Interjú Pócs Jánossal

A Jászság országgyűlési képviselőjét
kérdeztük a parlamentről, a helyi
ügyekről és a választásokról.
Interjú a 3. oldalon

Dalok, borok, jókedv

A borestek bőven adtak okot a vidámságra,
de a népdalkörök művészeinek nedű sem
kellett a jó hangulathoz.
Összeállítás a 10. oldalon

A vágy dallamai

A Lehel Film-Színház bérletes
sorozata az Egy csók és más semmi
című darabbal folytatódott.
Tudósítás a 11. oldalon
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kihívásai
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Jászberény város lapja

Eseménydús testületi ülés

Útmutatás
a boldogsághoz

Az őszi Jászsági Állásbörze megnyitóján Tóth János, a Jászberényi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának
vezetője köszöntötte az egybegyűlteket október 25-én, csütörtök reggel a
Déryné Rendezvényházban.

A Lelki Köldökzsinór Egyesület október 27-én az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán Mentális
egészségmegőrzés – tudatos várandósság és szülőség címmel konferenciát szervezett.

Kárpáti Márta

demeter

Kiemelten üdvözölte dr. Dobos
Róbertet, a megyei Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatal vezetőjét,
dr. Vári-Nagy Juditot, a Jászapáti Járási
Hivatal vezetőjét, Hajnal-Nagy Gábor
alpolgármestert, valamint Piroska Miklóst, a megyei közgyűlés elnökét, illetve
az állást keresőket és kínálókat. Emlékeztetett a Jászság fontos szerepére a
megye gazdaságában és munkaerőpiacán, amelyhez a Foglalkoztatási Osztály
szolgáltatásaival igyekszik rugalmasan
alkalmazkodni. A mai rendezvény célja
is a megnövekedett munkaerőigények
kielégítése. Reményét fejezte ki, hogy
a jelenlévő kiállítók és álláskeresők egymásra találnak, és mindenkinek hasznára válik a program.
Dr. Dobos Róbert hangsúlyozta,
a kormányhivatal mindent megtesz
a térség gazdasági sikereinek előmozdításáért. A gazdaság valamennyi
szereplőjével törekednek az együttműködésre, illetve a nyomatékot a
komplexitásra helyezik. Szolgáltatásokkal – mint pályázatok, jogi tanácsadás, egyéb támogatások – állnak a
pályakezdők, álláskeresők, munkahelyet váltók és a munkaerőt toborzók
rendelkezésére.
folytatás a 2. oldalon 

A Szent Erzsébet Kórháznak elvitathatatlan érdeme van abban a pályázatban, ami az Egészségfejlesztési Iroda
tevékenységét mentális területre is kiterjeszti és az adott konferencia létrehozásában is. A Jászság lakosságának mentális egészségéért, a közös jövőért, a kórház
és a Lelki Köldökzsinór Egyesület egy
ideje együttműködik. Ennek okán is a
szervezet képviseletében annak elnöke,
dr. Ördög János szülész-nőgyógyász nyitotta meg a rendezvényt, és ismertette a
kétéves komplex együttműködési terv
fókuszpontjait.
A mentális egészség fejlesztése, ezzel
a lelki zavarok megelőzése az anyaméhtől a teljes élethosszon át. A lakosság
képessé tétele arra, hogy saját mentális
egészsége érdekében maga is tenni tudjon. Ez által megtapasztalhatja a teljes
élet, a boldogság, a kapcsolatok és a közösségek fejlődését. A stresszes, rohanó,
problémákkal teli hétköznapok kihívást
jelentenek testi, lelki, szellemi egészségünk megőrzésében. A depresszió súlyos
társadalmi probléma. Az előrejelzések
szerint 2020-ra ez lesz a második leggyakoribb munkaképesség-csökkenést okozó betegség a világon, és a mindennapi
életben is jelentős korlátozottsággal jár.
folytatás a 8. oldalon 

Október 10-én, délután tartotta rendes
nyílt ülését Jászberény város önkormányzatának teljes létszámban megjelent képviselő-testülete. Terjedelmi
okok miatt ebben a számunkban tudjuk közreadni tudósításunkat.
munkatársunktól
A testület tagjait, a bizottságok vezetőit, az önkormányzat munkatársait
és minden érdeklődőt Szabó Tamás
polgármester köszöntötte. A napirendi pontok elfogadását egy sürgősségi

