Új szak indult a campuson

Rendezvények, fejlesztések, barátságok

Háromgenerációs művészcsalád

Szeptember 7-én lezajlott a tanévnyitó
ünnepség a Jászberényi Campuson.
Indul a gyógypedagógia szak.
Tudósítás a 8. oldalon

A nyár főbb eseményeiről, a mozgalmas hétvége
programjairól, és a jövőt érintő korszerűsítésekről
kérdeztük Szabó Tamás polgármestert.
Interjú a 3. oldalon

Egy család, három alkotó műveit tekinthetik
meg az érdeklődők szeptember 27-ig a Szikra
Galéria tárlatán.
Írás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 37. szám (XXX./37.)
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Jászberény város lapja

A miniszter gratulál a Jászoknak Negyedszázad barátság
Vasárnap este a Szatmári Rendezvényház adott otthont a gálaestnek,
amely feltette a koronát a ötnapos
jubileumi testvérvárosi találkozóra
és alkalmat adott okiratban is megpecsételni a Jászberény-Vechta közötti negyedszázados barátság elismerését és megerősítését.
kárpáti

Pénteken, 16 órakor a Szentháromság tér színpadán kürtszó adott jelt a VIII.
Jász-Expo és Fesztivál megnyitására. A testvértelepülések delegáltjai, polgármesterek, jászkapitányok, Nagy István agrárminiszter, Farkas Sándor miniszterhelyettes, Marczinkó Zoltán helyettes államtitkár, Piroska Miklós megyei közgyűlés elnök, Pócs János országgyűlési képviselő, Berkó Attila kormánymegbízott
és valamennyi érdeklődő üdvözlését követően elsőként a város nevében Szabó
Tamás, Jászberény polgármestere köszöntötte a vásár résztvevőit.
Kárpáti Márta
A rendezvény már bebizonyította
az elmúlt évek során, hogy igény van
rá, helye van a város életében mind gazdasági, mind kulturális vonatkozásban.
A három nap minden bizonnyal csatlakozik az előző hét vásár eredményei-

Beérett
a homoktövis

A Neszűr különböző területein homoktövis ültetvényeket telepített
Jászberény város önkormányzata a
közfoglalkoztatási program keretében. A beérett bogyóstermés betakarítását Szabó Tamás polgármester is
megtekintette kedden délelőtt az 5.
– 6. dűlők közepén.
demeter
A Neszűrben összesen közel 13
hektár termőterületen tulajdonos az
önkormányzat. Az első homoktövis
ültetvényeket 2014-ben telepítették,
korábban parlagon heverő elhanyagolt
területek újra művelésbe vonásával.
Mindez a közfoglalkoztatási mintaprogram keretein belül történt.
Ebben az esztendőben termőre fordult területek – ahol a betakarítás is
folyik –, 2015-ben lettek telepítve. A
homoktövisszüret megközelítőleg 3,5
hektáron zajlik ötezer bokor termő növényről, és várhatóan október közepéig
fog tartani.
folytatás a 3. oldalon 

hez, és lehetőséget ad arra, hogy a gazdasági szereplők kapcsolataikat tovább
építsék. Az érdeklődő közönségnek
alkalmat ad betekinteni a térség gazdasági életébe, mindemellett kulturális és
gasztronómia élményeket kínál – jelentette ki a polgármester. Végezetül megköszönte valamennyi szervezőnek, tá-

mogatónak, a rendezésben valamilyen
formában részt vevőnek a munkáját.
Piroska Miklós a Jász-NagykunSzolnok megyei Közgyűlés elnöke
ünnepi köszöntőjében elsősorban
tiszteletét fejezte ki a Jászság gazdasági teljesítménye előtt. Emlékeztetett,
hogy 2010 óta 44 milliárdnyi beruházás valósult meg a térségben, amelyből
24 milliárd forintnyi fejlesztéssel Jászberény büszkélkedhet. Az elért eredmények igazolják azt a kormányzati
szándékot, amelyet a 2013-as ciklust
követően megfogalmazott az ország
vezetése.
folytatás a 4. oldalon 

Az elegáns ünnepi díszbe öltöztetett terem méltó helyszínt biztosított
az emelkedett hangulathoz, amely a 25
éves együttműködést hivatott megünnepelni. A mintegy másfélszáz német és
magyar, valamint a csatlakozott lengyel
vendégek jelenléte bizonyította, hogy
közös európaiságunk, egymás irán-

Remek nemzetközi torna

Múlt hétvégén adott otthont városunk
a Szeles Péter Emléktornának, amely
számos magas színvonalú meccset hozott. Sport. Szórakozás. Határokon
átívelő sportbarátságok szövődése.
Mindezekről egyszerre szólt a torna.
Kívánhatunk ennél többet?
Budai Levente
„Mindenképp
meg
szeretném nézni az irániak meccsét, mert kíváncsi
vagyok, hogyan tudnak
röplabdázni a vallásuknak
megfelelő speciális öltözékben” – magyarázta a
fülem hallatára ismerősének egy szurkoló, miért
érdeklődik annyira a közel-keletiek játéka iránt.
Aztán gyorsan kiderült:
közel sem csak a ruhájuk
miatt volt érdemes megnézni, mire képesek az
irániak. Hiszen nem véletlenül győzték le 3:2-re

N. V. G. - TRANS KFT.

jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

● Ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)
● Nemzetközi és belföldi szállítás.

az utóbb tornagyőzelmet ünneplő nyíregyháziakat és vitték haza az ezüstérmet
többek között Gholamali Rajabi Yazdi,
az Iráni Iszlám Köztársaság budapesti
nagykövetének elismerését kiváltva.
Erős mezőny alakult ki az idei Szeles
Péter Emléktornán. Csapatunk a kolozsvári U NTT Data 3:1-es, a PentaGödöllői RC és az ukrán Novator 3:0s legyőzésével gyorsan megmutatta,

mennyire motivált. Aztán az irániak
ellen nem sikerült megőriznie a veretlenséget Deme Gábor együttesének, akik
3:0-ra győztek kedvenceink ellen.
De vasárnap estére maradt még
egy rangadó, amelyet két extraligás
gárda, a Fatum-Nyíregyháza, valamint
a Jászberény Volleyball Team vívott
egymással.
folytatás a 10. oldalon 

ti tiszteletünk és toleranciánk hosszú
éveken át képes biztosítani a nemzetek
közötti barátságot. Ennek jegyében
hangoztak el az ünnepi köszöntők is,
elsőként Szabó Tamás Jászberény polgármesterének, majd Vechta városának
képviseletében Helmut Gels polgármester gondolatai mentén.
Huszonöt évvel ezelőtt született egy
testvériség két város között, amelyeket
1500 km távolság választ el, de a kapcsolat kötelékei nagyon közel hoztak
egymáshoz. A születést követően életben kellett tartani ezt a kapcsolatot,
amelynek alapja az emberek között
kontaktus. Köszönet illeti azokat, akik
a születés körül bábáskodtak és a folyamat örököseit is.
folytatás a 6. oldalon 

Hagyomány és
modernség
Lantoséknál
Szeptember első szerdája délutánján
kissé rendhagyó látogatásra indult az
önkormányzat delegációja a szokásos
havi rendszerességű üzembejárások
keretében. Ezúttal egy tradicionális mezőgazdász család életébe, a napi munka
szépségeibe és kihívásaiba pillanthattunk bele a portelki Lantos-farmon.
k. m.
A tanyához hangulatos, erdővel szegélyezett, ám tagadhatatlanul néhol igen rögös utakon jutott ki a küldöttség. A házigazdák, Lantos Gergő és édesanyja, Lantos
Kálmánné Piroska jó vendéglátó módjára
szívélyesen fogadták az érkezőket. A szépen rendezett udvar árnyat adó fái alatt
finom süteménnyel, üdítővel megrakott
asztal várta a látogatókat, akik mielőtt elmerültek volna az ízek élvezetében Gergőtől és Piroskától meghallgatták a gazdaság
történetének és jelenének beszámolóját.
folytatás a 2. oldalon 

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

- Computeres diagnosztikai vizsgálat, hibafelmérés,
- Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás,
- Kamion, teher- és személygépkocsi szerviz.

Igény esetén tréleres szállítással is!

Személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.
Szerviz: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
Internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Meghívó körzetbejárásra és
lakossági fórumra
Szeptember 19-én, szerdán 16.30-tól
a városi képviselő-testület részéről az
egyes számú választókerület bejárása
következik. Várom Önöket a Margitszigeten! A tervezett gyalogos útvonal:
Margit-sziget – Május 1. tér- Buszpályaudvar – Palotási János utca – Kossut
út (piac) Apponyi tér – Szövetkezet út
– Lehel vezér tér – Déryné utca – Fürdő u. – Szentháromság tér.
A lakossági fórumomat 18 órától tartom a Lehel Vezér Gimnázium földszinti
1 sz. tantermében.
Meghívott vendégeim: Szabó Tamás
polgármester, dr. Tóth Péter rendőrkapitány, Lányi László és Hegyi István irodavezetők, Alvári Csaba főépítész, a JVV
Nonprofit Zrt-től Horgosi Zsolt vezér-

igazgató és Tóth Endre ágazatvezető, valamint minden önkormányzati képviselő.
Hívom és várom a bejárásra és a lakossági fórumra az egyes számú választókerü-

let lakóit és minden tisztelt érdeklődőt!
Hajnal-Nagy Gábor
az egyes számú választókerület képviselője

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 földutak karbantartásáról
Tisztelt Külterületi Ingatlantulajdonosok! Rövidesen ismét kezdetét veszi a csapadékos őszi időjárás, mely a jászberényi
külterületeken, tanyákon élő embereknek közlekedési szempontból különösen nehéz helyzetet teremt. Csapadékos
időjárási körülmények között, főként a
mezőgazdasági és erdészeti tevékenységgel érintett területek tulajdonosai, a földutak használata során a járműveikkel az
úton nyomvályút, vagy egyéb mélyedést
képeznek, amely fokozott kellemetlenséget, illetve veszélyt jelent a külterületi
közlekedés résztvevőire nézve.
Felhívjuk az érintett közlekedők, főleg
a mezőgazdasági és erdészeti tevékenységgel foglalkozók figyelmét, hogy a földutak
használata során az útban okozott rongálódást a saját költségükön kötelesek a használatot követően azonnal helyreállítani.
Minden egyes ingatlantulajdonost és
ingatlan használót érint, miszerint mindenki köteles gondoskodni az úttal szomszédos ingatlan határától számított 1 m széles útsáv karbantartásáról. Kötelesek az 1 m
széles útsávot szabaddá tenni, a talajszinten
mért 8 cm törzsátmérőt meg nem haladó,
fás szárú növényeket, egyéb tárgyakat eltávolítani, az út vízelvezetését biztosítani.
A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének 12/2015. (VI. 11.)
önkormányzati rendelete – mely a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában
álló külterületi utak osztályba sorolásáról,
használatáról, karbantartásának és ellenőrzésének rendjéről szól – a témával kapcsolatban a következőket is tartalmazza:
4. Az út használata
4. § (2) Azon ingatlantulajdonosok,
használók, akik az ingatlan művelése,
használata során az ingatlan-nyilvántartástól eltérően az út területét is igénybe
(művelésbe, használatba) vették, kötelesek a művelést, használatot megszüntetni, az út műveléssel, használattal érintett
területét közlekedésre alkalmas állapotba
saját költségükön helyreállítani legkésőbb az e rendelet hatályba lépését követő
év május 30-ig.
4. § (3) Az ingatlantulajdonosok,
használók a területük művelése során
kötelesek az út mellett a gépi műveléshez

szükséges fordulási területet az ingatlanon belül biztosítani, az út területére a
gépekkel kifordulni tilos.
4. § (4) A közlekedés azon résztvevői,
akiknek a járműve a földúton 10 cm-t elérő, vagy meghaladó nyomvályút képez,
illetve a jármű tartozéka (eke, borona,
stb.), vontatmánya 10 cm-t elérő, vagy
meghaladó mélyedést képez, valamint az
általa vezetett, terelt állatok lábnyom mélyedése eléri, vagy meghaladja az 10 cm-t,
saját költségükön kötelesek a használatot
követően az út eredeti állapotát azonnal
helyreállítani.
5. Az utak karbantartása
5. § (2) Az ingatlantulajdonosok,
használók kötelesek gondoskodni az úttal
szomszédos ingatlan határától számított 1
m széles útsáv karbantartásáról.
5. § (3) Az ingatlantulajdonosok,
használók kötelesek a (2) bekezdés szerinti 1 m széles útsávot szabaddá tenni,
a már meg levő, a talajszinten mért 8 cm
törzsátmérőt meg nem haladó, fás szárú
növényeket, egyéb tárgyakat eltávolítani,
az út vízelvezetését biztosítani.
5. § (4) A mezőgazdasági termőföldeket és kultúrákat a szél káros hatásaitól
védő, vagy az élővilág tagjainak menedéket adó erdősávokat, bokorsávokat, fasorokat eltávolítani tilos.
5. § (5) Az erdőtulajdonos, kezelő
köteles Jászberény jegyzőjét előzetesen
írásban értesíteni a fakitermelést követő, az önkormányzat tulajdonában lévő
utakat érintő szállítási tevékenységről.
Az értesítésnek tartalmaznia kell a tevékenységet végző(k) megnevezését, elérhetőségét, az út igénybevételének módját és
időtartalmát, az igénybe veendő út (utak)
helyrajzi számát.
5. § (6) Az erdőtulajdonos, kezelő az
(5) bekezdésben meghatározott tevékenység befejezését követően az út esetleges
megrongálódását köteles haladéktalanul
kijavítani, az út eredeti állapotát helyreállítani és a forgalom biztonságát veszélyeztető
helyzetet elhárítani.
Bízva az együttműködésünkben, kérem, hogy végezze el mindenki a szükséges
útkarbantartási feladatokat!
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

2018. szeptember 13.

