Emlékezés a régi szép időkre

Simon Ferenc visszatekintőjében a Jászberény
határában egykoron elterülő több száz szőlőbirtokról
és a szőlőtermesztésről olvashatnak.
Írás a 6. oldalon

Így kell mulatni!

Jávor Pál utolsó, ám annál emlékezetesebb
mulatására volt hivatalos az érdeklődő közönség
a Főnix Színházba szeptember 14-én.
Tudósítás a 6. oldalon

A fiát elvesztő anya

A szeptember 12-én bemutatott Mária
testamentuma szokatlan nézőpontból láttatta
Krisztus életét és a Szűzanya megpróbáltatásait.
Cikk a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Szezonnyitó testületi ülés
Határozatképes létszámmal, tizenhárom képviselő jelenlétével kezdődött
meg az ősz első testületi ülése szeptember 12-én, a Városházán.
munkatársunktól
Az ülés kezdetén Szabó Tamás polgármester köszöntötte a hivatal dolgozóit, a sajtó képviselőit és a napirendi
pontok érintettségében jelenlévő érdeklődőket. A napirendi pontok megvitatása
előtt a testület egyperces néma csenddel
tisztelgett az augusztusban elhunyt Keresztesi János emléke előtt, aki a hivatal
életében a Humán Erőforrás Bizottság
külsős tagjaként vállalt aktív szerepet.
A megemlékezést követően Berkó Attila júliusban kinevezett kormánymegbízott mutatkozott be és osztotta meg előremutató gondolatait. Elmondta, hogy a
rövid ismeretség ellenére úgy látja Jászberényben egy konstruktív, jól működő
testület tevékenykedik. Pozitívumként
emelte ki a kulturális és a gazdasági élet
terén felmutatott eredményeket, amelyek hozzájárulnak a város fejlődéséhez.
„Hiszem és vallom, hogy a kultúra ápolása nélkül komoly és gyökeres gazdasági
változásokat nem lehet elérni” – mondta
a kormánymegbízott. Végül a járási és a
kormányhivatal segítő szándékát ajánlotta fel, valamint arra biztatta a városatyá-

halász
A házigazda ezúttal is a körzet
egyéni képviselője, Tamás Zoltán és
felesége Lilla asszony. Ám, ha úgy
vesszük, hogy ki-mindenki tartotta

Az Ars Sacra Alapítvány és a Kulturális Örökség Napjainak szervezői
minden év szeptemberében összefognak és meghívják az egyházak
képviselőit, hogy tárják ki templomaik kapuit a látogatók előtt. A
Nyitott Templomok Napja kezdeményezéshez idén ötven település
száz temploma csatlakozott, köztük
a Jászberényi Ferencesek intézménye is.
Kazsimér Nóra

kat, hogy a megkezdetett úton haladjanak tovább.
A napirendi pontok elfogadása után
a két ülés között történt eseményeknél
Balogh Béla képviselő tette fel kérdéseit,
amelyek a hulladékgazdálkodás átszervezésének augusztus 30-i tárgyalására
irányultak. A polgármester válaszában
elmondta, hogy három társulás végezte eddig a térség hulladékszállítását, ezt
igyekeznek egységes és üzemgazdasági
szempontból hatékonyabb szolgáltatássá alakítani. Az integrált társulás közel

Képviselői piknik
Szeptember 15-én, szombaton este
az immár évtizedes hagyománynak
megfelelően pikniket tartottak a
Zagyva parton, a Varga utcai filagóriánál a 4-es választókörzet lakói.

A templomfalak
titkai

szívügyének ezt a kötetlen estét, akkor
igencsak népes lenne a névsor. Az üstben, gázláng fölött készülő kakaspörkölt Darók Jánost és családját dicsérte,
az egyre ínycsikladóbb illatok hatására is a várakozás közben elfogyasztott
pogácsák, almás és habos sütemények
pedig az érkező vendégek szatyraiból,
kosaraiból kerültek elő. Volt mit kóstolni és ok is volt dicsérni az ügyes
kezű asszonyokat.
folytatás a 4. oldalon 

400-450 ezer lakost lát el, melyben
egyelőre a hulladékgazdálkodásban korábban is közreműködő alvállalkozók
vesznek részt. A továbbiakban megnyugtatta a testületet, hogy a tárgyalások zajlanak, és kitűzött cél, hogy szeptember végére előálljanak a szükséges
dokumentumok. Minőség szintjén negatív változást nem fognak tapasztalni a
városlakók. – szögezte le a polgármester,
majd azzal folytatta, hogy a díjszabás és
a díjak beszedése állami kézben van, az
önkormányzat feladatköre a szolgáltatás

Figyelmesség
az egészségért
Folytatódnak az egyeztetések a
mentális egészség megőrzéséről szóló negyven millió forintos pályázat
kapcsán a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban. Legutóbb szeptember 10-én hétfőn tartottak tájékoztatót a projektről, melyen Márky
Ádám orvos, mindfulness tanácsadó
is részt vett.
Szabó Lilla
Korábban júniusban számoltunk
be az Egészségfejlesztési Iroda mentális funkcióval történő fejlesztése a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban
elnevezésű projekt ünnepélyes megnyitójáról. Kedden délután Czigány Anikó
projekt-menedzser ismertette a pályázatot a kórház ebédlőjében összegyűlt
egészségügyi dolgozók számára, majd
Márky Ádám mindfulness tanácsadó
az ehhez kapcsolódó tudatos jelenlét
fontosságára hívta fel a figyelmet.
folytatás az 5. oldalon 

minőségi elvégzésére irányul.
Az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló tájékoztatóhoz Nagy
András HEB elnök szólt hozzá. A Humán Erősforrás Bizottság kiírta a sportpályázati felhívást a második félévre. A
felhívásra 13 pályázat érkezett, melyek
összesen 8 és fél millió forint támogatási igényű rendezvényekről szóltak. A bizottságnak erre a célra azonban egymillió
forint volt elkülönítve, így összesen hat
szervezetet tudtak támogatni.
folytatás a 2. oldalon 

Az Ars Sacra Fesztivál mottója Jób
könyvéből származik: „Tekints az égre
és lásd meg!” Ezzel a jelmondattal késztetik egyfajta belső utazásra az érdeklődőket, akik ha megállnak egy pillanatra, és körülnéznek, megcsodálhatják a
világban rejlő apró szépségeket, kulturális kincseket. A már tizenkét éve működő, nemzetközi minősítésű fesztivál
segít meglátni a hétköznapokban megbúvó szakralitást, teszi ezt közel hatszáz
ingyenes programmal, mely magába
foglal többek között kiállításokat, zenei – és irodalmi esteket, színházi előadásokat, lelki feltöltődéssel kecsegtető
tárlatvezetéseket.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége csatlakozni kívánt ehhez a megmozduláshoz.
folytatás a 3. oldalon 

Egy nap autók nélkül
Az autómentes vasárnapon tizennegyedik alkalommal vették át a főszerepet a környezettudatos életmóddal
szimpatizáló kerékpározók, sportkedvelők a város főterén az országos
mobilitási héthez csatlakozva.
Kárpáti Márta
Több mint négyszáz kerékpáros illetve görkoris és rollerező gördült be vasárnap délelőtt az autóforgalom elől lezárt
főtérre, hogy jelenlétükkel a környezetvédelem fontossága mellett tegyenek hitet.
A körzet képviselőinek vezetésével a város
négy helyszínéről indultak a kerekező
csoportok, akiket útközben a rendőrség
munkatársai láttak el tanácsokkal a biztonságos kerékpáros és gyalogos közlekedésre vonatkozólag. Az érkezőket a Vaga
Banda gólyalábas kompánia csepűrágói
fogadták: vidám hangulatot teremtettek
az egész napos – hasznos információkkal
gazdagított – vigassághoz. A jókedv mellé
almát és kerékpáros villogó szettet is kaptak a túra teljesítői.

