. Igen ám, de hol van Trill
Zsolt? Még egy előkészített szék sem jelezte azt, hogy láthatjuk ma este őt. Talán
nem tudott eljönni – milyen kár, gondoltam –, aztán a társalgók megelevenedő
történeteit hallgattam érdeklődéssel.
Éppen az első találkozásra emlékeztek, ami még valamikor réges-régen
az ukrajnai Lembergben, egy színházi
fesztiválon történt. Aztán a kilencvenes
évek derekán, a legendás hírű szajoli Paál
István Stúdiószínházban kerültek baráti
kapcsolatba egymással. Várszegi Tibor
Fedák Sáriról szóló önálló estjéről kérdezte a művésznőt. Ő elmondta, hogy
a Vidnyánszky Attila által rendezett A
fehér felhő című előadásra készülve találkozott Fedák Sári naplójával, – Te csak
most aludjál, Liliom –, és úgy gondolta,
ebből kellene csinálni egy estet, mert nagyon hasonlítanak egymásra. „A beregszászi származáson túl is sok mindenben
egyezik karakterünk és színházról való
gondolkozásunk. Nem belebújok Fedák
Sári bőrébe, hanem Szűcs Nelliként beszélek róla”.
Ekkor hirtelen kicsapódott a színház
ajtaja és belépett rajta Trill Zsolt, kezé-

ben nagy nylonzacskó tele pogácsával.
A tér harsány élettel telt meg. Miközben
Csehov komédiáját „szavalta” A dohányzás ártalmairól végigkínálta a nézőteret
a pogácsával, majd kerített egy széket
a függöny mögül hogy bekapcsolódjon a diskurzusba. De ekkor Nelli egy
énekszámmal lepte meg férjét és vele a
közönséget is. Aztán elmondták, hogy
nincs közös estjük, így csak spontán
rögtönzésekkel gondolták színesíteni az
estét, amelyen még elhangzott Trill Zsolt
előadásában Ady egy költeménye és részletek Sinka István Pásztorének című művéből.
Persze azért egymás szavába vágva magukról és színházról is meséltek.
Mindketten beregszásziak, a kezdetektől
együtt dolgoznak Vidnyánszky Attilával,
a rendező-színidirektor vezető színészei,
és mindenhová követik is őt: 2013-ban
csatlakoztak a Nemzeti társulatához,
előtte – amíg Vidnyánszky ott volt főnök
– a debreceni teátrumot erősítették.
Húsz éve társak a színpadon és az
életben, született két szép gyermekük.
Szűcs Nelli elmondta, Zsolt teljesen a
színháznak él, és ő is csak maximális
színpadi jelenléttel tud játszani. Tűz
nélkül nem tud a színpadon lenni, de
érzi, hogy egy anyának első a család.
Trill Zsolt szerint egy előadás adjon
élményeket, tegyen fel kérdéseket, húzzon fel, dobjon fel. Számára színészként ez azt jelenti, hogy estéről estére,
előadásról előadásra meg kell próbálni
meggyőzni a nézőt hogy ez az ő színháza. Úgy véli, a színház újra szakrális
hely lehet, mert csak itt személyes az
élmény, de az élményért közösen kell
megdolgoznia színésznek és nézőnek.
Én, mint néző – és még szerintem jó
néhányan –, várunk arra, hogy újra
láthassuk őket játszani valamilyen darabban. Tudtommal lesz rá lehetőség a
Főnix évadában!

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

kórusként szóló interpretálását.
Vechtai vendégeink három napot
töltöttek Jászberényben. Érkezésüket
követően, csütörtökön este már közös
próbát tartottunk az Eszterházy Károly
Egyetem Jászberényi Campusa dísztermében. Pénteken „kimenőt” kaptak a
Madrigálkórus tagjai, Budapestre kirándultak. Idegenvezető kísérte el őket
a Hősök terére, a Várba és a környező
látnivalókhoz, melyeket kérésünkre az

tásba. Detvai Gyula sokszínű, világslágereket felvonultató repertoárját nem
sokáig adta elő szólóban, a vendégek
és vendéglátóik vele együtt énekeltek,
és a vacsora után már a táncparkett
ördögeivé váltunk. Persze elhangzottak köszöntők, érzelmek tolmácsolása,
mely Norbert Wiens, a vechtai kórus
elnöke ajándékának átadásával érte el
tetőfokát. A maga festette kép a Missa
da Requiem világpremierjének helyszí-

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.

12. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Hűvös az este, csörög a cserje teste
Változékony idő köszönt be a hétre. Csütörtökön kellemes napsütésesre
számítunk 15-19 fok várható, péntekre
megnövekszik a felhőzet és záporokkal
hidegfront érkezik. Szombaton változóan felhős-napos időre van kilátás, vasárnapra ismét lehűlés ígérkezik, nappal
11-15 fokos maximumokkal, éjjel pedig
akár 2 fokra is csökkenhet a hőmérséklet.
Október 26-a Dömötör napja. Ha
ilyenkor hideg szél fúj, igen hideg lesz a
tél is.