Hagyomány és modernség Lantoséknál
 folytatás az 1. oldalról
A Lantos család egymást követő generációk hosszú sora óta műveli a jász
földet. A jelenlegi gazdaság egy önfenntartó paraszti gazdaságból nőtte ki magát
jelenlegi formájára. A nagypapa, Lantos
Kálmán, annak idején nem lépett be a
termelőszövetkezetbe, sok nehézség árán
megtartotta a földet saját tulajdonban.
Ennek köszönhetően a rendszerváltást
megelőzően is tudott a gazdaság fejlődni, majd a kárpótlások kifizetésekor az
örökösök újabb, közel 300 hektár termőföld területet vásároltak, illetve béreltek
és gépesítettek. A kilencvenes évektől az
édesapa, Lantos Kálmán vezetésével cukorrépával kezdtek foglalkozni, ami akkoriban jól jövedelmezett. Erre alapozták
a fejlesztéseket, magtárat, szénatárolót
építettek, újabb gépeket vásároltak. Mint
tudjuk a magyar cukorfeldolgozó-ipar
azóta tönkrement, váltani kellett.
Ma kukorica, búza, napraforgó,
repce és lucerna termesztése folyik a
birtokon. 250 hektár termőföldön talajkímélő, talajmegújító módszerekkel gazdálkodnak Jászboldogháza és Jászberény
határában. A szántóföldek mellett hatvan
hektár gyep, nyolcvan hektár akác és
nyárfaerdő, valamint négyszáz anyajuh a
Lantos családi gazdaság tulajdona. Nekik
köszönhetően évente ötszáz vágóbárányt
értékesítenek. A modern gépparknak köszönhetően jelentős, mintegy ötvenhektárnyi teljes, tehát ültetéstől betakarításig
szóló, bérmunkavállalásaik is vannak. A
négy alkalmazott segítségével egy év alatt
körülbelül 700 tonna gabonát, 200 tonna olajos magvat és ugyanennyi szálas
takarmányt takarítanak be. A kínálkozó
pályázatokat igyekeznek kiaknázni, de
sokszor a szigorú feltételek már eleve kizárják az indulást. A berényi gazdakörrel
jó kapcsolatban vannak, tőlük is kapnak
információt a nyíló pályázatokról.
Szabó Tamás polgármester a képviselő-testület nevében megköszönte az
információk megosztását, és a látogatás
lehetőségét, ami lehetőséget teremt arra,
hogy a város vezetősége tapasztalati képet
kapjon a jász mezőgazdászok életéről,
értesüljön gondjainkról és sikereikről,
segítsen kéréseik teljesítésében, kérdéseik
megválaszolásában.
Balog Donát, a térség önkormányzati képviselője felhívta a figyelmet arra a
tényre, hogy a Portelket Jászboldogházá-

Emlékkép

busz is ezt az útvonalat
használja az Imrédi út
járhatatlansága miatt.
A szóbeli tájékozódást követően a birtokot körbejárva szemügyre vettük a modern
gépparkot, amellyel valamennyi mezőgazdasági munkálatot vetéstől
az aratásig, majd a bálázásig képesek elvégezni.
A gépeknek otthont
adó pajták mögül hangot adó jószágok már
kezdetektől
passzív
részesei voltak a beszélgetésnek. A karámban
anyajuhok bégettek,
hol lábukhoz dörgölődő bárányaikhoz, hol az

val összekötő földút remek állapota a házigazdák gondoskodásának köszönhető.
A háziasszony hozzáfűzte, hogy az út karbantartása saját érdekük is, hiszen a gépekkel, személyautókkal itt kénytelenek
közlekedni. Mindemellett már az iskola-

50. házassági
évfordulónkra emlékezve,
fájó szívvel de soha el nem múló szeretettel köszöntöm
immár 6. éve az angyalok közé költözött
drága feleségemet ( Margarétámat).
Aki azóta ott emlékszik erre a napra.
A szeretet csodákra képes, de arra mégsem, hogy
egy percre is visszahozzon nékem.
Ezért kérlek, hogy várj reám: én megjövök és
újra együtt lehetünk, de akkor már örökre.

1968

Emlékező férj

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szeretett,
férjem, édesapánk, nagyapánk

Köszönjük a

Muhari
József
(1944-2018)
temetésén megjelenteknek
a részvétnyilvánítást,
a virágokat, koszorúkat és
a kórus közreműködését.

idegen embersereghez fordulva. A birkákat mintegy őrként óriási kakas vigyázta,
érces hangján ő is fel-felszólalt.
A bejárás nem ért véget a birtokon
belül, autóba ülve elgurultunk a közeli legelőhöz, ahol a nyáj munkálkodott
szorgosan a fű növekedésének kordában
tartásán. A lassan lenyugvó nap sugaraitól bearanyozott mezőn igazán idilli kép
fogadta a szemlélőket. A hosszú botjára
támaszkodó juhász, bokája körül tekergő
hűséges társa, a kis fekete kutya és a békésen legelésző birkanyáj akár egy Móriczinovella megelevenedett képe is lehetett
volna. Az idő változatlansága azonban
csalóka kép, a Lantos gazdaság egy nagyon is mai, lüktető és innovatív modern
gazdaság. A tradicionális jász szorgalom
és kitartás XXI. századi mintája.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Tóth Lászlóné
szül: Hájos Mária
(1934-2018)

Köszönet Dr. Oldal Edit
háziorvosnak és asszisztensnőinek
odaadó munkájukért.

temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

A gyászoló család

Kovács Ferenc

(1946-2018)
temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Interjú

2018. szeptember 13.

Rendezvények, fejlesztések, barátságok
E heti lapszámunkból is látható, hogy
a hosszú hétvégén Jászberény városa
terhelési próbának volt kitéve. Másként fogalmazva, annyi program gyűlt
össze, hogy a szó legszorosabb értelmében nem fért be a naptárunkba. Most
volt a Jász Expo, a vechtai testvérvárosi
kapcsolat 25. évfordulójának ünnepségsorozata, kupát rendeztek a röplabdások és a bokszolók, búcsú volt
és sorolhatnánk. Szabó Tamás polgármesterrel ezekről a friss élményekről,
picit a nyárról, és a közeljövőről is beszélgettünk. Az első kérdés talán nem
sikerült túl udvariasra.
Halász Lajos
Hétvégén óvatlanul autóba ültem,
és meglepődve tapasztaltam, hogy
szinte a város minden területén, nem csak a belvárosban,
de akár a Szent Imre herceg
úton is lezárások, útakadályok
nehezítették a közlekedést.
Egy átutazó idegen alighanem
gondban lehetett.
Visszatérő panasz különösen
nyaranta, a Csángó Fesztivál és
a Mézvásár idején, hogy közlekedhetetlen a város. Kétségtelen,
hogy Jászberény nagyságához,
útszerkezetéhez képest ezek a
rendezvények hatalmasak, nem
véletlenül tarthatnak igényt országos érdeklődésre. Azonban
olyan nemes és magával ragadó
a tartalmuk, a hatásuk, hogy a
városlakók és a vendégeink is természetesnek, a nagy rendezvény
velejárójának tartják a kisebb
kellemetlenségeket. Mindazonáltal folyamatosan törjük a fejünket, hogy mit lehetne tenni
a minél zökkenőmentesebb közlekedés érdekében ilyen időszakokban is.
Ebben az évben a Csángó Fesztiválhoz
kapcsolódó útlezárást a Zirzen Janka és a
Megyeház utca közé terveztük, és ennek
a két utcának a forgalma megmaradt. Így
érzékelhetően járhatóbb, közlekedhetőbb maradt a városunk, ha úgy tetszik ez
a kísérlet bevált, a jövőben is megtartjuk.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
ezt az időszakot a város 8-10 pontján
épülő bicikliutak miatt pluszterhelés
érte…
Szeptember 30-a a fizikai kivitelezés
határideje az összes bicikliútnál, ezért
érthetően ezekben a napokban, adott
esetben a rendezvényeink hétvégéjén is
gőzerővel dolgoztak a kivitelezők. Több
helyen már befejezték a munkát, a Nagykátai úton, a Mária utcában, jól állnak
a Jász Plasztik közelében is, de javában
dolgoznak a posta előtt és sorolhatnánk.
Visszakanyarodva egy két mondattal
a nyárhoz és a rendezvényekhez, úgy
tapasztalom, hogy profi szervezésű, kimunkált, nagy rendezvényeink vannak,
amelyek mégis mindig mások, és ez különös varázst ad a látogatók számára. Ezért
van az, hogy kialakult egy törzsközönség,
amely semmiképpen nem mulasztaná
el évről-évre a csak itt megtapasztalható
élményeket. Ez érvényes a Csángó Fesztiválra és a Mézvásárra is, amelyek hosszú
évek hagyományaira építkezhetnek, de a
Jász Expora is, ami ebben az évben már a
nyolcadik volt.
A mostani hétvégéről beszéljünk
még, de a bicikliutak építése kapcsán
röviden térjünk ki a fejlesztésekre.
A város nagy volumenű beruházásai az említett – szem előtt lévő –,
bicikliutakhoz képest érdekes módon
„rejtettebb” környezetben készülnek.
Ilyen az állatkert mező felőli részén jó
ütemben épülő bemutatóközpont, a
Hatvani útról sem nagyon lehet látni a
fogyatékkal élők nappali otthonának

emelkedő falait és a Magyar utcában zajló bölcsődeberuházás is csak közvetlen
közelről látható. Ez utóbbi a legsürgősebb, hiszen év végén használatbavételi
kötelezettségünk van. Ezek a beruházások olyan készültségi állapotban vannak,
hogy a pályázati pénzek mellé szükséges
önerő miatt, a kormány által jóváhagyott
hitelkeret terhére konkrét csomagot kell
összeállítanunk a bankkal egyeztetve
4-500 millió forint értékben a sikeres
befejezés érdekében.
Van olyan terület, ahol lemaradás
tapasztalható a beruházásoknál?
A fent említett három példa valóban
a leggyorsabban haladó fejlesztéseink
közé tartozik. Meg kell osztani erőinket,
például a bölcsőde melletti tervezett lakópark telkeinek felajánlása addig nem
történhet meg, amíg ott a közműveket

megfelelően ki nem alakítjuk. A tervek
erre is megvannak, és az első lépés – a
bölcsőde –, után következhet majd a második. Ugyanígy indulásra készen állunk
a Malom-projekt kapcsán, amihez rendelkezésre áll az elnyert pályázati összeg,
a tervek, a közbeszerzést kell lebonyolítanunk. Ha minden példa felsorolása
nélkül általános érvénnyel szeretnénk
fogalmazni, akkor elmondható, hogy
a mostani uniós pénzügyi ciklus végéig, tehát 2020 december utolsó napjáig
minden fontos, tervezett beruházást be
fogunk fejezni fizikailag.
Az elmúlt hétvége eseményeiről
mostani lapszámunkban bőven írunk.
Nagy sikernek mondható az expó,
most azonban inkább a testvérvárosi
kapcsolatokról kérdezzük. 25 év az
mégiscsak majd egy emberöltő.
Ahogy közeledett ez a jubileum,
egyre koncentráltabban készültünk rá,
terveztük a programját, a tartalmát. Úgy
gondolom, hogy ez az esemény a saját lábán is megállt volna. de munkatársaink
találtak néhány uniós pályázatot, amit
mintha a mi kapcsolatunkra írtak volna ki. Ennek a segítségével tudtuk ilyen
sokrétűen és ilyen sok résztvevővel megszervezni ezt az alkalmat. A lényeg persze
az, hogy a német demokrácia, gazdaság,
a szociális rendszerük bizony előttünk jár,
még ha nagypolitikájuk bizonyos elemeiben időnként tévútra jut.
Ha ezt említi, előtérbe tolakodik
egy kérdés. A jubileumi rendezvények
98%-ban lelkesítőek, szívmelengetőek
voltak, nem csak simán barátságosak.
Felidézték a 20. évforduló kapcsán
történt itthoni és az egy évre rá zajló
vechtai eseményeket, és találkozásokat
is. Ugyanakkor a nagypolitika, különösen a fórum rendezvényeire betolakodott.
A vechtaiakkal mindig családias volt
a kapcsolatunk, úgy viselkedtek, mint

az idősebb testvér. Noha fejlettebbek,
előrébb járnak sok tekintetben, mint
említettem, nem kioktattak bennünket, hanem olykor vitáztunk. Mindketten igyekeztünk elfogadtatni a magunk
szempontjait. Polgármesterük profi politikus, a merkeli vonal képviselője, aki
különösen az USA és Európa viszonyában történt katonapolitikai, gazdasági
változások miatt azt hangsúlyozza, hogy
Európának egységesnek kell lenni. Mi
ezzel egyetértünk, de azt vetjük fel, hogy
a jó törekvések mentén legyünk egységesek. Hogy mi a jó, azt viszont meg kell
beszélni. Polémia tehát mindig is volt, de
ez családias, előre vivő jellegű.
Működik a kölcsönösség?
Nem csak mi tartjuk fontosnak megismerni az ő gondolataikat, életüket,
gyakorlatukat, de ők is törekednek arra,
hogy például a gyerekeiknek bemutassák, milyen az élet Európa más részein. Nem véletlenül
olyan sikeresek a jászberényi zoo
táborok, amelyekben részt vesznek. Másrészt szívesen támogatnak bennünket, nehéz is lenne
felsorolni, hogy az évek során
kórházi ágyaktól a szociális, oktatási, kulturális segítségen át a
most a Szent Ferenc Egyesített
Szociális Intézmény kertjében átadott kerti pavilonig mi mindennel támogattak bennünket. Ez a
polémia és támogatás egyébként
a mi többi testvérvárosi kapcsolatainkban is működik. Mi is támogatjuk azokat a településeket,
amelyeknél szerencsésebb helyzetben vagyunk.
Vegyük úgy, hogy tulajdonképpen ezzel a zsúfolt
hétvégével el is búcsúzunk a
nyártól?
Úgy gondolom, hogy más
években ez így történt, most azonban
még hátra van a nyári időszak megkoronázása. Két hét múlva, szeptember 2223-án még részesei leszünk a Jász Ünnep
elnevezésű, nagyszabású rendezvénynek
Budapesten. A Vajdahunyad várban és
környékén a többi jász és kirajzott jász településsel együtt bemutatjuk értékeinket,
kincseinket, hagyományainkat a széles
közönségnek. Az előkészítő munkálatok
miatt sűrű napok elé nézünk. Remélem,
hogy nemcsak a budapestiek, de a Jászságban élők is élnek az alkalommal és
kilátogatnak erre a pompázatosnak ígérkező rendezvényre.
Egy teljesen más témáról szeretnénk még kérdezni. A korábbi időszakoktól eltérően a mostani ciklus nem
négy, hanem ötéves. Történelmietlen,
de mégis, mi zajlana napjainkban, ha
most is négy éves lenne?
Akkor javában készítenénk a leltárt az
elmúlt ciklusról, és benne lennénk nyakig a választási kampányban, annak is a
legintenzívebb szakaszában. Kétségtelen,
hogy sokkal örömtelibb, és hasznosabb is
az előkészített fejlesztéseket, beruházásokat menedzselni, építeni-szépíteni a várost. Szerencsés a testület – és én is mint
polgármester – , hogy ezt átélhetjük.
Ilyenkor szokott a közvélemény
kutató betoppanni, és megkérdezni:
Ha most hétvégén lenne a választás,
elindulna? Másoktól is megkérdezzük
ezekben a napokban…
Játékos a kérdés, de – ha rejtve is –,
van súlya, így eszerint válaszolok. Úgy
gondolom, hogy a mostani és az előző
ciklus számos kihívással és lehetőséggel
volt telített, rengeteg pozitívumot hozott a városnak. Egy nagyszerű fejlődési
ívet rajzol ez az időszak, ami reményteli
jövőbe mutat. A megkezdett munkát
töretlenül folytatni kell. Hétvégén is indulnék, és jövő ősszel is ez a határozott
szándékom.
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Beérett a homoktövis

 folytatás az 1. oldalról
Idén 15 ember dolgozott a mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban, akik elsősorban a Neszűr területén
élnek. Ezzel teljesült a program fő célkitűzése, munkalehetőséghez juttatták a szegregált
területeken élő, alacsony
iskolai végzettséggel rendelkező lakosokat, és megindították a területek szociális, valamint gazdasági
rehabilitációját is.
A homoktövis kiváló beltartalmi értékekkel
rendelkezik, a nyár végi
esőzések kifejezetten kedveztek a várható terméshozamnak, így a tavalyinál
nagyobb hektáronkénti
hozam várható. Az értékesítés az Első Magyar
Homoktövis Szövetség segítségével várhatóan idén
is külföldi piacra történik
majd. A 2017. év értékesítési bevétele 5.698.084 Ft
(bruttó összeg) volt. Ezt az
összeget ebben az esztendőben járdaépítésre fordította az önkormányzat

közfoglalkoztatási program keretében.
2019-től 6,5 hektár vágásforgóval
zajlik majd a termelés, ugyanis a vágás
miatt egy adott területről csak kétévente lehetséges a betakarítás.

