
Sára Sándorra emlékezünk
Szeptember 22-én hunyt el az operatőrként 
és rendezőként is filmtörténeti 
klasszikusokat jegyző Sára Sándor. 
Nekrológ a 7. oldalon

Százak vasparipán
Hétvégén rendezték meg a 28. Zagyva-
Hajta Kerékpáros Teljesítménytúrát, 
melyen több százan vettek részt. 
Tudósítás a 6. oldalakon

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Új folyam 8. év 40. szám (XXXI./40.) 2019. október 3.

Kultúra nélkül is lehet élni, de minek?
A Jászság iskolateremtő szobrászától, a nemrég elhunyt 
Máté Györgytől a vele készített életút interjúval 
búcsúzunk. 
Interjú az 5. oldalon

A kosárlabda szurkolók már nagyon 
várták az idei szezonkezdetet, így igen 
sokan választották kikapcsolódásnak 
és nem mellesleg szurkolásnak szept-
ember 28-át. Jászberény kosárlabda 
csapata Sopront fo-
gadta a nyitányon 
ezen a szombat estén.

Ács Tibor

A pár napja érke-
zett Phillip Miller és a 
„kosár-magyar” Mar-
co Marinkovic játéka 
kérdéses volt az első 
meccsen, de szeren-
csére a JKSE vezetői 
berszerezték a hiányzó 
dokumentumokat, így 
teljes kerettel lépett pá-
lyára a berényi gárda. 
Az első találat is részük-
ről esett, ami LaMarkus 
Reed nevéhez fűződik, 
majd fej-fej mellett ha-
ladt a két gárda. Ám 
később a hűség város-
ának kosarasai sebessé-
get váltottak és nyolc 

egységgel vezettek (18-26) az első negyed 
végén. A folytatásban is fokozódott a 
tempójuk, mert sajnos a mieinknél aka-
dozott a csapatjáték. 

Vereséggel kezdtek a kosarasok

folytatás a 8. oldalon  Kárpáti Márta

Déli tizenkét órakor indult az első 
járata a városnéző kisvonatnak, ami 
Jászberénynek az utóbbi tíz évben meg-
történt fejlesztéseihez vitte el Berény 
nyugdíjas lakóit. Az első kiránduláson 

Szabó Tamás polgármester kalauzolta 
végig a saját városukban ezúttal turis-
taként nézelődő polgárokat. 

A jó hangulatú, informatív túra után 
az Ifjúsági Házban egy tál finom ebéd 
várta Jászberény valamennyi idős lakóját. 

Őrizzék sokáig mosolyukat!
Jászberény Városi Önkormányzat a Jászkerület Nonprofit Kft-vel karöltve az 
Idősek Napja alkalmából ebéddel és szórakoztató délutáni műsorral kedves-
kedett városunk szépkorú lakóinak kedden az Ifjúsági Házban.

folytatás a 4. oldalon  

Idén is csatlakozott a Jászberényi 
Városi Könyvtár a Kutatók éjszakája 
országos programsorozathoz, mely 
minden évben sok tudóspalántát vonz 
a változatos helyszínekre. Ez alkalom-
mal könyv – és csillagász bemutatón, 
meseszínházi és madár érdekességeket 
felölelő előadáson szívhatták maguk-
ba a szakértelmet az érdeklődők.

Kazsimér Nóra

A beharangozott előadók sorában 
elsőként az őszi író-olvasó találkozókat 
megnyitó Réti Lászlót köszönthettük 
a könyvtár kamaratermében. A rend-
őrtisztit végzett egykori nyomozó nem 
titkoltan korábbi hivatásából merít ins-
pirációt főként krimi műfajban íródó 
könyveihez, melyekből évente akár több 
is kikerül a termékeny szerző kezei alól. 
Elmondása szerint a rendőrök – bár ezt 
nem afféle romantikus alkotásként kell 
elképzelni –, rengeteget írnak. Benne 
harminc évvel ezelőtt fogalmazódott 
meg az a törekvés, hogy unokáira izgal-
mas történeteket hagyjon.

– Töprengtem, mit tudnék felmu-
tatni, valami kézzel foghatót, ami az én 
szakmámban azért nem olyan egyszerű. 
Megpróbáltam könyvet írni, ez számom-
ra is kihívás volt, hogy véghez tudom-e 
vinni. Végül szerencsém volt, mert az első 
email kör után az egyik kiadó meg is vet-
te – idézte vissza szárnypróbálgatásait a 
szerző, aki eleinte még, a „sznobfaktor” 
hatására – jobban leveszünk egy krimit a 
polcról, ha angolszász név van rajta – ál-
néven publikálta a bűnügyi sztorikat. 

Felfedezők 
délutánja

folytatás a 6. oldalon  

Vechta és Jászberény városa tavaly 
ünnepelte testvérvárosi kapcsolatá-
nak negyedszázados évfordulóját. 
Akkor itt nálunk volt a rendezvény-
sorozat, most, szeptember 26. és 
október 30-a között pedig a német-
országi településen viszonozta a 
berényi delegáció a látogatást.

Halász Lajos

Jászberény népes delegációja autó-
busszal indult Vechtába csütörtökön 
reggel 5 órakor és drezdai megszál-
lással péntek délben érkezett meg a 
harmincezres kisvárosba. Útközben 
tapasztalhatták, hogy nem csak Jászbe-
rényben halad a világ, szinte mindenütt 
jelentős, több tízkilométeres útépítések 
lassították az utazást. 

A hivatalos programok közül a leg-
fontosabb péntek este volt a vechtai 
városházán, ahol a hatalmas, több eme-
letes magas, egylégterű fogadóhelyiséget 
zsúfolásig megtöltötték a házigazdák és 
magyar vendégeik. A köszöngetések-
nek, baráti vállveregetéseknek se vége 
se hossza nem volt, hiszen az iskolák, 
a tűzoltók, a rendőrség, az orvosok, az 
egyházi és civil szervezetek mind mind 
hosszú évek óta ápolják a barátságot 
egymással, jó ismerősökként találkoztak 
újra. Vechta polgármestere Helmut Gels 
is ugyanezt emelte ki, és Szabó Tamás, 
Jászberény polgármestere is ezt erősítette 
meg: a két település hivatalos kapcsola-
tai úgy váltak élővé, hogy a kisebb kö-
zösségek, sőt, egyes családok rendszeres, 
személyes kapcsolatba kerültek. 

Stabil a vechtai barátságunk

folytatás a 3. oldalon  

Az államfő, Áder János a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármes-
terek 2019. évi általános választását, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők 2019. évi általános válasz-
tását október 13. napjára tűzte ki. Jövő 
vasárnap szavazunk.

munkatársunktól

Jászberényben tíz egyéni körzet közül 
három párt, illetve egyesület mindegyik-
ben indít jelölteket, hozzájuk csatlakozik 
négy független jelölt. Ez azt jelenti, hogy 
a kettestől a nyolcas egyéni körzetig min-
denütt három jelölt neve szerepel a szava-
zólapon, és ők mind a Fidesz-KDNP, a 
Közösen Jászberényért Egyesület, és a Mi 
Hazánk Mozgalom jelöltjei. 

Az egyes és a kilences körzetben  egy-
egy független induló is van, így 4-4 indu-
ló lesz, míg a tizes körzetben öten versen-
genek a mandátumért.

A négy polgármester jelölt közül egy 
független induló van, dr. Magyar Levente, 
míg a fenti három szervezet jelöltjei: dr. 
Szabó Tamás jelenlegi polgármester, Bu-
dai Lóránt, valamint Dobrosi Péter.

Jövő héten 
választunk
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Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

SIMON GYÖRGY  
nyugalmazott iskolaigazgató

(1931-2019)  
temetésén megjelentek, virágaikkal, 

koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal 
mély fájdalmunkban osztoztak. 

Köszönjük a Bercsényi Miklós Általános 
Iskola aktív és nyugdíjas dolgozóinak és 

Tóth Ildikónak a szép megemlékezést, va-
lamint a IUSTA  Temetkezési Szolgáltató 

munkatársainak a színvonalas ügyintézést. 
Dr. Antonio Da Rocha háziorvosnak, fele-
ségének és asszisztensének a korrekt, gyors és 

segítőkész hozzáállásukat, munkájukat.

A gyászmise 2019. október 5-én, 18 órakor 
a Jászberényi Főtemplomban lesz.

A gyászoló család

Emlékezés

HaMaR
aNdRáS
halálának 4.
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 
dédunokáid

Tájékoztatom Jászberény város la-
kosságát, hogy a 164/2008./XII.20./ 
FVM rendelet a három hónaposnál 
idősebb ebek veszettség elleni kö-
telező védőoltását és féreghajtását 
rendeli el, a 41/2010./II.26./Korm. 
rendelet figyelembevételével.

•	 A védőoltást október hónapban kell 
végrehajtani.

•	 Az oltás a Magyar Állatorvosi Ka-
mara határozata alapján díjköteles: 
3.800 Ft/db.

•	 Az ebek kötelező féreghajtása 10 
testsúlykg-onként 100 Ft/db.

•	 Az oltatlanul maradt ebek tulajdono-
sait a pótoltás befejezése után, a járási 
főállatorvos

•	 minimum 30.000 Ft bírság megfize-
tésére kötelezheti.

•	 Az oltáskor az elmúlt évi eboltási bi-
zonyítványokat hozzák magukkal!

Az eboltás helye és időpontja:

2019. október 7., hétfő:
•	 8.00 óra Újerdő Állami  Gazdaság
•	 8.30 óra  Tőtevényi iskola 
•	 9.00 óra Újerdő, templom 
•	 13.00-15.30 óra Hableány u. 1. 

2019. október 8., kedd:
•	 8.30 óra  Meggyespelei tejcsarnok
•	 9.00 óra Szentimre, Sánta kocsma 
•	 9.30 óra Szelei úti iskola
•	 10.00 óra  Rekettyési iskola
•	 10.30 óra Portelek
•	 14.00-15.30 óra Szérűskert u. - 

Redemptió u. sarok/Érpart

2019. október 9., szerda
•	 9.30 óra Hajta 
•	 10.30 óra Öregerdő iskola
•	 14.00-15.30 óra volt Fiat szalon, 

Honvéd u.

2019. október 10., csütörtök:
•	 8.00-10.00 óra Álmos u
•	 13.30-15.30 óra  Mező u. - Irányi 

D.u.sarok

2019. október 11., péntek:
•	 8.00-9.30 Kulacs vendéglő  

(Kossuth u.)

