
Világbajnok berényi hokis
Vas Márk csapatával megnyerte 
az U18-as divízió I/B csoportos 
jégkorong-világbajnokságot.
Interjú a 8. oldalon

Vezetőkről és osztálytalálkozókról
Helytörténeti oldalunkon városunk mai 
és korábbi vezetőiről és a több évtizede 
érettségizett lehelesekről olvashatnak.
Cikkek a 4. oldalon

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Új folyam 5. év 22. szám (XXVIII./22.) 2016. június 2.

Fejlesztések a városban
Szabó Tamás polgármester és Szatmári 
Antalné alpolgármester a szabadtéri 
színpad előtt tartott sajtótájékoztatót.
Tudósítás a 3. oldalon

Harminc éve annak, hogy az égi kó-
rusok elé lépett városunk szülötte 
Darázs Árpád karnagy. Halálának 
évfordulója alkalmából, 25-én, szer-
dán délután a Déryné Rendezvény-
házban nem csak hazai tisztelői, de 
amerikai tanítványai is megemlékez-
tek a kiváló dirigensről.

Kárpáti Márta

Darázs Árpád Jászberényben szüle-
tett, középiskolai tanulmányait a Lehel 
Vezér Gimnáziumban végezte, ahol 
felfigyeltek tehetségére. A Liszt Ferenc 
Zeneművészeti főiskolán egyházzenei 
karnagy és pedagógusi diplomát szer-
zett. Tanított a Jászberényi Tanítókép-
zőben, közben kórust alapított a vá-
rosban. Később Budapestre költözött, 
ahol többek között a Magyar Rádió és 
Televízió Énekkarát irányította. 1956-
ban családjával Amerikába költözött. 
1966-tól húsz éven át a columbiai 
Dél-Karolina Egyetem professzora. Az 
intézmény hangversenykórusával szá-
mos hazai és nemzetközi sikert ért el. 
Emlékét az egyetem ma is elismeréssel 

és szeretettel őrzi.
A szerdai ünnepségre amerikai ta-

nítványai látogattak el, akik öt állam 
tizennégy városában kamatoztatják a 
professzortól elnyert tudásukat. Muzi-

kalitásukról megbizonyosodhattunk a 
rendezvény alkalmával, melyet a ma-
gyar és az amerikai himnusz énekkari 
előadása nyitott.

A zene hídja összeköt

folytatás a 7. oldalon  

Vasárnap este a hősök napján azokért 
szólt a Szentkúti téri harang, akik 
életüket adták a hazáért. Este hatkor 
szentmisével, majd a II. világhábo-
rús emlékműnél ünnepi műsorral és 
koszorúzással, a Lovas szobornál ko-
szorúk elhelyezésével tisztelegtünk a 
mártírok előtt.

kárpáti 

A szentmise alkalmával Szántó József 
apátplébános köszöntötte a megjelent 
városvezetőket és a hozzájuk csatlakozó 
híveket, akik imájukba szándékoztak 
foglalni az életüket áldozó ősöket. Má-
jus utolsó vasárnapja a katolikus egyház 
szerint Úrnapja, amikor az Oltáriszent-
ségben velünk maradó Krisztust ünne-
peljük. Krisztust, aki életét adta értünk. 
Azok a háború borzalmaiban elpusztult 
embertársaink is a legdrágább kincset, 
életüket adták a nemzetért, akikről ezen 
a napon szólunk. 

Tisztelet a 
haza hőseinek

folytatás a 2. oldalon  

Gergely Csilla

Jászberény Város Önkormányzata, 
a Jászok Egyesülete, a Jász Múzeum és 

a KÉSZ Jászberényi Csoportja közös 
szervezésében május 27-én, pénteken 
gróf Apponyi Albert emléke előtt tisz-
telegtek, születésének 170. évfordulója 
alkalmából. Nemzetünk nagy fiának 

lelki üdvéért ajánlották fel a délelőtti 
szentmisét a Nagyboldogasszony temp-
lomban, melyet Szántó József apátplé-
bános celebrált. „Egész életét a haza és 
a nemzet szolgálatára adta oda… Isten 
vegye kedvesen az ő küzdelmeit, szenve-
déseit és jajkiáltásait” – foglalta imájába 
Apponyit.

A szentmisét követően a Polgármes-
teri Hivatal dísztermében folytatódott a 
rendezvény. Szatmári Antalné alpolgár-
mester asszony méltatásában felidézte 
gróf Apponyi Albertnek a jászok képvi-
seletében végzett fél évszázados tényke-
dését. 

Apponyi Albert és a jászok

Gróf Apponyi Albertre, városunk aranymandátumos országgyűlési képviselő-
jére emlékeztek születésének 170. évfordulója alkalmából szentmisével, em-
léküléssel és koszorúzással.

folytatás a 3. oldalon  
Május utolsó vasárnapján a Margit-
sziget vidámparkká alakult. Gyermek-
napra a nyári meleg is megérkezett 
mindenki örömére, így önfeledten 
szórakozhattak a fák hűs árnyékában a 
családok.

gergely

A „Helyet!” Alapítvány kisgyermek 
játszóval és kézműves foglalkozással, a Ta-
risznyás Műhely népi játékparkkal várta 
az érdeklődőket, de a Játékos Tudomány 
interaktív játszóház is számos élményt 
nyújtott. Nagy sikere volt a fából, termé-
szetes anyagokból készült hagyományos 
játékoknak, ezek nem gyakoriak a mai 
gyerekek szobáiban. Az ingyenes játékok 
mellett sergők, dodgem, ugrálóvár, céllö-
völde, kincshorgászat és kisvonat is csábí-
totta a kicsiket. 

A víztorony közelében álló tekinté-
lyes piros jármű is szép számmal vonzotta 
a gyermekeket, akik ha néhány percre is, 
de a mesehős Sam tűzoltó bőrébe bújhat-
tak. A megfáradt lurkók a nézőtéren fúj-
hatták ki magukat. Elsőként a Kolompos 
Együttes invitálta mulatságba a kicsiket, 
akik nem ülhettek sokáig, mert a Bada-
csonyi szőlőhegy elmutogatása után tánc-
ra is perdítette őket a muzsika. A koncert 
végére nemcsak új népdalokkal gyarapo-
dott a csemeték repertoárja, de hangszer-
ismeretből is jól vizsgáztak. 

Gyermeknapi
csudasziget

folytatás az 5. oldalon  

Június tizedikétől egy hónapig a foci 
uralja Európát és valószínűleg Jász-
berényt is. A szurkolóknak kedves-
kedik a város.

h. l.

Negyven év után saját csapatunk-
nak is drukkolhatunk. Nemzedékek 
életéből maradt ki ez az élmény, így dr. 
Gottdiener Lajos, a Jászberényi Futball 
Klub elnöke és munkatársai a közösségi 
élmény, a közös meccsnézés lehetősé-
gén dolgoztak az elmúlt hetekben.

A Tiszti Klub udvarán óriás kivetí-
tőn valamennyi meccset együtt nézheti 
meg száz-százötven berényi drukker. Az 
51 mérkőzésből legalább minden ne-
gyediket kerekasztal beszélgetés vezeti 
fel és le, szakkomentátorok, válogatott 
és helyi focisták, edzők, és közszereplők 
részvételével.

A magyar meccseken kívül a leg-
esélyesebb válogatottak küzdelmei, az 
elődöntők és a döntő is ilyen meccs 
előtti és utáni kommentekkel lesznek 
élvezhetőek Ács Tibor és Szentesi Zöldi 
László moderálásával, többek között 
Kovács Kálmán, Bognár György, Sallói 
István, Gelei Károly társaságában.

Nő a foci láz
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Hétvégén ismét megrendezésre ke-
rült a Jászsági Önkéntes Tűzoltósá-
gok hagyományos versenye a hetven-
öt éves Jászkiséri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, Jászkisér Város Önkor-
mányzata, a Jászberényi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség és a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltó 
Szövetség szervezésében Jászkiséren.

Balog László, a Jászkiséri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület elnökeként és a vá-
ros alpolgármestereként is köszöntöt-
te Pócs János országgyűlési képviselőt, 
dr. Körei-Nagy József rendőrkapitányt, 

Kurgyis Jánost, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Tűzoltó Szövetség elnökét, 
házigazdaként Fózer Tibort, a Jászbe-
rényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
kirendeltségvezetőjét, valamint a csa-
patokat elkísérő polgármestereket.

Fózer Tibor kiemelte annak jelen-
tőségét, hogy megyénkben a jászsági 
kistérségben működik a legtöbb ön-
kéntes tűzoltó egyesület – szám szerint 
11 – továbbá, hogy megyénkben csak a 
Jászságban szervezik meg ezt a versenyt. 

Férfi, női, ifjúsági és gyermekcsapa-
tok mérték össze felkészültségüket sta-

fétafutás és tűzoltó kismotorfecskendő 
szerelés versenyben.

A tűzoltóautók látványos felvonu-
lását és szirénás ébresztőjét gondtalanul 
élvezhettük, hiszen ezúttal nem várt rá-
juk bajba jutott embertársunk.

Pócs János elismeréssel szólt a töb-
bi „kéklámpás” szervezetre is utalva 
azokról, akiknek hivatása a másokon 
való segítés. Az átlagembert már az is 
jó érzéssel tölti el, amikor az úttestről 
lehúzódva hozzájárulhat ehhez.

„Ma játékosan érezzék át, hogy va-
lakiért egy napon sokat fognak tenni!” 
– kívánta a versenyzőknek.

Önkormányzat

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
szeretett édesanyánk

Szórád LáSzLóné
temetésén

megjelentek, 
gyászunkban

osztoztak.

Szerető családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Baranyi JózSef
nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester

(1944 - 2016)

temetésén megjelentek, virágaikkal, 
koszorúikkal mély fájdalmunkban 

oszotztak.

Gyászoló család

Megemlékezés

TakácS GáBor
(1947 - 1996)

halálának 20. évfordulójára.
„Egy könnycsepp a szemünkben érted él, 

egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, 
mely őrzi emlékedet, s egy út, mely elvitte az 

életed. A bánat, a fájdalom örökre 
megmarad. Mindig velünk leszel 

az idő bárhogy is halad.”

Szerető családja

köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

kaSza iSTván
(1931 - 2016)

temetésén részt vettek, 
virágaikkal, koszorúikkal 
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Tisztelettel tájékoztatom Jászbe-
rény tizes számú választókerületének 
lakosait, hogy képviselői fogadóórát 
tartok a körzetben élők számára. 