A magyarság méltó tartaléka

indítvány tárgyalása követte, melynek
címe Előterjesztés szerződés megszűnéséből adódó kötelezettség fedezetének
biztosítására.
A Jászberény Városi Önkormányzat
2013. április 16-án vállalkozási szerződést kötött az Eurest Étteremüzemeltető Kft-vel közétkeztetési szolgáltatások
nyújtására és az ellátáshoz szükséges
javítási, felújítási munkák elvégzésére.
A szerződés 5 + 5 év határozott időtartamra került megkötésre. Az önkormányzat – miután ez a lehetőség a
szerződésben biztosított volt – az 5 év

letelte előtt jelezte felmondási szándékát, emiatt a szerződés az 5. év végén
megszűnt. A szerződésben foglaltak
szerint, annak megszűnése esetén az
önkormányzat a beruházott eszközöket amortizációval csökkentett értéken
köteles megvásárolni. Az eszközök átvétele megtörtént, a fizetési feltételek
alapján az elszámolási összegből 12
millió forintot még ebben az évben, a
fennmaradó 23.909.440 Ft-ot jövőre
kell az önkormányzatnak megfizetni a
vállalkozó részére.
folytatás a 4. oldalon 

Sok kicsit
szeretettel

Sportfórum
a Városházán

Negyedszázados jubileumát ünnepelte Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Jászberényi
Cigányok Nyelv és Hagyományőrző
Egyesülete. Ez alkalomból október
27-én délután színvonalas programokon vehettek részt az érdeklődők.

Október 26-án, péntek délután a
könyvtár kamaratermébe sajtótájékoztatót hívott össze Kocsán László, azzal a
szándékkal, hogy beavassa a város nyilvánosságát a kilencedik Csángó Mikulás jótékonysági akció előkészületeibe.

Kazsimér Nóra

kárpáti

Immáron huszonöt éve annak,
hogy az Ifjúsági Ház először helyet
adott a kisebbségi kultúra megismerését, befogadását, dicsőítését célul
kitűző rendezvénynek. A Nemzetközi
Roma Nap alkalmából városunkban
is bemutatkoztak a nemzetiséghez tartozó civilek, akik koncertekkel, előadásokkal, tánccal, és tehetséges fiatal
fellépők bemutatóival bizonyították, a
roma hagyományok kivételes összete-

A sajtótájékoztatón a Jászságot Pócs
János országgyűlési képviselő, a város
közösségét pedig Szatmári Antalné
alpolgármester reprezentálta. A jótékonysági munkában évek óta számottevő segítséget nyújt a helyi televízió,
amelyet ezúttal Erdei Gábor képviselt.
Kocsán László az üdvözléseket követően összefoglalta a Csángó Mikulás
program legfőbb tudnivalóit.
folytatás a 2. oldalon 

vői sokszínű kultúránknak.
A megjelenteket Rácz Tamás, a
JVRNÖ elnöke köszöntötte és elmondta, hatalmas megtiszteltetés,
hogy 1993 óta töretlen sikerrel szervezhetik meg a mindenkori városvezetéssel
karöltve ezt a rendezvényt.
folytatás a 8. oldalon 

Sportszervezetek, klubok elnökei és
képviselői, testnevelők, a sport területén dolgozó szakemberek gyűltek
össze a Városháza tanácstermében
október 24-én délután, hogy a város
sportkoncepciójában lefektetettek szerint megvitassák az e területen felmerülő tennivalókat.
Demeter Gábor
Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke köszöntötte a
fórumon nagy létszámban megjelent
résztvevőket. Elmondta, hogy az általa
képviselt bizottság beszámolt a képviselő-testületnek a sportkoncepció teljesítéséről, amit el is fogadtak.
folytatás a 2. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