2019. október 12., szombat:
•	 8.00-10.00 óra Szent Imre herceg u.
•	 10.30-12.30 óra  Szent Imre herceg 

úti temető régi bejárata
•	 13.00-14.00 óra Hűtőgépgyári lakó-

telep Uszoda utcai garázssor

2019. október 14., hétfő
•	 8.00-10.00 óra Százszorszép sarok
•	 10.30-11.30 óra Neszűr 8.dűlő
•	 13.30-15.30 óra Kinizsi u. - Ady 

Endre u.sarok

2019. október 15., kedd:
•	 8.00-9.30 óra Volán telep (régi 

Hatvani u.)
•	 10.00-11.00 óra Kozma autójavító
•	 13.00-15.30 óra Gyöngyösi u. - 

Nádverő u. sarok

Pótoltás 2019. október 19., szombat:
•	 8.00-9.30 óra volt Fiat szalon - 

Honvéd u.sarok
•	 10.00-11.30 óra Gyöngyösi u. - 

Nádverő  u.sarok

Dr. Gottdiener Lajos
Jászberény jegyzője

Eboltás

Jászberény Városi Önkormányzat az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
val együttműködve meghirdeti 2020. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázatra azok az önkormányzat 
illetékességi területén állandó lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok jelentkez-
hetnek, akik
•	 hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

nappali tagozatos felsőoktatási hall-
gatók („A” típusú pályázat), 

•	 vagy a 2019/2020. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolá-
sok vagy felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intézmény-
be még felvételt nem nyert érettségi-
zettek, akik a 2020/2021. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási (nappali 

tagozatos) tanulmányokat kívánnak 
kezdeni („B” típusú pályázat). 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2019. november 5.

A pályázatot papírlapon (nyomta-
tott formában), a Jászberényi Polgár-
mesteri Hivatal (Jászberény, Lehel ve-
zér tér 18.) Humán és Önkormányzati 
Igazgatási Irodájához kell benyújtani.

A teljes pályázati kiírás 2019. októ-
ber 4-től letölthető a www.jaszbereny.hu 
honlapról, további információ kérhető 
személyesen a Polgármesteri Hivatal 
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) 
Humán és Önkormányzati Igazgatási 
Irodáján ügyfélfogadási időben, vala-
mint az 57/505-750-es telefonszámon.

Jászberény Városi Önkormányzat 
Humán Erőforrás Bizottsága

Pályázati felhívás Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra

„Mindennek megvan az órája, és minden 
szándéknak a maga ideje az ég alatt”

(Préd 3:1-9)
Köszönöm az elmúlt 13 évben ka-
pott bizalmat.

Megvan az ideje a számvetésnek is. 
A három választási ciklus önkormány-
zati képviselőség ideje alatt számos vá-
rosi döntésben vettem részt, amelyek 
gyarapították, szebbé-jobbá tették vá-
lasztókörzetemet, városunkat.

Az elvégzett munka a teremtő fo-
lyamatokban való részvételemet jelzi. A 
régi magyar erkölcs parancsa az, hogy 
az embereket csak cselekedeteik alapján 
szabad és kell megítélni.

Megvan az ideje a köszönetnyilvá-
nításnak is. 

Egyedül semmit sem érhettem vol-
na el. Köszönöm a háromszori újravá-

lasztásomat és minden segítséget a kép-
viselői munkámhoz!

Tisztelettel:
Baranyi László

a 8. választókerület képviselője

A képviselő köszönete

A Duna Gastro idei első intézmény-
vezetői értekezletét augusztus 29-én 
tartotta a cég képviselője, valamint 
az intézmények vezetői, munkatársai 
részvételével.

m. t.

A Duna Gastro üzletpolitikájának 
értelmében törekszik a folyamatos kap-
csolattartásra azoknál a városoknál, intéz-
ményeknél, melyek bizalmat szavaztak 
a Duna Gastro Kft.-nek. Időről időre 
széles körű, nyílt hangvételű, kötetlen 
beszélgetés keretében kér és ad visszajel-
zést az együttműködés eredményeiről, 
elvárásairól és jövőbeli feladatairól.

Ezeken a beszélgetéseken – a korábbi 
tapasztatok alapján – olyan egyedi meg-
oldások születtek, melyekkel még inkább 
bekerülhetett a gyermekétkeztető az in-
tézmények vérkeringésébe, jelen lehetett 
az óvoda, iskola életében. 

Közösen előremutató döntéseket 
hoztak, melyek példaértékűek a gyer-
mekétkeztetési piacon. A 2019/2020-
as tanévre például általános újításként 
bevezették, hogy több édes és sós pék-
sütemény kerül az étlapra; ezeket a köz-
kedvelt pékárukat helyben sütik ki jász-
berényi konyhájukon. 

A gyermekétkeztetést tavaly szeptem-
ber elseje óta ellátó Duna Gastro Kft. a 
kezdeti, napi 1.600-as adagszámról idén 
szeptemberre elérte a napi 2.300-as adag-
számot, de továbbra is törekszik a mi-
nőségi kiszolgálásra, és kezdeményezi a 
folyamatos párbeszédet. Arról is szó esett, 
hogy több, év közben érkezett intézmé-
nyi visszajelzést is megoldott már időköz-
ben a Duna Gastro Kft.

Közösen 
a gyerekekért

2019. október 5-én, a 
Főtemplom gyászmisé-
jén Simon György egy-
kori iskolaigazgatóért, a 
város Közszolgálati Élet-
műdíjas tanítójáért szól 
a könyörgés, aki szept-
ember 15-én távozott az 
élők sorából.

Simon György 1931-
ben született Jászberény-
ben. A Lehel Vezér Gim-
náziumban érettségizett 
1950-ben, majd a mér-
nöki pályát szerette volna 
választani tanulmányai 
céljául, de élete mégis 
pedagógusként teljesedett 
ki. Az Egri Pedagógiai Fő-
iskolán végzett matemati-
ka, fizika szakon. Sport-
pályafutásához tartozik, 
hogy ismert és elismert 
focista volt, a Vasasban 
játszott.

Pedagógusi hivatását a főiskola 
bejezését követően 1953-ban kezdte 
gyakorolni a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában. Az Intézmény akkori igaz-
gatójának szakmai, emberi példája 
egész életét végigkísérte. A forradalom 
után 1958-tól már a Lányiskola igaz-
gatóhelyettese, majd 1960 - ban a Fiú-
iskolába került, ahol az oda összevont 
Továbbképző Iskola vezetését bízták 
rá. A Bercsényi iskola élére 1962-ben 
került, ahol egy év múlva nyugdíjba 
vonulásáig 34 évet dolgozott igazgató-
ként. A pihenés évei már korábban is 
elérkeztek, de az akkori önkormányzat-
tól 1992-ben még egy ciklusra bizalmat 

kapott, így egészen 1997-ig töltötte be 
a vezetői posztot.

Kollégáival együtt elindították a 
tehetséggondozást, amivel letették egy 
nívós iskola alapjait. Az odajáró gyere-
kek büszkék voltak, hogy bercsényisek, 
és felnőtt korukban is jó szívvel emlé-
keznek az általános iskolai éveikre.

Vezetői évei alatt a munkát, a jó 
munkahelyi légkört tartotta legfon-
tosabbnak. Kiváló szaktudását kétszer 
ismerték el Kiváló Munkáért kitün-
tetéssel, illetve a Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet is kiérdemelte. A város 
1997-ben, a Város napján Közszolgálati 
Életműdíjjal ismerte el tevékenységét.

Meghalt Simon György
1931 – 2019

facebook.com/
berenycafeJászberény Városi Önkormányzat a 

Jászberényi Mentőállomás részére 
betegőrző monitorokat és profesz-
szionális puzoximeter eszközöket 
adományozott, amelyek hivatalos 
átadójára szeptember 25-én, szerdán 
került sor a mentőállomáson.

k. m.

Az eszközöket Pócs Márton, a men-
tőállomás vezetője mutatta be a sajtó-
nak. Elmondta, nagy öröm, hogy idén 
már másodjára vehetnek át,  – most 
egymillió nyolcszázezer forint értékben 

– eszközöket az önkormányzat segítsé-
gével. A két modern betegőrző moni-
tort a mentőautókba, a puzoximetert 
az esetkocsiba szerelik majd be. Régi 
hiányt pótolnak az adományok, annál 
is inkább mert az új puzoximeter végre 
gyermekek és csecsemők vizsgálatára is 
alkalmas készülék. A monitorok üzem-
be helyezésével pedig elmondható, 
hogy a megyében egyedülálló módon 
valamennyi mentőautó fel lesz szerelve 
betegellenőrző monitorral. A modern 

készülékek előnye az, hogy nem kell 
az esetkocsival Szolnokra szállítani a 
betegeket, bármelyik mentőautóban 
lehetőség van a vizsgálatukra, így az 
esetkocsi a Jászság területén tud ma-
radni.

Az állomásvezetőt, a bajtársakat és 
a sajtó munkatársait az önkormányzat 
nevében Szabó Tamás polgármester kö-
szöntötte. Kiemelte, az önkormányzat 
az erőforrásaihoz mérten továbbra is 
partner bármilyen felmerülő igényben 
való segítségnyújtáskor, a mentőszol-
gálat mellett a katasztrófavédelem és 
a rendőrség munkája területén is. An-

nak, hogy az élet védelmében magas 
szintű szakmai munka folyjon két alap-
feltétele van. Ezek közül egyik a tudás, 
a másik pedig a felszereltség. A kollé-
gák tudása itt Jászberényben ebben a 
rendszerben a legmagasabb szintű, a 
modern eszközökkel összekapcsolva ezt 
a fajta ismeretet, lehetővé válik a szak-
szerű munkavégzés. A polgármester vé-
gezetül minél kevesebb alkalommal, de 
akkor a lehető legeredményesebb hasz-
nálatot kívánta az új gépekhez.

Új eszközök a mentőszolgálatnál
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A Lehel Gimnázium volt az első, 
majd több oktatási és egyéb intézmény 
kapcsolatba lépett a maga vechtai „társá-
val”. Az ötlet éppen ezen virágzó és hasz-
nos kapcsolatok miatt bimbózott ki, és 
ezt követte a hivatalos kapcsolatfelvétel, 
és a testvérvárosi szerződés megkötése. 

