
A centenárium margójára
Dr. Varró Bernadettet a századik évét 
ünneplő tanítóképző főigazgatóját a 
campus jelenéről és jövőjéről kérdeztük.
Interjú a 3. oldalon

Utak a Parlamenten belül és kívül
Pócs János országgyűlési képviselőt többek 
között a jászsági útépítésekről és a Parlament 
kulisszatitkairól kérdeztük.
Interjú 3. oldalon

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 
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Évadzáró a Főnixben
Stephanie Schlesser önálló darabjával 
zárta idei évadát a Főnix Fészek 
Műhelyház szombaton.
Írás a 7. oldalon

Ha csak ennyit írok: Hesna, sokak 
fejében háborús képek, nyomorról, 
veszélyről forgatott bejátszások kez-
denek pörögni. A felszálló füstből ki-
bontakozik egy törékeny lány alakja, 
akit szinte teljesen betakar a golyó-
álló mellény, s aki csillogó szemmel 
tudósít a pokolból. 

kárpáti

Ő Al Ghaoui Hesna újságíró, aki 
múlthét kedden a Déryné Rendez-
vényházban, a Bakancslista program 
keretein belül osztotta meg tapasztala-
tait arról milyen érzés kilépni bizton-
ságos komfortzónánkból. Bevallom, 
amikor kiderült, hogy Hesna érkezik 
a Bakancslista soron következő eladó-
jaként, arra számítottam, vérfagyasztó 
közel-keleti kalandokat, veszélyes afri-
kai esetek történeteit, polgárháborúk 
és fegyveres konfliktusok szörnyűsége-
it, a haditudósítók izgalmas világának 
kulisszatitkait osztja majd meg velünk. 

A megismerés vágya erősebb

N. V. G. - TRANS KFT.
jászsági műszakivizsga centrum

5100 jászberény, alsómuszály 66. (boldogházi út)
● ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)

● nemzetközi és belföldi szállítás.

- tehergépkocsi, kamion, lassújármű
  és motor vizsgáztatás is,
- Computeres diagnosztikai vizsgálat, hibafelmérés,
- Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás,
- Kamion, teher- és személygépkocsi szerviz.

szerviz: 06-30/205-6710
műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022
www.nvgtrans.hu

személygépkocsi 
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.

igény esetén tréleres szállítással is!

folytatás a 6. oldalon  folytatás a 7. oldalon  

A Szent István Sport Általános Iskola 
és Gimnázium ebben a tanévben 12. 
alkalommal rendezte meg az „Őse-
ink nyomában” című honismereti 
pályázatíró versenyt az általános is-
kolák és a nyolcosztályos gimnáziu-
mok 10-14 éves korosztálya számára. 

kazsimér

A diákok egyéni és csoportos kate-
góriában indulhattak, az értékelés évfo-
lyamok, illetve az egyéni és csoportos 
munkák szerint történt. Ebben a tan-
évben Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
Heves megye és Pest megye iskoláiból 
92 tanuló 53 munkával pályázott. A 
résztvevők a választható témák közül 
írhattak többek között a Jászkun ke-
rületek önmegváltásáról, tájegységünk 
szellemi hagyatékáról, a népmesék, 
mondák, népdalok világáról, a refor-
máció legszebb emlékhelyeiről, vagy az 
utókor számára is tanulságokkal szolgá-
ló családtörténetről. 

A Déryné Művelődési Központ-
ban május 19-én, pénteken megren-
dezésre kerülő eredményhirdetésen dr. 
Zrupkóné Pernyész Lívia, a gimnázium 
történelem-földrajz-könyvtár szakos 
tanára köszöntötte a jelenlévő intéz-
ményvezetőket, szponzorokat és ven-
dégeket. 

Honismeret 
és értékőrzés

folytatás a 6. oldalon  

Előző számunkban már közöltük a 
ZagyvaParty Fesztivál részletes prog-
ramját. Most a Jászkerület Nonprofit 
Kft programszervezői, mint az ese-
mények legjobb ismerői a négy nap 
részleteiről is tájékoztatták lapunkat.

A ZagyvaParty Fesztivál június 15-
től 18-ig, – a megszokottól egy héttel 
korábban – kerül megrendezésre. Nem 
kívánták a programot a Jász Világtalál-
kozóval egy időben tartani, így viszont 
összekerült a Múzeumok Éjszakája ese-
ménnyel. Ezért úgy állították össze a 
műsorokat, hogy mindkét rendezvény 
tudjon érvényesülni. 

A ZagyvaParty Fesztivál alapvetően 
családi, zenei fesztivál, amelyen meg-
található minden olyan művészeti ág, 
ami nem a népzenéhez, néptánchoz 
kapcsolódik. Változás, hogy a temati-
kus napok közül a Jazz nap és a Blues 
nap helyet cserél. 

Jövő héten 
ZagyvaParty

Kárpáti Márta

Negyvenöt évvel ezelőtt, a táncház 
mozgalom hajnalán a magyar népi kul-
túra iránt elkötelezett lelkes fiatalok in-
dították útjára a műhelyt, amelyet ma 
Jászság Népi Együttes néven ország-, sőt 
nem túlzás mondani világszerte ismer-

nek, elismernek, s amely név említése 
jászberényiként valamennyiünk szívét 
büszkeséggel tölti meg.

A csarnokot megtöltő vendégsereget, 
alapítókat jelenlegi és egykori táncosokat 
Erdei Gábor műsorvezető köszöntötte, 
aki a születésnapok tiszteletére maga is 
népviseletet öltött. Az együttes hű maradt 

az 1971-ben megfogalmazott célokhoz, 
amely a magyar paraszti és zenei folklór 
– kiemelten a Jászság – hagyományainak 
felkutatását, a leghitelesebb megismerését 
és átörökítését jelenti. A magas színvo-
nalon végzett műhelymunkát nemcsak 
Jászberény önkormányzata ismeri el év-
ről évre jelentős anyagi és erkölcsi támo-
gatással, de a szakma is számos díjjal és 
kitüntetéssel értékelte az évek folyamán 
az együttest. Többek között elnyerték az 
Örökös Kiváló Együttes címet, a Bartók 
díjat, megnyerték 1977-ben a Ki mit 

tud?-ot és öt éve a Fölszállott a páva te-
hetségkutató műsort, Csokonai Vitéz 
Mihály közösségi alkotói állami kitünte-
tésben részesültek, valamint megkapták 
a Prima illetve a Prima Primissima kö-
zönség díjat. Az utánpótlás Viganó AMI 
növendékeivel egyetemben számos hazai 
és külföldi fesztivál szereplői, rendszeres 
résztvevői néptáncos megmérettetések-
nek, ahonnét rendre újabb díjakkal, ki-
tüntetésekkel térnek haza, öregbítve Jász-
berény, a Jászság jó hírnevét.

Tánccal és mosollyal építenek országot

A közel fél évszázadon átívelő munka legjavából kaptunk ízelítőt szombat 
este a Bercsényi Sportcsarnokban a Jászság Népi  Együttes gálaműsorán, amit 
az utánpótlásbázis alapját képező 15 éves Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 
produkciója tett teljessé.

folytatás a 2. oldalon  

Pedagógusnap alkalmából a Déryné 
Rendezvényház dísztermében múlt 
pénteken, ünnepélyes keretek között 
kitüntető oklevéllel ismerték el a ne-
velők munkáját.

Szabó Lilla

A Jászberényi Tankerületi Központ 
nevében Mészárosné Vas Márta szakmai 
igazgatóhelyettes asszony köszöntöt-
te Pócs Jánost a Jászság országgyűlési 
képviselőjét, Piroska Miklóst a megyei 

közgyűlés alelnökét, dr. Vári-Nagy Ju-
dit asszonyt a Jászapáti Járási hivatal 
vezetőjét, Szabó Tamás polgármestert, 
valamint a megjelent polgármestereket, 
vendégeket és tanárokat. 

A pedagógusnapi rendezvényt 
Zsemberi Zoltán a Jászberényi Tanker-
ületi Központ igazgatója nyitotta meg. 
Beszédében kiemelte a nevelők áldoza-
tos munkáját, akik a mindennapok for-
gatagában töretlenül teszik dolgukat, 
szívükön viselve a gyermekek jövőjét. 

Elismerés a nevelőknek

folytatás a 2. oldalon  
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– A pedagógus ott van diákjai sza-
vaiban, mozdulataiban, de magunkban 
is egy-egy pillanatra  tetten érhetjük 
tanárunk, tanítónk szívünkbe zárt 
gondolatát, kitartását. Sokunk számára 
örökös mércét, soha el nem halványuló 
példaképet jelentenek önök! – fogal-
mazott. 

Pócs János országgyűlési képviselő 
örömét fejezte ki a korábbi tanítóképző 
fennmaradását illetően, mely az önkor-
mányzattal közös összefogással valósul-
hatott meg. – Elsősorban azt szeretném 
megköszönni, hogy embert faragnak a 
gyermekekből, nemcsak megtanítják 
írni, olvasni, számolni, idegen nyelven 
beszélni, vagy a saját történelmünkre, 
hanem akkor, amikor gyermekeink a 
leghajlíthatóbbak, az önök munká-
jának köszönhetően kiváló embere-
ket kovácsolnak – méltatta a nevelők 
munkáját, majd egykori tanáraira em-
lékezett és személyes élményeivel zárta 
beszédét.

A megnyitót követően a Palotásy 
János Zeneiskola Alapfokú Művésze-
ti Iskola növendékeinek előadásában 
gyönyörködhettünk. A komolyzenei 
felvezető után Kátai Viktória és Ta-
mási Eszter népdal éneke következett. 
Jászboldogházáról is érkeztek diákok, 
Mihályi Terézia verssel, míg Juhász Dá-
niel klarinét előadással lépett porondra, 
majd a jászszentandrási Kunráth Sán-
dor Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola néptáncát láthattuk.

A gyermekek műsora után a Jászbe-
rényi Tankerületi Központ fenntartá-
sában lévő iskolák kiváló tanáraink el-
ismerő oklevelet vehettek át. Elsőként 
Erdődiné Csőke Katalin pedagógus több 
évtizedre visszatekintő nevelői munká-
ját méltatták. Szintén elismerésben ré-

szesült Gálikné Farkas Edit, aki számos 
közösségi program megszervezésért, 
lelkes társadalmi munkájáért kapta a 
megbecsülést. A felkészültségükről, 
megbízhatóságukról ismert tanárok 
Kissné Guba Zsuzsanna, Gulyás László, 
Muhari Zoltánné, Szabó Péter, Hor-
váth-Dorozsmai Dóra, Vass Antalné és 
Fodor János szintén oklevelet vehettek 
át. A környező települések iskoláiból, 

többek között a jászárokszállási általá-
nos iskolából Benke Máriát, Belovainé 
Miklós Juditot és Owczinykné Fekete 
Lenke tanárnőt tüntették ki, majd a 
gimnáziumból Rusvainé Barócsi Kata-
lin tanárnő munkáját méltatták. Jász-
apátiról Bugyiné Nyitrai Marianna és 
Móczó Gábor nevelők részesültek elis-
merésben. 

