Élet a szülés után

A helyi Lelki Köldökzsinór Egyesület
rendezett előadást a Szikra Galériában a szülés
utáni időszak szépségéről és kihívásairól.
Tudósítás az 5. oldalon

Cigány sorsdráma

A Főnix Fészek Műhelyház színpadán
Kovács Apollónia énekes, előadóművész élete
elevenedett meg Varga Klára előadásában.
Cikk a 6. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 44. szám (XXIX./44.)

2017. november 2.

Söröskorsón át a világ

A szórakoztatás nagymestere, Aranyosi
Péter Borsodi homályos címmel önálló
estet tartott múlt hét keddjén.
Írás a 7. oldalon

Újság
Jászberény város lapja

A hit, a remény és a szeretet Újszerű tájékoztatás a pályaválasztóknak
A tomboló viharban is elhunyt szeretteikre emlékeztek vasárnap a
Négyszállási kápolnánál a lelki üdvükért felajánlott szentmisében.
Gergely Csilla
Az aprócska kápolnához közeledve a szakadó esőben és az autót megmegtántorító erős szélben az embernek
akarva akaratlanul halálfélelme támad,
de hívőként bizakodik a Jóistenben,
hogy épségben eljuttatja úticéljához.
Az ima meghallgattatott, és mind a hívek, mind Szántó József apátplébános
szerencsésen megérkeztek a Május Királynője tiszteletére felszentelt kápolnához, hogy halottak napjához közeledve együtt imádkozzanak a tanyavilág
elhunytjaiért, szeretteikért. „Azokért,
akik előttünk jártak itt, a tanyavilág
sarában”, akik rendszeresen koptatták
e padsorokat őszinte, bűnbánó szívvel-lélekkel, imára kulcsolva kezeiket
örömben és bánatban egyaránt.

Látszólag a véletlen műve, de valójában mégsem, hogy e sorok írója személyes indíttatásának is eleget tesz az
emlékező szentmisén való részvétellel.
Több mint nyolcvan évvel ezelőtt a
család apraja-nagyja minden vasárnap
legszebb ruháját öltötte a szentmisére.
A nagyszülők és szülők példáján a kis
Mancika is igen mély vallásos nevelést kapott, amit élete végéig alázattal
őrzött, jöhetett háború és megannyi
megpróbáltatás, ami egy embert élete
során érhet. Szántó atya kérésének eleget téve idézték a jelenlévők emlékezetbe elhunyt szeretteiket, akiknek sorában Mancika is feltűnt. Ő, aki mindig
tisztelettel emlékezett szülőföldjére,
Négyszállásra, és a tanyavilágban, az
iskolában, a kis templomban töltött
időre. Számos alkalommal fűzte kedves
emlékeit unokáinak esti mesébe. Így
voltak hát ismerősek Szántó atya hitről,
reményről és szeretetről szóló szavai.
Szentbeszédében e három isteni
erény, a hit, a remény és a szeretet felszítását kérte a hívek szívében. Hit ott van, ahol zúg
az imádság és zeng az ének
a Jóisten, Szűz Mária vagy a
szentek felé. Remény azok
szívében van, akik tiszta
szívvel várják a holtak feltámadását, és az eljövendő
örök életet. Jézus Krisztus
azt mondta, hogy szeressük úgy egymást, ahogy ő
szeretett minket – életét
adva értünk a keresztfán.
„Ez a szeretet lesz erősebb
a halálnál.” Az elmélkedés
ezen részénél észrevétlenül
mellém ült Mancika, a
nagymamám, és egy pillanatra újra érezhettem melengető szeretetét.

Egyre több kérdést vet fel hazai viszonylatban a munkaerő utánpótlása
és a hiányszakmák kezelése. Főként
ezért volt hiánypótló rendezvény október 26-27-én az I. Jászsági Szakmaválasztó Kiállítás, melyen kilenc
szakképző iskola és tizenhat cég
ajánlatai közül tájékozódhattak a
pályaválasztás előtt állók.
Szabó Lilla
A Bercsényi úti sportcsarnokban
közel ezer diák látogatott el a kétnapos
szakmaválasztó kiállításra annak reményében, hogy megtalálják a hozzájuk
legközelebb álló foglalkozást.
Szabó Tamás Jászberény polgármestere ünnepélyes keretek között köszöntötte a programra érkezőket. Elmondta,
hogy napjainkban országszerte kiemelt
figyelmet fordítanak a munkaerőhiány

A süvegcsúcs története
Október 18-án, délután jeles eseményre érkeztek a Jász Múzeum vendégei,
ugyanis ünnepélyes körülmények között ekkor mutatták be a nagyközönségnek és a sajtónak a múzeum frissen
megszerzett nagy jelentőségű leletét.
Kárpáti Márta
Dr. Bathó Edit igazgató asszony
köszöntötte az udvaron helyet foglaló megjelenteket, köztük Szabó Tamás
polgármestert, Sári Ferencet, Pusztamonostor polgármesterét, az emeritus
jászkapitányokat, hagyományőrzőket.
Bevezetésképp elmondta, hogy ez a nap

kezelésére. – A cselekvésnek három
szereplője van, az önkormányzatok, a
közoktatás és a munkaadók – részletez-

azért is különleges, mert egy lokálpatrióta magánszemély felajánlásának köszönhetően hatalmas jelentőségű honfoglalás
kori régészeti leletanyaggal gazdagodott
a Jász Múzeum. Ez év tavaszán Hajzer
Kálmán pusztamonostori fiatalember
ajándékozta a bemutatott leletegyüttest
a közgyűjtemény számára, melynek
becses darabja a honfoglalás kori süvegcsúcs a múzeum egyik ékessége.
A továbbiakban a házigazda szerepét
Gulyás András, a múzeum régésze vette
át, aki felkérte dr. Fodor Istvánt, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes igazgatóját a leletanyag bemutatására.
folytatás a 2. oldalon 

te beszédében. Ebből kiindulva hagyományteremtő szándékkal indult útjára
az első szakmaválasztó kiállítás.
A rendezvényt Pócs János a Jászság
országgyűlési képviselője nyitotta meg.
Beszédében arra hívta fel a figyelmet,
hogy a szülőknek, pedagógusoknak
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a friss diplomások ne külföldön keressék a boldogulást. Továbbá
kiemelte, hogy az elmúlt hét évben a
kormány ezermilliárd forintot fordított
arra, hogy újabb és újabb munkahelyek
jöjjenek létre.
A kiállításon bemutatkoztak a Jászságban biztos elhelyezkedési lehetőséget kínáló nagy cégek, többek között a
jászberényi Electrolux Lehel Kft, a JászPlasztik Kft., és a jászfényszarui Samsung Zrt. Jászberényből az összes szakképző intézmény képviseltette magát.
folytatás a 3. oldalon 

Diákok az 1956-os forradalomról

A Nagy Imre Társaság Jászberényi
Szervezete a Lehel Vezér Gimnáziummal karöltve pályázatot írt ki diákok
részére abból a célból, hogy a fiatalok
személyes kutatások révén közelebb
kerüljenek az 1956-os forradalom
valódi eseményeihez. A pályázatban
elsősorban a Jászberényben történtekre hívtuk fel a figyelmet, és ajánlottuk idős emberek, a forradalom
résztvevőinek, vagy kortársainak
meghallgatását.

A pályázat beváltotta a hozzáfűzött
reményeket. Öt pályamunka érkezett,
amelyeket a diákok többnyire csoportosan dolgoztak ki. A pályamunkák elbírálása után az eredményhirdetésre október

27-én került sor a Lehel Vezér Gimnáziumban. Az eseményen Antics István
igazgató köszöntötte a pályázat résztvevőit, és a többi jelenlévő diákot. Ezt
követően Besenyi Vendel, a Nagy Imre
Társaság helyi elnöke ismertette, hogy
milyen szerepet játszottak a gimnázium
diákjai a forradalomban, beleszőve a saját élményeit is, hiszen abban az időben
maga is a gimnázium kis diákja volt.
A pályázat eredményét Metykó
Béla, a Nagy Imre Társaság tagja ismertette. Kiemelte, hogy a pályamunkák
többsége elsősorban olyanok emlékeire támaszkodott, akik részt vettek a
forradalomban, vagy átélték az akkori
eseményeket.
folytatás a 2. oldalon 

2. oldal

Helytörténet

www.jku.hu

A süvegcsúcs története

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
18/2017. (IX. 14.) településkép védelemről szóló,
önkormányzati rendelet 10. § (l)-(2) bekezdése értelmében

pályázatot hirdet
A szabályozási terv szerinti műemléki környezetben
lévő, továbbá a védett épületek, építmények és
épületrészek, valamint természeti értékek
megfelelő színvonalon tartásának támogatására
A pályázat általános feltételei:
a.) A támogatás pályázat útján igényelhető. Pályázatot olyan természetes
személy és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) nyújthat
be, vagy akinek az épület, épületrész, építmény a tulajdonában, jogszerű
használatában van. Pályázni csak a Szabályozási Terv szerinti műemléki környezetben lévő, továbbá az épített és a természeti környezet értékeinek helyi
védelméről szóló 18/2017. (IX. 14.) számú rendelet 1. és 2. sz. mellékletében
szereplő épületekkel, építményekkel és természeti értékekkel lehet. (A rendelet a www.ias7berenv.hu honlap „Önkormányzat - Rendeletek" alportálján
olvasható, letölthető.)
b.) A pályázatokat a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának címezve, a Jászberényi Polgármesteri Hivatal főépítészénél kell benyújtani (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) zárt
borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Helyi értékvédelmi pályázat". A
benyújtás határideje: 2017. december 15.
c.) A pályázat részletes kiírása megtalálható a Polgármesteri Hivatal (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.) hirdetőtábláján és a város honlapján (www.
iaszbereny.hu).
Jászberény. 2017. október 30.
Szabó Tamás
polgármester

Diákok az 1956-os forradalomról
 folytatás az 1. oldalról
A történetek leírásába olykor becsúsztak pontatlanságok is, de ezekről
a diákok nem tehettek, inkább a vis�szaemlékezők, sok év alatt – érthetően
– megkopott memóriájának a rovására
írhatók. A pályázatok általános ismertetése után került sor az eredményhirdetésre. Az elbírálók mind az öt pályamunkát pozitívan értékelték.

