
Győztek a kosarasok
Bravúros győzelemmel indította az 
idei küzdelemsorozatot Jászberény 
kosárlabdacsapata a Paks ellen. 
Tudósítás a 8. oldalon

Különleges technika a rézkarc
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában 
időszaki kiállítás nyílt Hincz Gyula, Kass János, 
Stettner Béla és Würtz Ádám rézkarcaiból.
Írás a 6. oldalon

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Új folyam 7. év 40. szám (XXX./40.) 2018. október 4.

Egy élet a Jászságért
Sugárné Koncsek Aranka néni jászsági 
kötődésű helytörténeti kutatót 100. 
születésnapja alkalmából köszöntötték. 
Cikk a 3. oldalon

folytatás az 5. oldalon  

Jászberény Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete soron kívüli nyílt 
ülést tartott szeptember 26-án, szer-
dán délelőtt.

munkatársunktól

Szabó Tamás polgármester köszön-
tötte a 12 képviselővel határozatképes 
testületet, akik az egy napirendi pont-
ból álló javaslat megvitatására, elfoga-
dására jelentek meg. A Jászberény város 
településrendezési eszközei módosítá-
sának lezárására a 0611/13, 0611/14, 
0611/15, 0611/16 hrsz-ú ingatlanok 
vonatkozásában című előterjesztésben 
foglaltakat Alvári Csaba főépítész nyúj-
totta be. 

Az elnevezésben szereplő helyrajzi 
számok a város külterületén létesülő 
geotermikus erőműre vonatkoznak, 
melynek elkészült terveit július 31-én 
lakossági fórum keretein belül ismer-
hették meg az érdeklődők.  Az anyag az 
állami főépítésznek is megküldésre ke-
rült, aki az egyeztető tárgyalást 2018. 
szeptember 20-án tartotta meg. Az 
ott elhangzottak alapján 2018. szept-
ember 21-én kiadta a változtatást tá-
mogató végső szakmai véleményét. Az 
előterjesztés az ezen vélemény alapján 
elkészült településszerkezeti terveket 
és mellékleteiket, valamint a módosító 
rendelet tervezetét tartalmazza. A ren-
delet módosítása a geotermikus erőmű 
létesítésének segítése miatt szükséges, 
továbbá elmaradása esetén a fejlesztés 
sem valósulhat meg. 

Napirenden
az erőmű

folytatás a 2. oldalon  

Szeptember 28-án, délután a szép-
korúak világnapja alkalmából ün-
nepi műsorral köszöntötték város-
unk időseit az Ifjúsági Házban.

Kazsimér Nóra 

A szép számmal összegyűlt, elismerés-
re méltó kort megért vendégeket virággal, 
valamint bögrét és csokoládét tartalmazó 
csomaggal lepte meg a város Önkormány-
zata és Pócs János országgyűlési képviselő. 
Természetesen a valódi meglepetés a Sze-
relmem, Sárdy című egyfelvonásos operett 
volt, mely felidézte a teremben ülők fiatal-
korának legmeghatóbb pillanatait.

Szatmári Antalné alpolgármester 

asszony a rendezvény céljára hívta fel a 
figyelmet, továbbá a világnap által közve-
tített legfőbb üzenetre, a szeretet fontos-
ságára. Beszédében igyekezett kifejezni, 
mennyire hálás azért az óriási odaadásért, 
törődésért, munkáért, mellyel a széke-
ken ülők életüket végigélték és mely 
törekvés most már továbbél gyermeke-
ikben, unokáikban, dédunokáikban is. 
Kiemelte azt a gondoskodást, és szerete-
tet, mellyel nem pusztán családtagjaik-
hoz fordultak, hanem amit barátaiknak, 
szomszédaiknak, vagy olykor ismeretlen 
embereknek adtak, ezzel is tanítva ben-
nünket, akik manapság hajlamosak va-
gyunk elmenni az elesettek mellett. 

Az igazi érték az emlék

folytatás a 2. oldalon  

A Szolnoki Műszaki Szakképzési 
Centrum GINOP pályázaton vissza 
nem térítendő támogatásban 550 mil-
lió forintot nyert, amelyet két év alatt 
eszközvásárlásra, illetve programok 
megvalósítására fordíthatnak. Az in-
tézményfejlesztési projekt keretében a 
centrum tagintézményeként a Klapka 
György iskola péntek délelőtt sport-
egészségnapot rendezett az iskolában 
és a Margit-szigeten.

Kárpáti Márta

A Közelebb az iskolához – közelebb 
az élethez című átfogó fejlesztési uni-
ós projekt célja a kilencedik osztályos 
tanulók alapképességeinek fejlesztése, 
az iskolai teljesítmény növelése, a korai 
iskolaelhagyás csökkentése. 

Egészségnap a Klapkában

folytatás a 4. oldalon  

Szeptember utolsó szombatján brin-
gára pattant mindenki, aki szeretett 
volna egy jót tekerni a városkörnyéki 
természetvédelmi területeken. Hiszen 
ezen a napon rendezték immár 27. al-
kalommal a Zagyva –Hajta Kerékpá-
ros Teljesítménytúrát ez alkalommal 
is a J Bike csapatának lelkes legényei.

duka

A rendezvény reggelén úgy tűnt, 
hogy az időjárás nem kedvez a kere-
keseknek, erősen beborult, kicsit az 
eső is szemerkélt. A szervezők örömére 
azonban sorra érkeztek a kerékpárosok 
benevezni a három táv valamelyikére. 

– Beöltöztünk és hoztunk esőkabá-
tot is, nem lesz rossz idő a tekerésre – 
mondták többen is az indulók közül. 
Igazuk lett, ahogy haladtak előre a per-

cek az órán, úgy lett egyre kellemesebb 
az idő, és rövidesen a nap is kisütött. 

Több mint félezren tekertek

folytatás a 4. oldalon  
Koszorúzással és ünnepséggel emlékez-
tek meg Déryné Széppataki Rózáról 
október elsején a Jász Múzeumban. A 
jeles alkalom minden évben lehetőséget 
kínál, hogy a kultúra területén kiemel-
kedően teljesítő oktatókat, előadókat 
kitüntessék a Déryné Emlékplakettel. 

Szabó Lilla

A Városvédő és Szépítő Egyesület, va-
lamint az akkori Déryné Művelődési Köz-
pont közel harminc évvel ezelőtt indította 
útjára a kezdeményezést, amellyel emléket 
állítanak városunk híres szülöttje előtt. Az 
egyesület a Jászkerület Nonprofit Kft-vel 
karöltve azóta is minden évben sort kerít a 
tiszteletadásra, amely idén Déryné emlék-
táblájának megkoszorúzásával kezdődött. 

Díjátadó 
a zene világnapján

folytatás a 7. oldalon  

Idén is sor került a Kutatók Éjszaká-
ja már hagyományosan megrendezett 
programjaira. Ezen az estén minden-
kiből tudós lehet néhány órára: ezt a 
lehetőséget az EKE Jászberényi Cam-
pusa is felkínálta szeptember utolsó 
péntekén. 

Kazsimér

Az Európai Kutatók Éjszakája ren-
dezvény célja, hogy lerántsa a leplet a 
hófehér laborban magányosan kémcsö-
veket pakolgató tudós sztereotípiájáról, 
és bemutassa a titokzatos tudomány já-
tékos, izgalmas oldalát. Az egyik legna-
gyobb hazai ismeretterjesztő fesztivál-
nak köszönhetően számos érdekességet 
tudhatunk meg a minket körülvevő vi-
lágról, a magyar kutatóközösségekről, 
az őket képviselő intézményekről, szer-
vezetekről, és a legjobb, hogy mindezt 
szórakoztató programokon keresztül 
tehetjük. 

Szeptember 28-án az EKE Jászbe-
rényi Campusa úgy döntött, nem vár 
sötétedésig, így már egészen reggeltől 
nyitva álltak a teremajtók, melyek elté-
rő tudományterületek képviselőit és ér-
dekességeit rejtették. A délelőtt egyér-
telműen az alkotás és aktivitás jegyében 
telt, kezdve a már tíz órától üzemelő 
játszóházzal és bábműhellyel, egészen a 
dr. Szaszkó Rita és dr. Furcsa Laura által 
koordinált idegen nyelvű workshopig, 
melyet Majzik Lionel asztrofotós és pe-
dagógus, a jászberényi főiskola egykori 
hallgatója kiállításának megnyitója kö-
vetett. 

Hosszú éjszaka 
a campuson
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Pócs János beszédében egy személyes 
élményt osztott meg a vendégekkel: „An-
nak idején, amikor házat építettünk, a 
szüleim állták a jelentős részét, aztán az 
első autómat és a nászutunk költségét 
is ők biztosították. Ahogy múlik az idő, 
ezeknek az ajándékoknak az értéke egyre 
inkább lecsökken és rájövünk, hogy az 
igazi érték az emlék, ami eszünkbe jut. 
Amikor beteg voltam, édesanyám mindig 
bejött a szobámba, behozta a gyógyszert 
és még el nem aludtam, így imádkozott: 
bárcsak én lennék beteg, nem pedig ő. Ez 
a gondolat kitéphetetlenül ottmaradt a 
szívemben, és sokkal fontosabb, mint a 
ház vagy az autó, amit kaptunk.” 

A köszöntőket követően a Harangi 
Mária rendezte Szerelmem, Sárdy című 
egyszereplős darabot tekinthették meg 
a szépkorúak Derzsi György színművész 
előadásában. Sárdy János 20. századi 
híres bonviván életének nagyobb állo-
másait és legszebb dalait egy nagymama 

titkos naplója dokumentálta. Az egykor 
szépséges, szerelmes nő érzékeny írásai-
ból – köszönhetően az unoka által fel-
olvasott részleteknek – a múlt század 
asszonyainak sorsáról is képet alkot-
hattunk. A Sárdy által fémjelzett dalok 

nem voltak ismeretlenek az akkoriban 
szintén ifjú éveiket töltő köszöntöttek 
számára, így az értük megszervezett ren-
dezvénynek hála egyszerre sikerült fel-
eleveníteni a múltat és egy kicsit szebbé 
varázsolni a jelent.

Balogh Béla képviselő nehezmé-
nyezte, hogy a hirtelen kiküldött meg-
hívó nem adott lehetőséget a felkészü-
lésre, valamint az előterjesztés alapos 
megvizsgálására. A rendkívüli sürgős-
ségre Alvári Csaba főépítész adott in-
doklást, miszerint az előterjesztés és a 
mellékletei alkotta összetett rendszer 
lényege, hogy az övezetet meg kell vál-
toztatni annak érdekében, hogy ez a 
bizonyos erőmű elkészülhessen. Az ad-
minisztratív lépés azért halaszthatatlan, 

mert a beruházó engedélyeztetni sze-
retné ezt, de a folyamat – mely időbeli 
korlátok okán nem állhat a végtelensé-
gig – most szünetel a módosítás miatt. 

Szabó Tamás hozzátette, hogy egy 
ilyen jellegű építmény létesítése fontos 
a városnak, ha ebben előrelépés tör-
ténik a testület érintettségével, akkor 
természetesen maximálisan együtt kell 
működni. 