A díjak átadását Szűcs István, az 
LVG 10. osztályos tanulójának vers-
mondása színesítette. A Palotásy János 
Zeneiskola növendéke, Burai Zsolt Ke-
vin Weiner Leó: Rókatánc című hege-
dűjátékával emelte az esemény fényét. 

Ezt követően folytatódott a díjak 
átadása, szintén kitüntették további is-
kolák kiváló pedagógusait: Görbe Kin-
gát, Gyenesné Cserháti Katalint, Kovács-
né Erdődi Erikát és Vassné Zaják Juditot. 
Díjjal ismerték el Kecskésné Szórád Ju-
dit, Rusvainé Barta Márta, Mészárosné 
Suba Judit, Stelkovicsné Kreuter Anikó, 
Bíró Adrienn, Cseh Gáborné, Tóth Lász-
ló, Kocsán Ilona, Tóthné Nagy Gizella, 
Varga Judit, Izsold Dénesné és Tóth Eri-
ka pedagógusi munkáját.

Szabó Tamás polgármester köszön-
tőjében azt a magas szakmai tudást 
méltatta, amely a produkciókból visz-
szatükröződik, s ami méltó arra, hogy 
hírét vigye városunknak bárhol a vilá-
gon. A polgármester a város nevében 
egy hordócska pálinkával köszöntötte 
az együttes felnőtt tagjait, a gyerekek 
részére pedig édességgel töltött kosarat 
nyújtott át.

Pócs János, a Jászság országgyűlési 
képviselője a Nemzeti Összetartozás 
napjának apropóján párhuzamot vont 
az együttes közösségépítő munkája és 
a nemzet egysége között. A JNE tagjai 
tánccal és mosollyal építenek országot, 
mondta a képviselő, majd köszöne-
tet mondott Papp Imre alapítónak és 
a Szűcs házaspárnak, akik átvették az 
együttes vezetését, és folytatják a meg-
kezdett, sikerrel kikövezett utat. 

A köszöntők sorát Papp Imre zár-
ta, aki elmondta, nagy reményekkel 
vetette el a magot 1971-ben, amelyből 
mára a kultúra bőségesen termő fája 
sarjadt. Felidézte a Ki mit tud?-ban 
elért sikereket, megemlékezett azokról 
a táncosokról, akik már nem lehetnek 
közöttünk. Köszönetet mondott Szűcs 
Gábor tánckarvezetőnek és párjának, 
Szűcsné Urbán Máriának, hogy magas 
szakmai színvonalon gondozzák és to-
vábbi sikerek felé vezetik az 1991 óta 
rájuk bízott együttest. Végezetül Isten 
segítségét kérte, hogy az elültetett mag-
ból növekvő fáról évről évre gazdagabb 
termést szüretelhessünk.

A közel háromszáz táncos huszon-
négy produkcióban mutatta meg te-
hetségét, miközben három zenekar, a 
Dűvő, a Zagyva Banda és a Jártató húz-
ta a talpalávalót. A jászságis táncosok-
ból alapított BaHorKa énekegyüttes is 

színpadra lépett. Változatos koreográ-
fiákat láttunk a Jászság Népi Együttes 
jelenlegi és egykori táncosaitól, a Jász-
berényi Hagyományőrző Együttestől, 
valamint a Viganó AMI csoportjai is 
bemutatták tudásuk legjavát. Megte-
kinthettük a közelmúltban a Szolnoki 
Országos Néptáncfesztiválon koreo-
gráfusi első helyezést elért Metamor-
fózis produkciót, mely modernségével 
különleges színfoltot vitt a műsorba. 
Láthattuk azt a kiemelkedő alkotást is, 
amely szintén Szolnokon jelentett má-
sodik helyezést az együttesnek. Ismét 
tapsolhattunk a Páván nyertes koreo-
gráfiáknak és az egykori Ki mit tud? 
nyertesek segítségével visszautaztunk a 
múltba. Az utánpótlás csoportok be-
mutatóival bizonyságot nyertünk arról, 
hogy táncos hagyományaink a legjobb 
kezekben vannak, és bízhatunk abban, 
hogy néhány év elteltével az ő előadá-
sukban is olyan nagyszerű produkciók 
kerülnek színpadra, mint amiket a JNE 
jelenlegi táncosai mutattak nekünk. 

A hagyományok tovább éltetése a 
JNE köreiben valóban családi örökség, 
hiszen a Családi pillanatok című ko-
reográfiában láthattuk, hogy sok csa-
ládban öröklődik a néptánc szeretete, 
szülők, gyerekek, unokák együtt mu-
tatták be kulturális nemzeti kincsünk 
legjavát, melyek gyökere mélyen a szí-
vekben fakad. 

Kicsik és nagyok táncoltak szívből 
és fáradhatatlanul a közel öt órás mű-
sor alatt, és valószínű nem csak a vise-
letek nedvesedtek át a tánc és a csarnok 
hevében, de szülőként, nagyszülőként 
vagy csupán büszke jászberényi néző-
ként a szemek sem maradtak szárazon a 
finálé tapsviharában, ahol valamennyi 
táncos együtt zengte a Boldog születés-
napot kezdetű népi éneket.

Önkormányzat

Emlékezünk
Bujdosó AntAl

(1933 - 2012) 
halálának 5. évfordulójára.
„Szívünkben a helyedet

Nem pótolja semmi, 
Míg e földön élünk 

nem fogunk feledni.”

Feleséged és családod

A Jászberényi V. V.
Nonprofit Zrt.

felvételt hirdet
segédmunkás,
kisgépkezelő és

traktoros
munkakörök betöltésére. 

Érd.: 57/411-933, önéletrajzokat 
a vvzrt@vvzrt.hu címre kérjük.

 folytatás az 1. oldalról

Tánccal és mosollyal 
építenek országot

facebook.com/
berenycafe

berenycafe.hu | jku.hu

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. 
ezúton értesíti a lakosságot, hogy 
az évi rendszeres szúnyoggyérítési 
munkálatokat megkezdte. A véde-
kezés két formában történik: földi 
melegködképzéses technológiával, 
illetve légi úton történő kijuttatással.

A földi melegködképzéses kijut-
tatások időpontja június 8-9. közötti 
időpontban lesz. A tól-ig időpont az 
alkalmas időjárási körülmények, neve-
zetesen a szélcsendes időszak miatt van 
eképpen megadva. A további négy al-
kalomról időben tájékoztatjuk Jászbe-
rény lakosságát.

A melegködképzéses alkalmazás 
területei:

- Zagyva folyó (Nagy-ér) városi sza-
kasza a Kiserdővel, Hűtőgépgyári ltp. 
minden utcája

- Városi Zagyva
- Nagykátai út, Ipartelep u., Váltó 

u.,  Rigó u., Fácán u., Vaspálya u., Rá-
kóczi út, Sportpálya u. (JTKF,   Sport-
pályák, Aprítógépgyár)

- Öntő u., Jókai u., Bem u., Sánc 
u., Villany u., Pesti út, Korcsolya u., 

Kálvin u., Bajcsy Zs. u., Pipacs u., Rá-
kóczi út, Szőlő u., Margit-sziget, Hat-
vani út, Víz u., Serház u., Kossuth L. 
út (Piac), Apponyi tér, Mária u., Szent-
kúti tér, Kórház u., Szent Imre herceg 
út (Temető), Kürt u., Szelei út, Nyíl u., 
Sárosér u., Méntelep u., Jászváros u., 
Álmos u., Horváth P. u., Vaspálya u., 
Kossuth Lajos út, Szövetkezet út, Lehel 
vezér tér, Holló A. u., Szentháromság 
tér, Lehel vezér tér, Nádor u., Hatvani 
út, Pethes I. u., Ferencesek tere, Szú-
nyogos u., Pákász u., Szilvás dűlő, Bu-
zogány u., Herkules u., Hableány u., 
Érhát u., Frankel Leó u., Hableány u., 
Gyöngyösi út, Négyszállás u., Lajosmi-
zsei u., Kárpát u.

- Sírkert u. (Új temető), Szérűs-
kert u., Olvasókör u., Benepuszta u., 
Redemptió u., Batthyány u., Szép u., 
Kodály Z. u., Kakukk u., Platán u., 
Bajnok u., Csík u., Bajnok utca, Telep 
u., Lazovi K. u. (Fehértói temető), Bor-
sóhalmi u., Szélmalom u., Jákóhalmi 
út, Sándor u., Ady Endre út, Bercsényi 
út, Dózsa György út, Szabadság tér, 
Szent Imre herceg út, Pelyhespart u., 
Gorkij u., Szent István krt., Jásztelki 

út, Nyárfa u., Kisberényi tér, Száraz-
malom u., Vásártér u. 

A légi kijuttatással történő védeke-
zés időpontja jelenleg engedélyeztetés 
alatt van, természetesen a későbbiek-
ben erről is adunk tájékoztatást.

Területe: a melegködképzéssel nem 
ellátható belterületi részek, főként a 
Városi Zagyva-ág területe, nádasok, 
vízállások, erdőrészek.

Az alkalmazott vegyszer a hatóság 
véleménye szerint az alkalmazott dó-
zisban emberekre, melegvérű állatokra 
nem jelent egészségügyi kockázatot. A 
tisztiorvosi szolgálat közleménye sze-
rint a kijuttatásra kerülő szer általános 
EU-s engedéllyel rendelkezik, amelyet 
ha előírásszerűen alkalmazzák, akkor 
semmiféle veszélyt nem jelent. Ameny-
nyiben valaki mégis tart a vegyszertől, a 
jelzett napokon kérjük az érintett terü-
letektől távolabb tartózkodjon.

Mindannyiunk érdekében végez-
zük tevékenységünket, ezért kérjük 
megértésüket és szíves türelmüket.

Horgosi Zsolt
vezérigazgató

Szúnyoggyérítés kezdődött a városban

 folytatás az 1. oldalról

Elismerés a nevelőknek
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Hamarosan nyári szünetre mennek a 
parlamenti képviselők. Pócs Jánossal, 
a Jászság országgyűlési képviselőjével 
még az utolsó ülésszak idején beszél-
tünk parlamenti munkájáról, előter-
jesztéseiről, módosító indítványairól, 
a Tisztelt Ház apró titkairól, ám végül 
is mindig szűkebb otthonunkról, a 
Jászságról.

Halász Lajos

Megnéztük áprilisi, májusi nyil-
vános jászsági szerepléseit, ami hat, 
sűrűn teleírt oldalt tett ki. A Parla-
mentben is szorgos napjai lehettek, 
felszólalt a vasútfejlesztési program-
ról, a mezőgazdasági kárenyhítésről, 
ugyancsak áprilisban ott tárgyalt a 
Samsung vezetésével. Egy-egy mondat 
kommentárt kérhetünk?