Könyvjutalomban részesült Kovács
Kitti és Andó Benedek munkája: Az
1956-os forradalomban megélt események. Két pályázat ért el harmadik helyet: Balázs Arikán - Gódor Linda 1956os emlékek, valamint Kovács Kornél
- Bicsák Imre: „1956 eseményei, Berkó
József története”. Második helyezést ért

el: Eszes Enikő: „Emlékek az 1956/57es eseményekkel kapcsolatban”. Első
helyezett pályamunka: Galsi Mercédesz,
Kiss Emese Flóra, Szabó Anna Aliz: „A
Jászberényi diákok és lakosok élményei
az 1956-os forradalomról és visszaemlékezések”. A nyertesek 5-15 ezer forint
értékű könyvjutalomban részesültek.
A rendezvény vége előtt Magyar Levente, a Nagy Imre Társaság tagja elevenítette fel a Budapesten átélt gyermekkori
élményeit a forradalom
eseményeiről. E sorok
írója azt a kevéssé ismert
tényt említette meg,
hogy milyen sok résztvevője volt a forradalomnak. Itt Jászberényben a
Forradalmi Bizottságokban, a Nemzetőrségben,
a Forradalmi Ifjúsági
Szövetségben és a sok
Munkástanácsban összesen mintegy
400-450 személy működött aktívan
közre az eseményekben.
A jelenlévő diákok nagy figyelemmel kisérték a beszámolókat, és éppen
ez volt a rendezvény legnagyobb eredménye.
Goda Zoltán

Meghívó
sportfórumra
Téged is vár
a Jászberényi Jégpálya!

Közönségkorcsolya:

november 3. 10-15 óráig
november 4. 12-22 óráig
19:00 órától
HALLOWEEN JÉGDISCO!
november 5. 11-17óráig
Hangulatfelelős: Nagy Krisz
Információk a

www.jaszberenyijegpalya.hu
oldalon.

(Bejárat a Sportpálya
utca felől)

Jégre fel!

Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága

tisztelettel meghívja
a Jászberény városban működő
sportszervezetek és diáksport
szervezetek vezetőit, tagjait

2017. november 2.

 folytatás az 1. oldalról
A tárgyak tudományos feltárását a
professzor végezte, s tapasztalatait ezúton
megosztotta a megjelent érdeklődőkkel
is. Kiemelte, hogy olyan kincset kapott
Jászberény, melyből csak egyetlen hasonló tárgyat őriz az ország. Hozzátette,
a lelet megtalálásához szomorú tények
is fűződnek, hiszen a kincs fellelésének
helyszínén, a homokbányában elpusztult
egy honfoglalás kori temető. Szívet derítő
viszont, hogy egyszerű emberek felismerték az értéket, és a lehető legjobb helyre,
őseik értékőreihez, a jászberényi Jász Múzeumba eljuttatták a tárgyakat.
A lószerszámok, ruhadíszek, ló- és
embercsontok mellett a lelet legértékesebb darabja a honfoglalás kori süvegcsúcs. Őseink ruházata sokban emlékeztetett a keleti viseletre, a szkíta rokonok
öltözékére. Ezelőtt Beregszászon került
elő a berényihez hasonló ezüstből készült, palmettával díszített áttört mintás
süvegcsúcs. A jászberényi valamivel vaskosabb ezüstlemezből készült tizenkét
centiméteres ötvösmunka. A beregszászi
nagyobb méretű, ám kettétörött és hiányos leletet a Nemzeti Múzeum őrzi. A
két tárgy rendkívüli jelentőségét mutatja,
hogy eddig Európában nem került elő
hasonló darab. A szemet gyönyörködtető tárgyak a kiváló ősi magyar művészek
munkáját őrzik.
A professzor a sírokból előkerült
berengári pénzek történetéről is szólott
előadásában. Elmondta, hogy a magyarok kalandozásaik során sarcként jutottak
az ezüst pénzérmékhez, melyeket aztán
ruha- vagy lószerszámdíszként használtak. Ezek a kincsek is valószínűleg 915
körül kerültek a sírokba. Ilyen leleteket
Kárpátalján találtak, amelyek a jelen politikai helyzetben cáfolatai az ukrán kormány magyarellenes propagandájának
is. Mindezen kincsek mellett előkerültek
ruhadíszek – egy aranyozott ezüst levél
alakú csüngő –, körte alakú kengyelek,
csikózablák, tűzcsiholók és nyílcsúcsok.

Zárszavában dr. Fodor István gratulált a
jászoknak, hogy ilyen nagy jelentőségű
lelet birtokosai lehetnek. A továbbiakban
a múzeum régésze megköszönte Dombóvári Judit restaurátornak a szakszerű közreműködést.
Hajzer Kálmán, a lelet múzeumba
juttatója elmesélte a gyűjtemény kalandos történetét. Elmondta, hogy egy
részét saját maga találta a lelet együttesnek, másik részét pedig szó szerint kikönyörögte a megtalálótól. A megtaláló az
ágyneműtartóba rejtette a süvegcsúcsot
és a gyöngyöket, a lelet részét képező
lókoponyával a kutyái játszottak, a nyílheggyel átfúrt emberi lapockacsont pedig
elveszett. A négy sírban talált gyöngyök
egy részét elajándékozta rokonoknak, ismerősöknek.
A süvegcsúcsot csupán azért vitte
haza, mert permetező-alkatrésznek vélte. Később megsejtette, hogy valamiféle
értéket képvisel a tárgy, mert semmiképpen nem volt hajlandó túladni rajta.
Végül a cserébe kért petárdacsomagért
megvált a kincstől, sőt annyira megörült
a jó üzletnek, hogy hajlandó lett volna
aknavetőgránátokat is ajándékozni mellé.
Hajzer Kálmán saját maga is ellátogatott
a Monostor-Berény határában található
sírokat rejtő homokbányához, ahol csontokat, koponyát, nyílhegyeket, csatokat,
tűzcsiholót, pénzeket, lószerszámokat,
valamiféle szerves anyagot – talán tex-

tilt – talált. Sajnos egyszerre nem tudott
mindent elhozni, és amikor másnap vis�szaért a helyszínre a munkagépek már teljesen tönkretették a lelőhelyet, az otthagyott tárgyak pedig eltűntek. Megígérte
a múzeumigazgató asszonynak, hogy az
értékesnek vélt gyöngyöket mindenáron
megszerzi a közgyűjtemény számára. A
rendezvény meglepetéseként ingzsebéből elővette és átadta dr. Bathó Editnek
a honfoglalás kori dísztárgyakat.
Dr. Bathó Edit a beszámolóhoz a
köszönet mellé hozzáfűzte, hogy már a
telefonos megkeresés alkalmával sejtette, hogy valami rendkívüli kerülhet a
múzeum tulajdonába, azonban régész
hiányában a jászsági gyűjtemény zárolva
volt, így azt csak a Szolnoki Damjanich
Múzeum vehette volna át. Szerencsére Gulyás András személyében hosszú
évek után sikerült régészt szerződtetni
az intézménybe, így a jogi akadályok
elhárultak. Hajzer Kálmán tevékenysége
példaértékű, a múzeum számára nagy
segítséget jelentenek az ilyen szellemiségben gondolkodó lokálpatrióta jászok,
akik önzetlenül segítik az intézmény
munkáját annak érdekében, hogy minél
szélesebb réteghez eljusson őseink hagyatéka. A felbecsülhetetlen kincs méltó
helyre kerül a múzeumban, és reménye
szerint a jövőben a világnak a Lehel kürt
mellett a süvegcsúcs is eszébe juttatja a
jászokat.