Időpontos és helyszínek:
2016. Június 6., hétfő 17-18
Szegregációs ház, Neszűr 3-4-es dűlő
2016. Június 13., hétfő 17-18
Erdei vendégház (volt tőtevényi iskola)
Újerdő, Tőtevény 17.

Balog Donát
önkormányzati képviselő

Képviselői 
fogadóórák

Tisztelettel tájékoztatom Jászbe-
rény ötös számú választókerületének 
lakosait, hogy képviselői fogadóórát 
tartok a körzetben élők számára. 
 
Ideje: 
2016. június 7. (kedd) 
16 és 18 óra között
Helye: 
Városháza, földszint 1. terem.

Ferencvári Csaba
önkormányzati képviselő

e-mail: ferencvaricsaba@pr.hu
Telefon: 06 20 417 0880

Képviselői 
fogadóóra

 folytatás az 1. oldalról

Tisztelet a haza hőseinek
Akik szívében ott  lobogott a haza-

szeretet tüze, mely elvitte őket a sok-
szor jeltelen sírig. Nagyobb szeretete 
senkinek nincs, mint annak, aki életét 
tudja felajánlani barátaiért. Vajon mi 
képesek lennénk erre? Oda tudnánk 
adni az életünket társainkért? – tette 
fel a kérdést Szántó atya prédikációja 
zárasaképp.

A szertartást követően a Szentkúti 
téren ünnepi műsorral folytatódott a 
megemlékezés, mely alkalomból De-
méné Ilonka Gabriella, a Lehel Vezér 
Gimnázium pedagógusa közvetítette 
felemelő gondolatait. 

A szónok elmondta, hogy törté-
nelemtanárként a rideg évszámok és 
eseménysorok átadása mellett igyek-
szik ok okozati összefüggésekre is rá-
ébreszteni a diákokat. A füzetlapokra 
feljegyzett „megtámadták, börtönbe 
zárták, emigrált, meghalt…” szavak 
mögött élettörténetek, emberi sorsok 
húzódnak. A történelmi tények sok-
szor tükröznek kétkedést a gyerekek 
szemében, vajon tényleg minden való-
ban úgy történt e ahogy tanuljuk? És 
kik a hősök? Hős a férj, az apa, a gyer-
mek, akit besoroznak és hős az otthon 
maradt anya, lánytestvér, feleség, aki 
reményt mutat a reménytelenségben 
is. Hős az, aki erőt ad, aki nem mutat 
fájdalmat.

 Mai világunk kicsi lett, minden 
mindenhol összeér, mint egy hatal-
mas puzzle. Körülöttünk béke van. 
Tényleg béke van? – kérdezte sokszor 
zűrzavaros, zaklatott életünkre utal-
va a szónok.  „Szívemből remélem és 
valamennyiünknek őszintén kívánom, 
hogy ha majd száz év múlva ugyan-
így lesznek ilyen emlékünnepségek 
és itt állnak megemlékezők, ránk, a 
mi nemzedékünkre ne, mint hősökre 
gondoljanak, hanem dolgukat becsü-
lettel, türelemmel, békében élő em-
berekre, akik az ő nyugalmunkat és 
jólétüket megalapozták.”

A továbbiakban Deméné Ilonka 
Gabriella szerepe a Lehel Vezér Gim-
názium Férfikarának karnagyaként 
folytatódott, ahol első világháborús 
dalokat dirigált. Szólót énekelt Kocz-
kás György és Madarász Lajos.

Az emlékezés virágait elsőként 
Jászberény önkormányzatának dele-
gáltjai helyezték el az emlékmű talpa-
zatán, majd koszorúikkal és főhajtás-
sal az egyéb megjelent civil szervezetek 
és pártok képviselői is tisztelegtek a 
mártírok emléke előtt. A Szenthárom-
ság téri első világháborús szobornál a 
város nevében Hajnal-Nagy Gábor és 
Szatmári Antalné alpolgármesterek va-
lamint dr. Sass Krisztina aljegyző ko-
szorúztak. Virággal emlékeztek a Job-
bik Magyarországért Párt képviselői is 
az első világháború áldozataira.

Jászsági tűzoltóverseny
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Alakját példaként állította a hallga-
tóság elé, hiszen éberhárdi otthonában 
kórházat működtetett, a szegényeket 
felkarolta és istápolta.

Apponyi Albert kései utódja, Pócs 
János, a Jászság parlamenti képviselője is 
elismerően szólt elődjéről. Joggal, hiszen 
városunk aranymandátumos képviselő-
jének minisztersége alatt kétezer iskola 
létesült, beleértve a tanyasi iskolákat is. 
Óvta a nemzetet a szélsőségektől. Pócs 
János felhívta a figyelmet a tettek fon-
tosságára, hiszen azok visznek minket 
tovább az Apponyi által kitaposott ös-
vényen. 

Hallhattuk Sajó Sándor két költe-
ményét Apponyiról, melyekből egyér-
telműen kiszűrődött a nagy államférfi 

iránti tisztelet és elismerés. 
Apponyi Jászberényhez fűződő 

kapcsolatáról, életéről Cseh Dániel és 
dr. Anka László történészek tartottak 
előadást. Gróf Apponyi Albert Habs-

burg-hű, arisztokrata családban szüle-
tett 1846-ban, Bécsben. A jezsuitáknál 
nevelkedett, majd Pesten és Bécsben 
hallgatott jogot, de számos európai 
tanulmányúton is részt vett. Politikai 
pályája nem indult zökkenőmentesen, 
el is bizonytalanodott egymást követő 
három elbukott választást követően, de 
talpra állt.

Átütő sikereket az 1880-as években 
ért el, ekkor alakult ki az Apponyi-
kultusz. Követői felvették identitását, 
magukat Apponyi-pártnak nevezték, 
köztük Deák-pártiakkal, a redemptus 
elittel, a katolikus középréteggel és a hi-
vatali értelmiséggel.

Apponyi megnyerő személyiség 
volt, mindenkivel szót értett. Korának – 
mai szóhasználattal élve –, stand-up-osa 
volt, aki az asztalra felállva tartott be-
szédet, villámcsődületet (flash mob-ot), 
ami akkoriban igen szokatlan, de annál 
megnyerőbb volt, főleg egy gróftól.

Jászberényt Apponyi városának is 
nevezték, hiszen a jászok különösen 
szerették és elismerték őt. Mindig nagy 
csinnadrattával, rezesbandával fogadták 
a vasútállomáson, de előfordult, hogy 
már a hatvani állomáson küldöttség fo-
gadta. Nem hiába, ugyanis nevéhez fű-
ződik a volt törvényszékház egyösszegű 
kifizetése és a jászberényi iskolák kato-
likus jellegének megalapozása. Vallás- és 
közoktatási minisztersége alatt elemi 
iskolák épültek és 1917-ben létesült a 
Tanítóképző Intézet. Jászberényben a 
Bathó-Koncsek-Tarnay-klán évtizede-
kig támogatta, számos alkalommal ven-
dégeskedett Tarnay Károly házában, a 
mai Tiszti Klub épületében.

Apponyi sikereinek az oka egyrészt 
a cenzusos választási rendszer volt, 
amelyben ellenzéke egy részének nem 
volt szavazati joga, másrészt személyes 
kvalitásaival képes volt olyan emberek 
szavazatát is megnyerni, akik nem tar-

toztak a parasztpárt támogatói körébe. 
A megfelelő pártközi alkuk is sikeréhez 
vezettek, amelyek vagy az utólagos elszá-
moltatástól mentették meg, vagy a meg-
felelő hátszelet biztosították neki.

Az 1881-es 
választásától öt-
ven éven keresz-
tül Apponyi volt 
Jászberény or-
szággyűlési kép-
viselője. 1931-
ben megkapta az 
Aranymandátu-
mot, melyet ma 
a Magyar Nem-
zeti Múzeumban 
őriznek.

1920-as pá-
rizsi védőbeszéde 
után országos 
kultusz alakult ki 
körülötte, ő lett 
Magyarország el-
sőszámú revizio-
nista képviselője. 
A magyar állam 
kastéllyal ajándé-
kozta meg, 75. és 
85. születésnapja 

országos ünnep volt. Négyszer jelölték 
Nobel-békedíjra.

Apponyi halálhírére az egész város 
gyászba öltözött, és az idő múlásával 
a kultusza is elcsendesült, majd 1945 
után meg is szűnt. 1947-ben Sztálinról 
nevezték el az Apponyi-teret és a szobra 
nyomtalanul eltűnt.

Az emlékülés ünnepi hangulatát dr. 
Réz Lóránt orgonaművész emelete zon-
gorajátékával, aki szeptembertől tizenki-
lenc évnyi egri munka után Jászberény-
ben folytatja pályáját.

Az ülést megtisztelte jelenlétével 
Apponyi szülőfalujából Éberhárd dele-
gációja is. Godó Éva polgármester asz-
szony elmondta, hogy ma is hűen őrzik 
Apponyi és felmenői emlékét. Az emlé-
kező beszédek sorát dr. Dobos László, 
a Jászok Egyesületének ügyvivője zárta 
méltató szavaival.

Az emelkedett ünnep koszorúzás-
sal folytatódott az Apponyi szobornál, 
majd az emlékezők a fehér asztalnál 
emelték poharaikat a jászok egykori or-
szággyűlési képviselőjének tiszteletére.

Város

 folytatás az 1. oldalról

Apponyi Albert és a jászok

„…Volt idő, amikor városunk büsz-
keségének mondták, hogy én vagyok 
a képviselőjük. Nem tudom, fennáll-
hat e ma is ez az érzés, vagy meddig 
fog fennállni, de nekem mindenesetre 
büszkeségem és egyik legszebb emlé-
kem, hogy egy emberöltőn át ilyen kö-
zönséget képviseltem, és akik e vissza-
emlékezést olvassák, ítéljenek rólam 
bármiként, de adózzanak tisztelettel 
annak a választóközönségnek, amely-
nél az alkotmányos élet, a politikai 
szabadság szép fikciói élő valóssággá 
váltak.”
(Gróf Apponyi Albert emlékirataiból)

Kedden tíz órakor a Szabadtéri 
Színpadnál három témában tartott 
sajtótájékoztatót Szabó Tamás pol-
gármester és Szatmári Antalné alpol-
gármester.

kárpáti

A helyszínválasztás természetesen 
nem volt véletlen, a Szabadtéri Szín-
pad felújítását és átalakítását két héttel 
ezelőtt jelentette készre a kivitelező. A 
kulturális szempontból kiemelt jelen-
tőségű létesítmény korszerűsítése rég-
óta szerepelt a városvezetés terveiben. 
A korábban beázott színpadburkolat 
nagymértékben károsodott, a burko-
lat elérett. A felújítás során a színpad 
fedelét kijavították, a belső burkolatot 
időtálló és csúszásgátló anyagra cserél-
ték, illetve a szerkezetet teljesen meg-
újították. A pódiumot száz négyzetmé-
terről száznegyven négyzetméternyire 
bővítették. A színpad fölé alapvilágítást 
szereltek. A tetőjavítással egy időben 
új előtetőt is megépítettek, ami tel-
jessé teszi az intézmény lefedését. A 
beruházás keretében egy olyan beton 
felület is elkészült, ami biztonságosan 
és gyorsan lehetővé teszi előszínpad fel-
építését, amire már számos produkció 
alkalmával jelentkezett (volna) igény. 
A város három éves halasztott fizetés 
lehetőségével vásárolt mobilszínpadot, 
ami csatlakoztatható a szabadtéri szín-
padhoz, de rendezvény helyszíneként 
önállóan is használható. A beruházások 
összköltsége 44 millió forintot. 