A vasútfejlesztési programmal, a 
hálózat megújításával, a teherforga-
lom zömének sínekre irányításával 
mélyen egyetértek. Azért szólaltam 
fel, mert 2010-ben azzal riogatták a 
jászkisérieket, hogy a MÁV járműjavító 
meg fog szűnni, s lám, ehelyett fejlesz-
tések zajlanak, és jelentős szerep hárul 
az ott dolgozókra a pályakorszerűsítés-
ben és a szerelvénygyártásban egyaránt. 
A mezőgazdasági kárenyhítésnél is a 
választókerületemből, a Jászságból in-
dultam ki, elmondva, hogy éppen tő-
lünk érkezett a javaslat a kormányhoz 
az osztatlan közös tulajdonok kimérése 
technikájáról. Azt is örömmel nyugtáz-
tam, mint a mezőgazdasághoz családilag 
tartozó gazdálkodó, hogy népgazdasá-
gi szinten megkerülhetetlen az ágazat, 
amelynek árbevétele megelőzte az autó-
iparét is. A Samsung és a kormány ve-
zetőinek parlamenti tárgyalásairól pedig 

annyit nyilvánosan elmondhatok, hogy 
jelentős terveik vannak a Jászságot és 
a jövőt illetően, további fejlesztéseken 
dolgoznak. 

Nem szeretnénk titkokat kikutat-
ni, de mégis mi a szerepe, feladata az 
egyéni képviselőnek ilyen tárgyaláso-
kon?

Akár a legnagyobb, akár kisebb cé-
gekkel tárgyalok, érzékelik, hogy a ver-
senyszférából jöttem. Tisztában vagyok 
vele, mit jelent egy forintból kettőt csi-
nálni, havonta fizetést adni, törleszteni 
a hiteleket, az uniós piacon állni 
a versenyt. Mindezt nekem nem 
kell bizonygatniuk, elmagya-
rázniuk. Tisztelem a teljesítmé-
nyüket, amit komoly „préshely-
zetben” érnek el, és megértem 
az érzékenységüket. Amikor 
Gyurcsány Ferenc szerencsétlen 
félmondata – el lehet menni –, 
elhangzott, három-négy jászsági 
cég mindjárt a környező orszá-
gokban tájékozódott és leányvál-
lalatot alapított. Jóban kell lenni 
a gazdasági élet szereplőivel, úgy 
is, hogy a nyereségadót 19-ről 9 
százalékra csökkentettük, és úgy 
is, hogy elismerjük az érdemeiket 
és az erőfeszítésüket. Én mindig 
a szalag végén dolgozók érdekeit 
védem, amikor a felső vezetőket 
támogatom akkor is, mert a me-
nedzserek egy döntése dolgozók, 
családfenntartók utcára kerülését ered-
ményezheti. Ezért is gondolom, hogy 
kiváló kapcsolatot építettem ki a vállal-
kozókkal. Nem kell a politika szeszélyé-
nek kitenni a gyarapodásukat, például 
abból a matematikából kiindulva, hogy 
több szegény választó van mint gazdag, 
ezért meg kell támadni az utóbbiakat.

A Parlamentnél és az áprilisnál ma-
radva, vendégül látta a szentandrási 
gyerekeket. Hét év után bizonyára jól 
ismeri az épületet. 

A Jászságból gyakran szervezek par-
lamenti látogatásokat. Hét év után ter-
mészetesen nem tévedek el, de minden 
alkalommal kérek idegenvezetést, és 
igyekszem mindegyiken én magam is 
részt venni. A vendéglátó szerepén kí-
vül azért, mert olyan gazdag ennek az 
épületnek a története, hogy két hasonló 
idegenvezetésre nem emlékszem. Sokan 

már azon meglepődnek, hogy az épület 
két teljesen azonos – egymás tükörképé-
nek mondható – üléstermet tartalmaz. 
Egy négyzetcentiméternyi különbség 
azért van, mert a felsőházban restaurá-
láskor is meghagyták azt a golyót, ami a 
szószékbe fúródott a Tisza István elleni 
merénylet alkalmával.

Jól lehet barátkozni a Parlament-
ben, akár az ellenzékkel is?

A parlamenti legendárium szerint 
Torgyán József és Kovács László civil-
ben is összejártak, ám a ház falai között 
igencsak aprították egymást. Én az ilyen 
hozzáállással nem tudok azonosulni. A 
család, a haza, a nemzet, a hit, olyan alap-
vető kötelékek, amelyek kijelölik az em-
bernek a barátkozása körét. Semilis semili 
gaudet. Hasonló a hasonlónak örül. Vagy 
másként fogalmazva: vagy hideget, vagy 
meleget fúj az ember, mert a langyosat az 

Úr is kiköpi a szájából. 
Májusban is többször 

szót kért – természetesen a 
redemptio évfordulója kapcsán 
is –, ám most csak a költségve-
téshez benyújtott módosításáról 
és a vitában kifejtett álláspont-
járól érdeklődünk. 

A gazdaság erősödésével, fel-
pörgésével az ország költségveté-
séből több jut mindenre. Okta-
tásra, egészségügyre, utakra is. A 
módosítás kapcsán a 32-es út és a 
Jászberényt elkerülő út, valamint 
a Tiszasüly – Jászkisér közötti út 
felújítását indítványoztam. Hét-
ről hétre lobbizok az útépítések 
mellett. A szakmai egyeztetések 
már lezajlottak. A közútkezelő 
álláspontja szerint indokolt a ké-
résünk, a kormánypárti frakció 
egyeztetése is pozitív kicsengésű. 

Miniszteri egyeztetés előtti állapotban 
vannak ezek az ügyek, s azt mondhatom, 
ilyen közel még nem voltunk a megol-
dáshoz. Az is erősíti a pozíciónkat, hogy 
Seszták miniszter úr eljött hozzánk a 
Jászsági Menedzser Klub gazdasági fóru-
mára, és ott átvette a gazdasági szereplők 
által aláírt támogató petíciót az útépíté-

sek szükségességéről és fontosságáról. 
Milyen összegekről beszélünk?
A Fényszaru – Jászberény közötti 

13.8 km hétmilliárd forint plusz áfa, 
az elkerülő út 4.5 km-e nettó hatmil-
liárd, a Tiszasüly-Jászkisér közötti 22.7 
km ugyancsak nettó 1.6 milliárd forint. 
A Jászfényszaru – Jászberény közötti 
kerékpárút pedig 640 millió forintba 
kerül. Azt tapasztalom, hogy a megye 
pozíciója erősödik, és a 4-es út építésé-
vel párhuzamosan előtérbe kerülnek a 
mi útjaink is. Azt is eredménynek kell 
tekinteni, hogy a 32-es út Hatvan és 
Fényszaru, illetve Újszász és Szolnok 
között már két irányból megújult, s a 
jász világtalálkozó kezdetéig soron kívü-
li kormánydöntéssel Jászladányig javí-
tották az utat. A megyei TOP pályázatai 
között 12 milliárd forintban útfelújítá-
sok is szerepelnek. A kétéves tervben a 
Jászapáti – Jászkisér út is. Megemlítem: 
ha nem kellene százmilliárdokat költeni 
a migránsüggyel kapcsolatos határvéde-
lemre, biztonsági intézkedésekre, jóval 
gyorsabban épülhetnének az útjaink is. 

A biztonságot említette, ami köz-
ügy. Milyen a közbiztonság, a Parla-
ment, illetve a Jászság felől nézve?

A most tárgyalt költségvetésben 19 
százalékkal több, összesen 514 milliárd 
forint jut katasztrófavédelemre és biz-
tonságra. Ez kiemelkedő összeg. Ezzel 
együtt soha nem lesz tökéletes a köz-
biztonság, főleg annak, akitől akár egy 
tyúkot is ellopnak. Most tárgyaltuk a 
megyei közgyűlésben a rendőrség be-
számolóját, amit a többség köszönettel 
elfogadott. Ugyanis felderítetlen bűn-
cselekmény ilyen kevés még nem volt. 
Noha jászsági rendőrök is védik a hatá-
rainkat, és eközben hiányoznak itthon-
ról, a településeinkről.

Kiváló kapcsolatot építettem ki a vállalkozókkal

Apponyi Albert 1917. október 11-én 
írta alá a mai egyetemi Campus, ko-
rábbi tanítóképző jogelődjének alapí-
tó oklevelét. Idén ezért százéves a jász-
berényi főiskola. Dr. Varró Bernadett 
főigazgató asszonnyal az aktualitások 
mellett érthetően a jubileumról, a ha-
gyományokról és a külső-belső meg-
újulásról beszélgettünk.

halász

Tele vannak az egyetem folyosói 
fiatalokkal, akik jó előre köszöntik 
az idegent. Ők bizonyára a szep-
temberi elsős hallgatók lesznek. Há-
nyan vannak és mire várnak éppen?

Nyolcszázan jelentkeztek az Esz-
terházy Károly Egyetem Jászberényi 
Campus különböző szakjaira. Közü-
lük négyszáz hallgatót tudunk felven-
ni, amennyiben a mai alkalmassági 
vizsgán is megfelelnek. A csecsemő- és 
kisgyermeknevelő szakon a beszéd, a 
leendő óvodapedagógusoknál és taní-
tóknál pedig ezen kívül az ének-zene 
és testnevelés alkalmasságot is vizsgál-
juk 

Most főleg a jubileum kapcsán 
lesznek kérdéseink, de tovább fűzve 
az előbbi gondolatát, milyennek lát-
ja az egyetem jövőjét?

Két nagy megújulás vár ránk az 
elkövetkező hónapokban, években. 
Ezek közül az egyik a belső megúju-
lás. Tizenhat év után elváltunk a Szent 
István Egyetemtől, amely kiváló intéz-
mény, de nem pedagógiai profilú, így 
magunkra maradtunk egyetemen be-
lül a pedagógusképzés szakmai kérdé-
seiben. Ezzel szemben az egri közpon-
tú egyetem múltjában és jelenében is 

a pedagógiai képzés dominál. Kutatá-
sokba, pedagógiai jellegű pályázatok-
ba tudunk belépni, együtt dolgozni 
az egri és a sárospataki campusokkal. 
A pedagógusképzés értékeinek meg-
őrzése mellett fontos az innováció, a 
megújulás, s ezt a munkát már az új 
egyetem berkein belül közösen tud-
juk a többi campussal együtt végezni. 
Egy-két év alatt nagyon sok pozitív 
szakmai változást remélünk. 

Milyen új szakokban gon-
dolkodnak? A környezet még 
műszaki képzésben is remény-
kedett az átalakulások egyik-
másik szakaszában. 

Új alapszakunk indul, a Kö-
zösségszervezés. Ugyancsak új a 
programtervező-informatikus 
képzésünk, ami kétéves felső-
oktatási szakképzés. Mire ők vé-
geznek, remélhetőleg az egyete-
mi alapképzésbe is beilleszthető 
lesz ez a terület, de ehhez, mint 
minden új szak indulásához, 
hosszabb idő szükséges. Ami a 
kimondottan műszaki képzést 
illeti, vannak érintkezési terüle-
tek, hiszen az utóbbi képzésünk 
a műszaki informatikus oktatás 
első lépéseként értelmezhető, 
amivel az egyetem nyit a Jász-
ság ilyen irányú igényei felé. Nagyon 
gyorsan tudunk OKJ-s felnőtt képzé-
seket is indítani. Igény esetén például 
pénzügyi továbbképzés, műszaki-in-
formatikai továbbképzés területeken. 
Fő csapásként a tradicionális peda-
gógus képzést visszük tovább, annak 
hagyományait a XXI. század kihívása-
inak megfelelően megújítva, de bővül-
ni kívánunk a pedagógusképzés (pl.: 

gyógypedagógus képzés), ill. az infor-
matikai, műszaki képzés területén is. 