Ezt most az otthoni után itt Német-
országban is megerősítette aláírásával a 
két polgármester. Előtte persze felidéz-
ték a kezdeteket, mind német mind ma-
gyar oldalról megemlékezve az úttörő 
szerepet vállaló személyiségekről. Szabó 
Tamás polgármester a maga köszön-
tő idejét el is felezte, hogy dr. Magyar 
Levente – aki akkoriban városunk első 
embere volt –, beszámolhasson a kez-
deti időszakról. A köszöntőket kölcsö-
nös ajándékozás követte, amiben sike-
rült egymásnak örömet és meglepetést 
okozni. A „legsúlyosabb” ötlet azonban 
mégiscsak Vechta polgármesterétől szár-
mazott, aki egy nyolcvanszor nyolcvan 
centiméteres, mintegy 150 kg-os kő-
tömbre vésette fel a városok barátságá-
nak dátumát. Okozott is némi vidám-
ságot egy beszólás, hogy polgármesterek 
mutassák már fel a táblát, hátulról nem 
látni jól. Ez a tábla masszívságával, sú-
lyosságával mindkét városban emlé-
keztetheti a polgárokat a testvérvárosi 
kapcsolat stabil mivoltára. Mindkét 
városban, mert ezt hazahoztuk, de párja 
ott van a városháza előtti díszes járdá-
ban, akár a filmcsillagok kéznyomai a 
filmes városokban. 

A barátkozás, beszélgetés, poha-
razgatás együtt jár és az idő gyorsan 
haladt. Két óra is elmúlt, mire a leg-
kitartóbbak is nyugovóra tértek, pedig 
a programok szombaton is korán kez-
dődtek és a németek nem csak hírből 
ismerik a precizitást. Szerencsére alpol-
gármester asszonyunk Szatmári Antal-
né Veronka gondoskodott arról, hogy 
mi se maradjunk le a vendéglátóktól. 
Korán keltünk, és meglátogattunk egy 
üzemet, a Big Dutchmann-t, amely 
alighanem példamutató lehet nem csak 
a jászberényiek számára. Az 1936-ban, 

Amerikában alapított cég Európában, 
Németországban 1952-ben vetette 
meg a lábát. Az anekdota akár igaz 
akár nem, igen mulatságos. Egy fiatal-
embernek azt mondták, felveszik dol-
gozni, ha a talicskáján egy zsák búzára 
fölrak egy disznót, annak a hátára állít 
egy tyúkot, és egyik sem esik le tologa-

tás közben. Nem véletlenül kocsmázott 
az illető, tudta, hogy a jó pálinka hatás-
sal lehet az állatokra is, így azok meg se 
moccantak, ő pedig megkapta az állást. 
Meg is jegyezték a vendégek, hogy az 
alapítók bizonyára ismerték a Brémai 
muzsikusokat. 

A cég baromfik és sertések tartá-
sának gépesítésére, állatjóléti berende-
zések és környezet kikísérletezésével és 
elterjesztésére alakult. Ma már közeli 
céljuk az egymilliárd eurós éves árbe-
vétel. Imponáló telephelyükön megta-
lálható az első, régi ház, óriási bemu-
tatócsarnok, most épül az út fölött 
egy étterem, és bár állandó fejlődés-
ben vannak, több mint ezer alkalma-
zottjuk egy része még konténerekben 
dolgozik. A látványos prezentáció a 
nagycsarnokban zajlott, ahol kiderült, 
hogy az általuk fémjelzett korszerűbb-
nél korszerűbb berendezésekből ezen 
a telephelyen egyetlen darab sem ké-
szül. Munkatársaik itt és a világ szinte 
minden részén bemutatják, hogy miről 
van szó, és a helyszínen állíttatják fel a 

rendszereket. Ennél tudásalapúbb cé-
get nehéz is elképzelni. 

Úgy tűnt, hogy hozzánk nagyjából 
hasonló nagyságú városban se szeri se 
száma a hatalmas vendéglőknek, és 
alighanem jó ideig ott kellene tartóz-
kodni, hogy többségüket megismer-
hessük. Szombaton egy szélmalommal 
népszerűsített vendéglátó egységben 
jártunk, ahol finom lepények és kávé 
mellett két előadást hallgattunk meg. 
Különösen a migrációt helyben segítő 
családok tapasztalatai voltak érdekesek, 
akik önként, fizetség nélkül, iskolától 
az orvosig sok mindenben segítették a 
hozzájuk érkezőket. Még biciklizni is 
tanították a szíriai nőket, akiknek ez új-
donság volt, de mára már nincs szüksé-
gük erre a tudásra, mert autóval járnak. 
Ez a nyíltság, az esetleges vita őszinte 
felvállalása végig vonult a hétvége ese-
ményein és programjain, de barátian. 
Ahogy az egyik vendéglátó elmondta 
egy másik rendezvényen, megkérdez-
ték, Magyarország miért viszonyul el-
utasítóan az illegális bevándorláshoz, 
aztán elvitték őket egy roma telepre, és 
ők megértették, hogy nem könnyű a 
helyzet, van mit tenni határon belül is a 
magyaroknak, nem olyan szerencsések, 
mint a jóval gazdagabb németek. 

A vasárnap nagyon jól indult, öt 
jászberényi művész közös, háromhetes 
kiállítása nyílt meg óriási sikerrel. Kö-
zülük Bartos Kinga, Fejős László, Farkas 
Edit és Koncz Gábor a helyszínen fogad-
hatta a gratulációkat, amiből kijutott 
Góg Zoltánnak is, a szakmai megnyitóját 
követően. A vasárnapi istentiszteleten 
a domonkosok puritán templomában 
vettünk részt, a zsúfolt teremben a lel-
ket megrezgetve szólt az orgona és a hí-
vek összhangzó kórusa. A misén külön 
köszöntötték a magyar vendégeket, de 
nem azért szólt a választásokról az üze-
net, mert ott voltunk, hanem az egy hét-
tel későbbi helyi választások ürügyén. 
Lázár és a gazdag ember halála kapcsán 
általános emberi jellemvonásokra hívta 
föl a lelkész a hívek figyelmét, arra intve 
őket, gondolják meg, mi a jó cselekedet 
és mi az ellenkezője. 

Délután egészen különleges prog-
ram volt, a többszáz sátorból álló kö-
zépkori vásár korhű öltözetben tüstén-
kedő árusokkal – és családokkal, akik 
ezt hobbiból művelik. Mi meg kitar-
tásból, mert akkora zápor volt, hogy 
idehaza is ritkán látunk hasonlót. A 
búcsúvacsorára ki-ki megszárítkozott 
ahogy tudott, és oldott beszélgetésekkel 
zárult a program, meg négy, egymással 
kapcsolatba lévő, együttműködő kis-
közösség konkrét bemutatkozásával. – 
Ezért élő ez a kapcsolat, ez a testvérvá-
rosi barátság! – összegezte a búcsúztató 
polgármester a tapasztalatokat, és ezzel 
csak egyet tudtunk érteni a hazafelé 
tartó, több mint tizennyolc órás buszo-
zás során elmerengve a világ dolgain.

Kitekintő

 folytatás az 1. oldalról

Stabil a vechtai barátságunk
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Mintegy háromszázötven terítéket 
raktak ki a hosszú asztalokra, amelyek 
mellett két óra után néhány perccel 
Szatmári Antalné alpolgármester asz-
szony köszöntötte hivatalosan is a 
megjelenteket, köztük Szabó Tamás 
polgármestert, Pócs Jánost, a Jászság 
országgyűlési képviselőjét, jelenlegi 
és jelölt önkormányzati képviselőket. 
Megköszönte az idős vendégeknek, 
hogy elfogadták az invitálást és a ha-
gyományok szerint ismét együtt ün-
nepelnek a várossal ezen a jeles napon. 
Az alpolgármester asszony arra biztat-
ta a jelenlévőket, aki még nem tette 
meg, menjen egy kört a kisvonattal és 
tekintse meg szépen fejlődő városunk 
már végrehajtott és most folyamatban 
lévő fejlesztéseit. Kérte, tekintsenek el 
az építkezésekkel járó kellemetlensé-
gektől, gondoljanak arra, hogy ami-
kor otthon felújítják a lakást, akkor is 
el kell viselni egy ideig a felfordulást a 
majdani szép eredmény érdekében.

A következőkben a rendezvény há-
zigazdájaként Szabó Tamás köszöntöt-
te városunk szép korúit, akiket sors és 
kortársaknak aposztrofált. Sorstársak 
abban a tekintetben, hogy valamennyi-
en itt élünk, Jászberényben, kortársak-
nak pedig az évszámok tekintetében. A 
hatvanadik életévet betöltve egy újabb 
korszak indul az ember életében, amely 
tele van rengeteg várakozással, tervvel, 
mert az ember véges végig tervez és 
gondolkodik a jövőjéről, legyen bár-
mennyi éves. Ebben a korban nem 
csak terveink, de munkánk és felada-
tunk is van bőven. Tele vagyunk tet-
tel, vággyal és cselekedettel. Mindezek 
mellett akkor vagyunk a legbölcsebbek, 
ha kívánalmainkat és céljainkat a lehe-
tőségekhez igazítjuk – fogalmazott a 
polgármester. Ez az alkalom, amikor 
az egész világon megemlékeznek a mi 
korosztályunkról. Ebből az alkalomból 
invitáljuk önöket nagy szeretettel évről 
évre a város nevében. Azt kívánom, 
hogy a mai nap mindenki érezze ma-

gát nagyon jól, a továbbiakban pedig 
legyen erőnk, egészségünk minél több 
időt tölteni a családdal, tudjunk ener-
giát fordítani magunkra, a szórakozás-
ra, a közösségi életre, a mindennapok 
hasznos időtöltéseire!

Pócs János az előzetesen átadott 
cserepes virág mellé üdvözlő szavakat, 
mély értelmű és humoros gondolatokat 

is hozott a vendégeknek. A virág jelké-
pezze azt, hogy minden ősz után lesz 
tavasz! - emelte ki a képviselő. Az Idő-
sek napja kapcsán kifejtette, hogy ez a 
nap nem csupán az idősekről, de min-
denkiről szól kortól függetlenül, hiszen 
mindannyiunkban munkálkodik a 
lelkiismeret, vajon megteszünk-e min-
dig mindent az idősekért, átadunk-e 
mindent gyermekeinknek amit mi a 
szüleinktől kaptunk örökül? Ez a nap 
alkalmas arra, hogy átértékeljük időn-
ket, figyelmünket, szeretetünket, mert 
önök azok, akik mindent megérdemel-
nek. Minden, amit elértünk az életben; 
az életünk, a város fejlődése, valahol 
mind az önök érdeme, az alapjait önök 
teremtették meg. Önök, akik itt élnek, 
ide szülték gyermekeiket, itt támogat-
ják szeretetükkel, bölcsességükkel uno-
káikat. Szívükben-lelkükben él a jász 
öntudat, amely nélkül a város semmit 
sem érne. Vigyázzanak a mosolyukra, 
az egészségükre, mert sokáig szüksé-
günk van önökre!