A rendelettervezetet és a határozati 
javaslatot is 10 igennel, 2 tartózkodás 
mellett fogadta el a testület.

Emlékezés

Hamar
andrás
halálának 3.
évfordulójára.

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 
ahol megpihen a dolgos két kezed. 

Úgy mentél el, ahogy éltél, jóságos szíved 
nyugodjon békében.”

Szerető feleséged, gyerekeid, családjai és 
dédunokád

Évforduló
20 éve hunyt el

dr. Fábián Zoltán
(1935-1998)

Hiányzik emberséged, 
hivatásszereteted és humorod!

Szívünkben ma is itt élsz velünk, 
szeretettel és tisztelettel 

emlékezünk rád:
Családod, kollégáid, tanítványaid

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

sZabó imrÉnÉ
életének 84. évében elhunyt.

„Ne félj, hogy elfeledünk 
sorsunk bárhová vezet,

Emléked szívünkbe 
zártuk, a szív pedig 

nem felejt.”
Férjed, fiad, lányod, 

unokáid

 folytatás az 1. oldalról

Napirenden az erőmű

facebook.com/
berenycafe

 folytatás az 1. oldalról

Az igazi érték az emlék

Szeptember 26-án, szerdán éves köz-
meghallgatását tartotta Jászberény 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a Városháza 
földszinti tárgyalójában. Az esemé-
nyen a város lakosságát egy érdeklődő 
reprezentálta.

kárpáti

Rácz Tamás elnök, az érdeklődő, az 
önkormányzat munkatársai és a sajtó 
képviselője mellett köszöntötte képvise-
lőtársait; Kökény Zsoltot és Kökény Gusz-
távot, akit ez alkalommal megválasztot-
tak jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Rácz Tamás elöljáróban hangsúlyoz-
ta, hogy Jászberény Város Önkormány-
zata és a roma önkormányzat között 
töretlen a jó viszonyon alapuló együtt-
működés. Napi kapcsolatuk során a fel-
merülő problémákat közösen megoldják, 
a konfliktusokat sikerül elkerülni. Remé-
nyét fejezte ki, hogy az önkormányzataik 
közötti jó viszony a jövőben is megma-
rad. Továbbá az elnök beszámolt arról, 
hogy a kormányhivatal felé rendben 
teljesítik a jelentési kötelezettségeiket, az 
adminisztráció minden téren jól műkö-
dik, a jegyzőkönyvet az SZMSZ előírásai 
szerint vezetik. Irodájuk a Polgármesteri 
Hivatal földszint 7-es szám alatt kereshe-
tő fel, és a lakosok élnek is a lehetőséggel, 
ezért akut problémák nem keletkeznek, 
azokat folyamatosan kezelik, így érthető, 
ha a közmeghallgatáson nem jelennek 
meg tömegek.

Lapunk kérésére Rácz Tamás el-
mondta, hogy származástól függetlenül 
az ügyek széles palettáján nyújtanak se-
gítséget a hozzájuk forduló hátrányos 
helyzetű városlakóknak. Leggyakrabban 
hivatalos papírok, kérelmek kitöltésében 
segédkeznek. Anyakönyvi papíroktól 
a különböző családsegítő támogatások 
benyújtásán, ösztöndíj programok ügy-
intézésén keresztül a temetés körüli te-
endőkig keresik fel az iroda dolgozóit a 
rászorulók. A legutóbbi népszámlálás 
adatai szerint 167-en vallották magukat 
roma származásúnak Berényben, de az 
elnök véleménye szerint ettől jóval töb-
ben lehetnek, a lakosság mintegy tíz szá-
zaléka. Köztudott, hogy a romáknál nem 
beszélhetünk demográfiai válságról, ám 
mára náluk is mérséklődött a gyermek-
vállalási kedv. A rendszerváltás környé-
kén még hat-hét gyerek volt jellemző a 
roma családokra, mára ez a szám három 

körülire csökkent. Érdekességképp emlí-
tette, hogy míg egyesek eltitkolják cigány 
mivoltukat, addig mások az egyértelmű 
rasszjegyek hiányában is romának mond-
ják magukat. Az irodának nem tiszte 
ellenőrizni a származást, segítenek min-
denkinek, aki felkeresi őket. 

Az utóbbi időben több ösztöndíj-
támogatási kérelmet is benyújtottak, ami 
azt jelzi, hogy a romák is megértették, 

számukra is csak a tanuláson keresztül ve-
zet az út a boldoguláshoz. Jászberényben 
a Helyet Alapítvány Tanodájának műkö-
dése remek lehetőség a hátrányos helyze-
tű, tanulási, magatartási nehézségekkel 
küzdő gyermekek felzárkóztatására. A 
tanoda délutáni foglalkozásait jelenleg 25 
tanuló látogatja. A szülők is igen erősen 
hatnak gyermekeikre az iskolalátogatást 
illetően, és ezt nem csupán a családi pót-
lék megvonásának lehetősége váltotta ki, 
de tapasztalható egyfajta szemléletvál-
tás a roma közösség életében. A képzett 
munkaerő biztosan kap állást a Jászság-
ban, azonban az már más kérdés, hogy a 
munkások alulfizetettek a nagy cégeknél 
– tette hozzá Rácz Tamás. Ebből kifolyó-
lag fordul elő az, hogy a cigány ember 
inkább a közmunka programot választja 
megélhetésként, mint a több műszakot. 

Városunkban nemcsak a cigányokat 
érinti a lakhatási probléma. Sokan szeret-
nének bérlakáshoz jutni azok közül, akik-
nek egyelőre nem telik saját lakás vásárlá-
sára, vagy nem tervezik hosszú évekre a 
városban maradást. Ezzel a problémával 
is sokan felkeresik a roma önkormányzat 
irodáját.

A közmeghallgatás zárásaként Kö-
kény Zsolt képviselő beszámolt arról, 
hogy a Humán Erőforrás Bizottsággal 
közösen sikeres táboroztatást tudtak 
megszervezni hátrányos helyzetű gye-
rekek számára a Cserhaj házban, illetve 
felhívta a figyelmet a közelgő Jászsági 
Cigány Napra, amely immár a jubileumi 
25. lesz.

Csendes roma közmeghallgatás Október 1-én, az idősek világnapján 
műsorral és jelképes ajándékkal kö-
szöntötték a Szent Ferenc Egyesített 
Szociális Intézmény lakóit az otthon 
dolgozói és a város nevében Szatmári 
Antalné alpolgármester asszony.

k. m.

Az intézmény egy egész hetet 
szánt arra, hogy megemlékezzenek az 
idősekről, ráirányítsák a figyelmet a 
méltóságteljes időskorra. A program 
nyitányaként az ESZI ebédlőjében az 
intézmény vezetője, Bozóki Jánosné 
Katalin üdvözölte 
az egybegyűlteket, 
majd felkérte Szat-
mári Antalné alpol-
gármestert, nyissa 
meg a rendezvényt. 

Az alpolgármes-
ter asszony köszön-
tőjében kifejtette, 
hogy az otthonban 
nyújtott 24 órás 
gondoskodás, sze-
retet, különleges 
bánásmód mellé az 
önkormányzat is 
igyekszik odatenni 
a maga figyelmét. Közös összefogással 
fejlesztik a város szociális intézménye-
it; a bentlakásos intézményt, az idősek 
klubját, a házi segítségnyújtás szol-
gáltatást a város tehetségéhez mérten 
maximálisan támogatja. Figyelemmel 
kísérik a pályázatokat, amelyek nyo-
mán sikerül szebbé, élhetőbbé tenni az 
intézményeket. Természetesen a valódi 
otthont nem lehet pótolni, de az itt 

dolgozók igyekeznek mindent elkö-
vetni, hogy otthonos körülményeket 
teremtsenek az itt élő, több mint száz 
időskorúnak. Sajnos még körülbelül 
ugyanennyi idős ember vár a befoga-
dásra, akiket egyelőre nincs módjuk 
elhelyezni. A jövő terveiben szerepel 
valamilyen formában bővíteni az in-
tézményt, hogy a várakozók is minél 
hamarabb élvezhessék az itt dolgozók 

gondoskodó szeretetét, amelyet ezúton 
is megköszönt Szatmári Antalné.  

A program további részében az 
ünnepség verses, zenés műsorral foly-
tatódott. Megható költemények kí-
sérték az igazgatóasszony köszöntőjét, 
aki beszédében az idősek bölcsességére, 
tapasztalatára hívta fel a figyelmet. Ők 
azok, akik előttünk jártak az úton, akik 
megtanították nekünk a nyelvet, akik 
felépítették otthonainkat, akik szeret-
tek és neveltek. Átadták a stafétát, de 
a bölcsesség a szívükben megmaradt.  
Ne szégyelljék a ráncokat, mert azok a 
mosolyból származnak! Tanítsák meg 
mindazt, amit az évek tapasztalatából 
összegyűjtöttek, mert ezeknek az évek-
nek a gyümölcse így válhat hasznos tet-
tekké az utókor számára – fogalmazott 
Katalin asszony.

Az önkormányzat bögrét és cso-
koládét tartalmazó ajándékcsomaggal, 
az intézmény pedig a Vidám Segítők 
Alapítvány jóvoltából meglepetés mű-
sorral kedveskedett a lakóknak a jeles 
nap ünnepségének zárásaként.

Mosollyal barázdált arcok
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Szentírás vasárnapján valamennyi 
padsor megtelt a Barátok templomá-
ban. A délelőtti szentmisén túl külön-
leges ünnepi eseményeknek voltak 
tanúi ezen a napon az Isten házába 
látogatók. A szertartás keretében dr. 
Novák István atya hat gyermeket ke-
resztelt, valamint születésnapja alkal-
mából köszöntött két, illetve nyugdí-
jazása okán búcsúztatott egy kiváló 
egyházközösségi tagot.

kárpáti

A Szentírás napjához kapcsolód-
va Novák atya prédikációjában három 
szent könyvet hozott be saját könyvtá-
rából. Mindhárom kiadványnak külön 
története volt, amelyek tanulságait meg-
osztotta a hívekkel. A Szentírás örökér-
vényű, az olvasott Biblia megérinti lel-
künket – fogalmazott a káplán atya. 

A Szentírás olvasása örömet áraszt 
szívünkben, ahhoz hasonló jó érzést, 
mint amikor szeretteinket ünnepeljük. 
Örömünnep az, amikor a család új tag-
ja felveszi a keresztséget, és boldogság-
gal telik meg a szívünk, amikor vala-
mely rokonunkat, barátunkat születése 
napján köszönthetjük. A templom falai 
között két jó ismerősünket, a Barátok 
temploma egyházközösség nagy család-
jának tagjait köszönthettük hetvenedik 
születésnapjuk alkalmából szeptember 
utolsó vasárnapján. 

