
Szerdán 16 órakor a Szent Imre teme-
tő kapujától szakadó esőben indult 
a 8. körzet bejárására Baranyi László 
képviselő és a hozzá csatlakozó önkor-
mányzati képviselők, a hivatal-, a vá-
rosüzemeltetés-, a közterület felügye-
let-, valamint a média munkatársai.

Kárpáti Márta

A temető mellett található szelektív 
gyűjtőknél a sírkert gondnoka mondta 
el panaszát a képviselőnek és a sajtónak.  
Kifejtette, hogy az edények környeze-
te állandóan mocskos az ott szétdobált 
lomoktól,  hulladéktól sőt gyakran dö-
göktől. Kérte az illetékeseket valamilyen 
megoldást keressenek a problémára, 
akár a gyűjtők áthelyezésével, akár a 
szemetelők bírságolásával. Tóth Endre, a 
V.V. Nonprofit Zrt. munkatársa azt az 
információt adta, hogy ezer lakosonként 
kell lenni egy szelektív hulladékgyűj-
tő szigetnek. Természetesen senki nem 
örül, ha a háza közelében vannak a gyűj-
tőedények, de valahol muszáj elhelyez-
ni őket. A közterület felügyelet részéről 
úgy nyilatkozott, hogy rendszerfelisme-
rő kamerával képesek azonosítani az 
illegális szemetelőket és az elkövetőket 
feljelentik a rendőrségen. 

A bejárás következő állomása a Vá-
sárhelyi István utca végén található ötös 
kereszteződés volt. Itt a letöredezett 
útpadka és a kátyúkkal tarkított aszfalt 
jelent gondot. 

A Jászberényi Szent Erzsébet Kór-
ház újabb komfortszobával bővült, 
ezúttal az OTP Bank Nyrt. anyagi 
hozzájárulásával. A szállodai szintű, 
otthonos körülményeket nyújtó szo-
bát április 20-án, csütörtökön adták 
át a gyógyulni vágyó betegeknek a 
kórház belgyógyászati osztályán.

Gergely Csilla

Az ünnepélyes át-
adón dr. Sinkó-Káli Ró-
bert főigazgató köszön-
tötte a megjelenteket és 
örömét fejezte ki, hogy 
az OTP Bank Nyrt. bő-
kezű adományával a kór-
ház hatodik komfortszo-
bája is elkészülhetett.

Az adományozó vál-
lalat részéről Windheim 
József, az OTP Bank 
Nyrt. Dél-alföldi Régió 
ügyvezetője szólt az ün-

nepélyes átadón. Beszédében kiemelte, 
hogy a bank igen fontosnak tartja a tár-
sadalmi szerepvállalást. Ezt mi sem bi-
zonyítja jobban, minthogy évente több 
mint másfél milliárd forintot szánnak a 
magyar oktatásra, tudományra, kultú-
rára és egészségügyre. 

Évszázadnyi családmese
Szabó János száz évvel ezelőtt született 
Jászberényben. Családtörténetével 
születésnapja kapcsán ismerkedtünk meg.
Írás a 4. oldalon

A kapitány és a kapitányné
Csikós Miklós jászkapitányt és párját, 
Zsuzsannát kérdeztük mandátumok 
végéhez közeledve.
Interjú a 9. oldalon

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 
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A zene arany csillagai
Ötvenedik születésnapja alkalmából 
fél évszázadot repültünk vissza az 
időben a Golden Star koncertjén.
Tudósítás a 10. oldalon

folytatás a 2. oldalon  
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Tehergépkocsi, 
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személygépkocsi 
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vizsga

19.900 Ft-tól

személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.

Állapotfelmérés 
során felmerült 

hibák 
javításának

azonnali
lehetősége.

Személygépkocsi 
gumiszerelés 
soron kívül!

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

ÚjdonsÁg!

Április 22. szombat, a Föld Napja 
volt. Vigyázzunk Földünkre és vele 
együtt egészségünkre. Ez utóbbi gon-
dolatot hozzákapcsolva szerencsés 
volt erre a napra tenni – a szokásos 
vasárnap helyett – a Natura Napot. 
Hiszen így előkelő volt a két téma, 
amely szorosan összefügg: ha vigyá-
zunk a Földünkre, ezzel már tettünk 
valamit egészségünkért is. A Natura 
Nap évek óta tartja előkelő helyét a 
városi programok között, így tavasz-
szal, a megújulás, a megtisztulás gyö-
nyörű évszakában.

Buschmann Éva

A Jászkerület Kulturális Nonprofit 
Kft. és a Városi Könyvtár munkatár-
sai ezúttal is jól szervezetten állították 
össze és szervezték meg az érdeklődők 
számára ezt a napot.

Egy nap
az egészségért

folytatás a 10. oldalon  

folytatás a 3. oldalon  

Demeter Gábor

A gyűjtemény jó három éve már 
létezik, látogatókat is fogad. Létre-
jötte egy lokálpatrióta helybéli lakos-
nak köszönhető, Balog Gyulának. Az 
évek alatt összegyűjtött helytörténeti 
anyagnak saját tanyáján alakított ki 

bemutatóhelyet.  A valamikor itt élő 
és gazdálkodó emberek, az innen az 
idők folyamán elszármazottak emléke-
it, mindennapi használati eszközeiket, 
tárgyaikat, életük történelmét tárja a 
kiállítóhely a nyilvánosság elé, a jövő 
nemzedék számára. 

A tanyavilág emlékei
A Portelket övező tanyavilág akác és nyárfa erdőiben kanyargó homokos dű-
lőutakon csatangolva, már valamikor ráleltünk a helytörténeti gyűjteményt 
rejtő tanyára. Aztán felfedeztük, hogy a Farmos felé tartó országúton irányt 
jelző tábla is segíti megtalálását, mutatva a letérést a Szaszkó dűlőbe.

Zöld komfortszoba

folytatás a 3. oldalon  

folytatás a 3. oldalon  

A pályaválasztás előtt álló tanulók-
nak nem könnyű hivatást válasz-
tani, eligazodni a szakmák útvesz-
tőiben. A bőség zavarában idén 
második alkalommal április 21-én 
a Szakmák Éjszakája program segí-
tette a diákok döntését. Ezúttal 13 
mesterséggel ismerkedhettek meg a 
programra érkezők, a hegesztőtől a 
műkörmösig.

Szabó Lilla 

A Szolnoki Műszaki Szakképzési 
Centrum Klapka György Szakgim-
názium és Szakközépiskola Kossuth 
úti intézményében tizedikes és végzős 
tanulók, valamint tanáraik gyakorlat-
orientált programokon keresztül mu-
tatták be a különböző mesterségeket. 

Az épület udvarában ínycsiklan-
dozó illatok csalogatták a pékszakma 
iránt érdeklődőket, ahol a kürtöska-
lács készítés rejtelmeit próbálhatták 
ki a pályaválasztás előtt álló diákok. 
A két éve Hungarikummá nyilvání-
tott édesség mellett nem marad el a 
kedvelt vásári finomságok egyike, a 
mézeskalács díszítés sem, amit már az 
emeleti teremben készítettek a lelkes 
tanulók. 

A vendéglátók kínálatát színesítet-
te koktélbár és a grillételek felszolgá-
lása, miközben a szakma bemutatása 
alatt remekül helytálltak a végzős diá-
kok a tumultus ellenére. 

Segítség 
a pályaválasztóknak

halász – kárpáti

A négy nagyobb panelre bontott, 
mintegy kilenc órás tanácskozást végig 
élénk érdeklődés kísérte. Az induló el-
nökséget dr. Rédei István mellett Szabó 
Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium államtitkára, dr. Kállai Mária, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja, és 
dr. Varró Bernadett, a színhelyet adó 
egyetem megbízott oktatási és kutatási 
főigazgatója alkotta. Dr. Rédei István 
köszöntője elején jelezte, hogy hagyo-

mányteremtő szándékkal szervezték 
meg ezt az első fórumot. Látva a nap 
programját és előadóit, már ekkor 
tudni lehetett, hogy nem udvariassági 
gesztus volt az utóbbi megjegyzése.

Dr. Varró Bernadett köszönettel 
és örömmel nyugtázta, hogy a Jászsági 
Menedzser Klub az ebben az évben száz 
éves főiskola falai közé hozta a rendezvé-
nyét. Felidézte gróf Apponyi Albertnek 
a kultúra és tudomány fontosságáról, 
közösségszervező erejéről mondott sza-
vait, amelyekkel 1917 október 11-én az 
intézményt ünnepélyesen megnyitotta. 

Dr. Kállai Mária szokásához híven 
összefogottan, adatokkal alátámaszt-
va a megye – és különösen a Jászság 
– gazdaságának állapotát, a munka-
helyteremtés és a munkanélküliség 
egymásnak feszülő ellentétpárját vá-
zolta fel. Kiemelte, hogy a foglalkoz-
tatási paktum keretében Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében 4,6 milliárd 
forint állami támogatással 3 800 ember 
fogalkoztatását segítik elő.

A tanácskozásról készült összeállításunk 
az 5-8. oldalakon található. 

Együtt, közös stratégiával könnyebb

Jászsági gazdasági és fejlesztési konferenciát rendezett április 
21-én, pénteken az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi 
Campusának Apponyi termében a Jászsági Menedzser Klub. 
Dr. Rédei István, az eseményt szervező, alapításának husza-
dik évfordulóját tavaly ünneplő egyesület elnöke elmondta, 
hogy a konferencia megtartásával példaként szolgáló, ha-
gyományteremtő fórumot kívánnak létrehozni. Szeretnék 
biztosítani a jászsági kistérségben működő cégek, illetve a 

regionális és települési vezetők számára, hogy a mindenkori 
kormányzati célokkal összhangban közösen fogalmazhas-
sák meg gazdasági és területfejlesztési céljaikat, az együtt-
működés irányait. A tanácskozás fontosságát jelzi, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere és államtitkára 
részvétele mellett a térség minden meghatározó cégének és 
társaságának tulajdonosai, vezetői éppúgy jelen voltak, mint 
az állami és önkormányzati szervek irányítói. 

Esős bejárás és 
fórum
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Baranyi László elmondta, hogy a 
nagy forgalmú kereszteződésbe a későb-
biekben majd körforgalmat szeretnének 
kialakítani.

A mostoha időjárás arra kényszerí-
tette a szemlélődőket, hogy megszakítva 
a tervezett programot, a fórum helyszí-
nén – az eltérő iskolában - várják meg 
a körzet érdeklődő lakóit. Ide érkezett 
Szabó Tamás polgármester, Alvári Csaba 
főépítész, további képviselők és a lakók, 
akik a rossz idő ellenére megtöltötték a 
tanácskozásra kijelölt tantermet.

Az üdvözlést követően Baranyi 
László beszámolt a körzetben megvaló-
sult fejlesztésekről, valamint ismertette 
a jövőre vonatkozó terveket. A nyol-
cas választókerületben az elmúlt egy 
év során nyolc utcában történt járda-
építés, felújítás a hatmilliós képviselői 
keretből. Régi probléma oldódott meg 
az óvoda előtti útszakasz és parkoló 
felújításával, bővítésével. Befejeződött 
a Puskin sétány felújítása, a garázssor 
előtti csapadékvíz-elvezető megépült. 
Az útfelújítási helyszíneken kicserélték 
az ivóvízvezetéket is. A Szent István 
körúti kerékpárút ügyében a hatósági 
engedélyezés folyik jelenleg. A városi 
facsemete ültetési program keretében 
az izraelita temető mellé mintegy 30 
facsemetét telepítettek. A Rét utca 
– Szent Imre út kereszteződésében fi-
gyelemfelkeltő közlekedési eszközöket 
helyeztek ki, útburkolati jeleket fes-
tettek fel. Az Álmos úti játszótérre két 
focikaput helyeztek ki, mely eszköz a 
képviselő elmondása szerint népszerű a 
környékbeli fiatalok körében.

Az idei költségvetésben szerepel 
egy új hat csoportos bölcsőde építése a 
körzetben, illetve a Magyar utca köz-
művesítése, ahol lakótelkeket alakítanak 
ki. A járdafelújítások folytatódnak, terv 
szerint a Külsőpelyhespart utcát, Csana 
utcát, Ebhát utcát, Szelei utat, és a Sikló 
utcát érintik a fejlesztések. a közvilágítás 
bővítését a Cserepes utcában, a Puskin 
sétány játszótéri szakaszán illetve a kis 
híd környékén tervezik. 

Baranyi képviselő hiányosságként 
jelölte meg a megoldatlan a Fillér, a 
Rezeda, a Cserepes utcai csapadékvíz 
elvezetést. Nem valósult meg a busz-
közlekedés a Szatmári lakóparkban. 
Hiányzik egy fedett buszváró a Szelei 
út városba vezető első megállójánál. 
Útburkolat javítására ez évben nem 
kapott keretösszeget a körzet. A terület 
több mint kétszáz postaládájába kellett 
a tisztiorvos patkányinvázió miatti fel-
hívását továbbítani. 

Baranyi László beszámolója végén 
megköszönte a lakosságnak, az önkor-
mányzat és a városüzemeltetés munka-
társainak az együttműködést és kérte, 
továbbra is forduljanak hozzá a lakók bi-
zalommal kéréseikkel, észrevételeikkel.

A továbbiakban a körzet lakói 
mondták el problémáikat, illetve felvilá-
gosításokat kértek. Városszerte jellemző 
gond a csapadékvíz elvezetésének hiá-
nya. Ez ügyben szólaltak fel a Rezeda, a 
Külsőpelyhespart, a Nemes, a Csokonai, 
a Móra Ferenc utcákból. A kerület egyes 
pontjain a bajt még tetézi a szennyvíz-
elvezetés hiányossága is. Szabó Tamás 
reagálásában kifejtette, hogy a városnak 
nyolc olyan része van, ahol a vízelveze-
tés komoly problémát jelent. Az egész 
rendszer rekonstrukciója több milli-
árd forintnyi beruházást jelent, melyet 
hitelfelvételből kívánnak megoldani. 
További probléma, hogy sok háztartás 
az esővizet belevezeti a szennyvízcsator-
nába. Esőzésekkor a szennyvíztelep for-
galma megtriplázódik, a rendszer nem 
képes kezelni ekkora mennyiségű vizet. 
Lányi László irodavezető hozzátette, 

hogy hamarosan műszeres felméréssel 
megállapítást nyernek azok a törvényte-
lenségek, ahol az esővizet belekötötték a 
szennyvízhálózatba. A szabálytalanságot 
elkövető tulajdonosok súlyos büntetésre 
számíthatnak. Kifejtette, a szennyvízát-
emelő teljes kapacitása  8000 köbmé-
ter. Egy száraz napon körülbelül 5000 
köbméternyi víz kerül a rendszerbe, míg 
esőzésekkor, az illegális rákötések miatt 
akár 10-14 köbméternyi is, melyet nem 
bír a rendszer kezelni. Ezért történik a 
szennyvíz feltörése az utcákban.

A Külsőpelyhespart utcában a nagy 
járművek átmenő forgalma zavarja a 
lakókat. Szintén Lányi László válaszolt, 
aki elmondta, hogy tavaly elkezdték a 
város forgalomtechnikai térképének 
megrajzolását, mely munka lassan a 
végéhez ér. Ez alapján fogják rendezni 
Berény közlekedését, helyeznek ki súly- 
és forgalomkorlátozó, egyirányúsító 
táblákat, fekvőrendőröket, ahol szük-
séges. Szabó Tamás hozzátette, sokszor 
a lakók egyet nem értésén bukik meg 
az ilyen irányú kezdeményezés. Barnyi 

László szerint, amíg épül a Szatmári 
park kénytelenek lesznek elviselni az 
építőipari termékeket szállító járművek 
forgalmát a lakók. 

Érdeklődtek a lakók, hogy várható-
an hány fát vágnak ki az épülő kerék-
párút miatt és várható-e az elöregedett 
ivóvízvezeték cseréje a fejlesztés során? 
A polgármester elmondta, hogy  a ke-
rékpárút fejlesztési programban benne 
fogalatatik az ivóvízhálózat cseréje is. 
Bizonyos elemei a beruházásnak re-
mény szerint idén már megvalósulnak. 
A fákból természetesen, ami megment-

hető az ott marad, amelyiket, pedig 
muszáj kivágni új növénnyel pótolják. 
Nem lesz kevesebb fa a városba az épít-
kezésből kifolyólag. 

A közvilágításra is érkezett panasz, 
de a polgármester válaszából kiderült, 
hogy a hitelkeretből ezt a gondot is meg 
akarják oldani. 

A Móra Ferenc utca lakói sok min-
den önerőből valósítottak meg köztéri 
környezetükben. Érdeklődtek mikor 
várható a járda megépítése az utcában 
illetve domború tükröt is kértek. Bara-
nyi László elmondta, hogy a járdaépítés 
nincs benne az ez évi programban, de a 
közlekedési tükröt megígérte. A polgár-
mester az utca példamutató összefogásá-
ra tekintettel megoldást kért az egységes 
járda mihamarabbi megépítésére. Arra 
azonban felhívta a figyelmet az igények 
és a lehetőségek sajnos nincsenek min-
dig összhangban. 

Panasz érkezett Szent István körúti 
bolt környékének rendezetlen állapotá-
ra. A bolt előtti kuka környéke gyak-
ran szemetes, illetve az épület mögötti 

szelektív gyűjtőnél már a patkányok is 
megjelentek a hulladékok vonzásában. 
Baranyi László hangsúlyozta, hogy a 
bolt előtt a kereskedelmi egységnek kell 
rendet tartani. Tóth Endre felhívta a fi-
gyelmet a hulladékudvarra, ahol térítés-
mentesen átvesznek mindenféle lomot, 
építési törmeléket, szinte bármilyen 
hulladékot.

Végezetül a polgármester felhívta a 
figyelmet a véleményládák használatára, 
ahová a hasonló jellegű a körzetet illetve 
a várost érintő észrevételeket, panaszo-
kat írásban jelezni lehet.

Önkormányzat

Emlékezünk

Nagy JáNos 
(1957 - 2015) 

halálának 2. évfordulójára

„Lelked mint fehér
 galamb csendesen

 messzire száll, hiába
 keresünk, könnyes
 szemünk már soha 

nem talál. 
De tudjuk, hogy a
 csillagok között a 

legfényesebb Te leszel,
 utat mutatsz, mert szívünkben 

örökké létezel.”