A színpad infrastruktúrája teljesen 
elkészült, székeinek cseréje nagyrészt 
megtörtént, az ülőalkalmatosságok 
komfortosabbá tétele terén azonban 
vannak még hiányosságok. A Szabad-
téti Színpadhoz vezető út, a Riszner 
sétány megújítása a jövő évi költség-
vetésben kap helyet. A szigetre vezető 
két ideiglenes átjáró helyett, a tervek 
szerint stabil szerkezetű hidak épülnek. 
Az elkerülő út megépítését követően a 
város rendezvényei a főtéren találnak 
otthonra, a sziget sport és rekreációs cé-
lokat szolgál majd – tájékoztatott a jö-
vőbe mutató tervekről a polgármester.

A polgármester Antics Istvánnal, a 
Lehel Vezér Gimnázium igazgatójával 
közösen az iskola fűtéskorszerűsítéséről 
is szólt. Az intézményben nyolc elavult, 
35 éves kazán működött ez idáig. A 15 
millió forintos beruházás keretében 
három nagyteljesítményű kondenzáci-
ós kazánt kapott az iskola, amelyekkel 
30-35 százalékos energia-megtakarítást 
érhető el. A radiátorokat és fűtéscsöve-
ket jövőre kívánják korszerűbbekre cse-
rélni. A polgármester hozzáfűzte, hogy 
a város rendelkezésére áll 68 millió 
forint, amit intézmények karbantartá-
sára fordíthatnak. A nyár folyamán az 
iskolákban padok, burkolatok, mosdók 
cseréjére, felújítására kerül sor.

Szatmári Antalné alpolgármester 
arról számolt be a sajtó munkatársai-
nak, hogy városunk 2014., 2015. után 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 
idén is elnyerte a „Kerékpárosbarát Te-
lepülés” címet. A díjat olyan kitételek 
szerint ítélték oda, mint a városban 
található kerékpárutak mennyisége és 
minősége, kerékpártámaszok meglé-
te, az autómentes napok és a gördülő 
bejárás megrendezése, a kerékpáros 
gravírozás lehetősége, iskolarendőr 
programok, térfigyelő kamerarendszer 
állapota, a város kerékpáros közleke-
désre vonatkozó további tervei. A díjat 
az alpolgármester asszony vette át má-
jus 20-án, Nyíregyházán.

Az önkormányzat március 31-én 
„Fenntartható Települési közlekedés-
fejlesztési” pályázatot nyújtott be. A 
száz százalék támogatottságú pályázat 
pozitív elbírálása esetén 2017-ben le-
hetővé teszi a Nagykátai úti kerékpárút 
felújítását, a Verseny u. - Megyeház u. 
között új kerékpárút építését, a Nádor 
utcai kerékpárút meghosszabbítását és 
a parkoló rekonstrukcióját, a Kossuth 
út – Mária u. – kórház bejárata útvo-
nalon kerékpárút építését, parkoló fel-
újítását illetve építését. Új kerékpárút 
épülne a kórháztól a Csoma utcáig és 
a Vásártér utcától a Jász Plasztikig. A 
Szent István körúton elválasztás nélküli 
gyalog és kerékpárút épül majd – szá-
molt be a fejlesztési tervekről Szatmári 
Antalné.

Fejlesztések: szabadtéri,
fűtés, kerékpárutak

Kedden, a Szabadtéri Színpadon késő éjszakáig zajlottak a Jászok című tör-
ténelmi dal- és táncjáték próbái, ahol már részt vett Szalonna és bandája is, 
valamint vizsgázott az új fény- és színpadtechnika.
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Apróhirdetés

Rendhagyó módon, szombat délelőtt 
is benépesült a Lehel Vezér Gimnázi-
um épülete. Zsibongás, jókedvű kaca-
gás hallatszott jó néhány terem ajtaja 
előtt, ám a kiszűrődő zajok arra en-
gedtek következtetni ezúttal nem az 
ifjúság birtokolja a tantermeket.

Kárpáti Márta

Összesen kilenc osztály választotta a 
május 21-i napot, hogy ötven, hatvan, 
hatvanöt évvel ezelőtt történt érettsé-
gijük emlékére találkozzanak egykori 
társaikkal, akiknek még megadatott, 
tanáraikkal.

Az egyes teremben meglepően so-
kan tartózkodtak, ám mint kiderült két 
hatvan évvel ezelőtt végzett osztály tett 
ki egy közösséget. Balogh János tanár úr 
osztályaiból összesen mintegy huszon-
öten érkeztek a találkozóra. 

1956-ban egyszerre hat évfolyam 
tanulói tettek érettségit a Lehel Vezér 
Gimnáziumban. Az egykori A,B,C,D, 
E és F osztályok találkozóját Rácz Ani-
kó szervezte meg. A termekben az osz-
tálytalálkozók hagyománya szerint ki-ki 
elmesélte hogyan alakult élete az elmúlt 
esztendők alatt. Előkerültek a családi 
fotók, és természetesen a ma eseményei 
mellett nosztalgiáztak a régi történe-
teken is. Sajnos egyre többen vannak 
azok, akik a legutóbbi találkozó óta el-
telt évek alatt örökre távoztak a közös-
ségből. Abban az időben még léteztek 
külön lány és fiú osztályok. Talán nem 
meglepő, hogy a régi lányosztály tudott 
jelen lenni a mostani találkozón a legna-
gyobb létszámban. A vegyes és fiú osz-
tályokban jellemzően fele létszámban 
tudott találkozni a régi közösség. A tár-
sadalmi szokások nagyszerűen leképez-
hetők egy-egy ilyen jellegű összejövetel 
alkalmával. A lányosztályokban elmesél-
ték, hogy ők jobbára feleség és anyaként 
szerepeltek életük során, a nagy átlag 
nem futott be jelentős szakmai karriert. 
Inkább a fiútársak lettek sikeresek szak-
májukban. Belőlük vált sikeres orvos, 

jogász, mérnök. Sokan elkerültek Jász-
berényből, ám a jellemző, hogy az öt-
ven éve érettségizettek gyermekei egyéb 
városokban találtak otthonra. Igen szép 
számmal élnek külföldön is, így a szülők 
kénytelenek megelégedni a számítógép 
adta lehetőségekkel, ha a gyerekekkel, 
unokákkal szeretnének kommunikálni.

Ötven, hatvan év kétségkívül nagy 

idő, ám akik hatvanöt évvel ezelőtt 
érettségiztek már valóban sokat tapasz-
talt, történelmi időket megélt emberek. 
Szcalánczi Sámuel tanár úr hatvanöt 
évvel ezelőtt elballagott harminchárom 
fős osztályából már csak öten tudtak el-
jönni. A még hat élő osztálytársból volt, 
aki betegség, mások a távolság miatt 
nem lehetett jelen. Csomor Andrásnak 
a távolság sem jelentett gondot, hiszen 
ő Svájcból látogatott haza, hogy talál-
kozhasson régi osztálytársaival. András 
gépészmérnökként dolgozott kint aktív 
éveiben. 1957 óta Zürichben él svájci 
feleségével alapított családjával. Eszes 
László nem költözött olyan messzire. Ő 
Kazincbarcikán telepedett le és matema-
tika-fizika szakos tanárként találta meg a 
boldogulás útját. Máthé Lajos is pedagó-
gus lett. A Hajtai iskolában tanított test-
nevelést, míg a forradalom – melyben 
aktív szerepet vállalt – át nem rendezte 
élete további történetét. A Forradalmi 
Bizottság tagja volt, így meghurcolták és 
soha többé nem jöhetett vissza dolgozni 
szeretett szülővárosába, Jászberénybe. 
Hevesen talált munkát, ma is ott él, de 
a szíve örökre Berényhez köti. Horti Fe-
rencné Sas Mária életében is fordulatot 

hozott a forradalom.  Aprítógépgyári 
munkahelyéről forradalmi tevékenysége 
miatt november 4-én azonnali hatállyal 
elbocsátották. Később a Ganz gyárban 
sikerült elhelyezkednie gépésztechnikus, 
műszaki rajzolóként. Halmai Györgynét, 
vagy ahogy sokan becézik Emmuskát, 
nem kell bemutatni a gimnázium falai 
között. Szinte egész életét a patinás in-
tézményben élte. Már gyermektornára 
is ide járt Szántai Öcsi bácsihoz, majd 
akkor még egyedüli lányként, külön 

kérvénnyel be-
került az akkor 
induló nyolc 
évfolyamos osz-
tályba.  1955-
ben már tanár-
ként tért vissza 
a gimnáziumba 
és tanárként, 
igazgatóhelyet-
tesként tevé-
kenykedett. Az 

1951-ben érettségizett évfolyam tehet-
séges fiatalokból álló összetartó közös-
séget alkotott. Szinte mindegyikük szer-
zett diplomát, kiváló agrárszakemberek, 
pedagógusok, állatorvosok, orvosok, 
gyógyszerészek, mérnökök, közgazdá-
szok nevelődtek ki az osztályból. Velük 
tett érettségit például a Pro Urbe díjas 
Paksy Gábor, aki városunk főépítésze 
volt, Eperjesi István állatorvos, vagy 
Lampi István Debrecenben tevékenyke-
dő orvosprofesszor. Csupán a már emlí-
tett Csomor András távozott külföldre, 
a többiek valamennyien Magyarorszá-
gon maradtak. 