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

A földrészlet
művelési ága
művelés alól
kivett zártkert

1.

jászberényi 13792

Sárosér

2

jászberényi 0245/2

az Árokszállási
út mellett

3.

jászberényi 8253

4.

jászberényi 8366

Tulajdoni A tulajdoni hányad Értékesíteni kívánt
hányad
területe (m2)
terület (m2)

kivett udvar

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) címére
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-
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367

367

1/1

2.533

1.863

1/1

1.759

1.759

1/1

1.779

1.779

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).

facebook.com/
berenycafe

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

a 2017. november 9-én,

csütörtökön 17 órai
kezdettel tartandó

Emlékezés

SPORTFÓRUMRA
Helyszín:
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
I. emeleti nagyterem
Nagy András
Bizottsági elnök

Markó Jánosné
Szatmári Károly

halálának 20. évfordulójára.
Emléked szívünkben örökké él!
A gyászoló család

született: Terjéki Erzsébet
(1925 - 2017)
temetésén megjelentek és kegyelettel
adóztak emlékének.
A gyászoló család
Drága emléke szívünkben
örökre velünk marad.
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Újszerű tájékoztatás a pályaválasztóknak
 folytatás az 1. oldalról
A helybéli iskolákon túl a megye
számos szakközépiskolája bemutatta
hiányszakmának minősülő képzéseit.
A jászberényi Klapka György
szakközépiskola standjához folyamatosan érkeztek érdeklődők, ami nem
meglepő, hiszen gépészet, szépészet,
vendéglátóipari és kereskedelmi szakmákba is betekinthettek a szakmaválasztók. – Igyekeztünk minél érdekesebben,

elképzelései vannak jövőjét illetően.
Jelenleg 10. osztályos és asztalos szakon
tanul, az iskola elvégzése után pedig
családi vállalkozásukat szeretné tovább
vinni. Lapunknak arról számolt be,
hogy sok iskolatársa már a képzés alatt
eldönti, hogy nem a szakmájában fog
elhelyezkedni. Éppen ezért kiállítóként
arra törekszik, hogy a fiatalabbak valóban megismerjék azt a képzést, amire
később jelentkezni fognak.

interaktívan bemutatni a képzéseinket.
Közel tíz szakmát a helyszínen is kipróbálhattak a tanulók, miközben végzős
diákjaink és tanáraink válaszoltak a
felmerülő kérdésekre – ismertette programjukat Tamás Zoltán a Szolnoki Műszaki SZC Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója. A
bemutatón cukrászok, pékek kisméretű
házi kemencében sütöttek és koktélfalatkákat készítettek, így a diákok szó
szerint belekóstolhattak a szakma tudományába. A lányoknak volt lehetősége
műkörmös, fodrász székbe ülni. A gépészet iránt érdeklődők pedig a hegesztő
szimulátort is kipróbálhatták, de ismerkedhettek a kínálattal a jövő autószerelői, asztalos, pincér, vagy épp az eladó
szakma iránt érdeklődők is.
A Szolnoki Műszaki SzC Petőfi
Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolából érkezett Zahenszki Mártonnak konkrét

Az OTP Fáy András Alapítvány
mintaiskolájával, a jászárokszállási
Deák Ferenc gimnáziummal együtt
szintén jelen volt a szakmaválasztón.

Beköszöntött a november, ami az
enyészet hava, ehhez kétség nem fér.
A hónap végéig a rozsdabarna, téglavörös és élénksárga falevelek a földre hullnak, a virágok megfagynak, a
vadállatok többsége téli álomra vackol. A napsütésben fürdő nappalokból hideg éjszakák lesznek, érthető,
hogy ez az időszak kedvez leginkább
az olyasfajta ünnepeknek, mint a
halloween, a mindenszentek és a
halottak napja, amelyek mára már
szinte teljesen egybefolytak, és amelyekkel egy csomóan nem tudnak
mit kezdeni.
Demeter Gábor
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ielőtt messzemenő következtetéseket teszünk, nem árt,
ha tisztába kerülünk az ünnepek eredetével, jelentőségével, különbségeivel
és egyezőségeivel, merthogy ilyenek is
vannak.
Évről évre megszokottabbá válik,
hogy a nálunk új keletűnek számító halloween éjszakáját egyre többen
várják október 31-én. Tököt faragnak,
különböző félelmetes jelmezekbe bújnak, este trick-or-treatezni indulnak a
szomszédokhoz és halloween-partykon
buliznak. Azonban tudják-e, hogy
honnan eredeteztethető ez a szokás,
melyet előszeretettel űznek? Sokan
amerikai tradícióként emlegetik, tévesen. Ugyanis az Egyesült Államokban

A Szakképző Iskolák névsora:
Szolnoki Műszaki SZC Klapka György
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája;
Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Liska József Középiskola
és Kollégium Tagintézménye; Terplán
Zénó Ferences Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola; Deák
Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnázium; Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus
Középiskola és Kollégium; Szolnoki
Műszaki SZC Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája; Szolnoki Műszaki
SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája;

Haga Ferenc az alapítvány projekt menedzsmentje kifejtette, hogy szakmai
programjaik főként a pénzügyi tudatosság elsajátítására, életvezetési tanácsokra irányulnak. Ezeket az ismereteket pedig kiválóan alkalmazhatják a
pályaválasztás előtt álló tanulók.
Majkutné Tóth Emma a Deák Ferenc gimnázium intézményvezetője
szerint évről évre egyre közkedveltebb
szakirány az informatika, illetve a gazdasági képzések, amelyeket a gimnáziumba jelentkezők magasabb óraszámban tanulhatnak.
Az elhangzottakat a helyszínen megkérdezett diákok is alátámasztották,
akik közül többen műszaki vagy gazdasági pályán képzelik el magukat. Akadt
olyan is, aki az egészségügyben keresi
hivatását és a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház standjánál inspirálódott. Az
I. Jászsági Szakmaválasztó Kiállításon
minden pályaválasztás előtt álló tanuló
feltérképezhette a képzési kínálatot, ezzel is megkönnyítve későbbi döntését.
Bódisné Görbe Krisztina, a Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodájának vezetője, – a Jászberényi Tankerületi Központtal együtt –, jelesre
vizsgázott a zökkenőmentes, látványos,
a fiatalok figyelmét felkeltő és lekötő
rendezéssel. Nem kétséges, hogy jövőre
lesz folytatása ennek a kiváló kezdeményezésnek.
Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Középiskolája, Általános Iskolája és
Kollégiuma; Szolnoki Szolgáltatási SzC
Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási
Nyelvű Szakképző Iskolája.
Jászsági vállalkozások:
Electrolux Lehel Kft., Jász-Plasztik Kft.,
Samsung Zrt., Fortaco Zrt., Scintilla
Kft., Konkoly Electro Kft., CO-OP
Star Zrt., Sebestyén Kft., Kód Kft., Darázs Keverő 2000 Kft., Darázs Keverő
Kft., Metálplaszt Kft., Boros és Fiai
Kft., Thyssenkrupp Presta Hungary
Kft., Securus Hungary Zrt., Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház, Trió Rádió.