A rendezvényen a már hagyományosan kiállító katasztrófavédelem,
rendőrség, honvédség, Vöröskereszt,
mellett helyet kaptak újdonságok is.
folytatás az 5. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Felhívás javaslattételre, városi
kitüntetések adományozására
Jászberény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a város érdekében
kiemelkedő tevékenységet végző vagy
maradandót nyújtó közösségek, személyek munkája elismerésére tizenkét
kitüntetést alapított.
A díjak adományozásának feltételei:
1. Jászberény Város Díszpolgára
cím adományozható: A város közéletének kiemelkedő személyiségei számára,
vagy azoknak a jászberényi polgároknak,
akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a
várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy
szolgálják.
2. Jászberény Város Tiszteletbeli
Polgára cím adományozható: Azoknak
a nem jászberényi polgároknak, akik a
város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy
szolgálják, a város jó hírét az ország határain belül vagy azon túl erősítik, erősítették.
3. Jászberény Városért - Pro Urbe
érdemérem adományozható: Azoknak
a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik vagy amelyek a
város gazdasági életében; a városfejlesztésben; a város közéletében; a tudomány, a
művészetek területén; az egészségügy, oktatás, nevelés, szociális ellátás, sport területén kiemelkedő, eredményes munkát
végeztek vagy végeznek.
4. Jászberény Város Friedvalszky
Ferenc köztisztviselői díj adományozható: A Polgármesteri Hivatalban dolgozó, példaértékű, szakmailag kimagasló
munkát végző köztisztviselőknek.
5. Jászberény Város Sipos Orbán
kulturális és művészeti díj adományozható: A tudományok, a kulturális élet, az
irodalom, a művészetek (a zene-, a tánc, a színház-, a képző-, ipar- és népművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet) terén kiemelkedő színvonalú
alkotó tevékenységért; a közművelődés
területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kimagasló munkáért, valamint átfogó életmű elismeréseként.*
6. Jászberény Város Zirzen Janka
közoktatási díj adományozható: A közoktatás területén végzett kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői, továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó,
azt segítő munka elismeréseként.*
7. Jászberény Város Árpád-házi
Szent Erzsébet egészségügyi díj adományozható: Az egészségügy területén
végzett kimagasló szakmai munka elismeréseként.*
8. Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj adományozható: A kimagasló testnevelő tanári, sportvezetői, edzői
és versenyzői érdemek elismeréseként versenysportban, a szabadidősportban és az
utánpótlás-nevelésben, a sportvezetői,
edzői szakterületeken magas színvonalú
munkát végzőknek, azon sportolóknak,
akik kimagasló eredményeket értek el,
vagy a testnevelés és a diáksport terén éveken keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktatói munkáért, maradandó
értékeket nyújtó tevékenységért.*
9. Jászberény Város Szent Klára
szociális munka díj: A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, vagy a
szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben tevékenykedő,
Jászberényben kiemelkedő érdemeket
szerzett személyek munkájának elismeréseként.*
10. Jászberény Város Komáromy
József sajtódíj adományozható: Azoknak a személyeknek, közösségeknek,
elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó
újságíróknak a városról való objektív tá-

jékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtottak, kiemelkedő és magas színvonalú
tevékenység elismeréseként.*
11. Jászberény Város Rendészeti díj
adományozható:
a) Annak a rendőrnek, aki hivatásos
állományban Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje olyan
tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas
arra, hogy az állampolgárokban erősítse
a rendőrség tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete
a rendőri hivatáshoz méltó, munkájának
elismeréseként;
b) Annak a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségébe
tartozó hivatásos állományú tűzoltónak,
aki Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje a tűzmegelőzés, a tűzoltás és műszaki mentés, a polgári védelem és az iparbiztonság területén
olyan tartós és kiemelkedő munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas
arra, hogy az állampolgárokban erősítse a
katasztrófavédelem tekintélyét, valamint
a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a tűzoltói hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként.
12. Jászberény Város Mecénása díj
adományozható: A város gyarapodását,
fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként.*
A kitüntetésekre ajánlást tehetnek: a
polgármester, az alpolgármester, a jegyző;
a helyi szakmai és civil szervezetek, intézmények; a települési képviselők; legalább
100, jászberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
Kitüntetési javaslatot kizárólag
a19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A javaslattételi lap
a város honlapján (www.jaszbereny.hu),
valamint a Városháza portáján elérhető.
Kérem, hogy ha arra érdemes személyt, szervezetet kívánnak ezen elismerésekre javasolni - a kitüntetés alapját
képező munkásság ismertetését is tartalmazó - ajánlásaikat a Városháza portáján
zárt borítékban helyezzék el, vagy Jászberény Város Polgármesteréhez juttassák
el (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
2018. november 1-ig. A kitüntetések átadására a 2019. évi Város napja rendezvénysorozat során kerül sor.
*A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

Szabó Tamás polgármester

2018. szeptember 20.

Szezonnyitó testületi ülés

 folytatás az 1. oldalról
Az előterjesztések sorában tájékoztatót hallhattunk a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015-2017. közötti időszakban Jászberény és térségében végzett
tevékenységéről és a megvalósult fejlesztésekről. Kérdésként vetődött fel, hogy
milyen műszaki lépéseket tesznek meg
a minőség fenntartása, illetve javítása,
valamint a szennyvíz elvezetése érdekében. Szöllősi Péter, a Jászberényi Üzemmérnökség vezetője válaszában kifejtette,
hogy tervben van újabb kútfúrás, valamint a Szent István körút teljes vízhálózat
cseréje is meg fog történni. Folyamatosak
a hálózatmosatások, mellyel megőrzik
a víz tisztaságát. A szennyvíz elvezetésére reagálva kifejtette, hogy szigorítják a
szennyvíz csapadékelvezetőre való rákötését. Az ilyen fajta illegális „megoldásokat” füstgéppel igyekeznek majd kiszűrni
a közeljövőben. A továbbiakban felajánlást tett üzemlátogatásra a testület részére,
hogy az önkormányzattal együtt tudják
feltérképezni a vízhálózatot érintő problémákat. Szabó Tamás örömét fejezte ki
a felajánlás kapcsán, mellyel valószínűleg
élni fognak egy havi bejárás alkalmával.
Hangsúlyozta, hogy az állam országosan
nagy figyelmet fordít a vízminőséget javító programokra, melyben a Jászság is
érintett, így folyamatosan várhatunk hasonló fejlesztéseket.
A testület egyes önkormányzati rendeleteket módosított, többek között az
önkormányzat 2018. évi költségvetési
előirányzatainak megállapításáról szóló
rendelet I. féléves módosításáról. Szintén
megszavazta a testület a Jászberény Városi
Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.
Az utóbbihoz hozzáfűzésében arra tért ki
Szabó Tamás, hogy a bevétel-kiadás oldal
több elemében nem követi az időarányos
jelleget, azonban ez sok esetben nem is
várható. Ezt bizonyítja az is, hogy nagy
volumenű fejlesztések vannak folyamatban, azonban gyakori, hogy a kivitelezés
még nem kezdődött el, de a bevétel már
megérkezett rá.
Gedei József képviselő érdeklődött a
fejlesztések helyi iparűzési adóra gyakorolt hatásáról, valamint a helyi klímastratégia kidolgozásáról szóló pályázat
folyamatáról. A helyi iparűzési adó tekintetében írásban ad tájékoztatást az önkormányzat. Hegyi István, a klímastratégiai
pályázat kérdésére reagálva elmondta,
hogy a pályázatot idén júniusban nyújtották be, amely jelenleg elbírálásra vár.

Az irodavezető a még idén megvalósuló
fejlesztésekről is beszámolt. Ilyen többek
között a Kígyó utcai ingatlan, a Kossuth
Lajos utca ivóvízhálózatának rekonstrukciója, amely már be is fejeződött. Szintén
idén elkészül TOP-os pályázat keretében
az állatkert ÖKO Turisztikai Látogatóközpontja, valamint a projekt másik eleme, a tematikus játszótér kialakítása is folyamatban van. A bölcsőde tekintetében
a kivitelező kért haladékot az intézmény
építésére, így november végére tolódott a
befejezés. A kerékpárutakat szeptember
végén fogják átadni, valamint befejeződnek az energetikai fejlesztések az Apponyi
iskolában. Két további pályázat, a Bercsényi úti iskola fejlesztése és a Fogyatékkal
Élők Nappali Otthonának kialakítása is
várhatóan idén elkészül.

Egybehangzó igennel szavaztak az
Előterjesztés a Jászberényi Család- és
Gyermekjóléti Központ költségvetésének
módosításáról, valamint a kapcsolódó
napirendi pontban jóváhagyták a szervezet szakmai programját is.
A testület döntött a Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról. A polgármester elmondta,
hogy a programot kiindulásnak tekintik,
melynek hatékonyságához és a változáshoz több időre van szükség. Nagy András
HEB elnök e tekinteteben diákok kompetencia felmérését javasolta, mely jó
eséllyel mutatna fel eredményeket.
A továbbiakban egybehangzó igennel
fogadták el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi fordulójához történő csatlakozást. Szintén megszavazták a Cori-Kör
nagyszabású Kori Gála rendezvényére
irányuló 100 ezer forintos támogatást is.
A napirenden kívüli előterjesztésekben Szabó Tamás polgármester hívta fel
a figyelmet a hétvégén tartandó Jász Ünnepre, melyre invitálta a testületet. Továbbiakban örömét fejezte ki az Ifjúságbarát
Önkormányzat cím elnyeréséért, mellyel
augusztus 20-án tüntették ki a városveze-

Agrárgazdasági pályázat
Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók, őstermelők, illetve agrárgazdasággal foglalkozó
civil szervezetek részére.
A pályázaton igényelhető támogatás
formája és mértéke:

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Vállalkozások

Fájó szívvel
emlékezünk

Emlékezés

Kiss Sándor

Kovács Gyula
1955-2008

(1967-2017)

Halálának
10. évfordulójára

halálának 1. évfordulójára
emlékezünk.
„Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, ahol megpihent dolgos
két kezed. Megpihenni tértél, ahol
nincs több fájdalom, de szívünkben
itt leszel, mert hiányzol nagyon.”
Szerető Szüleid, Gyermekeid,
Húgod és családja
Szentmise 2018. szeptember 23.
délelőtt 10 órakor
a Jászberényi Főtemplomban.

