Szűz Mária Jászberényben

Adófizetési tájékoztató

Közel 5000 kegytárgyat bemutató Szűz
Mária kiállítás látogatható vasárnap
estig a Főnix Fészek Műhelyházban.
Tudósítás a 6. oldalon

Jászberény Város Önkormányzati
Adóhatóságának felhívása a második félévi
helyi adók befizetésének határidejéről.
Ismertető a 2. oldalon

Gólzáporos győzelem

Focistáink a füzesgyarmati győzelmet
követően Sajóbábonynak rúgtak hét gólt,
bebiztosítva helyüket a tabella élén.
Írás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 36. szám (XXX./36.)

Aktív szépkorúak
Augusztus 29-én, szerdán tartották a
Megyei Idősotthonok Szépkorú, de
Ifjúszívű Lakóinak XX. kulturális és
sportversenyét a Bercsényi úti Sportcsarnokban

Újság

2018. szeptember 6.

Jászberény város lapja

Megteltek az iskolapadok

A pénteken kezdődő nyolcadik Jász
Expón ismét jelen lesz a Jászkürt Újság/BerényCafé standja, ahol kedves
olvasóink találkozhatnak a lap és a
honlap szerkesztőivel, újságíróival.

Szabó
A szépkorú közönséget, és az idősotthonok dolgozóit Szabó Tamás polgármester köszöntötte. Méltatta a gondozók
áldozatos munkáját, akik nap, mint nap
odaadóan gondoskodnak idősebb polgárainkról, és tesznek azért, hogy jól érezzék
magukat.
Többek között ezen a napon is,
melyre közel húsz településről érkeztek
idősek, többen a Jászságból, Jászdózsáról,
Jászárokszállásról, Jászapátiról, de voltak
abádszalóki, mezőtúri és szolnoki versenyzők, illetve nézők is. A fellépők csoportos
énekkel, tánccal, színdarabbal, vagy épp
egyéni versmondással igyekeztek lenyűgözni a háromtagú bíráló bizottságot.
A kulturális versenyen a vers és próza kategóriában második helyezést ért el
Jászberényből Juhász László. Csoportos
énekben a Szent Klára Szociális Otthon
lakói, tánc kategóriában a Szent Ferenc
Szociális Intézmény fellépői kendőstáncukkal, a Naplemente Idősek Klubja ülőtánccal egyaránt a második helyet hozta
el. A közösségi munkáért ugyancsak elismerésben részesült a Szent Ferenc Szociális Intézmény.

Szeptember 3-án, hétfőn hivatalosan
is megkezdődött a 2018/2019-es tanév, melyet idén a Szent István Sport
Általános Iskola és Gimnáziumban
megrendezett központi városi ünnepség nyitott meg.
Kazsimér Nóra
Az alkalom tiszteletére elénekelt
Himnuszt követően Pomázi Imréné
intézményvezető asszony beszéde kö-

A gyöngytyúknyak ölelése
Huszonnyolcadik alkalommal rendezték meg az Art Camp Nemzetközi
Művészeti Szimpóziumot Jászberényben. Augusztus 21-től tíz napon
át tartottak az alkotótábor programjai, miközben két tucat művész készített festményeket, installációkat.
Ezekből az alkotásokból nyílt két
kiállítás is augusztus 31-én, melyek
bemutatni hívatottak a művészeti
szimpózium idei „termését.”
Demeter Gábor
Bő negyedszázaddal ezelőtt néhány
helyi, pályájának elején lévő művész
úgy gondolta, hogy nem nekik valók
az akkori klisék, ezért inkább kitaláltak maguknak egy független művészeti
egyesületet, (ez volt az Alkotárs) amit
nyitott műhelyként működtettek. Ennek jegyében 1991 nyarán rendezték
meg az első ART CAMP Művészeti
Szimpóziumot Jászberényben, melynek aztán két kitérőt leszámítva, minden évben a Jászság fővárosa adott
otthont, és a helyi főiskola (manapság
az EKE Campusa) alkotói közeget. Az

Az Expón is
Jászkürt Újság

Art Camp jelentős művészeti, közösségi eseményként, friss áramlatokat, új
impulzusokat adva évről évre teljesebbé teszi a város művészeti és kulturális
életét, lehetőséget teremt alkotói kapcsolatok létrejöttére.
Egy alkotótáborban a szabadság a
legnagyobb csábítás, mondták többen
is a művésztelep vendégei közül.
folytatás a 7. oldalon 

A három napon át tartó rendezvény a térség gazdasági szereplőinek
bemutatkozása mellett helyet ad a régió médiumainak is, akik jelenlétükkel
alkalmat adnak a közvetlen találkozásokra, kapcsolatok kialakítására. Várjuk
olvasóink észrevételeit, tapasztalatait az
újsággal kapcsolatos pozitív és negatív kritikákat egyaránt. A tornaterem
bejárata mellett található standunknál
megtalálhatják legfrissebb lapszámainkat és vihetnek a korábban megjelent
újságainkból is.
A péntektől vasárnapig tartó VIII.
Jász-Expo és Fesztivál részletes programjairól mai lapszámunk hetedik oldalán tájékozódhatnak.

vetkezett, aki köszöntötte többek között városunk polgármesterét, Szabó
Tamást, dr. Varró Bernadett főigazgató
asszonyt, Zsemberi Zoltánt, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatóját,
valamint Bohárné Bathó Rozáliát, az
intézményi tanács önkormányzat által
delegált tagját. „Iskolánkban a legjobb
helyre kerültetek”, fordult az idéntől
elsősként vagy már gimnazistaként
sorakozó diákokhoz, akik több mint
700 tanulótársukkal közösen kezdték

meg városunkban tanulmányaikat.
Mielőtt azonban jelképesen kinyitottuk volna az új tanév kapuját, áttekintettük a vakáció során történt fontosabb eseményeket, lezajlott táborokat,
személyi változásokat, valamint beruházásokat, kihangsúlyozva azt a 60
millió forintos pályázati támogatást,
melynek köszönhetően felújítások és
eszközbeszerzések valósulhattak meg
az intézményben.
folytatás a 3. oldalon 

Éjszaka
a meseerdőben

A lényeg, hogy fussunk!

Pénteken az Állatkertek éjszakája országos rendezvénysorozat okán a jászberényi zoo valóságos meseerdővé változott.
A már hagyományos éjszakai látványetetések, gyermekprogramok pompás
fényfestéssel egészültek ki, amely igazán
varázslatossá tette a parkban töltött időt.
kárpáti
Az állatkert dolgozói felkészülten
várták a nagy számban érkező látogatókat, hiszen a gyorsabb bejutás érdekében
ez alkalomra még egy jegyváltó hellyel
bővítették a beléptető rendszert. Szükség is volt a plusz pénztárra, ugyanis
rengeteg látogató érkezett a sötétség ellenére is a színes programra.
A fél nyolcas nyitást követően hamarosan benépesült az ugrálóvár, a
legfürgébbek máris a mászófal tetejéről
integettek a szülőknek, majd csúsztak a
drótkötélpályán. Ez utóbbi akkor vált
főleg izgalmassá, amikor besötétedett,
és a fényfestők a környező növényekre
vetítették a színes mintákat.
folytatás a 6. oldalon 

Zagyvamenti Közösségi Futás elnevezésű eseményen róhatták a kilométereket azok a futást kedvelő sportemberek, akik vállalkoztak az egyéni
félmaratonra, vagy a táv párban való
teljesítésére, szeptember első napjának
délelőttjén.
duka
Ez a közösségi futás is egyszerű mintát követett: egy-két domináns futó figura összetoborozta a barátait és ismerőseit
az eseményre egy közösségi oldalon,

megszervezte amire szükség lehet a futáshoz, amely aztán urbánus és természeti
élményeket is adott a résztvevőknek. Az
útvonalon több frissítőponttal is készültek, a célban libazsírral megkent kenyér
és dinnyeszeletek várták a befutókat, így
a távokon indulók igazi futóversenyen
érezhették magukat a Zagyva mentén.
A futóprogramon nem a verseny volt
hangsúlyos szombaton, nem az időeredmények számítottak, ám minden induló
rajtszámot, a teljesítésért pedig egyedi befutóérmet vehetett át.
folytatás a 3. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Meghívó

Tájékoztatom Jászberény Város lakosságát, hogy
a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. szeptember 18-án, kedden 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart,
melynek helyszíne: a Déryné Rendezvényház díszterme
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33.)

A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő
társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű
ügyben, helyi önkormányzati ügyben a képviselő-testülethez, az egyes
képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez és a jegyzőhöz
kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok!
Szabó Tamás polgármester

Tájékoztató a szeptemberi
adófizetési határidőről
Tisztelt Adózók! Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves
figyelmüket a második félévi helyi adók
(építményadó, telekadó, magánszemély
kommunális adója, helyi iparűzési adó)
és a gépjárműadó fizetési határidejére,
amely 2018. szeptember 17. hétfő.
Adóhatóságunk a második félévi adók
befizetéséhez szükséges egyenlegértesítőket
és a magánszemélyek nevére szóló csekkeket év elején postázta az adózók részére. A
jogi személyeknek utalással kell teljesíteni-

séges adatlapok megtalálhatóak a www.
jaszbereny.eado.hu honlapon, az elektronikus űrlapok menüpont alatt, vagy személyesen átvehetők az irodánkban. A gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók
elektronikus ügyintézésre kötelezettek.
Az egyéni vagy társas vállalkozóknak
lehetőségük van helyi iparűzési adóban
adóelőleg módosítását kérni, ha számításaik szerint a várható adó összege nem
éri el a 2017. évi adatok alapján fizetendő
adóelőleg összegét. Az adóelőleg módosítási kérelmet 2018. szeptember 17.