Merengés aktuális ünnepeinkről
élő emberek évszázadokkal ezelőtt éppen úgy átvették a hagyományt, ahogy
nemrégiben mi tőlük.
Ez egy ősi kelta ünnep, főleg a skót,
ír, valamint a walesi közösségekben maradt fenn. A bevándorlók később magukkal vitték ezt a hagyományt ÉszakAmerikába is, ahol egyre népszerűbbé
vált, majd az amerikai kultúra részeként
elterjedt az angol nyelvet beszélő nyugati államokban. A halloween ünnep őse
eredetileg az aratás végéhez és a kelta
újévhez kötődik, mely november elsején
indul és samhainnak, azaz nyárvégnek
is nevezik. Az ezt megelőző éjszaka a
lezárásé, az elmúlásé, elengedésé: a kelták megköszönik Napistenük gazdag
ajándékait, a következő időszak ugyanis
a sötét, hideg, nyirkos télé. A véggel egybecseng, hogy hitük szerint, ilyenkor lép
át a holtak szelleme is a túlvilágra. Ezért
különféle szertartásokra volt szükség,
ahol könyörögni lehetett az elhunytakért, hogy azok átkelhessenek a másvilágra. A kelta hagyomány szerint annál
is inkább ajánlatos jóban lenni a fénnyel
és a sötétséggel, mert ezen az éjszakán
az élők és a holtak szellemei könnyen
egybefonódhatnak, összekeveredhetnek,
ami galibát okozhat.
halloween legismertebb jelképe lett – hosszú évszázadok
óta – a faragott töklámpás, az úgyneve-
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zett Jack-lámpa, amely eredetileg kettős
célt szolgált: egyrészt távol tartotta a
gonosz szellemeket, másrészt pedig így
világítottak a halottak lelkeinek, hogy
azok hazatalálhassanak.
Az említett pogány hitre telepedett
később a mindenszentek ünnepe, hiszen
az őskeresztény hittérítők gyakorlata az
volt, hogy a Biblia kijelentéseivel ellentétes ünnepeket nem fogadták el, de lehetőség szerint a keresztény szokásokat
a pogány ünnepekhez igazították azok
elsorvasztása, betiltása helyett.
indenszentek idén is november 1-re esik, máshová
ugyanis nem eshet. November elseje
az európai kultúrkörben egyet jelent
mindenszentek napjával. Azokra a keresztény szentekre emlékezünk, akiknek
nincs külön emléknapjuk, a valaha élt
igaz emberek tiszteletére tartják. A katolikus egyház sajátja, az üdvözült lelkek
emléknapja, nem más, mint a megdicsőült egyház ünnepe. III. Gergely
pápa idején, a 8. században jelent meg
először a megemlékezés napjaként. Egy
évszázaddal később egyetemes ünneppé
tették, hazánkban 2000-től újra munkaszüneti nap. Tehát mindenszentek napja
a földi életből elköltözött szüleink, testvéreink, barátaink, ismerőseink ünnepe,
azoké, akik a hívők szerint üdvözültek.
Nemcsak a szentté avatottaké, akiknek
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nevei ott vannak a katolikus falinaptárban, hanem akik hitük szerint már a
mennyországba jutottak.
halottak napja egy nappal
mindenszenteket követően,
november 2-án tartandó, már inkább
katolikusokhoz kötődő ünnep. A halottak napja valamennyi bűnös lélekkel
számol, mozgatórúgója a purgatóriumba vetett hitt, ahová a katolikusok elképzelése szerint azok jutnak, akik nem elég
gonoszak a pokol örök kárhozatához, de
még a mennyország üdvösségéhez sem
tiszták kellő mértékben. Ezért aztán sok
ima és egyéb áldozatok segítségével az
élők mintegy megválthatják purgatóriumban vergődő szeretteik lelke üdvét.
Szent Odiló clunyi bencés apát 998-ban
vezette be emléknapként. Később a bencés renden kívül is ünnepnappá vált, és
a 14. század elejétől a katolikus egyház
egésze átvette.
Míg a mindenszentek a katolikus
egyházban az összes üdvözült lélek
emléknapja, a reformátusoknál nem
egyházi ünnep és a halottak napja sem,
mert helytelennek ítélik a katolikus
halotti kultuszt és szentjeiket sem ismerik el. Az evangélikusok megtartják
a halottak napját, de a mindenszentek
ünnepét nem, bár elismerik a szentek
létezését. A reformátusoknál a halottak
napi szokások a gyertyagyújtás és sír-
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gondozás új keletű, és katolikus hatásra
kialakult gyakorlat.
Sok európai országban, köztük Magyarországon és valamennyi magyarlakta területen szokás, hogy az emberek
meglátogatják és rendbe teszik elhunyt
hozzátartozóik sírját, virágot visznek
és gyertyákat, mécseseket gyújtanak,
melyek fénye az örök világosságot jelképezi mindenszentek, illetve halottak
napján. A külsőségekkel erősen tarkított emlékezésből talán a kevesebb
több lenne.
annak, akik nem járnak temetőbe, mert „hitük” ellen való
kimenni egy hideg márványhoz és pár
csonthoz, mintha valóban a föld alatt
hevernének szeretteink. Számukra sem
az üzleties világi, sem a bigott vallási kerettörténet nem jelent semmit. Úgy vélik, a fizikai test mulandó, változékony
burok, miután lekerül, nincs többé közük hozzá, a szellem azonban örök és elpusztíthatatlan. Különcnek számítanak
elhatárolódásukkal, de egy évben egyszer engednek a nyomásnak, és a közösségi élmény kedvéért ellátogatnak a temetőkbe, ahol sok rokon átmeneti földi
burkát hat láb mélyre ásták. Nem számít
ez túlzott önerőszaknak, hiszen ilyenkor
gyönyörű a sok gyertya, a számtalan színes krizantém csokor és sok ismerőssel is
összefutnak. Ezek pedig szép élmények,
csakúgy, ahogyan a jelmezes-töklámpásos buliknak is van hangulata, ami
okozhat kellemes perceket.
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Mindenszentek – 2017 Megújulásra ma is szükség van!
Az igaz ember hitből él! Ez volt a mottója a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett nemzeti megemlékezésnek október 31-én Budapesten, a
Papp László Sportarénában. A Jászberényi Református Gyülekezet is részt
vett az eseményen nagytiszteletű Mező
István lelkipásztor vezetésével.
gergely
A központi ünnepség után este
országszerte istentisztelettel zárult az
emléknap az egyes protestáns gyülekezetekben, ahogy városunkban is. Az
igét Mező Istvánné Ildikó segédlelkész
hirdette. Fél évezreddel ezelőtt, 1517.
október 31-én tűzte ki Luther Márton
teológus vallásreformáló 95 pontját
a wittenbergi vártemplom kapujára,
amely oly nagy hatással volt és van ma
is az egyházra, a társadalomra. A reformáció folyamatát azonban csak úgy
indíthatta el, hogy elsőként saját maga
újult meg belsőleg, amely hosszú és
nehéz folyamat volt számára – mondta
Mező Istvánné a kedd esti reformáció
napi istentiszteleten.
Isten igéjét, a samáriai asszony

történetét János evangéliumából (Jn
4,1-30) olvasta fel, amely egybeforr a
reformációval. A rosszéletű asszony szívében is a megújulás vágya nőtt, s ott,
a forrásnál megleli az élő vizet – Jézus
Krisztust –, és bűnbocsánatot nyer.
Erre az élő vízre, a bűnbocsánatra és
feloldozásra vágyunk mindnyájan,
amit egyedül Istentől kaphatunk.
Jézus Krisztus mindenkit arra hív,

hogy kövessük őt bűnbánattal és bizonyságtétellel, hogy élő kapcsolatban
lehessünk vele. „Jézussal ma az írott- és
látható Igében, az úrvacsorában találkozhatunk… Reformáció, megújulás
ott lehet, ahol Isten szava meghallgatásra talál. A Biblia vezet el a teljes
igazsághoz, ahol Krisztus kerül az életünk középpontjába.” Soli Deo Gloria!
– Egyedül Istené a dicsőség!

Ismét lesz Csángó Mikulás

A Csángó Mikulás jótékonysági akció idén is lesz. A szervezők december
1-jéig várják a felajánlásokat. Minderről előző lapzártánk után tartottak
sajtótájékoztatót a könyvtárban.
kárpáti

Gergely Csilla képriportja

Kocsán László, a program főszervezője elmondta, hogy december
4-én hetedik alkalommal indul útnak
Jászberényből a Mikulás, hogy civilek
és helyi vállalkozások adományaiból
gyűjtött csomagokat vigyen erdélyi
testvérvárosunkba, Gyimesfelsőlokba.
A hagyományok szerint közel háromszáz gyermek kap a Jászságból december 6-án ajándékot. Idén elsősorban
mikuláscsomagot és könyveket várnak
az adakozóktól, de szívesen fogadnak
tartós élelmiszereket, tanszereket, bármilyen hasznos, jó állapotú tárgyat.
A mikuláscsomagok óvodásoknak
és általános iskolásoknak szereznek
majd örömet, a könyveket a Domokos Pál Líceumnak juttatják el, illetve
az általános iskola és gimnázium ju-

talomként adja majd a diákoknak. Az
élelmiszerekből helyben sütnek ünnepi
finomságokat a gyermekek számára.
Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy a testvérvárosi kapcsolatoknak
legerősebb szálai a valódi emberi kapcsolatok, és a Csángó Mikulás akció
szép példája az összefogásnak, szeretetnek. Apaként, nagyapaként felejthetetlen élményt jelentett látni azt az örömet a gyermekek arcán, amit a berényi
adományok jelentettek a gyimesieknek
– idézte fel az elmúlt években szerzett
élményeit a polgármester. Hozzátette a
város nem feledkezik meg a jászberényi
rászorulókról sem, karácsonyi ajándékot minden évben juttatnak az itthoniaknak is. Végezetül kérte a városlakókat, hogy lehetőségeikhez mérten
minél többen csatlakozzanak a Csángó
Mikulás gyűjtési akciójához, tapasztalják meg az adományozás örömteli élményét.
Lukácsi György kezdetben a
Pendzsom táncegyüttes vezetőjeként,
ma Jászkisér polgármestereként csatlakozik az adománygyűjtéshez a község

lakóival. A kapcsolatok mélyítésének
nagyszerű lehetősége az adományozás,
amikor saját kezűleg készített ajándékokat, vagy egyéb felajánlásokat juttatnak el a szegényebb vidékre.
Simon Miklós a civilek képviseletében szólt néhány szót, melyben felidézte az elmúlt hét év ajándékszállító utazásait, az arcokon felragyogó gyermeki
öröm páratlan szépségét.
Tóth József a Jász Trió Tv igazgatójaként elmondta, hogy a televízió is kezdetektől támogatja a Csángó Mikulás
kezdeményezést. Hangsúlyozta, hogy
az adományok a lehető legjobb helyre
kerülnek. A berényiek már várják az
ajándékozás lehetőségét, ezt bizonyítja, hogy máris gyűlnek a csomagok a
televízió épületében, ahová december
elsejéig várják a jótékony gesztussal élni
kívánók felajánlásait.
Kocsán László felhívta a figyelmet,
hogy pénzbeli hozzájárulással is lehet
segítséget nyújtani szegényebb sorsú
gyimesfelsőloki magyar barátainknak.
Számlaszám:
10104260-02383900-02003008