A hagyományt említette, amire 
a százéves jubileum is utal. Milyen 
főbb eseményeket terveznek ebből 
az alkalomból?

A jubileumhoz kapcsolódó esemé-
nyeket egész évre elosztva szerveztük 
meg. Most tartottunk óvodapedagó-
giai konferenciát pedagógusoknak és 

szülőknek, szeptemberben nyílt okta-
tási konferenciát szervezünk, október 
14-re pedig díszdiploma-átadást. Az 
események szeptember és november 
között sűrűsödnek, a fő esemény pe-
dig a terv szerint a novemberre terve-
zett jubileumi emlékülés lesz. Ez nem 
szakmai, hanem kimondottan ünnepi 
alkalom, amelynek fővédnöki szerepét 
dr. Balogh Zoltán miniszter úr vállalta 

magára. Ugyancsak tervezzük emlék-
könyv kiadását is, valamint kiállításo-
kat is megálmodtunk. Ezek egyik leg-
érdekesebb eleme egy olyan tanterem 
lesz, amelynek egyik felét régi, háború 
előtti bútorzattal és iskolaszerekkel 
szereljük fel, a másik felét pedig a mai 
legmodernebb eszközökkel. 

Honnan szerzik be például en-
nek a kiállításnak a muzeális részét 

képező tárgyakat?
Jó ideje gyűjtögetjük, óv-

juk a régi eszközöket és búto-
rokat, de ha valóban gazdag 
felszereltségű kiállításokat sze-
retnénk összeállítani, akkor 
segítségre szorulunk. Volt ta-
náraink, diákjaink kortörténeti 
értékű dokumentumait, fotóit 
szeretnénk ezúton is elkérni, 
hogy azok az emlékkötetbe és a 
kiállításokra is bekerülhessenek. 
A ritka és pótolhatatlan sport- 
és kulturális eseményekről, az 
iskola épületéről, tantermeiről, 
az iskolai életről tanúskodó do-
kumentumokat, fotókat digi-
talizáljuk és visszaadjuk eredeti 
tulajdonosaiknak. 

Kétféle megújulásról tett 
említést beszélgetésünk elején. 
A belső megújulást már ért-

jük, mit takar a külső megújulás? 
Szeretnénk, ha az ünnepi esemé-

nyeket megszépült, megújult intéz-
ményben köszönthetnénk. Önkor-
mányzati és pályázati forrásokból 
megújul a dísztermünk és a hátsó ud-
varunk. Demonstrációs termet alakí-
tunk ki szeptemberre, amelyben a ba-
bák pelenkázását, fürdetését, a velük 
kapcsolatos napi rutint sajátíthatják 

el a csecsemő- és kisgyermeknevelő 
szakon tanuló hallgatóink. Ugyancsak 
nyáron az épület jellegének megfelelő 
szép, tartós cserépborítást kap egyete-
mi forrásból a tetőzetünk a régi pala 
helyett. Ez részben kényszermegoldás, 
mert korábbi egyetemünk pályázattal 
nyert napelemeinket elviszi a tetőről. 
Ugyancsak az egri egyetemnek kö-
szönhetjük, hogy az arborétum és az 
előkert az erdőtelki arborétum jóvol-
tából megújul. Az egyetemi arboré-
tum program része lesz a mi arborétu-
munk is, ahol programokkal várjuk a 
városlakókat, turistákat. De a szabad-
idő eltöltésére, esküvői fényképek ké-
szítésére is ismét alkalmassá kívánjuk 
szépíteni a környezetet. 

A tető és a díszterem tehát meg-
újul. Mi lesz a folyosókkal és a tan-
termekkel?

Sajnos ezekre a munkálatokra 
nincs forrásunk. Méltó lenne a száz-
éves jubileumhoz, hogy kifestett fo-
lyosókkal, tantermekkel, felújított 
vizesblokkal, és a régi táblák, név-
táblák restaurálásával valóban ünnepi 
környezetet varázsoljunk. Ez utóbbi 
feladatokhoz köszönettel fogadunk 
szponzori felajánlásokat. 

Befejezésül egy humán jellegű 
kérdést engedjen meg. A campus 
vezetői ideiglenes megbízással dol-
goznak. Ebben mikor lesz változás?

A vezetői pályázatokat az egyetem 
rektora kiírta, a jelentkezők anyaga-
ikat beadták, az elbírálás folyamata 
elkezdődött. Ebben a hónapban a 
szenátus elé kerülnek a pályázatok és 
a bizottsági bírálatok, s végül rektori 
döntés alapján július 1-től esedékesek 
az új kinevezések.

Tovább erősödik az egyetem tekintélye
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A Déryné Rendezvényház adott ott-
hont a Palotásy János Zeneiskola 
AMI (Alapfokú Művészeti Iskola) és 
a „Jászberényi Ifjú Muzsikusok” Ala-
pítványa által szervezett első Jászsági 
Tehetség Gálának május 12-én, pén-
teken.

Buschmann Éva

Korábban 2014-ben és 2015-ben 
volt már hasonló hangverseny, ahol az 
ifjú zongorista virtuózok megmutat-
hatták a nagyérdeműnek, hogy milyen 
sok tehetség van ezen a pályán. 

Ezúttal is ezt tették a fiatalok, akik 
ahogyan a hangversenyen szokás, szép, 
elegáns ruhában léptek a közönség elé, 
lányok, fiúk egyaránt.

Több érdeklődő érkezett a pénteki 
eseményre, hogy a fiatalokat meghall-
gassa. Farkasné Szőke Tünde, a jászbe-
rényi Palotásy János Zeneiskola intéz-

ményvezetője elmondta, fontosnak 
tartják, hogy egykori növendékeiknek 
lehetőséget biztosítsanak a szereplés-
re, a fellépésre, hiszen mindannyiukra 
büszkék.

A tehetséges fiatalok a jászberényi 
zeneiskola korábbi növendékei voltak, 
akik jelenleg középfokú vagy felsőfokú 
tanulmányaikat folytatják ezen a pá-
lyán. Ezúttal elhoztak zenei produkci-
óikból egy-egy csokorra valót a közön-
ségnek. A fellépők között más jászsági 
településről érkezők is szereplői voltak 
a hangversenynek. 

Hallottunk jazzt, gitárjátékot, va-
dászkürtöt, zongora- és klarinétjátékot, 
más trombitán játszott vagy énekekkel 
lépett a közönség elé. Annyi bizonyos, 
hogy ezúttal is meggyőződhetett róla 
a közönség, hogy környezetünkben 
tényleg sok ifjú tehetség nevelődött, 
nevelődik, akik öregbíthetik a Jászság 
és Jászberény hírnevét.

Jászsági Tehetség Gála

A nyár kezdete a diákok számára a 
tanítási év végét jelenti. A Székely 
Mihály iskola tanévének gyümölcsét 
nemcsak a keményfedelű okiratban 
láthatják a szülők, hanem május 29-
én az intézmény hagyományos évzá-
ró ünnepségén is, melyen a gyerekek 
tánccal, énekkel bizonyították tudá-
sokat.

sz. l. 

Az ünnepélyes megnyitón Tukacsné 
Kovács Judit intézményvezető köszön-
tötte a gyermekeket, szülőket, vendé-
geket, majd néhány szóban jellemezte 
a tanévet.

– A legkisebbek a tanító nénik 

segítségével igazi kis közösséggé for-
málódtak. A sok írás, olvasás, számo-
lás közben észre sem vették, hogyan 
formálódott személyiségük. A legna-
gyobbak is nehéz évet zárhatnak pár 
héten belül. A felvételi előkészületek, a 
továbbtanulás izgalmai után, már meg-
erősödve, magabiztosabban tevékeny-
kednek a mindennapokban. 

Az évzáró műsor az első osztályosok 
néptáncával vette kezdetét, melyen a 
kicsik olykor megszeppenve, de mégis 
derűsen álltak színpadra. Az ünnepség 
repertoárját színesítették a komolyze-
nei előadók, Kiss Viktória hegedűn, Te-
leki Gábor csellón és Burai Zsolt Kevin 
szintén hegedűn húzta el a talpalávalót. 
Sárközi Margaréta zongorajátékával ör-
vendeztette meg a hallgatóságot. 

A 19 műsorszám közül számos nép-
tánc, társastánc idézte meg térségünk 
tánchagyományát, valamint az iskola 
angol tagozatos csoportjai nyelvtudá-
sukról adtak ízelítőt. A diákok önfeledt 
előadásai közben néhány gyermek azt 
is elmondta lapunknak, hogy izgultak 
a fellépés alatt, bár többüknek nagy bá-
torságot adott a tanító nénik jelenléte, 
akik a színpadon együtt csinálták velük 
a betanított mozdulatsorokat.

A jó hangulatú műsort a nyolcadi-
kos ballagók búcsúműsora zárta, akik 
utolsó évüket töltötték szeretett isko-
lájukban.

Zenés, táncos évzáró

Harmadik előadásával folytatódott 
a „Leheles szerdák” programsorozat 
a 250 éves Lehel Vezér Gimnázium-
ban. Május 24-én, délután az egyko-
ri diák, dr. Nagy János botanikus, a 
Szent István Egyetem docense, Le-
heles a nagyvilágban címmel tartott 
jó hangulatú, diaképes élménybeszá-
molót utazásairól.

demeter

Dr. Nagy János, 1984-88 között 
járt a gimnáziumba, ahol Túri István 
tanár úr volt az osztályfőnöke, és remek 
osztályközösségben teltek el azok az 
évek. Már ekkor szerette volna bejárni 
a világot, Cousteau kapitány kisfilmjei 
hatására tengerbiológusnak készült. Je-
lenleg, egyetemi oktató, és botanikus-
ként, a tőzegmohalápok kutatásával vé-
gez tudományos munkát. 

Az egyetemi évei alatt nyílt mód-
ja hosszabb utazások megtételére, me-
lyekhez hozzátartozott  a források elő-
teremtése is. Például Japánban gyapjú 
pulóverek és sapkák utcai árusításával ke-

resett pénzt. A sok-sok utazás közül egy 
kanadai kajaktúra kalandjait, a nepáli 
Annapurna trekking pillanatait és a tő-
zegmohalápok tanulmányozására Szibé-
riában tett szakmai út élményeit osztotta 
meg a szépszámú hallgatósággal.

A kutató nemcsak utazásairól me-
sélt, hanem remek ötleteket, tanácso-
kat is adott arról, hogyan lehet talp-
raesetten, nyitott szemlélettel világot 
látni, belevágni az adódó lehetőségek-

be. Ahogy elmondta: nem szabad félni 
semmitől, bátran kell útra kelni távo-
li tájak felé, ahová elvágyunk. Azt kérte 
a mostani diákoktól, leendő felsőfokú 
hallgatóktól, ha mégis elesnének, akkor 
tegyék maguk elé a kezüket. Nem kell 
félni, a hiba – ahogy keleten mondják 
– a gyakorlat része. 