Építményadó számla
10300002-10697900-49020272
Telekadó számla
10300002-10697900-49020289
Magánszemély kommunális adója számla
10300002-10697900-49020296
Helyi iparűzési adó számla
10300002-10697900-49020320
Gépjárműadó számla
10300002-10697900-49020399
Bírság és végrehajtási költségek számla
10300002-10697900-49020337
Késedelmi pótlék számla
10300002-10697900-49020344
ük a fizetési kötelezettségüket. A befizetése- előtt kell benyújtani elektronikusan az
ket az MKB Bank Zrt-nél vezetett számla- irodánkhoz, számításokkal és könyvelési
számokra szíveskedjenek teljesíteni.
adatokkal alátámasztva. Ha azonban a
Azok az adózók, akik már regiszt- végleges pénzügyi elszámolás során kideráltak a Jászberény Elektronikus Adó rül, hogy a kérelem jogosulatlan volt, úgy
Rendszerén keresztül, közvetlenül tudják az adózó mulasztási bírság megfizetésére
ellenőrizni az adószámlájuk egyenlegét, is köteles.
és bankkártyás utalást tudnak indítani.
A befizetési határidő elmulasztása eseKérjük amennyiben a csekkek még- tén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék
sem állnak rendelkezésükre, vagy utalásra kerül megállapításra. A késedelmi pótlék
kötelezettek, és nem ismerik az utalandó mértéke minden naptári nap után a feladó pontos összegét, akkor azt mihama- számítás időpontjában érvényes jegybanki
rabb jelezzék irodánknak. Egyben tájé- alapkamat kétszeresének 365-öd része.
koztatjuk azokat az adózókat, akik határKöszönjük, hogy befizetett adójával
időben nem tudják megfizetni adóikat, hozzájárul városunk fejlődéséhez!
hogy a törvény lehetőséget biztosít fizetési
Önkormányzati Adóhatóság
könnyítésre. A törvényben meghatározott
feltételek fennállása esetén (pl.: az adó ké- Adóigazgatási Iroda címe:
sőbbi megfizetése valószínűsíthető, ingó, 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44.
ingatlan fedezet rendelkezésre áll stb.) Tel: 57/505-711
fizetési halasztás vagy részletfizetés enge- Ügyfélfogadási idő:
délyezhető, amely eljárások kizárólag ké- Hétfő, Kedd, Péntek: 7:30 – 12 óráig,
relemre indulhatnak. A kérelemhez szük- Szerda: 7:30-12 óráig és 13 – 16:30-ig.

Búcsú Keresztesi Jánostól
Örök vidám, segítőkész Keresztesi János kedves barátunktól, kollégánktól
vettünk végső búcsút augusztus utolsó napján a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal dísztermében.
k. m.
A földi pályáját 64 éves korában elhagyó örökifjú Jánostól búcsúztatóján gyászoló családja mellett, barátai, ismerősei,
munkatársai köszöntek el a család kérésére a Városházán rendezett búcsúztatón.
Megemlékező beszédében Szabó Tamás
polgármester méltatta az elhunytat, aki
mindig tettre kész kollégája, eszmei harcostársa, önzetlen segítője volt. Beosztott
és felettes értékrendje, eszmeisége azonos
volt, ennek köszönhetően a közös álláspontra való helyezkedésből fakadóan
gördülékeny és hatékony munkakapcsolat alakult ki közöttük. János életének
aktív helyszíne volt a munkahelye, ahol
bármikor, szinte éjjel-nappal, hétköznap
és hétvégén is ugyanolyan lelkesedéssel
végezte feladatát. A kollegiális viszonyokon túl a hivatal dolgozói valamennyien baráti kapcsolatban álltak Jánossal,
hiszen megnyerő személyisége, közvetlensége okot adott a lelki szálak megerősítésére is. A búcsúztatón megjelentek
sokasága és széles köre bizonyítja, hogy
az elhunyt az élet számos területén hasonlóképp viszonyult társaihoz. Az általa
művelt széles spektrumú élet minden
egyes szegmensében otthonra, barátokra
talált. János elment, de nem múlt el! A
valódi megemlékezés a hivatalos búcsúztatón túl mindannyiunk lelkében ott
van, és mindaddig ott marad, míg emlékszünk hangjára, mosolyára, gesztusaira. Fájdalommal és az elmúlás okozta
erős hiányérzettel búcsúzom segítőmtől,
munkatársamtól, barátomtól s kívánom
azt, hogy még hosszú ideig bensőnkben
hordozzuk emlékét – zárta szavait Szabó
Tamás polgármester, majd a kegyelet jelképeként elhelyezett egy szál fehér rózsát
az elhunyt fényképe mellett.
Mély fájdalommal,
megrendülten tudatjuk, hogy
édesapánk, nagyapánk

Kaló János

2018. augusztus 31-én
70. éves korában
tragikus hirtelenséggel
elhunyt.
Búcsúztatása:
2018.szeptember 10-én 11 órakor
a Fehértói temetőben.

Pályázat kedvezményes telekre
Jászberény Városi Önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé otthonteremtés önkományzati támogatás
keretében az alábbi építési telek ingatlan kedvezményes megszerzése iránt
családi otthonteremtési kedvezményt
(CSOK) igénylők részére:
Jászberényi lakóhelyű vagy a városban életvitelszerűen és hosszú távon letelepedni kívánó házaspárok, illetve élettársak a Jászberény, Rácz utca 42 szám
alatti (hrsz.: 2861) 264 m2 területű építési telek – kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan –, kedvezményes megszerzése iránt nyújthatnak be támogatási
kérelmet lakóépület megépítése céljából
– a Jászberény Városi Önkormányzata
Képviselő-testületének az otthonteremtés önkormányzati támogatásról szóló
20/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2/B. §-ában foglaltak alapján. Az Ingatlan bruttó forgalmi értéke 2.900.000

Ft, nettó forgalmi értéke (a támogatás
mértékének maximuma) 2.283.465 Ft.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető Jászberény város honlapján (www.
jaszbereny.hu) és a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A támogatási
kérelem nyomtatványa letölthető Jászberény város honlapjáról, illetve beszerezhető
a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban.
A támogatással kapcsolatban bővebb
felvilágosítás kérhető, illetve a támogatási
kérelem benyújtható a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 1.
emelet 33. iroda; tel.: 57/505-751, 57/505733). Az ingatlan a helyszínen megtekinthető, előzetes telefonos egyeztetést
követően (Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. - ingatlankezelő: Kovács Károlyné - Tel: 57/411-618).
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 3. (szerda) 12 óra.

2018. szeptember 6.

Kis Lajos
(1945-2017)

halálának 1. évfordulójára
emlékezünk.
„Gondolatban sírodnál suttogom a neved,
Gondolatban sírodnál megfogom a kezed.
Gondolatban azt kívánom, hogy itt legyél
velem és Te ott vagy, mert érzem,
hogy szorítod a kezem.”
Nagyon szeretünk és soha nem feledünk.

Szerető feleséged, két lányod,
két vejed, három unokád,
Krisztián, Viktor és
Jázmin.

ba költözését követő tíz év alatt sem
sikerült kiismerni, de páratlanul széles
ismeretségi körében rengetegen kedvelték. Az egykori felvidéki nemesi család
sarja hordozta azt a jó értelemben vett
nemességet és eleganciát, amit kapcsolataiban, részben eltékozolt művészetében sikerült kibontakoztatnia. A
grafikához való visszatérését többször
tervezte, voltak fellángolásai, tervei,
ám végül mégis inkább hivatali teendőinek és az általa olyannyira kedvelt
tanyai életnek szentelte idejét. A puritán vidéki életben megtalálta a nyugalmat, megvalósíthatta a materialista
élet hívságaitól távoli életfilozófiája
kiteljesedését. Talán ezért volt mindig
optimista, elégedett, energikus, boldog
örökifjú, aki mindig tele volt tervek-

A búcsúztató gondolatok sorát
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester
folytatta. – Barátom és egyben legnagyobb kritikusom ment el. Szeretet
és segítő szándék volt mindig őszinte szavaiban. János hiányzik, de úgy
érzem, nemcsak nekem fog hiányozni – fogalmazott az alpolgármester.
A jókedv mindig vele járt, egy jó szó,
mosoly mindenkinek jutott a vele való
találkozásokkor. Őszintén szerette a
társaságot, vidámságot hozott, imádott viccelődni. Páratlan kommunikációs képességével a legkülönfélébb
emberekkel pillanatok alatt megtalálta
a közös hangot. Mindez csak hihetetlen intuíció, emberismeret birtokában
lehetséges. Jánosban kétségkívül volt
valami megmagyarázhatatlan különcség, dolgok felett állás, amit a Jászság-

kel. Életének utolsó időszakára erősen
rányomta bélyegét küzdelme a súlyos
kórral, ám vidámságát az utolsó pillanatokig megőrizte. Ha most köztünk
lennél, ma is biztosan vicceken nevetnél, Isten nyugosztaljon, János! – zárta
személyes hangvételű szavait HajnalNagy Gábor.
Mező István református lelkész két
rövid igével emlékezett az elhunytról,
majd az íjászok nevében kürtszóval
tisztelegtek sporttársai Keresztesi János
emléke előtt. Az elhunyt portréja előtti
főhajtással, majd kiállított grafikái megtekintésével vettünk búcsút Jánostól,
ám emléke sokunk szívében tovább él.