A következőkben a pásztortarho-
nya kanalazása mellett és azt követően 
is Beregi Péter és Heller Tamás humo-
risták műsorán szórakozott a népes kö-
zönség a vidám hangulatú délutánon.

Europe Program által finanszírozott, 
kulturális és kreatív gazdaság kisvárosi 
megerősítését elősegítő StimulArt pro-

jektben öt közép-európai kisváros és 
összesen kilenc partnerszervezet vesz 
részt. A projekt 2022 tavaszáig tart.

Fórum

Tisztelt Lakosság! A 2019. október 
13. napjára kitűzött helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármeste-
rek 2019. évi általános választásával, 
valamint a nemzetiségi önkormány-
zati képviselők 2019. évi általános 
választásával kapcsolatban az alábbi-
akról tájékoztatom Önöket. 

A választás lebonyolításának alap-
vető feltétele, hogy a választásra jogo-
sultak élni tudjanak szavazati jogukkal, 
mely jogukat csak érvényes okmányok 
birtokában gyakorolhatják. A fentiek 

alapján 2019. október 12-én (szomba-
ton) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal kormányablakai és 
okmányirodái reggel 8 órától délután 
19 óráig, 2019. október 13-án a válasz-
tás napján reggel 7 órától este 19 óráig 
rendkívüli nyitva tartással üzemelnek.

A választópolgároknak a rendkívüli 
nyitva tartás idején a szavazáshoz szük-
séges, érvényét vesztett okiratok pótlá-
sára lesz lehetősége.

Dr. Gottdiener Lajos
jegyző

Jegyzői tájékoztató

A 2019 tavaszán indított, Jászbe-
rény Városi Önkormányzat és a Jász-
kerület Nonprofit Kft. részvételével 
zajló StimulArt projekt nemzetközi 
partnersége a kreatív gazdaság két 
jelentős létesítményét tekintette 
meg Linz-ben az elmúlt héten.

m. t.

A mesterséges intelligencia és egyéb 
technológiák művészetekkel való fúzi-
ójának látványos eredményeit bemu-
tató Arc Electronica Center-en kívül, 
a résztvevők meglátogatták a volt do-
hánygyár területén létrehozott kreatív 
cégeket, értékláncokat alkotó vállal-
kozásokat tömörítő komplexumot is 
(Tabakfabrik). A látványos kiállításokat 
és a területbejárást motiváló szakmai 
beszélgetések egészítették ki, amelyek 
elsősorban az összetett funkciójú lé-
tesítmények Európában is példaszerű 
működését érintették. 

Linz, Európa vezető kreatív vá-
rosaként vonzza a technológia alapú 
kutatásokra és együttműködésekre 
alapozott gazdasági tevékenységeket, 
az eredmények különféle művészeti ér-
telmezését és mindezek népszerűsítését. 
Ilyen például az Arc Electronica Center 
és az általuk minden évben megrende-
zett fesztivál. 

A Jászberény vezető partnersége 
mellett zajló és az Interreg Central 

Technológiák és a művészetek

A Közösen Jászberényért Egyesület 
szeptember 24-én, kedden tartotta 
választási programismertető fórumát 
a Jászberényi Városi Könyvtár kama-
ratermében. A tájékoztatón a szerve-
zet képviselőjelöltjei osztották meg 
elképzeléseiket a várost, és annak 
jövőjét illetően. 

m. t.

A programbemutatón a jászberényi 
ellenzéki összefogásban résztvevő tíz 
képviselőjelölt is bemutatkozott, felszó-
lalásukban számot adtak a közösen szer-
kesztett választási kiadvány részleteiről. 

Budai Lóránt, az egyesület polgár-
mesterjelöltje bevezetőjében elmondta, 
2010 óta tölt be önkormányzati kép-
viselői posztot Jászberényben. Pályája 
elején úgy vélte, pártpolitikától függet-
lenül is lehet tenni a városért, és ha a 
település érdeke azt szolgálja, félre lehet 
tenni az ideológiákat. Elmondása sze-
rint az utóbbi évek sajnos azt bizonyí-
tották, hogy ez nem így van. 

„Bármilyen építő jellegű hozzászólá-
sunk volt, a város vezetése lesöpörte az 
asztalról, és bármennyire szerettük volna 
segíteni az itt élő emberek mindennapi 
életét, sajnos nem találtunk értő fülekre. 
Az elmúlt időszakban azonban egy egé-
szen más szituáció alakult ki. Arról tu-
dok számot adni büszkeséggel, hogy ez 
egy másfajta folyamat elindulását jelen-
ti. Az elmúlt bő félévben a városunkban 
található és működő ellenzéki pártok le 
tudtak ülni egy asztalhoz, meg tudták 
egymást hallgatni és tudtak olyan dön-
téseket hozni, melyekkel elsősorban a 
városlakók érdekét kívánják képviselni. 
Ennek a közösen gondolkodásnak az 
első produktuma az a választási prog-
ram, melyet most a kezükben tartanak. 
Nem gondoltuk, hogy űberelnünk kell 
az előttünk elhangzottakat, azt gondol-
tuk, hogy egy hiteles, valóban a városért, 
annak érdekét szolgáló programot kívá-
nunk letenni, majd megvalósítani.” – 
foglalta össze Budai Lóránt, majd hozzá-
tette, a programot elsősorban hozzáértő 
civilekkel, lokálpatrióta szakemberekkel 
együttműködve hozták létre, Jászberény 
és az itt lakók érdekeit szem előtt tartva. 

A továbbiakban a képviselőjelöltek 

szólaltak fel, akik a végül közel kétórás 
hosszúságúra duzzadt rendezvényen 
a programba is bekerült témakörök 
egyes szegmenseiről osztották meg vé-
leményüket. 

A tíz oldalas összeállított anyagot 
kinyitva elsőként a változást megcélzó 
egyesület jelenlegi viszonyokat kritiku-
san bemutató bekezdéseit olvashatjuk, 
melyben a csökkenő lakosságszám, a 
meglátásuk szerint be nem tartott ígé-
retek, továbbá az eladósítás témaköre 
kerül előtérbe. A folytatásban Jászbe-
rény átlátható, korrupciómentes és 
szolgáltató, gyarapodó várossá törté-
nő átalakítását taglalják a szerkesztők, 
majd megismerjük az egyesület célkitű-
zéseit, melyek megvalósulásával ígére-
tük szerint a város a tudás és az egészség 
központja lehet a jövőben, ahol jó élni, 
ahol jó itthon maradni. 

Az anyagból kitűnnek a helyi köz-
lekedés, a településüzemeltetés, a kör-
nyezet – és természetvédelem területét 
érintő fejlesztés-elgondolások, továbbá 
a város fenntarthatóvá válásának tö-
rekvése is, melynek sarkalatos pontja 
a megfelelő hulladékgazdálkodás. A 
szervezet tagjai megválasztásuk esetén 
vállalják, hogy Jászberényt kulturális 
szempontból politikamentessé teszik, 
a városban nyugalmat nem zavaró szó-
rakozóhelyeket létesítenek, gondolnak 
a fiatalabb korosztályokra akár kikap-
csolódásról, akár sportról legyen szó. A 
kiadvány a közbiztonság kérdéskörével 
kapcsolatos ambíciók felvázolásával, 
a hátoldalon feltüntetett, a Közösen 
Jászberényért Egyesület képviselőjelölt-
jeinek felsorakoztatásával zárul. 

*****
Ide tartozik, hogy másnap, szer-

dán délelőtt a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom frakcióvezetője, Jakab Péter 
tartott sajtótájékoztatót, majd utcafó-
rumot a Szentháromság téren. A poli-
tikus országos kitekintésben értékelte a 
közelgő önkormányzati választásokat, 
így reflektált az Electrolux átszervezésé-
re, a munkabérekre és a külföldi ven-
dégmunkások jelenlétére. Kifejtette, 
hogy „Budai Lóránt megválasztásával 
Jászberény a nyugathoz tartozhatna, az 
emberek minőségi munkahelyet kap-
nának, minőségi munkabérrel.”

A városlakók érdekét 
képviselnék  folytatás az 1. oldalról

Őrizzék sokáig mosolyukat!
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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

Jászberényi családias cég

felVételt hirdet
gépkezelő és minőségellenőr

munkakörbe,
változatos feladatokra, 

fejlődési, előrelépési lehetőséggel!

feltétel: több műszak vállalása, középfokú végzettség.
érdeklődni lehet: 

06-30/928-9385 h-p.: 8-16 óra között.

További információért kérem, 
forduljon a helyi önkormányzathoz.

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

Időpont, helyszín: 
2019. október 5. 

(szombat) 9 órától, 
Thököly úti ideiglenes parkoló 

(a rendelő mellett).
Fajták: mucsu, golden, 

starking, jonagold, jonatán.
Ezen alkalommal almalé 

vásárlására is lesz lehetőség.

Vásároljon 
MAgyAr 
termelőktől 
MAgyAr almát!

berenycafe.hu | jku.hu

Friss hírek, információk
a Jászság életéről

Elhunyt Máté György, (1946, Buda-
pest) a Jászság iskolateremtő szobrá-
sza, aki nem vallotta magát jásznak, 
csak épp nekünk és értünk alkotott. 
Lapunk a vele készített legteljesebb 
interjújával búcsúzik tőle, amit a 
Jászkürt Fogadóban Telek Bélával 
közös kiállítása alkalmával adott 
hetvenévesen. Mindent elmondott 
magáról, szinte prófétikusan.

halász

Kiállítótársa, a nyolcvanéves Te-
lek Béla tősgyökeres jász. Ön viszont 
Pestről indult, 1972 óta él városunk-
ban. Kik a felmenői?

Anyám családja erdélyi, az apámé 
jóval korábban Erdélyből áttelepített 
Vas megyei, mondhatni katonacsalád. 
Apám a tizenhét testvére közül a leg-
kisebb volt. A sok gyerek országosan 
is figyelmet keltett, így kerülhetett be 
protekcióval elit iskolába, majd szerelő-
ként a repülőkhöz, mint műszaki tisz-
tes. Két öcsémmel nem számítottunk 
sem nagy, sem gazdag családnak. A 
katonaság egy pasaréti lakótelepen biz-
tosított lakhatást, nagyon vegyes társa-
ságban. Ott lakott a pénzügyminiszter, 
a sütőporgyáros Váncza, és egyszerű 
emberek is. A mai Baár Madas épüle-
tében lévő általános iskolába jártam, a 
Rákóczi gimnáziumba pedig végképp 
kádergyerekek közé kerültem. Erős csa-
pat volt, az én fejlődésemnek jót tett.