A munkaerőpiac kihívásai

 folytatás az 1. oldalról
A munkahelyek számának és minőségének alakulását napjainkban
számos tényező befolyásolja - emelte
ki Hajnal-Nagy Gábor. Sok múlik a
vállalkozókon, az önkormányzaton,
a kormány és az unió gazdaságpolitikai intézkedésein. A Jászberényi Önkormányzat a munkaerőhiányból és a
nemzetközi gazdaságpolitikai folyamatokból fakadó kihívásokat áthidalva
igyekszik minden eszközével a régió
gazdaságát előmozdítani, a további sikeresség irányába terelni. A cél az, hogy
minden ember munkából tudjon megélni, amely eléréséhez lehetőséget nyújt
a mai állásbörze is.
A rendezvényt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzat nevében
Piroska Miklós nyitotta meg. Külön
köszöntötte a foglalkoztatókat, akiknek köszönhetjük a megye és a járás
kiemelten jó munkaügyi helyzetét. Az
üres álláshelyeket ugyan nehéz betölteni, de mégis szerencsésnek mondhatjuk

magunkat, hiszen a megyében is látunk példát a magas, akár tíz százalékos
munkanélküliséggel küzdő térségekre.
A Jászság, Jászberény gazdasági ereje a
megye motorját jelenti. Elismeréssel
méltatta a helyi vállalkozókat, akiknek
példaértékűen sikerült a gazdaság, a
munkaerőpiac kihívásaival megküzdeniük. A jövőbeni gazdasági potenciál kiaknázásának reményében nyitotta meg
az őszi állásbörzét az elnök.
Az állásbörzén a 26 állást kínáló
kiállító mellett a Foglalkoztatási Osztály Eures tanácsadással, a Debreceni
Studium Egyesület kollégái munkaerőpiaci tanácsadással, a Helyet Alapítvány képviselői ugyancsak munkaerőpiaci tanácsadással álltak az érdeklődők
rendelkezésére. Támogatásokról, képzésekről, TOP-os lehetőségekről szintén volt lehetőség tájékozódni.
Legnagyobb létszámban gyártósori összeszerelőkre és operátorokra
van szükség. Betanított munkásokat
szintén nagy számban felvesz a munkaerőpiac. A Magyar Rendőrség a határvadászokhoz vár száz főt a térségből.
A MÁV Zrt. az egész ország területére
keres munkatársakat az álláshelyeket
széles spektrumban kínálva mérnöktől a szakmunkásokon át a gyakornokokig. Raktárosokat is sok cég keres.
Szakmunkásokra elsősorban a gépiparban van szükség: hegesztők, lakatosok, CNC forgácsolók, gépkezelők,
beállítók személyében. Az egészségügy
ápoló, szakápoló hiánya a kórház létszámigényéből is kiszűrhető. Felsőfokú
végzettséggel elsősorban továbbra is
mérnököket keresnek a cégek.

2018. október 31.

Sportfórum a Városházán
 folytatás az 1. oldalról
Továbbá készítettek egy tájékoztató
anyagot arról, hogyan sikerült megvalósítani azt a hároméves tervet, aminek
keretében a kiemelt sportágakkal külön
foglalkoztak. Ez alapján javasolták a
testületnek: kössön középtávú megállapodást újra a kiemelt sportágak szereplőivel.
A továbbiakban Szabó Tamás, a város polgármestere szólt a fórum résztvevőihez elsősorban a támogatásokra
fókuszálva. Ismertette, hogy a város
saját bevételeinek harminc százalékát,
nagyjából fele-fele arányban a kultúra
és a sport teszi ki, viszi el. Ez nem kis
pénz, hiszen változó nagyságrendben,
300-400-500 millió forint évente az
az összeg, amellyel a város a sportot
támogatja. Kitért a kiemelt sportegyesületekkel kötött szerződésekre is, ami
ugyan lejárt, de ismét meg kívánják ezt
velük kötni. A kisebb egyesületeknél
az alapműködést szeretnék biztosítani. Végezetül felhívta a figyelmet arra,
mindenkire érvényesen, legyen az nagy
vagy kicsi sportszervezet, dolgozzanak
a saját forrás felkutatásán, annak bővítésén.
A hozzászólások sorát Kónya
György, a Városi Kispályás Labdarúgó
Bizottság elnöke kezdte, aki megoldást kért a leginkább a kosarasok által
használt, Berényi úti játékcsarnokban
felszerelt két LED fal védelmére. Valamint elmondta, hogy a Hűtőgépgyári
lakótelepen található Lehel csarnok fűtési rendszerének elemei – csővezetékek
és radiátorok – nincsenek semmilyen
módon védve az esetleges mechanikai
sérülésektől. Az említett biztonsági eszközök hiányában meghiúsulhat a nagy
hagyománnyal rendelkező téli teremfoci bajnokság.
A HEB elnöke ígéretet tett arra,
hogy illetékes képviselőtársaival, akik
a csarnokokat használó kiemelt sportágak összekötői, intézkedni fognak
a mielőbbi megoldásra. A több mint
hatszáz játékost érintő, téli teremfoci
bajnokság megrendezése érdekében a
polgármester is rövidesen eljár. Hőgye
István, a Kosársuli ügyvezetője bejelentette: a LED fal védelmével kapcsolatosan már tárgyalnak kivitelezővel.
A továbbiakban Muhari István arról
számolt be, hogy az NB II-es bajnokságban szereplő sakkcsapat megszűnése
miatt egy másikat hozott létre. Ezzel a