Lantos Tiborné Marikának az egy-
házközösség nevében Novák atya köz-
vetítette a jókívánságokat. Megköszönte 
azt a fáradhatatlan munkát, amellyel az 
elmúlt években képviselő-testületi tag-
ként, ferences világi szerzetesként, va-
lamint a közösség „édesanyjaként” vég-
zett. A további – legalább még három 
- évtizedhez hasonló lelkesedést kívánt. 
A továbbiakban hálával emlékezett a 
támogató szeretetre, amivel jászberényi 
plébánosi hivatása kezdetén Marika fo-
gadta. Imádságra szólította fel a híveket 
az ünnepelt családjáért; gyermekeiért, 
férjéért, unokáiért. A jeles nap alkal-
mából Ferenc pápa is bőséges mennyei 
áldásért fohászkodva imádságba foglalta 
Máriát, amelyről a felolvasott apostoli 
áldás-oklevél tanúskodik. Tanúságtevő 
áldozatos életéért a születésnap alkalmá-
ból levelében dr. Ternyák Csaba egri ér-
sek szintén a Jóisten áldását kérte Lantos 
Tiborné Marikára. 

Gömöri Jánosné Julika jelenléte 
szintén okot adott az ünneplésre. Ju-
lika az elmúlt tizenegy éven keresztül 
fáradhatatlanul végezte azt az egyház-
szolgálati munkát, amely nagy preci-
zitást igényel, és ami lelkileg gyakran 
megterhelő. Az irodában őt keresték 
fel az esküvőt, keresztelőt bejelenteni 
szándékozó hívek, de hozzá fordul-
tak gyászuktól megtörten a temetési 

ügyekben járó hozzátartozók is. Tü-
relemmel, szeretettel intézte ügyeiket 
Julika, osztozva örömükben, gyászuk-
ban. Kérésére Novák atya felmentette 
a további szolgálat alól, így több időt 
tölthet családja körében. Az érsek atya 
levélben Julikának is megköszönte hű-
séges egyházközösségi szolgálatát, és az 
egyház iránti tanúságtévő szeretetét. 
Főpásztori áldása mellett jó egészséget, 
szerettei körében eltöltendő boldog 

hosszú életet kívánt. Novák atya meg-
ragadta az alkalmat, hogy bemutassa 
Suba Istvánt, az új irodai munkatársat. 

Sisa Menyhért kántor nem csak 
hetvenedik születésnapját ünnepli ok-
tóber elsején, a Rózsafüzér kezdetének 
napján, de a harmincötödik, ebben a 
templomban eltöltött kántori esztendőt 
szintén ez évben jegyzi. Az évfordulós 
események sorához házasságkötésének 
harmincadik esztendeje is köthető. A 
kántor Novák atya szavainak tolmá-
csolásában köszönte meg feleségének, 
hogy a közösen eltöltött három évtized 
alatt biztosította, hogy munkáját itt a 
templomban a szent zenére koncent-
rálva odaadással, szeretettel tudja vé-
gezni. Sisa Menyhért élete szinte min-
den meghatározó mozzanata ehhez a 
szent helyhez köthető. Itt keresztelték, 
ebben a templomban volt elsőáldozó, 
bérmálkozó, itt ministrált, itt kötött 
házasságot, és fél életében ezek között 
a falak között teljesített egyházzenei 
szolgálatot. Tanulmányait a Lehel Vezér 
Gimnáziumban végezte, alapfokú zenei 
tanulmányait id. Beniczki Bélánál, a 
Barátok temploma egykori kántoránál 
kezdte. A főplébánia karnagyánál dr. 
Horváth Ottónál zongorázni és orgo-
nálni tanult, valamint zeneelméletben 
csiszolta tudását. Később az Egri Fő-
egyházmegye kántorképző iskolájában 
művelődött. 1971-ben jó tanulmányi 
eredménnyel kapta meg kántor okle-
velét. Az Egri főszékesegyház, a Jászbe-
rényi főtemplom, majd Jászboldogháza 
után 1983-ban Kovács József atya meg-
hívására érkezett a Barátok templomá-
hoz kántornak. Itteni kántori szolgálata 
mellett dolgozott Pusztamonostoron, a 
berényi Szentkúti templomban, Alaty-
tyánon, Jászjákóhalmán is. Nevéhez fű-
ződik a Barátok templomában találha-
tó, az egyházmegyében egyik legszebb 
hangú orgona felújítása, amiért rendít-
hetetlenül és páratlan vehemenciával 
küzd. Mindezen szolgálatokért és a szü-
letésnap alkalmából Őszentsége Ferenc 
pápa szívből küldte apostoli áldását, 
kérte a Szűz Mária segítségét. Ugyan-
csak Isten áldását kérte a további áldo-
zatos, hűséges munkához dr. Ternyák 
Csaba egri érsek.

Szatmári Antalné alpolgármester 
meleg szavakkal és ajándékkosárral 
köszöntötte az ünnepeltet a képviselő-
testület, Szabó Tamás polgármester, és a 
saját nevében. Kiemelten megköszönte 
az orgona megújításáért tett fáradozá-
sait, a Városházán tett sok közbenjá-
rást, azért, hogy ilyen csodálatos han-
gon szólalhasson meg a hangszer Isten 
dicsőségére és dicséretére, a hívek örö-
mére, a templom és a város büszkeségé-
re. Az alpolgármester asszony további 
erőt, boldog életet kívánt a kántornak, 
felségének és két szép lányának.

Hétköznapok hőseit
köszöntötték

Szeptember 29-én, szombat délelőtt 
a jászsági kötődésű helytörténész, 
Sugárné Koncsek Aranka születés-
napját ünnepelték az Ifjúsági Ház-
ban. 

kazsimér 

Sugárné Koncsek Aranka neve sok 
jászsági és jászberényi lakos számára is-
merősen csenghet. Mikor a kezünkbe 
vettük a Jászberény temetői, a Jászbe-
rény város gyógyszertárainak története, 
vagy a Jász történelmi arcképcsarnok 
című köteteket, valószínűleg nem gon-
doltuk, hogy a szeretett városunkról 
ilyen aprólékosan összegyűjtött anya-
got egy Kézdivásárhelyen született 
hölgynek köszönhetjük. 

Koncsek Aranka 1918. szeptem-
ber 27-én látta meg a napvilágot jász 
és székely származású szülők gyerme-
keként. Trianont követően mindössze 

két éves volt, amikor visszaköltöztek 
Jászberénybe, itt végezte iskolai tanul-
mányait, majd 1933-ban női kalapos 
tanulónak állt, melyhez Debrecenben 
szerezte meg a mestervizsgát. A máso-
dik világháború idején a Szent Erzsébet 
Kórházban, mint vöröskeresztes ápoló 
tevékenykedett, ezt követően 1945-
ben Szolnokon okleveles szülésznői ké-
pesítésre is szert tett. 

Ezúton került kapcsolatba a szak-
szervezeti mozgalommal és 1957-ben 
a Szakszervezetek Országos Tanácsa, 
majd a Magyar Nők Országos Taná-
csának vezetőségébe került. A munkás 
évek után 1983-ban vonult nyugdíjba, 
és tulajdonképpen ekkor kezdte meg 
azon helytörténeti kutatásait, melyek 
mindig is fontosak voltak számára, 
csak a számos egyéb teendő nem tette 
ezt lehetővé. Rendszeres látogatója lett 
az országos levéltárnak, könyvtáraknak 
és archívumoknak, kutatta az általa 
fontosnak tartott témákat, így többek 
között a Koncsek családok történetét. 
A családfakutatásból lett helytörténeti 
feltárás során számos olyan felmenőt 
sikerült rögzíteni, aki ezen a terüle-
ten élt, és Jászberény történelmében 
kiemelkedő szerepet töltött be pol-
gármesterként, egyházi képviselőként, 
vagy iparosként.

Aranka néni tíz évtizedének meg-
ünneplésére 120 vendéget vártak, és 
az ízléses teríték, a finom étkek, aján-
dékcsomagok mellett személyes meg-
lepetéssel is készültek az őt ünneplő 
megjelentek. „Ez egy különleges aján-
dék, mert tőle kaptuk, és neki adjuk. 
Ő kezdte gyűjteni a család történetét, 
melyet tíz évvel ezelőtt átadott nekem. 
Ezen én tovább dolgoztam, felkutat-
tam az élő családtagokat, így készült el 
a könyv. Ez az egyik ajándékunk, és a 
másik szintén az ő érdeme, mégpedig 
az, hogy ez a sok család itt most össze-
jött, hiszen ő volt, aki felkutatta az őse-
inket, ezzel is akaratlanul kapcsolatot 
teremtve a még élő családok között. Ez 
az igazi ajándék, a többi csak jelképes.” 
– mondta lapunknak az esemény szer-
vezője, Veliczki Józsefné Koncsik Ilona. 

Hortiné dr. Bathó Edit múzeum-
igazgató pontban 11 órakor üdvözöl-
te a vendégeket, majd átadta a szót 

Pócs Jánosnak. A képviselő beszédé-
ben hangot adott elismerésének, mely 
nem pusztán a 100 megélt esztendő-
nek szólt, hanem annak az akaraterő-
nek és hitnek is, melyről Aranka néni 
megmutatta, mindent képes legyőzni. 
„A hit mindig erőt ad, mert mindany-
nyiunk életében vannak örömteli és 
fájdalmas percek, de ha hiszünk a jó 
Isten szeretetében, akkor tudjuk, hogy 
bárhogyan is görgeti az élet fonalát, az 
elrendelt, és úgy is kell lennie.” 

Jászberény képviseletében Szat-
mári Antalné alpolgármester asszony 
méltatta az ünnepelt életútját, és hálás 
köszönetét fejezte ki a város nevében 
mindazért az áldozatos kutatóunkáért, 
amit helytörténészként végzett. Ígére-
tet tett, hogy Aranka néni továbbra is 
bármikor fordulhat Jászberényhez, az 
önkormányzathoz, mert annak kapu-
ja nyitva áll előtte. A virágcsokrok és 
ajándékcsomagok átadása után Horti-
né dr. Bathó Edit tolmácsolta az el nem 
jöttek üdvözletét, szeretetteljes köszön-
tését, majd felidézte Sugárné Koncsek 
Aranka életének meghatározó részle-
teit. A képes vetítés során mozaikcse-
repeket láthattunk ebből a tartalmas, 
szolgálattal és eredménnyel teli 100 
esztendőből, melyért mi, jászok egyszer 
és mindenkorra hálásak lehetünk.

Egy élet a Jászságért
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A különböző távokon indulók tér-
képvázlatot és útvonalleírást is kaptak 
a tájékozódáshoz, de mint a kerékpáros 
esemény főszervezője, Szívós János el-
mondta, nem igazán figyelik a teljesítők 
az itinereket. Éppen ezért, hogy senki se 
tévedjen el, és aki akar, csak a tekerésre 
koncentrálhasson, sűrűn jelölték a pályát 
szalagokkal, nyilakkal, táblákkal.