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Sánta János
(1933-2018)

temetésén
megjelentek,
virágaikkal,
koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

Sebők Tamás
(1949-1996)

halálának 22. évfordulójára.
Feleséged, gyermekeid,
testvéred

Iskolakezdés
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Megteltek az iskolapadok
 folytatás az 1. oldalról
Az induló csoportok osztályfőnökeinek névsora után az intézményvezető asszony köszönetét fejezte ki a városvezetésnek, valamint a szülőknek, majd
elhivatottságot, kitartást, türelmet
kívánt a Szent István Sport Általános
Iskola és Gimnázium 99. eredményes
és sikerekben gazdag tanévére minden-

let, áldozatkészség és munkaszeretet,
amelyek a pedagógusokat a munkájuk
során, ezek között a falak között jellemzik – szólt a tantestület tagjaihoz,
majd az elsősökhöz intézve hozzátette,
bár az óvoda után most a legkisebbek
táborát erősítik, ne féljenek, hiszen,
ha maguk mögé néznek, mindig lesz
kire támaszkodniuk, lesz kitől tanulni-

kinek. A továbbiakban a 4. C. osztály
nyárbúcsúztató műsorát élvezhették a
megjelentek. A lendületes produkcióban tánc, ének, játékos színpadi előadás és még a népszerű Despacito dal
iskolai rímekkel teletűzdelt verziója is
helyet kapott, ami nagy sikert aratott
a kortársak körében. „Az iskola nem
börtön, nem kalitka, hanem a boldog,
büszke élet titka.” – hangzott a tanulást
dicsőítő vers, majd az új növendékek
magukhoz vehették az iskola címerét
ábrázoló ajándék kitűzőiket, melyeket
már az intézménybe járó diákok nyújtottak át társaiknak.
A következőkben Szabó Tamás osztotta meg útravaló gondolatait az új
tanévre vonatkozóan: – Gárdonyi és az
Egri csillagok óta tudjuk, hogy a várfalak ereje nem a kőben vagyon, hanem a
védők lelkében, így az infrastrukturális
fejlesztések sem jelentenek mindent, ha
nincs meg hozzá az a megfelelő lelkü-

uk egészen addig, amíg át nem veszik
az idősebbek helyét a közösségben. A
város és az önkormányzat nevében is
támogatásáról biztosított mindenkit,
és ígéretet tett, hogy minden felmerülő

A lényeg, hogy fussunk!
 folytatás az 1. oldalról
A rendezvény jó hangulatú, közös,
baráti beszélgetéssel zárult.
„Iszonyatos erő rejlik a közösségi futásban”- mondta az egyik résztvevő, aztán elmesélte a Zagyvamenti Közösségi
Futáson szerzett élményét:
„A mai napig úgy gondoltam, hogy
számomra a futás csak és kizárólag egyedül lehet élvezetes. Attól kezdve, hogy
magamra húzom a cuccaimat, belebújok
a cipőmbe, elindítom az órám és futok
a végtelenbe. Soha nem tervezem el,
hogy merre és mennyit futok, akarom,
hogy az életemnek – amelyben számos
elvárásnak kell megfelelnem –, a futás
legyen olyan területe, ami tényleg, igazán szabaddá tesz. A szabadság íze pedig
mámorító, és pont ezért utasítottam
vissza minden együtt futásra való invitálást. Aztán nemrégen egy „futogató”
rokonom megemlítette, hogy elindul a
Zagyvamenti Közösségi Futás 21 kmes távján. Rábeszélt, rábólintottam, de
nem a félmaratonra, mert annyit még
sohasem futottam és úgy gondoltam,
nekem nem is menne. Elég lesz a tízes
is, legalább azt elfogadható idővel le tudom futni, így becsatlakoztam párnak,
féltávig hozzá. Aztán a dolgok valahogy
másképp alakultak. Elrajtoltunk, és „valami megtalált”, élveztem, hogy nem
vagyok egyedül, hogy mindenkinek van
egy kedves szava, jó fej emberekkel futottam együtt. Érezhetően jobban ment
a futás, mint magányos farkasként. A
körülöttem futók mondták, hogy simán

meglehet a félmaraton is, csak meg kellene próbálni. Megpróbáltam, és végig
is mentem. Azt nem mondom, hogy
nem kellett keményen küzdenem, de
egy pillanatig sem merült fel bennem,
hogy feladjam. Vitt a lendület, az ismeretlen emberekből verbuválódott társaság, a biztató szavak, és a tudat, hogy

kérdésben partnerként fog helytállni.
Beszéde végén a Jászságban élő és tanuló gyermekek különleges kiváltságát
hangsúlyozta, hiszen a mi fiataljaink
egy óriási értékkel, a jász identitással lehetnek gazdagabbak, melynek kialakítása, táplálása és fenntartása, a pedagógusok illetve a szülők együttes munkája
kell, hogy legyen.
Zsemberi Zoltán, a Jászberényi
Tankerületi Központ igazgatója Norman Douglas forgatókönyvíró szavait
idézve csatlakozott a köszöntőt mondók sorához: „A tudás nemcsak hatalom, hanem egyúttal jó szórakozás is”
– hívta fel a figyelmet az iskola egy másik, játékos oldalára, majd a tankerületi
központ által menedzselt, a 21. századi
oktatás megvalósulását célzó előkészületeket részletezte, melyek eredményeképp tartalmi és infrastrukturális fejlesztésekre is sor került a nyári szünidő
alatt. A továbbiakban néhány konkrét
szakmai újítás is elhangzott, többek
között a Bercsényi Miklós Általános
Iskola önállósodása, eszközbeszerzések,
táborok, mini kondi park létesítése –
hasonló egyébként a gyakorló iskola
udvarán is épül a jövőben –, valamint
olyan pozitív pályázati döntések, mint
például a Lehel Vezér Gimnáziumot
érintő 142 millió forintos korszerűsítés. Zsemberi Zoltán kiemelte, az általa
felsorolt fejlesztések nem pótolhatják a
pedagógusok munkáját, a diákok szorgalmát, de bízik abban, hogy segítséget
nyújtanak majd a reggeli óracsörgés alkalmával, mely így valóban jó szórakozásra buzdítja a jászberényi tanulókat,
a pedagógusokat, és a város iskoláinak
minden dolgozóját.
A Szózat eléneklését követően hivatalosan is becsengettek, és az intézmények termeit újból betöltötték az izgatott növendékek hangos beszámolói
a mindig túl rövidnek bizonyuló, ám
annál mozgalmasabb nyárról, és az első
iskolai hét kezdetét jelentő, hirtelen
jött tennivalókról.
nem vagyok egyedül. Először sikerült a
félmaratoni távot teljesítenem! Olyan értékes, minőségi közösségi esemény részese lehettem, aminek hatására feltöltődve,
energikusan és boldogan térhetek haza.”
Az esemény valóban közösségi futás
volt, több mint egyszerű testmozgás, hiszen megnő az önbecsülés abból adódóan, hogy legyőzhető a lustaság, felszabadult, könnyed állapotot előidézve ezzel.
A szervezők szerint lesz még rá alkalom!

Főnix Fészek Műhelyház
Jászberény, Fürdő u. 4. ● www.malomszinhaz.hu

Mennyek Királynéja

Kisboldogasszony-ünnepi Szűz Mária kiállítás
szeptember 2-9. Megnyitó: szeptember 2-án, 15 órakor
A mintegy 5000 db műalkotás a világ minden tájáról, jelentős részben ismert Mária-kegyhelyekről
származik. A kiállítást megnyitja és megáldja Szántó József a Jászberényi Nagyboldogasszony Római
Katolikus Plébánia c.apát-plébánosa. Közreműködik Pálmai Árpád egyházi énekes.
Nyitvatartás naponta: 10-18 óráig. Tárlatvezetés: hétköznapokon 16.30 órakor.
Szombaton és vasárnap 15 órakor, valamint előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor
(egyeztetés: 06-20/999-1117).

Mária, Mária

Kisboldogasszony-napi ünnepség – NeoFolk zenekar
szeptember 8., szombat, 11 óra
A Jászságban élő és alkotó Bonyár Judit és Hűvösvölgyi Péter
egyházi Máriás énekekből, népdalokból, népénekekből és biblikus
témájú versekből állította össze műsorát a NeoFolk zenekar két
alapító tagja kifejezetten erre az alkalomra.