Megújult a Piac Market
Szeptember 3-án nyitotta meg ismét
kapuit a városunk piacterén található élelmiszerüzlet, melyet immáron
megújult formában vehettek birtokba a vásárlók.
Kazsimér
A szeptember 5-én Szabó Tamás
polgármester bejárásával hivatalosan is
elkészültnek nyilvánított üzlet 25 millió forintnyi beruházás eredményeképp
újulhatott meg. A korszerűsítés forrása egyrészt önerőből és uniós hitelből,
másrészt a város támogatásából gyűlt
össze – nyilatkozta lapunknak Sárközi
Csaba üzlettulajdonos.
Elég már a bolt lépcsőjére fellépnünk, hogy figyelmünket megragadják
az alig tizenhárom nap alatt eszközölt

változások, melyek érintették többek
között az üzlet elektromos- és fűtési
rendszerét, a nyílászárókat, valamint
a belső berendezés alkotóelemeit is.
Azonban nem csupán a külcsín kapott
esztétikusabb és modernebb megjelenést. A termékválasztékban többféle
gyümölcs és zöldség, frissen sütött pizzák, pékáruk – melyek helyben, napjában többször készülnek –, és főzött
kávé is helyet kapott.
A megnagyobbodott üzlettér, a két
pénztár és az új funkciók 20%-os létszámbővülést eredményeztek. Jelenleg
15 alkalmazott dolgozik a Piac Marketben, 3-4 fő egy műszakban hétfőtől
szombatig, reggel 6-tól este 10 óráig.
Vasárnap a régi és új vásárlókat reggel
7-től ugyanúgy 10-ig várják a korszerűsített kereskedésben.

4. oldal

www.jku.hu

Expó

2018. szeptember 13.

A miniszter gratulál a Jászoknak
 folytatás az 1. oldalról
Külön kiemelendőek a foglalkoztatásban és a gazdasági növekedésben elért
eredmények. A TOP-os források keretében 12 milliárd forintnyi forrás érkezik a
Jászságba, amelyben komoly szerepe van
a Jászság országgyűlési képviselőjének és
az itteni polgármestereknek is. A közös
munkának köszönhetően ma már nem
csupán pályázóként, de megvalósítóként
is példamutató szerepe van a térségnek.
Az eredmények bizonyítják, hogy az állami szféra, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködése sikerre visz.
Azok a vállalkozások, amelyeknek a
Jászság növekedését köszönhetjük, ma ünnepi díszben jelennek meg a Jász Expón,
bemutatják szolgáltatásaikat, termékeiket
– nyitotta ünnepi gondolatmenetét Pócs
János, a jászság országgyűlési képviselője.
Amikor a vásárlók megismerik a bemutatott termékeket, akkor minden bizonnyal
megfogalmazódik bennük a gondolat,
hogy helyben kell vásárolniuk, ezzel növelve a belső fogyasztást. Kiemelte, minden, a térségben elköltött forint dupla
annyit ér, hiszen így visszakerül hozzánk.
Mindent, amire szükségünk van helyben
is meg tudunk venni. Legyen ilyen formán is erős bennünk a patrióta szellem!
Az expónak ez az egyik legfontosabb
üzenete. Emlékeztetett: a rendszerváltás
után jászsági garázsokból, kis műhelyekből kinőtt vállalkozások ma a megyei és az
országos gazdasági top listák élén állnak.
A helyi vállalkozások sikere pontos tükörképe a mai kormányzati stratégiának,
mert bebizonyították azt, hogy a kicsikből is lehetnek nagyok. Ma a Jászságban
a vállalkozói szférában dolgozók száma
meghaladja a 27 ezret. Elsősorban nekik
köszönhető, hogy térségünkben újra a teljes foglalkoztatás a tét. Ennyi munkahelyteremtés és adóbefizetés hozadékaként
okuk és joguk, hogy a vállalkozók aktív
részesei legyenek a közéletnek.
Jó érzés volt megérkezni ide és látni
azt, hogy reménységgel tekintenek a jövőbe – fogalmazott vásárnyitó beszédében
Nagy István agrárminiszter. A térségnek
az ország gazdasági térképén kiemelkedő
helyzete a vállalkozók mellett köszönhető a Jászság politikusainak, vezetőinek is,
akik rengeteget dolgoznak a sikerekért. A
kitartás, a kemény küzdeni akarás, a tu-

dás vezetett eredményre. A jászok sikere a
hagyományaikban, a kultúrájukban gyökeredzik. – Önöknek van mibe kapaszkodniuk, méltán lehetnek büszke jászok.
Itt már tudják, nem mindig az az érték és
minőség, ami külföldről érkezik. A saját
termékeink frissek, kiválóak, hazaiak. Az
expó alkalmat ad arra, hogy értékeljük
a hazain belül is a sajátunkat, meggyőződjünk arról, hogy ez a legjobb, amit
mi saját magunknak itt helyben termelünk. Értékeljük a régión belüli áruellátást, a fogyasztást, mert ez az, ami igazán
fel tudja pörgetni a gazdaságot. Álljunk
meg és gratuláljunk magunknak, a szomszédjainknak a jó munkáért, ahogy én
magam is gratulálok a jászoknak! Legyenek büszkék arra, amit elértek, kívánom,
legyen erejük megtartani és folytatni a
megkezdett utat! – mondta a miniszter.
A 8. Jász- Expo díszvendége Cegléd
városa volt. A tanúsító okiratot Borbás
Ferenc jászkun kapitány kíséretében Szabó Tamás nyújtotta át Takács Lászlónak,
Cegléd polgármesterének. A tanúsítvány
szövegét a főkapitány olvasta fel.
Cegléd polgármestere városa nevében mondott köszönetet a meghívásért.
Irigységgel vegyes csodálattal méltatta a
rendezvényt, és Jászberényt. Párhuzamot
volt az ezer szállal kötődő településeink
között. Röviden ismertette Cegléd jövőre
vonatkozó infrastrukturális és gazdasági
terveit. Figyelembe ajánlotta a vásárban
megjelenő helyi vállalkozást, a turizmus
standját, kulturális műsoraikat és kóstolóra invitálta a látogatókat a település
gasztronómiai bemutatóján.

A továbbiakban az expó díjazottai
léptek színpadra. A vásár nagydíját a
ceglédi Komandor Lux Kft. vette át a
minisztertől. A vásárdíjat Szabó János
vásárigazgató a Konkoly Electro Kft.
képviselőjének adta át. A megyei önkormányzat különdíját a berekfürdői Hubai
Ökofarmnak Piroska Miklós adta át.
Jászberény város különdíját Szabó Tamás
a Qualité 96 Kft. vezetőjének nyújtotta
át. A Jászsági Önkormányzatok Szövetségének különdíját az elnök, Farkas Ferenc
a Molnár Méhészet képviselőjének adta
oda. A megyei kereskedelmi és iparkamara különdíját a Fortaco Zrt. - Jászberény,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíját a jászapáti Sütőház Kft. vette át.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
szövetségének különdíját a Héjja Esküvői
Ruhaszalon nyerte Ceglédről. A Jászsági
Menedzser Klub Egyesület különdíját
Kalla Pál kádármesternek ítélték oda.
Az ünnepélyes ceremóniát követően a
miniszter és valamennyi díszvendég látogatást tettek a vásárban, ahol Nagy István
minden kiállítóval beszédbe elegyedett,
személyesen tájékozódott a térség gazdasági helyzetéről, megkóstolta a termékeket,
megszemlélte a kiállított tárgyakat, információt szerzett a szolgáltatásokról.
A továbbiakban a Bathó Palota
díszterme fogadta be a vendégeket,
ahol az állófogadás előtt Nagy István
miniszter mondott pohárköszöntőt,
melyben elismerő szavakkal méltatta
a vásárban látottakat, elismerte a gazdasági sikereket és további hasonlóan
kiváló eredményeket kívánt.

Az igazi pálinkáról
Az elmúlt hét vasárnapján a Jász Múzeum adott otthont a VII. Jászsági
Pálinkamustra és Párlatverseny rendezvénynek, melyet a Jászsági Pálinka
Lovagrend hirdetett még és az éppen
zajló Jász-Expo és Fesztivál kapcsolódó
programja is lett egyben.
duka
Le kell szögeznünk, a Jászságban
nagy hagyománya van a pálinkafőzésnek és a fogyasztásnak. Ezt mi sem bizonyította jobban, mint az a 96 bírálatra
leadott pálinkaminta félliteres üvegekbe
zárva, ami a Jász Múzeum udvarán a
zsűrizését várta. A kóstolások sora még
kora délelőtt elkezdődött több asztaltársaságban, melyekben a Jászsági mellett a
Zentai és Bükki Pálinka Lovagrend tagjai
is helyet foglaltak. A legjobb párlat kiválasztásában a Jászsági Méz Lovagrend
pálinkakedvelő tagjai és emeritus jászkapitányok is besegítettek. Nézzük hogyan
is zajlik a pálinkabírálat, milyen mozdulatok szükségesek ehhez. Fel kell emelni a
poharat, meg kell nézni a színét, bele kell
szagolni, hogy megillatozhassuk az aromáját. Ahhoz, hogy érezzük az ízét, meg
kell kóstolni, picit a szájban tartani, majd
lenyelni és megvárni milyen a lecsengé-

se. A legmagasabb bírálati pontot kapott
tíz pálinkát a főzsűri újrabírálja, hogy eldöntsék, mely párlatok kapják a címzetes
minősítést, és a nívós díjazást.
Időközben a Jász Múzeum nagytermében a pálinkakészítés és kóstolás
gyakorlatáról tartott előadást szép számú
érdeklődőnek – köztük a vechtai testvérvárosi delegáció német tagjainak –, Szabó
Sándor, a Jászsági Pálinka Lovagrend tagja.
A zsűrizés lezárását követően elkészültek a minősítések, az eredmények
kihirdetése népes közönség előtt, a Szentháromság téren felállított színpadon
zajlott. Itt Kalla Pál, a Jászsági Pálinka
Lovagrend nagymestere felkérte a jelenlévő Szabó Tamás polgármestert, hogy
köszöntse az egybegyűlteket. Városunk
elöljárója elmondta, a minőségi pálinka
készítés kultúrájában azaz érzés a legjobb,
mikor az ember büszkén kínálja párlatát.
Ez az enyém, én készítettem, olyan gondossággal, hogy a legkényesebb igényeket
is kiszolgálja.
A folytatásban Orosz János, a Bükki
Pálinka Lovagrend nagymestere értékelő
beszédében elmondta, a pálinka az egyik
nemzeti értékünk, hungarikumunk,
ami a világban lassan hírnevet szerez, és
méltó helyére kerül. A nevezett pálinkák
minőségében javulást tapasztalt, ma már

kényesek az emberek arra, milyen párlatot főznek és fogyasztanak. Pálinkából
a legtöbbet és legszélesebb palettát mi
magyarok állítjuk elő, számtalan olyan
gyümölcs, sőt már zöldség is van, amiből
főzünk. A VII. Jászsági Pálinkamustra
díjazottjai olyan pálinkákat állítottak elő,
amivel bárkit bármikor meg lehet kínálni.
Az arany, ezüst, bronz minősítéseket oklevéllel ismerték el. A nagydíjas
pálinkák közül a „Legjobb jász pálinka”
címet Nagy Gyula Otelló szőlőből készült
pálinkája érdemelte ki. A „Jászsági Pálinkamustra legjobb pálinkája” minősítést
Biriczki István barack pálinkája kapta. A
„Jászság legjobb és legkülönlegesebb pálinkája” címmel Konkoly Szabolcs gönci
sárgabarack pálinkáját illették.
Az esemény zárásaként Kalla Pál
nagymester a „Kellemes pálinka fogyasztást mindenkinek!” felszólítással
köszönt el.
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Koncertélmények estéről estére

Egy címszó alatt futottak a pénteki
vásárnyitót és díjátadót követő színpadi
programok, mely nem más volt, mint
a Hevesi. A sztárvendég megérkezése előtt azonban Hevesi Tamás bátyja,
Imre játszott hattagú bandájával, akik-

lin énekes vitte el a hátán egész teret
betöltő hangterjedelmével, de az épp
Amerikában tartózkodó gitáros helyére
beugró, fiatal zenész sem okozott, csak
kellemes csalódást Punnany Massif feldolgozásával. Időközben Magna Cum
Laude slágerek is elhangzottak, mivel
kiderült, Mező Misire épp Hevesi Imre
talált rá, mikor még egy szál kannával
kísérte frappáns szövegeit a falu szélén.
Némi késéssel ugyan, de annál nagyobb energiával robbant be fél kilenc
tájékán Hevesi Tamás, aki életvidámságával mozgásra bírta az addig csak

kel a szóbeszéd szerint nem kevesebb,
mint harmincórányi folyamatos, ismétlés nélküli zeneszolgáltatásra képesek. Miután ezt megtudhattuk, mindjárt kevésbé aggódtunk az autópályán
dugóba keveredett Tamás miatt, és
hamar az ország egyik legfelkapottabb
parti zenekarára bíztuk magunkat.
Nagy volt az öröm a közönség körében, hogy a jazz, standard, rock, funky, blues, latin amerikai és szalondallamokban is otthonosan mozgó együttes
évi 150 élő koncertjébe városunk is
belefért, így az örök klasszikus magyar
nótákat hozó fellépők után végre friss
zeneélménnyel is gazdagodhattunk. A
műsort egyértelműen Molnár Kata-

lábával doboló, korosodó publikumot
is. Gyakorlott művészhez méltón – és
igyekezvén kiengesztelni a rá várókat
–, nem hagyta abba a koncertet a kiírt
zárás szerint, így bőven belefértek repertoárjába az ismertebb dalok mellett
LGT zeneművek is.
Szombaton a délutáni népdalszekciót a helyi kötődésű Cool and the Jazz
Band váltotta fel nevükhöz is méltón
jazzdalok élő átdolgozásával, de már a
zenekar fellépése során is érezni lehetett
a Jászmagyarok újbóli összeállását övező várakozást.
A Jászság együttesének visszatérését, az ismert rockfolk kultúrkincsek
felcsendülését olyannyira várta a több