tést. Az elmúlt hétvégén együttműködési
szerződést írtak alá, amely megerősítette a
25 éves múltra visszatekintő testvérvárosi
kapcsolatot Vechta városával.
Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetés Bizottság elnöke felhívta a figyelmet
a hulladékgyűjtő udvar szolgáltatásaira,
amelyet a lakosság ingyenesen használhat. Elmondta, hogy körzetében jelentős
fejlesztések zajlanak a Kórház utca, Mária
utca, Rét utca, Szelei úti kerékpárutakon,
ezzel összefüggésben mondott köszönetet
a lakosságnak, akik a por, zaj ellenére türelemmel viselik a munkálatokat. Szintén
köszönetét fejezte ki a kivitelezőnek, aki
minőségi munkát végzett.
Bobák Zsolt a Közútkezelő hatásköre
alatt lévő Neszűr melletti kerékpárutak
elhanyagoltságáról szólt. Mióta nem önkormányzati hatáskörben vannak ezek az
utak, gyakori a parlagfű és a szemetelés,
így a városvezetőségén
keresztül arra kérte az
érintett szervezetet, hogy
az eddig megszokott karbantartási munkálatokat
végezzék el. Sipos Zoltán
köszönetet mondott az
önkormányzatnak a nyári táborok támogatását
illetően, majd kérést tolmácsolt miszerint igény
lenne székek és sörpad
beszerzésére.
Végül Balogh Béla osztotta meg észrevételeit a Fazekas utcai parkoló mellett
növekedő parlagfű miatt. Ezt követően
többek között elmondta, hogy a Nagyboldogasszony iskola előtt a csapadékelvezetés nincs megoldva, illetve hangsúlyozta, hogy igényesebb lett volna
térkőburkolatot elhelyezni a szürke aszfalt helyett. Javasolta a Szántai-kert és
a Jászberényi Ferences Templom közti
kerékpárút kiszélesítését. A képviselő a
továbbiakban kérdéseket intézett a Bathó
Palotában rendezett fogadások anyagi vonatkozására.
Polgármester válaszában elmondta,
hogy a Nagyboldogasszony iskola és a főtemplom nem önkormányzati tulajdonú,
így a csapadékelvezetést az ingatlan tulajdonosának kell kezelnie. A bicikliutat
illetően több éve próbálják megoldani a
helyzetet, de még jó megoldás nem született a kérdésben. Szabó Tamás a vendégfogadások megrendezésére reagálva elmondta, hogy a Bathó Palota színvonalas
helyszínt biztosít ezeknek a lebonyolítására és immár szálláshelynek is alkalmas. A
programok anyagi vonzatáról készült ös�szesítést, illetve a többi elhangzó kérdésre
írásos választ ad az önkormányzat.

Krupa Sándor

(1943-2016)
halálának második évfordulójára
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”
Szerető családod

Szerető családod

max. 1.000.000 Ft; civil szervezetek
max. 1.500.000 Ft-ra nyújthatnak be
pályázatot.
Pályázók köre:
Vállalkozások:
• kizárólag jászberényi székhellyel/telephellyel;
• legalább egy lezárt gazdálkodási/üzleti évvel;
• legalább 300.000 Ft éves bruttó árbevétellel rendelkező;
• Nemzeti Agrárgazdasági kamarai
tagsággal rendelkező.
Civil szervezetek:
• kizárólag jászberényi székhellyel
• alapszabályban rögzített agrárgazdasági tevékenység, illetve cél megjelöléssel.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu), a Jászberényi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda,
tel.: 57/505-733).

Város
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Kérések, kérdések, kompromisszumok

Kedden délután öt órára lakossági
közmeghallgatást hívott össze Szabó
Tamás polgármester a Déryné Rendezvényház dísztermébe. A fórumon
35-40 érdeklődő városlakó mellett
megjelent a képviselő-testület tagjainak többsége, a hivatal érintett munkatársai dr. Gottdiener Lajos jegyzővel
az élen. Jelen volt a rendőrkapitányság
vezetője dr. Tóth Pál Péter ezredes is.
munkatársunktól
A polgármester üdvözlői szavait követően kérdések, kérések, észrevételek,
pozitív és negatív vélemények és a megszokottnál több köszönet is érkezett a városvezetéshez. Néhány probléma, mint
az utak helyzete, a parkolás hiányosságai, a csapadékvíz-elvezetés gondja, a
szemetelés már évek óta visszatérő felvetések a lakosok részéről a hasonló jellegű
találkozók alkalmával. Ezen problémák
nagy része a közeljövőben megoldódik,
hiszen a Fürdő utcában és a Thököly
úton végleges parkolók épülnek szilárd
útburkolattal. A kényelmetlenséget
okozó macskakőburkolatok is fokozatosan eltűnnek a városból, helyettük aszfalton gördülhet a közlekedés. A Rákóczi út, mint már az sokszor elhangzott,
állami út, felújítása a kormány feladata.
A szemeteléssel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a lakosok érdeke

is, hogy ne dobálják el a cigarettacsikket
és egyéb hulladékot. Kérte, amennyiben
hulladék-gyűjtőedény hiányzik valamelyik közterületről, jelezzék a hivatalnak,
akár véleményládák útján is.
Szokatlan felvetés érkezett, hogy
talán túl sok Jászberényben a fesztivál,
amelyek ugyancsak szemeteléssel, forgalomkorlátozásokkal járnak, és ezzel
bosszúságot okoznak az itt élőknek.
Szabó Tamás kifejtette, hogy a városi
élet része a fesztiválrendezés, sokan kedvelik és a turistákat vonzó funkciója is
jelentős. A rendezvényekkel járó kisebb
kellemetlenségekért bőven kárpótol
bennünket az ilyenkor elérhető szórakozási lehetőségek széles sora, amit számos
hasonló város épphogy irigyel.
A kultúra témakörét érintette a Déryné Rendezvényház jól ismert és jogos
gondja, a lift hiánya. A polgármester elmondta, hogy egyelőre nem találták meg
azt a mintegy húsz millió forintos – pályázati – forrást, ami a felvonó megépítését lehetővé tenné. A Malom projekt
azonban hamarosan fizikailag is kezdetét
veszi, így a majd elkészült modern kulturális térben kap helyet azoknak a rendezvényeknek nagy része, amelyek jelenleg a
Déryné Rendezvényházban és az Ifjúsági
Házban bonyolódnak. A teknősbéka alakú 400-450 vendéget befogadó központi
terem, ami a mozi és a malom közé épül,
nemcsak a belváros legnagyobb befoga-

dóképességű helyisége lesz, de építészetileg is felveszi a versenyt az akusztikája a
patinás Déryné dísztermével..
A még hiányzó egy-két helyre már

1460-ig repítve bennünket, amikor Mátyás király, valamint édesanyja, Szilágyi
Erzsébet adományai jóvoltából létrejött
az egyházi intézmény. De már III. Miklós
pápa 1278-as írása is a pogány vallású jászok között térítő ferencesekről szól, akik
egy bizonyos tartományfőnök, Adoriján
vezetésével érkeztek városunkba, hogy
beteljesítsék vallási megbízatásukat.
A ferences építészet sajátságaiból is
különórát vettünk, így már világossá vált,
miért került az oltár az épület keleti végébe, a főbejárat a nyugatiba, valamint a barokk torony a sekrestye mellé a mi templomunk esetében is. A hajó eredetileg
lapos mennyezetéről már csak a gerendák

kozó megnyugtató megoldását.
Portelekről érkezett az a hozzászóló, aki felháborodásának adott hangot a
mezőgazdasági gépek településen történő
közlekedése ügyében. A nehézgépjárművek haladását korlátozó táblát levetette
az önkormányzat, így igen nagy zajterhelésnek és forgalomnak engedtek teret
Portelken. A gépek nyomán az út megsüllyedt, a hozzászóló véleménye szerint
az itt járó iskolabusz sincs biztonságban a
rossz úton a gyakran itt közlekedő széles
mezőgazdasági gépek mellett. A település
lakosai tiltakozásképpen aláírást gyűjtöttek, de a hivataltól ez idáig nem kaptak
választ. A polgármester hangsúlyozta,
hogy a rendeletet nem a lakos által bűnbaknak kikiáltott irodavezető hozta, hanem polgármesteri intézkedést történt.
Az önkormányzat keresi a kompromis�szumos megoldást a gazdálkodók és a
település lakói között, ezért szeptember
30-ig próbaképpen engedélyezték a nehézjárművek áthajtását. A problémát
értik, és kiértékelik a hozzászólások
tükrében. Megpróbálják megkeresni a
legoptimálisabb megoldást, ami mind a
gazdáknak, mind a lakóknak megfelel,
sőt az iskolabusz kapcsán a Volán vállalatot is bevonják az egyeztetésbe.
A tanácskozás a fórumok állandó tagja, László Miklósné felvetésével
nyitott és ugyancsak ő volt az utolsó
hozzászóló. Elismételte, rendezzék a
Kossuth úti kisposta előtti parkolást és
forgalmat, esetleg változtassák meg az
egyirányú utcák rendszerét a könnyebb
közlekedés érdekében.