Az elveszett evidencia megtalálása
A jászok kürtjének kódjai – Várszegi Tibor
szeptember 11., kedd, 18.30 óra

A jászok kürtjének faragványait miként lehet elolvasni, és mi van ráírva?
4 közismert kód alkalmazásával a faragványok egységes szövegként
nyitják meg a kürtre faragott üzenetet.

Mária testamentuma

Nemzeti Színház – Nagy Mari önálló estje
szeptember 12., szerda, 18.30 óra

Milyen az a világ, ahol egy anyja szeme láttára keresztre feszített fiú a remény jelképe?
Szebb ez az új, megváltott világ? Mit jelent egy anyának, egy fia nélküli világ?
Az ír származású Colm Tóibín darabjában Mária szerepében Nagy Marit láthatjuk,
akit fia, Viktor Balázs rendezett.

Jávor Pali utolsó mulatása
Benkő Péter és Rusz Milán
szeptember 14., péntek, 18.30 óra

“A színészi pálya kapujában azt tapasztaltam, hogy a magyar ember elfelejtette, hogyan
kell mulatni, a magyar szerető elfelejtette, hogyan kell szeretni, a magyar pap elfelejtette,
hogyan kell teljes valónkkal imádkozni az Úrhoz. Nagyot mertem álmodni, elhatároztam,
hogy megmutatom nekik, hogyan kell mindezt együtt megélni.” Jávor Pál

Belépőjegy 1500 Ft, nyugdíjas és diákjegy: 800 Ft. Jegyvásárlás előadások előtt egy órával. Jegyfoglalás: 06-30/908-1656.
Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.
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Legjobbnak lenni jó:
csúcson a technológia és a csapat
a thyssenkrupp jászfényszarui gyárában
Egy igazán profi mai autó egyszerre
biztonságos és élvezetes; alacsony fogyasztású, és dinamikus; pazar, lenyűgöző és ugyanakkor a lehető legkisebb
környezeti terheléssel előállított; személyre szabott és nagy számban készülő. Hogyan lehet egyszerre ennyi
különféle kívánalomnak megfelelni?
A thyssenkrupp már dolgozik a megoldásokon: kiváló minőségű anyagok,
intelligens
kormányberendezések,
rendkívül hatékony gyártási folyamatok és ütőképes csapat a válasz.

Cserélje le nyílászáróit a Nagy Kft-nél!
Építsen be magas színvonalú, energiahatékony,
tartós és szép nyílászárókat,

ha fontos Önnek a kiváló minőség,
méghozzá kedvező áron!
Látogasson el
üzletünkbe,
és válogasson

A világ egyik legmodernebb autógyárát üzemelteti a thyssenkrupp
Jászfényszarun: a több mint harmincmilliárdos beruházással létrehozott
üzemegységben
elektromechanikus
kormányrendszereket és motoralkatrészeket készítenek. A telephelyen két
külön üzem található. A „Steering”
gyártóhelyen a vállalat budapesti fejlesztőközpontjában tervezett elektromechanikus okos, energiatakarékos kormányrendszereket
állítanak elő. Az itt gyártott
rendszerekkel csökkenthető a
fogyasztás, műszakilag megbízhatóbbak a hagyományos
rásegítésűeknél és alkalmasak
a legkülönfélébb funkciók ellátására, például segítik megakadályozni, hogy a jármű kicsússzon az útról, de
az önvezető autók irányítórendszereivel
is képesek együttműködni.
A „Camshafts” üzemegységben
hengerfejbe integrált vezérműtengelyek

készülnek: ezek az alkatrészek egyszerre
több funkciót látnak el, ezért könnyebbek és kevesebb a nyersanyag- és energiaigény a gyártás során.
Nem csak a gyáregységben előállított autókomponensek tartoznak a világ

Folyamat- és szoftver
mérnököket, gyártósori
operátorokat keres a német
technológiai vállalat.
élvonalába, hanem az előállítás során
használt rendszerek is. A legmodernebb
robottechnológia és profi gyártásszervezés segíti az itt dolgozókat.
A világ élvonalába tartozik a
thyssenkrupp csapata, amely a két

és

&

nyílászárók
között!

Biztonságos, korrekt ügyintézés egy helyen!

● Ingatlan ● Hitel
● Biztosítás
● Lakástakarék
● EnergetikaiTanúsítás

Nagy Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai út 11.
Telefon: 06-30/676-9831
E-mail: nyilaszaro.nagykft@gmail.com

csoport

Partner Szigeti Kft.

A
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

Városközpontban összkomfortos
lakás csak diákok részére

kiadó.

Érdeklődni: 06-30/234-9636

facebook.com/
berenycafe

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

Már több mint
7 éve
Jászberényben!
Születésnapunk alkalmából SZEPTEMBERBEN egyedi ajándékokkal készültünk!
Találkozzunk a JÁSZ-EXPÓN! Regisztráljon értékes kedvezményekért!
AZ EXPÓT KÖVETŐEN TÉRJEN BE HOZZÁNK ÉS TEKINTSE MEG IRODÁNKAT MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN!

Pénzügyi és Befektetési Akció: Ingyenes Lakástakarék nyitás,
vagy ajándék vásárlási utalvány! Minden személyi kölcsön mellé
5-15 ezer Ft-os vásárlási utalvány,
vagy 1 havi törlesztés átvállalás!
Keresse bizalommal
szakértő kollégánkat:
Irodai Akció: Ingyenes energetikai
Rékasi Richárd
tanúsítvány új megbízáskötés esetén!
*Az akció időtartama szeptember 30. Részletekről érdeklődjön kollégáinknál! A változtatás jogát fenntartjuk.

BŐRGYÓGYÁSZAT –
KOZMETOLÓGIA
Végleges szőrtelenítés, rozácea, hajszálerek,
pigmentfoltok eltávolítása amerikai gyártmányú,
harmadik generációs IPL (villanófény) készülékkel.

fogszakorvos

fogszakorvos

Az IPL-technológia elérhető.

H, Sz.: 13-18, Cs.: 8-14,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058

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

rendelésén:

Rendelési idő változás!

csúcstechnológiás üzemet működteti.
A csapatba a legjobb munkatársakat
várják, és európai munkakörnyezetet,
kiszámítható jövőt biztosítanak számukra. A gyártóüzemek tovább bővülnek, a „Steering” egységbe folyamat- és
szoftvermérnököket, gyártósori operátorokat vesznek fel.
A cég rugalmasan, az egyénhez igazítva biztosít lehetőséget az előrejutásra, továbbtanulásra, fejlődésre.
A thyssenkrupp több mint
200 éves ipari tapasztalattal és
a legújabb csúcstechnológia alkalmazása mellett 158 000 munkavállalót foglalkoztat, közel nyolcvan országban van
jelen, többek között a gépjárműipar, a
logisztika, a gyártástechnológia ágazatokban.
(x)

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Dr. Szabó András
Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1.
K: 10.30-12.30 Cs: 15-18.30
Tel.: 06-20/461-3220
www.drszaboandras.hu

Mobil: 06-30-985-1814
E-mail: rekasi.richard@dh.hu

Tervezzünegkyütt!

Interjú
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Most már talán béke lesz
Shawarma. Néhány évvel ezelőtt ez
az arab szó még idegenül hangzott,
mára beépült a köztudatba, csakúgy,
mint görög testvére, a gyros vagy török rokona a kebab. Sok jászberényi
számára pedig igazán ismerősen cseng,
és talán a Pavlovi reflexek is beindulnak említésekor, hiszen igen népszerű az ínycsiklandó finomságot kínáló
gyorsétterem a Kőhíd sarkánál. A tulajdonossal, Haisam Nasheddel beszélgettünk gasztronómiáról, kultúrák
találkozásáról, identitásról, hitről.
Kárpáti Márta
Délután két óra van. Lecsengett az
ebédidőben szokásos forgalom?
Igen, ilyenkor már kevesebben jönnek, van egy kis pihenő.
Most egyedül áll a pultban…
A munkatársamnak adtam néhány
nap szabadságot, hogy rá tudjon készülni
a következő időszak rohamára. Olykor,
különösen nagy rendezvények idején
dolgozunk szinte éjjel-nappal.
A munkatársa családtag?
Nem, ő Marokkóból érkezett, én
Szíriából, Aleppóból származom. A csa-

ládom ma is ott él, egyedül én próbáltam
szerencsét külföldön.
Miért pont Magyarországra esett a
választása?
Jó kérdés! Több helyen éltem a világban. Laktam négy évet Dubaiban,
dolgoztam Egyiptomban, szétnéztem
Írországban. Aztán Budapestre jöttem,
megismerkedtem a feleségemmel és itt
ragadtam. Most már idekötnek a gyerekek, itt vannak a barátaim, itt vagyok
otthon.
Könnyen befogadták?
Volt, aki rögtön teljesen nyitott volt
irányomban, mások hónapokkal később
sem mertek megszólítani. Ez teljesen emberfüggő. Mára nagyon sok kedves ismerősöm és barátom van.
Nagyon jól beszél magyarul. Nehéz
volt elsajátítani a nyelvet?
Nem okozott különösebb gondot.
Persze először sokszor kinevettek, tréfálkoztak velem, amikor rosszul ejtettem ki
a szavakat, vagy összekevertem őket. Aztán lassan belejöttem.
Említette a gyermekeket. Ők beszélnek arabul?
Csak alapvető kifejezéseket tudnak.
Nekem nehéz lett volna őket tanítani, hi-