A gyülekező bringások között szétnéz-
ve akadtak „egyedi fazonok”. Egy fővárosi 
srác kerékpárral tekert le a rendezvényre a 
túra leghosszabb, 50 km-es távját teljesí-
teni. Annak megtétele után szusszant egy 
keveset, majd hazakerekezett Budapestre. 
Volt, aki egyedi járművével keltett feltű-
nést, ugyanis egykerekű „alkotmánnyal” 
vágott neki a 32 km megtételének. Ő 
már nem először járt a Hajta dűlőútjain, 
tavaly egy örökhajtós fixivel teljesítette a 
leghosszabb távot. Speciális túratáskákkal 
felszerelt kerékpárral érkezett egy idő-
sebb úr, aki elmondta, edzésnek szánja a 
tekerést egy őszi, Balatont kerülő túrára 
való felkészülésnek, ezért hozott minden 
szükséges cuccot magával. Egy párocska 
saját kezűleg, kemping kerékpárokból 
készített tandemmel karikázott végig a 
legkisebb távon.

A legrövidebb 18 km-es távnak né-
hány nagyobb gyerekcsapat is nekivágott, 
persze felnőttek kíséretében. Akadtak 
közöttük osztályközösségek, sportegye-
sületek, tánccsoportok, akik közösségi 
eseménynek is tekintették a rendezvényt, 

ahol jó együtt lenni. A legtöbben a 32 
kilométeres távon indultak, valamivel 
több, mint kétszázan. Ezt talán minden 
hétköznap is kerékpározó teljesítheti, 
ráadásul az útvonal, a Hajta természet-
védelmi terület legszebb részein vezeti 
keresztül a kerekeseket, és a homokkal 
is csak kicsit kell megküzdeni. Nem úgy, 
mint az 50 kilométeren! A leghosszabb 
távot választóknak érinteniük kellett a 
Homok nevet viselő területrészt is, ami 
nem cáfolt rá a nevére, mély, süppedős 
talajjal várta a bringásokat, volt, aki ott 
csak tolni bírta a járművét.

A végén azért mindenki célba ért, 
jóval többen, mint félezren, a Vasas 
horgásztó partján álló horgásztanyán 
felállított versenyközpontba. Itt aztán 
mindenki átvehette a teljesítésért járó 
névre szóló oklevelét és egyedi kitűző-

jét, ami idén kökörcsineket ábrázolt. A 
számtalan szponzor jóvoltából – akik-
nek a szervezők ezúton is köszönik a 
támogatást –, valamilyen kerékpáros 
ajándék is járt a befutóknak.

A késő délutánba járó időben még 
sokan sütkéreztek a tóparton, ahol a 
bográcsos ebéd és a baráti beszélgetések 
között lehetőség nyílt csúcskategóriás 
Cube E-bike bringák kipróbálására, 
tesztelésére is. Az elektromos kerékpár-
hajtómű-rendszerrel felszerelt kétkere-
kűeken gurulni igazi élmény volt, mi-
vel bizonyos sebességfokozatig segített 
a technika a hajtásban. 

Bár én inkább a láberővel hajtott 
drótszamarakra esküszöm, bizonyos, 
hogy az elkövetkező évek kerékpáros 
Hajta túráin ezekkel a kétkerekűekkel is 
megjelennek a bringások.

A megvalósítás időszakában nyári 
táborok, szakkörök, sportrendezvények, 
egészségnapok, kirándulások, színházlá-
togatások, tehetséggondozó programok, 
életpálya tanácsadás, végzősöknek a 
munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez 
és a továbbtanuláshoz pályaorientációs 
tanácsadás, és egyéb segítő tevékenységek 
lesznek. 

Pénteken a Klapka iskolában válto-
zatos, szórakoztatóan tanító, interaktív 
ismeretterjesztő előadások, bemutatók, 
vetélkedők várták a kilencedikeseket, 
illetve néhány tízedikes tanulót. A tor-
nateremben kosárra dobó-versenyben, 
az udvaron mocsárjárásban, sorverse-
nyekben, a Margit-szigeten futásban 
és kondiban mérhették össze erejüket, 
ügyességüket a tanulók. A tantermekben 
az iskola rendőrétől a droghasználatról és 
jogi következményeiről, Ördögné Vecsey 
Katalintól baleset-megelőzésről, dr. Pethő 
Katalintól a drog emberi szervezetre gya-
korolt hatásáról, drog-prevencióról hall-
gattak előadásokat a gyerekek. Németh 
István az újraélesztés technikáját mutatta 
be a diákoknak. Az egészséges életmód 
és a helyes táplálkozás kapcsolata oktatás 
ételkóstolóval, fűszernövény felismerő 
vetélkedővel egészült ki. A zöldségekből, 
gabonafélékből készült étkek bármilyen 
finomak is voltak, nem arattak osztatlan 

sikert. Az egyik diák úgy fogalmazott: ő 
csak pörkölt mellé hajlandó megenni az 
ilyesmit. Tamás Zoltán igazgató széles 
mosoly kíséretében egyetértett vélemé-
nyével, de a kóstolás után elismerte, hogy 
a cékla süteményként is kiváló. 

A csemegézését követően elmond-
ta, hogy a program elsődleges célja a 
lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás 
megakadályozása. Az ismeretterjesztő 
előadásokban a tanulók válaszokat kap-
nak a korosztályukra jellemző problémás 
kérdésekre, amelyeket más alkalmakkor 
nincs módjuk – vagy merszük – meg-
kérdezni. Az előadások a tanórákat ki-
egészítve lehetőséget teremtenek szakem-
berekkel való találkozásra, beszélgetésre. 
A projekthez kapcsolódva közel kétszáz 
mentálhigiénés – tisztálkodó szereket, 
óvszert tartalmazó – csomagot is kiosz-
tottak a gyerekeknek, illetve ezen a napon 
egészséges ételekből álló tízórait is bizto-
sítottak számukra. Szintén a pályázatnak 
köszönhető, hogy az iskola negyven ke-
rékpárt tudott vásárolni, amelyeket majd 
túrákhoz, osztálykirándulásokhoz hasz-
nálnak. A kerékpártároló már elkészült, 
várja a hamarosan érkező járműveket, 
amelyek ugyancsak az egészséges, sportos 
életmódot szolgálják.

Az igazgató úr további örömteli ese-
ményekről is hírt adott lapunknak. Tájé-
koztatott, hogy elkészültek a tankonyha 
és tanműhely átépítésének látványtervei, 
az impozáns épületrajzokat be is mu-
tatta találkozónk alkalmával. A város 
hitelkeretéből megvalósuló beruházás 
közbeszerzés alatt van, remény szerint 
hamarosan indul az építkezés. A fejlesztés 
eredményeképp Jászberényben a szak-
képző centrum tanulói modern, a XXI. 
századhoz méltó helyszínen sajátíthatják 
el választott szakmájukat.

Egészség / Sport

csoport

A partner szigeti Kft.
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

Cégünk rövid határidővel vállal
teljes körű lakásfelújítást
(tetőcsere, kőműves munkák, burkolás)

Telefon: 06-70/634-9231

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva
fogszakorvos

H, Sz.:
 

13-18,
K, P.: 8-12.30
Tel.:

 

57/412-058

Dr. Krampek Márton
fogszakorvos

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

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Rendelési idő változás!
Cs.:8-14,

A Bathó palotában hamarosan nyíló
gourmet jellegű üzletünkbe
minőségi élelmiszerekre nyitott

• csemegepulti eladót és
• vendéglátásban jártas
   munkatársat keresünk.

Jelentkezni: bathopalota@gmail.com címen, 
fényképes önéletrajzzal lehet.

Plasmage vágás nélküli 
szemhéjplasztika

már Jászberényben is!

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

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés 

• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu
Szolnok, Szapáry út 31. 1/1.  Tel.: 20/273-81-31

Dr. tóth zoltán szülész-nőgyógyász 
adjunktus

 folytatás az 1. oldalról

Egészségnap a Klapkában
 folytatás az 1. oldalról

Több mint félezren tekertek

Harmincadik alkalommal emléke-
zett meg a Lehel Vezér Gimnázium a 
tornakert névadójáról, a jeles testne-
velőről, Szántai Józsefről szeptember 
utolsó pénteki napján.

á. t. – k. m.

A sport és emléknapon megjelen-
teket Anics István igazgató, valamint a 
város nevében Balog Donát köszöntötte. 
Beszédében méltatta a népszerű test-
nevelőt, Öcsi bácsit, és a testnevelés, a 
sport fontosságára, a mozgás örömére 
hívta fel a figyelmet. A hála és az em-
lékezés virágait a családtagok, egykori 
kollégák helyezték el a tornakertben 
felállított márványtábla előtt. A küz-
delmekre a hűvös reggelt követően már 
ragyogó napsütésben, kellemes őszi idő-
ben került sor. A jó hangulatot csak egy 
sportbaleset rontotta el némiképp, de a 
közösségi mozgás öröme mindvégig je-
len volt a jubileumi Szántai Kupán. 

Eredmények: A futballpályán - szo-
kás szerint - nagy csatát vívtak egymás-
sal az együttesek, ahol a Liska József 
Erősáramú megelőzte a Klapka György 
Szakközépiskolát és az LVG focicsapa-
tát. Kosárlabdában a fiúknál ezúttal a 

Lehel gimi végzett az élen, második lett 
a Szent István Sport Általános Iskola és 
Gimnázium csapata, míg a harmadik 
helyen a Terplán Zénó Ferences Szak-
középiskola végzett. Női röplabdában 
a Liska József Erősáramú Szakközépis-
kola végzett az első helyen megelőzve 
az LVG-ét és a Terplán Zénó Ferences 
Szakközépiskola együttesét. Női ké-
zilabdában a Lehel Vezér Gimnázium 
együttese egyeduralkodó az utóbbi 
időben, így természetesen ők nyertek 
a nagykátai Damjanich Gimnázium és 
a Liska József Erősáramú Szakközépis-
kola kézilabda együttese előtt. Tenisz-
ben első helyen Nagy Julianna, a Szent 
István Sportiskola tanulója végzett Erős 
Lili, az  LVG diákja előtt. A harmadik 
helyeket Molnár Dóra és Petrányi Dóra, 
a Szent István Sportiskola számára sze-
rezték meg. Fiúknál a teniszben Halápi 
Ákos, a Szent István Sportiskola tanu-
lója volt a legjobb. Második lett Kovács 
Barnabás ugyancsak a sportiskolából. 
Bronzérmet Német Viktor LVG-s, és 
Kovács Bence, a Szent István Sportisko-
la diákjai kaptak.

Szántai kupa

Már most gondoljon a hidegebb napokra!

Bio gluténmentes 
és natúr élelmi-
szerek kaphatók 
üzletünkben.

Inhalátorok

Infralámpák

Melegítő párnák, 
ágymelegítők

Dr. Lenkei 
vitaminok
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A tárlatot dr. Vankó András, a Buda-
foki Fotóklub elnöke ajánlotta a megje-
lentek figyelmébe, kiemelve a növekvő 
Holdat ábrázoló képet, melyet a legjobb 
kezdő asztrofotósok munkái közé válo-
gattak, és ki is helyeztek a Greenwichi 
Királyi Obszervatóriumban. A több ha-
zai és nemzetközi elismerést begyűjtött 
művész szemet gyönyörködtető munkáit 
október 16-ig tekinthetik meg az emeleti 
galérián az érdeklődők. 