melyet élőben is megtekintettünk az előadásokat követő barangolás alkalmával.
Talán nem meglepő, de a kriptát
övezte a legnagyobb várakozás, és valószínűleg sokan is vagyunk, akik egy-egy séta
közben kíváncsian bámultuk a templom
tövében álló, lelakatolt zöld kaput. A
jelenlegi épület hajója alatt 1768-ig két
különálló sírterem volt, melyek között
boltozatos folyosó biztosította az átjárást
– tudtuk meg ezt már Besenyi Vendel
helytörténésztől, aki hozzátette, a két
kriptatermet a templom belsejéből lehetett megközelíteni, egészen Mária Terézia
királynő temetkezési törvényéig, mely
korlátozta a közös kripták használatát.
Helyette egyenként elfalazott fülkéket
kellett építeni, ezekhez pedig egy külső
lejáraton vezetett az út, ahogy a jelenlegi
állapot is mutatja. Az új kripta építésekor
befalazták az orgonakarzat felé húzódó
sírterem bejáratát, így a régi kriptában

még ma is ott vannak a hajdan örök nyugalomra odatemetettek maradványai,
akikről pontos személyes adatokat anyakönyv hiányában sajnos nem tudunk. Az
eddigi kutatások szerint a ferences rend
tagjainak, a rendet anyagilag támogató
módos, előkelő személyeknek állított sírhelyeket rejtik a falak.
A kriptakamrákban áthűlt végtagjainkat az idősotthonhoz tartozó kolostorkertben tett séta során melegítettük
fel, ahol a hat éve felszentelt, 7,38 méter
magas fénykereszt mellett a lakók gondosan ápolt veteményese is szemet gyönyörködtető látványt nyújtott. Fólia alatt
lustálkodó paprikák, tenyérnyi nagyságú
mocsári hibiszkuszok, kukorica kalászok
és dísztökök is sütkéreztek a lemenő nap
fényében a Magyarok Vásárának rendszeresen helyet adó udvaron, mely most
a Nyitott Templomok Napja elnevezésű
rendezvény záró állomása is volt egyben.

többször kértek fedett buszmegállókat a
lakosok, utazók. A polgármester elmondta, hogy a Jákóhalmi úton áthelyezik a
buszmegállót, és az új helyszínen már lesz
elég tér a fedett megálló kialakítására. A
vasútállomásnál hamarosan szintén a fedett megállóban állnak majd meg a buszok a régi alkalmatlan megállók helyett.
A buszpályaudvar átépítése is elkezdődik
a közeljövőben. Az építkezés idején a
megállók egy része ideiglenesen a Thököly úti parkolóban lesznek. A végső megoldás szerint a mostani buszpályaudvarnál
nyolc – fel és leszállásra alkalmas – megállót alakítanak ki. A buszok pihenőidőben

A templomfalak titkai

 folytatás az 1. oldalról
Így szeptember 15-én az általuk szervezett bemutató keretében izgalmas történelmi sétát tehettünk a Ferences Templom azon részeibe, ahová nem minden
nap térhet be a hívő látogató sem.
A rendhagyó expedíció során Muhari
Ferenc diakónus, valamint Besenyi Vendel
helytörténeti kutató szegődött mellénk,
hogy az elhangzó információk által tudásvágyunkat is csillapíthassuk.
– Jászberényben két nevezetes dolog van, az egyik a Lehel kürtje, a másik
pedig a Ferences Templom – fogott bele
Muhari Ferenc az 542 éves műemlék
mozgalmas történetébe, azzal egészen

a vasútállomás mellett parkolnak majd.
A rendszámfelismerő kamerarendszer működéséről is érdeklődött egy
hozzászóló. A polgármester elmondta;
hogy a városba érkezőn utaknál elhelyezett rendszámfelismerő kamerákat a
rendőrség koordinálja. Jászberénynek
térfigyelő kamerái vannak, amelyek alkalmasak a köztereken történtek rögzítésére és visszajátszására.
Köszönetek is érkeztek a megoldott
feladatokat illetően. Volt, aki megköszönte a Honvéd utcai közlekedési táblák
kihelyezését, a látást korlátozó sövények
karbantartását, visszanyírását, a kórháznál a zebra felfestését, a veszélyes fák kivágását, a Szentkúti templom előtti út
felújítását. Itt, a térre kandeláberek kihelyezését kérték a lakosok. A református
temető rendbetételére is irányult kérés.
Időrendben az elsők között kérték többen lapunk, a Jászkürt Újság időnként és
helyenként hiányos terjesztésére vonat-

falakban meglévő fészkei árulkodnak,
a templom mélyebben fekvő padlózatát pedig a gyóntatófolyosón feltárt, gót
stílusú kapu idézi. A török hódoltság korában bár kaszárnyaként hasznosították,
mikor a ferencesek 1690-ben visszatértek, csupán kőfalakat találtak, a csúcsíves
ablakok azonban még őrzik a múlt jegyeit, melyek az 1924-es renoválás során sem
tűntek el. Az új harangok beszerzésére
– melyek közül a legnagyobb 596 kg, a
kisebb pedig 129 kg - a templom felújításával egy időben nyílt lehetőség. Később
1928. május 20-án szentelték az újonnan
készített, 14 mázsás nagyharangot, mely
Slezák László budapesti harangöntő mester keze munkája.
Az azóta Dr. Ternyák Csaba érsek úr
által megáldott, folyamatosan bővülő orgona renoválására 2007-ben került sor.
Az öt regiszter sípjainak száma összesen
392, a legnagyobb síp hossza pedig eléri a
három métert is.
A továbbiakban Muhari Ferenc ismertetése alatt képzeletben kiléptünk a
főbejáraton és az 1955-ben, búcsújárókegyhelyekről származó kövekből létesített
Porcinkula-kápolnát vettük szemügyre,
ahol napjainkban görög katolikus szentmisék zajlanak. A kápolna legfőbb dísze
az Angyali Üdvözletet ábrázoló értékes
festmény, Kontuly Béla művész alkotása,
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Meghitt képviselői piknik
 folytatás az 1. oldalról
A férfiak inkább pálinkáikkal igyekeztek megggyőzni a társaságot: meggy,
sárgabarack, Irsai Olivér…szerencse,
hogy nem kellett zsűrizni.
Sokan elfogadták az invitálást, a képviselőtársak közül itt volt Szatmári Antalné, Varonka, Balog Donát, Ferencvári
Csaba és Bathó Rózsika párjaikkal, a hivatalból dr. Gottdiener Lajos jegyző, Lányi
László irodavezető és felesége, Piroska, és
sorolhatnánk.
Az asztalok körül – összeszokott társaságként –, úgy folyt a diskurzus, mintha előző este maradt volna félbe. Szóba
került az idei termés, a nyári programok,

a bicikliutak, a családi gyarapodás, egykét leküzdött betegség, és sajnos veszteségeink is. A kevésbé bennszülötteknek
egymást kiegészítve meséltek a családok
kiemelkedő teljesítményeiről. Például ne
csak a kakaspörköltet dicsérjük, mégha
meg is érdemli: jó tudni, hogy az egész
Darók-család kiváló emberekből áll:
fiuk, Adrián ötszörös magyar bajnok,
többszörös világkupa helyezett motoros,
édesanyja pedig sorra veri a férfimezőnyt
ultiban: legutóbb a Balatonról hozta haza
a győztesnek járó kupát.
Egyáltalán jó volt érezni a figyelmességet, a drukkolást egymás iránt. Pozitív,
feltöltő este volt.

Helyszín: Jászberény, Ifjúsági Ház | A belépés díjmentes!
Mindenkit szeretettel vár
Jászberény Város Önkormányzata.

Utolsó főzés a Neszűrben?

Másfél évtized után befejeződne a
Neszűri főzőversenyek sora? Bizony,
már ilyen hosszú ideje szervezi a 8.
dűlő elején található portáján Szíjártó József az egyedi hangulatú,
nagyszüleink bográcsba főtt ételeit
felidéző közösségi eseményét, és a
szakácsok vetélkedését.

Ebben az esztendőben szeptember
15-én, egy jó szüreti birkapörkölt főzése volt a feladata a versengőknek. Amíg
főtt a birkapaprikás, huszárbemutató
szórakoztatta az összegyűlt társasá-

Méhészek utazása
Első emberes hónapunk harmadik
hétvégéjén velünk voltak az égiek:
szeptember 15-16-án egyaránt késő
nyári-kora őszi meleg, napfényes
időjárás kísérte a Jászsági Méhész
Egyesület tagjait a dél-nyugati végeken tett szakmai kirándulásukon.
Tóth Sanyi sofőrünk biztos vezetésével nekivágott a Mercedes autóbusz,
az oda-vissza mintegy 600 kilométernyi útnak. Első állomásunk a Válicka
patak völgyében, a dimbes-dombos
Zala megyében fekvő Söjtör volt. A
faluba érve tábla hirdeti: itt született a
haza bölcse, Deák Ferenc.
Nátrán Attila és családja fogadott
bennünket „minden földi jóval”, majd
vendéglátónk a szakmáról, a bemutató
méhészet rejtelmeiről tartott szemléle-

tes előadást. Attila álló méhészkedést
folytat, ezért a mézen kívül virágport
termel, méhanyákat nevel, és a bemutató méhészet is hoz valamit a konyhára.
Virágporát korábban a közeli Szlovénia közvetítésével az arab országok híres versenylovainak „doppingolására”
is használták. A jász méhészek szemét
megkapta egy, az anyák jelöléséhez
használt, számukra ismeretlen fiola. Attila elmondta: tartalmából picit a torra
cseppentve ragasztható a „méhkirálynőre” az adott évben soros méhanya-jelölő
színű korongocska – az idén történetesen a piros. Hozzáfűzte, Magyarországon még nem látott ilyet a kereskedők
kínálatában. A jászberényi mézvásáron
sem? – kérdezték többen is. Ha jövőre
eljön hozzánk, biztosan vehet majd ilyet
– hangzott a berényiek hívogatása.