szen az édesanyjuktól, az óvodában, majd
később az iskolában csak magyar szót
hallanak. Majd ha rendeződik a helyzet,
és végre béke és biztonság lesz a szülőhazámban, akkor együtt kimegyünk és egy
fél év elég lesz nekik elsajátítani a nyelvet.
Biztosan nehéz lehet megélni, hogy
nem láthatják a gyerekek a nagyszülőket,
nem találkozhatnak az apai rokonokkal.
Igen, sajnos ez egyelőre lehetetlen.
Csak mesélni tudok Szíriáról, a testvéreimről, szüleimről, a városról, ami egykor
virágzó volt, és most a földdel tették egyelővé. Nagyon fájdalmas ez nekem. Most
már talán béke lesz, de biztonság még
sokáig nincs. A házakat felépítik újra, de
a halottakat nem tudják visszahozni, a
szomorúság, a veszteség, az elszenvedett
szörnyűségek mind ott maradnak. Már
semmi sem lesz ugyanaz, mint régen.
Itt Magyarországon tartja a kapcsolatot a szír közösséggel?
Vannak itt barátaim, ismerőseim Szíriából, néha összejövünk, beszélgetünk.
Egyetlen téma van, amiről nem beszélünk. A politika tabu köztünk.
Muszlimként elég nehéz lehet
gyakorolni a vallást egy alapvetően
keresztény országban.

A hit, a vallás lelki ügy, teljesen mindegy, hogy hol él az ember. Én itt nem járok el a mecsetbe sem. Otthon más volt.
Akkoriban elmentünk együtt a testvérekkel, unokatestvérekkel a mecsetbe, közben beszélgettünk, az jó volt. Ismertük
egymást, tudtuk ki mit gondol. Itt már
annyi idegen van. Igaz, hogy muszlimok
vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy barátok is, vagy hogy mindenről ugyanúgy
vélekedünk. Más ország, más kultúra,
idegenek vagyunk egymásnak.
Ez azt jelenti, hogy itthon imádkozik, betartja a vallási előírásokat, de
nem jár el a hitközösségbe?
Az ima olyan számomra, mint egy
lelki tisztulás. Azt szoktam mondani, a
lélek egy edény, amit ha koszos lesz, el
kell mosogatni, mert ha csak hagyjuk,
hogy rakódjon rá a szenny, akkor később
már egyre nehezebb megtisztítani, és végül már nem is lehet. Az ima, az Istennel
való beszélgetés eltakarítja a nehézségeket
a lelkemről. Amikor valami nyomaszt,
akkor imádkozom, és utána minden
könnyebb lesz. Egyébként az iszlám hitnek megfelelni nagyon egyszerű, csak az
öt alappillért kell teljesíteni. Istenbe és az
ő prófétájába vetett hit, ima, zakat (alamizsna), ramadani böjt és a zarándoklat
– amennyiben teljesíteni tudjuk. Véleményem szerint az iszlám egészen közvetlen
kapcsolatot tart fent Istennel. Minden
jócselekedet Istenszolgálat. Ha felajánlom az adóm egy százalékát a beteg gyerekeknek, ha segítek a rászorulóknak, ha
inni adok a madaraknak, ha megetetem
a kóbor állatokat, az mind kedves Isten
előtt, azért égi jutalom jár.
A gyerekek milyen hitben nevelkednek?
Nekik megpróbálunk jó példával
elöl járni, jó dolgokat cselekedni. Nem
az számít, hogy ki milyen vallásnak a

híve, mert a dogmákat, a szabályok nagy
részét az emberek találták ki. Nincsenek
megkeresztelve, és nem beszélem rá
őket, hogy térjenek be. Ez saját választásuk lesz, amikor elég érettek lesznek,
szükségét érzik, és képesek lesznek dönteni. Az alapvető szabályokat betartjuk,
például nem eszünk sertéshúst, nem
káromkodunk, megadjuk a tiszteletet
egymásnak.
Említette, hogy nem fogyasztanak
sertést. Van kedvenc magyar étele?
Imádom a töltött káposztát, természetesen a marhapörköltet, és halászlevet
is szoktam bográcsban készíteni. Elárulom, hogy pálinkát is kóstoltam már, ezt
a hungarikumot nem lehet kihagyni.
Most gasztronómiával foglalkozik.
Ez az eredeti végzettsége?
Nem. Három évvel ezelőtt vágtam
bele az üzletnyitásba, előtte az EGI-nél
dolgoztam. Munka közben tapasztaltam
ki a konyhaművészet trükkjeit. Hozzáteszem, szeretek főzni, otthon is rendszeresen állok a tűzhely mellé.
A Syrianában minden az eredeti
arab íz világ szerint készül?
Az első időkben úgy akartam, de be
kellett látnom, hogy ennek több akadálya is van. Egyrészt az eredeti alapanyagok
nagyon drágák, másrészt körülményes
a beszerzésük. Sok fűszer, amit az arab
konyha használ kicsit idegen a magyar
ízlésnek. Hosszú hónapokba telt, míg
kikísérleteztem a megfelelő harmóniát.
Most azt mondom egyfajta nemzetközi,
kelet-nyugati íz mixet csinálok. Ezt szeretik a vásárlók. Sokan kipróbálják, aztán
visszatérnek, mert ízlik nekik.
Ha meg kell határoznia önmagát,
hogyan tenné?
Ennyi Magyarországon eltöltött év
után már én is magyarul álmodom. Azt
hiszem ez mindent elmond.
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Szűz Mária Jászberényben
Várszegi Tibor szervező köszöntötte a Kisboldogasszony ünnepi Szűz
Mária kiállítás-megnyitó résztvevőit
vasárnap délután 15 órakor a Főnix
Fészek Műhelyházban.
Kárpáti Márta

 folytatás az 1. oldalról
A cannopy pályán száguldók úgy
érezhették mesevilágba érkeznek. A
varázslatos rajzolatokat az éjszaka aktív
állatok neszezése, kaffogása, üvöltése
egészítette ki egy egészen különleges
hangulattá. A tűzzsonglőrök produkciója ugyancsak a fény erejével tette sejtelmesen izgalmassá az éjszakát.
A szórakozás mellett ismét hasznos
etológiai ismeretekkel is gazdagodhattak a látogatók. A látványetetések során sok érdekességet megtudhattak az
ormányos medvékről, mosómedvékről,
vaddisznókról, barna medvékről, hiénákról, és az állatok királyáról. A félelmet nem ismerők próbára tehették
bátorságukat a rovarok, kígyók mellett.
Tapinthattak csontokat, bőröket, sőt
akár megérinthették a vérmérséklet szerint kinek aranyos, kinek félelmetes, de
kétségkívül különleges tatut is.
Fercsik Péter gyűjteményvezető
lapunknak elmondta, hogy az önkormányzat 700 ezer forintos támogatásának köszönhetően tudták változatosabbá tenni a rendezvényt. A hat
helyszínen működő fényfestők első
alkalommal voltak jelen a programon,
láthatóan nagy sikernek örvendtek. A
tűzzsonglőrök látványos bemutatója
szintén sok nézőt vonzott a gyűrűsfarkú makik kifutója mellé.
Az igazgató hírt adott az állat-

112 hírek

Kábítószert árultak. Kábítószertől lett rosszul egy 13 éves lány, akit
kórházba is szállítottak. A Jászberényi
Rendőrkapitányság új pszichoaktív
anyaggal visszaélés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított nyomozást
az ügyben.
A jászsági nyomozók adatokat
gyűjtöttek, tanúkat kerestek, majd
azonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 40 éves nőt és
22 éves fiát. A nyomozók megállapították, hogy a jászapáti lakosok az elmúlt
időszakban több alkalommal is kábító
hatású szert kínáltak eladásra a településen. A rendőrök augusztus 30-án
gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették őket. A lakóházukban tartott kutatás alkalmával a rendőrök kábítószergyanús anyagokat és kábítószer
fogyasztásához használatos eszközöket
találtak, amelyeket lefoglaltak.
Baleset Jászberény külterületén.
Szeptember 1-jén, délután 3 óra körül
egy 31 éves férfi személygépkocsival
közlekedett a 3203-as számú úton,
Jászberény külterületén, amikor egy
útkanyarulatban feltehetően nem
megfelelően választotta meg sebességét, ezért az útról lesodródott és egy
útjelző karónak, majd két akácfának
ütközött. Az autó a tengelye körül
megfordult és a tetején állt meg. A
baleset következtében a jármű kigyulladt és teljes egészében kiégett. A sofőr
és két utasa – az elsődleges orvosi információk alapján – nyolc napon túl
gyógyuló, a negyedik társuk könnyű
sérüléseket szenvedett.