Az iskola folyosóin az öregdiákok 
természetesen megtekintették a sok év-
tizedes tablókat nosztalgiával emlékezve 
régi önmagukra és társaikra, tanáraikra. 
A mostani állapotot is megörökítették, 
az iskola udvarán elkészültek a találko-
zókat rögzítő fényképfelvételek. Dél kö-
rül aztán lassan elcsendesedett a folyosó. 
Az összejövetelek éttermekben folyta-
tódtak ebéddel és az évek alatt felhalmo-
zódott emlékek megosztásával és a foga-
dalommal, hogy ha Isten is úgy akarja, 
a beszélgetést öt év múlva újra ugyanott 
folytatják, ahol most abbahagyták.

Ötven, hatvan, hatvanöt
A Múzeumi esték programjában Kiss 
Erika helytörténeti kutató a Vezetők 
Jászberény élén című témáról tartott 
átfogó előadást. A sokatmondó cím-
ből már gyaníthattuk, hogy városunk 
egykori polgármesteri és tanácselnö-
kei tevékenységéről hallhatunk érde-
kes információkat.

Szabó Lilla

A Jász Múzeum negyedik múzeumi 
estéjén Kiss Erika széles látogatói kör-
ben kezdte meg előadását. A közönség 
soraiban alpolgármesterek és egykori 
polgármesterek is megjelentek. A város 
fejlődését és eredményességét a Jász-Kun 
Kerület megszületéséig visszamenőleg 
vezette le Kiss Erika. 1873 és 1950 kö-
zött tíz személy fordult meg a polgár-
mesteri székben. És valóban némelyek 
csak megfordultak, hiszen Almássy 
László csupán két órán át volt a város-
vezetője, majd lemondott tisztségéről. 
Meglepő, de ritkán választottak jászbe-
rényi születésű tanácselnököt, többnyire 
Túrkevéről, Karcagról, Törökszentmik-
lósról és Mezőtúrról érkeztek jelöltek. 

Koncsek István zilált városházi ál-
lapotokat örökölt elődjétől. Sok gyám-
ügyi és árvaszéki szabálytalansággal ta-
lálkozott és nem bírt felülkerekedni a 
hiányosságokon.

1897-ben Török Aladár került pol-
gármesteri pozícióba, de ’98-ban hamis 
vádak alapján előállították és nem sok-
kal utána lemondott. Munkássága alatt 
a Jászkürt Fogadó és a méhtelep felújít-
tatásában alkotott maradandót. Török 
Aladár ügyének vizsgálása alatt Czigány 
János helyettesítette. Az ő érdeme az 
artézi kút, iskolaépítések és a főtér fel-
újítása. 

Vavrik Endre őt követően 1914-
1918 között került tanácselnöki pozíci-
óba, az édesanyja már a virilis rendszer 
híve volt, azonban képviselő-testületi 
tag még nőként nem lehetett, viszont 
választhatott a családból egy férfit, 
aki képviseli, így esett fiára a választás. 
Vavrik lánya, Kohári Margit, már a szo-
cialista frakcióban képviselő tag volt. 
Érdekességképp Kiss Erika elmondta, 
hogy Kohári Margit fiától kapta előadá-
sához a fényképeket. 

Friedvalszky Ferenc az első világhá-
ború utáni nehézségekkel szembesült 
Vavrik lemondása után, közel 22 évig 
töltötte be a tisztséget többszöri meg-
választásra. Több évtizedes munkája 
során számos fejlesztést vitt véghez, 
ilyen például a Rákóczi út kinyitása, 
rendőrlaktanya, adóhivatal, tanítóképző 
épülete, posta, iskolák, és a kórházat is 
háromosztályú 150 ágyas betegellátóvá 
fejlesztette. 

Őt követte Pénzes Sándor a II. világ-
háború alatt, sajnos polgármesterként a 
zsidótörvények és a gettósítás bevégzése 
is az ő munkakörét képezte, bár állító-
lag egyáltalán nem volt híve a kegyetlen 
rendszernek, főként azért sem, mert fe-
lesége, Weisz Margit is zsidó volt. A get-
tó kijelölésében próbálta az időt húzni, 
de nem akadályozhatta meg, hogy több 
mint 600 zsidót deportáljanak Jászbe-
rényből. 1945-ben lemondott a polgár-
mesteri címéről, majd két évre rá nép-
bíróság elé állították, de nem ítélték el. 

Tóth György Istvánnak adta át he-
lyét, aki kommunista párttag volt. Ak-
tívan bekapcsolódott a városi élet újra-
szervezésébe, hiszen a II. világháború 
nagy pusztítást hagyott maga után. Az 
ő terhe volt a földosztás, a súlyos mun-
kanélküliség kezelése, a Kőhíd felújítása. 
Sokat adott Jászberénynek, népkonyhát 
állított fel és segélyeket osztott, továbbá 
az ő érdeme a Hatvani úti szeretetott-
hon és a napközi otthon létrejötte is. 
Nyugdíjba 1948-ba vonult. 1948-ban 

adományoztak először díszpolgári címet 
Csík Tibor olimpiai bajnoknak, Székely 
Mihály operaénekesnek és Gerevich 
Aladár olimpia vívónak.

Beszteri Mihály a Kisgazdapárt szí-
neiben nyerte el a polgármesteri címet, 
melyet 32 évig képviselt. Jó kapcsolatot 
ápolt a hűtőgépgyár vezérigazgatójával, 
Gorjanc Ignáccal, így számos gyári fej-
lesztés ment végbe ez idő alatt. A Szövet-
kezeti út kialakítása és a Pannónia Szálló 
megépítése is az ő érdemének bizonyul. 

Beszteri Mihály után Buzás Sándor 
állt városunk vezetőségének élére, akinek 
10 nyugodt évet köszönhettünk. Polgár-
mestersége alatt érkezett meg Berénybe 
a gáz, megépült a Bajcsy úti iskola és 
új gyermekosztály létesült a kórházban. 
Ebben az időben érkezett Jászberénybe 
Hamza D. Ákos hagyatéka, amely most 
is a város jelentős tárlatát képezi. 

A rendszerváltás után 1990-2006-
ig Magyar Levente ült a polgármesteri 
székben. Jászberény sokat köszönhet 
az egykori polgármesternek. Irányítása 

alatt jelentősen fejlődött az egészségügy, 
orvos lévén fokozottan támogatta pá-
lyázati pénzekből a kórházat. Továbbá 
csatornázások, a szennyvíztisztító telep-
hely korszerűsítése, az elkerülő első sza-
kaszának megvalósítása és a redemptio 
250. évforduló megünneplése is az ő 16 
évének terméke. Emellett még számos 
tevékenységét sorolhatnánk, amellyel 
támogatta a városfejlődését.

2006-ban Gedei József egykori or-
szággyűlési képviselőt választották 
meg polgármesternek. A négy év alatt 
inkább tervek voltak, mint megvalósí-
tás, hiszen a geometrikus energia és a 
katonai gyakorlótér visszaszerzése nem 
történt meg. Azonban a kórház átalakí-
tása és könyvtár felújításának befejezése 
az ő érdeméért kiált. Kiss Erika előadá-
sában azt is elmondta, hogy ebben az 
időszakban a FIDESZ volt szavazói 
többségben, így több kérdés sem került 
megszavazásra.

2010-ben Szabó Tamás vette át a 
város irányítását és jelenleg is aktívan 
tevékenykedik polgármesteri pozíció-
jában. Az elmúlt hat év alatt sok fejlő-
dést tapasztalhattunk mi magunk is a 
városban. A városháza, a Lehel mozi, a 
főtér felújítása, illetve a Zagyva sétány 
és a hidak megépítése, valamint a jég-
csarnok befedése is erről tanúskodik. 
Jelenleg is számos terv van készülőben, 
melynek már láthatjuk folyamatait. Az 
idén kezdődő Malom projekt, a Szabad-
ság téri körforgalom, a bíróság épülete, 
a Holló András és a Déryné utca, illetve 
az ügyészség felújítása is az önkormány-
zat közel jövőbeni elhatározását képezi. 

Az előadás végén többen hozzászól-
tak a témához, köztük Magyar Levente, 
aki azt mondta akkor születnek nagy 
dolgok a városban, ha a polgármeste-
rek együtt tudnak működni és átadni 
bizonyos dolgokat a következő város-
vezetőnek. Eredményt csak akkor lehet 
elérni, ha elismerik egymás munkáját és 
a jász összefogásról nemcsak beszélnek, 
hanem meg is élik azt.

Vezetők Jászberény élén
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Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva
fogszakorvos

H, Sz, Cs.: 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.

Számítógépes 
anyajegyvizsgálat 

Jászberényben!
Az időben észrevett kóros 

elváltozások 100%-ban gyógyít-
hatóak, évente mindenkinek 

javasolt a szűrővizsgálat!

Dr. Szabó András
Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1.

K: 10.30-12.30 Cs: 15-19
Tel.: 06-20/461-3220

www.drszaboandras.hu

GYÓGYULÁS
OTTHON

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

Rendelési idő:
héftő, szerda, péntek:

17.00-19.00
Elérhetőség:

minden nap 7-21 óra között
Bejelentkezés: 06-30/9961-143.
5100 Jászberény, Madách I. u. 4.

Dr. tóth zoltán
szülész-nőgyógyász adjunktus

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

Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!
www.4dszolnok.hu

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

zsóri fürDő

HajNaL HOTeL*** 
- a gyógyító pihenés
szállodája Mezőkövesden,
idilli környezet a híres
Zsóry-fürdő közvetlen 
közelében
3400 Mezőkövesd,
Hajnal u. 2.  
Telefon: 49/505-190
e-mail:
info@hajnalhotel.hu 

a csomag tartalma:

www.hajnalhotel.huHajnal szárny: 32.000 Ft/fő/3éj, Kikelet szárny: 34.000 Ft/fő/3éj

● szállás,– svédasztalos 
    reggelivel, vacsorával
● wellness központ 
    (gyógyvizes medence, 
    infraszauna, sókabin, 
    finnszauna, jacuzzi),

● 1 alkalom 30 perces lazító 
    aroma olajos masszázs
● fürdőköntös használata,
● napi egy kancsó lúgosított 
    egészségvíz fogyasztása
● ingyenes parkolás,WiFi.

Már most foglaljon a nyárra!

MerüLjöN eL a NapsüTésbeN
4 nap / 3 éjszaka

Érvényes: 2016. 06. 01 - 08. 31.