Örökké szerető felesége, 
gyermekei, unokái.

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett férjem, édesapám, 
testvérünk, unokatestvérünk.

sárközi istváN
„Csonti”

(1944 – 2017) 
temetésén megjelentek, virágaikkal 

koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal 
mély fájdalmunkban osztoztak

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki, 
a iUsta Temetkezési vállalat 

összes dolgozójának, 
a színvonalas munkájukért.

Ezúton tudatjuk, hogy 

BEsENyi istváNt 
(1942 - 2016) 

2017 május 2.-án helyeztük 
végső nyughelyére, a Szent Imre 
Temető nyolcas parcellájában. 

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik 

kohári Béla 
(1924 - 2017) 

temetésén megjelentek, 
virágaikkal, koszorúikkal, 
részvétnyilvánításaikkal 

mély fájdalmunkban 
osztoztak. 

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik

PUskás JáNos 
(1924 - 2017)

temetésén megjelentek, virágaikkal, 
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal 

mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Szent Ferenc 
Egyesített Szociális Intézmény 

dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.
Manyi lánya, Gábor veje, 
szerető unokája, Gabika

és párja, Zsuzsi

szz

Mint ismert, a Jobbikhoz közel 
álló televízió munkatársai tavaly szept-
emberben az érintettek hozzájárulása 
nélkül hang- és videófelvételeket ké-
szítettek a jászberényi polgármesteri 
titkárság, valamint a polgármesteri dol-
gozószoba helyiségében.

Ezt követően a felvételeket a tele-
vízió felhasználta, YouTube csatorná-

ján publikálta, úgy, hogy az érintettek 
felismerhetőségét, azonosíthatóságát 
illetően nem alkalmaztak semmiféle 
korlátozást.

A törvényszék megállapította a 
jogsértést, és elfogadta a felperesek ér-
velését, miszerint a televízió munkatár-
sai megsértették személyiségi jogaikat, 
közlemény közzétételére kötelezést al-
kalmazott, eltiltotta az N1 Televíziót a 
további jogsértéstől.

Sérelemdíj személyiségi jog 
megsértéséért

Lájkolja közösségi oldalunkat, hogy 
elsőként értesüljön lapunk digitális 
változatának megjelenéséről!

www.facebook.com/berenycafe

Tisztelettel tájékoztatom Jászberény 
5. számú választókerületének lakosait, 

hogy a körzetben élők számára 

2017. május 4-én, csütörtökön 
16 és 18 óra között 

képviselői fogadóórát 

tartok a Városházán.

képviselői fogadóóra

Ferencvári csaba
önkormányzati képviselő

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

 folytatás az 1. oldalról

Esős bejárás és fórum

Amint arról már hírt adtunk, a felperes Szabó Tamás polgármesternek és dr. 
Gottdiener Lajos jegyzőnek adott igazat a Fővárosi Törvényszék az N1 Televí-
zió elleni, képmáshoz és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránti perben. 
A pervesztes most ezen felül peren kívüli sérelemdíjat fizetett: Szabó Tamás-
nak 100 ezer, dr. Gottdiener Lajosnak pedig 50 ezer forintot. A sértettek jóté-
kony célra, a jászberényi jégkorong utánpótlásnak ajánlották fel az összeget.
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Az elmúlt hétvégén – április 22-én, 
szombaton – elérkezett az idő, hogy 
hivatalosan is, ünnepélyes keretek kö-
zött megnyíljon a Nagy János Hely-
történeti Gyűjtemény. Na de ki is volt 
Nagy János, aki névadója lett a hely-
nek? Homokon született 1927-ben, 
szegény család gyermekeként. Apja 
vincellérként, anyja gyalogmunkásként 

dolgozott a környező szőlőtelepeken. 
A II. világháborút követően megtalálta 
élete párját, akivel 47 évig élt együtt. 
Az 56-os forradalom után aknagyutacs 
robbanás miatt elveszítette szeme vilá-
gát. De nem adta fel, erős hite és aka-
ratereje boldoggá tette nehéz napjait. 
Évtizedekig méhészkedett, hegedült, a 
portelki zenekarban játszott kontrás-
ként. Mivel családjuk nem született, 
nyolc állami gondozott gyermeket ne-
veltek fel – köztük Balog Gyulát is –, 
a helytörténeti gyűjteménynek helyet 
adó kis tanyán.

Megtisztelte az eseményt jelenlétével 
több jászsági település polgármestere, 
Jászberény önkormányzatának képvise-
lői. Rengetegen jöttek el a megnyitóra 
szerte az országból a Portelekről és a 
környező tanyavilágból elszármazottak, 
főleg az idősebb generáció tagjai. Közöt-
tük itt voltak a Szaszkó család leszárma-
zottai, akik közül nagyon sokan ebben 
a dűlőben – nem véletlenül nevezik 
Szaszkó dűlőnek –, születtek és éltek. 
A tanya is, amit valamikor Nagy János 
megvásárolt, Szaszkó tanya volt. Azért 
a fiatalabbak közül is többen eljöttek, 
köztük Perlaki Csaba, aki megalkotta 
szülőfaluja jelképét, Portelek címerét. 
Ez emlékeztet a régi időkre, amikor sző-
lőültetvények vették körül a vidéket, és 
utal az itt élők nehéz fizikai munkájára, 
a szőlősorok kapálására. Felidézi a déd-
szülők emlékét, akiknek köszönhető a 
170 éves település létrejötte, felépítése.

Az ünnepélyes alkalomra összegyűlt 
sokaságot a borongós, hűvös idő ellené-
re jó kedvre derítette a jászszentandrási 
citerazenekar játéka és víg nótái. Majd 
Balog Gyula – a helytörténeti gyűjte-
mény létrehozója, gondozója, házigazda 
–, köszöntő beszéde hangzott el, mely-
ben felvillantotta a valamikori mozgal-
mas, színes portelki élet és évek emlé-
keit. A harmonika kísérettel közösen 

elénekelt magyar és egyházi himnuszt 
követően az ünnepi beszédet Pócs János 
országgyűlési képviselő mondta. Őt kis-
gyermekkori emlékei kötik a helyhez, és 
elkészíttetője volt a táblának, melyen a 
Portelek felirat áll. Ezt a táblát Berta-
lanné Drávucz Katalin a XXIII. Jász Vi-
lágtalálkozónak otthont adó Jászladány 
polgármestere azzal a célzattal vette át, 
hogy huszonkét év után először, önálló-
an képviselhesse magát Portelek, a jeles 
jászsági eseményen, és saját neve alatt 
vonulhasson fel. 

Csergő Ervin plébános mondott 
áldást a most leleplezett emléktábla 
avatásán, amely Nagy János emlékét 
hivatott őrizni a helytörténeti kiállítás 
főépületén, ahová a megemlékezés ko-
szorúi is felkerültek. Két cigányprímás 
játszotta el a megemlékezés nótáját 
– a Piros rózsák beszélgetnek kezdetűt 
–, amit együtt énekeltek a megnyitón 
megjelentek. Az esemény hivatalos ré-
sze emléklapok átadásával zárult.

A tanya udvarán felállított terített 
asztalok mellett nagy társaságok be-
szélgettek, és hallgatták a meghívott 
hagyományőrző énekkarok műsorát. 
Jó hangulatban múlt az idő, az össze-
tartozás erejét, a szeretetet szinte érezni 
lehetett.

Keressék fel ezt a kis gyűjteményt, 
látogassák meg – előzetes bejelentkezés 
ajánlott –, ahol érdekességeket talál-
nak, és rácsodálkozhatnak a környék 
helytörténetének emlékeire.

„Döntően alapítványokon keresztül 
szoktuk ezeket a támogatásokat megad-
ni, így jutottunk el a Jászság Egészségé-
ért Alapítványhoz, és a kórház hatodik 
komfortszobájának gondo-
latához, majd megvalósítá-
sához.” 

Az ügyvezető hozzátet-
te, hogy a jászságiak össze-
fogása állt előttük példa-
ként, amelyhez az OTP is 
szeretett volna csatlakozni. 
Reményét fejezte ki, hogy 
a kórház legújabb komfort-
szobája is a betegek gyógy-
ulását fogja szolgálni, ami a 
kórház legfontosabb „siker-
tényezője”. Végül köszöne-
tét fejezte ki a közelmúlt-
ban elhunyt Fülöp Bélának 
és családjának támogatásu-
kért, majd hölgytagjait szép 
csokor virággal ajándékozta 
meg.

Szabó Tamás polgármester a kom-
fortszobák létrehozásának kezdeti idő-
szakát idézte, amiről akkor még csak 
remélték, hogy hagyománnyá válik, és a 
város számos cége tesz segítő szándéká-

ról tanúbizonyságot. A hála szavai mel-
lett a vállalkozások figyelmébe ajánlotta, 
hogy lehetőség szerint mind többen tá-
mogassák a kórház közforgalmú patiká-
jának fejlesztését, ezzel is hozzájárulva az 
intézmény bevételeinek növekedéséhez. 
Az önkormányzat erre a célra 15 millió 
forintot különített el, ami a gyógyszertár 
fejlesztéséhez szükséges, előzetesen kal-
kulált összeg harmada. Dr. Sinkó-Káli 
Róbert hozzátette, hogy több pályáza-
ton is dolgoznak, melyekkel a kórház 
fejlesztését segíthetik elő, így még kom-
fortosabbá alakítva a gyógyító környe-
zetet.

A méltató beszédeket követően 
Márkus Andrásné, a Jászság Egészségé-
ért Alapítvány kuratóriumának elnöke 
és Windheim József közösen vágták át 
a nemzetiszín szalagot az új komfort-
szoba ajtaja előtt. Minden érdeklődő 
megtekinthette a megnyugtató zöld 
árnyalatokban pompázó szobát, tele-
vízióval, kanapéval, felszerelt konyha-
blokkal és saját fürdőszobával. A szoba 
ékessége minden bizonnyal az a tájkép, 
amelyet Fülöp Béláné adományozott. 
Nem túlzás tehát, hogy ebben a kom-
fortszobában is szállodai körülmények 
között gyógyulhatnak majd a betegek 
stresszmentes, otthonos környezetben. 
A szoba díja a többi komfortszobához 
hasonlóan tízezer forintba kerül majd 
éjszakánként, és a kórház bevételeit gya-
rapítja.

A kezdeményezésben oroszlánrészt 
vállalt Fülöp Lászlóné, az OTP Bank 
jászberényi fiókjának nyugalmazott ve-
zetője, aki ezúttal is önzetlenül vett részt 
az ünnepség lebonyolításában.

A legnépszerűbb stand a lányok 
körében a fodrászat, körömápolás 
volt, míg a fiúk szívesen kipróbálták 
a nyáklapforrasztást, a faégetést és a 
biztonságos közlekedés érdekében a 
gépjárműveken tett legfontosabb te-
endőket, például a kerékcserélést.  

A szervezők főként három korosz-
tályt szólítottak meg, a 7-8. osztályos 
tanulóknak éppúgy kínál lehetősé-
geket a szakképzés, mint a második 
szakmát kitanuló felnőtteknek, vagy 
az érettségizett diákoknak. 

A program szervezője, Tamás 
Zoltán lapunknak kifejtette, hogy az 
önkormányzat támogatásával egyre 
nagyobb hangsúlyt fordít az iskola a 
hiányszakmának nyilvánított szak-
mák képzésére, mindeközben pedig 
lehetőséget ad az érettségi vizsga meg-
szerzésére is. A rendezvényen keresz-
tül az érdeklődők ismerkedhetnek a 
mesterségekkel, miközben szakembe-
rektől, pedagógusoktól és az oktatás-
ban résztvevő diákoktól kérdezhetnek, 
hogy mélyebb betekintést nyerjenek a 
képzésbe. 

Tavaly háromszáz érdeklődő ér-
kezett a rendezvényre, az idei évben 
pedig közel a felére csökkent a részt-
vevők száma. Akik eljöttek, láthatóan 
jól érezték magukat, és jobban tudnak 
dönteni egy-egy szakmával kapcsolat-
ban, ha sorra kerül a továbbtanulás és 
a jelentkezés.

Város

Komfortszoba neve Komfortszoba helye Átadás éve Adományozó
Családi szoba Szülészeti osztály 2010 Electrolux Lehel Kft.
Metálplaszt komfortszoba Sebészeti osztály 2013 Fülöp Béla

Gasztro Komfortszoba Gasztroenterológiai
osztály 2014

Barakk Stúdió Kft., Metálplaszt Kft., Konkoly Elektro 
Kft., Farkasfabútor Kft., Fehér Balázs építési vállalkozó, 
Sas-Tex-Ker Kft., Timienterior Zombori Tímea

Samsung Komfortszoba Gyermekosztály 2014 Samsung Electronics Magyar Zrt.
Komfortszoba Nőgyógyászat 2016 Czinege Károly és felesége
OTP Komfortszoba Belgyógyászat 2017 OTP Bank, Jászság Egészségéért Alapítvány

 folytatás az 1. oldalról

Segítség a pályaválasztóknak

 folytatás az 1. oldalról

Zöld komfortszoba a belgyógyászaton

 folytatás az 1. oldalról

A tanyavilág emlékei
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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!

május 2. Jászapáti, MG Zrt-
Centrum ABC, Dr. Szlovencsák I. u. 
5-7., 13.30-17.00
május 9. Jászberény, Szatmári Kft., 
Jásztelki út 73., 10.00-13.00
május 9. Jászberény, MACI óvoda, 
Gorjanc I. stny. 1., 14.00-17.00
május 12. Jászboldogháza, 
Strandfürdő-Motoros,  
Alkotmány u. 5., 14.00-16.30
május 19. Jászágó, Műv. Ház, 
Kókai L. tér 4., 10.30-13.00
május 25. Jászárokszállás, Műv. 
Ház, Árpád tér 1., 09.00-15.00
május 26. Jászberény,  
Jász-Plasztik Kft., Necső telep 5.,  
11.00-15.00

Májusi          
véradások

Hamm Állateledel és HorgÁszcentrum

Nyitva tartás: H-P.: 8-18 óráig. Szo.: 8-12 óráig.
Tel.: 57/401-602 Mobil: 30/287-3776 E-mail: farkascsaba6@gmail.com

jászberény, szabadság tér 7.

ezúton szeretnénk 
megköszönni 
minden tisztelt 
vásárolónknak, 

hogy 25 év után is minket választanak.

Szabó János 1917. április 8-án szü-
letett Jászberényben negyedik gyer-
mekként kisgazda családban. Jó ta-
nuló volt, de a hat eleminél tovább 
nem tanulhatott a tanítója kérése 
ellenére sem, hiszen ha elmegy ta-
nulni, ki dolgozik a gazdaságban. 
Mindig szeretett volna tanulni, ezért 
1938-ban Jászberényben elvégezte 
a Népfőiskolát, ez a gazda gyerekek 
képzésére volt kialakítva a Tanító-
képzőben. 1939-1941-ig tényleges 
katonai szolgálatot teljesített, ezt 
követően több alkalommal behívták 
tartalékosnak. Részt vett a Délvidék 
felszabadításában, 1945-1946-ban a 
demokratikus hadseregben szolgált, 
onnan betegen szerelt le, majd tért 
haza családjához. 1943-ban nősült 
meg, feleségével, Margitkával 54 
évet éltek boldog házasságban. 

Négy gyermekük 
született: János, József, 
Pál, Katalin. – Sok sze-
retet kaptunk szüleink-
től, erőn felül mindent 
megtettek annak érde-
kében, hogy becsületes, 
dolgos, tanult emberek 
váljanak belőlünk. Ka-
tolikus szellemben ne-
velkedtünk, és mind-
ezért csak köszönetet 
mondhatunk szüle-
inknek – foglalta össze 
lapunknak érzéseiket 
ifjabb Szabó János. 

Jászberényben lak-
tak, a feleség örökölt 
földjén gazdálkodtak 
1957-ig. A sok mun-
ka ellenére szeretetben, 
boldogságban nevelték 
a gyerkeket, bár a nagy 
beszolgáltatás miatt 
még kenyérnek való bú-
zájuk sem maradt. Csa-
ládlapra adagolt ehetet-
len kenyeret kaptak, ha 

kaptak, amitől János bácsi betegsége ki-
újult. Ő azonban leleményesen megol-
dotta, hogy jó kenyeret ehessenek, ami-
ért az akkori időben komoly büntetést 
kaphatott volna.

1957-ben édesapja meghalt. Az ő 
tanyája Jászfelsőszentgyörgy határában 
található és 1860 óta a család birtoká-
ban van. Ezt örökölte meg János bácsi, 
így kiköltözött a család ide a városból, 
hogy a család megélhetését biztosítani 
tudják. A föld növekedett, a beszolgál-
tatás megszűnt, így lélegzethez jutot-
tak.

Sajnos ez az időszak csak 1959-ig 
tartott, mivel ekkor megkezdődött a 
kényszer tsz-esítés. Szabó Jánosnak is 
be kellett lépnie a szövetkezetbe, és 
minden javát, földjét, állatát be kellett 
adnia a közösbe.  A szövetkezet kezdeti 
időszakában nagyon nehéz körülmé-
nyek között nevelték a gyerekeket, mi-

vel eleinte fizetés sem volt. A gyerekek 
középiskolások, főiskolások, egyete-
misták lettek, és szüleik ebben a nehéz 
anyagi helyzetben is mindent megtet-
tek annak érdekében, hogy gondtala-
nul tanulhassanak. Szabó János min-
dig mindenkor józan paraszti ésszel 
gondolkodott és gondolkodik ma is. 
A taníttatásra nagyon nagy hangsúlyt 
fektetett, mindig azt mondta: „Tanulj 
fiam/lányom, hogy okosabb legyél ná-
lam, és könnyebb legyen a megélheté-
sed.” 

Amikor lehetőség adódott rá, szö-
vetkezeti tagként a föld mellett álla-
tokkal, sertéssel, szarvasmarhával is 
foglalkozott, méhészkedett és a tanya 
körüli szőlőtermesztéssel, borászattal a 
szűkös időben is biztosította a család 
megélhetését. 84 éves koráig foglalko-
zott állattartással.