kert életében bekövetkezett legutóbbi
örömteli eseményről, a vörös panda
ikrek születéséről is. A jászberényi állatkertben négy éve élnek vörös pandák. A kezdeti nehézségeken átlendülve – kifutó építés, étlap összeállítása,
egyedcsere –, a tenyészpár június 25én két hím utóddal ajándékozta meg
az intézményt. A kölykök, Rukka és
Camak a múlt héten estek át a mikrochip beültetésen, és mutatkoztak be
a közönségnek. A felmérések szerint a
fajnak már alig tízezer egyede él szabadon a Himalája és Észak-Burma magashegyi erdeiben, valamint Szecsuán
és Jüannan környékén. Vadászat és
élőhelyük elvesztése miatt számuk az
utolsó ötven évben mintegy negyven
százalékkal csökkent, ezért is jelentős a
berényi állatkertben a fajmentő program keretében elért szaporulat.
Kigyulladt az aljnövényzet. Mintegy hat négyzetméteren füstölt az aljnövényzet augusztus 25-én, szombat
este a vasúti töltés mentén Jászberény
és Pusztamonostor között. A jászberényi hivatásos tűzoltók gyalogosan közelítették meg a helyszínt, majd kéziszerszámokkal megállították a füstölést.
Fűrészpor égett egy húsüzemben.
Fűrészpor égett egy húsüzem füstölőjében augusztus 26-án, vasárnap délután
Jászapátiban, a Pethes dűlőben. A jászberényi hivatásos és a jászkiséri tűzoltók kiérkezése előtt a dolgozók a lángokat felszámolták, de a füstölés intenzív
maradt. A tűzoltó egységek légzőkészülékben, egy vízsugárral kezdték meg a
beavatkozást, majd visszahűtötték és
átszellőztették az épületet. A tűzoltók a
tetőszerkezetet hőkamerával vizsgálták
át, oda nem terjedt át a tűz. Személyi
sérülés itt sem történt.
Megtalálták a lopott biciklit. A
bicikli tulajdonosa július 23-án reggel, amikor munkába indult akkor
vette észre, hogy az éjszaka ellopták
kerékpárját háza udvaráról, Jászapátin. A rendőrségre érkezett bejelentést
követően a jászsági nyomozók azonnal
adatgyűjtésbe kezdtek és rövid időn
belül azonosították, majd elfogták a lopás vétség elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 19 éves helyi fiatalt.
A rendőrök a kerékpárt is megtalálták
és visszaadták tulajdonosának. A tettes
elmondta a rendőröknek, hogy sétálás
közben szemelte ki a biciklit, ami nem
volt lezárva, csak a ház udvarán az épület falához volt támasztva. Bemászott
érte a kerítésen, majd eltekert a frissen
szerzett járgánnyal, amelyet később egy
bozótosba dobott.

A mintegy negyven ország Jézushoz és édesanyjához, Máriához köthető kegytárgyaiból összeállított tárlatot
Szántó József apát-plébános az Angyali
üdvözlet igével nyitotta meg. Hazánkat
Szent István Mária kegyelmébe ajánlotta, a Jászság pedig templomaival,
kápolnáival kiemelten tiszteleg a Szűzanya előtt – emlékeztetett az apát. Az
igehirdetést követően a Jóisten áldását
kérte a kiállításra és annak létrehozóira,
akik munkájuk révén a művészet erejével visznek közelebb mindnyájunk
édesanyjához.
Pálmai Árpád egyházi énekes a
muzsika erejével tette magasztossá a
fantasztikusan gazdag kollekciót felvonultató tárlat megnyitóját. A műsorba
énekszóval a közönség tagjai is bekapcsolódtak, így a Máriát magasztaló közös éneklés még inkább megnyitotta
a szíveket az egyébként is különleges
szépséget, lelki megnyugvást közvetítő
tárlat befogadására.
A kollekciót a gyűjtemény őrzője,
patrónusa mutatta be tárlatvezetés formájában. Gera Olga elmondta, hogy
tízévesen került kezébe az első máriás
kegytárgy, és azóta mintegy istenszolgálatként gyűjti szenvedélyesen az égi
anyát, illetve Jézust ábrázoló tárgyakat,
képeslapokat, képzőművészeti alkotásokat, könyveket. Minden darabnak
külön története van, amelyről a tárlatvezetés során megosztott néhányat.
Mesélt a Csíksomlyóról ide került Mária-szoborról, a montenegrói patakból
kihalászott fafaragásról, az óriás méretű, arannyal díszített Bibliáról, és mikro-méretű párjáról, amely éppen azon
a napon került adományként a gyűjteménybe. Mélyen gyökerező hitről regélnek például a hadifogolytáborokban
készült kegytárgyak. Hallhattunk a különleges ikon-tojás gyűjteményről, ami
Ukrajnából származik, a pravoszláv
irányzat művészeti értékeit közvetítve. A nálunk ritkán látható pravoszláv
ikonábrázolások egész falat megtöltenek a kiállításon.
Külön vitrinben kaptak helyet a
betlehemi témájú alkotások, máshol
csoportosulnak az úgynevezett fehér
madonnák. Nagyszámú kollekciót
láthatunk kereszt alakú medálokból,
faldíszekből. Rózsafüzér különlegességekre is rábukkanhat a figyelmes
szemlélő. Zarándokhelyekről, búcsúkból beküldött tárgyak, szenteltvíz tartó
edények, sőt még csodatévő szenteltvíz
is megtalálható az asztalokon. Ismerősként tekinthetünk a faliképekre, amelyekből például a galambos Mária vagy
a Gecsemáni kertben imádkozó Jézus,
a töviskoszorúval átfont szívű Jézus sok
jászsági otthon dísze volt néhány évtizeddel ezelőtt. A több évtizedet megélt
alkotások között helyet kaptak az egészen friss, modern művek is.
Ötletes megoldás a kiállítótér tetőablakára applikált üvegablak másolat,
amelyen át valódi égi fényben megvilágítva pompáznak a kegytárgyak. Felismerhetünk több híres festménymásolatot is. A technikák sokszínűségét jelzi,
hogy gobelintől a puzzle-ig, papírtól a
kerámián át az ezüstig szinte minden
formába öntött anyag kifejezi a szentek
iránt érzett tiszteletet. A tárlatvezető
felhívta a figyelmet a sarkot elfoglaló
könyvtárra, ahol megtalálható saját kiadásban a hetven ország Mária ábrázo-

lásait megörökítő album.
A több ezer darabos teljes gyűjtemény mintegy háromnegyed része látható most itt Jászberényben szeptember

9-ig. Szombaton ünnepi egyházzenei
koncert hallható majd az egy hétre a
Mennyek Királynőjének tiszteletére
berendezett Főnix Műhelyházban.
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A gyöngytyúknyak ölelése

 folytatás az 1. oldalról
Mindenki akkor dolgozik, amikor
akar: éjszaka, hajnalban, nappal, azt
csinál, amihez éppen kedve van, és ott,
ahol éppen szeretne, kint a szabadban
vagy műteremben. A társrendező Jövőkép Alkotók Egyesülete ezt alkotócsarnokuk újdonságot jelentő térként való
bekapcsolásával segítette, ami rengeteg
lehetőséget teremtett a gondolataikat
szabadjára engedő művészeknek. Így
nemcsak táblaképeket készíthettek, hanem tekintélyes méretű installációkat is,
korlátok nélkül.
Erősödő újítása a tábornak a fiatal
alkotók bevonása a „régi nagy öregek”
mellett, akik anekdotákká vált történeteiből összeállt az a kép, hogy miért is
oly lelkesek a mai napig, miért keresik
annak lehetőségét, hogy tíz napig ös�szezárva éljenek együtt. Nyilvánvalóvá
vált, hogy inspirálólag hatnak egymásra, ezáltal persze a fiatalabb generációra is, kizökkenve az egész éves alkotói
munkafolyamatból, mikor nem a megszokott körülmények állnak rendelkezésükre. Vagy pont azért.
Az idei XXVIII. Art Camp Művészeti Szimpóziumnak, alkotótábornak,
most is volt tematikája, hívó szava, az
ez évi az „Ölelés” elnevezést kapta. Ezt
mindenki saját egyéniségének tükrében
mutathatta be, mit is jelent számára.
Persze, nem volt kötelező ebben alkotni, volt aki kötődött ehhez, volt, aki
kevésbé, de olyanok is akadtak, akik
eleve már így készültek a táborra. A témában elkészített alkotások is sokfélék,
az átjárások és átölelkezések jegyében,
egy kis festmény „ölelő zsákot” ábrázol,
másikon két kéz látható, ami egymást
kulcsolja, talán annak folytatásában
van az ölelés. Egy installációban két totál ellentétes anyag öleli egymást, prém
és vas ütközik, egy más anyagi formában fotó festménnyel találkozik, rajta
egy alak, akit körülölel egy kéz.
Az Art Camp záróeseményének
számító kiállításmegnyitók első felvo-

nása a Jövőkép Alkotók csarnokának
emeletén kezdődött, ahol a közönség
egyedi, nagyméretű installációkra csodálkozhatott rá. Ott megpróbálhatták
megfejteni, mit is akar az alkotó kifejezni, de inkább a belülről jövő benyomásokra volt érdemes figyelni. A
második felvonás a Lehel Film-Színház
galériáján folytatódott, melynek falát
festmények és grafikák töltötték meg.
Góg Zoltán, az esemény egyik főszervezője bevezetőjét követően a kiállító
művészek mellett jelenlévő szép számú