Fül-, orr-, gégészeti
magánrendelés

Dr. Kovács Ildikó
fül- orr- gégegyógyász szakorvos

Rendelési idő:
Hétfő és csütörtök: 17-18 óráig

Jászberény, Rákóczi út 76.
Tel.: 06-30/236-8446

CseCseMŐ- és GYerMeKGYÓGYÁsZaTI
MaGÁNreNDeLés jÁsZapÁTIN!

rendel: Dr. MánYa Kristóf
 főorvos, csecsemő- és gyermekgyógyász,
 neonatológus szakorvos
rendelési ideje: szerda: 14:00-16:00 (páratlan heteken)
 péntek: 14:00-16:00 (minden héten)
Bejelentkezést: hétfőtől péntekig kérjük
 14:00-18:00 között.
telefon: 06-70/612-5290

jászapátin, a központban, az „egészség Házban”.

A falusi szálláshelyeket gyakran két, 
három vagy négy napraforgót ábrá-
zoló táblák jelzik. Ezek bizonyítják, 
hogy az adott helyen nyújtott szol-
gáltatásokat hivatalosan, szakmai 
szempontok szerint is elbírálták, így 
a szálláshely szolgáltatók a „napra-
forgóval” Nemzeti Tanúsító Védjegy 
emblémát használhatják, a napra-
forgók száma pedig a színvonalbeli 
különbségekre utal.

Bognár Mária

Úgyis mondhatnánk, mint ahogy 
a szállodák csillagszáma jelzi a nyúj-
tott kényelemben, a kínálatban levő 
eltéréseket, a falusi szállásokon ezek 
megfelelői a napraforgók. A két nap-
raforgós szálláshelynek a fürdőszobája, 
WC-je, konyhája, étkezője a szállás-
adóval vagy más vendégekkel közös, 
felszereltsége egyszerűbb. A három 
napraforgóhoz már külön WC és für-
dőszoba tartozik, konyhája, társalgója 
is saját használatú, van pihenőkertje. 
A négy napraforgós szálláshelyen az 
előző fokozathoz tartozó helyisége-
ket mind tartalmazó lakóegység elkü-
lönített, felszereltsége a legmagasabb 
színvonalú, és a pihenőkertből a ker-
ti bútorok sem hiányozhatnak. Mind 
a három kategóriájú falusi szálláshely-
hez biztosított a parkolás.

Egyes szálláshelyek különféle sza-
kosító jelzőket is kaphatnak: így pél-
dául létezik Bio/Ökoporta, Egészség-
porta, Gyermekbarát, Kerekes székes 
porta. Aktív, Lovas és Pálinkás por-
ta, Hagyományok portája, Falusi élet-
mód porta  A Falusi vendégasztal por-
tának kiváló gasztronómiai kínálata 
van, és főként helyi alapanyagokat 
használnak fel, az itteni hagyományos 
receptek alapján. Az italok, így a bor, 
házi szörp vagy pálinka is mind helyi 
jellegűek. Mindez pedig a tájegységre 
jellemző körítésben, berendezési tár-
gyak közepette kerül tálalásra.

Geszti Jánosné, Ica a Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus 
Közhasznú Egyesület ügyvezető elnö-
ke lapunk kérdésére elmondta, hogy 
1994 óta működnek, és tevékenysé-
gük kiterjed a megye egész területére, 
így a Tiszazugra, a Tisza-tó térségére és 
a Jászságra is. Utóbbi helyen 25 tagjuk 
van, 23 vendégfogadóval, melyek kö-
zül kilencnek van négy napraforgós, 
ötnek pedig három napraforgós Nem-
zeti Tanúsító védjegye.

Az újszászi Gerendás Ökotanya 
és Vendégház négy napraforgós. Ha-
gyományos gazdálkodási formák be-
mutatása, helyi ízek kóstolása mellett 
egyéb régi értékekkel ismerkedhetnek 
a látogatók.  A vendégek élhetnek a 
„Befőzőturizmus” nyújtotta lehetősé-
gekkel a helyi kisüzemben. Bükkfából 
készült malmukban 70 cm átmérőjű, 
naxoszi gránit őrlőkövön őrlik a bú-
zát, melyet saját földjükön termesz-
tenek. A vendégház 3 km-es körzetén 
belül több horgászlehetőséget is talál 
az itt megszálló vendég, így például a 
Zagyván és a falu mellett elfolyó Táp-
ión valamint az abonyi és a jászkíséri 
halastavaknál is.

A Jánoshidai négy napraforgós 
Gréta vendégház szintén a Zagyvánál 
található. Ezt a nyugalomra vágyó, de 
– főként kerékpárral – túrázni is haj-
landó vendégek számára ajánlják. 

A Falusi és Agroturizmus Orszá-
gos Szövetsége budapesti központjá-
ban ezernél is több Nemzeti Tanúsító 
Védjeggyel ellátott falusi szálláshelyet 
tartanak nyilván. A napraforgós szál-
láshelyek tulajdonosai fizetnek és tesz-
nek azért, hogy a rendszerbe kerülhes-
senek, illetve maradhassanak, ami azt 
jelenti, hogy bekerülnek a vendégvá-
ró katalógusokba, az általános adat-
bázisba, és csatlakozhatnak az online 
foglalási rendszerhez, reklámanyagaik 
pedig szerepelhetnek az egyesület bel-
földi és külföldi rendezvényein egy-
aránt.

További információk 
a www.fatosz.eu oldalon.

Hívogató napraforgók

a jászberényi Termálfürdő
felvételt hirdet

gyógytornász
munkakör betöltésére. 

Jelentkezés feltétele 
gyógytornász végzettség megléte. 

Érdeklődni 
Tel: 0657/411-618 vagy 
a 0620/284-3630-as 
számokon lehet. 
email: vvzrt@invitel.hu.

 folytatás az 1. oldalról

Gyermeknapi
csudasziget
Könnyű volt a dolguk, hiszen a ze-

nekar tagjai játékos módon állatokkal 
személyesítették meg az egyes hang-
szereket. Rövid szünet után a Virtus 
Kamara Táncegyüttes lépett színpad-
ra Egyszer volt, hol nem volt… című 
zenés-táncos mesedarabjukkal zárva a 
színpadi műsorok sorát.

***
A Városi Önkormányzati Bölcső-

de életében az egyik legnagyobb ün-
nep a gyermeknap, teli élménnyel és 
ajándékokkal. Így volt ez május utolsó 
péntek délutánján is, amikor nemcsak 
családjaik ébresztése okozott felhőtlen 
örömöt az apróságok számára, hanem 
a lufikkal és színes szalagokkal díszített 
udvar és a látványos táncbemutatók a 
Dance Fitness SE és Mozgásvilág Tánc-
klub jóvoltából. Igen nagy népszerű-
ségnek örvendett a Molnár Méhészet 
óriás mackója, aki gumicukrot osztoga-
tott. Ezzel az élmények sorának nincs 
vége, a héten minden napra tartogattak 
a kicsiknek meglepetést, a mentőku-
tyáktól a mini állatkerten át járgánybe-
mutatókig.
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Vidám tábor
7-15 éves korig O Június 27. - július 2. 13-18 óráig

Részvételi díj: 300 Ft/nap
Helye: Baptista Imaház, Bercsényi út 45.
Jelentkezés telefonon: 06-20/886-4158

Baranyi Béla közösségi oldalán napok 
óta pergett a visszaszámláló, mígnem 
szerdán a Magyar Népmesék madár-
kája kitrillázta a „Vége” feliratot. Ar-
ról, hogy mi is ért véget Mozis Béla 
életében, őt magát kérdeztük.

k. m.

Talán nincs is olyan ember Jászbe-
rényben, aki legalább látásból ne ismer-
né Baranyi Bélát, vagy, ahogy a csángó 
gyerekek elnevezték, a mozis bácsit. 
Városi rendezvényeken a hangosítás ke-
verőpultja, a Lehel Film-Színház galériá-
ján pedig a bár pultja mögött ügyködik. 
Sokak bánatára május 31-én mindkét 
pulttól megvált.

Ha megszemélyesíthetnénk a mun-
kát, akkor az mondhatnánk, éppen 
az idén lépett a felnőtt korba az a te-
vékenység, amit Béla olyan nagy sze-
retettel, szívvel lélekkel végzett. 1998. 
február 1-én vette át a mozi büféjének 
üzemeltetését, melyet keretbe foglalt ta-
núsítvány is bizonyít. A dokumentum 
a vendéglátóegység egyéb kellékeivel 
együtt már nagyrészt bedobozolva várta, 
hogy a tulajdonos elszállítsa őket…talán 
egy hasonló elismerést hozó új helyszín-
re. A falról lekerül a vásárlók könyve is. 
Teljesen üres.

Baranyi Bélának a Lehel Film Szín-
ház épülete szinte második otthona volt 
már hosszú évek óta. 1997-ben az akko-
ri tulajdonos, a Tiszamozi Kft. vezető-

sége kérte szakmai tanácsát a forgalom 
növelése érdekében. Akkor új hangtech-
nika és vetítőgép beszerzésével próbáltak 
lendíteni a látogatottságon. A következő 
évben a kft felajánlotta a bérleti lehető-
séget. Béla egy barátjával belevágott a 
vállalkozásba. Hosszú hónapokig egyen-
súlyoztak, később már csak egyedül, a 
fennmaradás és a bezárás között. Aztán 
szép lassan beindult az üzlet és egészen 
2012-ig, a Jászkerület érkezéséig üze-
meltette a mozit. 

Az eltelt évek alatt számos fejlesz-
tést hajtott végre. Kicserélte a székeket, 
vetítőgépet vásárolt, a hangrendszer is 
modern térhatású eszközökkel bővült. 
Tíz éven át intézte a filmosztást. Fontos 
megemlíteni, hogy a színház létreho-

zásának is Baranyi 
Béla volt az ötletgaz-
dája. A digitalizálási 
pályázat már túl 
nagy falat lett volna, 
attól fogva, hogy az 
önkormányzat vált 
tulajdonossá, a hát-
térből szakmai ta-
nácsokkal segítette 
a munkát. Az, hogy 
mennyire elkötele-
zett a filmszakma 
iránt, elárulja utol-
só munkanapján az 
a félmondat, amit 
kollégájához inté-
zett beszélgetésünk 
közben: „Zoli, meg-

jöttek a plakátok, majd nézzük át őket!”
A büfé pedig külön történet. Mű-

vészeti tárlatok, klubkoncertek láto-
gatóinak kedvelt helyévé vált az eltelt 
évek alatt. A kellemes környezet, a ba-
rátságos árak, és a még barátságosabb 
vendéglátók törzsközönséget alakítot-
tak ki. Béla mindenképp fontosnak 
tartja megemlíteni, hogy kollégái való-
di munkatársak voltak, akikben töké-
letesen megbízott. Csak így vezethette 
sikerre a vállalkozást. Az, hogy most 
merre tovább, egyelőre titok, ám Bara-
nyi Béla bizakodó mosolya és a bölcs 
megjegyzés, – minden bezáródott ajtó 
legalább négy másikat nyit meg –, min-
denképpen biztató jövőt mutat. A me-
sének nincs „Vége”.