Ebéd a buszban „tarisznyából”,
miközben észrevétlenül átléptük a magyar –szlovén határt. Irány a felerészben
magyarlakta Dobronak, ahol évente
kétmillió tő orchideát termelő vállalkozás működik. Látvány üvegházat is
működtetnek a turisták kedvéért: ámuldozva néztük a trópusi növényeket, a
vízesést, egyebeket. Nem sok idő jutott
a bámészkodásra, hiszen következő állomásunk a valaha Muramelence néven
ismert falucska, amelynek egyik nevezetessége, az ottani apiterápiás méhesház
megtekintése következett. (Lapunk idei,
31. heti számának 6. oldalán részletesen
írtunk a Molnár-féle méhes-házról – a
szerk.). Ilyen szolgáltatást nyújtó, kaptárlevegős vendégházat épített Semen
Stefán szlovén méhész. A testünket zuhanyozással, aztán szaunával célszerű
előkészíteni a mézes masszázsra. Aztán
jót lehet aludni a méhkaptárok levegőjében, amelyből egy óra – Stefán szerint
– öt óra normál alvással ér fel. A méz,
pálinka és egyéb finomságok ízlelgetése után, záró programunk a Lendván
tartott borkóstoló volt. Gyomrunkat a
házi sütésű rozskenyérre kent szlovén
különlegességgel – vágott zsírral –, alapoztuk meg, amelynek receptjét Icuka,
a háziasszony nem tartotta titokban. A
46 utazót számláló társaságnak egyöntetű benyomása volt Szlovénia már-már
Ausztriához mérhető rendezettsége.
Végül vissza az óhazába, Lentiben
a Hubertusz fogadóban szálltunk meg.
Másnap az ottani termálfürdőben, illetve Szent György energiaparkban élveztük a napfény, a fürdővíz és az energia együttes jótéteményeit.
Dögei Imre
Krónikás, Jászsági Mézlovagrend

got. Az elkészült pörköltek zsűrizésében a Jászsági Pálinkalovagrend tagjai
is segédkeztek, és ha már ott voltak,
a csapatok által hozott pálinkákat is
megmustrálták. A kóstolók értékelése
alapján az Apósék nevet viselő páros
készítette a legízesebb étket, így a fényes kupa őket illette.
Az eseményen résztvevők rebesgették, hogy a záróként beharangozott rendezvény ellenére, szeretnék megtartani a
verseny hagyományát, és talán más formában, de mégis összehozzák az idejáró
csapatokat hasonló megmérettetésre.

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

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

Nagy Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai út 11.
Telefon: 06-70/676-9831
E-mail: nyilaszaro.nagykft@gmail.com

Hirdetés / Egészség
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5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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5. oldal

Egy nap autók nélkül

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

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

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Cement Diszkont
Cement már 3.290 Ft/q-tól.
Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről.
Gyeprácsok, térkövek, vasanyagok, szigetelőanyagok, kiváló minőségű zsákos anyagok.
25 éve a lakosság szolgálatában.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406. Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

 folytatás az 1. oldalról
Az elmaradt sportágválasztó kompenzálásaként ismerkedhettek az érdeklődők néhány, a városunkban megtalálható sportegyesület munkájával.
A helyszínen is volt lehetőség bőven a
mozgásra. Az egész testet megmozgató ergometer, a népszerű spinning, az
izgalmas mászófal sokakat sportra csábított. A kicsik szívesen kipróbálták a
profi mini-közlekedési pályát, ahol kicsinyített jelzőtáblák, közlekedési lámpák segítségével valódi rendőrök ismertették meg a gyerekekkel a közlekedés
szabályait. Az autó és motor szimulátor
segítségével a vezetés élményét is bárki
megízlelhette.
A felnőtteknek talán az elektromos
autó bemutatkozása jelentett nagyobb
izgalmat. A standnál megtudhattuk,
hogy a jövő gépjárműve akár 150 kilométert is képes megtenni egy töltéssel,
és az sem elhanyagolható, hogy egyelőre ingyen töltési és parkolási lehetőséget biztosít az állam az elektromos autót használóknak. A kocsinak 145km/
óra a végsebessége, teljesen zajmentes
és káros anyagot sem bocsát ki.
Aki mégis inkább a kerékpáros közlekedésre voksol, annak érdemes volt
járművét a rendőrség standjánál nyilvántartásba vetetni. Itt a biciklit lefényképezték, regisztrációs számmal látták
el, majd matricával jelölték a nyilvántartásba vételt. A rend őrei elmondták,
hogy a regisztrált kerékpárokat lopás és
sikeres felderítés esetén vissza tudják juttatni eredeti gazdájukhoz. Mindig népszerű a „részeg szemüveg” kipróbálása,
de a rendhagyó kerékpár működésének
megtapasztalása is szerzett néhány vicces percet nézőknek és próbálkozóknak
egyaránt. Az egyenruhások munkája
nem csak a fiúkat vonzza. A kislányok
is tüzetesen megvizsgálták a honvédség
kiállított fegyvereit, felmásztak a tűzoltóautókba, felpróbálták a sisakokat
és bátorságukat bizonyítva kérdezték a
tűzoltókat, katonákat, rendőröket.

A tudatos hulladékgazdálkodás
szintén fontos eleme a környezetvédelemnek. A J.V.V. Nonprofit Zrt. sátrát
sokan felkeresték, hogy tájékoztatást
kapjanak a szelektív gyűjtés módjairól, lehetőségeiről, a városban működő
hulladékudvar működéséről. A stand
mellett látható volt egy nagyméretű
komposztáló edény is, amely igen hasznos eszköz a kerttulajdonosok számára. A komposztáló ingyen igényelhető
a cég Jákóhalmi úti telephelyéről. A
szelektív gyűjtéssel csökkenthetjük az
ökológiai lábnyomunk méretét, melynek nagyságáról a programon kitöltött
teszt segítségével is képet kaphattunk.
A Vöröskereszt, az Egészségfejlesztési Iroda, a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain az
egészségünk érdekében tartottak bemutatókat, végeztek szűréseket, adtak
tanácsokat.
A színpadi műsorok sora a kungfusok bemutatójával kezdődött, majd
őket követték a taekwond-do sportág
képviselői. A focistáknak sem kellett
ezúttal pálya tehetségük megmutatásához. A thai-chi és a baranta egye-

sületek mozdulatsorai még mindig
újdonságnak számítanak. A Bari Shej
tánccsoportot a Vöröskereszt színpadi
szereplése követte. A Dance Fitness Se
akrobatikus táncai a nézőknek csak a
tapshoz szükséges izmait vette igénybe,
de azután Homoki Rita piloxing edzése
a közönséget is alaposan megmozgatta.
Puding és Palacsinta bohóc showja hagyott egy kis pihenőt, majd László Tünde ismét mozgásra invitálta a zumba
kedvelőit. A következőkben a nyertesek vették át a főszerepet a színpadon,
akiket Kocza Anita szervező hirdetett
ki, hogy átvegyék jól megérdemelt jutalmaikat a különböző ügyességi versenyekben, totókban, játékokban elért
eredményük alapján. A triálos fiúk már
visszatérő vendégek, de lélegzetelállító mutatványaik megunhatatlanok,
show-műsorukat már a lassan lemenő
nap fényében izgulhattuk végig. A 14.
autómentes napot a Madách Színház
művészeinek műsora zárta, akik musical slágerekkel örvendeztették meg a
nap végére már eléggé megfogyatkozott, és a programok sokféleségében
elfáradt közönséget.