érdeklődőt Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester köszöntötte. Számára érettebbnek, összefogottabbnak látszott a
tábor alatt elkészült anyag. Reményét
fejezte ki, hogy a város is keblére öleli
a tárlatot és rövidesen eljutnak odáig,
hogy méltó helyen, állandó kiállításon
legyenek láthatók az elmúlt évtizedekben elkészült alkotások.
A kiállítást Muladi Brigitta művészettörténész nyitotta meg, aki kicsit
egyformán „depisnek” nevezte a záró
tárlat alkotásait. A lélek mélységeinek
felszínt elhomályosító rétegei szinte
minden művet belepnek, és sötét tónusokkal fátyolozzák. Kiemelte, hogy szerinte legerősebben a könyörtelen kvalitási igény érződik, ami minden egyes
művészre jellemző. Végezetül egy nagy
ölelést küldött minden művésznek, és
röpke performansszal zárta beszédét,
amelyben együtt kántálta a közönség a nyelvtörőnek is beillő gyönyörű
gyögytyúknyak szavakat.
A művészeti eseményt egy alapvetően szabadzenei társulás, a Geröly Trió
free jazz koncertje zárta, mely önfeledt
táncolásra is sarkallta az érdeklődő közönséget.
A kiállítások mindkét helyszínen
október 7-ig megtekinthetőek.
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Programajánló
● 8. Jász-Expo & Fesztivál Kulturális programok a Szentháromság
téren
Szeptember 7., péntek: 10-17
óra Népek meséi – képzőművészeti kalandozás a mesék világába. 14
óra Vásárnyitás. 15 óra Palotásy
János Zeneiskola fúvószenekarának
zenés üdvözlője. 16 óra Ünnepélyes vásármegnyitó és díjátadó. 17
óra Vigano AMI néptáncgála. 19
óra Hevesi Happy Band fesztivál
koncert. 20 óra Hevesi Tamás élő
nagykoncert. 21 óra Hevesi Happy
Band fesztivál buli.
Szeptember 8., szombat: 1017 óra Mesterségek Randevúja (bemutató, árusítás, kézműves foglalkoztató). 11 óra A három kívánság
– népmese feldolgozás a Kelepelő
Bábcsoport előadásában. 12 óra
Ceglédi Ízek Kóstolója (öreglebbencs készül Ecser István szakács
vezetésével a Laska Pista csapatától).
12.10 óra Jó ebédhez szól a nóta –
Farkas Rozika nótaénekes műsora.
13 óra Palicsiak Jászberényben – a
Szederinda Népdalkör és a Kossuth
Népdalkör előadása. 14 óra Cegléd
bemutatkozik – a Patkós Irma Művészeti Iskola műsora. 17 óra Karinthy Frigyes: A bűvös szék – felnőtteknek szóló komédia – a MASZK
Színjátszó Kör előadásában (Lajosmizse). 18.15 óra A Cool, And The
Jazz Band koncertje a Pódium színpadon. 20 óra Jászmagyarok Emlékkoncert.
Szeptember 9., vasárnap: 10-17
óra Családi Nap – Jászsági Népmesepont és Meseösvény. 11 óra Csillagszemű juhász – a Csurgó zenekar
mesefeldolgozása. 14.30 óra VII.
Jászsági pálinkamustra eredményhirdetése. 16 óra Itt járt Mátyás király
– a Berényi Színjátékos Társaság gyermekműsora. 17 óra Irigy Hónaljmirigy műsora.
● VII. Jászsági Pálinkamustra és
Párlatverseny
Szeptember 9., vasárnap 9 óra A
verseny célja a jászsági, házi fogyasztásra főzetett pálinkák megmérettetése, a
minőségi pálinka, mint hungarikum
kulturált fogyasztásának népszerűsítése, a minőségi házipálinka-készítés
segítése. A verseny mellett a pálinkakóstolás fázisainak megismertetésére
is hangsúlyt fektetnek: Szakszerű pálinkakóstolás a gyakorlatban ingyenes
program 11 órától kezdődik a Jász
Múzeum nagytermében.
● Mária, Mária
Szeptember 8., szombat 16 óra
a Főnix Színházban a Mennyek Királynéja - Szűz Mária kiállítás kapcsán
egyházi Máriás énekekből, népdalokból, népénekekből és biblikus témájú versekből állította össze koncert
műsorát a Jászságban élő és alkotó
Bonyár Judit és Hűvösvölgyi Péter, a
NeoFolk zenekar két alapító tagja.
● Szűz Mária Szent Neve búcsú
Szeptember 9., vasárnap 11
óra Szentmisével, szentséges körmenettel ünneplik a Szűz Mária
Szent Nevére felszentelt Szentkúti
templom búcsúját.
● Az elveszett evidencia megtalálása – a Jászok kürtjének kódjai
Szeptember 11., kedd 18.30 óra
Várszegi Tibor előadása a Főnix Színházban arról, hogy a Jászok kürtjének
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faragványait miként lehet elolvasni és
mi van ráírva? Négy közismert kód
alkalmazásával a faragványok egységes szövegként nyitják meg a kürtre
faragott üzenetet.
● Mária testamentuma – Nagy
Mari önálló estje
Szeptember 12., szerda 18.30
óra Milyen az a világ, ahol egy anyja szeme láttára keresztre feszített fiú
a remény jelképe? Szebb ez az új,
megváltozott világ? Mit jelent egy
anyának, a fia nélküli világ? Ezekre
a kérdésekre keresi a választ a Főnix
Színházban az ír származású Colm
Tóibín, Mária testamentuma című
kisregényén keresztül. A regény Szűz
Máriáról, Jézus édesanyjáról szól, így
elkerülhetetlen az elmélkedés a hitről
és az egyházról is.
● Jávor Pali utolsó mulatása
Szeptember 14., péntek 18.30
óra Jávor Pál, a színészlegenda, a magyar film korabeli királya még egyszer
mulatni szeretne és szeretné elmondani mindenkori „bizalmasainak”, a
cigányzenészeknek – mi történt vele
eddigi élete során: kik voltak a szülei,
miként lett színész, hogyan ismerte
meg a feleségét, mi történt vele a koncentrációs táborban és hogyan fogadták a hollywoodi álomgyárban. Jávor
Pál szerepében Benkő Péter látható, a
mulatozást cigányzenekar kíséri, a darabot Rusz Milán rendezte, az előadás
a Főnix Színházban látható.
● Kulturális Örökség Napja - emléktáblaséta
Szeptember 15., szombat 14
óra Kulturális Örökség Napjai keretében a Festők emlékezete Jászberényben című közös sétára várnak
minden érdeklődőt. Ennek keretében
a Jászberényben élt vagy alkotott festőművészek emléktábláit keresik fel,
és a helyszíneken munkásságuk rövid
ismertetésére, megemlékezésre kerül
sor. Gyülekező: Hamza Múzeum és
Jász Galéria előtt. A tervezett útvonal:
Hamza D. Ákos, Benke László, Vuics
István, Sáros András, Thorma János
és Gy. Riba János emléktáblája.
● Ars Sacra Fesztivál – Nyitott
templomok napja
Szeptember 15., szombat A
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Jászberényi Szervezete több éve közreműködője, rendszeres szervezője az
Ars Sacra Fesztivál (Szakrális Művészetek Hete) országos rendezvénysorozatnak. A Nyitott Templomok
Napján a Jászberényi Ferences templom lesz látogatható.
● Jászsági Cigánynap
A szeptember 15-re meghirdetett Jászsági Cigánynapot a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat októberre halasztotta.
● Szüreti birkapörkölt főzőverseny
Szeptember 15., szombat Birkapörkölt és szabadon választott kategóriában is várják a főzésben versengőket a már hagyományos Neszűri
szüreti rendezvényre, a 8. dűlőben a
mini ABC mellett. A versenyző csapatok által hozott pálinkák bírálatára
is sor kerül, az esemény fővédnöke,
Kalla Pál Jászsági Pálinka Lovagrend
nagymester vezetésével. Díszvendég
a jászfényszarui Szűcs Mihály Lovas
bandérium, bemutatásra kerülnek
különböző lovas és kutyás ügyességi
feladatok.

havi véradások

szept. 5., Jászárokszállás, Műv. Ház, Árpád tér 1., 9-14 óra.

szept. 17., Jánoshida, Közösségi ház, Fő út 36., 14-17 óra.

szept. 5., Jászberény, Maci Óvoda, Gorjanc I. stny. 1.
15.30-17 óra.

szept. 17., Jászkisér, MÁV FKG Kft. Elméleti foglalkoztató,
Jászladányi út., 10-12.30 óra.

szept. 6., Jászágó, Műv.Ház, Kókai L. tér 4., 10-12.30 óra.

szept. 18., Jászberény, Jb. Kp. Óvoda, Bajcsy u. 10., 14-16 óra.

szept. 6., Pusztamonostor, Polgármesteri Hivatal, Szabadság
u. 74., 14-16 óra.

szept. 27., Jászberény, Munkás és Ifjúsági Ház,
Bercsényi út 1., 9.30-12 óra.

szept. 11., Jászberény, TERPLÁN Szakm. Képző,
Szabadság tér 1., 8.30-11.30 óra.

szept. 27., Jászszentandrás, Műv.ház, Rákóczi u. 92.
14-17 óra.