A tapasztalati úton szerzett ismere-
tek segítették igazán életvezető felisme-
réseihez és megismételhetetlen élmé-
nyeihez az előadót, aki szemléletének 
köszönhetően járta be könnyedén szak-
mai karrierje lépcső fokait is.

A hiba a gyakorlat része

Az idén két hölgy, Benkéné Zsótér 
Erika óvodavezető és Patakiné Kocza 
Anita programszervező vehették át a 
Vásárhelyi Emlékplakettet a Városvé-
dő- és Szépítő Egyesület jóvoltából.

gergely

A Városvédő- és Szépítő Egyesület 
május 25-én rendezett emlékünnepsé-
get Vásárhelyi István természetkutató, 
zoológus tiszteletére egykori szülőháza 
helyén, a Jászsági Apponyi Albert Álta-
lános Iskola és AMI udvarán. 1989-ben 
itt alakították ki a Vásárhelyi emlékker-
tet, születésének századik évfordulója 
alkalmából.

Az iskola diákjai versekkel, zenés 
táncbemutatókkal, énekekkel idézték a 
természet tavaszi nyüzsgését. Különösen 
szépen csengett a már-már ikonikussá 
vált Bodzavirág című kórusmű az iskola 
énekkarának előadásában.

A természettudós fia, Vásárhelyi Ist-
ván szavait – betegsége miatt –, távollé-
tében Sas István tolmácsolta, miszerint 
a Vásárhelyi hagyatéknak gondos gazdát 
keres, többek között Jászberényben, 
édesapja szülővárosában is. Itt bizonyá-
ra nemcsak méltó helyet találhatnak az 
értékes gyűjteménynek, de ahogy fogal-
mazott, „gondos gazdát” is. 

Minden évben ekkor kerül sor a 
Vásárhelyi Emlékplakettek átadására, 
amiket idén két hölgy vehette át Bolla 
Jánostól, a Városvédő és Szépítő Egyesü-
let elnökétől. Egyikük Benkéné Zsótér 
Erika, a Fürkész óvoda tagóvoda vezető-
je, aki 36 éves pályafutása alatt mindig 
is nagy figyelmet szentelt a gyermekek 

környezettudatos nevelésének, fejlesz-
tésének. Vezetőként fontosnak tartja, 
hogy tagóvodája nevelési gyakorlatát 
népszerűsítse. Az Erdei Óvoda módsze-
rét 2011 óta közel száz pedagógus te-
kinthette meg, és vehette át a jó példát.

Szintén Vásárhelyi Emlékplakettet 
kapott Patakiné Kocza Anita program-
szervező, aki Faragó László révén már 
gyermekkorában megismerkedett a túrá-
zás örömeivel és nehézségeivel. Ő alapí-
totta a JSE Természetjáró Szakosztályát, 
és tagja lett a Jászberényi Turista Egyesü-
letnek. Aktívan részt vett a Zagyvamenti- 
és Hajta Természetvédelmi területeken, 
a tőtevényi és újerdei tájakon átvezető 
túraútvonalak kialakításában, évekig 
szervezte a Hajta gyalogos és kerékpáros 
teljesítménytúrákat. A Jászkerület Non-
profit Kft. munkatársaként olyan prog-
ramokat von be rendezvényeikbe, ame-
lyekben a mozgás, a természet ismerete, 
a fenntartható fejlődés és ökologikus 
gondolkodás is helyet kap.

Az emlékplakettek átadását kö-
vetően Kárpáti Zoltánné hirdette ki a 
természetkutató vetélkedő eredményét: 
harmadik a Zöldek csapat lett a Székely 
iskolából, második a Bercsényi iskola 
Kékek csapata, a dobogó tetejére pedig 
az Apponyi iskolából az Erdei Tündérek 
állhattak. A könyvjutalmakat Faragó 
László, a Városvédő Egyesület alapító 
tagja adta át.

A megemlékezés zárásaként a város, 
a Városvédő és Szépítő Egyesület, vala-
mint az Apponyi iskola nevében helyez-
ték el az emlékezés koszorúit a 49 éve el-
hunyt természettudós emléktáblájánál.

Vásárhelyi emlékünnepség
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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

Jászberény, Nagykátai út 3.
(Penny markettel szemben)

Tel.: 06-20/409-4896
Nyitva tartás: H-P.: 9-17,

Sz.: 9-13, V.: zárva

106 féle laminált padló
KészleTről!

Hajnal Hotel ***
3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő
Hajnal utca 2. Tel.: +36-49/50-51-90
Email: hajnalpa2@t-online.hu

A csoMAg tArtALMA:
- szállás,– svédasztalos reggelivel, vacsorával
- Saját gyógyvizes medencék, úszómedence, gyerekmedence, 
   finn szauna, infra szauna, sókamra, konditerem használat.
- 1 alkalom 30 perces lazító aroma olajos masszázs
- fürdőköntös használata,
- napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása
- ingyenes parkolás,WiFi.

Merüljön el a napsütésben
4 nap / 3 éjszaka

Kikelet szárny: 39.000 Ft/fő/3éjHajnal szárny: 36.000 Ft/fő/3éj

Elérhetőség: 
5100 Jászberény, 
Gorjanc Ignác 
Sétány 10.  
Tel: 0657/415-267 
email: vvzrt@vvzrt.hu

A Jászberényi
V. V.  Nonprofit Zrt. 

értesíti a kedves
lakosságot, hogy a

lehel strandfürdő 
június 10-én szombaton 
megnyitja kapuit.
Mindenkit szeretettel várunk.

A nyári szezon végéig azok, akik ellátogatnak és jegyet vásárolnak valamelyik Jászberé-
nyi strandon, azon a napon a fürdőzés után a pénztártól kapott nyugta felmutatásával 

fél áron mehetnek be az Állatkertbe. 
Ugyanakkor az állatkert meglátogatása után az ott kapott nyugta felmutatásával a 

teljes ár feléért strandolhatnak. 
Használja ki ezt a lehetőséget, és csináljon magának és családjának

egy napon két nagyszerű programot.

Akár fél áron az Állatkertbe, vagy a strandra?
ezen a nyáron új, kedvezményes szolgáltatatással
jelentkezik a Jászberényi VV Nonprofit zrt.:

Kaputechnikával
foglalkozó cég

sZereLő
kollégát keres

csapata bővítéséhez. 
elektromos, lakatos végzettség előny. 

Fényképes önéletrajzzal e-mailben: 
munkaszerelo@gmail.com 

illetve Tel.: 70/771-5169

Kaputechnikai cég keres
értéKesítési terüLetre KoLLégÁt.

elvárás: műszaki ismeret, értékesítési tapasztalat, irodai...  előny angol kommunikáció. 
fényképes önéletrajzzal e-mailben: munkaszerelo@gmail.com  illetve Tel.: 70/771-5169

KőMűVeseKet,
segédMuNKÁsoKAt és

LAKAtost
feLVesZüNK.

Jelentkezni lehet:
06-70/773-5112-es telefonszámon.

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614. 
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00 
Abony, Szolnoki u. 97. Tel.: 53/889-102

Szakértelem
a színek 

világában.

festékek, alapozók, 
zománcok, lazúrok, 

gipszek, glettek, 
ragasztók, 
vakolatok, 

hőszigetelő rendszerek.

5100 Jászberény, szelei út 9407 hrsz.
tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
   hulladék befogadása

Konténeres sittszállítás!

A Nagy Kft. keres
Műszaki előkészítői feladatokra IrodAI ügyINTézőT,

valamint

lemezmegmunkáló műhelyébe MUNKATÁrsAKAT. 

Jelentkezését a Jászberény, Nagykátai út 11. alatt 
vagy a nagykft@invitel.hu e-mail címen várjuk!

Cement Diszkont

Jászberény, Szelei út
vége Hrsz.: 9406. 
Telefon: 06-57/411-061

Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk.
Áraink az áfát tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

osB 8mm-es (2,5 m x 1,25 m x 
0,008 m) 2.490 ft/tábla (796,8 Ft/m2) 
gipszkarton (2 m x 1,2 m x 0,012 m) 

1.140 ft/táblától (475,15 Ft/m2)
Jó minőségű mészhidrát kapható!
Megkezdtük fenyő fűrészáru 

értékesítését.
Többféle váci cement kapható.

NF30 falazótégla 290 ft/db 
4 raklaptól ingyenes házhozszállítás 
Jászberényben. egyéb költség nincs.

Betonvasak, térhálók, térkövek  
nagy választékban.
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Beszédében ismertette a verseny cél-
ját, annak fontosságát, hogy a tanulók 
már az általános iskolákban megismer-
jék a néprajzi, történelmi, népművészeti 
értékeket, és megtanulják azok ápolását, 
megbecsülését. 

Pomázi Imréné, a Szent István Sport 
Általános Iskola és Gimnázium in-
tézményvezetője gratulált a beküldött 
munkák igényességéhez, hiszen egy-egy 
ilyen pályamű elkészítése sok-sok felké-
szülést, kutatómunkát igényel, melyhez 
kitartásra, és nagyfokú érdeklődésre van 
szükség. 

Az ünnepi műsor keretein belül 
jászsági népdalcsokor összeállítást hall-
hattak a jelenlévők, Kátai Viktória, Ta-
más Eszter, Kövér Somoskeöy Kincső és 
Béres Luca előadásában. Ezt követően 
Megyes Annamária 7. c osztályos tanuló 
a Csörsz árka c. mondával, míg a Jászság 
Gyermeknéptánc együttes szólótáncosai 
(Fülöp Luca, Benke Dorina, Halaj Balázs 
és Bajzát Bence) Mezőkölpényi csárdás-
sal és Györgyfalvi legényessel kedves-
kedtek a nézőknek. 

A négytagú zsűri összegző értéke-
lését és a pontozás rendszerét a zsűri 
elnöke, Papp Izabella helytörténész, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
nyugalmazott főlevéltárosa tolmácsol-
ta, és külön kiemelte a szülőföld rejtett 
szépségeiről, tájairól készült írásokat, 
melyek a szeretet, a ragaszkodás nyomán 

váltak különlegessé. Az eredményhirde-
tés első helyezettjei kategóriánként: 

5. osztály egyéni kategória: Gyarma-
ti Csenge – Egri Balassi Bálint Általános 
Iskola; 

5. csoportos kategória: Dósa Eszter 
és Kun Barbara – Szent István Sport 
Általános Iskola és Gimnázium Jászbe-
rény; 

6. egyéni: Fazekas Zoltán – JÁI Pető-
fi Sándor Általános Iskolai Tagintézmé-
nye Jánoshida; 

6. csoport: Molnár Anna Viola és 
Nagy Martina – Jász-Nagykun-Szolnok 
megye JÁI Petőfi Sándor Általános Isko-
lai Tagintézménye, Jánoshida

7. egyéni: Fődi Petra – Jászberényi 
Katolikus Óvoda, Általános Iskola és 
Középiskola, Jászberény

7. csoport: Orosz Csenge Beatrix és 
Kiczkó Diána – Szent István Sport Álta-
lános Iskola és Gimnázium, Jászberény

8. egyéni: Szőke Lilla Diána – Szol-
noki Kodály Zoltán Ének-zenei Általá-
nos Iskola és Néptánc AMI, Szolnok

8. csoport: Kobela Boglárka és Papp 
Csenge – Jász-Nagykun-Szolnok megye 
JÁI Petőfi Sándor Általános Iskolai Tag-
intézménye, Jánoshida

A pályázatok, hasonlóan az elmúlt 
évekhez, most is megtekinthetők lesz-
nek a megyék múzeumaiban, hely-
történeti gyűjteményeiben, valamint 
a dolgozatok Jászberényben, a Városi 
Könyvtárban is elhelyezésre kerülnek.