Figyelmesség az egészségért
 folytatás az 1. oldalról
Előadásában beszélt az evolúció
alatt rögzült pesszimista szokásokról,
amelyeket mai napig kivetítünk életünkre, és ezáltal szorongóvá, vagy akár
depresszióssá is válhatunk.
A sokakat érintő problémát manapság egyre több intézmény kezdi felismerni, épp ezért van létjogosultsága a
projektben megvalósuló tréningeknek,
konferenciáknak. A pályázat hosszú
távú céljai között szerepel a lakosság
egészségi állapotának javítása, és az
élettartam, valamint az egészségesen
eltöltött évek számának növelése.
A projekthez kapcsolódott a Lelki
Köldökzsinór Egyesület is, melynek
elnöke dr. Ördög János hangsúlyozta,

hogy nem lehet elég korán elkezdeni
a mentális egészség karbantartását. Kiemelte, hogy a lelki egészség megőrzése
az anyaméhtől kezdődik. A tréninget
az országban két és fél éve kezdték el
és 165-en végezték el, többek között
egészségügyi dolgozók, oktatók, vezetők és 25 kismama is. A program pozitív hatását igazolja, hogy a 25 várandós
hölgy közül 21 természetesen szült,
mindössze négyen hozták világra kisbabájukat császármetszéssel.
A közeljövőben kezdődő nyolchetes tanfolyam elsősorban a figyelem
növelését, a test-, a lelki fájdalom és a
stressz kezelését célozza meg, melyek
eredményeképpen fejlődhet a résztvevők mentális egészsége.
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Emlékezés a régi szép időkre

Így kell mulatni!
Féktelen mulatozással tarkított történetmesélés helyszíne volt a Főnix
Színház szeptember 14-én. A népes
közönség, Benkő Péter előadásában,
Jávor Pali utolsó mulatása című darabot élvezhette, amit tangóharmonika,
hegedűszó és nótázás kísért végig.
demeter

Jászberény határában még a rendszerváltás előtt is több száz hektár jó minőségű szőlőbirtok terült el. A többségében kis parcellákon úgynevezett
bakhátas szőlőművelést folytattak.
A tulajdonosok elsősorban a városban igen nagy számban tevékenykedő
kisiparosok voltak, de voltak mások
is. A város határában a már korábban megszűnt nagyobb szőlőbirtokok
utódja az Újerdei Szőlőgazdaság is
megszűnt.
A szőlőbirtokok nem csupán gazdasági eredményük miatt voltak kedveltek a tulajdonosok körében, hanem
a család apraja-nagyja jól érezte ott magát. A gyönyörű környezet, a jó levegő
vonzó volt a kinti időtöltésre.
Az iparosok tulajdonában lévő
szőlőterületeket erre szakosodott napszámosok művelték, de a családok is
besegítettek. A tavasztól őszig végzett
kitartó munka eredménye a szüret volt,
ami népünnepélynek is számított. Ekkor összejött a család, a jó ismerősök,

rokonok, és szinte ünnepi hangulatot
adtak az eseménynek.
A reggeli szalonnasütés mindenkinek megadta az energiát a vidám szüreteléshez. Ebédkor a legtöbb helyen általában bográcsban főtt birkapörkölttel
kínálták a szüretelőket, de előkerült a
kisüsti eper- vagy szilvapálinka is. A
szüret ünnepi hangulatát növelte, hogy
az ebéd elfogyasztása után már elkezdődött a szőlő préselése, és meg lehetett
kóstolni a finom édes mustot.
Jászberény és környéke a szőlőbirtokok megszűnésével szegényebb lett.
A szőlőben rengeteg gyümölcs és zöldség is megtermett, ami ma hiányzik a
háztartásokból.
A Neszűr, a Bánhegy, a Kishegy, az
Antalhegy, vagy az újerdei területek nagy
része elhanyagolt, gazt termő területekké
váltak. Nagyon kevés az a termőterület,
amin hasznos tevékenység folyik.
Fényképes megemlékezésem egy még - megmaradt neszűri kisparcelláról
készült, amely a III. dűlőn található.
Simon Ferenc
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Kifogástalan külső, vasalt ruha,
tökéletesen fésült frizura, jól megnyírt
bajusz jellemezte a különleges tehetségű színészt, a harmincas évek férfiideálját, Jávor Pált. A cigány muzsikát köztudottan nagyra becsülő, nagy mulatós
hírében álló Jávor élete utolsó napjait
a városmajori kórházban töltötte. Néhány nappal a halála előtt azonban még
mulatott egy nagyot a kórház udvarán,
két cigányzenész társaságában. Ez a
jávori anekdota adta az ihletet Rusz
Milánnak a darab megírására és megrendezésére. A Magyarországi Szerb
Színház igazgatója hosszas kutatómunka eredményeként, Jávor Pál személyes
levelei, börtönnaplója, valamint olyan
kollégák elmesélései alapján állította
össze műsorát, akik egykor még együtt
játszottak vele a filmvásznon, vagy a
színpadon.
A címszereplőt, Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész idézte
meg, az egyik muzsikust Suki István, a
Rajkó Művészegyüttes prímása alakította, a másik cigányzenész, a tangóharmonikás megszemélyesítője maga a
rendező volt.
Az egykori színészlegenda, Jávor
Pál, kórházi ágyán fekve, a szívéhez
oly közel álló dallamokat hallva erőre
kap, és lemegy a társukat muzsikával

gyógyítgató zenészekhez vigadni, még
egyszer egy kicsit. A nótázás közben
elmondja mindenkori bizalmasainak,
a cigányzenészeknek mi történt vele
eddigi életében. Mesél szüleiről, arról
miként lett színész, hogyan ismerte
meg a feleségét, mi történt vele a koncentrációs táborban, és hogyan fogadták az óceán túloldalán, a hollywoodi
álomgyárban. Szereti, ha Jávor „Pali”-

cseresznye, a Deres már a határ, a Hétre
ma várom a Nemzetinél, vagy a Daru
madár fent az égben.
A darab történéseinek sorában, Jávor élete szerelmével kötött házasságát
idézi meg és csak itt a Főnix Színházban, az eredeti dramaturgiától eltérve
és átírva azt, közösen énekelték a nézők
tangóharmonika szóra a Mária, Mária
kezdetű éneket Várszegi Tibor, a színház művészeti vezetője javaslatára és
kérésére, melynek szövegét előzetesen
mindenkinek kiosztottak.
Egy ragyogó tehetség, egy karizmati-

nak nevezik, miközben mondandójába
belesűríti véleményét az önkényről,
legyen az társadalmi, szakmai vagy magánéleti. Végigvezeti a hallgatóit a magyar film és színjátszás egyik hőskorszakán, megosztja gondolatait színházról,
világról, filmről, szerelemről, miközben mulat és nótázik.
Többen vele együtt éneklik a közönségből a felcsendülő híres magyar
dallamok sorait, mint a Fekete szárú

kus egyéniség, ő maga volt a megtestesült
tekintély és elegancia. Akik csak filmvászonról ismerték Jávor Pált, talán nem is
sejtették, mennyi megpróbáltatás és botrány, ugyanakkor milyen erős élni akarás
és féktelen szenvedély jellemezte őt.
Az előadás végén a közönség helyéről
felállva szűnni nem akaró vastapssal köszönte meg az emlékezetes produkciót.
Remek darab volt és jó mulatság a Főnix
falai között, reméljük nem az utolsó.

Ajánló
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A fiát elvesztő anya
Az elmúlt hétvégén zárult Szűz Mária kiállítás ihlette hangulat még
szerdán délután is belengte a Főnix
Színház tereit. A tetőablakokról arkangyalábrázolások tekintettek le a
színpadi térre, ahol Nagy Mari előadásában láthattuk Mária testamentuma című önálló estjét.
Demeter Gábor
Megszámlálhatatlan írásművet vetettek papírra az asszonyról, aki Isten
fiát, a vallásalapítót világra hozta. A nőről, aki szent lett, mert szűzen fogant
és jó felesége volt Józsefnek, az ácsnak.
Az anyáról, aki elveszítette gyermekét,
végignézte annak agóniáját. A puszta
gyászról azonban még nem írtak soha,
arról, hogy milyen érzés lehet közvetlen
közelről megélni a kínhalált, amire attól kezdve egy világvallást alapítottak.
Colm Tóibín kisregényének erejében, és saját édesanyja, Nagy Mari
művészi teljesítményében hitt Victor
Balázs rendező, aki színpadra dolgozta
a művet. A színésznőt az üres színpad
egyetlen díszletére egy kényelmetlennek tűnő székre ültette, azon összeku-

Fotók: Szalai György

porodva, szinte mozdulatlanul mesélt.
Pusztán tekintetére, és szuggesztív színészi erejére támaszkodott, ez azonban
elégnek bizonyult. Könnyben úszó,
mégsem síró, és mindenek dacára mégis kemény arckifejezése megfogta a nézőket.
Ebben a testamentumban a magányosan élő, öregedő, halálhoz közelítő
Mária kénytelen-kelletlen válaszolgat
az őt erőszakosan faggató evangélistáknak, akik igyekeznek összeállítani
egy olyan, valósnak tűnő történetet,
ami illeszkedik az újonnan formálódó

keresztény ideológiához. Nem tűrnek
semmiféle ellenkezést, semmi olyan
emléket, ami ellentmondana hitüknek.
Mária azonban makacsul ellenáll, és
egy zaklatott belső monológban idézi
fel fiához fűződő kapcsolatát. Ő miként
látta, élte meg Jézus első csodatételét a
kánai menyegzőn, vagy Lázár feltámasztását, hogy látta a veszélyt, ami
gyermekére leselkedett, és azt is bevallja, bizony megingott hite fiában, annak
csodatételeiben. Mindezek dacára sem
hagyhatja történetének meghamisítását, el kell mondania saját emlékeit,

még ha azok számára fájdalmasak is.
Ez a Mária testamentum talán sérthette a vallásos emberek érzéseit, mert
az ebben felvázolt események, Jézus
tetteinek és főleg csodáinak bemutatásakor erősen hangsúlyozottan jelenik
meg, hogy ezeket nem látták az adott
szereplők, csak hallották. Jézust nagyon
is emberinek, sokszor gőgösnek mutatja, aki vágyik a dicsőségre, és bántja az
anyját. Hívei nyomorékok, szerencsétlenek, tanítványai sokszor erőszakosak,
hazugok, így teljesen újfajta, apokrif
módon mutatta be az új vallás születésének körülményeit.
Mária nem csak más szemszögből,
de máshogy is mesélte el Jézus történetét, megfosztva azt mitikusságától. A
darab mítoszgyártást láttatott, bemutatva az ideológiai alapú történelemhamisítás működését. Viszont nem holmi
öncélú polgárpukkasztásként!
Ez a történet Máriáról szólt, arról
az emberről, akinek alighanem a legjobban fájt Krisztus kereszthalála. Egy
anya elbeszélése volt ez, akivel megtörténik a legrosszabb: elveszíti a különlegesen tehetséges fiát, ráadásul már jóval
a keresztre feszítés előtt.