szept. 11., Jászárokszállás, FAURÉCIA, Ipari út 2., 13-15 óra.

szept. 28., Jászkisér, Általános isk., Petőfi u. 1., 14.30-17 óra.
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Búcsúkönnyeit sírja a nyár
Igazi őszies napokra számítunk a hét második felében is. Csütörtökön és pénteken több órára kisüt a nap, de előfordulhat zápor, zivatar. A szél csak zivatarok
idején támadhat fel, délutánonként 2330 fok várható. Hétvégén és a jövő hét
elején is változékony, többnyire esős időre kell számítani, lehűlés nem valószínű.
Szeptember 8-án Fecskehajtó Kisas�szony-napja, Mária jelkép. A népi időjóslás szerint amilyen az időjárás, annak
éppen az ellenkezője jellemzi majd az
egész őszt.
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Gólzáporos győzelem
A Füzesgyarmaton elért győzelem
után esélyesként fogadta az újonc
Sajóbábonyt a Jászberényi FC a labdarúgó NB III Keleti csoportjának 5.
fordulójában, a gyöngyösi pályán. Az
első játékrészben még tartotta magát
a borsodi gárda, a szünetet követően
viszont már sokkal jobb arányban
használta ki helyzeteit Arany László
csapata, így megerősítette helyét a
tabella élén.
Szőrös Zoltán

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
szeptember 6. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

szeptember 7. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 12. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 8. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 13. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 9. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

szeptember 14. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 10. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 15. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 11. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

szeptember 16. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 8. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40;
Közvilágítás hibabejelentő 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:
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma:
06-80/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási
időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra,
csütörtökön 8-12 óra között.; REGIO-KOM Kft. szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-57/540-131, 06-57/540132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 0657/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás:
06-57/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

A kezdés előtt a jelenlévők az augusztus 28-án 72 éves korában elhunyt
Kovács Ferencre emlékeztek, aki több
évtizeden át vállalt aktív szerepet Jászberény és a Jászság labdarúgásában. A
szerény sportember játékvezetőként, illetve a járási szövetségben végzett munkájával is sokat tett a régióban a sportágért, vezette a szakosztály baráti körét,
és a sporttelep büféjét is. Munkahelyein is rendkívül szorgalmas emberként
ismerték meg, előbb a Hűtőgépgyárban, majd a Tigáz munkatársaként is.
Szeptember 4-én a Szent Imre herceg
úti temetőben helyezték örök nyugalomba.
A JFC rendkívül agilisan vetette
magát a küzdelembe. Az első kimaradt
helyzet után, a 3. percben, a SzankuFarkas összjáték utáni begurítást az érkező Szemere 10 méterről lőtte a kapuba (1-0). Nem vettek vissza a tempóból
a berényiek, és bár akadtak elpuskázott
lehetőségek, a 24. percben Szöllősi szögletéből Ludasi fejelt kapura, Szanku pedig lesipuskásként eredményesen szúrt
bele a labdába (2-0). A remek első hu-

Röviden

Autórallye. Szeptember első hétvégéjén rendezték Ózdon a Salgó Rallye
autóversenyt, ahol a jászberényi autósok közül – a Rally másodosztályos
profik között – Tóth József - Tóth Tímea
páros Ladájával a P12-es versenyszámban a 4. helyen végzett. (Fotónkon ők
láthatók – a szerk.).

Asztalitenisz. Szeptember 1-jén,
Tatán rendezték az Országos Nyílt Asztalitenisz Veterán Ranglista Versenyt,
ahol Kalla Tibor, az NGS-UNION
Jászberényi ASE versenyzője A 75+ kategória győztese lett.
Tenisz. A Jászberényi SE Tenisz
Szakosztály InterJnet Abas Kupa névvel
Országos Korosztályos Versenyt rendezett szeptember 1-2-án. Kiemelkedően
szerepelt Halápi Ákos, aki az F18 korosztályban I. helyezett lett. Az L14ben
Nagy Annamária ötödik, míg Petrányi
Dóra hatodik lett. Az F14-ben pedig
negyeddöntőig jutott: Ilonka Vilmos
(Coop Star SE) és Halápi Áron (JSE).
A teniszverseny színvonalát és hangulatát jelzi, hogy a pályáról lejövő játékosok azt kérdezték, hogy mikor lesz a
következő verseny Jászberényben, mert
ide mindig szívesen jönnek.

facebook.com/
berenycafe

szonöt perc után a vendégek is némi levegőhöz jutottak, és bár első nagy helyzetüket még elhibázták, a 35. percben
– némileg váratlanul – szépítettek. Egy
baloldali támadást követően a középen
érkező Csattos továbbított a kimozduló
Miski mellett a jobb alsó sarokba (2-1).
Az első félidőben már nem változott az eredmény, a második negyvenöt perc első tíz percében pedig széllel
kísért heves zápor zúdult a pályára. A
rendkívüli időjárási körülmények rövid
időre irreálissá tették a játékot, amit
aztán egy remek JFC ellentámadás zárt
le, aminek a végén Ludasi középről, 10
méterről tüzelt a hálóba (3-1). Újabb
tíz perc múltán Farkas futtatta Szemerét, aki a kifutó kapus mellett is elhúzott, beadását a „feladó” Farkas fejelte
be (4-1). Alig négy perc kellett a következő találathoz, amikor a becsúszva
menteni igyekvő sajóbábonyi hátvéd
kezét érte a labda, a megítélt büntetőt
pedig Szöllősi magabiztosan értékesí-

tette (5-1). A mérkőzés hajrájában az
egyre inkább visszaeső vendégekkel
szemben a JFC újabb látványos akciókkal szórakoztatta szépszámú szurkolótáborát. Előbb Fejes jó átadásából
Szanku 8 méterről szerezte meg második gólját (6-1), majd ő adott gólpasszt
a csereként beállt Bálintnak, aki a hos�szú sarokba bombázott (7-1). Teljesen
megérdemelt győzelmet aratott a jászberényi csapat, melynek különbsége
sem mondható túlzottnak a lelkes, de
elfáradó újonc ellen. Jászberényi FC –
Sajóbábony 7-1 (2-1)
A vetélytársak közül a Sényő Szolnokon kikapott, így a mieinken kívül
már csak az ESMTK veretlen, ám a
gólkülönbsége gyengébb, így a listavezető pozíciót az Eger elleni idegenbeli,
szeptember 9-én, vasárnap 16 órától
kezdődő találkozón kell a JFC-nek
megőrizni. Remélhetőleg akkor is sokan elkísérik a csapatot, s a lefújás után
ismét lesz ok az örömre.

Megérkeztek a légiósok
Azt már korábban hírül adtuk olvasóinknak, hogy kik érkeznek a jászberényi kosárlabdacsapathoz, most pedig
arról számolunk be, hogy meg is érkeztek és már edzenek is a játékosok.
Ács Tibor
Szeptember 2. vasárnapjára esett
ugyan, de ez mit sem zavarta a jászberényi kosárlabdázókat, hiszen e napon
először gyakorolt együtt a társaság. Az
újonnan érkező két magyar játékos, Fekete Viktor és Ruják Bence elmondták,
hogy szívesen vették a megkeresést és
örömmel érkeztek ismét Jászberénybe,
merthogy mindketten játszottak már
itt egy rövidebb időszakot. Mint mondták a „magyar egység” nagyon fiatal, így
mindannyian számítanak arra, hogy
szerepet kapnak a bajnokság során. Dicsérték mindketten a berényi szurkolótábort, szerintük biztos, hogy sokat segít
majd biztatásuk a mérkőzések során.
Szintén nem ismeretlen, hiszen játszott már hazánkban a szerb Djordje
Pantelic is, aki Németországból tette át
a székhelyét újra Magyarországra.
– Ismerem a régebben itt játszó játékosokat, az újakkal meg majd folya-

matosan megismerkedünk, valamint
ismerem ezt a sportcsarnokot is, hiszen
már játszottam itt régebben. Számomra mindenképpen előnyös lesz, hogy az
edzőnk Lazics mester a honfitársam,
hiszen régóta ismerjük egymást – válaszolta kérdésemre a komoly tekintetű,
de barátságos szerb játékos. Ha próbajátéka sikeres lesz, akkor - Remon Nelson mellett - egy másik amerikai játékos, Orlando Coleman is a csapat tagja
lesz, aki Új-Zélandról érkezik hozzánk.
Ő eddig csak egyszer járt hazánkban,
Pécsett és a fővárosban.
– Nem ismerem a magyar kosárlabdát, de szeretném mielőbb megismerni
és természetesen a csapattársaimat is.
Nemrég érkeztem és még nem nagyon
jártam a városban, nem volt időm szétnézni, de pótolni fogom – mondta mosolyogva az amerikai fiú.
Az előzőleg említett játékosokon kívül: Cseh György, Kerpel-Fronius Balázs,
Czirbus József, Szigedi Bence, Miljan
Rakics és Aleksza Brbaklics is jelen volt
az edzésen, így a Nikola Lazics - Lo el
Hadji Malick edzőpáros 11 játékossal
dolgozhatott. Értesülésünk szerint még
egy hátsó magas embert szeretne igazolni a JKSE.