Színes

Bujdosó István címfestő keze mun-
káját városunkban számos hivatal-, 
üzlet- és utcatábla dicsérte hajdanán. 
A Hamza Múzeum klubdélután so-
rozata május 25-én csütörtökön ki-
állítás keretében emlékezett meg a 
címfestőről.

szabó

Farkas Edit múzeumigazgató kö-
szöntője után ezúttal rendhagyó módon 
kezdődött a délutáni program: a kultúra 
napja alkalmából szervezett rajzverseny 
közönségdíjasa Muhari Hajnalka vehet-
te át elismerését.

Ezt követően Demeter-Nagy Dori-
na énekével hangolódtunk a kultúrára, 
majd Oldal Kata szaxofon játékát hall-
hattuk. 

A hagyományokhoz híven Farkas-
Gattyán Adrienn Zóra művészettörté-
nész ismertette Bujdosó István életút-
ját, akiről viszonylag keveset tudunk, 
ám közkedvelt személyiségéről árulko-
dó jel volt a zsúfolásig megtelt Hamza 
Múzeum. Ami mára elképzelhetetlen 
számítógépes program nélkül, azt an-
nak idején Bujdosó István precíz kéz-
mozdulatokkal és kellő pontossággal 
alkotta meg. 

Bujdosó István fia, István személyes 
élményeit osztotta meg a közönséggel. 
„A legfontosabb mindig az ember, és az a 
hatalmas szakmai tudás, amit megtanult 
és az évek alatt megtapasztalt, felhal-
mozott. Édesapánk zárkózott, szerény 
ember volt.” A későbbi címfestő fiatalon 
kikerült az iskolapadból, hogy édesapja 
halála után gondoskodjon édesanyjáról 

és testvéréről. A mesterség azonban vele 
született, fára, üvegre egyaránt alapos 
odafigyeléssel festett. Hétvégenként fia 
is elkísérte dolgozni, akinek még min-
dig élénken él képzeletében a vonalzók, 
sablonok, titkos praktikák sokasága, 
melyek apja munkáját segítették. Külö-

nös pontosságot igényelt az arany betűs 
ügyvédi irodák táblája, ezeket vonalzók-
kal szerkesztette meg és tű éles vonással 
feketére festette a betűk körvonalát, 
majd szórópisztollyal aranyra fújta a be-
tűket.  – Ilyenkor levegőt sem mertem 
venni mellette – emlékezett a fia. 

Bujdosó István nevét jól ismerték a 
városban, többen együtt dolgoztak vele, 
köztük a festő Benke László, akinek itt 
most ugyancsak a fia mesélt a temp-
lom festés révén együtt töltött időkről. 
– Édesapám két szakemberrel szeretett 
együtt dolgozni, Bartha Mihállyal és 

Bujdosó Istvánnal… apának nem volt 
gondja a barokk ornamentikával, ha azt 
Bujdosó István festette. 

A népes közönség soraiból Telek 
Béla bácsi is megemlékezett egykori 
jó barátjáról. – Annyira kellemesen 
visszahúzódó ember volt és nagyon 
szerény. Nem sokan tudták megnevet-
tetni, mi viszont sokat nevettünk, ami 

nem dicsekvés, inkább büszkeség, hogy 
ismertem – idézte fel a közös emléke-
ket Telek Béla bácsi. 

A megható momentum után el-
apadtak a szavak, helyettük a tárgyi 
emlékek beszéltek a címfestő munká-
járól. A kiállításon már oldottabb han-
gulatban folytatódott a régmúlt idők 
felelevenítése.

A címfestő emlékezete

 folytatás az 1. oldalról

A megismerés vágya erősebb
Ezzel szemben inkább egy belső, a 

tudat ösvényein kalandozó úti beszá-
molót hallhattunk, ahol a lövészárkok 
helyett saját félelmeink között bukdá-
csoltunk gondolatban. 

Mindannyiunkban létezik vala-
miféle szorongás. Általában félünk 
az újtól, az ismeretlentől, tartunk az 
idegenektől, a szokatlan helyzetektől. 
Az utazás is kivált egyfajta szorongást 
az emberből, bár korántsem mindegy, 
hogy a karibi beachre készülünk vagy 
éppen Gázába. Az előadó elárulta, ő 
maga is rettegve forgolódik ágyában 
az utazások előtti éjszakán, és csak a 
csomagjában lapuló repülőjegy szolgál-
tat végső érvet az újabb veszélyes útra. 
Hihetetlen, hogy amikor a konfliktu-
sok tudósítójaként a kamerák előtt áll, 
a kétségeiből már semmi sem látszik. 
Azonban nem volt ez mindig így. Öni-
róniával mutatta be a berényi közön-
ségnek első haditudósításáról készült 
fotóját, amikor 2006-ban a libanoni 
háború idején szinte leolvasható az 
elveszettség az arcáról. A fotó pikan-
tériája,– ami egyébként nem látszik a 
képen,– hogy Hesna strandpapucsban 
pózol a szétlőtt város romjain, mert a 
nagy sietségben elfelejtett cipőt is cso-
magolni.

Azt, hogy az átélt szörnyűségeket 
lelkileg is fel tudja dolgozni, képesnek 
kell lenni az átkapcsolásra, mert külön-
ben nem bírna a könnyektől és rette-
géstől dolgozni. Mindezeken túl ma 
is gyakran rémálmok gyötrik, melyek 
egyik visszatérő eleme a menekülés. A 
félelem pszichológiáját vizsgálva rájött, 
hogy kétféle reakciót vált ki az embe-
rekből ez a fajta érzelem. Egyeseket le-
blokkol, mások képesek a helyzet élére 
állni, segítséget nyújtani. A válaszreak-
ció helyzetről helyzetre is különbözhet. 
Hesnával is megtörtént, hogy Gáza 
bombázásakor, míg mások hasra vetet-

ték magukat ő csak bénultan állt, más-
kor pedig hagymát szorítva az orra alá 
beszélgetésbe elegyedett a könnygázzal 
elárasztott utcákon a tüntetőkkel.

 A tudósító szerint a félelemhez 
is hozzá lehet szokni. Hosszú ideje 
konfliktushelyzetben élő emberek lel-
két kimarja a félelem, s ez a fásultság 
visszatükröződik a tekintetekben. Az, 
hogy mi itthon is szorongunk, egy-
részt a médiának köszönhető. Félünk a 
repüléstől, mert a katasztrófát szenve-
dett gépek tragédiája azonnal elárasztja 
a sajtót. Félünk az idegenektől, mert 
általában a negatív történések kapcsán 
hallunk róluk. Félünk elutazni, mert a 
tévében folyton azt mutatják, hol tör-
tént terrortámadás. Szorongásainkat a 
félelem és a fantáziánk szorzata alkotja, 
ugyanakkor szeretünk is borzongani. 
Megfigyelhető, hogy a legnézettebb 

műsorok a bűnügyekről, katasztró-
fákról szóló beszámolók. Hesna azt 
tanácsolja, ne azonosítsuk magunkat a 
félelmeinkkel, inkább érjük tetten azo-
kat. Amennyiben ki tudjuk kapcsolni, 
vagy legalább lecsökkentjük a szoron-
gást, boldogabbak leszünk. Jó példa 
erre Uganda, ahol az elképesztő nyo-
mor ellenére a legtöbb vidám emberrel 
találkozott a riporter. Próbáljunk meg 
szemléletet váltani, és minél több időt a 
jelenben tölteni a múlton való rágódás 
és a jövőn való aggodalom helyett. És 
ne feledjünk el hálát mondani!

A Bakancslista előadássorozat nyári 
szünetre megy, időt hagyva az utazás 
szerelmeseinek újabb úti élmények be-
gyűjtésére. Utazás előtt érdemes átgon-
dolni Al Ghaoui Hesna tanácsait, hogy 
a megismerés vágya erősebb legyen a 
félelemnél.

 folytatás az 1. oldalról

Honismeret és értékőrzés



2017. június 8. 7. oldal

A főbb helyszínek a Margit szigeten 
– a Nagyszínpad, a Torony Pódium, a 
Katlan Színpad –, változatlanok, és idén 
is lesz kertmozi a Kapitánykertben.

Jazz nap
Június 15-én, csütörtökön 18 

órakor a Szombati-Stelli akusztikus 
gitárduó koncertjével veszi kezdetét a 
ZagyvaParty Fesztivál a Margit-szige-
ten. A jazz jegyében rendezett első na-
pon 19.30 órától a Dresch Vonós Trió, 
20.30 órától Ábel Viktor, 22 órakor pe-
dig Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint 
lép fel.

Blues nap
Június 16-án, pénteken 16 órakor 

alkotói érzékenyítés foglalkozásra várják 
a gyermekeket a pARTtalan ART-on, 
míg a felnőttek ugyanekkor zenés dél-
utánon vehetnek részt a Pálinka Tera-
szon, ahol 17 órakor a pálinkamustra 
megnyitójával folytatódik a program. 
17.30 órakor a Berényi Színjátékos 
Társaság viszi színre Moliére: Dandin 
György, avagy a megcsúfolt férj című 
kacagtató komédiáját a Katlan Szín-
padon. 19 és 21.30 órakor a Huckle-
berry Guys, éjfélkor pedig a Robinzon 
Cirkusz zenél a Torony Pódiumon, míg 
20 órakor a Hendrix Project, 22.30 
órakor Ferenczi György és a Rackajam 
koncertezik a Nagyszínpadon.

Forduló nap
Június 17-én, szombaton 9 órától 

a Jászberényi Városi Könyvtár munka-
társai Kultúrzugba várják az érdeklődő-
ket, míg a pARTtalan ART képzőmű-
vészeti térben kortárs képzőművészeti 
alkotásokat tekinthetnek meg. A pálin-
ka teraszon 9 órától Lovassy György tart 

előadást Hogyan készítsünk jó szilvapá-
linkát? címmel, majd 11 órakor a pálin-
kafogyasztás értékeiről beszél. A Jászka-
pitányok pálinkamustrájára 14 órakor 
kerül sor. Napközben, 10 órától 18 órá-
ig szabadtéri játékok nyújtanak önfeledt 
szórakozást kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. 15 órakor a Spirit Színház adja 
elő Szép magyar népmesék című darab-
ját a Katlan Színpadon, 16 órakor pe-
dig Bogár muzsika gyermekkoncert lesz 
a Nagyszínpadon. A Torony Pódiumon 
17 órakor a 3Elements, 20.15 órakor 
a Zivatar zenekar koncertezik, míg a 
Nagyszínpadon 19 órakor Diggieman 
koncert lesz, éjféltől pedig a Yoko Team 
retro disco-ja szolgálja a talpalá valót. A 
tüzes sziget programjai 23 órakor kez-
dődnek gólyalábas tűzshow-val és tűz-
ugrással.