Pusztított a vasárnapi szélvihar
Bőven akadt munkájuk a jászsági
hivatásos és önkéntes tűzoltóknak a
vasárnap délben esővel és nagy erejű széllel érkező hidegfront okozta károk felszámolásával. Legtöbb
esetben fakidőléshez riasztották a
tűzoltókat, de a Jászság településein
részleges áramkimaradást és helyenként vezetékszakadást is okozott az
ítéletidő.
g. cs.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében
vasárnaptól hétfőig több mint száz
helyre riasztották a katasztrófavédelem
munkatársait. Jászberényben 35 feletti
volt a riasztások száma, de a tűzoltók
vonultak a vihar okozta káresethez
Jászfényszarura, Jászárokszállásra, Jászladányra és Jászjákóhalmára is. S. Tóth
Anikó megyei katasztrófavédelmi szóvivő lapunk kérésére elmondta, hogy a
műszaki mentésben a jászberényi hivatásos tűzoltók mellett a Jászság vonulási
engedéllyel rendelkező önkormányzati
és önkéntes tűzoltóegységei kivétel nél-

kül részt vállaltak.
Az esetek többségében faágak és kidőlt fák torlaszolták el az utakat, járdákat, de a városban ledőlt kéményhez is
riasztották a katasztrófavédelem munkatársait. A Szövetkezet úton az egyik
társasház bejáratát zárta el egy fenyőfa,

a Jászai Mari úton villanyvezetékre dőlt
fa, míg a Kossuth Lajos úton egy buszmegállót rongált meg a ráboruló fa.
A Zagyva-sétány hatalmas fűzfáit sem kímélte a szélvihar, a leszakadt
gallyakat, ágakat hétfőn takarították el
a JVV Nonprofit Zrt. munkatársai.

Egészség
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Élet a szülés után
A fenti címmel tartották meg rendezvényüket a helyi Lelki Köldökzsinór
Egyesület tagjai, a Védőnői Szolgálat
és a Szent Erzsébet Kórház munkatársai október 27-én, pénteken. Az
eseményeknek a Szikra Galéria adott
elegáns és otthonos helyszínt.
Buschmann Éva
Az esős délután ellenére sokan ellátogattak az eseményre, ahová a szervezők tulajdonképpen „mindenkit
vártak”: a családokat, a hölgyeket, mint
a család mozgatórugóit, a férfiakat, az

apákat, a leendő apákat, a gyermekeket, a kicsiket, a nagyokat, a pocakban
lakókat és a pocakon kívülieket is.
A „küldetésről” a Lelki Köldökzsinór Egyesület elnöke, dr. Ördög
János szülész-nőgyógyász holisztikus
orvos tájékoztatott: – Egyesületünk
célja, megsegíteni a családokat, párokat, fiatalokat, idősebbeket, hogy
a mai világ nehézségeit könnyebben
kezeljék. Természetesen álljanak mindenhez, mind a gyermekváráshoz,
mind később a gyermek neveléséhez.
Igyekszünk útmutatást, segítséget adni
ebben. A hozzánk fordulók alapismereteit próbáljuk teljesebbé tenni, bővíteni. Bizonyos megszerzett ismerete
mindenkinek van, csak még nem elegendő ahhoz, hogy saját élete irányítását a kezébe vegye. Legfontosabb,

hogy tudjuk: minden látszat ellenére
nem a világ és benne mások, illetve a
körülmények irányítanak bennünket,
hanem mi magunk vagyunk azok, akik
megteremtjük a sorsunkat. Ezek nagy
szavaknak tűnnek, pedig reggeltől estig ezt tesszük, amikor automatikusan
gondolkozunk, tervezünk és döntéseket hozunk az életünkben. A döntéseink lehetnének bölcsebbek, az életünk
lehetne nyugodtabb, azaz élhetnénk
jóval tudatosabban – fogalmazott dr.
Ördög János. Hozzátette, hogy legfontosabb önmagunknak és másoknak
sokkal több szeretetteljes figyelmet

adni, mert mindannyian figyelem- és
szeretet-hiányban szenvedünk. Ha ezt
megtesszük, boldogabbak, sikeresebbek lehetünk.
A pénteki program két részből állt.
Az első fele a „nagyközönségnek” szólt.
A szervezők „négy szigetet” terveztek
meg, amelyeknek témája más-más
volt, forgószínpad szerűen váltották
egymást a program előadói, szakértői.
Négy területét ragadták meg a szervezők a segítségnyújtásnak. A „Szülés és
születés” sziget nevet kapta az egyik,
amelyben Országné Juhász Mariann
és Tánczos Ferencné szülésznők adtak
tanácsokat és felvilágosítást a szülésre
való felkészülésről, a születés körüli
eseményekről, teendőkről. Bán Zsófia
hordozási és gyermekágyas tanácsadó a
„Hordozás szigetén” látta el gyakorlati

ismeretekkel az érdeklődő kismamákat,
kispapákat.
A „Szoptatás szigetén” is hasznos
információkat kaptak az érdeklődők,
amelyben Sárköziné Nagy Szilvia védőnő és Hasilló Annamária szülésznő,
laktációs tanácsadók voltak segítségre.
A negyedik, a „Nyugalom szigete”
pedig a testi-lelki nyugalom biztosításáról szólt az élet nehéz körülményei
között is, arról a módszerről, amellyel
ez mindenkor és mindenhol elérhető.
Ez a mindfulness, vagyis tudatos jelenlét, éber figyelem. Itt számoltak be
a stressz-csökkentő tréninget végzettek
pozitív tapasztalataikról és biztattak
mindenkit a tréningeken való részvételre.

Az események másik része a szülészeti és újszülött ellátó szakmának
szólt, benne két nemzetközileg elismert előadó működött közre: Varga
Katalin PhD. egyetemi tanár, az ELTE
Pszichológiai Intézet /Affektív Pszichológia Tanszékének tanszékvezetője,
az MTA doktora és Váradi Erzsébet
neonatológus, a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság tagja, a laktációs szaktanácsadói vizsgára felkészítő
posztgraduális képzés szakmai vezetője
és oktatója.
Az „Élet a szülés után” címet viselő
rendezvény az esti órákban ért véget,
a szervezők bíznak abban, hogy akik
részesei voltak ennek a néhány órának
máris sokat tettek azért, hogy életük
irányítását, saját és családjuk jövőjét,
egészségét a kezükbe vegyék…

Novemberi
véradások

Plasmage vágás nélküli
szemhélyplasztika
már Jászberényben is!

gyógyulás
otthon

Dr. Németh Ildikó
csecsemő-, gyermekgyógyász,
gyermek-tüdőgyógyász főorvos

Rendelési idő:

Dr. Szabó András

Jászberény, Szövetkezet út 5. fsz. 1.
K: 10.30-12.30, Cs: 15-18.30
Telefon: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu

megbeszélés alapján.

Elérhetőség:

bejelentkezés minden nap
7-21 óra között
a 06-30/9961-143-as telefonszámon.
5100 Jászberény, Madách I. u. 4.

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

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

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

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

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

nov. 6., Jászberény, ELEKTROLUX Kft.,
Fémnyomó u. 1., 9.30-12.30
nov. 6., Jászberény, Központi Óvoda, BajcsyZs. U. 10., 13.30-16.00
nov. 9., Jászfényszaru, Orvosi rendelő, Deák
F. u. 1., 13.00-16.00
nov. 10., Jászalsószentgyörgy,
Egészségház, Fő út 92., 14.00-16.30
nov. 21., Jászkisér, MÁV FKG,
Jászladányi út 10., 10.00-13.00
nov. 21., Jászapáti, Közösségi ház,
István kir. U. 4-6., 14.00-18.00
nov. 25., Jászberény, Bercsényi
Sportcsarnok, Bercsényi út, 9.00-12.00
nov. 30., Jászárokszállás, Műv. Ház,
Árpád tér 1., 9.00-15.00

Dr. Tóth Zoltán

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

www.jku.hu
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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.
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 értéktárak, 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 valamennyi 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.
(x)

A riport megjelenését támogatta az NMI Művelődési Intézet,
amely mint szakmai partner vesz
részt Jászberény és a térség helyi
értékei és értéktárai nyilvánosságának megteremtésében.

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

Apróhirdetés
Jászberény, Nagykátai út 3.

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

106 féle laminált padló
készletről!

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

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

Készüljön fel a télre!