Mária, Mária
A Főnix Színházban az elmúlt héten
látható volt Mennyek Királynéja –
Szűz Mária kiállításhoz kapcsolódóan
adott koncertet szombat délelőtt a Neo
Folk zenekar. A Máriás és népénekekből, megzenésített versekből felépített
műsorukat kifejezetten erre az alkalomra állították össze.
d. g.
Az egyedülálló anyagot bemutató,
Szűz Mária és Krisztus életének eseményeit megjelenítő kiállítás tekintélyes
számú látogatót vonzott a hét minden
napján. Városunkból, a környező településekről, sőt még a fővárosból is érkeztek
zarándokok szombat délelőtt megszemlélni a páratlan kegytárgy gyűjteményt,

azután pedig a Neo Folk duó kínálta zenei élménynek részesévé lenni. A Főnix
Színház erre még rendelkezésre álló tereit
közönség töltötte meg, ülve, állva kinek
hogy jutott hely. Az esemény házigazdája,
Várszegi Tibor bevezetőjét követően a katowicei Mária zarándokhelyről származó
képpel köszöntötte a kiállítás ezredik látogatóját.
A Neo Folk együttes szerző és alkotópárosának tagjai közül Bonyár Judit csellón játszott és énekét társa, Hűvösvölgyi
Péter pengetős hangszereken kísérte. Az
elhangzó, megzenésített Ady-versek már
régóta meg voltak repertoárjukban, csak
az eseményhez illőket próbálták közülük
összeválogatni. A népdalfeldolgozásaik
is adottak voltak, és egy ilyen kiállítással
kapcsolatban megfér minden, ami Jézus-
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Programajánló
● Faragó László fotókiállítása
Szeptember 20-án, csütörtökön 17
órakor a Hamza Múzeum és Jász Galériában Faragó László bükki vadvirág
fotóiból nyílik válogatott kiállítás. A
tárlatot megnyitja Farkas Edit igazgató, közreműködnek a Palotásy János
Zeneiskola tanárai és növendékei.
● Jász Ünnep a fővárosban
Szeptember 22-23-án, hétvégén,
Budapesten a jász hagyományok kulturális fesztiválját rendezik a Városligetben, a Vajdahunyad várban. Az
érdeklődők megismerhetik a Jászság
történelmét, művészetét, hagyományait és tárgyi világát. A látogatókat
mindkét napon kiállításokkal, játékokkal, népzenei, néptánc és kézműves programokkal, bemutatókkal,
valamint számos helyi gasztronómiai
specialitással is várják.
● „Reneszánsztól napjainkig” közös kórushangverseny
Szeptember 22-én, szombaton 18
órától a Déryné Rendezvényház
dísztermében közös kórushangversenyt hallgathatnak meg a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom
kórusa és a Cantate Nobis Énekegyüttes közreműködésével. Vezényel: Beniczki Béla és Thormanné
Husznay Mária. Zongorán közreműködik: Csóka Károlyné
● Jászberényi fogathajtó verseny
Szeptember 22-én, szombaton 7
órától C és D kategóriás fogatok
versenye, csikósbemutató, látványos
lovas karusszel látható az Állat- és
Növénykert előtti füves pályán. A
fogatok és hajtóik megmérettetése
mellett kézműves bemutató és vásári
forgatag, körhinta, légvár, póni lovaglás várja a kilátogató családok tagjait.
● Fitt Feszt
Szeptember 23-án, vasárnap 12
órától vár a Fitt Fest, egy új és színes
sportnap, tele meglepetéssel, bemutatókkal, változatos edzésekkel. Sztárvendégek Katus Attila (14 órától),
és Péntek Enikő (16 órától), edzései
is várnak rád a Nagyboldogasszony
Katolikus Iskola Tornacsarnokában.
Plank Challenge powered by verseny,
ahol kiderül hogy ki a legkitartóbb!

● Életem zenéje
Szeptember 25-én, 17 órától a Szikra Galériában Kóródi Anikó operaénekes, Opera Nagykövet tart előadást Életem zenéje címmel. Célja az,
hogy kulturális értelemben tágabb látókörű, operába járó fiatal nemzedék
nevelődjön. Ez az alkalom lehetőség,
hogy saját közegében kapja meg a közönség az indíttatást.
● Előadás a gyermekbántalmazásról
Szeptember 27-én, csütörtökön
este 6 órától a református gyülekezeti
házban (Jászberény, Thököly u. 17.)
a Keresztyén Tudományos-Kulturális
Esték keretén belül Fridvalszki Nóra
Magdolna klinikai szakpszichológus:
Gyermekbántalmazás – gyanújelek,
életre szóló sérülések? címmel tart
előadást.
● Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra és Zagyva körül tekergő
Szeptember 29-én, szombaton 8
órától lehet nekivágni a Hajta kerékpáros teljesítmény túrának, ami
már több mint negyed százada meghatározó szabadidősport eseménye
városunknak. Jászberény környékét,
a Hajta-mocsár és a Zagyva-ártér
természeti értékeit járhatják be két
keréken tekerve. Hajta kerékpáros
teljesítménytúra két útvonalán 50
km-es és 36 km-es túra bejárására
lesz lehetőség. A Zagyva körül tekergő 16 km-es túrát kisgyerekek is
könnyen teljesíthetik. A teljesítőket
egyedi kitűzővel és emléklappal jutalmazzák. Az indulás és az érkezés
helyszíne a Vasas Horgásztó horgászháza.
● A hónap meséje sorozat
Szeptember 29-én, szombaton 9.30
órától a Jászsági Népmesepontban, a
Városi könyvtár II. emeletén, A hónap meséje sorozatban A csillagszemű
juhász történetét hallgathatják meg az
érdeklődők, élőszavas, improvizatív,
élményszerű mesemondás keretében.
Ezt követően népdalokkal színesítik a
programot, majd a választott népmese mesevonalának végigjárására hívják
a családokat, ahol önmaguk is a mese
hősévé válhatnak. A mese végét táncházzal zárják.

Humorral tálalt sóska

Meccs, karrier és nők. Három olyan
téma, ami a férfiak közt külön-külön
is könnyen konfliktushoz vezet, különösen ha ezek mindegyike felvetődik, ráadásul egy sorsdöntő mérkőzés alatt az öltözőben.
szabó

ról, Istenről, és a nagy örök kérdésekről
szól. Különböző szent énekekkel külön
is készültek erre az alkalomra. Nem minden zeneszám tartozott a magyar folklór
világába. Főleg az Énekek éneke, az ószövetségi biblikus témájú dalai kifejezetten
azt a tájegységet járták körbe zeneileg,
ahol Jézus és Mária élt, a Jordán partját, Palesztina vidékét. Ott keveredett a
perzsa, az arab, a zsidó zene és kultúra,
ezt szerették volna megragadni, ezért is
választottak hozzá török hangszert, aminek a hangja egyesíti a különféle lanthangszereket. Hihetetlenül szólt és olyan
hangulatot teremtett, hogy visszavitte az
embert Krisztus korába. Az emelkedett
hangulatú koncert, a Mária, Mária egyházi ének, és régi magyar himnuszunk, a
Boldogasszony anyánk közös eléneklésével zárult.

7. oldal

Ebben a szituációban találta magát
a Lehel Film-Színház vasárnap esti közönsége a Sóska, sültkrumpi előadásán,
amit pikáns humorral tálalt a József
Attila Színház társulata. A Lehel FilmSzínház hétalkalmas színházi bérletének első előadásaként láthattuk Egressy
Zoltán komédiáját, melyben kiváló
színészek működtek közre: Nemcsák
Károly, Bozsó Péter és Karácsonyi Zoltán.
A neves szereplőkből összeálló futballbírói hármas a legkülönbözőbb
egyéniségeket testesítette meg, akik

ugyan a magánéletben ki nem állhatják egymást, a pályán még is együtt
kell működniük. Azonban a nézeteltéréseken nem segít a játékvezetőből
lefokozott partjelző (Nemcsák Károly)
sporival (Bozsó Péter) szembeni féltékenysége, és nincsenek kisegítve a
szerelmi bánattal küzdő, kegyetlenül
másnapos bírói asszisztenssel sem (Karácsonyi Zoltán).
Na, ebből a helyzetből sikerült hasonló katyvaszt kifőzni, mint az összetört
szívű partjelző hőn áhított hölgyének
specialitása, azaz sóska sültkrumplival.
A futballberkeken belüli korrupció és a
gyakori partnercserélgetés jól tükrözte
a magyar valóságot, noha nem pont ez
volt a cél, hanem a szórakoztatás, ami
valljuk be jól sikerült. Legközelebb hasonló élményben október végén lehet
részünk ugyanitt: az Egy csók és más
semmi című színdarabon.