megyei bajnokságban szerepelnek és fiatalok bevonását is tervezik.
Kérdéseket tettünk fel az újság részéről is: a Rákóczi úti iskolába tervezett
Cutler Fitness megvalósulásával, a vízilabda helyzetével és a füves focipálya
használhatóságával kapcsolatosan. Válaszában a város vezetője elmondta: a Rákóczi úti iskola edzőtermekké való átalakítására ígéretet tevő céggel felmondták
a szerződést, viszont a városból érkezett
egy új érdeklődő, aki hasonló szándékkal tanulmányozza a lehetőséget. A vízilabdasport kapcsán beadott közel egymilliárdos uszodafejlesztési pályázatot a
minisztérium elfogadta, de a szövetség
nem. Először egy pólós csapat eredményes szerepeltetését írták elő, így minden bizonnyal 2020-ban indulhat csak
az uszodafejlesztés. A városi futballpálya
gyepszőnyege pedig a tavaszi szezonra
lesz alkalmas a játékra.
Oszvald Nándor, a Jászberényi

Röplabda Klub elnöke arról számolt
be, hogy egyesületük már 188 igazolt
játékossal rendelkezik. A különböző
korosztályok edzésfeltételeinek biztosítását egyre nehezebb megoldaniuk,
ezért terveik között szerepel egy saját
csarnok építése, ami segítség lehet a teremgondok megoldására is.
Agócs Tibor, a Yakuzák SE szakmai
vezetője elmondta, egy nagy tervük
valósul meg rövidesen. A létrehozott
sporttudományos képzési rendszerük
az Y Akadémia keretében edzésközpontjuk, az Y Ház a Testnevelési Egyetem egy regionális oktatási központja
lesz. Itt szakemberek dolgoznak majd,

Sok kicsit szeretettel

Emlékezés
Tóthné
Bujdosó Éva
halálának 6. évfordulójára

Nem vagy itt, tudjuk jól, mégis érezzük karod ölelését.
Nem vagy itt, tudjuk jól, mégis látjuk szemed tiszta
fényét. Vihar tépi kint a fákat, eső mossa arcunkat.
Mit számít? Jobban fáj az, hogy nem halljuk hangodat. Szemünkkel téged keresünk, fülünk csak hangodra
vár. Szívből jövő dallam most a szelek szárnyán
hozzád száll. Olyan egyedül vagyunk mi most, nincs ki
vigyázzon reánk. Azért, hogy most itt légy velünk, oly
sokmindent megadnánk.

Emlékező szentmise 2018. november 11-én,
reggel 8 órakor a jászberényi római katolikus főtemplomban.
Szerető szüleid és fiaid

 folytatás az 1. oldalról
Elmondta, hogy idén is mintegy 320 gyermek kap csomagot a
jászsági Mikulástól. Elsősorban a
gyimesfelsőloki Domokos Pál iskola
tanulóit támogatjuk ilyen formán, de
a település egyéb tanintézményei, sőt
tavaly Moldva, Klézse, Trunk lakói is
örülhettek a hit, a szeretet, a magyarmagyar testvériség effajta megnyilvánulásának. Jászberény mellett immár
hat éve Jászkisér lakói is csatlakoztak
az akcióhoz adományok gyűjtésével,
Ezúton mondunk
köszönetet mindazoknak akik

Farkas Istvánné
szül: Pintér Ilona
(1931-2018)
temetésén részt vettek.