1970 és ’78 között a gyerekek ki-
repültek a családi fészekből. János 
bácsiék mindnyájukat  tisztességesen 
indították el az új családi élet meg-

kezdésére. Nagy örömmel, szeretettel 
fogadták őket és az érkező unokákat 
névnapokon, disznóvágáskor, egyéb 
ünnepeken. Az unokák szerettek a 
nagyszülőkhöz menni a tanyára, a 
mama mindig tudott meglepetést 
okozni. Ott a lekváros kenyér is jobb 
volt nekik, mint otthon.

Idős korukra szerettek volna köze-
lebb kerülni gyerekeikhez, ezért 1993-
ban a faluban építettek családi házat és 
beköltöztek. Margitkának így közelebb 
volt a templom is, de sajnos ezt csak 
négy évig élvezhette, 1997-ben meg-
halt. Azóta János bácsi egyedül él a 
nagy házban. 91 éves koráig kis segít-
séggel ellátta magát: sütött, főzött. Ek-
kor baleset érte, combnyaktörést szen-
vedett, amiből szerencsésen felépült. A 
gyermekei közel laknak, így gondozása, 
ápolása megoldott. Az utóbbi időben 
több betegségen esett át, de gyermekei 
gondos ápolásának köszönhetően jó 
egészségnek örvend, akik most 1visz-
szaadják azt a gondosságot, szeretetet, 

amit szüleiktől kaptak egész életükben. 
János bácsi hobbija az olvasás, vers-

írás. Sok verset írt, aktívan részt vett 
a nyugdíjas klubban, községi, járási 
versmondó versenyeken indult, ahol 
első helyezést is elért, és több oklevelet 
kapott. Mesemondó versenyen fiával, 
unokájával, dédunokájával vett részt. 
99 éves korában a helyi trianoni meg-
emlékezés alkalmából saját versét sza-
valta el. 

Április nyolcadikán századik szü-
letésnapját megünnepelték. A napot 
hálaadó misével kezdték, majd közös 
ebéddel folytatták, amelyen köszön-
tötték a község elöljárói, a polgármes-
ter asszony, a nyugdíjas klub vezetője, 
háziorvosa, és természetesen a család-
ja: gyermekei, menyei, nyolc unokája 
párjaikkal együtt és nyolc dédunokája. 
Közös kívánságuk egybecseng: „Édes-
apánknak azt kívánjuk, hogy erőben, 
egészségben, családja körében a jó Is-
ten éltesse, maradjon közöttünk minél 
tovább, az emberi kor végső határáig”!

Száz év családtörténete
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Az előadások sorát Szabó Zsolt államtitkár nyitotta. A politikus ugyancsak konkrétumokról be-
szélt referátumában, leginkább az energia téma köré csoportosítva mondandóját. Őt dr. Mészáros 
Tamás egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem rektor emeritusa és dr. Kerekes Sándor, a 
Budapest Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Központ egyetemi tanára követte gondolatéb-
resztő előadásával.

Fejlesztések, trendek, fenntarthatóság

Szabó Zsolt elmondta, hogy 
Magyarország 14,65 százalékos 
jelenlegi arányával már teljesí-
tette a megújuló energiafelhasz-
nálásra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségvállalását. Ismer-
tette a pályázatokat, amelyek ré-
vén vállalkozások és magánsze-
mélyek egyaránt állami és uniós 
támogatással fejleszthetnek, vé-
gezhetnek energetikai beru-
házásokat. A vállalkozások vá-
laszthatnak a maximum ötven 
százalékos mértékű beruházá-
si-, vagy a működési támogatás 
igénybevétele között. Utóbbi-
ra példaként említette, hogy az 

energiát termelő kis cégektől 13 
forintért veszi át a szolgáltató az 

áramot, de az állam azt az elő-
állítónak 32 forintig kiegészíti. 
Várhatóan sok pénz jut a köz-
épületek, iskolák energetiai kor-
szerűsítésére. Leszögezte, hogy 
2020. december 31-től csak mi-
nimális energiafelhasználású új 
épület kaphat használatbavételi 
engedélyt. Ehhez napelem kell, 
meg hőszivattyú. A lakosságnál 
a kazáncsere 40, a régi elavult 
konvektorok kiváltása 60 száza-
lékos támogatásban részesülhet, 
de gondoltak a régi hűtőgépek-
re is, amelyeknél 20 000 és 200 
000 forint közötti lehet a támo-
gatás mértéke.

Energetikai támogatások, pályázatok

Dr. Mészáros Tamás Tren-
dek, fejlődési irányok a straté-
giai menedzsmentben címmel 
osztotta meg gondolatait. Meg-
lepő kijelentésekben és gondo-
latébresztő példákban bővelke-
dő előadását azzal a kijelentéssel 
kezdte, hogy napjainkban ah-
hoz is futni kell, hogy helyben 
maradjunk. Bátor ívet húzott az 
1960-70-es évek automatizáló 
korszakától a 80-as, 90-es éveket 
uraló internetkorszakon át nap-
jainkig, amikor is az IT integrált 
termékek részévé válik. Némi-
képp becsali módon a XXI. szá-
zadi stratégiai gondolkodásról a 
globalizáció és a feltörekvő pia-
cok jelentőségét felismerő rend-
szeralkotó gondolkodók sikerre-
ceptjét adta közre. Ezek szerint a 
sikernek három elengedhetetlen 
eleme van a gazdaságban, még-
pedig az, hogy a jövő megtervez-
hető, másodszor az, hogy megfe-
lelő jövedelmezőséggel szükséges 
termelni, és harmadszor, de nem 
utolsó sorban, versenyelőnyre 
kell szert tenni másokkal szem-
ben. Megerősítette ezt a receptet 
a Big Data elmélettel, miszerint 
nagy mennyiségű adatból gya-
korlatilag mindenre lehet kö-
vetkeztetni. Olyasmire is, ami-
re az adatbázisokban szereplők 
(rém)álmukban sem gondol-
nak. Felvázolta az e-kereskede-
lem mindannyiunk által tapasz-
talt eufóriáját, majd a dot.com 
lufi kipukkadásával az egész ed-

dig vázolt elméletet elbizonyta-
lanította, szinte fenékre ültette. 

A kétezres évek elejére logi-
kusan következett a kérdésfel-
tevés: Lehetséges-e egyáltalán 
stratégiaalkotás? A professzor 
véleménye szerint, amennyiben 
nem előre tervezés, hanem vá-
lasz a kihívásokra, akkor igen. 
Ugyanis olyan gyors a változá-
sok mértéke, hogy azokra csak 

reagálni lehet, megelőzni nem 
a folyamatokat és eseményeket. 
Ezen a ponton különös jelen-
tőséget tulajdonított a humán 
erőforrás minőségének, ami le-
hetővé teszi a kettős képessé-
gű vállalkozások menedzselését, 
mert szerinte ezeké a jövő. Nem 
stratégia kell, hanem hüvelyk-
ujj szabály, a vezető megérzése. 
Itt úgy tűnt, hogy a professzor 
kitekintett Kasza Lajosra, aki 
ugyancsak a hallgatóság sorai-
ban foglalt helyet. 

Néhány elsőre nem túl 
szimpatikus gondolatot is ki-
fejtett arról, hogy kinek az ér-
dekében készül (?) a fentiekben 
megbillentett stratégia. Érték 
legyen a fogyasztónak? Mennyi-
re legyen hangsúlyos a gazdasá-
gi társaságok felelősségvállalása, 
mennyire csengjen egybe a vál-
lalati és közösségi értékterem-
tés? A professzor a valóságból 
indult ki, amikor kvázi cégtu-
lajdonosként úgy fogalmazott, 
hogy „nem jótékonykodok”. 
Jó példaként a Ritter Gyógy-
szergyár egészségügyi felmérése-
it említette. Az ebben résztvevő 
emberek számára egyértelműen 
érték az egészség, tehát a cég jót 
tesz velük, amikor ebben segít-
ségükre siet, hogy világosan lás-
sanak, másrészt ugyanebben a 
menetben pácienseket is teremt 
magának. 

Befejezésül a professzor po-
zitív levezetésként három jász-
sági példával bizonyította, hogy 
lehetséges a harmonikus, min-
denki számára kedvező érték-
teremtés. Mint elmondta, az 
Electrolux víziója globálisan és 
itt is az, hogy a világ legjobb ké-
szülékgyártója akar lenni, mi-
közben a fenntartható fejlődést 
szem előtt tartja. A Samsung rö-
vid hitvallása, hogy „inspirál-
juk a világot, jövőt teremtünk”. 
A házigazdára való tekintettel a 
CO-OP filozófiáját is emléke-
zetbe idézte: „Jót, jó áron!”

A stratégiaalkotás dilemmái

Dr. Kerekes Sándor előadá-
sának címe és témája a Fenntart-
ható térségfejlesztés volt. A pro-
fesszor majdnem ott folytatta a 
világunk elemzését, ahol tudós 
kollégája abbahagyta, legalábbis 
hangulatában, mert ő is úgy véli, 
hogy a szépelgésnek, a kritikák 
elhallgatásának nincs itt az ideje. 
A változó XXI. századot úgy jel-
lemezte, biztos, hogy nem foly-
tathatjuk azt, amit eddig csinál-
tunk. A Föld megtelt, 2050-re 
9-10 milliárd embert prognosz-
tizálnak a népességkutatók. Eb-
ből Afrikában ötmilliárdot. Ezzel 
a népességkutatói megközelítés-
sel szemben nemes egyszerűség-
gel azt mondta; ez biztosan nem 
lesz így. Afrikában ugyanis nem 
férnek el ennyien, víz sem lesz 
ennyi embernek, s nem melles-
leg Kína már most is ott termel-
teti országának az élelmiszert. 
Hogy a kutatók miből következ-
tettek a fenti tényekre, arra nem 
tért ki, de idézte Einstein frap-
páns mondását, miszerint két 
dolog végtelen; az univerzum és 
az emberi butaság, ám az előző-
ben nem biztos. Ugyanakkor a 
népességnövekedéssel kapcsolat-
ban megjegyezte, hogy a tények 
tízévenként plusz egymilliárd 
földlakót valószínűsítenek. 

Átugorva a népesség mellbe-

vágó növekedési mértékét és azt 
is, hogy úgy lesz-e, avagy sem, 
más egyéb egyelőtlenségekre hív-
ta fel a figyelmet. Ugyanazért a 
munkáért óránként Norvégiá-
ban 53, Magyarországon 8, Kí-
nában 1,26 dollárt fizetnek a 

dolgozóknak, és akkor a pél-
dasorból még kihagyta a nem 
jól fizető országokat. A profesz-
szor a továbbiakban is elgondol-
kodtató tényeket sorjáztatott, 
rábízva a hallgatóságra, hogy a 
látszólag távoli pontokat össze-
kösse, és azokból következtetése-
ket vonjon le. Kifejtette például, 
hogy egyes gondolkodók szerint 
ott van demokrácia, ahol sza-
bad a beszéd. Ő viszont beidéz-
te Montesquie mondását, misze-
rint a demokrácia a javak nem 

túl egyelőtlen elosztása. Fölvetet-
te azt a bankárok körében nép-
szerű megfogalmazást is, hogy a 
profit az üzletben maradás költ-
sége. Ismertetett egy felmérést, 
hogy melyek is filozófikusan fel-
vetődő közös értékek, főleg gaz-
dasági szakemberek körében. 
Csak a felmérés utolsó két tételét 
emelte ki. Az utolsó előtti cél az 
emberek jólétét növelni, az utol-
só pedig; jobbá tenni a Földet. A 
következtetéseket itt is a hallga-
tóságra bízta a professzor, aki elő-
adása vége felé Csíkszentmihályi 
Mihály gondolatai nyomán fo-
galmazott meg téziseket rációról 
és emótióról, a bal- és jobb agy-
félteke kapcsolatáról. Itt a tétel-
mondata az volt, hogy az ember 
tudatlannak születik, hülyévé az 
oktatás teszi. Az agy működése 
kapcsán elmondta; sok minden 
gépesíthető, sőt Kaszparovot, a 
nagy sakkbajnokot is megverte a 
számítógép. Ha úgy tetszik, szá-
mos állás, munkapozíció van ve-
szélyben, ugyanakkor a kreatív 
intelligencia belátható ideig nem 
megy ki a divatból. Befejezésül 
utóbbira utalva kifejtette, bármi-
lyen meglepő, a boldogság nem 
csak az anyagiakon múlik, sok-
kal inkább a kapcsolatokon – és 
itt minden bizonnyal nem a pro-
tekcióra gondolt.

Tézisek a rációról és az emócióról

A miniszter a petíciót átvéve 
elismerte, hogy ezen utak átépí-
tése, megépítése szükséges. Ide-
felé jövet megtapasztalta a 32-es 
kritikus állapotát. Úgy fogalma-
zott, hogy jó lobbistája lesz a 

32-es út és az elkerülő megépíté-
sének. Azt azonban reálisan meg-
ígérni nem tudja, hogy ebben a 
ciklusban meg is valósulhat ez 
a fontos beruházás. Az előkészí-
tő munkálatok ugyanis jelentős 

időt igényelnek az útépítéséek 
tapsztalatát figyelembe véve. 
Tájékoztatásul elmondta, tudja-
nak róla az itteniek, hogy a heti 
kormányülésen döntés született 
a költségvetésben már szereplő 
– és célzottan elosztott források 
–, mellett plusz ötven milliárd 
forint biztosítására, ami a belte-
rületi utak javítására használható 
fel. Úgy vélte, hogy ezért a forrá-
sért érdemes és kell is lobbiznia a 
jászságiaknak.

Petíció a miniszternek
A tanácskozáson Szabó Tamás polgármester és Pócs János, a Jász-
ság parlamenti képviselője átnyújtották dr. Seszták Miklósnak a 
32-es út és a Jászberényt elkerülő út megépítését sürgető petíciót. 
A dokumentumot támogató aláírásával ellátta negyven cég tulaj-
donosa, illetve vezetője, akik 17 ezer dolgozót foglalkoztatnak és 
1300 milliárd forint termelési értéket állítanak elő együttesen. 



2017. április 27. 6. oldal

Vállalkozások, városok, tudomány
A kávészünetben élénk beszélgetés keletkezett, kisebb, nagyobb csoportokban vitatták meg a 
résztvevők a hallottakat. A korreferátumok és konzultáció blokkban a Jászság három legnagyobb 
cégének vezetői, három város polgármestere és az egyetem rektora tartott előadást.

Az Electrolux Lehel Hűtő-
gépgyár Kft gazdasági igazga-
tója Babucs József röviden vé-
gigvezette a hallgatóságot a 
jászberényi, illetve a magyar-
országi üzemeik történetén. 
Hangsúlyos elemként jelezte az 
1952-es gyáralapítás mellett az 
1991-es esztendőt, amikor a Le-
hel Hűtőgépgyárat a svéd cég-
óriás két év tárgyalás után meg-
vette; majd az 1998-as pusztító 
tüzet, amely akkori értéken 12 
milliárd forintos kárt okozott 
a jászberényi gyárban. Dátum-
szerűen ilyen fontos időpont-
nak tekintette a 2003-2005-
ös éveket, amikor a nyíregyházi 
üzem felépült. A gyártási folya-
matok szempontjából megemlí-
tette az adszorbciós hűtőgépek, 
majd a kerti berendezések gyár-
tásának kiszervezését. Manapság 
háromezer dolgozót számlálnak, 
s még ötszáz munkatársuk mun-
kaerő-közvetítőn keresztül tevé-
kenykedik a gyár érdekében. Ér-
dekes folyamatként említette, 
hogy a Lehel Hűtőgépgyár pri-

vatizációja óta a fehérgalléros ál-
lomány kevesebb, mint a felére 
csökkent. Ez összefüggésben le-
het az éves szinten átlagosan há-

rommilliárd forintra tehető fej-
lesztésekkel. Természetesen a tűz 
utáni újjáépítés és a nyíregyhá-
zi zöldmezős beruházás idősza-
ka magasan kiugrott a bemutott 
diagramm oszlopai közül. 

Babucs József beszélt mai 
gondjaikról és a jövőre vonat-
kozó terveikről is, amelyek egy-

mással szorosan összefüggenek. 
2020-21-ig bizonyos termékek 
leadása, mások bővítése eredő-
jeként 800 ezer - egymillió hű-
tőt, valamint két és fél millió 
porszívót gyártanak. Nyíregy-
házán jellemzőek inkább kifu-
tó termékek, a fejlesztések pedig 
Jászberényre koncentrálódnak. 
Felvetette ugyanakkor, hogy a 
mennyiségi növekedés érinti a 
kiszállítás révén a belterületi és 
az elkerülő utat éppúgy, mint 
az orvosi-kórházi kapacitás nö-
velését, de még inkább jelen-
tős létszámnövelést kíván meg. 
Ez igazi kihívás lesz, mivel már 
napjainkban is több száz mun-
káskéz hiányzik a gyárból. Nem 
lőjük le a slusszpoént, ha megje-
gyezzük ezen a ponton, hogy a 
nap valamennyi előadója meg-
említette az egyre súlyosabb és 
szinte valamennyi területre ki-
terjedő munkaerőhiányt. Vé-
gezetül az igazgató elmondta, 
hogy a fejlesztésekkel kapcso-
latos igényeiket a magyar kor-
mánynak jelezték.

Jászberényben fejleszt az Electrolux

A Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. alelnöke Facskó Ist-
ván ugyancsak rövid cégtörténe-
ti bevezetéssel kezdte előadását, 
miután udvariasan bemutat-
ta a Samsung Magyarország je-
lenlévő elnök-vezérigazgatóját, 
Ahn Yoon Soon urat. A Sam-
sung Dél-Koreában 1938-ban 
alakult, majd az a részlege – 
Samsung Electronics – is lét-
rejött 1968-ban, amelyhez a 
magyaroszági gyárak tartoznak. 
A jászsági főbb mérföldköveket 
is jelezte. Jászfényszarun 1989-
ben 3000 négyzetméteren kez-
dődött az Orion-Samsung kez-
deti közös munkálkodása, amely 
során negyven dolgozó ötven-
ezer tévét gyártott egy év alatt. 
A száz százalékig Samsunggá vált 

cég 2017-ben 180 ezer négyzet-
méter üzemterületen hat-nyolc 
millió televíziót gyárt. Átlagos 
létszámuk 2300, ami a szeptem-
ber-decemberi csúcshónapok-
ban 3000-re bővül. 