Fotó: jasznaplo.hu
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Szeptemberi napfényben megcsillanó táj
Jó időre számíthatunk csütörtökön
és pénteken 28-30 fokos maximumokkal. Szombat reggelre északnyugat felől
hidegfront érkezik esővel, záporokkal.
A front hatására napközben 20 fokra csökken a hőmérséklet. A hétvégét
őszies idő fogja jellemezni, ami a jövő
hét elejére is kihatással lesz.
Szeptember 21-én Máté napja,
„Ha Máté napján tiszta idő vagyon, a
bornak esztendőre nagy bőségét várják.” Sok vidéken ez a nap jelezte az
őszi búza vetésének kezdetét.

Szőrös Zoltán

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

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

szeptember 26. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

szeptember 27. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

szeptember 28. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 24. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 29. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

szeptember 25. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 30. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 22. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
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

Ismét élre állt a JFC

Veretlenségét és az első helyet is elveszítette egy héttel korábban, az Eger
elleni találkozón a több kulcsjátékosát
nélkülöző Jászberényi FC a labdarúgó
NB III Keleti csoportjában. Az újabb
fordulóban adott volt az esély, hogy a
Salgótarjánnal szemben bizonyítsák
Sándor Istvánék, csak lépést tévesztettek, de a menetelés folytatódik.

Egészségügyi ügyeletek

/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.
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terről küldte a kapuba (1-0).
A szünetet követően sem adta meg
könnyebben magát az SBTC, valamivel
több mint negyedóra elteltével két percen belül két szituációból is rosszul jött
ki Arany László csapata. Előbb egy parádés Szemere-Farkas-Svedyuk akció végén
a berényi szélső lövését védte bravúrral a
tarjániak kapusa, majd a félpályánál az ellenfelével szemben törlesztő Fejest állította ki a játékvezető. A JFC mestere gyors
taktikai cserével – Farkas helyett Szanyi

Az eltiltását letöltő Svedyuk, valamint
a legutóbb apai örömök miatt hiányzó
Szemere is ott volt a
kezdő tizenegyben, a
sérült Szöllősi viszont
még nem térhetett
vissza társai közé. Az
újonc nógrádiak egy
hete nyertek először
a bajnokságban, ám
figyelmeztető volt,
hogy előzőleg két élcsapat, az ESMTK és
Fotó: Pesti József
a Szolnok otthonából
egyaránt pontot raboltak. Soraikban né- állt be –, csapata pedig a lehető legjobb
hány rutinos játékossal, a kispadon pedig módon, góllal reagálta le a nehéz pillanaa korábban az élvonalban is edzősködő tokat. Szemere jobbról hajszálpontosan
Vágó Attilával igazolták a várakozásokat, kanyarított középre, Ludasi pedig nyolc
szervezett játékukkal kevés teret engedtek méterről a kapu bal oldalába fejelt (2-0).
a JFC támadásainak. Igazi ziccer szin- Hogy nagyon ne nyugodhassanak meg a
te nem is alakult ki, az utolsó passzok jászsági drukkerek, öt perc múlva a venpontatlansága, a balszerencse, vagy egy dégek ugyancsak jobb oldali beadás után
jól közbeavatkozó védő rendre meghiúsí- szépítettek, miután a visszafutó Lászlóról
totta a közvetlen gólveszélyt. Jászberényi balszerencsés módon saját kapufájára,
szempontból a legjobbkor tört meg a jég, majd a jobb alsó sarokba perdült a labda
az első félidő utolsó percében László indí- (2-1). Bő negyedórát kellett még kibírni
tásával Farkas hagyta faképnél a védőjét a emberhátrányban, amit taktikus játékjobb oldalon, beadását az érkező Svedyuk kal, labdatartással és jó védekezéssel siaz átvétel és egy igazítás után nyolc mé- került megvalósítani. A vendégeknek egy

komolyabb helyzetük volt, amiből kapu
fölé emeltek, az utolsó percekben pedig
még a jászberényi kapus, Miski sérülése
adott okot aggodalomra, ám ahogy a csapat, úgy a hálóőr is helytállt a lefújásig.
Jászberényi FC – Salgótarjáni BTC
2-1 (1-0)
Az első játékrészben kicsit még „kísértett” az egri mérkőzés, a JFC óvatosabb volt, nem pörgette csúcsra a fordulatszámlálót, a gól aztán – mint majdnem
mindig – tartást és higgadtságot hozott.
A kiállítás után szinte új meccs kezdődött, ám az összeszedett csapatjátéknak
és a kitűnően beszálló cseréknek köszön-

hetően ezt a szakaszt is hozták a mieink,
megérdemelten győztek az utolsó félórában feszültté váló összecsapáson.
Az ESMTK otthon maradt alul a
Sényő elleni rangadón (0-3), és bár a
Szolnok győzött, a jászberényi gárda a
négy 16 pontos közül legjobb gólkülönbségének köszönhetően visszaszerezte
az első helyet a tabellán. A következő hétvégén szünet lesz a bajnokságban, mivel
a Magyar Kupa országos táblájának első
fordulóját rendezik. Ekkor, szeptember
23-án, vasárnap 15 órától az NB II-es
Mosonmagyaróvár lesz a JFC vendége
Gyöngyösön.

Felkészülési Újabb tornát nyertünk
mérkőzés

Jászberény mindhárom amatőr hoki
csapata a Család és Egészségmegőrző SE égisze alatt, önálló jégkorong
szakosztály tagjaként indul az ősztől
kezdődő jégkorong bajnokságokban.

Mindez a Magyar Jégkorong Szövetség szervezésében zajlik, az amatőr
csapatokra vonatkozó szabályzat szerint. Többek között az MJSZ kedvezményesen biztosítja a játékvezetőket és
a zsűrit, valamint minden játékosnak
sportorvosi igazolással kell rendelkeznie. A CHC Lehel (azaz a C csapat)
- amely OB IV/B csoportba kapott
besorolást -, már le is játszotta első előkészületi mérkőzését Pesterzsébeten.
A vezetést a berényiek szerezték meg,
amit a vendéglátók kiegyenlítettek.
2-2 után a Jégtörők vették át a vezetést, amit a CHC egalizált és a győztes
gólt is ők ütötték. ESMTK Jégtörők
- CHC Lehel 3-4
A CHC góljait Tábori Attila, Horváth György, Torma Tibor és Balogh
Zsolt szerezte.

Röviden

Lejátszotta második bajnoki mérkőzését
is a jászberényieket is soraiban tudó Young Guns United U19-es amerikai focicsapat. Az előző héthez képest még több
fiatal állt bevetésre, így a mérkőzést elejétől fogva motiváltan és nagyobb rutinját kihasználva, rengeteg labdát szerezve
sikerült megnyernie az együttesnek. Tatabánya Mustangs - Young Guns United 0-39. Így 2-0-as mérleggel várhatja
a következő összecsapást a társaság, ami
négy hét múlva lesz Győrben.

Arról már előző számunkban beszámoltunk, hogy Jászberény NBI A-s kosárlabdacsapata megnyerte a Szaniszló
Sándor Emléktornát Miskolcon. A
bajnokságra való felkészülés jegyében
kosarasaink ismét részt vettek egy tornán, ezúttal Szlovákiában.
Ács Tibor

A Losoncon rendezett IV. Janka
Sufliarskeho Emléktornán négy csapat
versengett egymással az elsőségért. A
körmérkőzéses tornán először 8 ponttal legyőzték a mienk az NB I A-csoport újoncát, a fővárosi TF-BP-SERCO
együttesét: JP Auto-JKSE – TF-BPSERCO 80-72.
A torna második napján a házigazda
ellen kevés pont született az első félidőben, de így is 33-22 volt az eredmény
ide. A második játékrészben ugyan a harmadik negyedet megnyerték a losonciak
3 ponttal, de mivel a berényi gárda jól
védekezett és támadásban is jobb volt ellenfelénél, ezt a mérkőzést is megnyerték:
BKM Lučenec – JP Auto-JKSE 59:69.

Pontszerzők: Coleman 22/9, Nelson 14/3,
Rakics 9, Czirbus 7, Kerpel-Fronius Balázs
7, Cseh 4, Alekszandrov 4, Brbaklics 2.
Az Emléktorna záró napján, vasárnap az osztrák csapat várt KerpelFronius Balázsékra. A „sógorok” ellen
is nagyon jól kezdett csapatunk és tíz
percnyi játék után 12 pont volt az előnyük, de a szünetre is maradt ötegységnyi. A nagyszünet után aztán rátettek
egy lapáttal és időnként látványos játékkal, biztosan nyerték meg harmadik mérkőzésüket is: JP Auto-JKSE
– Oberwart Gunners 92:71
Így az eredményhirdetésnél csapatkapitányuk, Cseh György vehette át az
első helyezettnek járó kupát. A torna legjobb játékosának járó különdíjat pedig
Orlando Coleman kapta. Szeptember
19-én, szerdán este – lapzártánk után –,
viszont már hazai edzőmérkőzést játszanak a szintén „A” csoportos Debrecen
együttesével. Szeptember 29-én, szombaton pedig 18 órai kezdettel a Szrecsko
Szekulovics vetette Atomerőmű SE lesz
az ellenfél a bajnokság nyitányán a Bercsényi úti játékcsarnokban.