Javában zajlottak a szóbeli próba-
nyelvvizsga megmérettetései, amikor az 
Apponyi teremben dr. Réz Lóránt ujjai 
alatt megszólalt a zongora, a magyar 
népzene hatása a magyar műzenére című 
előadásra csalogatva a folyosón sétálga-
tókat. Réz Lóránt személyes élménnyel 
indította a századfordulóig visszarepítő 
zenetörténeti bemutatót, méghozzá egy 
sanghaji koncertről hazahozott gondolat-
tal. Az ottani fiatalokkal szóba elegyedve 
döbbent rá – miután azok megkérdezték, 
hány magyar él a világon – hogy milyen 
szorgalommal ápolja ez a maroknyi nép 
gazdag kultúrkincsét, népzenéjét, néptán-
cát, és adja át ezt a feladatot a felnövekvő 
generációknak. Mivel Sanghai városának 
lakossága lassan a 25 milliót is eléri, egé-
szen más füllel hallgattuk az előadás során 
felcsendülő zongoradarabokat, melyeket 
a campus kórusának – és egyben az elő-
adás közönségének – tolmácsolásában 
népdalcsokrok is kiegészítettek.

A díszteremtől nem messze, egy sötét 
szobában az alábbi feladvány kivetített 
képe bukkant fel a falon: Medve úr el-
indul hazulról dél, majd némi pihenést 
követően nyugat és ismét észak felé, ami-
kor meglepetten látja, hogy hazaért. Mi-
lyen színű a medve? Első pillantásra azt 
hihetnénk, a gömbi geometria a találós 
kérdések tudománya, pedig egy gömb-
felületet leíró mértani ágazat, mely nem 
egyenesekben gondolkodik, hanem fő-
körívekben, így egészen új megvilágítás-

ba helyezve az iskolában tanultakat. Ilyen 
és ehhez hasonló gyakorlatias talányokkal 
készült dr. Szűcs János óraadó az ifjú tu-
dósok számára, akik sajnos elmulasztot-
ták ezt a remek lehetőséget. 

Üdítő látni, hogy ennyire kevesen 
küzdenek a mindennapi stressz okozta 
bántalmakkal, legalábbis Kovács-Bogya 
Tünde pszichológus előadására mindösz-
sze hatan érkeztek, hogy megszívlelendő 
tanácsaiból merítsenek. A diasor szóra-
koztató képkockáin és Tünde szemléletes 
példáin át végigvettük a karnyújtásnyira 
lévő, gyógyszermentes megoldásokat, 
így a kisállattartás, az érintés, az ölelés, a 
másik ember jelenlétének szervezetünkre 
gyakorolt jótékony hatásait. 

Aki még időben felvette az eseményre 
is jellemző egyetemi ritmust, kiszökött a 
mentális útmutatóról, hogy odaérhessen 
dr. Sebők Balázs docens gleccserismertető-
jére, ahol  rémisztő felfedezéseket osztott 
meg velünk a saját képanyaggal szemlélte-
tő oktató. A napsugárzás elől ponyvákkal 
védett sípályák, a globális felmelegedéstől 
kilométereket visszahúzódó gleccserek, 
és az így funkciójukat vesztett, mára már 
elhagyatott szállodák látványa lehangoló 
volt. A képek kiváltotta nyomasztó érzé-
sek mellé beszédes tények és számadatok is 
társultak, melyek egyértelműen kimond-
ták, 2100-ra – folytatva az 50 év alatt közel 

Iskola / Hirdetés

Tanévnyitó közgyűlését tartotta a 
Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat 
szeptember 27-én a Polgármesteri Hi-
vatal Nagytermében.

demeter

Az alig egy hónapja indult tanév ele-
jén több új tag is megválasztásra került 
az iskolák ifjúsági önkormányzataiba, 
ezért az ő bemutatkozásukkal és prog-
ramterveik ismertetésével kezdődött a 
közgyűlés. Időközben a diákpolgármes-
ter lemondott tisztségéről, helyére a leg-
utóbbi választáskor ugyanannyi szavaza-
tott kapott Bózóki Imre kapott bizalmat 
ideiglenesen, a tavaszi tisztújításig. 

Szatmári Antalné alpolgármester 
asszony bejelentette, hogy elfogadta az 
önkormányzat képviselő-testülete az if-
júsági stratégiát. Ebben a témában fel-
vették a kapcsolatot az EKE Jászberényi 
Campusával, mert mindenképpen sze-
retnék bevonni a felsőoktatásban tanuló 
fiatalokat is az ifjúsági önkormányzat 
munkájába. Erre jövőre, a tervek sze-
rint márciusban kerülhet sor a tervezett 
tisztújítás alkalmával.

Az ifjúsági stratégiához kötődő mun-
kabizottság két tagja is bemutatkozott a 

közgyűlésen. Közülük Hamar Katalin is-
mertette feladataikat, céljaikat. Ezekben 
kiemelkedő a fiatalok Jászberényhez való 
kötödésének erősítése, valamint a város 
ifjúságot helyben tartó erejének növelése. 
Olyan programot akarnak kialakítani, 
ami teljesen a helyi sajátosságokra és vi-
szonyokra fog épülni. Ehhez első lépés-
ként a működő ifjúsági szervezetekkel 
veszik fel a kapcsolatot. 

Az Ifjúsági Önkormányzat saját 
facebook oldal létrehozását határozta el, 
amelyen hatékonyabban és gyorsabban 
kommunikálhatnak korosztályukkal. Az 
ötlet megvalósításához az ifjúsági munka-
bizottság felajánlotta segítségét, háttértá-
mogatását és várja a további javaslatokat.

A közgyűlés záró részében Sebők 
Balázs főiskolai docens, szintén az ifjú-
sági munkabizottság tagja ismertetett 
néhány programtervet. Szeretnék fel-
éleszteni a gyalogos túrázást, valamint a 
közösen végzett munkát, mint például 
a parkrendezés, városszépítés. Mindeze-
ket közösségépítési célzattal, ilyen alkal-
makkor ugyanis jobban megismerhetik 
az emberek egymást. Egyéb ötleteiket 
2019-ben eljuttatják az iskolákhoz is, 
akik remélik partnerek lesznek a megva-
lósításban.

Az ifjúság is beleszólhat

A Jászberényi Birkózó Club fiatal 
versenyzői nem tétlenkedtek szept-
ember második felében, hiszen Szá-
raz Tibor tanítványai több versenyen 
is szőnyegre léptek, és ami lényeges, 
két birkózó diákolimpia bajnok lett.

ács

Szeptember 21-én rendezték a 
Diák I. Országos Diákolimpia dön-
tőjét Püspökladányban. A Jászberényi 
Birkózó Clubból hárman jutottak be 
az országos döntőbe, ahol Baráth Konor 
54 kg-ban remek birkózással a nagyon 
erős mezőnyben az 5. helyen végzett. 

Másnap szeptember 22-én a Serdülő 
Kötöttfogású Diákolimpia döntőjét bo-
nyolították Püspökladányban. Itt Beszteri 
Milán jó birkózással, - a közel 30 fős 
mezőnyben - két győztes és egy vesztes 
meccsel a 8. helyen végzett az 57 kilósok 
között. 46 kg-ban Hudra Gergő szeren-
csés sorsolással 5. helyen zárt.

Szeptember utolsó hétvégéjén, a 
Karcagon rendezett Diák II. Kötöttfo-
gású Diákolimpián taroltak a berényi 
srácok. Ide négy birkózó kvalifikálta 
magát a JBC-ből. A versenyt sporttör-
ténelmi sikerrel zárták, hiszen a nap vé-
gén két bajnokot ünnepelhettek Száraz 
Tiborék.  

A 26 kilóban Kiss Keve a tőle meg-
szokott pörgős birkózással ismét átgá-
zolt a mezőnyön, így a két magyar baj-
noki címéhez egy diákolimpiai aranyat 
is hozzátett. Másik aranyérmüket az 58 
kg-os Nagy Levente szállította, ezúttal 
magabiztos birkózással, végig koncent-
rálva a versenyt, ezzel megszerezte első 
aranyérmét országos versenyen. Szin-
tén döntőt birkózott a 38 kilós Fülöp 
Huba is, neki viszont nem jött össze a 
bravúr, de így is szépen csillogó ezüst-
érem került a nyakába. A 32 kg-os me-
zőnyben Mondi Leventének ezúttal nem 
sikerült az éremszerzés, az 5. helyen fe-
jezte be a versenyt.

Diákolimpia bajnokok a birkózók

 folytatás az 1. oldalról

Hosszú éjszaka a Campuson

1000-es fogyatkozást – a svájci gleccserek 
száma 80-90%-al lecsökken. 

Az este hét óráig tartó programso-
rozatot dr. Koltay Tibor főiskolai tanár 
és segédje, Jávorszky Ferenc online életre 
való felkészítője zárta. Az álhírek, félre-
informálás és manipuláció nevet kapó 
előadás elsősorban középiskolásokra spe-
cializálódott útmutatásokat tartalmazott 
annak érdekében, hogy még véletlenül se 
essenek a cyber bűnözők csapdáiba, akik 
a kor és a technika előrehaladtával egyre 
ravaszabb módszerekhez folyamodnak, 
hogy kárt tegyenek az internet fiatal, fo-
gékony használóiban. 
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A Szent István Sport Általános Iskola 
és Gimnáziumban 13. alkalommal 
emlékeztek meg a Magyar Népmese 
napjáról szeptember 28-án. 

Kazsimér

A rendezvénnyel az intézmény az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által meghirdetett Családok Éve prog-
ramsorozathoz és a Magyar Olvasás 
Társaság pályázatához csatlakozott, en-
nek egyik nyertese az iskola lett. 

Az eseményt megelőzően az alsó 
tagozatosok két hetet kaptak, hogy a 
kihirdetett próbákat teljesítsék. Mese-
sarkok készültek a tantermekbe, illuszt-

rációk és bábok kerültek ki az ügyes 
kezek közül, és a gyerekek a Városi 
Könyvtár Mesebirodalmába is látoga-
tást tettek némi hamuban sült pogácsá-
val a tarisznyájukban. 

A jutalom – mint ahogy az a fa-
bulákban is lenni szokott –, most sem 
maradt el. Az osztályonként járó, vö-
dörnyi varázsmogyorós nápolyit ün-
nepélyes keretek között vehették át a 
diákok, a legjobb rajzok pedig az iskola 
faliújságján kaptak helyet. 

A programok között volt drámajá-
ték, bábelőadás, élőszavas mesemondás, 
de a könyvtár dolgozói sem várták üres 
kézzel a kicsiket. Kerekné Mihalik Judit 
alkotó és Farkas Edit, a Hamza Múzeum 
igazgatója a kézműves programok lebo-
nyolításából vette ki a részét, míg Utasi 
Hajnalka író művészeti foglalkozásán a 
gyerekek tréfás befejezést adhattak a tör-
téneteknek, és a szereplők is megeleve-
nedtek a színes papírlapokon. 