Volt egyszer egy mozim…

A Szikra Galéria Hónap Műtárgya 
sorozatában Vágó Pál Jászsági juhász 
című festményével ismerkedhetnek 
meg a művészet-barátok jövő ked-
den, június hetedikén délután öt 
órakor. 

A jászapáti születésű Vágó Pál mesz-
szire került szülővárosától, Benczúr 
Gyula tanítványaként Münchenben, 
majd J. P. Laurensnál Párizsban tanult 
festészetet. Kezdetben a müncheni aka-
démia stílusa szerint tárgyias felfogású 
képeket alkot, későbbi témaválasztása-
inál dominál a jászsági lét, és kedveli 

a historikus jeleneteket. Jelentős részt 
vállal a Feszty-körkép létrehozásában. 
A közönség számos egyéni és csoportos 
kiállításon találkozhatott munkáival. A 
párizsi világkiállítás magyar terme szá-
mára készített freskóciklusát Lotz-díjjal 
és a francia becsületrend tiszti kereszt-
jével jutalmazták. 

A keddi rendezvényen Czuk Ferenc 
Podmaniczky díjas festő-restaurátor 
mutatja be a paraszti élet jellegzetes 
hétköznapját ábrázoló 70x100 cm olaj/
karton képet. A programban közremű-
ködnek a Palotásy János Zeneiskola 
növendékei.

A megfestett Jászság
A Furcsa pár női verzióját február vé-
gén láthatták a berényiek, vasárnap 
pedig a férfiak szempontjából ismer-
hették meg a szinglilét előnyeit és 
hátrányait a Lehel Film-Színházban. 

g. cs.

Neil Simon jól ismert történetét 
Örkény István fordításában mutatták 
be a Szolnoki Szigligeti Színház művé-
szei vasárnap este, köztük a Jászai Mari-
díjas színművésszel, Kautzky Armand-
dal. A léha, trehány újságíró szerepét 
alakító színész ugyan a való életben 
boldog házasságban él, de meggyőző 
volt bukott férjként és apaként.  

A sztori az Amerikai Egyesült Ál-
lamok legnépesebb városában, New 
York-ban játszódik egy hamisítatlan 
legénylakásban. Itt él Oscar, az el-
vált agglegény penészes szendvicsek 
és szennyesek társaságában, ami ba-
rátait sem zavarja különösebben, sőt, 
szívesen ülnek végig éjszakába nyúló 
pókerpartikat alkoholtól kábultan a 
sűrű cigifüstben. Ebbe a számára idilli 
környezetbe fogadja be válófélben lévő 
barátját, Félixet, akit az öngyilkosság 

széléről ránt vissza. A meggyötört, kirú-
gott férfi örömmel veszi Oscar felaján-
lását és mindent megtesz, hogy tisztán, 
sőt, sterilen tartsa a lakást és naponta 
friss menüsort rittyentsen. Ezért aztán 
egyik összetűzés szüli a másikat. De a 
második felvonásban megérkeznek a 
furcsa páros megmentői, a nők!

Gwendolynt és Cecilyt, a két ki-
kent-kifent csábító nőcit azonnal ma-
gával ragadja Félix elesettsége, és lepe-

reg róluk Oscar nyomulós szövege és 
obszcén beszólásai. A humoros beszólá-
sok és a pajzán jelenetek a második fel-
vonásban még inkább nevetésre bírták 
a közönséget, akik az este folyamán Fé-
lixtől mélyen szántó lelkizést is hallhat-
tak a válás pokoli bugyrairól. Amikor 
véget vet Oscarral köttetett „házasságá-
nak” is, így búcsúzik legjobb barátjától: 
„házasságok jönnek, mennek, de a pén-
tek esti pókerpartit ki nem hagynám!”

Válótársakból lakótársak

Négy helyszínen mintegy negyvenfé-
le sportágba kóstolhattak bele szom-
baton az V. Jászberényi Sportágvá-
lasztó látogatói.

kárpáti

A hagyományok szerint a Margit-
szigeten találkozhattak az érdeklődők a 
legtöbb egyesület képviselőivel, de be-
népesült a Szántai-kert, a Klapka iskola 
udvara és tornaterme, a városi strand, 
illetve ezúttal is a sportolás helyszínéül 
szolgált a Zagyva sziget körüli szakasza. 
Talán az időpont nem bizonyult túl sze-
rencsésnek, mert bár a hangulat szokás 
szerint remek volt, de a látogatók nagy 
részét elvitte a szintén ebben az időben 
zajló Electrolux családi nap, több egye-
sület tagjai versenyen vettek részt, má-
sok inkább a fővárosi sportágválasztóra 
utaztak és sok gyermek az év végi osz-
tálykirándulást élvezte ezen a napon. 

A nyáriasan meleg idő ellenére dél-
előtt szinte üres volt a strand, a JSE 
Úszó szakosztályához egyetlen érdeklő-
dő sem látogatott ki délig a búvároknál 
is csak egyetlen vállalkozó kedvű me-
rült a felszín alá. Az úszóedzők délben 
fel is adták a várakozást. A búvárok 
szerencsére tovább kitartottak és jól 
tették, mert délutánra már sorban kel-
lett állniuk felszerelésért a sport iránt 
érdeklődőknek. 

A víz nyáridőben természetesen 
vonzza az embereket, nem véletlen, 
hogy idén is a kenuzás volt a legnép-
szerűbb sportág. Sajnos a pontom híd 
akadálya miatt csak egy rövid szakasz 
volt kenuzható, ám ez nem szegte ked-
vét az evezni vágyóknak, egész nap 
nagy volt a forgalom a stég környékén. 
Aki jól bírta az aszfalt sugárzó hőségét 
a Szántai-kertben kipróbálhatta a ko-
sárlabdázást. A kosarasok tombolával 
is megjutalmazták az irántuk érdeklő-
dőket. A strandröplabda valódi nyári 
sport, ezzel is volt lehetőség ismerkedni 
a tornakertben. A teniszezőket sem ri-
asztotta vissza a meleg, többen kipró-
bálták az ütögetést. 

A műkorisok szárazedzéséhez a ké-
zilabdapályán lehetett csatlakozni. A 
szigetre inkább ebéd után látogattak ki 

Széles választék, kevés érdeklődő
a városi sportágválasztón

többen. A színpadon egymást váltották 
a különböző táncos egyesületek bemu-
tatói, melyeket lelkesen fotóztak, vide-
óztak a hozzátartozók. A taps nemcsak 
a táncosoknak szólt, de a folyamatosan 
érkező híreknek is hol az Olaszország-
ban világbajnoki 6. helyet elérő aero-
bikosokról, hol az itthoni versenyen 
ragyogó sikereket elérő karatékákról.  
A fák árnyékában többek között a 
küzdősportok alapfogásait, a birkózás, 
a baseball, a mediball, az íjászat, az 
amerikai foci, sőt a jégkorong mozgás-
elemeit lehetett kipróbálni. A szellemi 
sportok iránt rajongóknak bűvöskocka 
és különböző logikai játékok álltak ren-
delkezésükre. 

A technikai sportok szerelmesei 
a rally autók környékén nézelődtek 
leginkább. A fák között kifeszített gu-

miszalagon ismét többen kipróbálták 
egyensúlyérzéküket, a workout pá-
lyán pedig karizmaikat. Akinek a sok 
mozgástól és a jó időtől nem volt elég 
melege, magára ölthette a vastagon 
bélelt szumó ruhát és megküzdhetett 
a tatamin maradásért társaival. Az élő 
csocsó kötelei között is szinte megállás 
nélkül szállt a labda, csakúgy mint a 
Klapka iskola udvarán, ahol a Tehetség 
Se irányításával rúgták a fociimádók a 
bőrt. Az iskola tornatermében főképp 
délután pattogott a ping-pong labda az 
asztalokon. Érdemes volt minél több 
mozgásformát kipróbálni, mert az öt 
sportág meglátogatását igazoló doku-
mentum felmutatásával idén is belé-
pést nyerhettek a strandra, ahol lehe-
tőség volt felfrissülni, pihenni az egész 
napos sportolást követően.
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Programok
● Jászok
Június 3-án, pénteken 20.30 óra-
kor mutatják be a Jászok Történel-
mi dal- és táncjátékot a Szabadtéri 
Színpadon. További előadások: jú-
nius 4., 5., 7., 8., 9., 10. és 11-én.
● Makettverseny és kiállítás
Június 4-5-én, szombaton és va-
sárnap 8-tól 16 óráig látogatható 
a makettkiállítás az Ifjúsági Ház-
ban. A rendezvény alatt vásárlásra 
és látványmakettezésre is lesz lehe-
tőség, a verseny eredményhirdeté-
sére pedig június 5-én, vasárnap 14 
órakor kerül sor.
● Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én, szombaton 17 órakor 
emlékeznek a Nemzeti Összertozás 
Napján a Trianoni emlékműnél, az 
Apponyi téren. Beszédet mond Pócs 
János országgyűlési képviselő, a tör-
ténelmi eseményeket pedig Farkas 
Kristóf Vince történész idézi fel.
● Hónap műtárgya
Június 7-én, kedden 17 órakor 
mutatják be Vágó Pál Jászsági ju-
hász című festményét a Szikra Ga-
lériában.
● VIII. Könyves Csütörtök
Június 9-én, csütörtökön 9 órától 
könyves csütörtök lesz a mozi előtti 
parkban. Képes meselánc is indul, 
de lesz Titkok Könyvtára, rovásírás 
tanulás és a kisebbeknek Tarisznyás 
Műhely. 17 órakor Utasi Hajnal-
ka: Múzsák tükre – Hajnikuk című 
könyvét mutatják be a mozi eme-
letén, majd 18.30 órától Acoustic 
Gallery koncert.

 folytatás az 1. oldalról
A vendégeket dr. Magyar Leven-

te köszöntötte, akinek polgármester-
ként meghatározó szerepe volt Darázs 
Árpád részére posztumusz díszpolgári 
cím adományozásában. Megköszönte 
a befogadó ország jelenlévő polgárai-
nak, hogy annak idején lehetővé tették 
hazánk fiának a művészi kiteljesedést. 
„A művésznek nem csak ihlet kell, de 
szabadság is. Hely ahol ki tudja telje-
síteni a benne lévő energiákat.” Az Ál-
lamokban megtalált új haza, a befoga-
dók szeretete és elfogadása adott neki 
erőt, töltötte el új energiákkal és len-
dítette tovább Darázs Árpádot. Általuk 
sikerült továbbadni azt a Kodály-mód-
szert, mely az Egyesült Államok zene-
tanításában meghatározó jelentőségű. 
Magyar Levente köszönetet mondott a 
látogatóknak, amiért kifejezik szerete-
tüket és külön kiemelte Kiss Henrietta 
zenetörténész munkáját a szervezésben 
való közreműködésért.