Három estén át élvezhettük a különböző zenei csemegéket a nyolcadik
alkalommal megrendezett Jász-Expo
és Fesztivál ideje alatt a Szentháromság téren.
Kazsimér Nóra

száz főből álló rajongótábor, hogy mikor Pataki Mónika megállt a színpadon,
a felszabaduló, hosszantartó üdvrivalgás minden tag szemébe könnyeket
csalt. A konferáló a vásár legemlékezetesebb produkciójaként harangozta be
Bánfi Ferencéket, akik 10 év, 95 koncert
és 2 lemez után döntöttek úgy, hogy
2016-ban befejezik pályafutásukat. A
sors fintora, hogy éppen az expo emelvényén jelentették be karrierjük végét,
melyen most ha egy alkalomra is, de
újból az autentikus népi hangszereké
és rockhangzásé volt a főszerep. Műsorukat pirotechnikai elemekkel tették
még hatásosabbá, az időről-időre felcsapó lángok mögött jól szólt az Olyan
országot szeretnék, vagy a Jászkunsági
gyerek, melyek talán soha előtte nem
hangzottak ilyen megindítóan.
Ha feltennénk a kérdést, hogy melyik az a formáció, melynek tagjai képesek egyszerre Halott pénzt, Pápai
Jocit és Modern Talkingot is játszani –
kidomborítva a zenészek legkínosabb
tulajdonságait – akkor egyértelműen a
már 28 éve szünet nélkül bohóckodó
Irigy Hónaljmirigy jut az eszünkbe. A
nyolcasfogatból most csak négyen jöttek
el, ám ők is elegek voltak ahhoz, hogy
egy tűt se lehessen leejteni a gimnázium
előtti utcában. Az őrültségre minden
korosztály vevő volt, de a mirigyek igyekeztek a fiatalabb közönségre koncentrálni aktuális munkáikkal, friss közéleti
szituációkra reagáló bölcsességeikkel,
miközben nem maradt el a már klas�szikus Numera király vagy a Tiszta vizet igyanak az állatok című szerzemény
sem. Poénos rímgyűjteményüknél már
csak dekoratív – zömében eredetileg
nőknek készített – jelmezeik borzolták
jobban a kedélyeket. A fellépő ruhákkal
egyébként nem sok gondjuk akadt, hiszen ha véletlenül nem volt idő rendesen felvenni, az sem tűnt fel senkinek.
Csapnivaló vásárzáró előadásukat – és
ez esetükben bóknak számít – vastaps
jutalmazta, mely a három nap változatos műfajainak és a zene által kiváltott
érzelmek sokszínűségének is szólt.

Cegléd volt a díszvendégünk
Már hagyomány a Jász-Expo és Fesztivál életében, hogy minden évben
bemutatkozik egy település gasztronómiai és kulturális felhozatalával.
Idén sem volt másképp, a VIII. JászExpo és Fesztivál vendégeként szombaton Cegléd küldötteit köszöntöttük a Szentháromság tér színpadán.
szabó
A délelőtt a kicsiknek kedvezett,
hiszen a Kelepelő Bábcsoport előadásában A három kívánság című népmese-feldolgozás elevenedett meg a
színpadon. A nyári meleget visszaidéző napsugarak elől többen az árnyékba vonultak és onnan nézték a három
kívánság beteljesedését, vagyis azt, hogyan került a kolbász a gazda orráról a
lábasba. A Központi Óvoda óvópedagógusainak ismét sikerült mosolyt csalni a gyermekek arcára, sőt mi több a
felnőttek is láthatóan jól szórakoztak.
A gyermekműsor után ebédre hangoltak a technikusok. Első szólamként
a déli harangszó nyitotta meg a Ceglédi
Ízek Kóstolóját, ezt követően Farkas
Rozika, Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díjas nótaénekes lépett a színpadra,
akit Berec Zsolt, a Jászkerült Nonprofit
Kft. vezetője kísért szintetizátoron. A
jó hangulat és az ínycsiklandozó illatok meghozták az étvágyat Laska Pista csapatának főztjéhez. Az asztalokra

öreglebbencs került, de mielőtt a tálalás
elkezdődött volna, Ecser István szakács
mesélt lapunknak az ebédről. Elmondta, hogy laktató, füstölt ízvilágú egytálétel készült, melyet annak idején a
régiek előszeretettel fogyasztottak szőlőkben a reggeliből megmaradt szalonna, krumpli felhasználásával.
A továbbiakban lapunknak azt is
elmondta, hogy Cegléden nagy hagyománya van a Laskafesztiválnak, melyre
idén második alkalommal jelentkezett
csapatuk. 2015-ben a zsűri különdíjával tértek haza, ez évben pedig megnyerték a főzőverseny első helyét. Tehát
biztos kezekben tudhattuk az aznapi

ebédet, melyből több száz adag fogyott
el a déli órákban.
A Szentháromság tér színpadán a
Szederinda Népdalkör előadása nyitotta az ebéd utáni kulturális műsorok
sorát. A 2001-ben dalos kedvű nyugdíjasokból alakult népdalkör célja az
eredeti népdalok megőrzése és továbbadása a fiatalabb generációk számára.
Repertoárjukban Vajdaságból gyűjtött
népdalok szerepeltek, de más magyar
nyelvterületről származó népdalokat
is hallhattunk tőlük. Természetesen
felléptek helyi büszkeségeink, a fennállásának 47. évét ünneplő Kossuth Népdalkör tagjai is.
Utánuk ismét Cegléd adott ízelítőt,
de ezúttal nem gasztronómia, hanem
kulturális területen. A Patkós Irma
Művészeti Iskola növendékei operettel,
retró zenével és olykor prózával örvendeztették meg közönségüket. Hernádi
Péter hangjával és egy szál gitárral hozta
el a zenei élet nagyjait, többek között
Michael Bublé dalát, és Leonard Cohen szerzeményét.
Végül a lajosmizsei MASZK Színjátszó Kör vitte színpadra Karinthy
Frigyes: A bűvös szék című komédiáját. A politikus irodájában található
igazmondásra bíró szék számos humoros szituációt eredményezett. Ugyan a
forgatókönyv némileg eltért Karinthy
eredeti szövegkönyvétől, az üzenet így
is teljesen átjött, még ma is aktuális.
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Negyedszázad barátság
 folytatás az 1. oldalról
Az örökösök nevében nagy tisztelettel adok hálát mindenkinek, akik
ebben a 25 évvel ezelőtti eseményben
részt vettek és ugyancsak köszönet
azoknak, akik az elmúlt negyed évszázadot tartalommal megtöltötték
– mondta Szabó Tamás. Az elmúlt
évek bebizonyították, hogy a valódi
partnerkapcsolat lényege az egyes emberek, a városok közösségeinek valódi
jelenléte. Ebben példamutató volt ez a
25 év. Számtalanszor történtek olyan
programok, amelyeket a városlakók
fogalmaztak meg és továbbítottak kivitelezés, támogatás céljából a városok
vezetői felé. A magyar nyelv jól kifejezi azt a kapcsolatot, amely a városaink
közötti kialakult, hiszen esetünkben a
partnervárosi kapcsolatok úgy működnek, mint egy családban a testvérek
közötti viszony. Egymást támogatjuk,
a tapasztaltabb segíti a fiatalabbat. A
kezdeti időszakban mi, magyarok még
csak tanultuk a demokráciát, többpártrendszert, az európaiság szabályait. Nagyon hasznos volt az ezekben a dolgokban előttünk járó nagyobb testvérünk,
aki segített, eligazított. Támogatásukat
ma is érezzük és köszönjük. Számos
esetben a tapasztalati segítség mellett
materialista eszközökkel is kaptunk
támogatást tőlük. A köszönet mellett
mi mindig megpróbáltuk valamilyen
módon viszonozni is a támogatásokat.
Reményemet fejezem ki, hogy a jövőben is ugyanilyen gyümölcsöző lesz a
partnerségünk, s ennek a néhány napnak az emléke és tapasztalata is tovább
erősíti a kapcsolatunkat!
Helmut Gels köszönetét fejezte ki
a meghívásért, az ünnepi alkalomért és
az elhangzott gondolatokért, amelyekkel teljes mértékben azonosult. A pol-

gármester felidézte a partnerkapcsolatot dokumentáló okiratok jászberényi,
majd vechtai aláírásának pillanatait és
emlékezetbe idézte azt a tényt, hogy
a két város gimnáziumai között létrejött kapcsolat még ennél is messzebbre
nyúlik vissza az időben. Nagy András és
Wolfgang Zatte iskolaigazgatók 1988ban vették fel egymással a kapcsolatot
és fűzték össze a gimnáziumokat, meglapozva ezzel egy testvérvárosi együttműködés létrejöttét, amelyet Magyar
Levente és Bernard Kühling polgármester szentesített a testvérvárosi okirat
aláírásával 1993 júniusában. Az akkori
és a jelenlegi polgármesterek mindan�nyian az európaiságot képviselik, az
együttműködést, amelyet megkönnyített az 1989-es határnyitás, amelyért
ma is hálásak vagyunk a magyar népnek –emelte ki Vechta polgármestere.
A kétkedők számára bebizonyítottuk,
hogy a távolság ellenére is meg tudjuk
tartani a kapcsolatainkat és eredményesen együtt tudunk működni. 25
éve boldog ez a kapcsolat, amely olyan
valódi emberi közösségeket hozott létre, mint barátságok, házasságok, civil
szervezetek, sportegyesületek tagjai,
iskolák tanulói, pedagógusai közötti
együttműködés. A közösség az együttléten keresztül jön létre és a közösség
az, amely az együttlétet meghatározza
és segíti. A testvérvárosi kapcsolatok
jövőjének alapja a fiatalok találkozása,
ennek jegyében kell közösen gondolkodnunk, ahogy tettük ezt az elmúlt
három napban is. Sokat köszönhetünk
a két város baráti körének is, melyek elnökeit külön meg kell említeni a kapcsolatok életben tartásakor.
Helmut Gels felhívta a figyelmet
Amerika és Európa szembenállására,
amelyre az unió a szolidaritás szellemé-

Számítanak a fiatalokra
A VIII. Jász-Expo és Fesztivál,
Jászberény-Vechta városainak 25 éves
testvérvárosi kapcsolata, valamint egy
nyertes pályázati lehetőség apropójából szeptember 6-10-ig több mint kilencven erdélyi magyar, német és lengyel vendég látogatott el Jászberénybe,
hogy az izgalmas programokon keresztül megismerhessenek egy szeletet
otthonunkból.
Kazsimér Nóra
A találkozás legelső hivatalos állomása az a kerekasztal-beszélgetés volt, melyet
szeptember 6-án, csütörtökön tartottak a
Polgármesteri Hivatal dísztermében. A
testvérvárosi múltunk közös eredményeiről és a jövőbeni lehetséges együttműködésekről elnevezésű konferenciát a két
város baráti körének elnöke, Egervölgyi
József, valamint Karl-Heinz Wehry moderálta, aki köszöntőjében visszaidézte
a szerződés megkötésének történetét és
előzményeit.
– Az akkori polgármesterünk azt
mondta, gondoljatok a gyerekekre, a fiatalokra, de azt is mondta, hogy ennek
az együttműködésnek nem a politika és
nem is a városvezetések együttműködésének kell lennie. Valójában az 1989-es
magyar határnyitás volt az a döntő pillanat, mely egy új korszak kezdetét jelentette Európában számunkra. Az oktatási
intézmények között kezdődő kapcsolat
lassan kibővült a tűzoltókkal, baráti körökkel, zenészekkel, kórusokkal és önkormányzatokkal, melynek eredményeképp
1994-ben a két akkori polgármester, Bernard Kühling és Magyar Levente aláírták a
testvérvárosi szerződést.
A két város megszámlálhatatlan ta-

pasztalatot és felejthetetlen, szeretetteli
pillanatot osztott meg egymással ez alatt
a jubileumi 25 év alatt.
A fiatalok fontosságára Egervölgyi
József is kitért köszöntő beszédében, aki a
Vechtával való összefogást kimagaslónak
értékelte.
– Jászberénynek kilenc testvérvárosa
van, ebből hetet volt szerencsém jobban,
illetve kevésbé megismerni, de az intenzitást, a naprakészséget, a kiterjedtséget,
a személyes kapcsolatokat, a szervezeti
és egyesületi mozgásokat illetően Vechta
mindig is egyedülálló helyet foglalt el a
szívünkben – részletezte az elnök, majd
hozzátette, a fiatalok bevonása és támogatása mindennél előrébb helyezendő.
Napjainkra ez a célkitűzés megvalósulni látszik, hiszen Szatmári Antalné
alpolgármester asszony épp egy önkormányzat által elnyert uniós pályázatról
számolt be, melynek célja, hogy a fiatalok is megismerhessék a nemzetközösség
országait.