A programokat több mint három-
száz alsó tagozatos tanuló látogatta meg 
a pedagógusok, a külsős szakemberek 
és a tanító szakos főiskolai hallgatók 
munkájának jóvoltából.

Mesés nap a suliban

A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria 
munkatársainak egyik legfontosabb 
törekvése átadni a képzőművészet 
szeretetét, a technikák ismeretét a 
környezete számára. Erre kiváló al-
kalom az időről-időre megszerve-
zett műhelymunka, mely múlt hét 
szombaton a Műhelytitkaink sorozat 
történelmében a 16. foglalkozást szá-
molhatta.

szabó

A képzőművészetek közül talán az 
egyik legkevesebbet emlegetett techni-
ka a rézkarc, amely egy délutánra fősze-
repet kapott a múzeum repertoárjában. 
Minden bizonnyal ennek köszönhető 
az is, hogy számos kíváncsi szempárt 
vonzott a technika bemutatása, melyre 
Herczeg István, az egri származású gra-
fikust kérték fel. 

Kerekné Mihalik Judit nyitotta meg 
a Műhelytitkaink sorozat keretében 
létrejött időszaki kiállítást. Dr. Arató 
Antal egykori elismert könyvtárigazga-
tó előszeretettel gyűjtött fametszeteket, 
linóleummetszeteket és rézkarcokat. Ez 
utóbbi válogatásból kerültek ki: Hincz 
Gyula, Kass János, Stettner Béla és 
Würtz Ádám most bemutatott grafikái. 
A Jászságban nem sok művész foglalko-
zott a grafika ezen ágával, így a Hamza 
gyűjtemény is mindössze Rudnay Gyu-
lától őriz három alkotást.

A kiállító grafikusok kiemelkedőt 
alkotottak a mesék világában is. Meseil-
lusztrátori munkájukkal az 1970-es évek 
szülöttei már gyermekkorukban meg-
ismerkedhettek. Többek között Hincz 
Gyula illusztrációi köszönnek ránk Weö-
res Sándor-kötetekből is. A könnyedebb 
témákon túl nem okozott számára fej-
törést a komolyabb témák feldolgozása 

sem, hasonlóan Kass Jánoshoz, aki on-
totta magából az illusztrációkat. Egy év 
alatt 334 könyvet illusztrált és az 1999-es 
frankfurti könyvkiállításon a Legszebb 
könyv díjat is átvehette, továbbá a ma-
gyar bélyegtörténelem egyik legnagyobb 
alakja, hiszen 50 témakörben 88 bélyeg 
fűződik a nevéhez. Édes a siker íze a te-
kintetben is, hogy különleges bélyegeit 
Herczeg István, a délután vendége és 
Kopcsik Lajos cukrászmester felnagyítot-
ta, majd marcipánra festette, amit számos 
díjjal elismertek. 

Würtz alkotásai megidézik a mesék 
világát. Aprólékos, groteszk munkái drá-
maiságot közölnek, a színes kompozíciók 
miatt mégis pazar látvány tárul elénk.

Az előadó végül Stettner Béla mun-
kásságát méltatta. Művészetét tekintve 
eltér a többi alkotótól, mégis illeszkedik 
a többi grafika közé. – Rá sokkal inkább 
jellemző a realizmus, de sajátos realista 
művészetét egyéni formaalakító készség 
jellemezte – részletezte Mihalik Judit. 

Az előadás után Herczeg István 
osztott meg érdekességeket Kass János 
bélyegeiről, és persze a rézkarc forté-
lyairól. – Rajzra és tartalmilag is sok 
mindent bele lehet tenni a rézkarcokba 
– mondta a grafikus. Kifejtette, hogy 
ugyan a fiatalokat nehezebb megfogni 
a művészet ezen ágával, mégis fontos, 
hogy megtapasztalják azt az elcsende-
sedést, amit az alkotói folyamat nyújt. 

A délutáni foglalkozáson a közös 
munka érvényesült, hiszen egy lemez-
be a repülés és a zuhanás témaköreiben 
karcoltak szimbólumokat a jelenlévők. 
Ezt követően került sor a kimarásra és 
a lenyomat készítésére. A rézkarc forté-
lyait illetően az alkotók elsajátíthatták a 
tükörképben gondolkodás fontosságát 
és a sokszorosító grafikai eljárás alkal-
mazását.

A rézkarc rejtelmei

Az idei szeptember programokban és 
élményekben is gazdag volt a Jász – 
Kertbarát Klub életében.

Szeptember elsején értünk haza öt-
napos erdélyi körutunkról.  Többeknek 
első alkalommal adatott meg, hogy meg-
ismerjék Nagyvárad, Kolozsvár, Maros-

vásárhely, Segesvár, Korond, Szováta, 
Székelyudvarhely és Székelykeresztúr 
nevezetességeit. Jártunk Jászberény 
testvértelepülésén Marosszentgyörgyön 
is, ahol Birtalan István alpolgármester, 
valamint Bereczki Sándor kalauzolta és 
látta vendégül a kertbarátokat. 

A tordai sóbánya, Torockón a főut-

ca fehér házai és a székelykő, Zetelakán 
a víztározó, Farkaslakán pedig Tamási 
Áron szülőházának megtekintése min-
denkinek elnyerte a tetszését. Az öt 
nap talán legemlékezetesebb és legfel-
emelőbb eseménye az volt, amikor – az 
utolsó kétszáz méter szintkülönbséget 
gyalogosan leküzdve – feljutottunk a 
Madarasi – Hargita 1801 méteren lévő 
csúcsára. Arra a helyre, amit a széke-
lyek szent hegyének tartanak, és amit 
minden magyar embernek látni kell! 
A világ minden tájáról találtunk ott 
koszorúkat, kereszteket, kopjafákat, 
feliratokat, szalagokat – a legtöbbet 
persze Magyarországról.

Szeptember közepén a szigetszent-
miklósi országos kertbarát találkozón 
és kiállításon mutatkozott be a klub. 
A látványos terménybemutató mellett 
tablókon felvillantottuk a közösség 45 
éves történetét is. Nagy sikere volt a 
szörp, lekvár, gyümölcs, sütemény és 
pálinka kóstoltatásunknak is.

A kertbarátok rendszeresen láto-
gatják a Jászság településeit, mert fon-
tosnak tartjuk a helyi értékeink megis-
merését is. Szeptember 18-án délután 
Jászalsószentgyörgy volt az úti cél. A 
település polgármestere, Szarvák Imre 
a Lovas Centrumban várta a kertbará-
tokat, és tájékoztatott bennünket ered-
ményeikről, terveikről. A továbbiakban 
a Tájházhoz, a Vízimalomhoz, a Vadas-
parkhoz és a Halas-tóhoz kalauzoltak el 
vendéglátóink: Simon Károly és Lukácsi 
László helytörténészek. A napot vacso-
rával és hangulatos énekléssel zártuk.

Sor került a hagyományos szüre-
tünkre is. Túri Zoltán borász szőlőjében a 
kékfrankost szedtük.  A szüret „második 
felvonására” majd novemberben kerül 
sor, amikor egy bográcsos pörkölt elfo-
gyasztása után megkóstoljuk az új bort is.

Sas István 
a kertbarát klub elnöke

Mozgalmas ősz a kertbarátoknál
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Az ünneplők a Déryné utcában 
gyülekeztek a város egykori művész-
nőjének valamikor ott álló szülőháza 
helyszínén, amelynek emlékét ma a 
márványtábla őrzi. A tábla előtt Horti-
né dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igaz-
gató asszonya szólt az érdeklődőkhöz. 
Rövid köszöntőjében felidézte Déryné 
Széppataki Róza életútjának főbb állo-
másait. Ezt követően a helyi szerveze-
tek és a város képviselői elhelyezték az 
emlékezés virágait, majd a Jász Múze-
umban folytatódott az ünnepség. 

225 évvel ezelőtt született Schenbach 
Rozália a kultúra megannyi területén ma-
radandót alkotó művésznő, akinek mun-
kássága példaértékű a magyar nemzet 
előtt. Életműje arra ösztönözte a szerve-
zőket, hogy minden évben elismerésben 
részesítsék a zene, irodalom, színjátszás, 
és a tánc területén kimagasló oktatói, elő-
adói és menedzseri munka végzőit. Ezt 
szimbolizálja a Déryné Emlékplakett, 
amellyel ezúttal Bíróné Fülöp Rozáliát és 
Farkasné Szőke Tündét tüntették ki. 

A méltatásban elhangzott, hogy Bí-
róné Fülöp Rozália helyben végzett kö-
zépiskolai tanulmányai után Debrecen-
ben népművelő könyvtár szakon szerzett 
képesítést 1977-ben. Friss diplomásként 
a városban vállalt szerepet a Jászsági 
ÁFÉSZ-nél közművelődési előadóként. 
Az ő ötlete nyomán alakult meg a Jász-
sági ÁFÉSZ Kórus, mely ma a Székely 
Mihály Kórus nevet viseli. Az idén fenn-

állásnak 40. évét ünneplő kórus elnöki 
feladatait, illetve a kuratórium elnöki te-
vékenységét is Bíróné Fülöp Rozália látja 
el. Rendszeres fellépői a városi kulturális 
programoknak, de jó hírünket viszi az 
énekkar a határon túlra is. 

Farkasné Szőke Tünde általános is-
kolai tanulmányait a Székely Mihály 
Általános Iskolában kezdte ének-zene 
tagozaton. Mellette a Palotásy János Ze-
neiskola növendéke volt, ahol CS. Nagy-
né Turi Márta és Hagyó Lászlóné keze 
alatt sajátította el a zongorázás fortélyait. 
Tanulmányait a debreceni Kodály Zol-
tán Zeneművészeti Szakközépiskolában 
folytatta, majd 1997-ben a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola debreceni kon-
zervatóriumában zongoratanári szakon 

végzett. Később Budapesten énekkísérő-
korrepetitor, majd pedagógus szakvizsgát 
tett. 2003 óta Jászberényben él és jelen-
leg a Palotásy János Zeneiskola igazgatói 
feladatait látja el. Elkötelezetten végzi 
munkáját és emellett lelkes menedzselője 
a helyi tehetségeknek. 

Mindkét díjazott a zene népszerűsí-
téséért végez áldozatos munkát, melynek 
méltó elismerése volt a Déryné Emlék-
plakettek átadása a zene világnapján. Az 
ünnepséget a Déryné-szelet édesítette 
meg, amit a díjak átadása után szolgáltak 
fel a múzeum dolgozói. A kávéházi han-
gulatban kialakult beszélgetések a Déry-
né hol van? című 1975-ös film levetítésé-
vel halkultak el, hiszen minden tekintet a 
vászonra szegeződött.