Ínyenc nap
Június 18-án, vasárnap is várja 

a családokat a szabadtéri játékpark, a 
Kultúrzug és a pARTtalanART. A főző-
verseny 7.30 órától kezdődik, kóstolás-
ra 12.30 órától lesz lehetőség. A Katlan 
Színpadon 10 órától Sombrero Steak 
látványfőzés lesz, 14.30 órakor pedig a 
főzőverseny eredményhirdetése. Ugyan-
itt 15.30 órától Az ördög három arany-
hajszála című népmese feldolgozást viszi 
színre a Berényi Színjátékos Társaság. A 
Torony Pódiumon 18 órakor Müller 
Péter Sziámi és barátai koncerteznek. A 
Nagyszínpadon 11 órától a Csurgó ze-
nekar koncertezik, 13 órától a Palotásy 
János Zeneiskola növendékei adnak 
műsort. A pálinkamustra eredményhir-
detésére 16.30 órakor kerül sor, majd 
20 órakor Karthago koncerttel zárul a 
ZagyvaParty Fesztivál.

Ajánló

Programok
● IX. Könyves Csütörtök
Június 8-án, csütörtökön 10 órá-
tól az ünnepi könyvhét alkalmá-
val a Jászberényi Városi Könyvtár 
munkatársai könyvvásárral, ingye-
nes beiratkozási lehetőséggel, képes 
verslánccal, vetélkedőkkel várják az 
érdeklődőket a Fürdő utcai parkban. 
A versenyek eredményhirdetésére 17 
órakor kerül sor, majd azt követően, 
17.10-től a Kávészünet zenekar ad 
koncertet.
● Időpontváltozás! – Csillagászati 
előadás
Június 9-én, pénteken 18 órakor 
dr. Csizmadia Szilárd csillagász tart 
előadást a városi könyvtárban.
● Alkotói érzékenyítés
Június 10-én, szombaton 9 órától 
az alkotói érzékenyítés foglalkozás 
központi témája az arc lesz a Déry-
né Rendezvényházban. A kisiskolá-
sok részére 14.30 órától kezdődik 
a foglalkozás a portré témakörében 
ugyanott, szintén Papp Anett textil-
művész vezetésével.
● Fonó Klub
Június 10-én, szombaton 17 órától 
a gyermekek táncházával veszi kezde-
tét a Fonó Klub következő alkalma a 
Jászság Népi Együttes Víz utcai szék-
házában, majd 20.30 órától a tízéves 
Dobroda zenekar muzsikál hajnalig.
● Homoki búcsú
Június 11-én, vasárnapján 11 óra-
kor, Szentháromság ünnepén búcsúi 
szentmise lesz a Homoki kápolná-
ban. A szomszédos épületben Sárközi 
János Peresi kápolna című fotókiál-
lítását is megtekinthetik az érdeklő-

dők. A gyalogos zarándoklat a Nagy-
templomtól 7.45-kor indul.
● Tanévzáró táncbemutató
Június 11-én, vasárnap 14 órától a 
Happy-Dance Tánciskola növendé-
kei tanévzáró táncbemutatót tarta-
nak a Lehel Film-Színházban.
● Bérmálkozás
Június 11-én, vasárnap 15 órakor 
mintegy nyolcvan fiatal veszi a bér-
málkozás szentségét a Barátok temp-
lomában.
● Gyermekáldás
Június 13-án, kedden 18 órakor, 
Páduai Szent Antal napján liliom-
szenteléssel és gyermekáldással ünne-
pelnek a Barátok templomában.
● Múzeumok, galériák éjjel-nap-
pal Jászberényben
Június 17-én, szombaton 10 órá-
tól a Szikra Galériában, 15 órától a 
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéri-
ában, 18 órától a Jász Múzeumban 
változatos programokkal, melyekről 
részletesen olvashatnak a Múzeumok 
Éjszakája hirdetményben.
● Rúzsa Magdi koncert
Június 17-én, szombaton 21 óra-
kor Rúzsa Magdi koncertezik a Sza-
badtéri Színpadon.
● Büdösbogár, vesevirág, sasköröm
Június 21-én, szerdán 17 órakor 
Hortiné dr. Bathó Edit tart előadást a 
jász hímzés múltjáról és továbbélésé-
ről a Jász Múzeumban.
● Sing Sing Sing Musical Show
Június 22-én, csütörtökön 20.30 
órakor Stephanie Schlesse, Vastag Csa-
ba és Vastag Tamás musical estet ad-
nak a Szabadtéri Színpadon.

1. A program 10 órakor a szikra 
galériában kezdődik  
(Jászberény, rákóczi út 40.)

10.00 órakor szikra István, Hortiné 
dr. Bathó edit és Farkas edit igazgatók 
köszöntője

10.00-10.30 Fúvós térzene a galéria 
kertjében a Palotásy János zeneiskola Fúvós 
zenekarának műsora. Karmester: Nagy dávid

10.40-14.30 Játékos programok gyerme-
keknek (galéria kertje) Játékmester: Maszlag 
Andrea

10.40-11.30 A galéria állandó kiállításá-
nak megtekintése tárlatvezetéssel. Benke 
lászló zagyvaparti házak című festményét 
bemutatja ifj. Benke lászló festőművész 
(galéria)

10.40-11.30 A Jászfelsőszentgyörgyi Páva-
kör citerazenekarának műsora (Kávézó)

11.30-12.00 Andrássy Kurta János: 
rudnay gyula egész alakos szobrának avatása 
a galéria kertjében

12.00-12.10 Festészetre hangolódás - a 
Palotásy János zeneiskola műsora (Kávézó)

12.10-12.40 A 2017. évi Képzőművészeti 
pályázat eredményhirdetése (Kávézó) A díja-
kat átadja dr. szabó Tamás Jászberény Város 
polgármestere. Válogatás a pályaművekből. 
A kiállítást megnyitja szikra István galéria 
tulajdonos.

12.40-14.30 Benke lászló festőművész 
kedvenc ebédje a galéria éttermében és 
teraszán (Húsleves cérnametélttel, borjúpör-
költ nokedlivel, mákos tészta) Jó ebédhez 
szól a nóta a Jászfelsőszentgyörgyi Pávakör 
előadásában. Helyben készült grillételek és 
koktél különlegességek egész nap a teraszon. 
(előzetes asztalfoglalás, menü választás 
külön térítéssel a helyszínen vagy telefonon 
06/30-256-4514)

A program ingyenes.

2. A program második része a 
Hamza Múzeumban 15-17 óráig 
(Jászberény, gyöngyösi út 7.)

15.00 órától Tar Ildikó képzőművész a 
textilszobrászat világában kalauzolja az 
érdeklődőket. A bemutatott alkotások meg-
tekintés mellett közös képet is alkothatnak a 
résztvevők a paverpol technikával.

A program ingyenes!

3. A program harmadik része a 
Jász Múzeumban folytatódik  
(Jászberény, Táncsics M. u. 5.) Helyszín: A Jász 
Múzeum és a Városháza közös udvara

18.00-18.05 Hortiné dr. Bathó edit,  
Farkas edit, szikra István igazgatók  
köszöntője

18.10-18.35 A három selyp lány -  
a Kelepelő Bábcsoport műsora

18.45-19.45 Túl az Óperencián...  
Két jászalsószentgyörgyi művész egy 
színpádon. Közreműködik: sallay gabriella 
énekművész, laki Péter az operettszínház 
művésze.

20.00-21.00 A jász kamukéró, avagy  
történetek szűcs Mihályról - népi vígjáték.  
A Jászsági Hagyományőrző egylet műsora

21.30-23.00 Az örök shadows. A Telstár 
guitár Band koncertje és táncestje.

étkezési lehetőség a Jász Múzeum  
kerthelyiségében:  
Jászsági kemencés lángos az alattyáni  
Tukacs testvérek konyhájából.  
Frissítők, szomjoltók a lord Kávéház  
kínálatából.

Emlékképek a 19. század 
végéről és a 20. századból

Múzeumok, Galériák éjjel-nappal
JáSzbErénybEn

június 17.2017. 10-23
óráigAz éjszaka, amikor minden életre kel...

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy rendezvényeink nagy része szabadtéri, ézért javasoljuk a réteges öltözködést!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinkre!

A programra belépődíj a Jász Múzeumban vásárolható: elővételben (június 17-én 12 óráig): teljes árú: 800 Ft; diák, nyugdíjas: 600 Ft.  
Helyszínen: teljes árú: 1.000 Ft; diák, nyugdíjas: 800 Ft.

A félig magyar származású Stephanie 
Schlesser fiatal kora ellenére mozgal-
mas és eredményes életutat tudhat 
maga mögött. Bár itthon kevésbé 
ismerik, külföldön olyan ősbemu-
tatókban játszik főszerepet, mint a 
Notre-Dame de Paris vagy a Rómeó 
és Júlia. 

Kazsimér Nóra

A 2015-ben és 2016-ban bemu-
tatott musicalekben mintegy 200 al-
kalommal lépett föl Párizson kívül 
Dél-Korea, Tajvan, Libanon és Kína 
leghíresebb színházaiban. Mindemel-
lett énektanárként és egy pop-rock 
együttes tagjaként is tevékenykedik. 
Különleges alkalom volt az a júniusi 
szombat, amikor megtisztelt minket 
látogatásával és elhozta önálló estjét 
Jászberénybe, a nyolcadik sikeres éva-
dát záró Főnix Fészek Műhelyházba. 
Várszegi Tibor, kihasználva magyaror-
szági tartózkodását, egyenesen a Fertő-
rákosi Barlangszínházból csábította el a 
színésznőt, aki Elton John és Tim Rice 
híres musicalének, az Aidának próbá-
iról szökött el, melyben a címszerepet 
játssza. 

A sötét, hűvös helyiség hamar 
megtelt látogatókkal, rokonokkal és 
barátokkal, ahol Stephanie-nak kö-
szönhetően alig egy óra alatt a mese-
beli hercegnők és a Broadway csillagai 

is megelevenedtek. Sokszínű előadása 
során nemcsak kívülről, elbűvölő ruhái 
révén, de lelkileg is teljesen átalakult, 
magával ragadva a közönséget. Lenyű-

göző adottságai Júliaként, Belleként és 
Edith Piafként egyaránt megmutatkoz-
tak. A zenés önéletrajz stílusblokkjai a 
mesék világán túl kibővültek világhírű 

musicalek műveivel, francia sanzonok-
kal, a párizsi Nemzetközi Musical Aka-
démián előadott vizsgafellépéssel és az 
Aida egyik dalával. 