ben kell, hogy választ találjon. Együtt
kell megoldást találnunk a helyzetre jó
érzékkel, előítéletek nélkül a közösség
egységében. A testvérvárosi együttműködés példájából okulva láthatjuk,
hogy mindez működhet a különböző
véleményeket ütköztetve és egy nevezőre hozva, tiszteletre és a közös gyökerekre alapozva. Ez a barátságunk kulcsa
és Európa tükörképe is.
Végezetül Vechta polgármestere megköszönte a vendégszeretetet,
amellyel a berényiek mindannyiszor
fogadják a delegációt, az elmúlt huszonöt évet és a remek programokat. A
következő hasonlóan sikeres huszonöt
év reményében kívánt erőt és kitartást
a további esztendőkre.
A beszédek elhangzását követően
a polgármesterek ünnepélyesen aláírták az együttműködés folytatását
dokumentáló okiratot. Szabó Tamás
ajándékképpen Sisa József keresztényi
témájú tűzzománc alkotását nyújtotta át a találkozó emlékeként Helmut
Gelsnek. Ugyancsak ajándékkal köszöntötte Gels asszonyt, a tolmácsot, a
német testvérvárosi baráti kör elnökét
és párját, illetve Faragó Mónikát, aki
kezdetektől segíti szervezőmunkájával
a találkozókat.
A gálaműsor a Palotási János Zeneiskola műsorával folytatódott majd
a vacsora idején Terenyi Krisztián jazz
formációja muzsikált. A desszertként
feltálalt, tűzijátékkal díszített születésnapi tortát természetesen a két polgármester szelte meg. Az édesség mellé
már Pál Mihály és bandája szolgált népi
muzsikával és a Jászság Népi Együttes
fiataljai kalotaszegi táncbemutatóval,
akiknek ruhája ugyanolyan szép és színes volt, mint a testvérvárosi kapcsolatok jegyében eltelt 25 esztendő.
– Négy országot érint ez a pályázat,
melyen 5 és fél millió forintot nyertünk
a fiatalokra. A tendernek köszönhetően Marosszentgyörgyről, Vechtából és
Sucha Beskidzka-ból érkeznek Jászberénybe delegációk, akiknek látogatását
összeszerveztük az expó és a 25 éves jubileum programjaival. A fiatalok napirendje nagyon széles körű, hiszen a pályázat
előírta, hogy a felnőttektől külön milyen
eseményeken kell részt venniük. Az egyik
cél az, hogy bevonjuk őket a politikába,
ezért olyan alkalom is lesz, ahol a polgármesternek tehetnek fel kérdéseket. De
sporttevékenységet, társadalmat, gazdaságot, kultúrát, hagyományőrzést érintő
programokra is ellátogatnak majd – fejtette ki alpolgármester asszony a vechtai
küldöttség érkezésének napján, amikor
Ursula Gels társaságában a Központi
Óvodába látogatott. Ursula Gels – Helmut Gels vechtai polgármester felesége – számára nem idegen a pedagógusi
pálya, ezért nagy érdeklődést mutatott a
speciális tevékenységeknek is helyet adó
intézmény iránt.
Természetesen az ifjúságra fordított
kiemelt figyelem nem jelenti azt, hogy
megfeledkeznének azokról az idősekről,
akik lehetővé tették az utókor számára a
két város békés szövetségét. Talán ennek
is jelképéül szolgál az a Vechtai Önkormányzat adományából készült kerti pagoda, melyet a Szent Ferenc Egyesített
Szociális Intézmény vehetett át ünnepélyes keretek között szeptember 8-án,
szombat délután.
A többnapos eseménysorozat keretein belül a vendégek többek között zenés
– és kultúrprogramokon, szakmai konferenciákon, gálaesten, szónokversenyen,
sportmérkőzésen és hagyományos ízeket
felvonultató étkezéseken is részt vettek,
miközben betekintést nyerhettek a VIII.
Jász-Expo és Fesztivál rendezvényeibe.
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Párbeszéd múltról, jövőről
Európai uniós támogatásból öt és
fél millió forintot nyert a város a
Jászberény-Vechta 25 éves testvérvárosi kapcsolat programjainak megrendezésére. A pályázat feltételei
között szerepelt konferenciaszervezés is, amelynek témájául az ajánlások közül a migráció köré épülő
párbeszédpaneleket választották a
vendéglátók.
Kárpáti Márta
A meglehetősen komoly téma kisebb felhőket vont a 25 éves barátságot ünneplő találkozó egére, de mint
azt Vechta polgármestere, Helmut Gels
megfogalmazta, a programon mégis a
barátságos napsütés dominált. Nemzeteink a bevándorlás témájában jobbára
ellentétes véleményeket képviselnek,
ám az egymás iránti tisztelet, a figyelem
képes volt elsimítani a vita hevében keletkezett negatív hullámokat és példásan toleráns párbeszédeket sikerült kialakítani mind a konferenciateremben,
mind a fehér asztalok mellett.
Pénteken délelőtt a Jász Múzeum
adott otthont a fiatalok megtartása,
gazdasági migráció téma köré csoportosuló beszélgetésnek, amelyet dr.
Sebők Balázs főiskolai docens vezetett. Táblázatokkal és diagramokkal
szemléltette Európa és Magyarország
demográfiai helyzetét, a belföldi és a
nemzetközi migrációt, a munkaerőmozgást. Európa társadalmához hasonlóan hazánk öregszik. 38 éve csökken a születésszám, ma a mért adatok
szerint csak 1,4 gyermek születik,
holott 2,1 kellene, hogy megállítsuk
a népességfogyást. További probléma,
hogy a fiatalok egy része elvándorol. A külföldre távozás vezető oka a
jobb megélhetésben való remény, de
mellette a tapasztalatszerzés, a rossz
anyagi körülmények, nyelvtanulás,
karrierépítés, új kihívások, családi
okok szerepelnek. Az itthon maradók
elsősorban a családra és a barátokra
hivatkoznak, mint itthon tartó erő,
de sokakat a hazaszeret marasztal.
Legtöbben éppen a mi régiónkból
vándorolnak el belföldön jellemzően
Budapest környékére illetve a nyugat-Dunántúlra. Külföldi úti célként
legtöbben Németországot választják,
ezt követi népszerűség szerint az Egyesült Királyság és Ausztria. Mintegy
460 ezer honfitársunk él hazáján kívül
valahol Európában – ebből 180 ezren
Németországban – és összesen 637
ezren találtak otthonra Magyarországon kívül a nagyvilágban.
Az elvándorlás nem kizárólag magyar probléma. A németek öt, az osztrákok 6,7 százaléka keres hazáján kívül boldogulást, ettől jóval magasabb
a Balkánról, és Portugáliából történő
elvándorlás. Ennek tükrében politikai nézőpont kérdése a magyar 6,5
százalékos kivándorlás soknak vagy
kevésnek számít. Mindenestre a hiányzó munkaerőt ’89 óta határon túli
magyar bevándorlókkal pótoltuk, és
a jelenlegi kormány sem szándékozik
idegen identitású gazdasági bevándorlókat fogadni. Az előadó rövid történelmi kitekintésében emlékeztetett a
120 évig tartó oszmán megszállásra,
amikor Jászberény – vagy ahogy akkoriban átnevezték Dzsánfedá – lakossága szinte kipusztult. Magyarország
nem hajlandó önként behívni vagy
befogadni kétes hátterű, idegen kultúrájú embereket. Inkább a fiatalok
itthon tartására helyezi a hangsúlyt
neveléssel, szociális intézkedésekkel,
munkahely és lakhatás támogatásával, bérkompenzációval, a hazafiasság

erősítésével, szórakozási lehetőségek
megteremtésével, a hazai fogyasztásra
ösztönzéssel. Német vendégeink különböző véleményen voltak, melynek
polgármesterük hangot is adott. Az
álláspontok megértésére és tisztázására
az ebédre terített asztal melletti társalgás és a következő napok konferenciái
is alkalmat adtak.
Szombaton délelőtt a Déryné
Rendezvényházban folytatódott a diskurzus, melyet Szentesi -Zöldi László
moderált. Helmut Gels polgármester
kérdésre válaszolva elmondta, hogy a
németek úgy tekintenek a magyarok
1989-es határnyitására, mint az európaiság kezdetére. A delegáció pedagógusai is igazolják, hogy történelemórán
napi téma ez az esemény, amely lehetővé tette az ellentétek elsimítását, Európa bővítését. Testvérvárosi kapcsolatunkat is erősíti a jeles történelmi tény
tudata. A szóvivő emlékeztetett, hogy
a német-magyar kapcsolatok alapja a
tökéletes gazdasági együttműködés. A
Mercedes után most az Audi is nálunk
telepedik le, és számos kisebb német
vállalkozás talál helyet hazánkban. A
polgármester reflektálása szerint a magyar piac fontos a német gazdaság számára, hiszen innen könnyen el tudnak
érni más országokat. Jászberény szintén
fontos gazdasági pillér. A kedvező piaci
helyzet és a további erősödés érdekében kell egymást összefogva erősíteni,
ugyanakkor nyitottnak kell maradni,
mert csak így tudunk erősek lenni a
külső viszonyokkal szemben. A továbbiakban szóba került a brexit, amely
Szentesi szerint megalapozhatja egy új
Macron-Merkel tengely kialakulását.
Gels úr reményét fejezte ki, hogy a
britek kilépése mégsem történik meg,
de véleménye szerint akkor sem veheti
át senki a vezető szerepet az EU-ban,
mert a nehéz helyzeteket mind a 27
országnak közösen kell megoldani. A
nagy országok feladata Magyarországot
jobban bevonni az európai gondolatkörbe, ugyanis meghatározó szerepe
van a szomszédos országok befolyásolásában. Európát a közösségi szellem
viszi előre. Az unió-ellenes gondolatokat vissza kell szorítani és a béke útján
megmaradni!
A továbbiakban a résztvevők tettek
fel kérdéseket, fejtették ki véleményüket. Ismét szóba került a bevándorlás,
mint megoldandó probléma. A hozzászóló szerint az unióból nem csak kivenni kell, de a hozzájárulás is kötelessége a tagoknak. A felvetésre válaszul
Szentesi-Zöldi László emlékeztetett
a 90-es évek piacnyitására, amikor a
nyugati cégek kedvezményesen idetelepülhettek, képzett munkaerőt
kaptak. A német nagyvállalatok érzékelhetik, hogy Magyarország azóta
is kiemelkedő profitot termel, tehát
mi ugyanúgy hozzátesszük a magunk
részét az unióhoz, mint bárki más.
Szabó Tamás polgármester is szót kért
a téma kapcsán. Kifejtette, hogy az
európai szinten folyó viták jelentős része a migráció körül forog, amelynek
ez a találkozó is teret enged. Minden
véleményt szívesen veszünk, hiszen
a program célja, hogy testközelből
megismerjük egymás álláspontját, a
problémákat meg tudjuk beszélni.
Ennek egyik módja a konferencia, a
másik pedig a kötetlen baráti beszélgetés, ahogy tesszük ezt már 25 éve.
Magánvéleményeként elmondta, hogy
a szabályozatlan és kifejezetten gazdasági szándékú bevándorlással nem ért
egyet, és közös kihívás megoldást találni a helyzetre. Kérdésként hozzátette:
A német cégek miért választják Magyarországot a gazdasági bevándorlók

foglalkoztatása helyett? Helmut Gels
egyetértett polgármester kollégájával
abban, hogy a problémákat nem lehet
a szőnyeg alá söpörni, mert a vélemények tisztázása hozzátartozik a barátság megtartásához. Véleménye szerint
egy közös európai szabályrendszerrel
kell választ adni a migráció kérdésére.
Németország nagy erőkkel dolgozik
ezen, és reménye szerint megoldódik
a probléma. Elmondta, hogy a jogállam lehetőséget ad a menekülőknek az
oltalomra, míg hazájukba vissza nem
tudnak térni. A visszajuttatás szintén
szabályozásra vár, kisebb problémákkal már működik. A menekülteket
nem kívánják munkaerő feltöltésre
használni, a képzéseket elvégzők majd
- a német gondolatmenet szerint –
visszatérve hazájukat gyarapítják tudásukkal, szakértelmükkel az újjáépítés során. A véleményeink alapjában
nem különböznek annyira. Az EU
országainak közösen kell megoldani a
kérdést, nem önmagukban – hangsúlyozta német vendégünk.
A témáról való eszmecsere valóban fehér asztal mellett, egy különleges helyszínen folytatódott, ugyanis a
delegáció késő délután a Sisa-tanyára
volt hivatalos. Szatmári Antalné alpolgármester asszony felejthetetlenül jó
hangulatú grill-partit szervezett erre
az estére. A programra érkező gyerekek önfeledten fociztak, játszottak
vagy bóklásztak a kellemes parkszerű
tanyai környezetben. Este a tábortűz
is fellobbant, volt aki körbeülte, mások fáradhatatlanul táncoltak a magyar slágerekre. Közben jól fogyott a
grillezett zöldség, a finom kolbász és
a húsok. A felnőttek a sátor alatt diskuráltak felemlegetve az elmúlt 25 év
kacagtató pillanatait, vagy immár lazább körülmények között vitatkoztak,
társalogtak politikáról, napi gondokról és megoldásokról.
A konferencia harmadik napja
ismét a Déryné Rendezvényházban
kapott helyet. A székeket kör alakban
elrendezve asztal híján nem kerekasztal, de jellegében mégis face to face
beszélgetés történt. Elsősorban a testvérvárosi kapcsolat jövőjét választotta
témául a két moderátor, Szentesi-Zöldi
László és Szatmári Antalné. Helmut
Gels köszönetet mondott az elmúlt
napok véleménycseréjéért, az információ-gazdag találkozókért. Hangsúlyozta: fontos, hogy speciális témákkal is
foglalkozzanak és megismerjék egymás
értékrendjét. A már jól bevált közös
projektek, mint az iskolai vagy az állatkerti találkozók bizonyságai az együttműködés képességének a két város között. A résztvevők egyetértettek abban,
hogy a fiatalok bevonása a testvérvárosi
kapcsolatokba kiemelt feladat. Felvetődött Facebook csoport létrehozása,
mint a legkönnyebben elérhető fórum.
A nyelvtanulást nagyban segíti a gyerekek közötti kommunikáció, ami még
hiányossággal küzd Magyarországon. A
befogadó családok révén valódi baráti
kapcsolatok alakultak ki, sőt az elmúlt
évek során házasságok is köttettek a két
város polgárai között. Ezeket az értékeket kell továbbadni, a kapcsolatokat
továbbra is élővé tenni. A pályázatok
kötöttsége révén nem mindig célra vezetőek, inkább a civil kezdeményezések
tölthetők meg hasznos programokkal,
ám magyar részről az önkormányzat
támogatása ellenére a pénzhiány meglehetős akadályokat gördít a megvalósulás elé.
Zárásképp a lengyel delegáció vezetője szólt, aki gratulált az intenzív
negyedszázados kapcsolathoz, és további sikeres együttműködést kívánt.
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A város védőszentjére emlékeztünk
Szeptember 2-án, vasárnap a Főtemplomban sokan összegyűltünk a
10 órakor kezdődő szentmisére. Különösen ünnepi alkalom volt ez, hiszen Jászberény város védőszentjéről,
Szent Rozáliáról is megemlékeztünk a
misén, illetve a szentmise után a körmenetben, majd a Főtemplom közelében található Rozália kápolnánál.
Buschman Éva
Rozália nap szeptember 4-e. A szokásokhoz tartozik, hogy szeptember első
vasárnapján ezt ünneplik a hívek. Jelen
volt még a helyi Keresztény Értelmiségeik Szövetségének (KÉSZ) vezetősége,
tagjai, hiszen az is hagyomány, hogy a
szentmise végén átadják a Rozália díjat,

berek megértsék. Versler Sándor azt is
hozzátette, hogy a világ változásával
együtt változunk mi is, de a jót, szépet
őrizni kell, át kell adni, csak „újfajta”
módon. A cél minden esetben közelebb hozni az embereket az Istenhez,
aki szeret bennünket.
A szentmise után következett a Rozália díj átadása, amelyet a KÉSZ kuratóriumának döntése értelmében ezúttal
Kovács Sándor Kamill ferences testvérnek, a Kármelhegyi búcsú alapítójának
postumus ítéltek oda, hitvalló életéért és munkásságáért. A díjat Vargáné
Deme Katalin, a helyi KÉSZ csoport elnöke és Egressy András tagtárs adta át a
családtagoknak (Juhász Ferencné Kovács
Mária, Tóth Józsefné Kovács Erzsébet,
Szőke Ágnes).