A fejlődés diagrammon áb-

rázolva exponenciális. 1997-ig 
kellett várni az egymilliomodik 
tévé legyártására, 2003-ban ün-
nepelhették a tízmilliomodi-
kat, egy-két év múlva pedig el-
érik a bűvös százmilliós határt. 
Társadalmi szerepvállalásukat il-
letően a Smart School-ok rend-
szerét emelte ki. Az első iskola 
átadására – amelyen lapunk is 
meghívott vendég volt –, Jász-
fényszarun került sor. Mára or-
szágosan több mint harminc 
helyen tanulhatnak korszerű kö-
rülmények között a diákok. Be-
fejezésül visszaidézte a Samsung 
régi szlogenjét: „Európa min-
ket néz”, majd prespektívikusan 
megjegyezte, hogy globális cé-
gük tévé, mobiltelefon és hűtő 
gyártásában is piacvezető. 

Népszerűek az okos iskolák

A Jász-Plasztik Kft. ügyveze-
tő igazgatója Kasza Lajos meg-
bízásából a családi vállalkozás 
menedzsmentjének egyik fiatal 
tagja, ifj. Kasza János beszélt te-
vékenységükről. Náluk 1990 a 
legfontosabb dátum, amikor a 
család négy tagja megalapította 
a mai cégbirodalom elődjét. Az-
óta három ország nyolc települé-
sén ötezer alkalmazottat foglal-
koztatnak. A kezdeti műanyag 
fröccsöntés, majd akku gyártás 
mellé fokozatosan újabb üzlet-
ágak zárkóztak fel. Állítanak elő 
vakolatokat és festékeket, gép-
kocsikat forgalmaznak, van pin-
cészetük, s egyre jelentősebb az 
ingatlanépítési- és bérbeadási te-
vékenységük is. 

Az első fröccsöntő gépet saját 
maguk készítették, és ehhez mai 
napig is hűek maradtak. Részben 
úgy, hogy az immár üzemen kí-
vüli muzeális darab kiemelt he-
lyen emlékezteti a látogatókat a 
kezdetekre, másrészt úgy, hogy 
ma is jelentős mértékben fog-
lalkoznak szerszámgyártással 25 
tonna kapacitásig. A kezdeti sa-

ját gyártású fröccsöntő gép nyo-
mába mára négyszáz korszerű, 
20-3200 tonna záróerejű masi-
na lépett. Megjelentek üzemeik-

ben a robotok, nem utolsó sor-
ban a munkaerőhiányra adott 
válaszképpen. Nyolcvan kami-
onjuk főleg saját szállítási szük-
ségleteiket elégíti ki. Nem csak 
nagyban terveznek, Nyíregyhá-
zán babakocsikat is gyártanak a 
világ egyik legnevesebb forgal-
mazója számára. 

A környezetvédelemre gon-
dolva 35 ezer négyzetméteres 
csarnokban 5t/óra kapacitással 

zárt rendszerben megvalósuló 
akkumulátorfeldolgozót létesí-
tettek. Az évi egymillió darab ér-
tékesített, főleg újraindító akku 
mellett ez indokolt is. Jászapátin 
húszezer tonna PET palack új-
rahasznosítására létesítettek üze-
met, amelyben tisztítás, dará-
lás mellett fólia feldolgozásra is 
berendezkedtek. Az itt készült 
darából nagyrédei üzemükben 
újrahasznosítás során mezőgaz-
dasági csomagolóanyagokat, tej-
termékeknek szánt pohárkákat, 
valamint innovatív módon kifej-
lesztett tojástartókat készítenek. 
Utóbbiból 3-500 millió darab 
az éves mennyiség, amelynek na-
gyobb részét a világ minden tá-
jára exportálják. A Jász-Plasztik 
évente egy-két több tízezer négy-
zetméteres üzemcsarnokot épít, 
és vesz birokba, vagy ad bérbe, 
ezzel tulajdonképpen ipari par-
kot alakítva a Necső telepből. 
Legközelebbi ünnepélyes átadá-
suk májusra várható, amikor is 
az 5200 négyzetméteres Merce-
des szalont veheti birtokba a kö-
zönség.

Több lábon álló családi vállalkozás

Győriné dr. Czeglédi Márta, 
Jászfényszaru első embere egy-
értelművé tette a kisváros és az 
üzemek közös gazdasági érde-
keltségét, amiből értelemszerű-
en a város felőli oldalát világítot-
ta meg. 2015-ben Jászfényszaru 
bevételeinek harminc százalé-
ka a Samsung befizetéseiből állt 
össze. Röviden a polgármester 
assszony is visszatekintett tele-
pülése iparfejlődésére, a kis kéz-
műves kalapgyárból Orionná, 
majd Samsunggá alakuló óriás 
cégre. Az önkormányzat idejé-
ben felismerte a lehetőségeket, 
ma már 150 hektáron működ-
teti száz százalékos tulajdoná-
ban lévő cége a helyi ipari par-
kot, amelyben 34 betelepült cég 
3400 dolgozót alkalmaz. Sajátos 

gondjaik vannak: nappal ezrek 
dolgoznak a városban, és majd 
ugyanennyien el is utaznak a 
műszakok végeztével. 

Modern kisváros program-
ban gondolkodnak, amelyet pol-
gármester kollégája, Szabó Ta-

más indítványozott a jászságiak 
számára is. Ennek keretében arra 
törekszenek, hogy a náluk dol-
gozók jelentős része telepedjen 
le. Ehhez a város stratégiája: tra-
díció és innováció a modern kis-
városban. Vagyis tudni, hogy 
honnan jöttünk, fejleszteni a ter-
melésben és a mindennapi élet-
ben is, és ehhez hozzákapcsolni 
a rációt, ami pedig emóció nél-
kül nem megy. A város, az isko-
la, bölcsőde, idősgondozás fej-
lesztése mind ezt a célt szolgálja. 
A betelepült cégek érdekében tá-
mogatják a duális képzést. Erről 
folyamatosan tárgyalnak a kép-
zési centrummal. Ugyancsak 
fontos céljuk az ipari park szel-
lemiségének továbbfejlesztése, a 
tudományos park cím elnyerése.

Fejlődő ipari park Fényszarun

Gergely Zoltán, Jászárokszál-
lás polgármestere a 7734 lakosú 
település elhelyezkedését emelte 
ki elsőként. Észak felé picit kilóg 
a Jászságból, félúton van Jászbe-
rény és Gyöngyös között, ennek 
hátrányaival és előnyeivel. A mai 
kérdésekre tegnapi válaszok nem 
jók – fogalmazott, miután rö-
viden felvillantotta Árokszállás 
legfontosabb történeti forduló-
pontjait az 1756-os vásártartá-
si jogtól 1991-ig, amikor is újra 
városi címet szereztek. Az ipari 
park náluk szintén sikeres. Négy-
ezer embernek adnak munkát az 
oda betelepült cégek. Az ottani 
15 üzem befizetései a város biz-
tos bevételét jelentik, helyi adó 
ugyanis nincs.

 Gergely Zoltán a várost, 
mint gazdálkodó egységet fel-
fogva veszteségként élte meg a 
víz-, a csatorna-, és a hulladék-
gazdálkodás szolgáltatás kiszer-
vezését, illetve az iskolák álla-
mosítását. Erőfeszítéseik közül 
–   amelyek a lélekszám csökke-

nést kívánják megállítani –, el-
mondta, minden óvodás gyerek 
számára nyitnak egy-egy 150 
000 forintos keretet, ami nagy 
segítség a szülőknek a nevelés 

korai szakaszában. Minden kö-
zépiskolás diáknak laptopot jut-
tatnak, ami érettségi után a tu-
lajdonába kerül. 

Hangsúlyosan beszélt a vi-
zek megóvásáról, és a vízfogyasz-
tás mai anomáliáiról. Elmondta, 
hogy amíg ugyanazon időszak 

alatt évi 117 literről 65 literre 
csökkent a sörfogyasztás orszá-
gosan, addig négy literről 126 
literre emelkedett a fejenkén-
ti ásványvíz fogyasztás, ami már 
önmagában 800 millió PET pa-
lackot eredményez. Véleménye 
szerint a csapvizet azért nem isz-
szuk nagyobb mértékben, mert 
az alacsony vízdíj  nem ösztön-
zi a takarékosságot, és a modern 
fejlesztéseknek is gátja. Ha a vi-
zet az ásványvíz árának legalább 
öt százalékáért adnák, az így 
nyert többletbevétel már a leg-
korszerűbb víztisztító eljáráso-
kat is lehetővé tenné, finomabb 
lenne a víz is. Önkormányzatuk 
a harmadik artézi kutat fúratja 
napjainkban, ahonnan kristály-
víz minőségű ivóvízhez juthat-
nak a lakók. Ugyanakkor meg-
említette, hogy pár évvel ezelőtt 
a harminc méteres fúrott kút-
ból még feljött a víz, most pedig 
már a kézszáz méteres kutakból 
is csak szivattyúval. Vízkincsünk 
tehát ott is fogyóban van.

Árokszállás artézi kutakat fúrat
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Szabó Tamás a tanácsko-
zásnak örömmel helyet adó vá-
ros, Jászberény polgármestere a 
munkavállalótól a (jász)polgá-
rig követte végig elméleti síkon, 
majd gyakorlati példákkal is il-
lusztrálva a vállalkozások számá-
ra szükséges munkaerőhelyzetét. 
Ugyanakkor nemcsak az önkor-
mányzat szerepét vizsgálta a helyi 
gazdaságot támogató humán fel-
tételek megteremtésében, hanem 
kitért az ember, mint városlakó 
térbeli magatartására, környezet-
tanulási fejlődési folyamatára. A 
maga komplexitásában vizsgál-
ta a munkahely, a megélhetés, a 
szükségleteknek megfelelő mun-
kajövedelem, a biztonságérzet 
összetevőit. Ez utóbbiban is vá-
rosi szerepvállalást mutatott be, 
ami folyamatosan fejlesztendő. 

A munkahelyek kollektívájá-

ba beilleszkedő embert nemcsak 
mint munkaerőt vizsgálta, ha-
nem az önmegvalósításra törek-
vő fejlett személyi autonómia-tö-
rekvésekkel rendelkező pol gárt, 
aki a közösség érdekével harmo-
nizálva képzeli el egyéni életét, 
élhető, szerethető városban, kul-
turális és sport lehetőségek, sőt 

esztétikai szempontok figyelem-
be vételével.

A város szemszögéből felso-
rolta a XXI. századi új kihíváso-
kat, a demográfiai munkaerőpia-
ci és nyugdíjrendszert érintőket 
egyaránt. Ahhoz, hogy Jászbe-
rény a jelenlegi 27 ezerről az ide-
álisnak tartott harmincezres lé-
lekszámúra bővüljön, nagyító 
alá vette a család, a letelepedés, a 
gyermektámogatás rendszerét és 
lehetséges hatásait. Konkrét pél-
dákat is említett az újszülöttek 
életkezdési támogatásától a vé-
dőoltás programon át a bölcső-
dei ellátás fejlesztéséig, ami mind 
a helyben maradás, a visszatérés, 
sőt akár a betelepülés ösztönzését 
segítheti elő. Ugyanígy az egész-
ségügyi és szociális ellátásban a 
háziorvosi, a fogorvosi rendszer, a 
kórház kellő biztonságot ad az itt 
élni kívánó családoknak, a bajba-
jutottakat pedig több mint száz-
millió forint értékben segélyezi 
évente a város. 

Ugyancsak a gazdálkodó 
egységek érdekeit figyelmebe 
véve az egyetemi tanulmányokat 
folytatók számára a Bursa Hun-
garica ösztöndíjhoz kapcsolódva, 
a hiányszakmákat választóknak 
pedig városi ösztöndíjat alapít-
va próbál segíteni a város. Szin-
tén a városlakók gyarapodását 
segítheti a CSOK rendszerhez 
való csatlakozás. Még távlato-
sabban tekintve a Jászságot – te-
hát gondjait, feladatait egysége-
sen kezelve – , Modern Kisváros 
Programot kezdeményezett Sza-
bó Tamás, amelyhez a fentieken 
túl számos dolog tartozik, bele-
értve az infrastruktúra fejleszté-
sét, a 32-es és az elkerülő út meg-
építését is.

Alakul a Modern Kisváros
Program a Jászságban

Az Eszterházy Károly Egye-
tem rektora, dr. Liptai Kálmán 
több körben próbálta már olda-
ni a város és a Jászság nagy fáj-
dalmát és félelmét, miszerint ko-

rábbi főiskolája elnéptelenedhet, 
vagy akár meg is szűnhet. Ez a 
félelem a négy campusú, önál-
ló egri egyetem megalakulásá-
val természetesen elmúlt. Mivel 
a Jászság iparilag fejlett terület, 
régi-új egyetemétől egyre han-
gosabban várja, olykor követe-
li, hogy jó hírű tanítóképzése és 
egyéb humán szakjai mellett a 
műszaki értelmiség kitermelésé-
ben aktívan vegyen részt. A rek-
tor minden pozitív hozzáállása 
mellett kifejtette, hogy a berényi 
campust elmúlt rossz házasságai 
megviselték. A kondizáshoz ha-
sonlította a jelenséget az érthető-
ség miatt. Amennyit kihagytunk 
az edzésekből, legalább ugyan-
annyi idő kell annak bepótlásá-

hoz, az eredeti állapot eléréséhez. 
Itt pedig jó néhány kihagyott év-
ről beszélhetünk. 

Leszögezte, hogy az Eszter-
házy Károly Egyetem erőssé-
gei a jövőben is a pedagógus-
képzés, az IT, a művészetek és 
a sport lesznek. Reményt kel-
tő a jövőt illetően, hogy az EKE 
más egyetemekkel – Debrecen-
nel és az ELTE-vel –, 9,8 mil-
liárd forint értékben pályázatot 
nyert, amellyel komplex prog-
ramot valósíthat meg. Részben 
kimondatlanul azt fogalmazta 
meg, hogy tudásközpontot kell 
kialakítani, élhető várost, kultú-
rát teremteni, amihez türelem 
kell. Önmagában nem elég a jó 
állás, mert csak amiatt a dolgo-
zó nem marad itt és önmagában 
nem csodaszer a duális képzés 
sem. Családokat kell idehozni, 
amihez Csíkszentmihályi Mihály 
flow-élmény elmélete az egyik 
járható út. 

A műszaki képzést a rektor 
ezúttal kevésbé taglalta, meg-
lehet az államilag igencsak jól 
felszerelt és ellátott gödöllői 
egyetem közelsége miatt. Mind-
azonáltal az egyetem berkein be-
lül Gyöngyösön van hagyomá-
nya a műszaki képzésnek. Azt 
is megjegyezte a rektor, hogy a 
műszaki képzéshez a helyi gaz-
dálkodó egységek világos igény-
felmérése és hathatós – anyagi 
részvétele elengedhetetlen.

A tudásközpont meghozza 
gyümölcsét

Ebédet követően panelbeszélgetést vezetett Vállalkozás, innová-
ció és tradíció címmel dr. Dobák Miklós egyetemi tanár, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem igazgatója. A közönség miatt félkörbe 
ültetett vendégek kerekasztal beszélgetésében részt vett dr Ba-
log Ádám, az MKB Bank Zrt. vezérigazgatója, Gergely Zoltán, 
Győriné dr. Czeglédi Márta és Szabó Tamás polgármesterek, dr. 
Kerekes Sándor és dr. Mészáros Tamás professzorok, dr. Szi-
ráki András, a Jász Nagykun Szolnok Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke, dr. Pap Géza az Olajterv Zrt. nyugalmazott 
elnök-vezérigazgatója, Jászberény díszpolgára, valamint Kasza 
Lajos és dr. Rédei István. Ugyancsak megérkezett Kisvárdáról 
a tanácskozás fővédnöke, dr. Seszták Miklós nemzeti fejleszté-
si miniszter, és természetesen szót kapott Pócs János, a Jászság 
parlamenti képviselője is. A beszélgetés résztvevői más-más meg-
közelítésből fogalmazták meg az innováció, az emóció és a ha-
gyomány viszonyát.

Kerekasztal-beszélgetés a miniszterrel

Dr. Pap Géza erki születésű, 
négyéves korától élt Jászberény-
ben, így kiskorától magába szív-
ta a hagyomány elemeit. Díszpol-
gári kitüntetése különösen ezért 
megtisztelő számára, mégpedig a 
befogadásért. Gyakorlati példá-
kat mondott saját tapasztalatából, 
a gazdasági életből merítve. Inno-

váció volt véleménye szerint az is, 
amikor az akkori Szovjetunióból 
behozott olajból kevesebb plati-
na felhasználásával jobb minőségű 
benzint állítottak elő, sőt a plusz 
fémet visszaértékesítették. Még 
kézzelfoghatóbb példával élve a 
pálinkafőző üzemüket említette. 
Első menetben kiváló pálinkákat 
kísérleteztek ki, amelyeket világ-
versenyekre neveztek. Huszon-
egyféle termékükből mind dobo-
gós lett, köztük hét aranyérmes. 
Az is innováció, ha a megszerzett 
tudásuk birtokában a hozzájuk ér-
kezett rossz cefrét elküldik. Vagy-
is az az igazi fejlesztés, ami valami-
lyen igényt kielégít és gazdasági 
haszonnal is jár. Ugyanakkor a ha-
gyományra visszautalva felhívta a 
figyelmet arra, hogy a dolgozók 
foglalkoztatása pozitív megítélésű 
kis haszon realizálása esetén is. 