„Jó napot édes barátaim!” – üd-
vözölte Darázs Árpád kedvenc kö-
szönésével az egybegyűlteket Sheryl 
McCarthney, a professzor egykori tanít-
ványa. A kórustag hangsúlyozta, hogy 
mesterüknek köszönhetik azt, hogy a 
tanítványok zenei családdá kovácsolód-
tak össze. A professzor tehetsége ösz-
tönzőleg hatott a diákokra. „Jászberény 
egy csodás embert adott nekünk. Sose 
feledjük azt a varázst, amit rajta keresz-
tül adott a város. Darázs Árpád köte-
léket hozott létre, mely örökre össze-

kapcsolja Dél-Karolina Egyetemét és 
Jászberény polgárait.”

A kórustagok keretbe foglalt em-
léklapot adományoztak a két ország 
közötti kapcsolatok tiszteltére dr. Ma-

gyar Levente egykori polgármesternek, 
aki az ajándékot átnyújtotta Nagy And-
rás önkormányzati képviselőnek, a kul-
turális bizottság elnökének. 

Az ünnep apropóján ízelítőt kap-
tunk az egyetem kórusának reperto-
árjából. Elhangzott a Carolina in the 
morning című könnyed mű, majd a 
Deep River népszerű afro-amerikai dal. 
A Dél-Karolina Egyetem 200 éves cen-
tenáriumán Darázs Árpád 800 énekes-
nek és 75 muzsikusnak dirigálta azt a 
hazafias jellegű dalt, mely ez alkalom-
ból is felcsendült. Ez a monumentá-
lis hangverseny volt a karnagy utolsó 

munkája két hónappal halála előtt.
Pető Ferenc a Jászsági évkönyv so-

rozatban már többször publikált vá-
rosunk jeles szülöttéről. Elmesélte az 
anyaggyűjtés hosszú évekre visszatekin-
tő folyamatát, melyben hathatós segít-
séget nyújtott Kiss Henrietta, a Darázs 
hagyaték kezelője. A zenetörténész az 

amerikai egyetemmel történő kapcso-
lattartásban, a látogatás megszervezésé-
ben is elengedhetetlen szerepet játszott.

A hazai kórusélet is tisztelettel em-
lékezik Darázs Árpádra. A karnagy ze-
nei örökösei a Palotásy János Vegyeskar 
tagjai, akik Bakki Katalin vezényletével 
népdalcsokorral és Erkel-művekkel ör-
vendeztették meg a közönséget.

Az emlékezők az ünnepséget köve-
tően megkoszorúzták az egykori alma 
mater falán elhelyezett emléktáblát, 
majd átvonultak a Korcsolya utcai szü-
lőházhoz, ahol szintén elhelyezték a 
tisztelet virágait.

A zene hídja összeköt

Az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség „Könyvtárügyért” díját május 
18-án vehette át dr. Knorrné Csányi 
Zsuzsanna, a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem jelenlegi – főiskolánk 
egykori – könyvtárvezetője, a magyar 
könyvtárügyben és a szövetség mun-
kájában nyújtott kiemelkedő teljesít-
ményéért. 

Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna a 
Debreceni Tanítóképző Főiskola nép-
művelés-könyvtár szakának elvégzése 
után a Hűtőgépgyár Szakszervezeti 

Könyvtárában vezetőként és üzemi nép-
művelőként kezdte pályáját. Örömmel 
emlékszik vissza azokra az évekre, ami-
kor még aktív klubélet folyt az étterem 
mögötti helyiségben és koncerteket 
szerveztek. Egykori lehelesként a Lehel 
Harsona diákújságot szerkesztette és a 
Hűtőgép üzemi lapban is rendszeresen 
jelentek meg írásai. Második diplomá-
ját 1978-ban vehette át a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem népművelés szakán.

Az újonnan épült Munkás- és Ifjúsá-
gi Ház első igazgatója volt, ahol elmon-
dása szerint pezsgett a közösségi élet. 
Számos klub és szakkör alakult azokban 
az években, melyek ma is működnek.

A Szent István Egyetem Alkalma-
zott Bölcsészeti Karán 1989-től dol-
gozott könyvtárigazgatóként. Vezetési 
feladatainak ellátása mellett 23 évig 
oktatott is. Részt vett különböző szakos 
hallgatók könyvtárhasználati ismerete-

inek és az információkereső technikák 
elsajátításának oktatásában, a Záróvizs-
ga Bizottságok munkájában, szakdolgo-
zatok opponálásában, témavezetőként 
segítette a szakdolgozatok elkészítését. 
„A szakmaiságon túl igyekeztem jó em-
beri kapcsolatokat kialakítania hallga-
tókkal, sokan kerestek meg tanórákon 
kívül is… és még ma is gyakran kikérik 
a véleményemet.” 

Ismereteit folyamatosan bővítette, 
többek között az ELTE könyvtár szakán 
2003-ban végzett kitüntetéses oklevél-
lel, 2011-ben pedig a Könyvtári Intézet 

német szaknyelvi tan-
folyamát végezte el. 
Számos tanulmány-
úton vehetett részt, 
többnyire nyugat és 
közép európai egye-
temi könyvtárakban 
gyűjtött tapasztalato-
kat, de orosz, osztrák, 
angol, német és len-
gyel nemzeti könyvtá-
rak szolgáltatásaiba is 
betekinthetett.

Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség-

ben alapító tag volt az általa vezetett fő-
iskolai könyvtár. 2008 és 2011 között a 
Felügyelő Bizottság tagja, majd 2011 és 
2015 között elnöke volt. Az intézmény 
Tudományos és Szakkönyvtári Tagoza-
tát tíz évig vezette az Országos Széche-
nyi Könyvtár főigazgatójával.

2007-től vezeti a Színház- és Film-
művészeti Egyetem Könyvtárát. Az 
elektronikus adatbázis kiépítésével pár-
huzamosan számos új szolgáltatást ve-
zetett be, és a könyvtári honlap arcula-
tának kialakítása is az irányításával jött 
létre.

Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna 
örömmel fogadta a szakmai elismerést 
és külön kiemelte a jó kollektívát, akik-
kel az évek során együtt dolgozhatott. 
„Ebben a kitüntetésben benne van va-
lamennyi volt és jelenlegi kolléga mun-
kája is. Jó érzéssel gondolok az elmúlt 
negyven évre.”

Elismerés a könyvtárosnak

Június 9-én, csütörtökön 18 órakor 
tartanak konferenciát az egyházi 
életről, családról, az Idők Jelei 2016 
konferenciasorozat jászberényi állo-
másán a Déryné Rendezvényházban.

Szabó Tamás polgármester és Pócs 
János országgyűlési képviselő köszön-
tői után dr. Osztie Zoltán, a Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetségének el-
nöke, majd Spéder Zsolt demográfus, 
egyetemi  tanár tartanak előadást egy-
házi és család témákban. Meghívott 
előadóként Veresné Novák Katalin, 
család- és ifjúságügyért felelős állam-
titkár is felszólal az eseményen. Az 
idők jelei című kiadvány jászberényi 
feldolgozásáról és fogadtatásáról Sza-
bó Jánosné, a KÉSZ helyi csoportjának 
alelnöke számol be.

Idők Jelei 2016

A Palotásy János Zeneiskola fel-
vételt hirdet a 2016/17-es tanévre 
hegedű, gordonka, gitár, zongora, 
magánének, furulya, fuvola, oboa, 
klarinét, szaxofon, kürt, tenorkürt, 
tuba, trombita, harsona és ütő 
hangszerek szakokra, valamint a ze-
nei előképzőbe.

A felvételi meghallgatásokat júni-
us 9-10-én, csütörtökön és pénteken 
13 órától 18 óráig tartják a zeneisko-
lában (Bercsényi út 40.).

Zeneiskolai
felvételi
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Trió Rádió – Jászberény kedvenc rádiója
Széles zenei paletta, friss információk a nap 24 órájában
Ajánló állandó műsorainkból:

Jb, Bercsényi út 5.  |  (57) 404-404  |  trioradio@pr.hu  |  www.trioradio.hu  |  www.facebook.com/trioradio

Európai Top 20
– Európai slágerlista
minden csütörtökön 16–18 óra
Játsszberény!
Játékok, nyeremények két órán 
keresztül
minden hétköznap 12–14 óra
Kívánságműsor
minden hétköznap 14–16 óra, 
szombaton 10–14 óra

Nosztalgia kívánságműsor
vasárnap 9–13 óra
Napról Napra - Heti riport-
magazin a térséget érintő 
legfontosabb kérdésekről
minden vasárnap 8–9 óra
Regionális Hírek
A térség hírei
minden hétköznap 8.30-tól 
17.30-ig óránként

Trió Night Show
Dance slágerek egy mixben
minden hétfőn és kedden 
21 órától
Trió Trance Night – A legjobb 
trance zenék egy mixben
szerdán és pénteken 21 órától
Trió Top 30 – A hét legnépsze-
rűbb dalai a Trió Rádióban
minden szombaton 18 órától

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

Munkatársak: Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Nagy Katalin, Szarvas Melinda, 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

Egészségügyi ügyeletek

Gyógyszertárak
június 2. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 3. péntek
PatikaPlus (volt Elixír) 
Jb., Tesco, Tel.: 506-930

június 4. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 5. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 6. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 7. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.

június 8. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 9. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-83

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 4. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Marianna
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.: 0656/221-304
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és 
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás 
hétvégén és ünnepnap: 
8-tól 8 óráig

Csapadékos időjárás
Június első hetében megélénkül a légmozgás és elő-
fordul zápor, zivatar. A hőmérséklet 24-25 fok körül 
alakul, az eső ellenére kora nyárias időre van kilátás. 
Jövő hét szerdán a Medárdok névnapját ünnepeljük 
és reménykedünk, hogy kitisztul az ég, mivel a népi 
megfigyelés szerint, ha Medárd napon jó idő van, akkor az egész nyárra sok 
napsütés várható. Ha eső lesz, a következő negyven napon végig esni fog.