Innen bárhova bejuthatott volna. 
Mire vágyott?

Tulajdonképpen minden érdekelt, 
de vadászpilóta akartam lenni, így je-
lentkeztem a honi légierőhöz. Az ak-
kor rendszerbe állított MIG15-ösök 
pilótafülkéjét azonban alacsonyabb 
emberekre szabták. Így érettségi után 
a Kertész utcai iskolában szerszámké-
szítőnek tanultam, gyakorlaton a Ganz 
villamossági gyárban voltam, majd 
egy évet ott is dolgoztam, ami jót tett. 
Nemcsak azért, mert anyám a színes-
fémraktár vezetőjeként ugyancsak ott 
tevékenykedett, de azért is, mert em-
ber- és életismeretre tettem szert.

Hogy lett az ifjú majdnem repü-
lőből szobrász?

Egy időben tényleg nem láttam 
mást, csak a repülést. Nyolcadik után 

hét évig vitorlázó repülő voltam. Egy 
barátom festegetett, én meg a Fő utcá-
ba jártam szakkörre és jelentkeztem az 
akkori képzőművészeti főiskolára. Tud-
tam, hogy 3-5 próbálkozás után veszik 
fel a jelentkezők többségét, így nem 
izgultam, lazán felvételiztem és egyből 
felvettek. 1968-tól ’72-ig tanultam, ak-
kor végeztem.

A végzése dátuma egybe esik a 
Jászberénybe költözésé-
vel. Ez hogy történt?

Budapesten egyetlen 
középiskolai állást hir-
dettek meg, amire több 
mint harmincan jelent-
keztek, nagyobb részt 
Munkácsy-díjasok. Telje-
sen esélytelennek láttam 
a műterem szerzést is, rá-
adásul 1969-ben meghá-
zasodtam, így ideje volt 
egzisztenciát teremteni. A 
mai egyetem akkori előd-
jére toborzott tanárokat 
Andrási Béla Budapesten, 
és három jelölt közül itt, a 
városban engem választot-
tak. Így a feleségem már 
itt fejezte be a tanítókép-
zőt. Őt az Isten is tanítónak teremtette.

Mennyire volt ez vakugrás a sö-
tétbe? Pasarét, de akár a főiskola felől 
nézve, itt nem volt sok minden.

Dehogynem! Tragédia! A városi 
pártbizottság titkárához vittek bemu-
tatni, aki bátorításul a művészetről 
próbált valami útmutatót nyújtani szá-
momra – csak úgy zúgott a sötétség be-
lőle. Nem bíztam benne, hogy itt raga-
dok. Két-három év alatt azonban 8-10 
hasonszőrű tanárt vettek fel, nagyon 
jó társaság jött össze, s a képző kezdett 
főiskolává válni. Én főleg a magyaro-
sokkal voltam nagyon jóba. Közbe rá-
jöttem, hogy szeretek tanítani. Minket 
szerencsére nem művészettörténésznek 
képeztek – akik már az egyetemen sza-
kosodnak –, hanem művészettörténet 
tanárnak. Így minden kort taníthat-
tam, kultúrtörténetet, eszmetörténetet 
komplexen. Meg kellett tapasztalnom, 
hogy a régi korok nem változnak, de 
én igen. Van, amit már nem szeretek, 
és fordítva. Amikor Giovanni Lorenzo 
Berniniből vizsgáztam, fintorogtam 

és a mester kérdésére, hogy mi a baj, 
egy négybetűs szóval válaszoltam. Nem 
rúgott ki, hanem megkérdezte, hogy 
miért. Aztán megállapította, hogy 
alaposan ismerem az egyébként nagy 
szobrász műveit, csak nem tetszenek. 
Más közelebb állt akkor hozzám.

Nem személy szerint, de mi lett a 
párttitkárral és az útmutatásával?

Az, hogy művésznek könyveltek el, 

engem és a főiskolán a többieket is kel-
lemes helyzetbe hozott. Ha már úgyis 
kicsit hülyének, a világtól elrugaszko-
dottnak állítottak be, még rá is játszot-
tunk, így bizonyos politikai feladatokat 
meg lehetett úszni: nem kellett április 
4-én és november 7-én emelkedett 
beszédet tartanunk. Az ünnepi beszé-
deket azóta is utálom, és idegen tőlem 
minden, ami kötött és formális.

A főiskolán tehát kezdte magát 
jól érezni, de milyen volt a város?

Jászberény egyébként tetszett. Kel-
lemes kisváros, amelyben méretéhez 
képest kulturális túlkínálat alakult ki. 
Ez alatt azt értem, hogy egy ember 
semmiképp sem tudja „végigenni”. 
De nem is kell, a lényeg az, hogy le-
het válogatni. Ez az állapot talán Pap 
Imréékkel és a néptáncosok működésé-
nek jelentőssé válásával kezdődött és – 
szakmánál maradva –, jót tett a Hamza 
Múzeum is a városnak. A rendszervál-
tozás előtt pedig, ’88 körül beindultak 
a civil kezdeményezések, s ez a pezsgés 
azóta is tart.

Tulajdonképpen minden ideális? 
Számomra az ideális az, amit Hód-

mezővásárhelyen láttam művészlaká-
sokkal, műtermekkel. Itt ez akkor még 
elképzelhetetlen volt. Meg is kérdez-
tem egy iparos vásárhelyi embert, hogy 
nem túlzás-e ez, mit szólnak ehhez a 
városban, azt mondta: „Ember! A pék 
is kemencében süt, azon sem csodál-
kozik senki! A festőnek meg műterem 

kell.” Egy másik ismerő-
söm pedig hozzá fűzte, 
hogy kultúra nélkül is 
lehet élni, de minek! Úgy 
gondolom, hogy itt, Jász-
berényben sem véletlen, 
hogy az ipar és a kereske-
delem napjainkra ekkorát 
fejlődött. Főleg a kultúra 
és a jász öntudat miatt.

Nota bene, jász lett a 
fiatal szobrászból?

Nagyon sok barátom 
van itt, de nem lettem 
jász. Hazudik, aki azt 
mondja, hogy jásszá lett, 
mert azt nem lehet. An-
nak születni kell. Ha arra 
kíváncsi, Budapesttől el-
távolodtam. Nem men-

nék oda vissza.
Több munkája látható a város-

ban. De inkább domborművek, mint 
köztéri szobrok. Az Apponyi port-
rét mindenki ismeri, de a következő 
köztéri szoborért Jákóhalmáig kell 
menni. Mi ennek az oka?

A köztéri szobrászatba mindig be-
avatkozik a politika. Elvárások, egy-
fajta ikonográfia szentesíti a kötelező 
sémákat, ami szerint a szobrásznak 
dolgoznia kell(ene). A legpolitiku-
sabb az Apponyi szobrom, amit a vá-
roshoz kötődésével ma is vállalok. A 
Jákóhalmi ’56-os emlékmű a tisztaság 
vesztéről szólna, elbukó galambokkal. 
Ez utóbbiak már nem valósulhattak 
meg, nem láthatóak, csak a terveken. 
A képzőművészet a megmagyarázha-
tatlan dolgok megfogása. Ha jobban 
körbe lehetne írni, akkor már iroda-
lom lenne. Ha már ’56-nál tartunk, 
kaptam egy felkérést emlékmű készí-
tésére pontos leírással, kockakövek, 
tetejükbe kibontott hajú fiatal lány 
lyukas zászlóval és valahova egy lánc-

talp. Azt mondtam, ha ilyen jól tudjá-
tok, akkor csináljátok meg!

Tehát felkérés volt, de valami ok-
ból ezeket nem vállalta.

Mivel a tanítás bizonyos mértékig 
anyagi függetlenséget biztosított, ezt 
megengedhettem magamnak. Köz-
rejátszott az önzés is. Alkotás közben 
saját magát egyre jobban megismeri 
az ember. Tény az is, hogy eleinte kis 
lakásokban éltünk, csak a ’80-as évek 
közepén jutottunk olyan családi ház-
hoz, amihez műtermet is építhettünk. 
A tanult szakmám a portrészobrászat 
és száznál jóval több érmet készítettem. 
Hetven-nyolcvan százalékban meg-
rendelésre dolgoztam, így készültek az 
érmek és a domborművek. Saját szóra-
kozásból az ember nem csinál portrét.

Hanem mit?
Témacsoportok érdekelnek. Nem 

vagyok egy macsó tetű, én magam 
végképp nem vagyok erőszakos, de 
évtizedekig foglalkoztatott az erőszak 
szobrászi megfogalmazása. Az erőszak 
természetesen nem jó, de nagyon ösz-
szetett. Van, amikor az ember nem 
tudja, hogy mit gondoljon. Úgy húsz 
éve kezdek más irányba lépni, ez a mu-
landósággal kapcsolatos. Hogy válik 
mitológiává az eltűnés, hogy múlnak 
és változnak a dolgok? Nem semmivé, 
de minden más lesz. Erről szól három-
darabos domborműsorozatom, és egy 
öt részes rajzsorozatom. Egyre többet 
jelent számomra a rajz, és nonfigura-
tív irányba mozdultam el. Eszembe jut 
Barcsay Jenő – ő a főiskolán nagyon so-
kat jelentett számomra –, aki élete vége 
felé feketében fekete figurákat rajzolt. 
Ha saját magát következetesen végig-
viszi valaki, nem mindig ugyanazt csi-
nálja. Épüljenek egymásra a dolgok, és 
akkor az se baj, ha – képletesen – újra 
feltalálom a kereket.

Előbb mondta, hogy az alkotás 
önmegismerés, ön pedig sokat alko-
tott…

Értem a kérdést, és azt hiszem, jól 
ismerem saját magamat. Az önismeret-
ben eljutottam az önkritikus szintig. A 
legtöbb dologról tudom, hol hibáztam. 
Persze nem vagyok mazochista, hogy 
ezt hangsúlyozzam és hangoztassam. 
Úgy gondolom, ha valaki a saját múlt-
jában nem talál kivetnivalót, az gyanús.

Kultúra nélkül is lehet élni, de minek?
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Az irodalmi kérdezz-felelek során 
olyan információmorzsákat csipeget-
hettünk fel, mint hogy általában két 
hónap kell egy új történet megírásához, 
van olyan eset, mely teljesen megtörtént 
eseményeken alapul, vagy hogy a szerző 
gyakran csen el valóságelemeket isme-
rőseivel, barátaival megtörtént élethely-
zetekből. A több mint tíz művet jegyző 
Réti László a külföldi kiadás gondolatá-
val is kacérkodik, mely irányba megkez-
dődtek a kiadói tervezgetések. 