A platina és a pálinka példája

Kasza Lajos elmondta, hogy 
parasztgyerekként már a tanyá-
ból a városba való beköltözés is 
nagy lépés volt számára. Ez az 
indíttatás és az anyagi bázis hi-
ánya természetessé tette, hogy 
csak tudással képesek fejleszte-
ni és tovább lépni. Az innová-
ció menekülés előre. Példaként 

mondta el, hogy több termékük 
alapanyaga is mások számára 
szemétnek minősül, amit ráadá-
sul ártalmatlanítani kell. Ilyen 
az akkumulátor és a PET pa-
lack is. Ők pedig ebből a veszé-
lyes alapanyagból értéket képez-
nek. Hangsúlyosan fejtette ki, 
hogy üzemeikben Magyarorszá-
gon, Szlovákiában és Romániá-
ban egyaránt munkaerőhiánnyal 
küzdenek, ezért fordítanak sok 
pénzt fejlesztésre, automatizálás-
ra, robotizálásra. Saját innováci-
ós csapatot állítottak fel, eredmé-
nyes tevékenységükhöz azonban 
idő kell. Összefoglalásul – kicsit 
visszautalva a nap korábbi szaka-
szában elhangzott siker receptek-
re is –, három dolog együttesé-
ben hisz Kasza Lajos; mégpedig 
a józan ész, a kitartás és a szorga-
lom erényeiben.

Józan ész, kitartás, szorgalom

Dr. Balog Ádám Jászbe-
rény szülötte, aki tanulmányai 
és sikeres karrierje során más 
környezetbe, a fővárosba ke-
rült. Annál inkább rálátása van 
a Jászságra, amelyet az ország 
más részeit is megismerve még 
biztosabban önálló régiónak 

gondol. A hagyományokról el-
mondta, büszke arra, amikor 
származását megismerve egyes 
jól értesültek hideg hónaljú 
jásznak nevezik, noha tudja, 
nem feltétlenül dicsérőleg al-
kalmazzák ezt a több évszázados 
titulust. A régió önálló jellege 
napi munkájában is befolyásol-
ja; munkatársaival tárgyalásokat 
folytatnak jászsági partnerekkel 
és örömmel tapasztalja, hogy 
nemcsak miatta, de a Jászság 
hagyományai és innovatív ké-
pessége miatt is érdemes erősí-
teni a kapcsolatokat. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy a koráb-
ban elzárt területnek gondolt 
Jászság esetében is érvényesül 
Budapest közelségének elszí-
vó hatása, képzett és képzetlen 
munkaerőben egyaránt.

Előny a régió önállósága
Dr. Sziráki András az iparka-

mara adatait és évtizedes tapasz-
talatait osztotta meg. Elmondta, 
hogy a megye vállalatairól készült 
TOP 50 kiadvány legelső kiadá-
sában, 1995-ben a Jászság és a 
Tiszazug hét-hét vállalkozása sze-
repelt. A legutóbb kiadott összeg-

zés 21 jászsági céget tartalmaz, 
ám egyetlenegy tiszazugit sem. 
Ennél beszédesebb adat a Jászság 
innovatív képességéről aligha van! 
Még értékesebb ez a fejlődés, ha 
hozzátesszük, hogy országosan 
a megye jó évtizede 15. volt, ma 
pedig 8. a megyék sorrendjében. 
A megye 2 753 milliárd forint ér-
tékteremtésének a Jászság hatvan 
százalékát adja, Szolnok 27-et, 
míg a többi öt kistérség a mara-
dékon osztozik. A három megyét 
tartalmazó régióban Jász-Nagy-
kun-Szolnok 48 százalékkal ré-
szesedik, Hajdú és Szabolcs pedig 
együtt 52 százalékkal. A nagysze-
rű eredmények mellett felhívta 
még egy adatra a figyelmet, ami 
árnyat vet mindezekre: a gazda-
sági társaságok jövedelmezősége 
4,5-ről 3,83 százalékra csökkent.

A Jászság a megye motorja

Jászfényszaru, Jászberény és 
Jászárokszállás polgármesterei a 
modern kisvárosok szerepét vi-
lágították meg, és az összefogás 
mellett tettek hitet. A kerekasztal-
beszélgetéshez hozzászólhattak 
a jelenlévő érdeklődők is. Kuti 
Mihály, a Kód Kft. tulajdonosa 
és cége igazán kapcsolódik ha-
gyományhoz és innovációhoz 
egyaránt. Előbbit tekintve, 44 éve 
tiszteletbeli jász, az utóbbira pedig 
elég bizonyíték, hogy különösen 
az internettitkosítással kapcsola-
tos fejlesztéseik és eredményeik 
határainktól tízezer kilométerre is 
megrendeléseket eredményeznek 
államoktól, sőt hadseregektől is. 
Egy távol-keleti műhold titkosí-
tására az ottani állam konkrétan 
őket jelölte ki a fővállalkozó nagy 
világcégnek. Élni kell a fejlesz-
tések eredményeivel, a digitális 
hálózatokkal. A digitális sztrádára 
ráhelyezve a közigazgatást, akár 
infromatikusi munkahelyek sora 
szabadulhat fel, a hozzájuk ha-
sonló cégek távfelügyeletét igény-
be véve.

Szerencsés István, Jászdózsa  
polgármestere azt hangsúlyoz-
ta, hogy a jászsági gazdasági si-
kerekből a kistelepüléseknek is 
részesülniük kellene. Borbás Fe-
renc regnáló jászkun főkapitány 
örvendetesnek tartotta, hogy a 
jász vállalkozások segítik a ha-
gyományok őrzését, és egyben 
buzdította őket, támogassák a 
hagyományőrzőket továbbra 
is. Sebestyén László pék a siker 
titkát tudakolta Kasza Lajos-
tól, amire végső összegzésként a 
kérdezett pozitív és kevésbé po-
zitív választ is megfogalmazott. 
Meglátása szerint sikert elérni 
előrelátással lehet, legalább öt 
évre előre gondolkodva, célo-
kat meghatározva. Ugyanakkor 
vannak tervek, amelyek nehe-
zen, vagy nem valósulnak meg. 
Hogy ne másra mutogasson, sa-
ját példát mondott: 17 éve sze-
retne szélerőművet építeni, de 
azóta sem hárultak el eme terve 
elől az akadályok. Ez a megjegy-
zése nyilván útravaló is volt a 
miniszter számára.

Dr. Seszták Miklós minisz-
terhez már menet közben több 
kérdést, véleményt címeztek, 
és a moderátor is többször be-
vonta a beszélgetésbe. A ha-
gyományokról elmondta, hogy 
1680 óta van pap a Seszták csa-
ládban, és tudnak kitől példát 
venni, nagyapja most 102 éves. 
Egy közismert űrutazásos viccel 
példázta nemzeti jellemvoná-

sunkat. Ennek sztorija szerint 
a veszélyes vállalkozást az orosz 
10 000 dollárért vállalta volna, 
amit elfelezne a párt és a Kom-
szomol között. Az amerikai a 
remélt 20 000 dollárból felét 
megtartotta volna magának, 
míg a magyar 30 000-ből tízez-
ret sikerdíjra szánt, harmadát 
saját magának, a maradékot pe-
dig az orosznak, hogy inkább ő 
repüljön. A magyar lelemény – 
összegezte a miniszter –, kihoz-
ni a maximumot energiában 
és ásványkincsekben szegény 
környezetünkből, tőkehiányos 
állapotunkból. Ez azonban re-
ménytelen, ha nincs hová visz-
szanyúlni. Nem az a magyar, 
akinek a nagyapja is bizonyí-
tottan az volt, hanem akinek 
unokája is magyar marad. A 
miniszter ezt kívánta a jászok-
nak, megtoldva azzal, hogy ha-
gyományuk mellé találják meg 
a stabilitást a gazdaságban is.

Hagyomány és stabilitás 
a gazdaságban

Közigazgatás és szélerőmű
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Filó Gábor ügyvezető igazga-
tó a MÁV Felépítménykarban-
tartó és Gépjavító Kft. tevé-
kenységével ismertette meg a 
jelenlévőket. A száz százalékig 
állami tulajdonú jászkiséri cég 
ezen telephelyén 370 dolgozót 
foglalkoztat. A vállalat egésze 
1500 dolgozóval majd 22 mil-
liárd forintos árbevételt ért el az 
előző évben. Idén kevesebb for-
rást biztosított számukra az álla-
mi költségvetés, feladatuk azon-
ban nem csökkent. Elsősorban 
a magyarországi vasúti pálya 
korszerűsítése az ő felelősségük, 
amelynek során másfél millió 
kilométer vágányszabályozást is 
elvégeznek. A tavalyi nagyobb 
forrás lehetővé tette ötszáz mil-
lió forint értékben  lakókocsik 
felújítását, amelyekben dolgo-
zóik jellemzően egész évben tar-

tózkodnak. Számukra is nagy 
kihívás a hiányszakmákat kép-
viselő munkavállalók felvétele. 
Érdekes, hogy egyrészt inno-
vációs nagydíjat kaptak Lencse 
becenevű forgóvázas mozgóda-
rujukra – amelyből évente két 
darabot gyártanak – másrészt 
egyik nagy tervük telephelyük 
hálózatának rákötése a városi 
vezetékes vízre.

A Szatmári Kereskedő és 
Szolgáltató Kft. igazgatója dr. 
Szatmári Melinda tömören be-
mutatta családi vállalkozásuk 
sokrétűségét. Az országban 36 

épületgépészeti áruházzal szol-
gálják ki a vevőket. Ehhez a te-
vékenységhez kapcsolódik vas 
nagykereskedésük, valamint a 
kéményrendszerek forgalmazá-
sa. Szlogenjük: Jó szatmári árak-
kal kiszolgálni a szerelőket. 

1225 alkalmazottjuk 65 
milliárd forint árbevételt rea-

lizál. Harminc milliárddal az 
épületgépészet vezet, az agrár 
szektor részesedése tizenhét-, a 
malmoké tizenöt milliárd, míg 
az autókereskedés három mil-
liárd forint árbevételt ért el. A 
malmokról elmondta, hogy ha-
zánk liszt előállításából 25 szá-
zalék a részesedésük. A jászberé-
nyi, legkorszerűbb technikával 
felszerelt üzemükhöz hasonló 
legtöbb malmuk. A most fej-
lesztett szegedi malomban pe-
dig már durumbúzát is fel 
tudnak dolgozni. Hatvanöt ka-
mionjuk szolgálja a különböző 
szektorok áruforgalmát.

Konkrétan beszélt a város 
lakosságát élénken fogalkoztató, 
szem előtt lévő beruházásaikról 
is. Már működik a háromszáz 
főt befogadni képes, legkorsze-
rűbb hang- és fénytechniká-
val felszerelt rendezvényházuk. 
Sokak örömére megerősítette, 
hogy a Szabadság téri harminc 
szobát és háromszáz négyzet-
méteres fitnesz termet is ma-
gába foglaló komplex épületük 
2018 végére készül el. A koráb-
ban üresen álló épület sokak 

szemét szúrta a városban, ám 
ezt a tájékoztatót hallva ki-ki 
megnyugodhat. A lakásra, ház-
ra vágyók számára jó hír, hogy a 
kft. erőforrásaiból a Szatmári la-
kópark bővítésére is fordít jócs-
kán: nyolcvan családi és hatvan 
sorház számára közművesít tel-
keket, amelyeken 2018-19-ben 
kezdődhet meg az építkezés.

Lóczi Miklós a Jászapáti 
2000. Mg. Zrt. vezérigazgatója 
a megye TOP 50-ben egyedü-
liként szereplő mezőgazdasági 
cégét mutatta be részletes ada-
tokkal. Elődjük 1949-ben ala-
kult, nevükben is jelzetten az 
ezredfordulón alakultak át zárt 
részvénytársasággá. Búza, nap-
raforgó és repce a fő terménye-
ik, ezen kívül száz-száz hektáron 
szántóföldi paradicsomot, illeve 
zöldborsót is termelnek. Eze-
ket Aranyfácán márkanév alatt 
töltik dobozokba. Paradicsom-
ból évi harmincezer tonnát 
dolgoznak fel, aminek negye-
dét termelik meg saját maguk. 
Tizenhétezer hízó sertés, vala-
mint húszezer pulyka mellett 
húsmarhát is tartanak, 1200 
tehenüktől pedig tízmillió li-
ter tejet szállítanak a Naszálytej 
miskolci üzemébe további fel-
dolgozásra. Utóbbi cég a Szat-
mári Kft-vel közös, fejlesztésük 
mintegy hatszáz millió forin-
tos volumentben a sajtgyártás 
megteremtését célozza. (Kö-

Hiányszakmák, sikerek, jövőkép

Az egész napos, kilenc órás ta-
nácskozást a résztvevők túlnyo-
mó többsége elejétől a végéig 
figyelemmel követte. A kávészü-
netekben, az ebéd alkalmával, és 
a rendezvényt követő vacsorán 
alaposan megbeszélték egymás 
között a hallottakat. Segített eb-
ben Pócs János, a Jászság parla-
menti képviselőjének zárszava, 
aki majd minden előadó főbb 
gondolatait összefoglalta, és a 
maga közvetlen stílusában egy-
ben rendszerbe is szedte őket, 

felerősítve az előadók, hozzászó-
lók egyéni gondolatait. Egyér-
telműen sikeresnek minősítet-
te ezt az első jászsági gazdasági 
tanácskozást, amelyen kis- és 
nagyvállalkozások példa nélküli 
számban egyaránt részt vettek. 
Nagyon fontos, hogy itt voltak 
a Corvinus Egyetem professzo-
rai, a városok és a megye, sőt a 
fejlesztési minésztérium vezeté-
se is. Különösen biztatónak ta-
lálta dr. Seszták Miklós miniszter 
értékelését és ígéreteit.

Dr. Rédei István hasonló-
an eredményesnek ítélte gyors 
értékelésében a tanácskozást. 
Megköszönte az egyetem ve-
zetésének a helyet, a résztve-
vőknek, a miniszternek és Pócs 
Jánosnak a védnökséget, az ál-
lamtitkárnak, a kormánymeg-
bízott asszonynak és a Corvinus 
Egyetem professzorainak az ak-
tív részvételt. Személyre szólóan 
mondott köszönetet közvetlen 
munkatársainak, Szatmári Zol-
tánnak, Sas Istvánnak és Osz-
vald Nándornak a szervező 
munkájáért.

A Jászsági Menedzser Klub Egyesület egész napos konferenciájának befejező délutáni szakaszában 
újabb négy nagy jászsági cég mutatkozott be, két polgármester világította meg városa lehetősége-
it, majd ezt követően hangzott el Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselőjének és dr. Rédei 
Istvánnak a zárszava.

zös cégeik 15 milliárd forint ár-
bevételűek.) Kétszáz integrált 
partnertől évi hatvanezer ton-
na szemesterményt vásárolnak 
fel. Jászapátin két üzletet mű-
ködtetnek, amelyek árbevétele 
két és fél milliárd forint. A cég 
összesen 826 dolgozót foglal-
koztat. 

A Bundy Hűtéstechnikai 
Kft-t Goda Éva pénzügyi- és HR 
igazgató képviselte. A globális 
cég nyolc országban kétezer főt 
foglalkoztat és elsősorban hő-
átadást és hűtőközeg áramlást 
biztosító alkatrészeket, konden-
zátorokat gyártanak a jászárok-
szállási üzemben. A 220-270 
alkalmazott négy és fél - öt mil-
liárd forint termelési értéket ál-
lít elő. A Jászságba 1997-ben 
érkezett a Bundy, mint a hűtő-
gépgyár svéd beszállítója. Náluk 
is elsősorban a megfelelő mun-
kaerő megszerzése és megtartá-
sa okoz nehézséget. Öt évvel ez-
előtt az új jelentkezők hatvan, 

napjainkban negyven százaléka 
marad meg tartósan dolgozó-
juknak. Abban is hasonlóak vi-
szonyaik a többi jászsági vállal-
kozáshoz, hogy folyamatosan 
csökken a jászsági lakosú dolgo-
zók aránya – hetvenötről ötven-
öt százalékra – a többieket száz 
kilométeres sugarú körből szál-
lítják be nap mint nap.

Jászapáti polgármestere, Far-
kas Ferenc városát, mint lakó- és 
gazdasági vállalkozásoknak he-

lyet adó életteret egyaránt be-
mutatta. 626 éve említették a 
krónikák legelőször a lélekszám-
ban második legnagyobb jászsá-
gi várost. 

Ez utóbbi címet először a 
redemptiot követő évben, 1746-
ban kapta meg. Iskolaváros, hí-
res a fürdője, amely 2002 óta 
a minősítés szerint is gyógyvíz-
zel várja a vendégeket. Jászapáti 
büszke Rácz Aladár cimbalom-
művészre, Vágó Pál és Szalkári 
Rózsa festőművészekre. Messze 

földön híres az apáti vásár. 
A lakók és a vállalkozások 

érdekében 2020-ig kétmilliárd 
forint pályázati tervet nyújtott 
be a város. Az ipari parkot hét-
száz millió forintból fejlesztik. A 
két nagy cég, a Jászapáti 2000. 
Mg. Zrt. és a Jász-Plasztik Kft. 
mellett hatszáz adófizető vállal-
kozó tevékenykedik a városban.

Jászkisér polgármestere Luk-
ácsi György is a vonzerőről és a 
versenyképességről beszélt. Vál-
lalkozásbarát önkormányzatuk 
befektetés ösztönző programot 
dolgozott ki. Ennek jelentős bá-
zisa az értékes termőföld vagyo-
nuk, amelyen még juhokat is 
tartanak.

Utóbbiakra alapozva kéz-
műves sajtokat készítenek. Nagy 
adottságuk a 68 Celsius fokos 
termálvíz, amellyel közösségi 
épületeket fűtenek. Inkubátor 
házukba hat irodát és tanácsko-
zó termet terveznek, várják ők is 
a befektetőket.

Gyorsértékelés a nap végén

Parlamenti Ifjúsági Napot 
szervezett az Európai Parla-
ment magyarországi Tájékoz-
tatási Irodája, az Erasmus+ 
Ifjúsági Programiroda, az Or-
szággyűlés Hivatala Közgyűj-
teményi és Közművelődési 
Igazgatósága.

A nap célja az volt, hogy a 
fiatalok megismerhessék a de-
mokrácia alapintézményét, va-
lamint megtanuljanak beleszól-

ni a róluk szóló döntésekbe, a 
jövőben pedig aktívan részt ve-
gyenek az őket érintő közösségi 
ügyek megoldásában.

A Szent István Sport Általá-
nos Iskola és Gimnázium  11.a 
osztályát az ország 51 pályázó 
középiskolája közül, kilenc má-
sik iskolával együtt választotta 
ki a szakmai zsűri, így március 
31-én részt vehettünk  a progra-
mon az Országház épületében.