Külön köszönet a Szent Ferenc
Szociális Otthon nővéreinek
áldozatos odaadó munkájukért.
A gyászoló család

felajánlásokkal.
Az adomány legfőbb eleme most
is a pakkonként körülbelül ezer forint
értékű Mikuláscsomag lesz, amelyet
a hagyomány szerint december 6-án
délelőtt adnak át a gyerekeknek, akik
már nagyon várják a finomságokat.
Az iskola számára tartós élelmiszereket is visznek ki, illetve a könyvtárnak
könyveket szeretnének eljuttatni. A
főszervező elmondta, akiknek lehetősége adódik rá, a használt, jó minőségű
könyvek mellé újakat is küldhetnek,
mert ezeket a szép köteteket az iskola
legjobb tanulói jutalomként kapják
majd meg. Előzetes felmérések szerint
kiderült, hogy a tanulóknak elsősorban
tanszerekre – füzet, írószerek, tolltartó,
rajzeszközök –, lenne szükségük, ezért
ezeket az adományokat várják leginkább. Lehetőség van pénzátutalásra is
változatlanul a: 10104260-0238390002003008.számlaszámon.
Erdei Gábor megerősítette, hogy
az adományozás csak akkor önzetlen
és igazán szívhez szóló, ha valóban jó
állapotú, szép dolgokkal tudjuk meg-