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

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

november 1. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

november 2. csütörtök
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

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

november 3. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 30. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 4. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 31. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 5. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
rendelési idő: 9-12 óráig
október 28. szombat
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
november 1. szerda
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.

Vásároljon
magyar termelőktől
magyar almát!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi
Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:
2017. október 28. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: jonatán, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

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
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
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.

Megtört a jég
Szeptember 2-án győzött legutóbb
városunk NB III-as futballcsapata
bajnoki mérkőzésen, így minden vezető, játékos, szurkoló várta már az
újabb sikert. Nos, a kívánság teljesült,
a berényi alakulat végre begyűjtötte a
három pontot Füzesgyarmaton.
Az első húsz perc „ismerkedéssel” telt
a futballpályán, majd egy mélységi passz
után, Nagy Richárd futott el remekül és a
kapus mellett elgurítva megszerezte a vezetést (0-1). Ugyanő kihagyott egy büntetőrúgást, ami Lukács 16-oson belüli
felrúgásáért járt, majd Ludasi nagy helyzetben 8 méterről a kapu fölé durrantott.
Aztán a második játékrész elején javított a berényi középpályás, amikor egy
kapu előtti tömörülésnél jó ütemben
csapott le a labdára és a kapuba továbbította azt (0-2). A berényi legénység uralta
továbbra is a pályát, sőt második sárga
miatt megfogyatkoztak a hazaiak, ám pár
perc múlva ugyanez történt a gólszerző
Ludasival is, így őt is az öltözőbe irányította a játékvezető. Kiss Balázs egy beívelt
szabadrúgást fejelhetett a hálóba (0-3). A
játékvezető a 88. percben Túri Dánielnek
is felmutatta a második sárgát, de a hátralévő percekben már nem esett gól.
Füzesgyarmat-Jászberényi FC 0-3
– Múlt héten azt nyilatkoztam, hogy
kislányok játszottak a berényi mezekben,
most azt mondom, hogy végre igazi harcosok. Ez a minimum, ebből nem szabad
engednünk és akkor sokat javíthatunk
pozícióinkon. – nyilatkozta a mérkőzés
után Arany László. Még egy mérkőzés következik idegenben, Diósgyőrben, majd
november 5-én 13,30 perces kezdéssel
Tállya lesz a vendég Jászberényben.

Még pontnélküli
a JKSE

A Zalaegerszeg elleni mérkőzés előtt
a JKSE vezetői Cseh Györgyöt köszöntötték, aki az előző mérkőzésen,
Kaposváron 100. alkalommal húzott kék-fehér mezt magára. Miljan
Rakics pedig 50. meccsét játszotta
ezen az estén Jászberény színeiben.
Mindemellett a találkozó is jól kezdődött számunkra, hiszen Sejfic két
duplája ült a vendégek gyűrűjében.
Sajnos kis idő elteltével fordult a kocka,
Vaughn és az ex-berényi Horváth Ákos
egy-egy triplával gyorsan megfordította a meccset. Innentől el is bizonytalanodtak a mieink és az első etap végén
hat egységgel (17-23) le is maradtak. A
folytatásban már kissé bátrabbak lettek
a JKSE játékosai és Brown révén egy
zsákolást is megtapsolhattak a hazai
drukkerek. Mind ezek ellenére sem lett
szorosabb az állás, sőt volt, amikor már
10 volt közte.
A negyedórás pihenő után, sem
nagyon változott a játék képe, Bencze
Tamás együttese magabiztosan tartotta
kézben a mérkőzést. A 3. negyed második felében viszont többet hibáztak,
amit Lucsicsék ki is használtak, ám ez
csak rövid fellángolás volt a berényi
csapat részéről, így a vendégek megérdemelt győzelmet arattak. JP AutoJászberényi KSE - Zalakerámia ZTE
KK 73-82
JKSE: Deshields 19, Rakics 12/3,
Kerpel-Fronius 7/3, Lucsics 8, Sejfic 10.
Csere: Brown 8/3, Cseh 9.
„Szegény embert még az ág is húzza” – szól egy magyar közmondás és ez
a kosárlabda csapatra is ráillik, ugyanis
– a sérüléssel bajlódó Sejfic a véghajrában egy felugrást követően, a parkettán
maradt fájlalva a lábát, majd segítséggel
bicegett le a pályáról. Szerencsére két hét
pihenő vár a fiúkra és remélhetőleg ez
idő alatt ő is és Bazsó is harcképes lesz.

2017. október 26.