Hideg párásítók

Melegítő párnák

www.4dszolnok.hu

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

Dr. Jánosi Gábor
sebészeti magánrendelés

Jászberény, Hunyadi u. 18.
Telefon: 57/411-930, 30/943-9317

Műszeres végbélrákszűrés
Ambuláns aranyérműtét
Tetoválás, szemölcs, bőrkeményedés,
benőtt köröm eltávolítása
Lábszárfekély kezelése,
fitymaszűkület műtét
Érszűkületek mérése
Lábon lévő hajszálerek kezelése
Visszerek injekciós kezelése

Dr. Lenkei Vitaminok
+ vitamonos flakon
Mellprotézis és protézis tartó melltartók, valamint
parókák vény- és vény nélküli kiszolgálása.
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Szabadidő
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Városunk diákszemmel

Cigány sorsdráma
Rusz Milán rendezésében az Edith
Piafot és Karády Katalint megszemélyesítő szerepei után, Varga Klári egy újabb
művésznő alakjában jelent meg október utolsó péntekének estéjén a Főnix
Fészek Műhelyház színpadán. Ezúttal
a Kovács Apollónia népdalénekesnek
emléket állító Pólika című zenés sorsdrámát hozta el a jászberényi közönségnek zenésztársai közreműködésével.

kannával és kanállal is adta a ritmust.
A prózában elmondott életrajz a roma
származású művésznő életének minden
fontosabb állomásán elidőzött kicsit,
hogy zenésztársak kísérte nótacsokorral,
rendszert éltető indulókkal, sanzonokkal,
operettel elevenedhessen meg a korszak.
Bizonyságot kaptunk arról is, hogy a hányatott életút során a művésznek hányféle zenei műfajban kellett megszólalnia,

legnagyobb sikereit az éneklésben aratta.
Miután megjelent első nagylemeze, már
nemcsak országszerte, hanem a világban is
híressé vált és öt kontinensen koncertezett.
Sikerét számtalan eladott lemez bizonyítja,
de férje halála után elmaradtak az ismerősök, és Pólika egy szeretetotthonban találta
magát, közönsége által is elhagyottan.
Pedig a közönség az egyetlen, számára
éltető közeg, akihez képzeletbeli előadásán
vissza tud vándorolni. „Hát mégis eljöttetek” – hangzik el sokszor a hálás mondat,
és többször is lejött Pólika a nézők közé
párbeszédet folytatni velük, sőt meg is

duka

Jászberény az én szememmel címet kapta az a fotópályázat, amelyet általánosés középiskolás diákok részére írt ki a
Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat.
Ennek témája Jászberény volt.
buschmann
Ez a kiállítási anyag érkezett el október
20-án a Szent Klára Idősek Otthonába. A
fényképek a város minden népszerű részét
bemutatják. A rendezvényen jelen volt
Szatmári Antalné alpolgármester asszony,
Bohárné Bathó Rozália önkormányzati
képviselő is. Az egyház részéről Taczman
András diakónus ünnepi gondolatai nyitották az eseményt. Majd Pócs János, a
Jászság országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte: fontos, hogy az ember
időnként megálljon, és megfigyelje a környezet adta különlegesen szép látványt, az
ember építette házakat, épületeket és a természet munkáját. – Jól csak a szívével lát
az ember. A sok-sok évvel ezelőtt elődeink
építette örökséget, és új büszkeségeinket,
természeti szépségeinket vették lencsevégre a fiatalok. Minden pályázónak dicséret
érte! – fogalmazott a képviselő.
Tallósi Ferenc Sándor, a Jászberényi
Ifjúsági Önkormányzat polgármestere
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elmondta, hogy a pályázat célja az volt,
hogy a város népszerű tereit bemutassa
úgy, ahogyan azt a fiatalok látják, ahogyan használják, ahogyan szeretik, szeretjük azokat.
A folytatásban egy rövid kisfilmet láthattak a jelenlévők, amely a kiállított képeket fűztek egy csokorba. Az ünnepség
része volt a Jászberényi Katolikus Óvoda,
Általános Iskola, Liska József középiskola
és Kollégium Tagintézménye diákjainak
verses, énekes, táncos produkciója, majd a
kiállított képek megtekintése.

Az idősebb generációhoz tartozók
bizonyosan tudják, ki volt Kovács Apollónia, Pólika, akit a magyar- és cigánydalok
koronázatlan királynőjeként emlegettek
egész életében. Nótás kedvű nagyapámnak is kedvence volt, így amikor a szalagos
magnó kezdett elterjedni, felvette vagy
három lemezét, melyet sokat hallgattunk.
A színpadon egy leterített ágyat láttunk, mikor beléptünk és elfoglaltuk helyünket a nézőtéren. A kicsiny színházban
több szék is várta hiába vendégeit, pedig
ha eljöttek volna, nem csalódtak volna…
Bebugyolálva kendővel és köpennyel,
arcát takaró napszemüvegben belépett
valaki, majd lefeküdt az ágyra, ahonnét
néhány pillanat múlva leesett. A szeretetotthonban magányosan éldegélő, a férje
után csak Grabócznénak szólított öreg
Kovács Apollónia jajongva, nyöszörgősen
tápászkodott fel, hogy aztán gondolatban, időskori gönceit csinos fehér ruhára
cserélve visszafiatalodjék. Majd így kezdte
el mesélni születésétől indulva élete történetét, megidézve, segítségül hívva hozzá
zenésztársait. A Zsigát megtestesítő és
tangóharmonikán őt kísérő Rusz Milánt,
a prímás Romugrót, azaz Suki Istvánt és
a táncos Sárközit, Gorgev Branimirt, aki

Fotó: Szalai György
mindegyikben otthonosan mozogva. Az
énekes-zenés betétek között Zsiga, Sárközi
és Romugró mozdulatlanságba burkolózva várták, hogy folytatódjon Pólika története, ami összekeveredett a magyarországi
cigányság 20. századi sorsával.
Az időutazáson jutott tudomásunkra
erdélyi mivolta, Auschwitzbe deportálása,
ahol árvaságra jutott. A boldog karavános
vándorcigány életet követő, szocializmust
építő évek nevelőszülőkkel, majd az árvaház. Innen egy véletlen folytán – énekét
hallotta a pártfőtitkár – konzervatóriumba került, később színésznő lett, de

énekeltette őket. A darab igencsak próbára tette a közönség érzelmeit, a könnyek
időnként megállíthatatlanok voltak, de a
keserédes mosolyok mellett helyet kaphatott a nevetés, a nótázás is.
Az előadás végén az idősek otthonába
odaátról érkezett zenész barátai, Romugró, Zsiga és Sárközi az örök fénybe kísérik
a Gelem, gelem dalával, hogy csatlakozhasson az emlékek birodalmához.
Mi, nézők vastapssal jutalmaztuk a
remek előadókat, és vidáman dalolásztuk hazafelé: Ollós rákot régen fogtam az
iszapban.

Ajánló
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Söröskorsón át a világ
Aranyosi Péter, a Dumaszínház humoristája látogatott el Jászberénybe
október 24-én, kedden, hogy Négybetűs szavak című önálló estjét követően most legújabb, Borsodi homályos
elnevezésű előadásával örvendeztesse
meg a nevetni vágyó közönséget.
Kazsimér Nóra
A Showder Klub állandó fellépője
Miskolcon született, és ott is folytatta tanulmányait a Berzeviczy Gergely Szakközépiskolában, mielőtt elkerült volna
Nyíregyházára a Tanárképző Főiskolára.
Éveken át a Rádiókabaré munkatársa
volt, majd Fábry Sándor műsorából a
ma méltán népszerű Dumaszínházhoz
került, ahová bármikor betévedhetünk
egy nehéz nap után, és ahol senki sem
árul zsákbamacskát, ha szórakoztatásról
van szó.
Az úgynevezett stand-up comedy,
vagy másnéven színpadi komédia műfajában a humorista egyedül, leggyakrabban kellékek nélkül áll ki közvetlenül
a közönség elé, hogy megossza velünk
vicces, személyes élményekből fakadó
történeteit. A stand-up comedy először
az Egyesült Államokban vert gyökeret,
ahol még Mark Twain is elismert és kedvelt előadó volt. A varieték világát felváltották a rádió- és televízió-műsorok,
melyeknek köszönhetően ma már senkinek sem kell bemutatni Robin Williams, Jim Carrey vagy Eddie Murphy
színészek neveit, akik szintén a comedy
műfajával robbantak be a köztudatba.
Hazánkban kezdetben kizárólag Hofi
Géza művelte ezt a fajta humort, akinek
munkásságát olyan ifjak követték, mint
Fábry Sándor vagy Hajós András.

Aranyosi Péter neve ma már éppen
elég ahhoz, hogy telt házassá tegyen egy
több száz fős rendezvénytermet. A jászberényi Ifjúsági Házban még a csilláron
is lógtak azok, akik jegyet váltottak az
előadó történeteire, melyekben újra
visszatértek a régi jó miskolci arcok,
Ferkóék, Sityuék és persze Béla, akinek
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Aranyosi alteregói, úgymint a diósgyőri
szurkoló és a tankmániás videójátékos,
de nyilvánvalóvá vált a humorista Darth
Vader nagyúr iránti hűsége is. Aranyosi Péter szinte lubickolt az egészségügy
hiányosságait, a focit, a stadionokat és
az iszákos élményeket, valamint a vadászatot is érintő változatos témákban,
melyeket a hitelesség kedvéért archív,
olykor vállalhatatlan diaképekkel is dokumentált.