Már a meghirdetett időpont előtt 
bevették a harmadik emeleti folyosót 
a Majzik Lionel földöntúli fotográfiáira 
kíváncsi csillagászbarátok. A tehetséges 
asztrofotós Utazásom az égbolt csodái 
között címmel tartott előadást a díj-
nyertes felvételek elkészítési folyama-
táról. A jászberényi főiskolán végzett 
fiatal tanárt gyermekkorától foglal-
koztatta a csillagászat, nagy álma volt, 
hogy egyszer megörökítse a csodálatos 
égi objektumokat. 

A képszerkesztésben is otthono-
san mozgó Lionel lapunknak elárulta, 
egyszerű, belépőszintű tükörreflexes 
géppel – természetesen annál profesz-
szionálisabb távcső segítségével – ké-
szülnek a nem mindennapi alkotások. 
Mint megtudtuk, a csillagközi jelen-
ségek megörökítésének fő helyszíne a 
művész szülőhelye, vagyis a Tápióság, 
ugyanakkor legújabb, személyes ked-
vence mégis az a fotográfia, melyet a 
Dolomitoknál kattintott. 

Asztrofotóival több hazai és nem-
zetközi elismerést is bezsebelt már, a 
greenwichi Királyi Obszervatórium 
által kiírt nemzetközi versenyen elért 
sikerére a legbüszkébb. A kategóriájá-
ban legjobbnak ítélt, a növekvő Holdat 
ábrázoló fényképe is – további tizenhat 
galaktikus fotóval és asztrotájképpel 
egyetemben – megcsodálható az októ-
ber 11-ig látogatható tárlaton. 

A baglyok egész arcukkal érzékelik 
a hangokat, elhagyott fészkeket vagy 
odúkat használnak, csontos üregük 
miatt szemüket nem tudják forgatni, 
de fejüket képesek akár 270 fokban 
is elfordítani. Ilyen, és ehhez hason-
ló érdekességeket tudhattunk meg a 
Hortobágyi Nemzeti Park természet-
védelmi őrétől, egyben a jászberényi 
Sasközpont vezetőjétől, aki tollas cim-
borájával érkezett az eseményre. 

A baglyok évezredek óta kulturális 
szimbólumok, Franciaországban bar-
langrajzokról, Egyiptomban hierogli-
fákról köszönnek vissza, Magyarorszá-
gon – ami a népi hiedelmeket illeti –, 
a halálmadár szerepkör jutott nekik. A 

mendemondát valójában egy, a bagoly-
félék családjába tartozó faj, nevezetesen 
a kuvik indította el. Az év madara díjat 
is magáénak tudható szárnyasról az a 
hír járja, hogy ahol csak megszólal, ott 
haláleset történik. A jelenségnek termé-
szetesen megvan a maga tudományos 
magyarázata: a haldokló szobájában 
égő villany odavonzotta a rovarokat, 
azok pedig felhívták magukra a raga-
dozók, így például a kuvik figyelmét. 

Az interaktív, ismeretterjesztő be-
mutatón nem csupán a Népmesepont 
nemezből készített fülesbaglyát tanul-
mányozhattuk, de a Juhász Tibor által 
megismertetett uhunak köszönhetően 
bagolyfül keresésre indultunk, puha 
tollat tapintottunk, sőt, a bátrak még 
kézre is vehették az este sztármadarát. 

Kilenc óra után, a Kutatók Éjsza-
kájának utolsó állomásaként Buko-

vics János, a Birinyi mesekör bohókás 
trubadúrja Csíki Lóránttal és Pintér 
Zsolttal karöltve nevettette meg az éb-
ren maradókat. Az előadók, már a jól 
megszokott módon egy felnőtteknek 
szóló színházi előadással készültek a 
hallgatóságnak, melyben élőszavas 
mesemondás révén elevenedett meg a 

színes magyar folklórkincs. Erderádó 
című műsorszámukhoz hazugságfabu-
lákból merítettek, a fantázia világából 
kölcsönvett élethelyzetekről, vad for-
dulatokról anekdotáztak. A hajmeresz-
tő esti mesék remek záró momentumai 
voltak a mozgalmasra sikeredett péntek 
délutánnak.

Szabadidő

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,

Termelői méz
● propolisz 
● virágpor
● méhpempő

 06-30/483-07-90

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

 A hét minden napján délutánonként 
is várjuk vásárlóinkat!www.mezjaszbereny.hu

A HPO Hungary Kft. dinamikusan fejlődő csapatába felvé-
telt hirdet jászberényi telephelyére az alábbi munkakörben:

cnc operátor
feladat: CNC gépek kezelése, elkészült alkatrészek 

méretellenőrzése.
elvárás: Középfokú végzettség. Három műszakos munkarend 

vállalása (6h-14h, 14h-22h és 22h-6h).

Várjuk szakképesítés nélküli, pályakezdő és 
hölgy munkavállalók jelentkezését is!

Jelentkezni fényképes önéletrajz megküldésével lehetséges: 
hpo@hpo-group.hu

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

Szeptember utolsó szom-
batján remek időben vág-
hattak neki a 28. Zagy-
va- Hajta Kerékpáros 
Teljesítménytúra távjai-
nak a természetjárók.

kárpáti

A kirándulásra szabott 
kellemes őszi idő sokakat 
csábított a szabadba, így 
majdnem hétszázan pat-
tantak nyeregbe és tekerték 
le a három teljesíthető táv 
valamelyikét. A legnépsze-
rűbb táv ezúttal is a köze-
pes erőnlétet igénylő 32 ki-
lométeres szakasz volt, ahol 
286-an szerezték be a túra 
megtételét igazoló pecséte-
ket. Az úgynevezett teker-
gő távon, ami 18 kilométer pedálozást 
jelentett kétszázan, míg a kihívásokat 
kedvelőknek kitalált ötvenesen kétszáz-
hárman indultak el.

A túra állomásain a pecsétek be-
szerzése mellett lehetőség volt frissítők, 
ételek-italok vételezésére is, amelynek 
költségei természetesen már benne vol-
tak a szinte jelképes, ezer forintos neve-
zési díjban. Aki egy kicsit többet szánt 
a kirándulásra még meg is ebédelhetett 
a célban, ahol babgulyás várta a túra fá-
radalmaitól megéhezőket.

A jól kiszalagozott útvonalakat még 
a legkésőbben nevezők is teljesítették 

délután három óra körül, bár a homo-
kos talaj azért néhol megnehezítette a 
túrázók dolgát. A homokkal való küz-
delemért azonban kárpótolt az őszbe 
forduló táj látványa, a színesen intege-
tő lombok, a mezőkön virító, lila szín-
ben pompázó őszi kikericsek. Néhány 
csepp eső is hullott, de csakis azért, 
hogy emlékeztessen rá, a kellemes me-
leg ellenére szeptember végén járunk.

A szép élmények mellé minden in-
duló megkapta a túra oklevelét és kitű-
zőjét, amely a Hajta természetvédelmi 
terület változatos arcát mutatja vissza-
idézve a kirándulás emlékét.

Százak vasparipán Felfedezők délutánja a könyvtárban
 folytatás az 1. oldalról
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Régen látott sokaság gyűlt össze a 
mozi galérián, a Klubkoncert sorozat 
szeptember 27-én, péntekre hirdetett 
programján. Az élénk érdeklődés vár-
ható volt, hiszen Vörös Pistit láthatta 
és a Prognózis legendás slágereit hall-
hatta a népes közönség ezen az estén.

duka

Már a kezdést megelőzően megtelt a 
színpad előtti tér Vörös Pisti jókora ra-
jongó bázisának tagjaival, melyben idő-
sebb, középkorú és fiatal, jól öltözött, 
hétköznapi és loboncos rocker egyaránt 
helyet talált. Zenekedvelők, akik csak 
hírből, és a régi bakelit korongokról is-
merik a zenekart, rajongók, akik lelkük-
ben még őrzik az egykori emlékeket, a 
dalokat, akik akkor voltak fiatalok, ami-
kor a Prognózis az egyik legsikeresebb 
hazai zenekar volt. A közönség korosabb 
tagjai közül még sokan felemlegették a 
nyolcvanas évek közepén, a hűtőgép-

gyári strand 50-es medencéjében tartott 
emlékezetes koncertjüket.

Kilenc után valamivel Vörös István 
rettenthetetlen szabadcsapatával belevá-
gott. Azt hittük, az elején beharangozott 
25 dal elég lesz, de aztán a végén rádöb-
bentünk, hogy nagyon is kevés! De any-
nyi jó daluk van, lehetetlen egy műsorba 
belegyömöszölni valamennyit.

A zene és az élet, na meg a közön-
ség szeretete áradt a muzikalitással és 
humorral átszőtt koncert minden pil-
lanatából. A fáradhatatlan frontember 
végig rendkívül közvetlen volt a közön-
séggel, látszott rajta, hogy élvezi a bu-
lit. Zenekarának tagjai is vidáman és 
jól muzsikáltak, fergeteges élmény volt 
hallgatni őket. 

Vörös István már „régi motoros”, a 
Prognózis csapatában énekes-gitáros-
ként szerzett nevet magának. A ’80-
as években több nagy sikerű lemezt is 
megjelentetett, jó pár örökzölddel aján-
dékozva meg a magyar rockot. Manap-

ság kevesebbet hallani Pistiről, pedig jó 
pár, egytől-egyig remek szólóalbumot is 
kiadott a Prognózis óta eltelt években. 
Olyasfajta zenét játszik, olyan szövegek-
kel, ami emberséges, baráti hangulatú, 
őszinte rockzene, és könnyű vele azo-
nosulni, mert a legtöbb arról szól, amit 
mindannyian megélünk, a szerelemről, 
meg az élet különféle kalandjairól.

A koncert folyamán a nagy Prog-
nózis-slágerek, Piknik Club dalok, va-
lamint Pisti későbbi, könnyen megje-
gyezhető dallamú, fülbemászó, igényes 
szerzeményei egyaránt terítékre kerül-
tek. Azért a népes közönség, ami végig 
ugrált és táncolt, a dalok között még 
mindig a „Nózis-Nózis-Prognózis” rig-
must skandálta.  