Diákjaink délelőtt egy vir-
tuális város döntéshozóinak a 
szerepébe bújtak és közösen 
kísérelték meg a város problé-
máinak megoldását, ebéd után 
pedig az ülésteremben, struk-
turált párbeszéd keretében 
kérdezhették Schöplin György 
Európai Parlamenti képviselőt. 
A jászberényi frakció kérdései 
Európa biztonságpolitikájára és 
a bevándorlás politikára vonat-
koztak.
Dr. Zrupkóné Pernyész Lívia 

felkészítő tanár

Van beleszólásod! 

szabó

Az I. Jászsági Gazdasági és 
Fejlesztési Konferenciával egy-
idejűleg került sor a sajtótá-
jékoztatóra, melyen dr. Liptai 
Kálmán rektor ismertette az 
együttműködésen alapuló pro-
jektet. Évente több száz hallgató 
választja az egri egyemet, amely 
a sport területén és a minőségi 

oktatásban egyaránt jeleskedik. 
Jászberény több sportágban 
eredményesen szerepel, köztük 
kiemelkedő a város kosárlabda 
csapata, közös összefogással a 
sportolni vágyó hallgatók nem 
kényszerülnek más városban 
folytatni tanulmányaikat, ha-
nem otthon, Jászberény sport-
életét erősíthetik – mondta dr. 
Liptai Kálmán. 

Gulyás Csaba a JKSE elnöke 
szerint fontos, hogy a fiatalok-
nak a sportolás mellett megte-
remtsék a tanulási feltételeket 
is, hiszen ezzel a lépéssel nem 
kell feladniuk szeretett sportju-
kat a továbbtanulás érdekében. 

Az egyezmény számos 
együttműködési tervet tartal-
maz, többek között az egri és 
a jászberényi utánpótlás kosár-
labda műhelyek közötti aktív 
munkát, valamint továbbtanu-
lási lehetőséget, akár sportedző 
és rekreációs szakon. Hőgye 
István, a Lehel Kosársuli ügy-
vezetője kifejtette, hogy bízik 
az eredményes munkában, ami 
új kapukat nyithat a sport és az 
oktatás területén. 

A közös munka megpecséte-
lésére ünnepélyes keretek között 
a JKSE elnöke, a Lehel Kosársuli 
Kft. ügyvezetője, valamint az 
Eszterházy Károly Egyetem rek-
tora aláírta az együttműködési 
szerződést.

Együttműködés az oktatás és a sport területén
Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán április 21-
én péntek délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a – Lehel Kosársuli 
Kft, a Jászberényi Kosárlabda Sport Egyesület és az egyetem veze-
tése – összefogásával induló programról, mellyel a fiatal hallgató-
kat támogatnák a sport iránti tevékenységükben. 

Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata XXVIII. Jász Bálra 
invitálja az érdeklődőket má-
jus 13-án 19 órai kezdettel. 

Győriné dr. Czeglédi Márta 
bálanya fogadja a megjelenteket. 
A bál díszvendégei Pócs János 
országgyűlési képviselő, Szabó 
Krisztina énekművész, Cserháti 
Ágnes televíziós műsorvezető. 

A báli forgatagot az Iglice 
Gyermeknéptánc Együttese szí-
nesíti, majd a Fölszállott a páva 
nyertese, Horváth Áron szólal-
tatja meg cimbalmát. A Vídia 
Zenekar zenei aláfestése alatt 
ízletes vacsorát fogyaszthatnak a 
vendégek. 

A báli jegyek bevételéből a 
Jászsági Ifjúsági Találkozó meg-
szervezését támogatják a szerve-
zők. A belépőjegyek elővételben 
kaphatók Jászfényszarun, a Pető-
fi Sándor Művelődési Házban, és 
a Jász Múzeumban május 5-ig.

Jász bál lesz
Fényszarun
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Csikós Miklós regnáló jászkapitány 
és társa, Zsuzsanna asszony tisztsé-
gükből eredően rendszeresen részt 
vesznek a Jászság különböző kultu-
rális és egyéb rendezvényein. Gyako-
ri vendégei a Szikra Galéria Hónap 
Műtárgya programjának is. Az áp-
rilisi összejövetel kellemes polgári 
légköre alkalmat teremtett interjú 
elkészítésére is a jászok vezetőjéül vá-
lasztott párral.

Kárpáti Márta

Nem véletlen a fogalmazás, amely 
mindkettőjüket vezetőnek titulálja, 
hiszen ismert tény az, hogy minden 
sikeres férfi mögött áll egy asszony, 
aki a háttérből segíti.

Zsuzsanna: Amikor Miklóst meg-
választották kapitánnyá, úgy gondol-
tam nekem nem fontos részt venni 
ebben a szerepkörben, nem szükséges 
magamra ölteni a hagyományos vi-
seletet sem. A jászkapitány személye 
meghatározó, neki kell reprezentál-
ni. Akkor Bathó Editke felvilágosított 
tévedésemről, aki elmondta, hogy a 
kapitányné személye is ugyanolyan je-
lentőséggel bír, mint a párjáé.

Az elmúlt közel egy év során úgy 
tűnik megszokta a jász viseletet, 
mert érzékelhetően nem csak hordja, 
de tényleg méltósággal viseli, amint 
láthatjuk nem csak a kötelező alkal-
makkor.

Miklós: Mindketten szívesen öltö-
zünk őseink szokása szerint nem csak 
ünnepekkor, de akár a hétköznapokban 
is. A jász viselet egyszerűségében rejlik 
szépsége. A készítő Tajti Erzsike szakmai 
tudásában tökéletesen megbízhatunk. 
Néhány napja például az egyik országos 
bútoráruházban voltunk viseletben. Ter-
mészetesen jól megnéztek bennünket 
az emberek, de nem véltek bennünket 
idegennek, olyan „furcsa szerzetnek”, 
inkább azt éreztük, hogy tetszik az em-
bereknek ez a fajta elegancia.

Zsuzsanna: Engem mindig büszke-
séggel tölt el, amikor rácsodálkoznak a 
tradicionális hajfonatomra, a ruhámra. 
Sokszor meg is simogatják, érdeklődnek 
honnan, melyik vidékről származik. Jó-
magam nem a Jászságban születtem, de 
az eltelt évek alatt igyekeztem integrá-
lódni, ellesni a szokásokat, átvenni a jász 

mentalitást, és úgy érzem a kapitányné 
szerepköre maximálisan megerősített 
ebbéli igyekezetemben.

Ezek szerint mára sikerült kike-
rülni a „gyüttment” kategóriából.

Zsuzsanna: Úgy érzem igen, be-
fogadtak, elfogadtak. Bár nem jöttem 
túl messziről, hiszen Gyöngyöspatáról 
származom, ám az mégiscsak más táj-
egység, különböző szokásokkal, kultú-
rával. Kapitánynéként sokkal többen 
megszólítanak, mint korábban. Az em-
berek bizalommal fordulnak hozzám, 
nyíltan elmesélik legszemélyesebb tör-
téneteiket is.

Miklós: Tőlem viszont régebben 
sem állt távol a hagyományőrzés. Közép-
iskolás korom óta hatással voltak rám a 
hagyományok, elődeink történetei, éle-
te. A Redemptiós emléknap kihirdetését 
követően nagy lelkesedéssel vettem részt 
Jászárokszállás redemptiós ünnepségé-
nek megszervezésében, és ezen keresztül 
a hagyományok őrzésében. Talán ez az 
aktivitás is szerepet játszott abban, hogy 
rám esett a tanács választása, amikor je-
löltek kapitánnyá. 

A kapitány és párja hivatalából 
adódóan rengeteg meghívásnak kell, 
hogy eleget tegyen. Mennyire sikerült 
teljesíteni az elvárt megjelenéseket az 
eltelt időszakban?

Miklós: Igyekeztünk a lehető leg-
több meghívást elfogadni. Szinte csak 
programütközés során mondtuk le va-
lamelyik invitálást. Amennyiben mint 
mérnök, a szakmám szerint szeretném 
kifejezni, akkor elmondhatom, hogy 
jó hatásfokkal, kilencvenöt százalék fe-
lett teljesítünk. Egyéb elfoglaltság miatt 

csupán egyszer mondtunk le találkozót, 
amikor Észtországba utaztunk a tájfutó 
világbajnokságra.

Melyikük a sportember?
Zsuzsanna: Mindketten sporto-

lunk, de a vb-n csak Miklós versenyzett, 
én a pálya széléről biztattam. A tájfu-
táshoz a kempingezés illik, így mi is ezt 
tettük. Magunk főztünk a szemközti er-
dőben gyűjtött friss gombákból és isteni 
finom áfonyákból.

A tájfutás nagyon izgalmas moz-
gásforma. Hogyan talált rá?

Miklós: Jászárokszálláson a Futárok 
Sport Club keretein belül régóta jól mű-
ködik a tájfutó szakosztály. Tulajdon-
képpen a gyermekeim kezdek el ide járni 
edzésre, versenyre, majd én is csatlakoz-
tam hozzájuk. Rengeteg élményt ad ez 
a mozgásforma. Nagyszerű barátságok 
születnek, egy-egy verseny során renge-
teg érdekes embert ismerünk meg, szép 
helyekre eljutunk. Valószínűleg azért is 
vonz ez a sportág, mert a test mellett az 
agyat is megtornáztatja. Meg kell fejteni 
azt a „rejtvényt”, amit a rendezők készí-
tettek a versenyzők számára az erdőben.

Lassan letelik a jászkapitányság 
egy éve. Mit üzennek a következő 
jászkapitánynak és párjának útrava-
lóul?

Legyenek olyan várakozással teltek, 
amikor elmennek egy rendezvényre, 
mint az a közösség, mely meghívja őket. 
Érezzék ugyanazt az örömet, amikor 
ott vannak, mint azok, akik örömmel, 
szívesen fogadják őket. Mi a közel egy 
év során mindig megtapasztaltuk ezt a 
várakozást és örömet, és ez adott és ad 
erőt a továbbiakban is.

Hatással voltak ránk a hagyományok
Vannak nagy halak a Zagyva városi 
szakaszán. Láthatók a hidakról vagy 
a parti sétányon lépdelve, figyelve a 
vizet. Hajdanán, nyaranta horgász-
versenynek is otthont adott a belvá-
rosi partszakasz. Az elmúlt hét va-
sárnapján évadnyitó horgászversenyt 
rendeztek a folyó Szövetkezet úti híd 
– Huszár utcai híd közötti szakaszán.

Az időjárás nem volt túl kedvező 
a hétvégét megelőző időben, így félő 
volt, hogy ez sokaknak kedvét szegi. 

De vasárnap reggel fél hétkor, a hűvös, 
szeles idő ellenére jó néhányan gyüle-
keztek, főleg gyermek és ifjúsági korú 
horgászok. A helyek kisorsolása után, 
kezdődhetett a horgászat egy bottal, 
egy horoggal és úszós készséggel. A 
fogás ritka volt ezen a délelőttön, ka-

pást is csak nagyon nehezen tudtak 
kicsikarni a versenyzők. Az időjárás 
miatt lehűlt vízben nem jártak a ha-
lak, érintetlenek maradtak a csalik. A 
verseny három órája alatt csak sovány 
eredmény mutatkozott a haltartókban, 
ez az eredményhirdetésnél mennyiség-
ben és kilogrammban is megmutatko-
zott. A lelkes fiatalokat, mivel fogniuk 
nem sikerült semmit,  kitartásukért 
és vigaszdíjként egy-egy nagy tábla 
csokoládéval jutalmazták a rendezők. 
A felnőtteknek sikerült azért horogra 

akasztani néhány keszeget, kárászt, de 
ez csak igen szerény eredménynek ne-
vezhető. A mérlegelésnél Ország Bálint 
egy kiló harminc dekás „zsákmánya” 
bizonyult a legtöbbnek. Ezzel ő lett a 
verseny győztese és átvehette az ezért 
járó, stilszerűen hal alakú trófeát.

Sovány zsákmány a horgokon
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A szokásokat megtartva két helyszí-
nen lehetett az eseményekbe bekapcso-
lódni. Az Ifjúsági Ház kistermében fo-
gadták a kéz- talp- és hátmasszázsra váró 
vendégeket  a Szeretet Fénye Közhasznú 
Alapítvány tagjai, akik a teljes lazító ha-
tás elérése érdekében lágy zenével tették 
még hatásosabbá azt az időt, amit a láto-
gatók bent eltölthettek.

Innen továbbhaladva a nagyterem-
ben is voltak látványosságok, az egész-
ségmegőrzéssel kapcsolatos tanácsadá-
sok, különböző mérések, íráselemzés. 
Ingyenes szűrések, mint a légzésfunk-
ció-, vércukor-, testzsír-, vérnyomás-
mérés, dietetikai tanácsadás ugyancsak 
hozzátartozott a programhoz. Ezekben a 
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház és az 
ÁNTSZ munkatársai működtek közre. 
Mások kézműves csokoládét, ékszere-
ket, tisztítóberendezéseket mutattak be 
a nagyközönségnek.

Mindeközben reggel kilenctől a 
könyvtár kamaratermében előadásokon 
lehetett részt venni. Ott „hahotával” 
indult a nap. Kilenc órakor pontosan 
kezdetét vette az Aranyosi Ervin költő 
vezette jóga, amelynek lényege az volt, 
hogy a résztvevők együtt hahotázzanak, 
nevessenek, miközben játékos, igen vic-
ces feladatokat oldottak meg. Aranyosi 
Ervin amellett tehát, hogy verseket ír, 
hahota jógát is oktat. Mint mondta, a 

nevetésnek komoly élettani hatása van, 
ezt már az indiaiak rég tudják, és hasz-
nálják a gyógyításban, hiszen jótékony a 
szervezetre.

Miután ki-ki mentálisan is feltöl-
tődött ezektől a gyakorlatoktól, Pusztai 
Jánost hallgathattuk meg, aki a lisztér-
zékenységről beszélt a hallgatóságának. 
1993-tól foglalkozik ezzel a problémá-
val, hiszen közvetlenül érintett benne, 
mert gyermeke is ezzel a „kórral” küzd 
egészen kétéves kora óta. Nagyon szé-
pen karban tartható ez a betegség meg-
felelő kontroll és diéta mellett. Ahogyan 
az előadótól megtudtuk: lánya is ezeket 
betartva ugyanúgy éli ma már felnőtt-
ként mindennapjait – háromszoros 
édesanyaként.

Hallhattuk, hogy gyakori problémá-
ról van szó, sokan azonban nem is tud-

ják magukról, hogy ennek a betegségnek 
az áldozatai. Ez vele született, amelyet 
két gén hibája okoz. Az élet bármely 
szakaszában kialakulhat. Kinőni, gyó-
gyítani sajnos nem lehet, csak diétával 
kerülhetők el a panaszok. Vagyis glutént 
az ember nem juttathat a szervezetébe. 
Pusztai János elmondta, hogy a lisztér-
zékenységet ma már ugyanúgy, mint a 
koleszterin- vagy vércukorszinetet, egy 
tűszúrásnyi vérből ki lehet mutatni.

A harmadik előadó dr. Tamasi József 
volt, aki különleges, igen rendhagyó cí-
met választott mondandójának, jelesül: 
„Hogyan függ össze a táplálkozás a WC 
papír mennyiségével?”

Megtudtuk, ha valaki növényi ala-
pú étkezést folytat, vegetáriánus, vagy 
ehhez nagyon hasonló életmódot él, 
mindez jelentős hatással van emésztésé-
re, ami sokkal könnyedebb, jobb, mint 
aki többségében állati eredetű táplálékot 
visz a szervezetébe. Elhangzott, hogy a 

táplálkozás változásával akár már 1-2 
napon belül, helyes irányba alakulhat 
a bélfóra. Aki viszont nem megfelelően 
táplálkozik, a hasának az alakja is elde-
formálódik, ami rossz emésztést mutat, 
pocakos formát vesz fel.

„Ha az éber figyelemhez türelem 
társul, ott megjelenik a szeretet. Nem 
kell akarni, elérni, csak finoman figyel-
ni a másikra. Ez a lényeg.” – Ezek már 
dr. Ördög János szavai, aki a mindennapi 
szeretetünkről beszélt. Arról szólt, hogy 
figyeljük érzéseinket, s amennyiben  
azok negatívak, akkor nem jutunk elő-
re, hiszen csak a pozitív érzések okoz-
nak nekünk boldogságot, örömet, ezek 
adnak erőt. Kapcsolatainkat is eszerint 
tudjuk működtetni.

Elhangzott: ha figyelmet adok, ak-
kor meg is fogom kapni a másiktól. 
Nagy szerepe van az ölelésnek, az érin-
tésnek, hiszen szeretet és ölelés nélkül 
nem élet az élet. Csak a jelenre fókuszál-

junk, ne a múlton rágódjunk vagy épp 
a jövőn aggódjunk. Fontos egymást bi-
zalommal figyelembe venni, elfogadni, 
szeretettel érdemes élni. 

Dr. Ördög János szólt arról is, hogy 
mindezt a 8 hétig tartó Mindfulness 
tréningen ők oktatják, sok gyakorlati 
és elméleti tapasztalatra tesz szert, aki 
ebben részt vesz. Ördög doktor be-
mutatta az elnökletével működő Lelki 
Köldökzsinór Egyesületet is, amely a 
várnadósoktól kezdve a párokon át se-
gítséget kíván nyújtani a hozzájuk for-
dulóknak, hogy egészségesen élhessenek 
ők maguk és családtagjaik is.

Gulyás Zsuzsanna következett ezek 
után, aki a stresszről, mint a minden-
napjainkban jelenlévő nemkívánatos je-
lenségről beszélt. Megtudtuk, létezik jó 
stressz is, amely erősítő hatású, ellenben 
a rossz stresszel, ami ártalmas, kellemet-
len, fenyegető. Sajnos azonban életünk 
napjaiban ez utóbbi van túlsúlyban, jó 
hír viszont, hogy kellő pihenéssel, medi-
tációval, a sok hajtásban időnkénti meg-
állással harmonizálni tudjuk érzéseinket. 
Hiszen, ha ma csökkentjük a stresszt, 
megelőzhetjük a holnap betegségeit.