Új szak indult a campuson

Tanévnyitó nyilvános szenátusi ülést
tartott az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa szeptember 7-én, pénteken. Idén a több mint
800 jelentkező közül, 207 felvett
nappali és levelező tagozatos hallgató tett esküt az intézményben. A
díszünnepségen sor került az együttműködési megállapodás aláírására,
mely lehetővé tette a gyógypedagógia
szak indulását.
Szabó Lilla

amit a KÉSZ kuratóriuma ítél meg,
rendszerint annak a személynek, aki kiemelkedőt tett, alkotott a város javára.
Az ünnepi szentmisét és beszédet
ezúttal Versler Sándor káplán atyától
hallhattuk, aki egyebek mellett a hagyományok megtartására hívta fel a
figyelmet. Elhangzott: „Szent Rozália
kápolna ünnepére évek óta megemlékeznek a hívek, de nem mindegy, hogyan, milyen lelkülettel tesszük mindezt. Ami elmondható, minden egyéb,
a hagyomány őrzésével kapcsolatos érzetünkre, hiszen lehet meggyőződésből
tenni, amikor belülről fakad a megemlékezés, és azt mutatjuk valóban, amit
gondolunk, érzünk.” – fogalmazott az
atya. Majd szólt Szent Rozália életéről
is. Megtudtuk: grófi családba született,
élhetett volna fényűző pompában, de
ő nem ezen az úton haladt, az önmegtartóztató életet választotta. Nem kért
abból, amit a világ kínált számára, az
Úr Jézussal volt.
Versler Sándor kiemelte, hogy minden templom küldetése, hogy az ember közelebb kerülhessen Istenhez, vele
tudjon beszélni, kommunikálni. „A
szentmiséknél nincs nagyobb dolog a
világon, hiszen ekkor maga az Úristen
van itt velünk.” – hallottuk.
A folytatásban arra is kitért az atya,
hogy a világ ma már teljesen más, máshogy szórakozunk, gondolkozunk,
élünk a modern technika korában. Sok
emberben felmerül a kérdés, hogyan
tud alkalmazkodni, egyáltalán kell-e
alkalmazkodnia ehhez a világhoz, vagy
ragaszkodjon a hagyományokhoz? Az
atya szerint a hagyományokhoz fontos
ragaszkodni, de a tartalmat új módon
kell értelmezni. Új módon kell elmondani a régi dolgokat, úgy, hogy az em-

Taczman András diakónus méltatta
a díjazott munkásságát, többek között
a következők hangzottak el: „Kovács
Sándor Kamill testvér 1909-ben született Porteleken és Pannonhalmán
hunyt el 1994-ben. Dolgozó testvér,
cipész, kolduló barát, híres búcsú-, zarándoklatvezető és búcsúszervező volt.
Az ő kezdeményezésére jött létre az Újtemetőben a temetői kápolna búcsúja
a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére, a rózsafüzér búcsú október első
hétvégéjén a jászberényi Barátok templomában. Nevéhez fűződik az Angyalos
Boldogasszony jászberényi Porciunkula
kápolna építése, ennek is ő volt a kezdeményezője.”
A díjátadás végén körmenet vonult
végig a Főtemplom körüli parkban,
közös énekléssel, imával folytatódott
a megemlékezés a Rozália kápolnánál,
majd a Szent István Házban ért véget a
délelőtti esemény, beszélgetéssel, rövid
ünnepléssel.

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
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A szenátus ünnepélyes bevonulását
követően dr. Varró Bernadett, az intézmény főigazgató asszonya szólt a megjelentekhez. Kiemelte, hogy az Eszterházy
Károly Egyetem olyan szakmai hátteret
biztosít a campus számára, ami lehetőséget teremt arra, hogy a Jászság munkaerő piaci igényének megfelelően tovább
bővítsék a képzési kínálatot. A több
mint százéves múltra visszatekintő tanítóképzés mellett csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, közösségszervező, programtervező informatikus,
illetve gyógypedagógus szakokra is felvételt nyerhettek a jelentkezők.
Összesen 207 gólya kezdte meg tanulmányait az intézményben szeptembertől, mely az előző évekhez képest a
legmagasabb hallgatói létszámot jelenti. Még mindig a legnépszerűbb szakok
közé tartozik az óvodapedagógus 54,
és a tanító szak 41 hallgatóval. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint
a gyógypedagógia szakra 38-an jelentkeztek, míg a tavaly indult programtervező informatikus képzésre 21 tanuló,
a közösségszervezés szakra pedig 15
hallgató nyert felvételt.
Az igazgató asszony elmondta,
hogy az új szak indításával olyan empatikus szakembereket igyekeznek nevelni, akik hivatásukban segítenek a
sérültek, fogyatékosok képességfejlesztésében, valamint társadalmi integrációjukban. Hozzátette, hogy ez nemes,
de nem kis feladat, melyben szükség
lesz más társadalmi intézmények közreműködésére is.
Mielőtt az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént volna,
a Szent István Sport Általános Iskola
és Gimnázium diákjai kedves műsorral készültek a jeles alkalomra, majd a
gólyák tettek hallgatói esküt. Az elsős
hallgatókat Szabó Tamás polgármester

Csatlakozz te is gépkezelő,

raktáros, vagy hegesztő pozícióra
jászárokszállási partnerünk csapatába!
Hívd a +36-20/390-0762 számot.
ny. sz.: 37961/2001-0100

Jászberényben,
kocka típusú családi ház

hosszú távra kiadó.
Érdeklődni: 30-934-3717

köszöntötte és a hagyományokhoz híven Jászberény polgáraivá fogadta őket.
A Hallgatói Önkormányzat részéről
Motolai Anna mondott beszédet, aki
elsősorban arra bátorította az elsősöket,
hogy éljenek a lehetőségekkel, hiszen
életük egyik legszebb időszaka következik számos meghatározó élménnyel.
Az ünnepség lezárásául dr. Réz
Lóránt orgonaművész játszott zongorán. Ezt követően megkötötték az
együttműködési megállapodást, melyet
kézjegyével megpecsételt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
részéről dr. Berkó Attila kormánymegbízott, Szabó Tamás polgármester,
dr. Sinkó-Káli Róbert kórházigazgató,
Szutorisz-Szügyi Csongor a Szolno-

ki Tankerületi Központ igazgatója és
Zsemberi Zoltán a Jászberényi Tankerület vezetője.

A HPO Hungary Kft. felvételt hirdet
jászberényi telephelyére, az alábbi munkakörben:

KÉZI ANYAGMOZGATÓ

Feladat: Kézi anyagmozgatás és alkatrészek csomagolása
Elvárás:
● Egy (8-11.30, majd 12-16.30 óráig) műszakos
munkarend vállalása,
● Minimum 8 általános, jó fizikum, nagy munkabírás,
precizitás, megbízhatóság.
Fényképes önéletrajzokat
a hpo@hpo-group.hu e-mail címre várjuk!

Jászberényi telephelyű cég keres

kivonuló és értékszállításra
munkatársakat.
Elvárások:
● B kategóriás jogosítvány
● Érvényes vagyonőri igazolvány
● Fegyvervizsga

Érdeklődni:
a 06-30/985-8384-es telefonszámon lehet.
Fényképes önéletrajzot az
ertektar.jaszbereny@redcegcsoport.hu
e-mail címre várjuk.

Hirdetés / Kitekintő
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Jász Ünnep Budapesten
Egy magyarországi népcsoport és
régió mutatkozik be szeptember 2223-án a fővárosban. Jász Ünnep címen, a jász hagyományok kulturális
fesztiválját rendezik a Vajdahunyad
várban, ahová egy hétvégére a Jászság költözik be.
A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara,
a Földművelésügyi Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:

2018. szeptember 15. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: mucsu, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

A Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.
értesíti a kedves lakosságot, hogy
a Jászberényi Strandfürdő
(5100 Jászberény, Hatvani út 5.)

szeptember 17-től zárva tart,

azonban a Lehel Strandfürdő
(5100 Jászberény, Gorjanc Ignác Sétány 10.)
szeptember 30-ig várja fürdőzni vágyó vendégeit.

A

Nagy Kft.

munkatársakat keres

gépkocsivezető, lakatos,
valamint betanított munkás
munkakörökbe.

Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- hosszú távú, megbízható munkalehetőség
- kulturált munkakörülmények,
lendületes munkahelyi kollektíva.
Jelentkezését a Jászberény,
Nagykátai út 11. alatt vagy
a nagykft@invitel.hu
email címen várjuk.

márkaképviselet

A kulturális fesztiválon az érdeklődők megismerhetik a térség történelmét, művészetét, hagyományait és
tárgyi világát. A látogatókat mindkét napon kiállításokkal, játékokkal,
népzene, néptánc és kézműves bemutatókkal, valamint számos helyi
gasztronómiai specialitással várják. A
tradíciók mellett a Jász Ünnep című
rendezvényen a jász települések jelenéről, helyi értékeiről, a térség mezőgazdaságáról, minőségi termékeinek
széles választékáról, a települések kulturális és turisztikai programkínálatáról is képet kaphat a közönség.
Az ingyenesen látogatható fesztivál első napján 27 jász település,
intézmények, egyesületek és kiemelt
vendégek részvételével szombaton
10 órától díszfelvonulás is színesíti a
vajdahunyadvári programot.
A felvonuláson többek között részt
vesz: a regnáló jászkun főkapitány és
a jászkapitányok, a Jászok Egyesületének képviselői, a Palotásy János
Zeneiskola Fúvószenekara, a Jász
Lovas Bandérium és a Szűcs Mihály
Huszárbandérium, a Jászsági Pálinka
Lovagrend és a Jászsági Mézlovagrend
tagjai, a Jászsági Hagyományőrző Egylet, valamint jászsági tánccsoportok,
népdalkörök, hagyományőrző és íjász
csoportok képviselői.
Tervezett programok
Színpadi műsor: szeptember 22.
(szombat) 10-19.30 óráig
• 10.30-12.10 óráig Ünnepélyes
megnyitó. A rendezvényt megnyitja: Dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár. Köszöntőt
mond: Farkas Ferenc, a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnöke;
Borbás Ferenc jászkun főkapitány;
Szabó Tamás Jászerény polgármes-

tere; Pócs János országgyűlési képviselő; Dr. Estók János, a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum igazgatója.
• Az ünnepélyes megnyitón közreműködik Bánfi Ferenc, a Jászmagyarok
együttes vezetője.
• 12.35-12.55 óráig A Palotásy János
Zeneiskola Fúvószenekarának műsora (Jászberény).
• 13-14 óráig A Viganó AMI gyerekcsoportjainak műsora (Jászberény).
• 14.05-16.20 óráig Népdalkörök és
citerazenekarok, népzenészek műsora (Jászberény, Jászfényszaru, Jászboldogháza,
Jászfelsőszentgyörgy,
Lajosmizse, Kiskunfélegyháza, Jászszentlászló, Kunszentmárton).
• 16.30-17.30 óráig A kaftántól a viganóig ‒ A Jászsági Hagyományőrző
Egylet zenés viseletbemutatója (Jászberény).
• 18-19.30 óráig A Jászság Népi
Együttes önálló műsora (Jászerény).
Szeptember 23. (vasárnap)
10–18 óráig
• 10-10.25 óráig A Kelepelő Bábcsoport – A három kívánság c. bábjáték
(Jászberény).
• 10.30-11.30 óráig Berényi Színjátékos Társaság – Itt járt Mátyás király
c. mesejáték (Jászberény).
• 11.40-13.30 óráig Néptáncegyüttesek műsora: Mayossa Hagyományőrző Együttes (Kiskunmajsa);
Iglice Néptáncegyüttes (Jászfényszaru); Pendzsom Néptánc Együttes (Jászkisér); Petrence Néptáncegyüttes (Jászberény); Hétszínvirág
Táncegyüttes (Jászapáti); Horváth
Sándor – Menczel Dóra – szólótánc
(Lajosmizse).
• 13.35-15.15 óráig Pávakörök,
népzenészek, citerazenekarok műsora: Jászárokszállás, Jászszentandrás, Jászkarajenő, Jánoshida, Jászfényszaru.
• 15.30-16.30 óráig Jártató Zenekar
és a jászsági népdalénekesek műsora (Kovácsné Lajos Krisztina, Rékasi
Emese, Bolla János).
• 17-18 óráig A Jászberényi Hagyományőrző Együttes műsora (Jászberény).

Egy vidám nap a Maciban
Remekül töltöttük szüleimmel és
tesómmal az időt szeptember 8-án,
szombaton a Maci Alapítvány negyedszázados szülinapi buliján, ahol
mindenféle érdekes programmal teli
vidám Családi Nap kerekedett ki.
Apukám azt mondta, hogy a Maci
Alapítvány és az ovi ahová én is járok, már
25 éve áll a szülők szolgálatában. Anyukám is itt volt ovis és baráti kapcsolatokkal
átszőtt, boldog évekről mesélt nekem.
A Családi Nap szombat délelőttjén az óvoda legnagyobb terme megtelt
bácsikkal és nénikkel, és sok gyerekkel,
olyanokkal is, akik már kinőttek ebből a
korból, de szívesen jöttek vissza egy kis
együtt szórakozásra.

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

www.facebook.com/berenycafe

A programok sora közös énekléssel
indult, majd Dobó Kati néni üdvözölt
mindannyinkat. Aztán az egyik barátom
Csibra Levi zongorázott, és egy fehér
nagybajszos, ősz bácsi, aki valamikor a
városunkat vezette, dr. Magyar Levente
mondott nyitó beszédet. Majd Dobó
Kati néni ünnepi köszöntőjét hallgattuk
meg, és egy igazi festőművész, akit Balogh
István Péternek hívnak, egyedi hangulatú
alkotásaiban is gyönyörködhettünk, kiállításának megnyitása után.
Már nagyon vártam a Rutkai Bori
Banda koncertjét, mert már sokszor
hallgattam Űrdöngölők című lemezük
dalait, de élőben még sosem láttam őket.
Sokat tapsoltam nekik és szinte minden
számot együtt énekeltem velük.