Fotó: Józsa Tamás
a kedvenc söre a rekeszes.
Míg Aranyosi Péter korábbi, nagy
sikerrel futó Négybetűs szavak című önálló estje a humorista gyermekkorával,
iskolai és munkahelyi élményeivel, pályájának kezdetével foglalkozott, addig
a Borsodi homályos a barátokkal átélt,
enyhén mámoros sztorikkal szórakoztatta az egybegyűlteket. A címválasztás
éppen ezért nem volt véletlen. Az előadás során elmondottakat mindenhol
belengte az alkohol, és a történetekben
szereplő cimborák olykor furcsa, fanyar
hozzáállással viszonyultak a világ dolgaihoz. Az esten természetesen segédkeztek

A Dumaszínház művészének élete
azonban nem csak a hétköznapokon
mozgalmas. Idén Aranyosi Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, melyet 1957 óta
osztanak ki a Rádiókabaré kiemelkedő
teljesítményt nyújtó szerzőinek és előadóinak, így olyan művészek mellé kerülhetett be a képzeletbeli csarnokba,
mint Koltai Róbert, Garas Dezső és Kern
András.
Jászberény üres utcái még este tíz
után is visszhangoztak az előadásról
hazafelé baktatók nevetésétől, akik legközelebb Hadházi Lászlót köszönthetik
majd a szórakoztató szerepében.

A brandépítés bölcse
Csütörtök este jobbára a női nem
képviseltette magát érdeklődőként
a Déryné Rendezvényházban, ahol a
közösségi média népszerű tanácsadója, Oravecz Nóra osztotta az észt. Na
jó, látott el életvezetési tanácsokkal.
kárpáti
A Vizslásújlak sivárságából felragyogó csillag országjáró körútja részeként ezúttal teljes valójában megjelent
a berényi közönség előtt, és huszonhét
évnyi életbölcsességének tapasztalataival beragyogta városunk rendezvényházát is. A pódiumon valódi sztárhoz
méltón sziporkázott, állandóan mozgásban lévő végtagjai csak felerősítették
azt a pozitív energiát, amit szavaival
igyekezett átvinni a nem túl lelkes, kissé depresszívnek tűnő jászoknak.
A saját élettörténete alapján úgy
tűnt, hiába próbálja győzködni a jelenlévőket, hogy soha ne adják fel a

reményt, akkor is csinálják az általuk
kitalált dolgot, ha nem értenek hozzá,
akkor is vállalják el a munkát, ha netán
hónapokig nem is kapnak érte fizetést,
hiszen minden lehetséges. Nórának
mindenesetre bejött ez a fajta stratégia.
Írói képességek nélkül remekül megél
könyveiből, blogjából. Semmiféle pszichológiai tanulmányokkal nem rendelkezik, mégis tízezrek követik lelki
mankót nyújtó Facebook bejegyzéseit,
Instragramon megosztott közhelyes
bölcsességeit, életvezetési tanácsait.
Oravecz Nórának sikerült, és talán
ez a fajta szemlélet teszi vonzóvá. Ezt
a happységet próbálja átvenni az önbizalomhiánnyal, útkereséssel, depres�szióval küzdő, jobbára fiatal lányokból,
ifjú asszonyokból álló tömeg, akik ima
helyett Oravecz Nóra-idézettel indítják
a napot, és szigorúan az Oravecz-féle
bölcsességgel feliratozott kispárnára
hajtva fejüket, az „írónő” pozitív energiát sugárzó könyvével alszanak el.

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

A Déryné pódiumán azért a háromnegyed órás lelkesítés végére valahogy mintha kihunyt volna az a tűz,
amivel a színpadra berobbanva érkezett. A két – nagy nehezen megtalált –
kérdezőnek adott válaszokat követően
hiába fenyegetőzött az előadó, hogyha
nem lesz több kérdés, akkor elmegy.
Elengedtük. Tanácsait mindenesetre
jól eszünkbe véstük, és ha mégis valami
kimaradt volna, szerencsére a közösségi
médiából bármikor tanulhatunk tőle.

7. oldal

Programajánló
● Európa Film- és Kulináris Klub
November 2-án, csütörtökön 18.30
órakor a Spanyol affér című feliratos,
spanyol vígjátékot vetítik, melyhez
galíciai mandulatortát kínálnak a
szervezők a Lehel Film-Színházban.
● Kulturális szimpózium
November 3-án, pénteken 14 órakor a 25 éves Új Színházért Alapítvány kulturális szimpóziumot szervez
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 a
Polgármesteri Hivatal dísztermében.
● Júlia – Párbeszéd a szerelemről
November 3-án, pénteken 18.30
órakor az író Visky András saját családjának tragikus sorsát mutatják be
a Júlia című drámában a Főnix Fészek Műhelyház színpadán, Ráckevei
Anna főszereplésével.
● Tök jó nap az állatkertben
November 4-én, szombaton 10
és 15 óra között tökös látványetetésekkel, ügyességi versenyekkel,
bátorságpróbával és kézműves foglalkozással várják az érdeklődőket a
Jászberényi Állat- és Növénykertben.
● Mesterkurzus
November 4-én, szombaton 10 órától Jaskó István és Gergely György
táncait megismertető kurzusra várják az érdeklődőket a Jászság Népi
Együttes székházában. A tánctanítás
mellett néprajzi- és táncfolklorisztikai
előadás, valamint 20 órától táncház
lesz viselet bemutatóval.
● Emlékezés ’56 áldozataira
November 4-én, szombaton 15.30
órakor Pócs János országgyűlési
képviselő és Besenyi Vendel helytörténeti kutató mondanak beszédet a
kommunizmus áldozatainak emléknapján a Huszárlaktanyánál. Az
’56-os forradalom és szabadságharc
elesett áldozatiért és hőseiért 18 órakor mutatnak be szentmisét a Nagyboldogasszony Főtemplomban.
● Tvrtko – Túl minden határon
November 4-én, szombaton 17
órakor Vujity Tvrtko tart motivációs előadást rengeteg nevetéssel, még
több kalanddal és a legyőzhetetlen
erővel a z Ifjúsági Házban.
● Jótékonysági Röpi Bál
November 4-én, szombaton 18 órakor elsőként rendezik meg a Röpi
Bált a Déryné Rendezvényházban.
● Alma koncert
November 5-én, vasárnap 10 órakor a gyermekek körében igen népszerű Alma együttes ad a tőlük megszokott vidám koncertet a Bercsényi
úti Sportcsarnokban.
● Szentségimádási nap
November 5-én, vasárnap 11-18
óráig szentségimádási napot tarta-

nak a Nagyboldogasszony Főtemplomban.
● István, a király
November 5-én, vasárnap 15.30
órakor a Déryné Vegyeskar tagjai
és vendégfellépőik az István, a király
című rockoperát mutatják be a Lehel
Film-Színházban.
● A hónap műtárgya
November 7-én, kedden 17 órakor
Chiovini Ferenc Szolnoki piacnál
című festményét mutatják be november hónap műtárgyaként a Szikra
Galériában.
● Bűnmegelőzési előadás
November 8-án, szerdán 16 órakor a Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai lakossági fórumot
tartanak az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről a Déryné Rendezvényházban.
● Nemzetközi konferencia
November 9-én, csütörtökön 10
órakor rendezik a 21. századi Európai Oktatási Terek és Utak Nemzetközi Konferenciát az EKE Jászberényi Campus II. emelet 227-es
termében.
● Mese Vándorúton
November 10-én, pénteken 17
órakor a Hagyományok Háza Mese
Vándorúton című programján élőszavas mesemondás és kézműves foglalkozás lesz a városi könyvtárban.
● Nápolyi dal
November 10-én, pénteken 18.30
órakor Réz Lóránt orgonaművész
és Ecsedi Péter énekművész közös
hangversenyt ad a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Erzsébet-napi tudományos ülés
November 11-én, szombaton 9.30
órakor a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház hagyományos Erzsébet
napi tudományos ülését rendezi az
Aranysas Rendezvényházban.
● Pingvinséta
November 11-én, szombaton 11
órakor pingvinséta kezdődik a Jászberényi Állat- és Növénykertben.
● IV. Regionális Kórustalálkozó
November 11-én, szombaton 14.30
órakor a Cantate Nobis Énekegyüttes negyedik alkalommal rendezi meg
a regionális kórustalálkozót Kodály
Zoltán és Karai József emlékére a Déryné Rendezvényházban.
● Csillagkürt pályázat eredményhirdetés
November 11-én, szombaton 17
órakor hirdetik ki a Csillagkürt
versíró pályázat eredményét a városi
könyvtárban.
● A Magyar Nyelv Napja
November 13-án, hétfőn 17 órakor Utasi Hajnalka és Erdei Gábor
Karinthy Frigyes és a magyar nyelv,
avagy Kiment-e a szerelem a divatból? címmel tartanak előadást a városi könyvtárban.

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

Kulturális szimpózium
a 25 éves Új Színházért
Alapítvány szervezésében
a Városházán
november 3., péntek, 14 óra
Az EMMI Kulturális Államtitkárság,
a Magyar Teátrumi Társaság,
a Kulturális Központok Országos
Szövetsége, a Magyar Táncművészek
Szövetsége és a debreceni
Csokonai Nemzeti Színház vezetőinek
részvételével.