és olyan edzőképzés is megvalósul
többféle sportágban, amit az egyetemmel közösen koordinálnak.
Kiss Attila, a Bercsényi Miklós Általános Iskola testnevelő tanára szerint
a városban olyan szerteágazó lehetőség
van a sportolásra, hogy párját ritkítja
az országban, ami üdvözlendő. Nagy
András a fórum végén közölte, hogy a
fiatal, kiemelkedően szereplő sportolók
jutalmazását decemberre tervezik. Zárszavában megköszönte az egyesületek
pozitív hozzáállását a különböző rendezvényeken való közreműködésben, a
sajtónak pedig a támogató tájékoztatását sport témában.
örvendeztetni embertársainkat. Hozzátette, aki esetleg nagyobb méretű
vagy mennyiségű adományt szeretne
felajánlani, ahhoz szívesen elmennek és
segítenek elhozni az adományt a gyűjtés helyszínére, a Jászsági Térségi Tv
Bercsényi úti székházába.
Szatmári Antalné a nyilvánosságot
kihasználva mindenkit arra buzdított, tapasztalják meg az adományozás
okozta boldogság érzését. Visszaidézte
a két évvel ezelőtti gyimesi látogatás
csodáját, amikor ő maga is elkísérte a
Csángó Mikulás csapatát. Ma is melegség önti el szívét, amikor visszagondol
az örömtől ragyogó arcokra, a csillogó
gyermekszemekre, a szerető fogadtatásra – mondta az alpolgármester asszony.
Pócs János Teréz anyát idézte hozzászólása nyitányaként: Ha nincs lehetőséged nagyot tenni, akkor tégy sok kicsit nagy szeretettel! A Csángó Mikulás
jó alkalom arra, hogy mindenki tegyen
valami jót, hogy kifejezze szeretetét,
mert nagy dolgokat visz végbe az, aki
támogat. Ez az adomány nem csupán
egy napra szól. Azzal, hogy gondolunk
gyimesi testvéreinkre, embertársainkra,
az életüket tesszük szebbé, jobbá, teljesebbé.
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Jó ide jönni, és még jobb itt élni!
A Jászság országgyűlési képviselőjével az április 8-i országgyűlési választásokat követően májusban készítettünk nagyobb interjút. Kerek, kompakt elképzelései voltak az elkövetkező ciklus feladataival kapcsolatban településfejlesztésről, munkahelyekről, családokról és biztonságról. Sugárzott szavaiból a
magabiztosság, amit a korábbiaknál hétezerrel több szavazat – amit a választóktól kapott –, bőségesen alátámasztott. Ezúttal kicsit visszatekintettünk,
kicsit a jelenről is beszéltünk, de többnyire a jövő titkait feszegettük.
Halász Lajos
Legutóbb magabiztos volt a választási eredmények miatt, amit leginkább
annak tulajdonított, hogy a jövőnek
építkezett a Fidesz és a kormány. Büszke volt a megélhetési- és a közbiztonságra, a mindennapok biztonságára,
de hangsúlyozta, hogy minél nagyobb
a támogatás, annál nagyobb az emberek elvárása, kétharmadnál különösen.
Egy dologban azonban valószínűleg
optimistább volt a „kelleténél”.
Mire gondol?
Úgy ítélte meg, hogy ebben a ciklusban a miniszterelnök agyközpontú
kormányzást megvalósítva napi ügyekkel foglalkozik majd.
Erre a szükséges szervezeti intézkedéseket már a korábbi ciklusokban megtette Orbán Viktor, a kevesebb minisztérium, a napi ügyeket megtárgyaló, szűkebb
kör kialakítása is ezt célozta. Ugyanakkor
nem érzem a kérdését teljesen jogtalannak, hiszen a választás óta eltelt hónapok tapasztalata az, hogy az uniós ügyek
rengeteg energiát elvonnak a miniszterelnöktől. A külső szemlélő joggal gondolhatja azt, hogy kisebb jelentőségű országos ügyekre talán nem is juthat ideje.
Ön nem így látja?
Én a saját képviselői tapasztalatomat tudom megosztani. Természetesen jászsági ügyekben fordulok főleg a
miniszterelnök úrhoz, akkor, ha a minisztériumokban, főhatóságoknál már
megágyaztam egy-egy feladatnak, de
a döntési kompetenciájuk nem elég a
megoldáshoz. Négyszemközt, személyesen ritkán tudunk találkozni, de írásban
nagyon gyorsan el tudom juttatni hozzá a kéréseinket, és ezek visszacsengenek
frakcióban vagy akár egy rövid folyosói
találkozásnál, kézfogás közben. Képviselőtársaimmal is beszélgetünk a frakcióban, és az ő tapasztalatuk is az, hogy a
lakossági jelzések napi szinten érdeklik
a miniszterelnököt, és el is várja, hogy
ezek eljussanak hozzá. Olyan munkabírása van, ami mindezt lehetővé teszi.
Említette a frakciót, ahol szóba
kerül a miniszterelnök személye is.
Ha nem titok, mi az általános vélemény róla?
Tulajdonképpen az első Orbán-kormányt is ideszámítva, Magyarország legfontosabb ügyei a negyedik ciklus óta
vannak egy kézben. Visszatekintve ma
már könnyű azt mondani, hogy feltétel nélkül hiszünk és bízunk a miniszterelnökben, mert megfelelő előrelátása,
nagyívű koncepciója kellő megfontoltsággal és tudással párosul. Az út azonban, ami idáig vezetett, hosszú volt.
Amikor felvázolta a devizahiteles válság veszélyeit, vagy amikor egymillió új
munkahelyet ígért, sőt mikor Európában
elsőként figyelmeztetett a migránsveszélyre, nos akkor még inkább lojalitásból álltunk mögé, de nem értettük teljes
mélységében ezeket a próféciának tűnő
kijelentéseket. Makovecz Imre utolsó,
nagy nyilvános beszédében azt mondta, becsüljük meg Orbán Viktort, mert
olyan előrelátással és koncepcióval, hos�szú távú gondolkodással végzi a feladatát, amivel mások, beleértve az ellenzéki pártok vezetőit is, nem rendelkeznek.
Az eltelt évek mindig a miniszterelnököt
igazolták, és mi is megtanultuk azt a távlatos gondolkodást, ami rá jellemző, így