A témában és műfajban is válto-
zatos részek között apró érdekessége-
ket is megtudhattunk a fiatal tehetség 

életéről, aki már nyolc 
évesen édesanyja há-
lóingében énekelte a 
musicaleket. Az aka-
démia tandíját – mi-
vel szülei nem tudták 
biztosítani –, titkárnői 
mellékállásából fizette, 
így a tánc és énekórák 
mellett aligha jutott 
idő más elfoglaltságra. 
A kitartó munka végül 
meghozta gyümölcsét, 
és Stephanie ma már 
világkörüli turnékon, 
nagyszabású produkci-
ókban szerepel. 

A műsor zárása-
ként a Shrek animációs 
filmből ismert Hal-
leluja című dalt hall-
hattuk, melyet a bájos 
színésznő magyarul is 
megköszönt a könnye-
it törlő közönségnek. 
Stephanie-t legközelebb 
június 22-én, a Jászbe-

rényi Szabadtéri Színpadon megren-
dezésre kerülő Sing Sing Sing Musical 
Showban láthatjuk, ahol Vastag Csaba 
és Vastag Tamás lesznek a partnerei.

Világsztár a Főnixben

 folytatás az 1. oldalról

Jövő héten ZagyvaParty

Fotó: Szalai György
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Csökken a felhőzet, mérséklődik a légmozgás és 
napos idő ígérkezik erre a hétre. Szombaton a napsütés 
mellett gomolyfelhők képződhetnek, záporra kicsi az 
esély, a hőmérőn 25-30 fok közötti értéket mérhetünk. 
Jövő hét elején valamelyest enyhül az idő.

Csütörtökön Medárd napja. A legismertebb jóslás 
szerint, ha e napon esik az eső, akkor a következő negyven napban is esni fog, 
ellenkező esetben negyven napos szárazság várható.

Sport / Ügyeletek

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
június 8. csütörtök
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

június 9. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

június 11. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 12. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír) 
Jb., Tesco, 
Tel.: 506-930

június 13. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

június 15. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 16. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 17. szombat
PatikaPlus (volt Elixír) 
Jb., Tesco, 
Tel.: 506-930

június 18. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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
június 10. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
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: 06-40/42-43-44; Közvilágítás hiba-
bejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás 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: 06-57/503-290; REGIO-KOM Kft. 
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-30/297-8968; 
Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752.

Forró nyár ült az ágra

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről
június 8-14.

Fényszaruról jelentjük
péntek 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30; szombat 7.00, 7.30, 21.00, 
21.30; vasárnap 8.00, 8.30

Berényi Hírmondó
csütörtök 19.00, 20.00, 22.00; 
péntek 6.00, 7.00, 20.00; 
szombat 6.00, 9.00, 16.30, 
19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 
19.00; hétfő 6.00, 20.00

Sztárfőzde
csütörtök 7.00, 18.00; péntek 
18.00; kedd 8.00; szerda 7.30

Kosárlabda hétfő 21.00

Apáti Hírmondó
csütörtök 6.00, 6.30; szombat 
20.00; vasárnap 7.00, 7.30; 
szerda 6.00, 6.30, 19.00, 
19.30, 22.00

Kívánság Batyu
csütörtök 21.00; szombat 
17.30; vasárnap 17.30; 21.00; 
szerda 18.00, 21.00

Gázfröccs
csütörtök 18.30; péntek 8.00; 
szombat 8.00; vasárnap 20.00; 
hétfő 7.30, 19.30; kedd 18.30;  
szerda 7.00

Kultusz
péntek 18.30; szombat 8.30, 
18.30; vasárnap 9.00, 18.30; 
hétfő 7.00, 18.30; kedd 7.00

Székely konyha
hétfő 19.00; kedd 7.30, 
19.30; szerda 8.00

Üzleti negyed
csütörtök 7.30; szombat 
10.00; vasárnap 20.30; hétfő 
8.00; kedd 6.00; szerda 20.00

Épí-Tech!
vasárnap 9.30; kedd 6.30; 
szerda 20.30

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

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, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály

Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com

Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Jászberény város közéleti hetilapja

Nem maradt nyitott kérdés a Jászberé-
nyi FC és szurkolói számára, a labda-
rúgó NB III Keleti csoportjának záró 
fordulójában, így felszabadult játék-
kal kivívott győzelemben bizakodtak 
hazai oldalon a Nyírbátor ellen.

Szőrös Zoltán

A 34. fordulónak a vendégek is 
nyugodtan vághattak neki, miután a 
középmezőnyben stabil pozícióban áll-
tak. A JFC soraiból többen hiányoztak, 
a pályán lévők azonban végül hozták az 
elvárt eredményt. Az első játékrészben 
még nem sikerült betalálni, de szünet 
után Hevesi-Tóth átadásából Szilágyi 
Norbert révén szinte rögtön megtört 
a jég. Húsz perc múlva pedig a csere-
ként beálló Herczeg László a kapust is 
kicselezve duplázta meg az előnyt. Tíz 
perccel a befejezés előtt Herceg ismét 
faképnél hagyta a védőket és átadását 
követően Ludasi Martin gólja már-már 
fölényessé tette a különbséget. A ven-

dégek ugyan két perc múlva szépítet-
tek, de Gelei Károly csapata biztosan 
nyert. Jászberényi FC – Nyírbátori FC 
3-1 (0-0). JFC: Miski – Lékó, Nyárasdi, 
Szanyi (Herczeg), Bojtor – Hevesi-Tóth 
– Prasler, Ludasi, Tisza, Szőllősi (Bálint,) 
– Szilágyi N. (Csuzz).

A második Monor döntetlent ját-
szott, így végül egy ponttal végzett a 
bronzérmes JFC előtt. A tavaszi szezon-
ban hazai pályán elhullajtott pontokkal 
lehetett volna még jobb a szereplés, a 
dobogós helyezés viszont megfelelő 
alapot jelenthet a további építkezés-
hez. Már csak azért is, mert a pálya és 
környezete valóban épül-szépül, ősszel 
várhatóan már fedett lelátóról lehet kö-
vetni a mérkőzéseket.

Zárásként siker

Jászberény műkorcsolya sportja a 
Pernyész testvérek és Koha Nikoletta 
szereplésével 1987 környékén „ideig-
lenesen lezárult”. Harminc év kellett 
ahhoz, hogy városunk színeiben is-
mét műkorcsolyázók lépjenek jégre 
egy versenyen. 

Ács Tibor

Hering Antal 2010 óta foglalko-
zik a gyerekek korcsolya oktatásával. 
2015-ben Zircher Andorral létrehozták 
a Cori-Kör Alapítványt, céljuk a jeges 
utánpótlás-nevelés fejlesztése, valamint 
a versenyszerű és a rekreációs műkorcso-
lyázás újraélesztése volt. Azóta az Alapít-
vány keretein belül tíz elhivatott szakem-
ber dolgozik az idejáró gyerekekkel, akik 
így kidolgozott, összetett utánpótlási-ne-
velési program szerint tudnak készülni.

A most lezárult 2016/17-es kor-
csolyaszezon végére fokozatosan elérték 
azt a szintet, hogy sportolóik egy-egy 
országos és nemzetközi versenyen is el-
indulhattak. Az úttörő szerepet a tízéves 
Szarvas Boglárka, valamint a felnőtt me-
zőnyben Bori-Szűcs Katalin vállalta fel. 
Még április elején rendezték Székesfe-
hérváron a Jégmadár Kupa elnevezésű 
műkorcsolya versenyt, ahol mindkét 
sportoló megmérettette magát a Cori-
Kör Alapítvány színeiben. 

Bogi gyönyörű kűrt futott, és Ka-
talinnak is sikerült megvalósítani, amit 
terveztek. Ennél is lényegesebb, hogy 
harminc év után ők voltak az elsők, akik 

ismét feltették Jászberényt a műkorcso-
lyázás térképére. Sokan elkísérték őket 
Fehérvárra, lelkes szurkolótábor előtt 
mutathatták be kűrjeiket.

Május 22-től 27-ig Németország-
ban, Oberstdorfban rendezték meg 
a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség 
(ISU) által támogatott nemzetközi fel-
nőtt műkorcsolya versenyt, amelyen 
rekordszámú, 560 versenyző több mint 
hétszáz versenyszámmal indult har-
minchat ország színeiben. Bori-Szűcs 
Katalin az Adult Bronze Artistic kategó-
riában indult és a húsz induló közül a 
negyedik helyet szerezte meg, ami élete 
első nemzetközi versenyén kimagasló 
eredménynek számít. 

Kata, Szolnokról helyezte át szék-
helyét Jászberénybe, edzőként és ko-
reográfusként is tevékenykedik az 
Alapítványnál. A jövőről is szólt pár 
mondatot: – Természetesen mindenki 
számára nyitva áll a kapu továbbra is, 
bármikor csatlakozhatnak hozzánk, mi 
örülnénk, ha egyre többen jönnének. 
Nagyon sokat ad ez a sport lelkileg, de a 
legfontosabb célunk az, hogy a korcso-
lyázást szerettessük meg mindenkivel, 
aki hozzánk jön. Nem jelent akadályt, 
hogy a jeges időszakba beállt egy kis szü-
net, hiszen száraz edzések egész nyáron 
folyamatosan lesznek és ez kiváló alka-
lom arra, hogy az újonnan csatlakozók 
megszokják a légkört, beilleszkedjenek a 
csapatba, és testileg-lelkileg felkészülve 
vágjanak neki az augusztus végén kez-
dődő jeges szezonnak.

Jól kezdtek műkorcsolyázóink

A Kölyökliga országos labdarúgó 
bajnokság küzdelemsorozatát a mai 
napig egyetlen jászberényi csapatnak 
sem sikerült megnyernie. Ebben az 
idényben viszont igen. 

Az ősszel indult bajnokságnak har-
minc csapat vágott neki, köztük az 
ország leghíresebb NB I-es csapatai-
nak utánpótlás gárdái (MTK, Újpest, 
Debrecen). A Lukácsi Lóránt vezette 
berényi srácoknak hazai pályán a leg-
jobb csapatokat is sikerült legyőzni, 
valamint az idegenben rendezett mér-
kőzéseken is remekül szerepeltek, így a 
Jászberényi FC U11-es korosztálya fö-
lényesen nyerte meg a sorozatot. Ezzel 
az elmúlt évek legnagyobb jászberényi 
sikerét érték el ebben a korosztályban. 

A nagy siker kapcsán a gyerekek mes-
terei a külföldi megmérettetés lehető-
ségeit keresik.

Álló balról: Nagy László, Béres 

Martin, Bagi Ádám, Farkas Milán, Bat-
hó Edvin, Budai Bálint, Forgó Márk. 
Alsó balról: Kövér Botond, Rácz Ró-
bert, Kiss Vince, Lukácsi Lóránt edző. A 
képről hiányzik: Pikó Martin, Magyar 
Barnabás, Szappanos Péter, Bathó Ba-
lázs és Baráth Tamás.

Győzelem a Kölyökligában