Szólt a vadóc „Tele van a város sze-
relemmel” de az „Add ki magadból a fe-
szültséget” tételen sem fogott az idő, és 
persze a kihagyhatatlan rock himnusz, a 
„Hajsza közben”, amit Pisti a közönség 
közé vegyülve énekelt. Elhangzott egy-
két melankolikusabb, akusztikus gitár 
alapú szerzemény is, amiket szívet-lel-
ket megérintő gondolatai miatt lehet 

nagyon szeretni. Néhány 
szám erejéig hazai pá-
lyán is színpadon láthat-
tuk Szalóki Anett énekes-
nőt, aki nélkülözhetetlen 
előadója az Ellopott per-
cek slágernek. Vörös Pis-
ti sokszor átadta a tere-
pet fiatalabb kollégájának 
gitározás terén és csak az 
énekre összpontosított, 
vagy éppen felváltva ját-
szottak, de azért a száj-
harmonikája is előkerült.

Ízig-vérig hangula-
tos, remek buli kereke-
dett, egy igazi jó kedé-
lyű koncert, melynek 
„egyetlen hibája”, hogy 
nem tartott tovább!

Ajánló

Szeptember végi programajánló
Keleti Éva fotográfus 
kiállításának megnyitója

Október 3., csütörtök 17 óra
Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
fotográfus kiállítását megnyitja: Kará-
csony Ágnes újságíró. A tárlat október 23-
ig, naponta 15 és 22 óra között látogatha-
tó, díjtalanul.

Lehel Film-Színház

I. Jászberényi vigadalom 
Október 4., péntek 17 óra
17 óra Gyermekprogramok, 18 óra Viga-
dalmi vacsora (ingyenes), 19 óra Márió, a 
harmonikás műsora, 20.30 óra Solymos 
Tóni (Expressz zenekar) és barátainak 
koncertje, 22 óra Experience koncert.

Bercsényi Miklós Általános Iskola 
udvara és sportcsarnoka

Kalapács József koncert
Október 5., szombat 20 óra
Kalapács József akusztik koncertje, gitá-
ron közreműködik Závoti Zoltán. Előtte a 
Hangár21 hangolja a közönséget.

Pótkerék Csárda 

Szinglikre hangolva
Október 5., szombat 22 óra
Aki egyedül érkezik, garantáltan az is 
párban távozik. A lemezjátszók mögött is 
megőrülnek: vendég a stílusokat remekül 
uraló, a drop-okkal nem fukarkodó, sok-
színű zenei ízlésű vadmacska, Yamina! 

Red Ring 

Déryné Széppataki Róza 
emlékére rendezett ünnepség

Október 7., hétfő 16 óra
Déryné emlékplakettek átadása. Metykó 
Béla helytörténeti kutató előadása: Déryné, 
aki már életében legenda lett. Közremű-
ködik: Gál-Benedek Mária énekművész, a 
Palotásy János Zeneiskola növendékei, zon-
gorán kísér Puskás Adrienn.

Jász Múzeum
 

Bakancslista 
Október 8., kedd 18 óra
Perzsiától Iránig – találkozás egy sok ezer 
éves kultúrával. Előadó dr. Sárközy Miklós 
Közel-Kelet szakértő, ókor- és kora-iszlám 
specialista, aki szinte hazajár Iránba.

Városi Könyvtár kamaraterme

Slam poetry est 
Október 9., szerda 18.30
Slamberény - Slam verseny és Open Mic. 
Vendégslammerek: Pion István és Fazekas 
Viktor. Zene: Joe-Z. Jelentkezni lehet a 
versenyre vagy az Open Mic-ra a Jászberé-
nyi Kulturális Programok Facebook vagy 
Instagram oldalán üzenetben, vagy a gog.
zoltan@jaszkerulet.hu e-mail címen októ-
ber 7-ig! Minden előadót díjazunk, meg-
ajándékozunk!

Lehel Film-Színház 

Birinyi Mesekör 
Október 10., csütörtök 18 óra
A régi közösségi alkalmakat megidéző 
meseest. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak, azokat is, akik nem csak hallgat-
ni szeretnék a meséket, hanem maguk is 

bekapcsolódnának a mesemondásba. Kör-
vezetők: Bukovics János és Pintér Zsolt 
mesemondók.

Kézműves Porta (Kígyó utca 12).

Berényi Borünnep
Október 11., péntek 18 óra
A remek borok és a jó hangulat jegyében 
zajlik majd a Berényi Borünnep. Erre ga-
rancia, hogy szépen sorjában ez már a16. 
esemény lesz, ahol együtt kóstolhatnak a 
borokkal barátkozó társaságok.

Coop Áruház átriuma

Egészség és Életmód sorozat
Október 11., péntek 18 óra
Barkó Judit 20 évig a Duna Televízió szer-
kesztő-műsorvezetője, kommunikációs 
mentor, az antiizgulin megalkotója tart 
előadást, KénySzerelem címmel.

Déryné Rendezvényház

Sárközi üzenete
Október 11., péntek 19 óra
A Khamoro Táncszínház, commedia dell’ 
arte előadása, A Sárközi üzenetét, Gárdo-
nyi Géza Egri Csillagok című regényében 
megismert Sárközi ihlette. A történet so-
rán Sárközi, a "ragyás cigány" segít a tö-
rök ellen, a magyarok oldalán harcolva. A 
Táncszínház ezt a történetet dolgozta fel 
humoros, táncos, zenés formában, hű ma-
radva a cigányzenei kultúra szépségeihez.

Lehel Film-Színház

I. Jászság Dinamikája Futónap
Október 12., szombat 8 óra
A Jászság Dinamikája egy új, gördü-
lékeny futónap, melyen a profi futók 
mellett az amatőrök is kipróbálhatják 
magukat. Fusson, mozogjon mindenki 
családjával együtt, test- lelki egészsége ér-
dekében! Óvodásoktól a gyakorlott futó-
kig mindenki találhat felkészültségének 
megfelelő távot. 

Hűtőgépgyári Sportcsarnok

Iron Maidnem koncert
Október 12. szombat 19.30
Az Iron Maidnem az egyik legkeresettebb 
Iron Maiden tribute zenekar Európában. 
Sokak szerint az ő játékuk áll legközelebb 
az eredetihez, ezért zúzós buli lesz. Ven-
dégzenekar a szolnoki Midller.

Pótkerék Csárda 

4. Európai Art Mozi Nap 
Október 13., vasárnap 16 óra
„Európa mozizni megy!” – szól az idén ne-
gyedik alkalommal megrendezésre kerülő 
Európai Art Mozi Nap szlogenje. A nap 
célja, hogy felhívja a figyelmet az európai 
filmművészet sokszínűségére és a művész 
mozi, mint kulturális és közösségi tér fon-
tosságára.

Lehel Film-Színház

Dr. Őrlős Gábor előadása
Október 16., csütörtök 16 óra
Túl téren és időn címmel tart spirituális 
előadást dr. Örlős Gábor, az Ébredő Fények 
Rend akadémia alapítója. Az előadás után 
meditáció lesz. Belépő: 2.000 Ft. 

Déryné Rendezvényház

szeretettel meghívjuk Önöket október 4-én.
Jász piacért egyesület

termékkóstolással 
együtt vásárolhat saját 

termékeinkből.
„lecsófesztivál 

helyett"
Megkínáljuk terményeinkből készített 

finomságokkal, megtudhatja kik az ökogazdák és  
sok információt adhat-kaphat!

helyszín: Jászberény piactér a pergola (szökőkút)
dátum: 2019. október 4.

időpont: péntek délelőtt (8-12 óráig)

Szeptember 22-én, vasárnap hunyt el 
Sára Sándor, a magyar filmművészet 
meghatározó alakja. Az operatőrként 
és rendezőként is filmtörténeti klasz-
szikusokat jegyző alkotó 85 éves volt. 

„A nemzetéért aggódó, a történel-
mi traumák feltárásával gyógyító mű-
vész volt, akinél a nemzet, a magyarság, 
a népi kultúra esztétikai kompozíció-
ként, emlékezetpolitikai gondolatként 
fogalmazódott meg, s nem ideológia-
ként, korteskedést kísérő handabandá-
zásként.” – írja az 1933-ban született 
művészről Gelencsér Gábor az Élet és 
Irodalomban.

A kétszeres Kossuth- és Balázs 
Béla-díjas alkotó gazdag életutat 
hagyott maga mögött, sokoldalú 
munkássága és elnökségi felügyele-
te alatt a Duna TV értékközvetítő 
kulturális televízióvá vált. Munkája 
része volt a hazai filmklub hálózat 
létrejötte is, melynek immár 2013 
óta Jászberényben is létezik egy 
tagja. A Jászság egyetlen mozija, a 
Lehel Film-Színház megújulásakor 
átadott, főként független feszti-
válfilmeket közvetítő kistermének 
neve tovább őrzi a jeles operatőr, 
filmrendező és fotóművész emlé-
két városunkban. Sára Sándor több 
szálon is kötődik Jászberényhez, 
anyai nagyapja a városban dolgo-
zott vasutasként, ő maga pedig 
középiskolai tanulmányai révén 
kötődik a településhez. 

A Nemzet Művésze 1933. novem-
ber 28-án, a Galga-menti Turán látta 
meg a napvilágot. Édesapja aljegyző-
ként, majd Ikladon jegyzőként dolgo-
zott. Középiskolai tanulmányait Jászbe-
rény után Aszódon folytatta, 1952-ben 

tett érettségi vizsgát, ekkor határozta el 
rendezőnek készülő osztálytársa hatásá-
ra, hogy operatőr szakra felvételizik a 
Színház- és Filmművészetire. Gaál Ist-
vánnal közös vizsgafilmjüket, a Pálya-
munkásokat Sára Sándor fényképezte, 
a filmetűd 1959-ben a bécsi Világifjú-
sági Találkozón aranyérmes lett. 

A hatvanas években enyhülni kez-
dett a belpolitikai helyzet, ezért Hu-
szárik Zoltánnal csatlakoztak a Balázs 
Béla Stúdió fiatal alkotókból álló csa-
patához. Pályája elején operatőrként 
főként dokumentarista jellegű rövidfil-
meket forgatott, majd a rendezés felé 

a 17 perces Cigányok című alkotással 
fordult. Filmjeiben korának érzékeny 
témáit igyekezett megjeleníteni – a ké-
nyes pontok miatt csak évekkel később 
láthatta a nyilvánosság filmjeit - melyre 
jó példa a tanyasi életről szóló Vízke-
reszt, vagy az ingázókkal kapcsolatos 

Oda-vissza. 
Magyarországon a rövidfilmjei által 

bezsebelt nemzetközi sikerek tették is-
mertté. Első nagyjátékfilmjét 1968-ban 
rendezte meg Feldobott kő címmel. A 
Csoóri Sándorral közösen írt – önélet-
rajzi motívumokban is bővelkedő – film 
főhőse egy fiatalember, akinek eszmélő-
dése a magyarországi sztálinizmus leg-
komorabb időszakára esik. A játékfilmes 
bemutatkozást később olyan munkák 
követték, mint a Holnap lesz fácán, a 
Nyolcvan huszár, a Tüske a köröm alatt, 
a Könyörtelen idők, a Vigyázók, leg-
utóbb pedig A vád.