Ajánló

Programajánló
● Országos Könyvtári Napok – 
programok a Városi könyvtárban
Október 4., csütörtökön kiállítás 
nyílik a szalmafonók, papírfonók 
munkáiból. 9 óra „Könyvtári krea-
tívok” Folded book art workshop – 
Nagyné Fülöp Krisztinával, Origami 
könyvtárosokkal. 17 óra „Merész ma-
gyarok” – Író-olvasó találkozó Nyáry 
Krisztián íróval, moderátor Hevesi 
Judit költő. Október 5. pénteken 
10 órától Kerekítő foglalkozás – népi 
ölbeli játékok Kovács Zoltánné Krisz-
tával. 9-18 óráig „Itt a piros! Hol a 
piros?” Könyves nyomkereső játék a 
könyvtárban. 9-18 óráig „Szükség 
van még könyvekre?” - véleménycsere 
a Facebookon. Október 6., szomba-
ton 9.30-tól „Örökség és emlékezés 
- Egy zsidó templom története” Hely-
ismereti könyvtári túra Parti Csaba 
helyismereti könyvtárossal. Októ-
ber 7., vasárnap 17 órától Nordic 
Walking a könyvtárosokkal a Zagyva 
gáton (indulás a Zúgótól!).
● Meditációs gyakorló est 
Október 4., csütörtökön 18 órától 
az Ébredő Fények Rend Akadémia 
műhelymunkája során, dr. Őrlős 
Gábor közreműködésével, a „felébre-
dés” folyamatát segítő gyakorlatokat 
ismerhetnek meg az érdeklődők. A 
gyakorló est helyszíne az Ideál Center 
(Táncsics M. u. 2.).
● Könyvbemutató 
Október 5., pénteken 17.30-tól a 
60 éves a Palotásy János Zeneiskola 
programsorozat keretében könyvbe-
mutató és hangverseny helyszíne lesz 
a Déryné Rendezvényház.
● Az aradi vértanúk napja
Október 6., szombaton 16 órától 
Emlékezés az aradi vértanúkra, koszo-
rúzás a Kapitány kert közelében ta-
lálható emlékfasornál elhelyezett em-
léktáblánál. Ünnepi beszédet mond 
Metykó Béla helytörténeti kutató, 
közreműködik a Jászberényi Kos-
suth Népdalkör. A megemlékezésen 
tisztelegnek a Jász Lovas Bandérium 
huszárjai.
● Jótékonysági Musical és Operett Gála
Október 6., szombaton két előadás 
keretében Jótékonysági Musical és 
Operett Gálát rendeznek a Maci Ala-
pítvány javára az Ifjúsági Házban. 15 
órától az első előadáson fellépnek: 
Egyházi Géza, Sándor Péter, Koós 
Réka. 19 órától a második előadá-
son Egyházi Géza, Sándor Péter, 
Wunderlich József szerepel.
● Rózsafüzér királynéja búcsú
Október 7., vasárnap 10 órától Ró-
zsafüzér Királynője búcsúját ünneplik 
a hívők a Barátok templomában. A 
misét Veres András győri megyéspüs-
pök pontifikálja. Október 7., vasár-
nap 16 órától a Déryné Vegyeskar 
Hangversenyét hallgathatják meg az 

érdeklődők a Ferences templomban. 
Vezényel: Farkas Sándor, Zongorán 
kísér: Farkasné Szőke Tünde
● Bakancslista
Október 9., kedden 18 órától a Vá-
rosi Könyvtár kamaratermében Út a 
teljes szabadság felé négy kontinensen 
át címmel tart előadást Female Yeti, 
aki 2015-ben felmondott, bepakolt 
a táskájába és világgá indult tervek 
nélkül. 
● Papp Lajos szívsebész előadása
Október 10-én, szerdán 18 órakor 
az Egészség és Életmód sorozatban, 
az Ifjúsági Házban tartja előadá-
sát Prof. dr. Papp Lajos szívsebész 
professzor.”Vigyázzunk az egészsé-
günkre, mert az egészséget nem lehet 
megvenni sem gyógyszerekkel, sem 
étrend-kiegészítő termékekkel. Az 
egészségért meg kell dolgozni. Min-
den ember testből, szellemből és lé-
lekből van, ha ebből valamelyik nem 
működik, akkor az egészség felborul.”
● XXVI. Háztartási Készülék Szemi-
nárium
Október 11-én, csütörtökön 9 órá-
tól a Gépipari Tudományos Egyesület 
Háztartási Gépek Szakosztálya ren-
dezi hagyományos szemináriumát a 
Szikra Galériában, melynek témája a 
munkaerő helyzet, Ember és Automa-
tizálás most és holnapután címmel.
● Alumni nap – Öregdiák találkozó
Október 13-án, szombaton 10 órá-
tól az EKE Jászberényi Campusán az 
egykori Tanítóképző főiskolán várják 
a volt hallgatókat Díszoklevél-átadó 
ünnepségre és öregdiák találkozóra.
● Asszonyok – népi színjáték 
Október 13-án, szombaton 18 órá-
tól látható a Lehel Film-Színház szín-
padán a 10 éves Jászsági Hagyomány-
őrző Egylet premier előadása. A darab 
1918 nyarán, az I. világháború utolsó 
évében játszódik Jászberényben. A 
történet a hátországban maradt asz-
szonyok életét mutatja be a család 
egy napján keresztül, amely többnyire 
most is úgy zajlik, mint korábban, de 
lépten-nyomon átszövi a fronton har-
coló szeretteik iránti aggodalom.
● Családi Matiné - Óz, a nagy va-
rázsló
Október 14-én, vasárnap 11 órakor 
kezdődik a Lehel Film-Színházban 
a Családi Matiné gyermekelőadása. 
Dorkát egy forgószél Óz birodalmába 
repíti Toto kutyájával, ahol számos ka-
landba bonyolódik.
● Európai Art Mozi Nap
Október 14-én, vasárnap három 
érdekes film látható a Lehel Film-
Színház Sára Sándor termében. 
16.15-től Ruben Brandt, a gyűj-
tő; magyar animációs akció thriller; 
18.15-től A szent és a farkas, olasz 
játékfilm; 20.15-től A bűnös; dán 
thriller.

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.


Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

● méhviasz gyertya 06-30/483-07-90
/Csomor Családi

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

aKácméz 
Vásár!

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
fenntartási idő

felhÍVás
Várunk minden érdeklődőt a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 

Egészségfejlesztési Irodája

CSOPORTOS DIETETIKAI TANÁCSADÁS
programjának októberi időpontjaira:

fogyókúrás csoport: 2018. október 10., 13.30 óra.
cukorbetegek csoportja: 2018. október 16., 13.30 óra.
egészséges kismama csoport: 2018. október 16., 10 óra.

helyszín:  Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Egészség-
fejlesztési Irodája, (Gyermekosztály épülete, földszint)

tájékoztatás és előzetes bejelentkezés:
telefonon: 06-57/500-200/294 mellék 
(13-15 óráig/dietetikusok)
e-mailben: dietetikus@jaszberenykorhaz.hu

 folytatás az 1. oldalról

Díjátadó a zene világnapján

Október elseje a zene világnapja. Eb-
ből az alkalomból játékos zenei dél-
előttöt szerveztek a Zengő Óvodában 
hétfőn, ahová a város minden óvodá-
jából érkeztek főként nagycsoportos 
gyermekek.

demeter

A Zengő óvoda, mint a nevéből is 
következik, a „zenei ovi” programjának, 
sőt mindennapjainak részét képezi, és 
kitüntetett szerepet kap a különböző 
művészeti ágakkal, köztük a zenével való 
ismerkedés. Nem véletlen hát, hogy év-
ről évre az itteni óvó nénik szervezik meg 
élményszerűen a város ovisainak a Zene 
világnapját.

Erre a délelőttre játékos zenei felada-
tokkal készültek. Ismerkedés a hangsze-
rekkel, ritmusjátékok, dallamfelismerés, 
közös éneklés és néptánc – mindezek 
a gyerekek életkorának megfelelően. 
A lurkók óvodánként egy csapatot al-
kotva, akadályversenyszerűen, szobáról 
szobára haladva gyűjtötték össze a pon-
tokat az ügyesen megoldott feladatokért. 
Megismerkedhettek a számukra még 
kevésbé ismert zenei eszközökkel, több 
népi hangszerrel is, mint a köcsögduda, 
doromb, melyek megszólaltatását nagy 
érdeklődéssel figyelték. Az egyik helyszí-
nen csengettyűkkel zenélhettek ismert 
dallamokat, de hangszerekből összeállí-
tott kiállításon is nézelődhettek. Máshol 
a fiúk kalapot csaptak a fejükbe, a lányok 
szoknyácskába bújtak és népi tánclépése-
ket, énekeket gyakoroltak, miközben a 
jász viseletet is megismerhették.

A játékos keretbe foglalt zenei impul-
zusok sora felejthetetlen, és talán megha-
tározó élménye volt a kicsiknek.

Zene-bona 
a Zengőben

Kétféle ember létezik: aki 
szereti a zenét, és aki meg 
fogja szeretni. Ezen szavak-
kal nyitotta galériája múlt 
keddi programját Szikra Ist-
ván, amelyen Kóródi Anikó 
operanagykövet volt a ven-
dégelőadó.

kárpáti

Az öt évvel ezelőtt életre 
hívott Opera Nagykövet prog-
ram elsődleges célja a felnövek-
vő generációval megismertetni, 
megszerettetni az opera műfa-
ját. Kóródi Anikó operaénekes 
a nemes feladat teljesítésének 
okán már többször járt a Jász-
ságban. Ezúttal a Szikra Galéria 
közönségének hozta házhoz e zenei mű-
faj varázslatos világát. 

A gyönyörű szoprán hanggal meg-
áldott énekesnő ezúttal a próza nyelvén 
szólt a közönséghez, akik között most 
egészen ifjak is jelen voltak, sőt aktívan 
részt is vettek az előadásban spontán 
versmondással, ügyes válaszokkal. A 
műsor kicsik és idősebbek figyelmét 
egyaránt lekötötte, mert Kóródi Anikó 
olyan érdekességeket közvetített, ame-
lyekre muszáj volt odafigyelni.

Bevezetésképp életéről, művészi 
karrierjének kezdeteiről osztott meg 
néhány információt. Elmondta, hogy 
Veszprémben született, és már az óvo-
dai évek alatt rálépett a muzsika útjára, 
hiszen zenei intézménybe íratták be 
szülei. Később, az általános iskolában 
gordonkázni és táncolni tanult, va-
lamint kórusban énekelt. Hitvallása, 
hogy a zene jót tesz a szellemnek és a 
léleknek. A muzsika vigaszt nyújt, és 
örömet közvetít. Mindemellett tudo-
mányos tény, hogy az agysejteket is sti-
mulálja, ezért is fontos, hogy minden 
gyerekhez a lehető legkorábban eljus-
son a muzsika, beléjük nevelődjön a 
zene szeretete. 

Anikót az iskolai évek alatt ragad-

ta magával a színpad varázsa, amikor a 
Veszprémi Színház gyermekoperáiban 
szerepelt. A dunántúli városból mesz-
szire jutott, a Magyar Állami Ope-
raház mellett számos külföldi opera 
színpadon énekelhetett a legnagyobb 
szerepekben. A körbeadott fotókon 
láthattuk fantasztikus jelmezeiben tün-
dökölni, és a kivetítőn közvetített fel-
vételeken hallhattuk szépséges hangját. 
A Carmenből Michaela, a Varázsfuvo-
lából Papagena, a Rigolettóból Gilda, 
a Denevérből Adél áriája hangzott fel. 