Eperjesi Nándorra
emlékeztek

Sajnos már harmadik éve, hogy
Eperjesi Nándor a JSE Kondor ITF
Taekwon-do szakosztály egykori vezetője nem lehet közöttünk. Emléke
azonban továbbra is örökre megmarad főleg a taekwon-dosok nagy
családjában, hiszen minden évben
Emlékversennyel tisztelegnek egykori
mesterük előtt. A 9. Lehel Vezér Nemzetközi Taekwon-do Kupát, október
21-én rendezték Jászberényben.
Az Emlékverseny szokásos módon
a résztvevők bevonulásával vette kezdetét, akiket Nagy András Jászberény
Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottságának elnöke köszöntött. Miután
a szövetség első embere Czeba Mihály is
szólt a résztvevőkhöz, a Jászberényi SE
elnöke dr. Bördös Lajos, - a szoros barátság erősítésének jegyében -, ajándékokat
nyújtott át a vendégek klubvezetőinek.
A hazai klubokon kívül hat (Csehország, Szlovákia, Románia, Szerbia,
Bosznia Hercegovina) nemzet sportolói

Rövid hírek
Női labdarúgás. A Pest megyei
3/4 pályás labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában a jászberényi lányok
hazaipályán fogadták fővárosi ellenfelüket. A vendégek szereztek vezetést, de
később Göblyös Anikó egyenlített, így
fontos egy pontot szereztek a listavezetőtől: Jászberényi FC - Pénzügyőr 1-1.
Kyokushin karate. Nagyszerűen
szerepeltek a Yakuzák Se versenyzői a
2017. évi Magyar Karate Szakszövetség
által rendezett Magyar Bajnokságon,
azaz a Bushido Kupán. A 400 versenyzőt felvonultató viadalról 11 arany 1
ezüst, 4 bronzéremmel tértek haza Agócs
Tibor tanítványai. Aranyérmesek lettek:
Baráth Zille Veronika, Notheisz Janka,
Móczó Márk, Lendvai Levente, Hegedűs
Marcell, Csibra Barnabás, Palásti Kristóf,
Mező Lili, Kerekes Réka, Treba Botond
és Gál Barnabás. Ezüstérmes lett Móczó
Milán, bronzérem pedig: Jónás Kitti,
Danka Huno, Szabó Liza és Lendvai
László nyakába került.
Utánpótlás női röplabda. A női
röplabda NB II-ben, a Jászberényi RK
junior korosztályos csapata, a Keleti csoportba
kapott besorolást, ahol 10
csapat küzd a bajnoki pontokért. A berényi lányok
nagyon jól szerepelnek
egyelőre, hiszen eddig csak
egyszer szenvedtek vereséget. Október 21-én újabb
győzelemmel szaporították
győzelmeik számát: Jászberényi Röplabda Klub
(U21) - Nyíregyháza NB
II 3-0
Rövidpályás gyorskorcsolya. Jól szerepelt két

látogattak el a Jászság fővárosába. Mint
azt a rendező Jászberényi SE Kondor
ITF Taekwon-Do Szakosztály vezetője
Soós László elmondta, nem volt nehéz
a külföldi klubokat sem Jászberénybe
invitálni, hiszen már Eperjesi Nándor
nagyon jó kapcsolatot épített ki velük és
ez halála után is megmaradt.
A jászberényi klub tagjai nem okoztak csalódást a hazai tábornak társaival,
hiszen 10 arany, 10 ezüst és 9 bronzérmet gyűjtöttek be. Sőt a csapatversenyben is bronzérem lett a jutalmuk a JSE
harcművészeinek. Saját kategóriájukban
a legfényesebb érmet: Száraz Gergő (3),
Bábosik Boglákra (2), Banka Csaba (2),
Klein Gergő, Tűzkő Olivér és Filep Márk
kapta. Ezüstöt: Balajti Ádám (2), Tűzkő Olivér (2), Klein Gergő (2), Sárközi
János, Bordás Arnold, Török Karola és
Bábosik Boglárka, míg a bronzérmet:
Száraz Gergő (2), Sárközi János, Klein
Gergő, Bordás Arnold, Molnár Nikolett,
Filep Márk, Tűzkő Olivér és Banka Csaba érdemelte ki.
jászberényi gyorskorcsolyázó Olaszországban, a Bormioban rendezett nemzetközi rövidpályás gyorskorcsolya versenyen. Belovai József tanítványai közül
Sziliczei-Német Rebeka 3. lett, míg Túri
Anna a 6. helyen végzett a főleg nyugat-európai országok részvételével zajló
nemzetközi mezőnyben.
Erőemelés. Október közepén rendezték Prágában a WUAP Erőemelő
Felhúzó és Fekvenyomó Világbajnokságot. A jászberényi Victory Gym színeiben Szabó Zsolt Viktor felhúzásban
300 kg-os teljesítményével ezüstérmet
szerzett, fekvenyomásban pedig 190 kgal bronzérmes lett, csak testsúly különbséggel maradt le a második helyről.
Szlalom. A Kakucs ringen zárult a
2017. évi Magyar szlalom bajnokság,
amelyen városunkat kilenc autós képviselte, akik közül többen a dobogóra
állhattak versenyszámukban. Eredmények: S2 géposztály: 2. Barkányi Alex, 4.
Kövér Tamás Koppány, 8. Mondok Krisztián. Széria (S3): 1. Kaposznyák Mihály,
3. Tacman Zsolt, 4. Sós Gábor. Tuningolt
(t2) kategóriában: 2. Halápi Zsolt, 5.
Tóth József, a 6. helyen pedig Sárközi
Csaba végzett.