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről
június 2-8.

Fényszaruról jelentjük
péntek 19.00, 19.30, 21.30, 
22.00; 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; péntek 18.00; 
szombat 10.00; kedd 8.00; 
szerda 7.30

Apáti Hírmondó
csütörtök 6.00, 6.30; szombat 
20.30; 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
szombat 8.00; vasárnap 20.00; 
hétfő 7.30, 19.30; kedd 19.00; 
szerda 7.00

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

Kiss Erika: Jászberény 
vezetői voltak; polgármes-
terek és tanácselnökök
csütörtök 18.00

Székely konyha
csütörtök 21.30; péntek 
21.00; hétfő 19.00; kedd 
7.30, 19.30; szerda 8.00

a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Utánpótlás labdarúgás NBII. 
U-19: Pénzügyőr - JFC 1-6, U-17: 
Pénzügyőr - JFC 2-5; U-15: Salgótar-
ján – JFC 1-4, U-14: Salgótarján – 
JFC 2-1. 

Amerikai foci. Lejátszotta utolsó 
alapszakaszbeli meccsét városunk csa-
pata Pécs mellett, a Troopers vendége-
ként. Végig a berényi együttes domi-
nált és sima győzelmet aratott: Boda 
Troopers - Jászberény Wolverines 6-37.

Kosárlabda. Nagykőrösön rendez-
ték a JNK-Szolnok megyei kosárlabda 
MINI döntőjét, három csapat részvé-
telével, ahol Jászberényi KSE U10-es 
mini együttese, a 2. helyen végzett. 

Úszás. Az elmúlt csütörtökön ren-
dezte a JSE Úszó Szakosztálya a tavaszi 
területi versenyt a Lehel Sportuszo-
dában közel száz diák részvételével. 
Városunk aranyérmesei lettek: Haj-
dú Eszter, Oláh József, Hájos Viktor, 
Oláh Alexandra, Fejes Balázs, Szabó 
Zita, Hajdú Emese, Lázár Lilla, Bóta 
Réka, Tiborc Bence, Czigány Hella, Vass 
Gabriella, Felber Ákos, Tóth Viktória, 
Felber Dóra, Csintó Botond, Nyekecki 
Bence. A jászapáti egyesület színeiben 
nyertek: Galcsik Márk, Mihályi Milán, 
Balogh Nándor, Holló Csenge, Csintó 
Botond.

Lövészet. A Jászberényi Honfogla-
lás Lovas és Lövész klub szervezésében 
május 29-én, junior országos válogató 
versenyt rendezett a Magyar Dinami-
kus Lövészsport Szövetség (MDLSZ ) 
Jászberény külterületén, az Imrédy úti 
lőtéren. A válogató első fordulóján 34 
versenyző adta le nevezését. A hazaiak 
közül Csáki Máté megnyerte a sziluett 
lövészetet.

Rövid hírek
Az idei bajnokság utolsó idegenbeli 
mérkőzését játszotta vasárnap délután 
Jászberény labdarúgócsapata. Ezúttal 
az NB I-es Diósgyőr „fiókcsapatához” 
utazott a berényi legénység.

A hazai gárda mindössze öt ponttal 
szerzett kevesebbet, mint a JFC, így ha-
sonló erők küzdelmére volt kilátás Diós-
győrben. Annál is inkább, mert az ősszel 
Jászberényben is döntetlent (0-0) ját-
szott egymással a két alakulat. Jó darabig 
kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, 
ám a félidő felénél a vendéglátók egy 
remek kiugratást követően vezetéshez 
jutottak 1-0. Szerencsére tíz perc eltelté-
vel sikerült egalizálni az eredményt. Egy 
szöglet után fiatal kapuvédőnk lehúzta a 
labdát és egy gyors kirúgással indította 
Lukács Richárdot, aki lefutotta védőjét és 
a tehetetlen kapus mellett a hálóba lőtt, 
1-1. 

Az egyenlítő gól felrázta a berényi 
legénységet, amit Mile Krisztián kapufá-
ja is jelezett. A félidő lefújása előtt Kiss 
Róbert baloldalról beívelt szögletét Páles 

Tamás tovább csúsztatta Tisza Kálmán-
nak, aki 3-4 méterről azonnal bevágta a 
kapuba a labdát, 1-2. 

A második játékrészben a hazaiak 
természetesen egyenlíteni szerettek vol-
na, de most már a berényi védelem jól 
zárt, a támadók pedig jól kontráztak. 
A legnagyobb helyzetben Ulviczki volt, 
akinek fejese a kapufán csattant, így 
nem változott az eredmény.

DVTK II. – Jászberényi FC 1-2
-„A mérkőzés eredményével elége-

dett vagyok, ennek ellenére azért voltak 
percek, amikor nem úgy játszottak a 
fiúk, ahogy szerettük volna. Viszont a 
lelkesedésükkel ezúttal sem volt gond, 
hajtottak, küzdöttek, ami végül is há-
rom pontot hozott a konyhára.” – nyi-
latkozta a mérkőzés után Gottdiener La-
jos a JFC elnöke. Június 5-én vasárnap 
a 18 órakor kezdődő mérkőzéssel véget 
ér a küzdelemsorozat a labdarúgó NB 
III-ban is. A JFC vendége Rákosmente 
együttese lesz.  

(A felvétel az őszi hazai (0-0) 
találkozón készült…)

Három pont Diósgyőrből

Vas Márk Jászberényben ismerkedett 
meg a jégkoronggal, majd Székesfe-
hérvárra került és a korosztályokat 
„végigjárva” áprilisban az U-18-as 
csapat tagjaként világbajnok lett. Ez-
zel felkerültek a II. vonalnak számító, 
divízió I/A-ba, azaz a világ legjobb 16 
csapata közé. Szülei lakásán Jászbe-
rényben tudtunk találkozni.

Ács Tibor

Amikor a Gróf Apponyi Általá-
nos Iskolába jártál, próbálkoztál más 
sporttal is, vagy egyből a jégkorongot 
választottad?

- Először karatéval próbálkoztam, 
annál is inkább, mert a lakásunkhoz 
nem messze volt a Yakuzák Se előző ott-
hona. A küzdősportot három évig mű-
veltem, majd átváltottam labdarúgásra. 
Focizni is nagyon szerettem, de amikor 
Nagy Zoltán elkezdett foglalkozni itt 
Jászberényben az utánpótlással én is ki-
mentem az első edzésre és ott ragadtam. 

Mi volt az, ami leginkább megfo-
gott?

- Az már a TV közvetítésekből fel-
tűnt, hogy milyen nagy sebességgel 
korcsolyáznak a játékosok, és amikor 
valamelyik csapat gólt ütött, micsoda 
örömet jelentett mind a hokisok, mind 
a szurkolók számára. Az is motivált, 
hogy ez nem egyszerű játék, nem elég, 
ha az ember tud korizni hanem sok-
kal összetettebb, sokkal bonyolultabb 
sportág. 

Gyorsan kinőtted Nagy Zoltán 
„iskoláját” és elmentél a Fradihoz. 

- Igen, Csordás Hunorral mentünk 
a zöld-fehérekhez, ahol nagy lehetőség 
adódott számunkra, hogy továbbfejlőd-
jünk. Egy évet töltöttem ott, de miután 
Kercsó Árpád edző vezetésével Székes-
fehérváron elindították a Jégkorong 
Akadémiát, édesanyámmal elmentünk. 

Megnéztük a lehetőségeket, próbajáté-
kon vettem részt és mivel Árpád bácsi 
elégedett volt velem, és nekem is tet-
szettek a körülmények, ott maradtam. 
Fehérváron kezdtem el a középiskolát 
és mivel akadémiáról van szó, a tanu-
lás mellett mi állandóan a jégkoronggal 
foglalkoztunk és foglalkozunk a mai 
napig is. Először az U-12-ben kezd-
tem, később sorba jöttek a korosztályos 
csapatok, amelyekkel szinte mindig mi 
nyertük a bajnokságot. Így természe-
tes, hogy felfigyeltek ránk a válogatott 
edzői is, és örömmel mondhatom, hogy 
az U-14 -től kezdődően végigjártam a 
ranglétrát és végül az U-18-as válogatot-
tal kijutottam Olaszországba, Asiagóba 
a divízió I/B világbajnokságra. 

Milyen esélyekkel utaztatok ki? 
Számítottatok arra, hogy akár nyer-
hettek is? 

- Lehet, hogy furcsán hangzik, de 
számítottunk rá. Annyira jó csapa-
tot sikerült az edzőinknek összehozni, 

hogy bíztunk a sikerben. 
Nagyon együtt voltunk, 
nagyon elszántak, és ami 
a lényeg, mindez az ered-
ményekben is megmu-
tatkozott. Sorra jöttek a 
győztes meccsek: a dél-
koreai (6-2), az ukrán (6-
2), a házigazda olasz (7-1) 
és a japán (4-2) és végül 
Szlovéniát is legyőzve (5-
4) százszázalékos teljesít-
ménnyel nyertük meg az 
U18-as divízió I/B cso-
portos jégkorong-világ-
bajnokságot.

Ahhoz hogy egy fi-
atalember ilyen sikert 
érjen el, miről kell le-
mondania?

Nagyon sok min-
denről, nekünk alig van 

szabadidőnk. A tanulás mellett jégko-
rongozunk, ami után bizony pihen-
nünk kell, mert igen elfáradunk akár az 
edzések akár a meccsek után. Így nem 
igen tudunk a lányokkal bulikra járni, 
mint más ilyen korú társaink. Viszont 
kárpótol bennünket a siker. Még ma is 
libabőrös vagyok, amikor rágondolok 
arra, hogy a VB-én az eredményhirde-
tésnél magasra emelhettük a megnyert 
kupát. Ez olyan érzés volt, amit szinte 
lehetetlen leírni, elfelejteni pedig soha 
nem lehet.

Az elfoglaltság miatt úgy tűnik, 
ritkán sikerül hazajutni?

Amikor a jégkorongszezon van, el-
telik két- két és fél hónap is, hogy ha-
zajöhetek a szüleimhez, nyáron viszont 
több időt tölthetek itthon. Szerencsére 
nagyon jó kollektívába kerültem, jól ér-
zem magam, mint ahogy természetesen 
idehaza is. Legkedvesebb hobbim a hor-
gászat, így az itthoni barátokkal nyáron 
sokszor elmegyünk pecázni.

Világbajnok berényi hokis