A nap utolsó előadójaként Szatmári 
Nórát üdvözölhettük, aki a kristályhar-
monizációról beszélt, amely egy új gyó-
gyítási forma.

Az április 22-i Natura Nap idén is 
hű volt önmagához, ahonnan értékes 
információkkal, tanácsokkal térhettünk 
haza, talán másként látva életünket. 
Harmóniára, lelki békére törekedve...

Szabadidő

Április 8-án, szombaton este a Déry-
né Rendezvényházban tartott Nosz-
talgia bulin néhány órára megállt 
az idő. A mintegy kétszáz résztvevő 
a muzsika szárnyán visszarepült az 
1960-as évek végére az 1970-es évek 
elejére, megidézve a régi Ötórai Teák 
hangulatát. Szinte majdnem minden 
olyan volt, mint negyven-ötven évvel 
ezelőtt. 

Hortiné Bathó Edit

Az egykori Lehel Klub nagyterme 
zsúfolásig tele, a Golden Star Együt-
tes a színpadon, a felcsendülő Beatles, 
Bee Gees, Rolling Stones, Animals, 
Creedence Cleawater Revival, Manfred 
Mann, Christi számokra fáradhatatla-
nul táncoló közönség. Igen, majdnem 
minden olyan…csak a társaság zöme  
már nagypapa és nagymama korú, de 
mégis korukat meghazudtoló fiatalság-
gal, lendülettel és jókedvvel táncoltak 
hajnalig. Azon a szombat estén a Dé-
ryné Rendezvényház előtt sétálók alig-
ha tudták elképzelni, miféle mulatság 
zajlik fenn a nagyteremben. Mert a mai 
korosztály már nem is hallott Jászbe-
rény egykori legendás Ötórai Teáiról, s 
az élő zenére való táncolásról is teljesen 
más fogalma van. 

Ez az este azonban csodás volt! Kö-
szönhető mindez az ebben az évben öt-
venéves évfordulóját ünneplő Golden 
Star Együttesnek, akinek rajongó tábo-
ra az évek múlásával mit sem fogyott.

Az 1960-as évek közepén, Magyar-
országon is tért hódított a beat kor-
szak, amely jelentősen megváltoztatta 
a fiatalok szórakozási szokásait, és új 
táncalkalmakat teremtett. Az új stílus 
hatására  Jászberényben is megszűntek 
a hagyományos tánciskolák, illetve a 
meghirdetett tánctanfolyamokon már 
shake-t és rock and rollt is tanítottak.

Az ugyancsak ez idő tájt kibontako-
zó ifjúsági klubmozgalom is kedvezett 
a szórakozási formák megújulásának. 
Jászberény fiatalságának új szórakozási 
alkalma az Ötórai Tea lett, amelyet a 
Déryné Művelődési Központ szervezett 
a Víz utcai székházában (Legényegylet, 

Hepaj), a Lehel Klubban, a Petőfi-kert-
ben és később a Pannónia bárban. 

Az Ötórai Tea, amint a neve is utal 
rá, 17 órakor kezdődött és 22 óráig 
tartott, és hasonló szigorú szabályok 
vonatkoztak a résztvevőkre, mint egy-
koron a tánctanfolyami össztáncon. A 
fiúk kizárólag öltönyben, nyakkendő-
ben mehettek be a táncterembe a belé-
pő lefizetése után. A lányok is a fiúkhoz 
hasonlóan illendő öltözékben jelenhet-
tek meg.  Az ajtóban minden alkalom-
mal egy-egy rendező állt, aki szigorúan 
vigyázott a szabályok betartására. Az 
Ötórai Teán volt táncra kérés és leké-
rés is. A táncest szüneteiben büfé is 
működött, ahol szeszes italt is árultak, 
de a rendezők hamar kitették a részeg, 
duhajkodó fiatal szűrét. Dohányozni is 
lehetett, de csak az arra kijelölt helyen.

A szombatonként, illetve vasárna-
ponként megtartott Ötórai Teákon 
mindig élő zene volt, jó alkalmat nyúj-
tott a helyi zenekarok (Rivers, Gol-
den Star, Holymans, Lehel Mercuria, 
Golden Drót, Narancsrock Zenekar) 
bemutatkozásának. Az említett zene-
karoknak óriási rajongó tábora volt, s 
minden alkalommal zsúfolásig megtelt 
a táncterem, amikor ők zenéltek. 

Az Ötórai Teát, az 1960-as 70-es 
évek jászberényi fiatalságának közked-
velt táncalkalmát az új zenei stílus, a 

disco zene szorította ki az 1970-es évek 
közepén. 

A 60-as 70-es évek népszerű jász-
berényi beat zenekarai közül a Golden 
Star Együttes 1967-ben alakult Zalai 
Tamás vezetésével. Rendszeres köz-
reműködői voltak az említett Ötórai 
Teáknak és a jász települések táncmu-
latságainak. Aztán a zenélését lassan 
felváltották a munkahelyi és családi 
teendők. Az együttes tagjaiból négyen: 
Zalai Tamás, Jakus Vendel, Rohonczy 
Viktor, Truschinger Károly még ma is 
időről időre összeállnak, és kedvtelés-
ből zenélnek, de nem is akár hogyan! 
A lelkesedésük, a zene iránti szeretetük 
ma is a régi, s muzsikájukkal ugyanúgy 
lázba tudják hozni a közönséget, mint 
egykor. De az egykori rajongók sem 
felejtették el őket. Az ő kezdeménye-
zésükre 1989-ben  a Lehel Étteremben 
rendezték meg az első nosztalgia Gol-
den Star bulit, amelyet a későbbiekben 
még három követett. Az ötödikre most, 
április 8-án került sor. A Déryné Ren-
dezvényház nagytermében  az ország 
különböző részéről, sőt külföldről is 
összesereglett közönség őszinte szere-
tettel köszöntötte kedvenc zenekarát 
alakulásának fél évszázados évfordu-
lóján. Ezen az estén a dal nemcsak az 
ünnepeltekért, de mindnyájunkért s a 
fiatalságunkért is szólt.

Ötvenéves a Golden Star együttes
A sokszínű Bódis Krisztina volt április 
20-án a városi könyvtár vendége, aki-
vel író-olvasó találkozó keretein belül 
találkozhattak a résztvevők. Krisztina 
nemcsak elismerésre méltó munkássá-
gának köszönhetően bizonyult izgal-
mas meghívottnak, hanem szokatlan 
látásmódja és bölcsessége miatt is.

Kazsimér Nóra

Pernyész Anita kérdései segítségével 
már a beszélgetés kezdetén fellebbentet-
tük a fátylat arról a mindenkit foglalkoz-
tató témáról, hogy hogyan képes ennyi 
mindent csinálni az ember egyszerre. 
Krisztináról ugyanis tudni kell, hogy az 
irodalmon kívül is számos más területen 
tevékenykedik. Az író mesterség csupán 
egy szelet az életéből, amit az a tény is 
alátámaszt, hogy egész évben ezt az egy 
meghívást fogadta el. 

Bár már gyermekként is írt, és ver-
seskötetet állított össze, végül az ELTE 
pszichológia és esztéta szakát választot-
ta, majd független filmesként közel száz 
rövid dokumentumfilmet készített a 
Magyar Televízió műhelyének. Korán 
felismerte, hogy a világ folytonos válto-
zása ellenére a társadalomban mindig is 
állandó probléma lesz a kirekesztettség, 
ha nem teszünk ellene kellő odaadással. 
A filmezés során a megismerésre töreke-
dett, ezért hosszú időt töltött és bensősé-
ges kapcsolatot alakított ki azokkal a kö-
zösségekkel, emberekkel, akikkel, akikről 
forgatott, hogy minél hitelesebb hangon 
szólaljanak meg a filmjei. 

Dokumentumfilmes munkái mos-
tani előadásában is központi szerepet 
játszottak. Elsősorban arról az ózdi Hé-
tes-telepről láthattunk betekintőket, ahol 
közel húsz éve dolgozik azért, hogy olyan 
támogatások, szolgáltatások rendszerét 
működtesse, ami lehetővé teszi a nyo-
morból való kitörést. 

Ez a tevékenység 1998-ban kezdő-
dött, amikor önkénteskedve egy cigány-
telep közepére, az ózdi Hétes-telepre al-
kotótábort szervezett. A kezdeti táborból 
aztán komplex teleprehabilitációs prog-
ram fejlődött ki, amit 2011-től a Van He-
lyed Alapítvány keretei között működtet. 

A program során, a Hétes-telepen élők 
nemcsak közösséggé formálódtak, de für-
dőházat, focipályát, közösségi tereket épí-
tettek, ahol az alkotásközpontú tanítás a 
romákkal összefogva valósult meg. 

Krisztina fontosnak tartja, hogy az 
alkotáson keresztül megtanulják, hogy 
képesek értéket teremteni, és változtatni 
a sorsukon. Az eredmény magáért beszél. 
A hátrányos helyzetű gyermekek sikere-
sen felvételiznek és tanulnak tovább or-
szágszerte. Ők a program jóvoltából nem 
termelik tovább a nyomort, köszönhető-
en azoknak a lehetőségeknek, melyeket a 
Van Helyed Rendszer nélkül nem kapná-
nak meg. 

Krisztina három regényt is írt, me-
lyek témái szintén szorosan kapcsolód-
nak tevékenységeihez. A kemény vaj 
című könyve egy szép és okos prostituált 
fejlődésén keresztül többek között a női 
alávetettségről, az egyenjogúság hiányá-
ról, az emancipáció igényéről beszél. Az 

Artista a nevelőotthonban élő és onnan 
szökdöső fiatalok sorsáról szól, míg a 
Carlo Párizsban ifjúsági regény, amely 
telepen élő tehetséges és jóérzésű, 15 éves 
cigányfiú viszontagságait és kalandjait 
tárja az olvasó elé. 

Krisztina a beszélgetés során szívügyét 
tárta elénk, amit teljes önzetlenségből és 
küldetéstudatból folytat. Az esemény 
végezetével, készséggel válaszolt a prog-
rammal kapcsolatban feltett kérdésekre, 
átadva elhivatottságából egy kis darabot. 
Talán észre sem vette, hogy emberségé-
vel nem csak a Hétes-telepi romák életét 
változtatta meg: szerencsések lehettünk, 
hogy Jászberénnyel kivételt tett, és elláto-
gatott hozzánk.

Változtat(nak) a sorsukon

 folytatás az 1. oldalról

Egy nap az egészségért
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Programok
● A jász hagyományok nyomában
Április 27-én, csütörtökön 17 órakor 
Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus tart 
előadást a jász viselet virágkoráról és új-
jászületéséről, valamint Tajti Erzsébet 
viseletkészítő avatja be az érdeklődőket 
a viselet varrásának fortélyaiba a Jász 
Múzeumban.
● Gida gála
Április 27-én, csütörtökön 17 órakor 
a Palotásy János Zeneiskola AMI nö-
vendékei adnak hangversenyt a Déryné 
Rendezvényházban.
● Vámos Miklós Jászberényben
Április 28-án, pénteken 17 órakor 
Vámos Miklós lesz az író-olvasó talál-
kozó vendége a Déryné Rendezvény-
házban.
● Csillagászati előadás
Április 28-én, pénteken 18 óra-
kor Kereszturi Ákos, az MTA CSFK 
főmunkatársa tart előadást a városi 
könyvtárban.
● Műhelytitkaink
Április 29-én, szombaton 15 órakor a 
számítógépes grafika technikáját veszik 
górcső alá a Műhelytitkaink sorozat 11. 
alkalmán, és ezzel egy időben nyitják 
meg Bartos Kinga tárlatát a Hamza 
Gyűjtemény és Jász Galériában.
● Déryné nyomában Jászberényben
Április 29-én, szombaton 16 órától 
18.30 óráig rendhagyó városnéző sétát 
szerveznek Déryné nyomában Jászbe-
rényben címmel, a Jász Múzeum elől 
indulva. A sétát Hortiné dr. Bathó Edit 
múzeumigazgató vezeti.
● VII. Jótékonysági Bál
Április 29-én, szombaton 19 órakor 
tartja VII. Jótékonysági Bálját a jászbe-
rényi Barátok Temploma Közössége a 
Nagyboldogasszony Iskola Sportcsar-
nokában. Jegyelővétel április 26-ig, a 
plébánia irodájában.
● Estére szabad a kecó
Április 30-án, vasárnap 19 órakor 
az Estére szabad a kecó című bulvár 
burleszket tűzi műsorára a Lehel Film-
Színház Kiss Ramóna, Bánfalvy Ági, 
Gesztesi Károly, Száraz Dénes, Hujber 
Ferenc és Harmath Imre alakításában.

● Városi majális Horváth Tamással
Május 1-jén, hétfőn 11 órakor a 
Palotásy János Zeneiskola énekeseinek 
és fúvósainak műsorával kezdődnek 
a városi majális színpadi programjai 
a Margit-szigeten. 12 órakor Danyi 
Máté és Tóth Adrián freestyle futball 
bemutatót tart, 12.30 órakor pedig a 
CECAB Capoeiráé lesz a főszerep. 13 
órakor az Erika C. Tánciskola, 13.30 
órakor a Kondor ITF Taekwon-do, 14 
órakor és 15 órakor a Dance Fitness 
SE, 14.30 órakor a Mozgásvilág Tánc-
klub fiataljai lépnek fel, majd 15.30 
órai kezdettel László Tünde és csapata 
tart Zumba bemutatót. A sztárvendég 
Horváth Tamás lesz, aki 16 órától 
koncertezik, majd 18 órakor Sonny 
and his wild cows majális partija zárja 
a színpadi programok sorát. A Mar-
git-szigeten egész nap lesz vidámpark, 
kenuzási lehetőség a Zagyván, büfék, 
édességek és kézműves termékek vásá-
ra.
● Nagyszüleink étkei
Május 6-án, szombaton rendezik a 
Nagyszüleink étkei hagyományos főző-
versenyt a Neszűr 8. dűlőben, a Mini 
ABC mellett. A rendezvény díszven-
dége Székely Tibor, a Magyar Huszár 
és Katonai Hagyományőrző Szövetség 
elnöke lesz. Bővebb információ a 06-
30/906-1453-as telefonszámon kérhe-
tő.
● Négyszállási búcsú és öregdiákok 
találkozója
Május 7-én, vasárnap 8.30 órától 
négyszállási öregdiákok találkozójára 
várják az érdeklődőket a négyszállási ká-
polnánál, majd 11 órától közösen vesz-
nek részt a Május királynője búcsúban.
● Bolyongó
Május 7-én, vasárnap 9 órától 12 órá-
ig Bolyongó címmel rendezik az alko-
tói érzékenyítés foglalkozás következő 
alkalmát a Déryné Rendezvényházban.
● Tündöklő
Május 9-én, kedden 17 órakor Orosz 
Gellért Tündöklő című festményét mu-
tatják be a hónap műtárgyaként a Szik-
ra Galériában.

2012 szeptemberében került a Jász 
Múzeum birtokába Kiss Ágoston egy-
kori jászladányi tanító két könyvbe 
fűzött kéziratos naplója. A 815 olda-
las kéziratot a szerző dédunokája, a 
Bugyi községben lakó Szőke Katalin 
tanárnő ajándékozta a múzeumnak 
azzal a céllal, hogy megőrizzük az 
utókor számára. 

A könyv tulajdonképpen egy csa-
ládtörténet, a jászladányi Kiss család 
története, de mégis sokkal több ennél. 
Ugyanis a szerző, Kiss Ágoston történé-
sekben gazdag és mozgalmas élete 
nemcsak a szülőföld, hanem Ma-
gyarország jelentősebb vidékeivel 
és eseményeivel is megismerteti 
az olvasót. 

Kiss Ágoston 1823. január 
26-án született Jászladányban 
Kiss Sándor és Végh Anna első 
gyermekeként. Később három 
anyától még hét testvére szüle-
tett. Ősei nem voltak törzsökös 
jászok, Nógrád megyéből szár-
maztak, s 1740 táján telepedtek 
le Jászladányban. A család egyik 
őse, Kis János 1746-ban már 
földváltóként szerepelt.  Anyai 
ősei a Pest megyei Alsónémediből 
származtak.

Kiss Ágoston gyermekkorától 
kezdve nagy érdeklődéssel figyelte 
a körülötte lévő világot, szomjaz-
ta az ismereteket, a tudást, és már 
ekkor jegyzeteket készített min-
denről, amit érdekesnek talált.

Hiteles leírását adja az 1820-as 
évek ladányi iskolai oktatásának, 
az 1831-es dühöngő kolera járványnak, 
a máriabesnyői és a máriaradnai búcsú-
járóhelyeknek. 1840-ben nyakába vette 
a nagyvilágot, és 17 évesen rövid fél év 
alatt Magyarország egyik határszélétől 
a másikig gyalogolt. Utazásairól most 
is jegyzeteket készített. Ez a szokása ké-
sőbb is megmaradt, ugyanis bármerre 
járt élete folyamán minden településnek 
leírta a földrajzi elhelyezkedését, a törté-
netét, az ott élő nép nyelvét, öltözetét, 
építkezését, szokásait, s mindent, amit 
fontosnak tartott. Ennek következtében 
visszaemlékezése egyfajta útleírás is.

1841-ben 18 évesen, Kismaros 
község képviseletében önként beállt a 
császári-királyi hadseregbe, s tizenöt esz-
tendőre elkötelezte magát katonának. 
Balassagyarmaton sorozták be, majd 
Pesten kapott katonai kiképzés után, né-
hány hónap múlva a 6. századdal útnak 
indult Olaszországba, gróf Radeczky Jó-
zsef marsall milánói hadtestéhez.

Kis Ágoston leírása által rendkívül 
részletesen megismerhetjük a sereg tiszt-
jeit, kapitányait, a katonák napi foglala-
tosságait, gyakorlatait. Bepillantást nye-
rünk az ezrediskolába, és megtudhatjuk, 
hogy a zászlószentelési ünnepségen a ka-

tonák magyar verbunkot jártak cigány-
zenére. Majd részletesen leírja a sereg 
mozgását Itáliában és Dalmáciában. 

Szól az 1848-49-es olasz és magyar 
forradalomról, a katonai csendőrség 
megalakításáról, amelynek kötelékében 
maga is öt évig szolgált Nagyváradon.