A rendszerváltás közeledtével 
visszatért a dokumentumfilmhez. 
A televízió megbízásából készítette 
a  2. magyar hadsereg tragédiáját 
felidéző 25 részes Krónika című 
dokumentumfilmet, illetve ennek 
moziverzióját, ami  Pergőtűz néven 
jelent meg. A sorozatot csak a szov-
jet csapatok kivonulása után hagy-
ták levetíteni. 1984–1985 között 
Bábolna múltjáról és jelenéről for-
gatott nagyívű szociográfiát, amiért 
a XVIII. Magyar Játékfilmszemlén 
elnyerte a Társadalmi zsűri fődíját. 

Ezt követően figyelme azokra 
a kollektív történelmi fájdalmakra 
irányult, amelyekről évtizedeken 
keresztül tilos volt nyilvánosan be-
szélni. 1993 tavaszán Csoóri Sán-
dor felkérte az akkor induló Duna 
Televízió vezetésére. Végül Lugossy 

Lászlóval és Hanák Gáborral hármas-
ban alakítgatták az új intézmény szer-
vezetét, műsorszerkezetét. Hét éven át 
volt a televízió elnöke. 

Filmjeit több mint félszáz országban 
vetítették, és számos hazai és nemzetkö-
zi fesztiválon tüntették ki díjakkal.

Sára Sándorra emlékezünk

Fotó: Szalai György

Kiadtuk a feszültséget!
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A vendégeknél viszont Damier Pitts, 
a tavalyi berényi kedvenc vezérletével fő-
leg a légiósok gyártották a kosarakat. Így 
a szünet 25-41-es állásnál kezdődött. 

Úgy tűnik, a pihenő jót tett a mie-
inknek, sokkal harcosabbak lettek, és 
ami lényeges, egyre jobban szaporodtak 
a találatok is. Ennek aztán az lett a vége, 
hogy 20-8-ra megnyerték a 3. negyedet 
és már csak négy találat (45-49) volt köz-
te. A zárónegyed közepéig továbbra is a 

berényi gárda dominált és Miller talá-
latával egyponttal (55-54) át is vették a 
vezetést. Sajnos ez tiszavirág-életűnek bi-
zonyult, mert a végjátékban egyértelmű-
vé vált, hogy melyik csapat a jobb ezen 
a szombat estén. Azt sem túlzás állítani, 
hogy Damier Pitts „hazajött” és a bará-
tok, ismerősök nagy bánatára könnyed 
játékkal - sokszor mosolyogva -, meg-
nyerte jelenlegi csapatának a kosárlabda 
mérkőzést. A meccs végén arra is időt 
szakított, hogy a berényi publikum egy 

részével üdvözöljék és átöleljék egymást. 
Jászberényi KSE - Sopron KC 66-76 

JKSE: Staten 15, Reed 12/6, Mészáros 
-, Alekszandrov 15/9, Pantelics 8. Csere: 
Miller 2, Brbaklics 14, Ruják -, Peringer -.

A találkozó krónikájához tartozik, 
hogy a 2. félidő elején (38-47-nél) egy 
gyors indítás után LaMarkus Reed fáj-
dalmas arccal a parkettán maradt, majd 
le kellett segíteni a pályáról. Azt nem tud-
ni, hogy lábsérülése mennyire komoly. A 
bajt tetézte, hogy - közel három perccel 
a vége előtt -, Pantelics a labda földhöz 
vágásáért megkapta második technikai 
hibáját, így a kiállítás sorsára jutott. Való-
színűnek látszik, hogy a következő mér-
kőzésen egyikük sem léphet pályára. 

Idény eleji játékot mutatott a JKSE, 
ami nem csoda, hiszen kevés idejük volt 
az összekovácsolódásra. Az un. „magyar 
magnak” is sokkal többet kell hozzáten-
ni, mint ez alkalommal. Mindezeket fi-
gyelembe véve sem lehet kétségbe esni, 
hiszen rengeteg forduló van még hátra, 
és biztos, hogy ha szép lassan is, de ja-
vulni fog a csapatjáték. Egyébiránt nem 
valami jó sorsolás vár a csapatra, hiszen a 
következő két fellépés Szolnokon illetve 
Pakson lesz. Hazai pályán pedig október 
19-én, Pécs lesz a vendég.

Sport / Ügyeletek

Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: halaasz.lajos@gmail.com

Munkatársak: Kárpáti Márta, Ács Tibor, Kazsimér Nóra. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com

Telefon: 06-57/788-554
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!

Kiadó: Jászberényi V.V. 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

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
október 3. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 4. péntek
PatikaPlus (volt Elixír) 
Jb., Tesco, 
Tel.: 506-930

október 5. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 6. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 7. hétfő
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

október 9. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 10. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 11. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

október 13. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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 5. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként 
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet 
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben 
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és 
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és 
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás 
hétvégén és ünnepnap: 
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-
933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő 
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Köz-
világítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás kar-
bantartás 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: Ügyfélfo-
gadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetősége-
ink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás, 
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-
933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-
felügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hul-
ladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Csütörtökön viharos szél 
kísérte esőzések várhatók, más-
napra nyugat felől felszakadozik 
majd a felhőzet, így pénteken 
már naposabb, csapadékmentes, 
kissé szeles időjárásra van kilátás. 
Délután 14-18 fokot mérhe-
tünk. Hétvégén változékony idő 
lesz, záporokkal tarkított nap-
sütésre számíthatunk 17 fokos 
nappali hőmérséklettel. Hétfőtől 
újabb esőfelhők érkeznek térsé-
günkbe, a csapadékos, hűvös idő 
egészen szerdáig kitart.

Őszi esőket falnak szomjas patakok

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

 folytatás az 1. oldalról

Vereséggel kezdtek a kosarasok

Két bajnoki döntetlen és a fájó kupa-
kiesés után olyan ellenfél várt a Jász-
berényi FC-re a labdarúgó NB III 8. 
fordulójában, mellyel szemben csak 
kiemelkedő teljesítménnyel volt esély 
egy jó eredmény elérésére. A DEAC 
otthonában aztán bizonyította Német 
Gyula legénysége, hogy helye van a do-
bogóra pályázók között.

Szőrös Zoltán

A hajdúsági megyeszékhely egyetemi 
csapata rutinos edzővel (Kondás Elemér) 
és futballistákkal (Nagy Z., Ramos, Urbin, 
Sidibe), valamint tehetséges fiatalokkal 
(például a góllövőlistát vezető Bárány 
Donát és az ifjabbik Sándor Tamás) meg-
határozóvá nőtte ki magát a harmadosz-
tályban. Sikeres kupameccsük után ön-
bizalommal telve várták a JFC-t, melybe 
többen is – Szemere, Pálinkás – visszatér-
hettek a sérüléssel bajlódók közül. Jó ira-
mú játékot hozott az első félidő, melyben 
a mieink felvették a kesztyűt, sőt, domi-
nálni tudtak. Megadta az alaphangot, 
hogy már a 10. percben megszületett a 
berényi vezető gól, amikor Lakatos Béla 
indítása után Gresó 14 méterről kitűnő-
en emelt át a kifutó kapuson a jobb felső 
sarokba (0-1). A hátrányba kerülő házi-
gazda megnyomta a második játékrész 
első negyedóráját, de a JFC átvészelte a 
rohamokat, majd az 58. percben Sán-

dor István bal oldali indítása után Gresó 
a tizenhatos sarkáról becselezte magát 
és éles szögből két játékos között a rövid 

sarokba lőve hűtötte le a debreceni re-
ményeket (0-2). Nem adta fel a DEAC, 
hét perc múlva Ramos beívelését Bárány 
– nyolcadik bajnoki gólját szerezve – 
bombázta Miski kapujába (1-2). Ezen a 
napon azonban nem lehetett megtörni 
a jászberényi legénységet, a 73. percben 
Süttő szögletét Szemere a jobb sarokba 
csúsztatta (1-3). Pálinkás tehette volna 
biztosabbá a különbséget, de ziccerénél a 
labda a kapust érintve végül a felsőkapu-
fáról kifelé pattant. Összességében jelesre 
vizsgázott a JFC az egyetemi gárda ellen, 
igazolva a kissé ellentmondásos tételt, jó 
csapattal szemben könnyebb játszani.

DEAC – Jászberényi FC 1-3 (0-1)
Az Ózdon pontokat veszítő (0-0) 

listavezető Cegléd előnye jelenleg két 
pont. Második  a mieinkkel azonos 
pontszámmal álló Füzesgyarmat, amely 
folytatta győzelmi sorozatát, 0-2-ről 
verték idegenben a DVSC II-t.  A Ti-

szaújváros 3-2-re kikapott Sényőn, így 
a DEAC mellett őket is megelőztük. A 
soron következő mérkőzésen október 
6-án, vasárnap 14.30-tól itthon, a Sé-
nyő lesz a vendég. A szabolcsiak ellen a 
Magyar Kupában elszenvedett vereség 
miatt még inkább „jólesne” a győzelem, 
mellyel a mostani harmadik hely is mi-
nimum megőrizhető.

A meccs előtt, a városi sporttelepen 
13 órától ünnepélyes keretek között 
avatják fel az 1992-ben elhunyt Sárközi 
István emléktábláját. A Jászberényből in-
dult játékos 1968-ban tagja volt a Mexi-
kóban olimpiai bajnok válogatottnak.

Jeles vizsgamunka

Női röplabda. Jászberény női röp-
labdacsapata Kolozsváron vendégsze-
repelt meghívásos tornán, ahol ismét 
sikerült legyőzniük a házigazdákat, igaz 
szoros mérkőzésen, 3-2 arányban. Vi-
szont a CMS Lugoj együttesétől veresé-
get szenvedtek, így a 2. helyen végeztek.

Asztalitenisz. A 2. fordulóval foly-
tatták a küzdelemsorozatot az NGS-
UNION Jászberényi ASE asztalitenisz 
csapatai. Eredmények: NB II: NGS-
U.-JASE – Kisújszállási SE Házszé-
pítők 13-5. NB III: NGS-U.-JASE 
– Gyulai AK 10-8. Megyei I. osztály: 
Jászkisér SE – NGS-U.-JASE 11: 7

Sporthírek
röviden

Fotók: Gémesi Balázs