9. oldal

Programok a múzeumban:
szeptember 22-23.
• Időszaki kiállítások (Jász Múzeum).
Kiállítás a Jászkürtről, a régi mesterségekről és mai kézművesekről (Hamza
Múzeum). Hamza D. Ákos képei és
Lehel Mária rajzai (Szikra Galéria).
Jászsági festők képei (A Rokolya
Varróműhely). Jász viseletek bemutatása (Hímzéskiállítás). Jászberény,
Jászapáti, Jászárokszállás, Lajosmizse,
Jászkarajenő Díszítőművészeti Szakköreinek munkáiból (Nagy Tamás és
Bugyi László kiállítása – Jász települések képekben; Dávid Sándor fafaragó népi iparművész kiállítása; Holló
László festett bútor-kiállítása).
• Jász települések és intézmények bemutatkozó standjai. Bemutatkozó
intézmények: Jász Múzeum, Hamza Múzeum, Szikra Galéria, Jászok
Egyesülete, Jászsági Pálinka Lovagrend, Jászsági Mézlovagrend, valamint Jászberény, Jászapáti és Lajosmizse települései.
Programok a Vajdahunyadvár
udvarán: szeptember 22-23.
• Gyerekprogramok: A Tarisznyás
Műhely népi játékparkja; Csete Balázs Honismereti Szakkör játszóháza;
Íjászkodás és íjász bemutató; Kerekítő – játszóház kicsiknek.
• Történelmi élőképek bemutatása.
• Jászapáti hagyományőrzők bemutatója.
• Kézműves mesterek bemutatkozása
(Kalla Pál kádármester; Fazekas Ildikó
fazekas; Molnár Gábor kovácsmester;
Nagy Ildikó nemezkészítő; Kovács Zoltán kosárfonó népi iparművész; Kissné
Tősér Melinda csuhéfonó).
• Jászsági ízek szigete.
• Jászsági ételek, italok és kézműves portékák vására. Résztvevő települések:
Alattyán, Felsőlajos, Jánoshida, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy,
Jászapáti, Jászárokszállás Jászberény,
Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány,
Jászjákóhalma, Jászkarajenő, Jászkisér,
Jászladány, Jászszentandrás, Jászszentlászló, Jásztelek, Kiskundorozsma,
Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kocsér, Kunszentmárton Ladánybene,
Lajosmizse, Pilisjászfalu, Pusztamonostor, Újireg, Újszász, Újszász.
Közben szüleim beültek a Rögtönzések Színházába, ahol a közönséggel
folytatott párbeszéden és improvizáción
alapult az előadás. Azt mondták érdekes
volt, mert a darab a közönség elmesélt
történeteiből építkezett, amit a rögtönző színészek megjelenítettek. Az egyik
lány apukája nagyon szeret motorozni, és elhozta ide a barátait is, akiknek
szintén van motorja. Mi valamennyien
megnézhettük klassz csillogó masináikat
és fel is ülhetünk rá, sőt még egy körre
el is vittek bennünket. Ez nagyon frankó volt, még sosem ültem motoron! A
fiúkkal mi is elhoztuk műanyag, lábbal
hajtható mini motorjainkat, és megtettünk együtt egy kört, ez után az igaziak
mellé állítottuk ki őket, hogy mindenki
láthassa járgányainkat.
A sok élmény és játék közben nagyon
megéheztünk, de szerencsére éppen elkészült az udvaron, szabad tűzön főzött
bográcsos ebédünk, amit közösen, a fák
alatt kanalaztunk be. Mivel az ovi szülinapját ünnepeltük, kellett, hogy legyen
torta. Volt is egy hatalmas, két szeletet
ettem belőle!
Kajálás után egy csapat szülő és gyerek homokvárakat kezdett építeni, apával
mi is beszálltunk a mókába. Együttes erővel szép nagy várat sikerült építeni. Aki
nem homokozott, az rajzolhatott, festhetett, a húgom is anyuval művészkedett.
A remek, színes családi nap lassan
véget ért, kellemesen elfáradtam, de felejthetetlen élményekkel tele értem haza.
demi
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Győzelemmel kezdtek
a fiatalok
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Remek nemzetközi torna

 folytatás az 1. oldalról
Az ütközet elején Aleksandra
Cveticanin több remek leütéssel és ejtéssel is feltűnést keltett, majd aztán
– mások mellett – Petőváry Panni és
Oksana Yakovchuk is pompásan zárta le
az akciót. Így az első szettben hiába vezetett eleinte 8-5-re Hollósy László csapata, a játszma végén mi örülhettünk
(25-22).
A Szeles Péter-emléktorna
végeredménye:
1. Fatum-Nyíregyháza
2. Iráni válogatott
3. Jászberény Volleyball Team
4. U NTT Data (kolozsvári)
5. Novator (ukrán)
6. Penta-Gödöllői RC.

Szeptember 8-án megkezdődött az őszi
szezon a jászberényi amerikai focisták
számára is. Az utánpótlás korosztály
első mérkőzését – mint pályaválaszók
– Dunakeszin játszották.
m. t.
Mint Balogh Kornéltól, a Wol
verines csapatvezetőtől megtudtuk,
nem volt egyszerű összerakni az U-19es gárdát, hiszen öt településről verbuválták a csapatot. Életkorukból
adódóan még középiskolába járnak,
és bizony egy komplett edzésre is nehéz összeterelni őket. A szombati első

mérkőzésre aztán összejött a gárda és
fiatalosan szólva, „vadi új” mezben
léphettek pályára. Az edzői stáb összerakosgatta a csapategységeket, és végül
egy végletekig kiélezett és nyitott mérkőzésen győzött a berényieket is soraiban tudó alakulat.
Young Guns United - Fehérvár
Enthroners 7-6
A Wolverines képviseletében: Gyenes Kornél, Járomi András, Mitiner
Márk, Sárközi Ádám, Sárközi Gergő
és Tóth Áron lépett pályára. Folytatás
vasárnap Tatabányán, ahol a Musztángokat kell „betörni,” hogy közelebb kerüljenek fiataljaink a rájátszáshoz.

Vereség a nyitányon
Megkezdődött az őszi szezon női
labdarúgóinknak is. Városunk csapata a tavalyi évhez hasonlóan a Pest
megyei 3/4 pályás bajnokság Keleti
csoportjába nyert besorolást.
Pesti József
Az alaposan megfiatalított jászberényi gárda az első félidőben jól tartotta
magát a vendég Gyöngyös ellen. Inkább mezőnyjáték folyt, és bár mindkét kapu előtt voltak lehetőségek, gólt
csak a lefújás előtti percben láthatott

a kisszámú közönség. Ekkor Tóth Adrienn talált a vendégek kapujába, így
1-0-ás berényi előnnyel térhettek a csapatok rövid pihenőre. A második félidő
közepétől aztán a tapasztaltabb, rutinosabb gyöngyösiek kétszer is mattolták
a hazaiak kapusát, Göblyös Imolát, így
2-1 arányban legyőzték a pályaválasztó
JFC-t.
A következő hétvégén szabadnaposak lesznek a lányok, a Tóalmáshoz
utaznak, akik a nyitófordulóban otthon 3-0-ás győzelemmel gyűjtötték be
a három pontot.

Különdíjban részesültek:
Aleksandra Cveticanin (Jászberény
Volleyball Team); Körtvélyessy
Réka (Penta-Gödöllői RC); Mahsa
Kadkhoda és Maedeh Borhani
(Irán); Sanja Kalicanin és Jazmin
White (Fatum-Nyíregyháza).
Deme Gábor (Jászberény):
„Egy nagyon-nagyon komoly
tornán vagyunk túl, kiváló csapatok
voltak itt. Az eredmény nem számított, az viszont igen, hogy minél
többet játsszunk és minél inkább
összeszokjunk, épp ezért elégedett vagyok. Az első két napon még jól bírtuk erővel, de vasárnap már nagyon
fáradtak voltunk – erre számítottam.
A két vereségünk ennek a számlájára
is írható, de nyilván jó csapat a Nyíregyháza.”
A második játékrész más forgatókönyv szerint alakult, hiszen 3-2 után
3-10 állt az eredményjelzőn. 17-20-ra
még felzárkóztak röpiseink, kiegyenlíteni azonban már nem tudtak (22-25).
Sajnos a folytatásban sem változott a játék képe, így a harmadik
játszmában, 12-16-nál feladót cserélt
Deme Gábor, Petrenkó Brigitta helyett
Anastasiia Malysheva kapott bizalmat.
Ugyan a szett második felében Pintér
Andrea többször is megoldhatatlan
helyzetbe hozta az ellenfelet, 19-25
arányban ismét a vendégek nyerték
meg a játszmát.
A negyedik felvonásra visszatért
Petrenkó Brigitta, s mind Oksana
Yakovchuk, mind pedig Petőváry Panni
igazán látványos pontot szerzett. Sőt,
Pintér Andrea leütésével és blokkjával,
Aleksandra Cveticanin leütéseivel és a
rendkívül fegyelmezett mezőnyvédeke-

zéssel – amelynek ezúttal is Lékó Lilla
volt a vezéralakja – 16-14-re vezettek a
jászberényiek. A tavalyi szezon Magyar
Kupa-győztese azonban ismét képes
volt váltani és végül megnyerte ezt a
szettet és ezzel együtt a találkozót is (2225). Nem sikerült tehát győzelemmel
zárni és megnyerni az idei Szeles Péter-

emléktornát, de nem csak üres szólam:
ilyenkor tényleg nem az eredmény az
elsődleges. Ennél sokkal lényegesebb,
hogy röplabdacsapatunk tagjai egymásért is küzdöttek, ráadásul minden hadra fogható játékos szóhoz jutott, így kiváló gyakorlási lehetőség volt mindenki
számára ez az öt összecsapás.

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

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
fenntartási idő

FELHÍVÁS

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája
által szervezett térítésmentes

Nordic Walking foglalkozás

szeptembertől ismét elérhető az érdeklődők számára.
Oktató: Véghelyi Árpád
Helyszín: Jászberény Sportpálya utca 10.
Időpont: minden vasárnap 17.00.-18.30.
Jelentkezés, előzetes egyeztetés után:
Véghelyi Árpád, Tel.:0620/552-5059
A foglalkozáson szükséges felszerelés:
időjárásnak megfelelő öltözet, és sportcipő.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Kilenc év alatt
206 társulat, ill. előadó,
337 különféle előadás,
537 alkalommal.
Átlagban 3,7 új előadás havonta a színházi évadban.
Évente több, mint 4 000 néző a 110 fős nézőtéren.
Mennyek Királynéja, Szűz Mária c. kiállításunknak
1290 látogatója volt nyolc nap alatt,
(ez Jászberény lakosságának 4,8%-a).

Jávor Pali utolsó mulatása
Benkő Péter és Rusz Milán, prímás: Suki István
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., diák és nyugdíjas: 800 Ft. Jegyvásárlás az előadás előtt egy órával.
Jegyfoglalás: 06-30/908-1656.

Aki hozzánk betért, boldogabban távozott, mint ahogy érkezett.

Ajánló

2018. szeptember 13.

Háromgenerációs művészcsalád
Nemzedékek címmel nyílt időszaki
kiállítás szeptember 4-én, kedden
délután a Szikra Galériában. Három
generáció, Rácz Kálmán festőművész és fia, Rácz Gábor iparművész
valamint unokája, Rácz Eszter képzőművész műalkotásai, festmények
és tűzzománc képek tekinthetők
meg a tárlaton.
Demeter Gábor
Rácz Kálmán születésének 110. évfordulóját köszönthetjük ebben az esztendőben és az eredeti gondolat az volt,
hogy ennek emlékére tisztelegnek művészete előtt. Ám aztán úgy szövődtek
a történések szálai, hogy kikerekedett
a Nemzedékek című kiállítás, ami így
sokkal gazdagabb anyagot tud bemutatni. Ráadásul ilyen még nem volt a
Szikra Galéria történetében, hogy egy
család három generációjának alkotásait
állítsák ki egy kiállítás keretében.
A művészetre hangolódást a komolyzene dallamaival Sas Dániel zongoraművész segítette üdítő hangszeres játékával. Ezt követően a kiállítás
társrendezője, a Muravidék Baráti Kör
Kulturális Egyesület tevékenységét mutatta be a civil szervezet elnöke Ruda
Gábor. Képzőművészeti kiállításokat
szerveznek, könyvkiadással, folyóiratok
megjelentetésével foglalkoznak, mint
a Muravidék vagy az Esztergom és vidéke. Könyvkiadási tevékenységükhöz
tudományos kutatómunka is kapcsolódik. Nyaranta képzőművészeti és irodalmi alkotótáborokat szerveznek gyerekeknek, az utóbbi években felnőtt és
főleg tűzzománc művészeti műhelyek
rendezésével is foglalkoznak. Zománcművészek mindig is szerepeltek kiállí-

volt a fegyelmezettség, ami a naturalizmus irányába húzta őt, így a kettő
között lavírozott. Szeretett a szabadban
festeni, nagyon szépek a háború előtti
jászberényi képei, és a Zagyvát is sok

unokaként Rácz Eszter, aki már kicsi
korában bejárt a műterembe és figyelte
nagyapját, hogyan dolgozik. Művészként a festészet mellett ötvösmunkákkal, tűzzománccal foglalkozik, de mesekönyv-illusztrációkat is készít.
Rácz Gábor bemutatta a tűz
zo
mánctechnikát, mint a legidőt
állóbb
festészeti eljárást. Zománcalkotásoknál
nagyon szép, ahogy a fémoxidok áttetsző felületek módjára rétegződnek egymásra a hevítés során. A hőhatás megváltoztatja a színüket, kialakul a fényes
zománcfelület az egymásra égetett rétegek összhangzata, és ahogy az áttetsző
üvegrétegekbe belelátunk, az ad valami
különös hatást. Nemcsak kisméretű alkotásokat, de egész nagy oltárképeket is
készít ezzel a technikával.
Az este zárásaként a hónap műtárgyának választott Vízpart Tahi című
festményt mutatta be Rácz Gábor.
Édesapja két óra alatt festette meg tahinál a Duna parton az alkotást, vastagon
pakolta fel spaklival a festékrétegeket,

tásaikon, tíz éve rendeznek szisztematikusan tűzzománc kiállításokat és ennek
kapcsán összeállt egy művészeti csoport
melynek Rácz Gábor a vezetője.
A Nemzedékek című tárlatot az
egyik kiállító alkotó, Rácz Gábor nyitotta meg. Beszélt édesapjáról, Rácz
Kálmánról, akit határozott embernek
nevezett, mert pontosan felépített
munkafolyamatot követett alkotás közben. Kacérkodott ugyan az impresszionizmussal, de az egyéniségében benne

irányból festette meg, akvarellben és
olajképekben egyaránt. Rácz Gábor elmondta, hogy édesanyja is festett, csak
ő egészen konkrét megbízásokat, portrékat készített. El is hozott egyet munkáiból amely a nagymamát ábrázolja,
hogy róla is megemlékezhessenek. A
portrék mellett nagyon szépen le tudott festeni klasszikus szentképeket, és
jó kedvvel dolgozott amellett, hogy öt
gyermekét is ellátta.
Ebbe a művészcsaládba született

bravúros gyorsasággal és különböző
durva ecsetekkel finomította el. Így
vitte bele a zöld levelek közé a bujkáló szürkéket, kékeket, sárgákat, amely
által az egész lombot átjárja a levegő és
a fény. Közelről is érdemes megnézni,
mert olyan, mintha egy kis maszat lenne, de az egész egy képpé áll össze.
Nézzék meg önök is! A Nemzedékek kiállítás többi alkotásával együtt
a Szikra Galériában szeptember 27-ig
megtehetik.