Júlia

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

Nápolyi dal

Réz Lóránt
(csemballó,
zongora)
Ecsedi Péter
(ének)
november
10., péntek,
18.30 óra

Szép szerelmem, Magyarország
Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla
november 16., csütörtök, 18.30 óra
Énekelt versek, népdalok, történelmi
énekek a léleknemesítő líra jegyében.

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.

8. oldal

Sport / Ügyeletek
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Őszi ágat szél diderget
Csütörtöktől több napsütés
várható, nappal 10 és 16 fok közé
erősödik a nappali felmelegedés.
Pénteken hidegfront vonul át az
országon, de nem kell éjszakai
mínuszokra számítani. Hétvégére
újra előbújnak a nap sugarai, így
13-15 fok körül alakul a hőmérséklet. A jövő hét elején csapadékosabb idő valószínű, érdemes
magunknál tartani az esernyőt.

Bozsik Fesztivál
Napos, de kissé hűvös, szeles idő fogadta október 28-án, szombaton délelőtt az
év utolsó Bozsik Fesztiváljára érkező ifjú
labdarúgó palántákat Jászberényben.

ezt a világszerte népszerű játékot.
A hangulatos mérkőzések után KisNémeth Albert alközpontvezető megkö-

szönte a gyerekek, edzők és nem utolsó
sorban a szülők részvételét, majd a csapatok legjobbjainak egy-egy ajándékkal
kedveskedett. Folytatás jövő tavasszal,
addig is teremtornák sokaságán bizonyíthatják a futball iránti szeretetüket a
jövő Ronaldói.

Pesti József

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

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.

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

november 8. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

november 9. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

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

november 6. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 11. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 7. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 12. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

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

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

Jászkürt

2017. november 2.

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.

Az MLSZ által létrehozott rendezvényen - amely az Aranycsapat egykori kiválóságáról lett elnevezve -, közel száz labdarúgást kedvelő fiatal vett
részt. A kis- és a nagy műfüves labdarúgópályán rendezett tornán, a két helyi
csapat – JFC és a Tehetség SE - mellett
Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászfényszaru és Jászkisér U7-es, és U9-es
korosztálya mérte össze erejét. Ebben a
korban még nem az eredmény a legfontosabb (bár a gyerekek számára az sem
mellékes és számolták is,) hanem az,
hogy az edzők megkedveltessék velük

Rövid hírek Belelendült a focicsapat
Röplabda. Október 26-án városunk
női röplabda csapata Újpesten szerepelt
a Tungsram Csarnokban. Szorososan indult az első játszma. A mieink vezettek,
de egyenlített az UTE. Óriási csatában
31-29-re nyertek a mieink. A második
szettben 10-1 is állt az eredményjelzőn,
a játszma végén pedig 25-10. A harmadik etapot jobban kezdték a mieink, de
a házigazdák 25-16-ra abszolválták a játékot. Az utolsó szettben fej-fej mellett
haladt a két gárda. Lépéselőnybe került
az Újpest és biztosan 25-16-ra behúzták
ezt a játékot és természetesen a mérkőzést is. UTE – Jászberény Volleyball
Team 3-1. Hazai mérkőzés következik:
november 3-án, pénteken este 19 órától
Szombathely lesz a vendégünk.
Női labdarúgás. A Pest megyei
3/4 pályás labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában a jászberényi lányok
Gyöngyösön vendégszerepeltek a hétvégi fordulóban, ahol kétgólos győzelmet arattak: Gyöngyös - Jászberényi
FC 0-2.
Női kézilabda. Megkezdődött a női
NB III-as ifjúsági kézilabda-bajnokság.
A női együttesünk utóbbi két mérkőzésének mérlege egy-egy győzelem és vereség. Tököl – Jászberényi TF DSE 8-31,
Jászberényi TF DSE – Vác II. 26-27. A
berényi lányok a középmezőnyben, a
hatodik helyen állnak a bajnokságban.
Sakk NB II. Városunk Erkel csoportban szereplő sakkcsapata itthon
fogadta ellenfelét és szoros csatában
győztek: Jászberényi Sakk Kör – Pestszentlőrinc SK 6,5-5,5. Nyert: Farkas
István, Nagy Ferenc, Pusztay Béla és Baranyi Róbert. Remizett: Blaskó István,
Tajti Sándor, Hőgye Imre, Peredi Olivér
és Bujdosó Béla.
Asztalitenisz. Október 28-án a
Nagyboldogasszony iskola keretén belül
működő Jászkürt DSE sportolói a Péter
László Asztalitenisz Emlékversenyen
tizenegyen vettek részt. A több megyét
átfogó emlékversenyen ifjú pingpongosaink közül Szappanos Gellért ezüst, Sass
Patrik, Járomi Mariann és Takács Norbert pedig bronzérmet szereztek.
Gimnasztika. Az elmúlt hétvégén
október 21-én és 22-én Eszéken jártak a Jászberényi Gimnasztika SE versenyzői. A Bugyi Amira Anda, Márton
Rita, Montvai Dorina, Németh Amarilla
Dóra, Szatmári Bianka Virág, Szebenyi
Sára alkotta labdagyakorlatot végző csapatuk az első helyen végzett. A karikacsapat második lett. Tagjai: Busai Bori,
Gyenes Eszter, Jakab Laura, Juhász Nóra
és Ország Ágnes. A két egyéni induló Bugyi Amira Anda és Bugyi Ariella Zoé is
ezüstéremmel tért haza.

Az NB I-es Diósgyőr fiókcsapata
várt október utolsó vasárnapján a
berényi futballistákra. Ők az utolsó
előtti helyen tanyáztak a 12. forduló
előtt így újabb idegenbeli győzelemre számítottak a hozzáértők.
Ács Tibor
Az első félidőben csak Tisza Kálmán 25 méteres lövése jelentett veszélyt a vendéglátók kapujára. A második játékrész elején pedig a borsodiak
szereztek vezetést. Tíz perc elteltével
Lékó keresztbe adta a labdát és a jókor
érkező Bálint Artúr lekezelte, majd
rögtön egalizálta is a meccset (1-1).
Később Bálint Artúr fejese a kapufán
csattant. Igyekezetük továbbra sem
csökkent: Nagy Richárd a 77. percben
kiugratta Wágnert, aki a kifutó kapus
mellett 16 méterről belsővel a hálóba
tekerte a labdát, (1-2). Tíz perc elteltével Bálintot felvágta védője, amiért

villant a játékvezető piros lapja. Letelt
a rendes játékidő, amikor a 93. percben egy felszabadító rúgást követően
Bálint Artúr megiramodott a félpályáról és meg sem állt az ellenfél kapujáig.
Gólja után azonnal vége is lett a mérkőzésnek.
DVTK II - Jászberényi FC 1-3
JFC: Menczeles – László, Hevesi-Tóth, Kis B., Fejes – Mile, Lékó –
Lukács R. (Bálint A., 14.), Tisza, Nagy
R. (Szilágyi N., 90.) – Wágner.
– Ez ismét nagyszerű csapatgyőzelem volt, amihez hozzájárult az is,
hogy Bálint Artúr csereként nagyon
jól szállt be a mérkőzésbe. Jól játszották meg a társak, ő pedig élt a lehetőséggel. Biztos vagyok benne, hogy
a Tállya elleni meccs után is győztes
hazai csapatot láthatnak szurkolóink.
– nyilatkozta a mérkőzés után Arany
László, a futballcsapat vezetőedzője.
A mérkőzést november 5-én vasárnap
rendezik 13.30-kor.

Fotó: Pesti József

Vereséggel kezdtünk
A Jászberényi HC október 27-én,
pénteken este hazai pályán kezdte
meg szereplését az OB2-es felnőtt
jégkorongbajnokságban. Az ellenfél
a tavalyi ezüstérmes MAC Budapest
gárdája volt.
Szerdahelyi Gábor játékosként az
alábbiakban foglalta össze a legfontosabb mozzanatokat: – A mérkőzés
előtt egyperces néma csenddel emlékeztünk meg a tragikus hirtelenséggel
elhunyt Lénárt Levente csapattársunkról. Nagy iramú, színvonalas mérkőzést
vívtunk fővárosi ellenfelünkkel. Csapatunk nagyszerű egységet mutatva négy-

gólos hátrányból állt fel és közel voltunk az egyenlítéshez. Az összecsapás
vége előtti percekben 4-5-ös állásnál
a kapust lehozva mindent megtettünk
az egyenlítésért. A mi ziccerünk kimaradt, az ellenfél üres kapura fél pályáról
betalált, így az egyenlítés helyett kétgólos vereséggel zártuk az estét. Mind a
kétszázötven szurkolónak köszönjük a
fergeteges biztatást!
Jászberény HC - MAC 4-6 (1-5,
2-0, 1-1)
A JHC következő hazai meccse
november 3-án péntek este lesz, 20
órai kezdéssel, ahol Dunaújvárosi Acélbikák csapata lesz a vendégük.