15 év után, 1855-ben szerelt le, ez-
után Szolnokon a Postánál helyezkedett 
el, majd 1858-ban Tiszaföldvárra ment 
tanítani, ahol az ő kezdeményezésére, 
abban az évben nyitották meg a népis-
kolát. Ezután Tiszakécskén segédtanító, 
majd 1860-ban hazatért Jászladányba, 

ahol néptanítóként helyezkedett el, be-
kapcsolódott a település életébe, s poli-
tizálni kezdett. A baloldali Szabadelvű 
Párt elkötelezett tagja lett. Részt vett 
1860. december 10-én a községi tisztvi-
selők választásában, részletesen leírta az 
1861. február 18-i Jászkun Kerület tiszt-
viselőinek választását, valamint az 1864-
es országgyűlési képviselő választást.

1861. november 11-én, 38 
éves korában feleségül vette a 
jászalsószentgyörgyi Kertész Antóniát, 
akitől két gyermeke született: Kálmán 
és Ida. A tanítás és a gazdálkodás mel-
lett továbbra is figyelemmel kísérte az 
európai és a hazai eseményeket, mint 
az 1866-os az osztrák-porosz háborút, 
vagy Ferenc József magyar királlyá ko-
ronázását 1867-ben, amely ünnepségre 
ő maga is Pestre utazott.

Kiss Ágoston naplójának végén 
Jászladány község történetét vázolja fel, 
és rendkívül értékes, hiteles adatokkal 
szolgál a település újra telepítéséről, az 
első lakosairól, a földváltókról, a parókia 
alapításáról, a helyi szokásokról. 

Rendkívül figyelemre méltóak a 
könyvben szereplő néprajzi adatok is: 
megtudhatjuk, hogy a ladányi gyerekek 
csülökkel, ostorral és kis kocsival játszot-
tak, az esküvőn a házasság szentsége fel-
vételénél szokásban volt siratózni, 1831-
ben a ladányi lakodalomban még dudás 
muzsikált,  megismerhetjük az egykori 

szolnoki vár berendezését, a ko-
rabeli búcsújárást, az iparosok 
díjszabását,  és hírt kapunk az 
1859-ben történt iszonyú Tisza-
menti gyilkosságról, ami a későb-
biekben Pápainé balladája néven 
vált közismertté a nép ajkán.

Rendkívül érdekes és fordu-
latos a leírás nyelvezete, stílusa is. 
Olyan régi kifejezéseket olvasha-
tunk benne, amelynek használa-
ta jól példázza a jászok korabeli 
nyelvezetét, kifejezésmódját.

Kiss Ágoston korának egyik 
nagy tudású, széles látókörű, mű-
velt férfiúja volt, akit hányatott 
sorsú gyermekkora, és a tizenöt 
éven át tartó nehéz katonaélet ke-
ményen megpróbált, de végtelen 
kitartása, tanulni akarása révén 
mégis elérte, amit annyira szere-
tett volna, tanító lett, aki harcolt 
az oktatás korszerűsítéséért, és 
iskolai könyvtárat alapított szülő-
falujában. 1891. április 22-én, 69 
éves korában hunyt el szülőváros-

ában, Jászladányon.
Kiss Ágoston kéziratos könyvének 

részletes feldolgozása és nyomtatásban 
való megjelentetése hiteles forrásául 
szolgálhat Magyarország, s a Jászság 19. 
századi történelmének és népéletének 
alaposabb megismeréséhez.

A Jász Múzeumért Kulturális Alapít-
vány a Jászladányban, 2017. június 23-
25-én megrendezésre kerülő XXIII. Jász 
Világtalálkozóra tervezi megjelentetni 
Kiss Ágoston jászladányi tanító kézira-
tos naplóját, a Jászsági Füzetek című so-
rozat 54. köteteként. 

A könyv B/5-ös formátumban, szí-
nes, keménytáblás, színes borítóval, kb. 
280 oldalon, mintegy ötven illusztráci-
óval, ezer példányban kerül ki a nyom-
dából. 

A könyv bevezetőjében e sorok szer-
zője, etnográfus, a Jász Múzeum igazga-
tója, és dr. Bagi Gábor történész a napló 
helytörténeti, néprajzi és hadtörténeti 
vonatkozásainak ismertető magyaráza-
tát adják, amely segíti majd az olvasókat 
a szokások, a helytörténeti- és a hadi ese-
mények értelmezésében.

Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató

Szezonzáró koncertre várta közönsé-
gét a Cine Part Club április 14-én este 
a Lehel Film-Szinház galériáján. A 
2016-17-évi Pure Blues klubsorozat 
záró bulijának fellépői Fekete Jenő, 
Muddy Shoes zenekarával, és a né-
hány nóta erejéig hozzájuk csatlako-
zó, különleges vendég, a paksi Pintér 
Petra énekesnő voltak.

duka

Az este hangulatának megalapozá-
sához szükséges nedűk – ez esetben, a 
kézműves söröket készítő sörfőzde –, 
bemutatkozásával kezdődött a prog-
ram. A Törökszentmiklósról érkezett 
Ugar Brewery ajánlotta a sörkedvelők 
figyelmébe változatos termékeit, melyek 
kóstolására és fogyasztására nem sok 
bíztatás kellett. Különösen, hogy egy 
Zagyva névre hallgató világos búzasört 
is kínáltak…

A Muddy Shoes zenekarnak mond-
hatjuk ünnep az egész esztendő, hiszen 
a legendás Palermo Boogie Gang front-
embere, Fekete Jenő és Nagy Szabolcs 
duójából húsz éve 
bővült négytagúvá 
a „Sáros Cipők”. Az 
azóta is változatlan 
felállásban működő 
együttes egyéni hang-
zásvilágát számos ha-
zai és európai koncert 
és fesztivál közönsége 
élvezhette már. Mikor 
a húrok közé csaptak, 
az érdeklődők mind a 
színpad felé fordultak. 
Hihetetlen jó rhythm 

n blues-os témákat játszottak. Fekete 
Jenő pazarul tekerte a húrokat, más-más 
gitárokon is. Nagy Szabolcs nagyon jól 
színesítette szintetizátor zongorájának 
billentyűin a zenét. Pengő Csaba mind-
ehhez biztosította a basszus témákat. 
Mezőfi „Fifi” István a dobokon blues és 
enyhén jazzes stílust hozott. 

Igaz lehet a mondás, hogy a blues 
nemcsak zenei stílus, hanem életforma. 
Élvezettel csinálták, örömzenélésről volt 
szó, amit hihetetlen profizmussal adtak 
elő. Rendesen odatették amit kell, leját-
szották a blues nagy alakjainak számait, 
és néhány sajátot. Semmi csalódás, és 
semmi meglepetés, voltak ők már itt. 
Meglepetésnek ott volt Pintér Petra, a 
női hang, aki énekével és színpadi jelen-
létével is színesítette az estét.

A blues-ról azt tartják, hogy szomo-
rú, melankolikus. Nos, erre ez a koncert 
rácáfolt. Zenét hallgatni, táncolni, me-
rengeni, beszélgetni, egy jót kortyolni 
– a Muddy Shoes Band koncertje min-
denre alkalmas volt. Még klubszezont 
zárni is, és ezért a nagyérdemű is hálás 
volt.

Édes-bús blues

„Szabad valék mint a szárnyas madár…”

A Jász Múzeumért Alapítvány a 
készülő könyvre – a hagyomá-
nyokhoz híven – most is előfize-
tőket vár. A könyv előfizetési ára: 
3.000.- Ft. Előfizethető a Jász Mú-
zeumban és az előfizetést gyűjtők-
nél 2017. május 15-ig.

A vasárnap, Törökbálinton rende-
zett ECDS Országos Táncversenyen 
sikeresen szerepeltek a jászberényi 
táncosok. 

t. m.

A jubileumi, huszadik alkalommal 
tartott megmérettetésen 25 jászberényi 
fiatal vett részt, három kategóriában. 
A new style, old school, show dance, 
street jazz és hip hop elemeket tartal-
mazó tánciskola-hálózatot Zoltán Erika 
alapította. 

A jászberényi csoportot hét éve ve-
zető Lékó Zsanett három kategóriában 
indította a mieinket.  Felnőtt egyéni 
kategóriában Bóna Réka harmadik 
helyezést ért el, és az amatőr gyerek 

formáció kategóriában is sikerült fel-
kerülni a dobogó harmadik fokára a 
berényieknek. Az amatőr junior formá-
ció lányai a középmezőnyben végeztek. 

Aki szeretné megtekinteni a berényi 

hiphoposok produkcióját, május 1-jén 
a Margit-szigeten, illetve a május 27-i 
sportágválasztón lesz rá lehetősége. 
A pénteki, Börtönudvarban tartott 
edzésekkel kapcsolatban érdemes meg-
keresni a csoport koreográfusát, Lékó 
Zsanettet.

Táncos siker Törökbálinton
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Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
április 27. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 28. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

április 29. szombat
PatikaPlus (volt Elixír) 
Jb., Tesco, 
Tel.: 506-930

április 30. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 1. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 2. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

május 3. szerda
PatikaPlus (volt Elixír) 
Jb., Tesco, 
Tel.: 506-930

május 4. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

május 6. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 7. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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
rendelési idő: 9-12 óráig
április 29. szombat
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
május 1. hétfő
Dr. Nagy Júlia
Jb., Korcsolya u. 4.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet 
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben 
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és 
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és 
ünnepnap: 8-tól 8 óráig

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.

Náderdőt ringat a májusi szél
 A kellemes meleg idő csütörtöktől esősebbre 
fordul, felerősödik a légmozgás, ami szombatig 
kitart. Hétvégén felszakadozik a felhőzet, több 
órás napsütésre számíthatunk. A munka ünne-
pén a szabadtéri programok eltöltésére kedvező 
idő alakul, akár 20-22 fokot is mérhetünk. A 
népjóslat szerint, ha hideg ez a nap, szűkös lesz 
a termés, ha meleg, akkor bőséges.

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről
április 27. - május 3.

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

Tamás Lilla a Jászberényi TKF DSE 
kézilabda csapatában játszott, majd 
tanulmányai alatt Gödöllőn. Most 
viszont egy másik sportágban figyel-
hettünk fel rá, amikor az IFBB felnőtt 
női bodyfittness -163 centiméter ka-
tegóriájában Magyar Bajnok lett. 

Ács Tibor

A véredben van a sport, de hon-
nan az ötlet, hogy a kézilabda után a 
fitneszben is kipróbáld magad?

A múlt évben szurkolóként részt 
vettem egy fittneszversenyen, és azt 
megelőzően végigkövettem az egyik leg-
jobb barátnőm felkészülését. Kihívás-
nak éreztem ezt a típusú edzést, mivel 
nagyon kemény kitartást, önfegyelmet, 
sok lemondást, alázatot, elhivatottságot 
követel. Ez a legtöbb versenysport ese-
tében elmondható, de ezt különleges 
sportágnak éreztem, és láttam, hogy 
nem teljesíthetetlen az elvárás. Az el-
múlt év decemberétől a sikeres felkészü-
léshez edzői háttérrel napi két edzésre 
volt szükség. 

Mit jelent számodra az arany mi-
nősítés és a bajnoki cím?

Nagyon örültem az eredménynek, 

a szívem mélyén úgy érzem, hogy ezért 
dolgoztam, meglett a munkám gyümöl-
cse, mert ez azt is jelenti egyben, hogy 
kijutottam az Európa-bajnokságra, 
ahol magyar színekben képviselhetem a 
Cutler Gold Allstar fitnesz egyesületet. 
Spanyolországban, Barcelonában rende-
zik május 3-8. között a versenyt.

Mi a véleményed a táplálék-
kiegészítőkről, mennyire lehet ered-
ményesen versenyezni  ebben a sport-
ágban dopping nélkül?

A táplálékkiegészítők a felkészü-
léshez nem feltétlenül fontosak, de a 
gyümölcs és bizonyos zöldségfélék fo-
gyasztásának korlátozása miatt mégis 
szükséges a plusz vitaminok, ásványi 
anyagok, fehérje bevitele. Úgy gondo-
lom, annak ellenére, hogy a testépítést 
szoros összefüggésbe hozzák a dopping-
szerek használatával, nem jelenti azt, 
hogy csak azzal lehet izmot és jó alakot 
építeni. A versenyeken való doppingel-
lenőrzések miatt nagy kockázatot vállal 
az, aki ilyen szereket használ. Jelenleg a 
doppingszer használatot félmillió forint 
és négy év versenyzéstől való eltiltással 
büntetik. Az egészségkárosító hatásuk-
ról nem is beszélve. Ezen a versenyen is 
volt ellenőrzés, és több nevezett verseny-

ző önként és gyorsan elhagyta a verseny 
helyszínét.

Milyen további terveid vannak?
Egyelőre őszintén örülök a spa-

nyolországi versenyen való részvételi 
lehetőségnek. Természetesen ott is a leg-
jobb formámat szeretném hozni, ezért 
továbbra is folytatom a felkészülést. A 
további versenyeken való részvételem az 
EB-n elért eredményektől, lehetőségek-
től függ.

A fitnesz alázata

Jászberény kosárlabda csapata paksi 
győzelmével kiharcolta az NB I A-ban 
való maradását. A hátralévő mérkőzé-
sek inkább presztízscsatáknak minő-
sülnek. 

ács

A Vasas Budapest otthonában úgy 
tűnt, visszavágnak a mieink a hazai pá-
lyán elszenvedett vereségért. Jól kezdtek, 
majd kiegyenlítettebbé vált a találko-
zó. Stamenkovic és Saddler jóvoltából a 
félidőre már 12 pontos (34-46) volt az 
előnyünk. A harmadik negyedben pedig 
már 19 pontos (40-59) is volt a JKSE 
előnye. Ebből a zárófelvonásra is megma-
radt 11 egységnyi előny. Az utolsó etap-
ban aztán egyre csökkent az előny, és a 
Vasas 66-66-nál befogta a berényi alaku-
latot, és végül a mérkőzést is a fővárosiak 
nyerték öt ponttal. Vasas Budapest - JP 
Auto-Jászberényi KSE 84-79 

A vereség ellenére sincs aggodalomra 
ok, a következő mérkőzést április 29-én, 
szombaton játssza a JKSE a MAFC ven-
dégeként. Az alsóházi rájátszás befejezése-
ként pedig az Atomerőmű lesz a vendég 
Jászberényben május 2-án.

Vereség 
húsz pontról Egy héttel ezelőtt ar-

ról írtunk, hogy a 
Jászberényi RK női 
csapata egy lépést tett 
a bronzérem megszer-
zése felé a női NBI-es 
röplabda bajnokság-
ban. Azóta fordult a 
kocka, a JRK ellenfe-
le, Nyíregyháza került 
előnybe.

Az elmúlt szer-
dán, április 19-én a 3. 
helyért folyó párharc 
keretében a második 
meccsen fogadták „lányaink” Nyír-
egyháza együttesét. Az idegenben ara-
tott 3-0-s győzelem után mindenki ha-
sonló folytatásra számított a Bercsényi 
úti játékcsarnokban. A remények csak 
az első szettre voltak érvényesek. Hát-
rányból fordítva sikerült megszerezni 
az 1-0-s vezetést, ám a többi játszmák-
ban a szabolcsiak akarata érvényesült, 
és a mérkőzés 3-1-es megnyerésével ki-
egyenlítették a két mérkőzés arányát.

Három nap elteltével ismét Nyír-
egyháza volt a színhely, ahol az első 
szettben a házigazdák 25-14-es 
szettaránnyal jelezték, hogy igencsak 

rákészültek a harmadik összecsapásra. 
A másik két játszma sokkal szorosabb 
lett (25-20 és 25-23), de nem tudták 
megakadályozni a berényi játékosok 
Horváth András edző csapatának máso-
dik győzelmét. 

Fatum Nyíregyháza – Jászberényi 
RK 3-0

Az egyik együttes harmadik győzel-
méért tartó párharc állása így már 2-1 a 
nyírségiek javára. A bronzéremért folyó 
küzdelem április 26-án, szerdán este 
(lapzártánk után) akár véget is érhet. Jó 
lenne, ha a lányok ezt a következtetést 
egy remek játékkal megcáfolnák… 

Távolodik a bronzérem

Az STC  Salgótarján elleni volt a har-
madik olyan idei találkozó, ahol az 
utolsó pillanatokban kapott góllal 
vesztek el értékes pontok. Ötödik ta-
vaszi hazai meccsén sem tudta megsze-
rezni a három pontot a Jászberényi FC. 

Szőrös Zoltán

A mérkőzés első húsz perce majd-
nem sokkolta a szurkolókat, miután 
a vendégek háromszor is a kapufát 
találták el. Ekkor talán abban a fut-
ballbölcsességben lehetett bizakodni, 
hogy a kihagyott helyzetek megbosz-
szulják magukat, s következhet egy gól 
a másik oldalon. A második félidőben 
el is kezdte szorongatni ellenfelét Gelei 
Károly legénysége, s bő öt perccel a be-
fejezés előtt Nyárasdi Zsombor révén 
sikerült megszerezni a vezetést (1-0). 

Ez a félév azonban – 
legalábbis eddig – arra 
intett, várjuk ki a vé-
gét… A lefújás előtt, 
a 93. percben még be-
lefért egy szabadrúgás, 
amelyből Kerényi a bal 
felső sarokba lőtte az 
STC egyenlítő gólját 
(1-1).

Jászberényi FC – 
STC Salgótarján 1-1 
(0-0)

Így aztán a minden 
elismerést megérdem-
lő idegenbeli szereplés 
ellenére továbbra is 
keserű minden JFC-szimpatizáns szája 
íze, saját szurkolói előtt képtelen győz-
ni a csapat. A Kazincbarcika – előnye 
ismét hat pont – és a Monor is győzött, 

utóbbi – egy ponttal előzve – elorozta 
a második helyet a berényi gárda elől. 
Ezt talán könnyebb lesz visszaszerezni, 

mint a drukkerek egyre fogyó bizal-
mát, miután a BKV Előre ellen a fővá-
rosban, április 30-án vasárnap megint 
győzelemre vagyunk ítélve…

Édes-keserű otthon

Fotó: Pesti József

Archív fotó: JRK-Nyíregyháza (4) – Gémesi B.