www.jku.hu
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Programajánló
● Jávor Pali utolsó mulatása
Szeptember 14., péntek 18.30 óra Jávor Pál, a színészlegenda, a magyar film
korabeli királya mulatni szeretne még
egyszer 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 10 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 17 óra 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.
● Szüreti birkapörköltfőző verseny
Szeptember 15., szombat 7 óra 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 nagymestere vezetésével. Diszvendég a jászfényszarui Szűcs
Mihály Lovasbandérium, bemutatásra kerülnek különböző lovas és kutyás
ügyességi feladatok.
● Európai Autómentes Nap
Szeptember 16., vasárnap 9 órától
a Lehel vezér tér - Szentháromság tér
- Szervizút környékén. 9-10.30 óra
Gördülő bejárás a város kerékpárútjain, indulás különböző találkozási pontokról. 10-18 óra Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság programja - jászsági önkéntes tűzoltó egyesületek bemutatkozása.
VI. Jászberényi Zsaru Napok
Jászberényi Hulladékgazdálkodási Rend-

szerének Fejlesztése című project bemutatása. Elsősegélynyújtó bemutatók,
baleseti szimulációk, sebkötözés, sebellátás. Egészségügyi szűrések, vérnyomásmérés, testtömegindex, testzsírszámítás,
életmód tanácsadás. Szent Erzsébet
Kórház Egészségfejlesztési Iroda Programja. Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bemutatkozása. Magyar
Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai
Toborzója, fegyverzettechnikai bemutató, kerékpáros-, görkorcsolya-, műanyag motor ügyességi verseny. Színpadi műsorok: helyi és jászsági sport-,
és tánccsoportok, Puding és Palacsinta
bohóc show, Gólyalábas társulat. Egyéb
programok: környezetvédelmi, közlekedési totó, ökológiai lábnyomszámítás, triál show.
● Színházi bérlet sorozat
Szeptember 16., vasárnap 19 órától a
Sóska, sültkrumpli című darab egy öltözőben játszódik, ahol két partjelző
és egy futballbíró készülődik két csapat sorsdöntő összecsapására. A Sóska,
sültkrumpli azonban jóval többről szól,
mint a foci: a három férfi életéről, magánügyeikről, a csalárd Mariannról. Iróniával, humorral, szarkazmussal fűszerezett dráma. A könnyeztetőn kacagtató
darab méltán aratott sikert egyaránt hazai, külföldi színpadokon, igazi felhőtlen szórakozást jelent a Lehel FilmSzínházban. A József Attila Színház
vendégjátékának szereplői: Nemcsák
Károly, Bozsó Péter, Karácsonyi Zoltán
● Szalay Ádám – Hogyan neveljünk
boldog gyermeket?
Szeptember 18., kedden 17.30 órától az Ifjúsági Házban, Szalay Ádám (a
TV2 Napló című műsorának egykori
főszerkesztője) Hogyan neveljünk boldog gyermeket? című előadásán kaphatunk trükköket és tippeket, melyek
szülői eredményességünket fokozhatják. Miről lesz szó? A szülői önérvényesítés indulatmentesen, a felelősségvállalás képlete, szeretetnyelvek, a gyermeki
boldogság titkai, erőszakmentes kommunikáció, aktív figyelem.
● II. LVG Diák-Film Fesztivál
Szeptember 19., szerdán 14 órától a
tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra
készítettek filmeket középiskolás diákok, barátság és szerelem valamint szabadon választott témában. A fesztivál
keretében a Lehel Film - Színházban
hirdetnek győzteseket, a kiválasztott alkotásokat levetítik és találkozni lehet a
filmek készítőivel is.
● Faragó László fotótárlata
Szeptember 20., csütörtökön 17 órától a Hamza Múzeumban Faragó László bükki virágfotóiból nyílik válogatott
kiállítás. A tárlat az 50 éve elhunyt Vásárhelyi István jászberényi születésű természetkutató emlékének adózik.

Kárpátia újra

Harmadjára lépett színpadra városunkban a Kárpátia szeptember első
napján, szombaton. Hiába vált már
hagyománnyá a zenekar koncertje,
újból teltházas, kicsiket és nagyokat
is magába olvasztó tömeget sikerült
összeénekelnie a bandának.
Kazsimér
A rockzenei maratont a Hegyi
Károly által alapított Pannónikum
zenekar kezdte meg. Az együttes egyértelmű célja volt megénekelni történelmünk dicsőséges és zivataros korszakainak legfontosabb pillanatait. A
nemzettudat és összetartozás eszméje
igényes, lírai dallamokban is megszólalt az alig két éve alakult csapat színes
repertoárjában.
A meghirdetett menetrendet követve, percre pontosan fél 9-kor üdvözölhettük az ismert nemzetirock-együttest,
és bár a tagok még csak a lépcsőnél álltak, hangjukra nyomban üressé váltak a
színpad elé tömörülő rajongók székei.
A sokszínű közönségben pásztázva
baráti társaságok, családok, fiatalok, idősek és apjuk nyakában ülő kisgyermekek

alakjai bontakoztak ki, bizonyítva, hogy
a zenekar kultusza generációk megmozgatására képes. A távolban betyárok kalapját díszítő tollak lengedeztek
a szélben, melyek el-eltűntek a koncert
kezdetére magasba emelkedő Árpád-sávos és nemzetiszín lobogók mögött. A
bejáratnál felállított Kárpátia pólós standok szolgáltatásait érdemes volt igénybe
vennie annak, aki nem akart kívülállónak tűnni ebben a családias, minden
dalra együttmozgó közösségben.
A szerzemények között azonban
nem csak a már népszerű, nemzeti érzelmekkel gazdagított művek kaptak
helyet, volt példa versek, népdalok
adaptálására és katonaindulók megszólaltatására is.
Városunkban már otthonosan mozgott az együttes, ami meglátszott színpadi jelenlétükön, a hanghatásokon és a
minden ütemre színt váltó, profi fénytechnikán is. Azonban nem csupán a
lézerek játéka tett hozzá az este varázsához. A búcsú melódiák alatt már javában fehérlett az éjjeli ég a közeledő vihar
villámaitól, melyek még hangulatosabbá
tették ezt a sokadszorra is különlegessé
sikeredett alkalmat.

12. oldal

Sport / Ügyeletek
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A fény belopózik a lombok alatt
Marad a nyárias idő a hét további részében is. A sok napsütést és a 30 fokos meleget
a szombati nap töri meg, akkora többfelé
várható zápor, zivatar. A hőmérsékletben
csökkenés csak minimálisan tapasztalható,
maximum 27-28 fokra esik a hőmérő higanyszála. Jövő hét elején megnövekszik a
napsütéses órák száma és marad a kellemes
meleg.
Szeptember 18-án Péter napja. A Muravidéken Péter időjárását is kíváncsian figyelik, hisz nyakukon van a vetés, márpedig
“40 napig olyan időt várj, mint Péterkor”.
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Vesztes csata Egerben
Öt mérkőzés után a tabella élén állt
a labdarúgó NB III Keleti csoportjában a Jászberényi FC, akik Eger
vendégeként három meghatározó
játékosuk nélkül voltak kénytelenek pályára lépni. A találkozó jelentős részében Arany László csapata
dominált, de a hazaiak gyors ellencsapásai és zárt védekezése feladta
a leckét, amit ezúttal nem sikerült
megoldani.

dületet vinni támadásaiba. Úgy tűnt,
végleg eldől a három pont sorsa, amikor a 65. percben lesgyanús helyzetben
ismét Gresó ugrott ki a védők közül, és
a léc alá emelt (3-0). És hogy milyen
a futball… Ami nem ment 75 percen
keresztül, az két perc alatt kétszer is
összejött, új reményt adva az ezúttal is
jelentős létszámú vendégszurkolóknak.
Előbb László adott be kiválóan jobbról,

kalom. További gól azonban nem esett,
így a lehetőségeikkel jobban élő házigazdák ünnepelhettek.
Eger SE – Jászberényi FC 3-2.
A hiányzók ellenére meglehetett
volna a győzelem, ám a védekezésben
elkövetett hibákért nagy árat kellett fizetni. Az egyre inkább belelkesedő egriekkel szemben nem sikerült az utóbbi
hetek iramát diktálni, és ezúttal a sze-

Ács Tibor

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

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

szeptember 19. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

szeptember 20. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

szeptember 21. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

szeptember 17. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 22. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 18. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

szeptember 23. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 15. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
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
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.

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

A hét minden napján
a Sólyom u. 13-ban is
várjuk vásárlóinkat!

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90

akácméz
vásár!

Jászkürt

/Csomor Családi
Méhészet

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.

Svedyuk eltiltás, Szöllősi sérülés miatt nem állt rendelkezésre, míg Szemerét gyermeke születése miatt nélkülözte
a JFC, ráadásul öt perc után hátrányba
kerültek a mieink, miután egy indítással Gresó kilépett és higgadtan a kapuba
lőtt (1-0). Jászberényi fölénnyel folytatódott a játék, néhány ígéretes akció és
lehetőség is akadt, ám újabb mélyütésként a 15. percben egy előreívelés után
Farkas Krisztián Miski mellett is elvitte
a labdát, majd a hálóba továbbította
(2-0). A JFC igyekezte nyomás alá helyezni a pályaválasztót. Szanyi fejesét
a gólvonalról mentették, Hevesi-Tóth
lövése az oldalhálóban landolt, a félidő
hajrájában pedig Sándor István harcolt ki büntetőt. Farkas azonban hiába
„küldte el” jobbra a kapust, a bal kapufa mellé gurította a labdát, így odalett a
szépítési lehetőség.
A szünetben kettős cserével igyekezett felrázni együttesét Arany László, de
az egriek masszív falat húztak kapujuk
elé, így a JFC csak elvétve tudott len-

Fotó: Pesti József
az érkező Herczeg pedig egyből kilőtte a
jobb alsót (3-1), majd a vészhelyzetben
a csatársorba vezényelt Hevesi-Tóth
remek labdájával Farkas tört kapura,
és értékesítette a ziccert (3-2). Az egyre inkább kitámadó berényiek ellen a
hazaiak még rúgtak egy kapufát, a kipattanót követően pedig Miski védett
bravúrral, de az egyenlítésre is volt al-

rencse is a másik oldalon „játszott”. Az
ESMTK Putnokon nyert, és átvette a
vezetést a bajnokságban, a Szolnok és
a Sényő szintén begyűjtötte a három
pontot, de a JFC jobb gólkülönbségével jelenleg a második. A következő
játéknapon, szeptember 16-án, vasárnap 15.30-tól a Salgótarjáni BTC ellen
Gyöngyösön lesz mód a javításra.

Ökölvívók az Apponyiban
A Magyar Szövetség és a Jászberényi
Önkormányzat támogatásával a Csík
Tibor Ökölvívó SE immár harmadik
alkalommal rendezett Lehel Ökölvívó Kupát.
ács
Szeptember 8-án, szombaton délután
ökölvívók lepték el a Gróf Apponyi Albert
Iskola tornatermét, ahol a legkisebbektől
egészen felnőtt korosztályig 44 pár lépett
folyamatosan a kötelek közé. Elsősorban
az Észak Régióban lévő klubok voltak hivatalosak, de még a Dunántúlról is érkeztek bokszolók Jászberénybe.
Mint azt Mércse Endre, a Csík Tibor
SE edzője elmondta, minden versenyző
egyszer lépett a kötelek közé. A párokat
súly és életkor alapján állították össze,
azt viszont egyelőre nem nézi szövetség, hogy valaki „A” vagy „C” osztályos
versenyző. A ringben töltött menetidő korosztálytól függött. A serdülőké
3x1,5 perc volt, ami egészen 3x3 percesig emelkedett. A Csík Tibor SE edzője
nem tett súlyt két tanítványa vállára.
- Én elsősorban nem versenyzőként, hanem gyerekként tekintek rájuk.

Ebből adódóan én a gyerekeknek a fogyasztást sem engedem meg. Egyszerűen azt mondtam, nyújtsák a legjobbat,
nyugodtan bokszoljanak – mondta
Mércse Endre.
A Kátai testvérek közül először Balázs lépett a ringbe a korosztályon aluliak mezőnyében. Nagyon jó meccset
vívtak egymással, Balázs egyáltalán nem
volt megilletődve tapasztaltabb ellenfelétől. Végül is a Hírös város bokszolóját
hozták ki győztesnek, de a berényi fiú is
jól mozgott. A vezetőbíró meg is dicsérte, lábmozgását tartotta nagyon jónak,

a kezei magasabbra emelésére viszont
felhívta figyelmét.
Balázs természetesen nagyon szurkolt a bátyjának is, aki később következett utána. Ellenfelét is ismerte, hiszen
bátyja már mérkőzött vele és egyszer
győzött, egyszer pedig döntetlent
meccseltek. Végül is, Kátai Kornél ezúttal is döntetlent bokszolt, ami jó teljesítmény, hiszen ellenfele már korosztályos
válogatott. A fiúk egy-egy emlékérmet
kaptak, de edzőjük, Mércse Endre sem
ment haza üres kézzel, őt a verseny rendezésért egy kupával lepték meg.

kategóriába 2. lett. Bárkányi Alex az S2
versenyszámban, Sárközi Csaba pedig a
T2-sek között lett egyaránt 4. helyezett.

Kaposznyák Mihály viszont megnyerte a
S3 kategóriát, ahol Taczman Zsolt 3., Sós
Gábor pedig a 6. helyen végzett.

Röviden

Kosárlabda. Jászberény NBI A-s
kosárlabdacsapata a Szaniszló Sándor
Emléktornán vett részt Miskolcon. Az
első napon a B csoportos Nyíregyházát
győzték le, majd a döntőben a vendéglátó Miskolc ellen is fölényesen nyertek,
így tornagyőztesek lettek.
Autósport. Szeptember 8-án rendezték a kiskunlacházai repülőtéren, a
18. Dragracing Kupát, ami a Magyar
Szlalom Bajnokság 6. futama is volt egyben. A jászberényi autósok ezúttal is nagyon jól versenyeztek. Tóth József a T3-as