A zenei betétek mellé a zeneszerzők-
ről és az operákról is mesélt az előadó. 
Most képzeletben betekinthettünk a 
kulisszák mögé, sőt még a súgólyukba 
is. Fültanúi lehettünk vicces jelenetek-
nek, megtudtuk milyen nehézségekkel 
kell megküzdeni, hogy a színész mind 
hangban, mind testben, lélekben min-
dig tökéletes legyen a színpadon.

Az Egy élet zenéje című előadásba 
besűrített mondanivaló nem elégítette 
ki maradéktalanul a közönséget, így a 
hivatalos műsort követően bőven el-
árasztották Anikót kérdéseikkel, aki 
szívesen válaszolt valamennyi kíváncsi 
érdeklődőnek a Szikra Galériában szo-
kásos borozós, csevegős baráti stílusban.

A muzsika nagykövete
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Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
október 4. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír) 
Jb., Tesco, 
Tel.: 506-930

október 5. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 6. szombat
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

október 7. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 8. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 9. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

október 11. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 12. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 13. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 14. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Június 1-től a mindenkori ügyeletes gyógyszertár  ügye-
leti ideje a következő: hétköznap: 20-7 óráig, szombaton: 
19-9 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon: 18-tól másnap reg-
gel 7 óráig. Szombatonként a TESCO-ban lévő PatikaPlus 
(volt Elixír Gyógyszertár) 12-19 óráig tart nyitva.

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
október 6. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
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
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 bejelenté-
se: 06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; 
Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágí-
tás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. 
Csőtörés jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 
24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: 
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 
06-80/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási 
időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra, 
csütörtökön 8-12 óra között.; REGIO-KOM Kft. szelektív hulladék-
gyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-57/540-131, 06-57/540-
132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-
57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 
06-57/411-933, 06-57/411-643.

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 u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com

Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
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

Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Jászberény város közéleti hetilapja

Csütörtökön anticiklon 
alakítja hazánk időjárását, így 
többnyire derült, csapadék-
mentes idő ígérkezik. Az éj-
szakai hőmérséklet 3 és 10 fok 
körül alakul, péntekre hűvö-
sebb hajnal várható. Hétvégére 
csapadékosabb idő köszönt be, 
vasárnap egy-egy zivatar kiala-
kulása sem kizárható. Jövő hét 
elején felhős, borult lesz az ég, 
ugyanakkor előbújnak a nap 
sugarai is.

Sárgul a hársfalevél, pironkodik az ég alja

Még több sporteseményért keresse 
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook 
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

A múlt heti tóalmási 1-1-es döntet-
len után vasárnap délelőtt  Jászbe-
rény női labdarúgócsapata a pont 
nélkül álló Eger együttesét fogadta a 
győzelem reményében.

Pesti József

Nem bíztak semmit sem a véletlen-
re a hazai lányok, hiszen az első perctől 
a kapujukhoz szögezték ellenfelüket. 
Több távoli lövéssel próbálkoztak, de 
ezek vagy célt tévesztettek, vagy a ven-
dégek kapusa védett olykor bravúrosan. 
A vendégek mindössze egyszer jutottak 
el komolyabban Göblyös Imola kapujá-
ig, igaz ez a lövés majdnem szétforgá-
csolta a felső lécet. Gólt viszont Sipos 
Anikó révén a 35. percben az ezúttal 
sárga mezben játszó berényiek értek el, 
amely kissé potyaízű volt.

A második félidő elején is a vendég-
látó berényieknek voltak lehetőségeik, 
szinte csak az egri portás tartotta meccs-
ben csapatát remek védéseivel. Aztán 
közel negyedórányi játék után először 
Pomaházi, majd Tóth Adrienn szerzett 
gólt, amelyre a vendégeknek még volt 

egy válaszuk, de ezzel el is lőtték puska-
porukat. Következett Tóth Adrienn (ké-
pünkön középen), aki  megállíthatatlan 
volt. Tizenhárom perc alatt egymás után 
hatszor! vette be az Eger kapuját.

Jászberényi FC - Eger SE 9-1
Magabiztos győzelmével feljött a 

második helyre csapatunk, amely a 
következő fordulóban jövő vasárnap 
Nagykátára látogat.

Kiütés a második félidőben

Ha csak jobb gólkülönbséggel is a 
három üldöző előtt, de mégis lista-
vezetőként – és az egy héttel korábbi 
kupabravúrral a háta mögött – utazott 
Debrecenbe a Jászberényi FC a 8. for-
duló mérkőzésére. Várható volt, hogy 
nem lesz könnyű menet a több volt 
élvonalbeli játékossal felálló hajdúsá-
giak elleni találkozó, a végeredmény 
azonban ezzel együtt is kellemetlen 
meglepetés.

Szőrös Zoltán

Nem nehéz megállapítani az eddigiek 
alapján, idén még kiegyensúlyozottabb a 
labdarúgó NB III Keleti csoportjának 
mezőnye, így szinte minden összecsapás 
előtt elmondható, bármi lehetséges. A 
DEAC kicsit gyengébb szereplése ellené-
re is tudható volt, nem árt az óvatosság, 
ám nem egészen tíz perc elteltével Balogh 
révén előnybe kerültek a hazaiak (1-0). 

Újabb tíz perc múlva pedig Bíró fejesével 
már két gól volt a különbség (2-0) a csa-
patok között. A 27. percben aztán éledez-
hettek a jászberényi remények, amikor 
László bal oldali beadásából Farkas lőtt 
a bal sarokba (2-1), de három perc sem 
kellett a harmadik debreceni találathoz, 
a sok nagy csatát megélt Sidibe közelről 
volt eredményes (3-1). 

Ha maradt is esély a felzárkózásra, a 
60. percben mindez egyre távolabbinak 
tűnt, amikor Bíró ezúttal lábbal mattol-
ta a jászberényi kapust, Miskit (4-1). Bár 
még félóra volt hátra, s közben Herczeg a 
kapufát is eltalálta, a JFC-ből ezúttal hi-
ányzott a kellő lendület és átütőerő. Rá-
adásul öt perccel a befejezés előtt újabb 
keserű pirulát kellett lenyelni. Egy indítás 
után Kerekes rúgott kapufás gólt, kiüté-
sessé téve a pályaválasztó sikerét (5-1). 
Az elején kimaradt helyzetek után hiába 
próbálkoztak Ludasiék, a DEAC megér-
demelten nyert.

Debreceni EAC – Jászberényi FC 
5-1 (3-1) 

A sűrű élbolyból egyedül az újonc 
Sényő tudott győzni, így – három pontos 
előnyre szert téve a JFC előtt – a szabol-
csiak vették át a vezetést a bajnokságban, 
a döntetlenező ESMTK-nak egy ponttal 
van több, a vereséget szenvedő Szolnok 
pedig maradt Arany László csapata mö-
gött. Az előrelépésért a 8. helyen álló, 
mindössze három ponttal kevesebbet 
gyűjtő Putnok elleni meccsen kéne ten-
ni, október 7-én, vasárnap a megszokott 
gyöngyösi helyszínen, 14.30-as kezdéssel. 

Időközben sorsoltak a Magyar Ku-
pában, ahol a legjobb 32 közé jutásért az 
NB I-ben jelenleg is dobogós Bp. Hon-
védet kapták ellenfélnek a mieink. Azt 
még nem tudni, hogy az október 31-i 
mérkőzést hol játsszák, miután a Gyön-
gyös is otthon lép pályára a Kisvárda el-
len azon a napon, de a vezetőség keresi a 
megoldást.

Váratlan pofon Debrecenben

Fotó: Pesti József

Elkezdődött a küzdelemsorozat a ko-
sárlabda NBI/A csoportjában is, ahol a 
jászberényi csapat az első mérkőzésen 
a paksiakat fogadta. 

Ács Tibor

Az első pontokat mindjárt egy hár-
massal a vendégek szerezték, majd egy 
darabig vezettek is, ám 10-10-nél beér-
ték őket a hazaiak és az első 10 perc már 
hárompontos (18-16) előnyükkel zárult. 
A második negyedben aztán még jobban 
felpörgött a berényi gárda és volt, amikor 
már 13 ponttal (36-23) is vezettek. Ám 
Szrecsko Szekulovics mester „fiai” ponto-
sabban kezdtek célozni és szép lassan zár-
kózni kezdtek, de csak hat pontra tudták 
megközelíteni a berényi gárdát, így 44-
38-as állásnál mentek pihenni a csapatok.  

Úgy tűnik, hogy a nagyszünet a ven-
dégeknek tett jót, hiszen gyorsan egy 
egységnyire (48-47) csökkentették hát-
rányukat, majd később ki is egyenlítet-
tek (58-58), sőt átvették a vezetést is, a 
negyed végére pedig hatpontos (61-67) 
előnyre tettek szert. A zárószakasz aztán 
elképesztő izgalmakat hozott. Kezdő-
dött azzal, hogy a jól játszó berényi cen-
ter Pantelics kipontozódott. Szerencsére 
azonban ez nem okozott törést a hazai 
csapat védekezésében, mert a csereként 

beállt Czirbus József szenzációs védeke-
zése többször is tapsra ragadtatta a lelkes 
publikumot. Így 73-73-nál már egyenlő 
volt a találatok aránya. Innentől kezdve 
fej-fej mellett haladt a két alakulat. 80-
79-s JKSE vezetésnél az atomvárosiak 
megtorpantak egy kicsit, Cseh Györgyék 
pedig a 6. „emberük”, azaz a szurkoló-
tábor hathatós segítségével nyolc pontra 
(87-79) növelték előnyüket. A vendé-
geknek eszük ágában sem volt feladni 
a meccset. Sőt az utolsó támadásuk – 
egypontos JKSE előnynél – ha találattal 
végződik, ők nyernek. Szerencsére ez 
nem jött össze, mert Trajkovski az utolsó 
másodpercben 3-4 méterről elengedett 
dobása lecsorgott a gyűrűről. 

JP Auto-Jászberényi KSE - Atom-

erőmű SE 91–90 
JKSE: Nelson 22/3, Rakics 10/3, 

Coleman 19/3, Alekszandrov 20/12, 
Pantelics 10. Csere: Cseh 4, Kerpel-
Fronius 4, Ruják B, Czirbus 2.

– Azért látszott, hogy a bajnokság 
elején vagyunk, mert mindkét csapat sok 
hibával játszott. Összességében azonban 
elégedett vagyok a fiúkkal fontos mér-
kőzést nyertünk egy jó Paks ellen. Na-
gyon köszönöm a berényi szurkolóknak 
a segítséget, akik végig mellettünk voltak. 
– nyilatkozta a mérkőzés után Nikola 
Lazics, a berényi csapat vezetőedzője. Két 
alkalommal idegenben játszik a JKSE, 
így legközelebb csak október 20-án ját-
szik hazai pályán, amikor az Alba lesz a 
vendég Jászberényben.

Győzelemmel kezdtek a kosarasok

Fotó: Gémesi Balázs