ma már valóban nem nehéz bízni benne
és feltétel nélkül mögé állni.
Nem szoktunk ilyen szinten országos ügyekről beszélni, de talán érdekli olvasóinkat a parlamenti műhelymunka is. Ha már belementünk,
még egy kérdést szenteljünk ennek a résznek az
interjúban, hogy teljes legyen a kép. Mit gondol a
Fidesz parlamenti frakciója az ellenzékéről?
Elegánsabb lenne valami szépet, jót mondani róluk, de az sajnos nem lenne
igaz. Persze nehéz helyzetben vannak, hiszen nem
tudnak olyat mondani, amit
ígértünk és ne teljesítettük
volna. Inkább többet teljesítettünk, illetve számos olyat,
amit nem is ígértünk. Elég,
ha a családtámogatás rendszerére utalok. Az ellenzék
politikája – mivel komoly
tényeket és érveket nem
tudnak ellenünk felhozni –, nagyobbrészt riogatásból áll: vagy rémeket látnak,
vagy hazudnak, hátha az idő
mégis őket igazolja. Sajnos a
magyar ellenzék súlytalan és
ez nem jó az országnak sem.
Minden parlamenti döntésnek van, lehet napos és árnyékos oldala. Az ellenzék
feladata normális demokráciában az lenne, hogy már a döntések meghozatala
előtt felhívja a figyelmet az árnyékos oldalra. Erre ők képtelenek.
Vissza a Jászságba. Újszászon polgármester választás volt, és az ön által
is támogatott jelölt nyert. Elégedett?
Újszászon tekintélyes szocialista polgármester vezette a várost négy cikluson keresztül. Nem megbukott, hanem
sajnos meghalt, ezért kellett időközi választást kiírni. A fia ugyanazzal a névvel indult csatába a polgármesteri címért. Hetvenegy százalékos győzelmet
arattunk a választás során. Ez a múlt ismeretében óriási siker, és igen, ezzel természetesen elégedett vagyok. Ehhez a
győzelemhez három dolog kellett. Egy
kiváló tulajdonságú, tettre kész fiatalember; a csapatnak, de főleg neki személy szerint sok belefektetett munkája,
ami alapján meggyőződhettek a választók, hogy a város vezetőjeként is ilyen
lendületes és tettre kész lesz; harmadrészt pedig – és ez túlmutat a város határain, hiszen ez jászsági tapasztalat –, az
a bizonyosság, hogy aki mögé én odaállok, az hiteles ember, bizton támaszkodhat rám és a kormányzati háttérre.
Az idősorrendet fölrúgva a jövő
őszi önkormányzati választásról kérdezzük előbb, noha az uniós pár hónappal megelőzi. Tehát, az újszászi tapasztalatokat is figyelembe véve készül
már a nagy jászsági megmérettetésre?
Régen rossz lenne, ha most kezdenénk el készülődni. Az igazi hitelesség
az elmúlt ciklusok elvégzett munkájában
rejlik. A Jászság fellendülésében, amit
az elmúlt pár évben befektetett mintegy
200 milliárd forint alapozott meg. Természetesen gondolkozunk, leltározunk.
Ezekben a hetekben minden településen
találkozom a Fidesz csoportokkal és fogadóórákat tartok a lakosságnak, kikérem a

véleményüket, ami településről településre meghatározó lesz. A döntés, a felelősség az enyém és hónapról hónapra természetesen megtapasztalom, hogy az egyes
polgármesterek, önkormányzati képviselők hogyan dolgoznak, kiben mennyi a
szufla és az ambíció.
Ez még „távoli mennydörgés”, és
személyekről nem is kérdezünk konkrétan, de mégis, százalékban mennyire
elégedett a helyi politikusokkal?
Húsz településről beszélünk, ezen
belül polgármesterekről és önkormányzati képviselőkről. Úgy gondolom,

hogy 70 százalékuk munkájával elégedett vagyok. Ez meglátszik a Jászság teljesítményén is. Úgy is rákérdezne, úgyhogy megtoldom még egy válasszal, a
ciklus elején elégedett lettem volna ezzel a 70 százalékos kiemelkedő munkát
végző politikusaránnyal, most nem.
Mi alapján fog dönteni? A szemébe mondja annak, akivel elégedetlen?
Első a Jászság építése, a karakteres,
megbízható jövő. A szív fölött az ész
dönt majd. Mondták már többen, hogy
nagyobb diplomáciai érzéket is elsajátíthatnék. Ez nálam nem feledékenység
vagy tanulás kérdése, ilyen a jellemem.
Ha valami nem tetszik, megmondom.
Köztudott, hogy paraszt származású
vagyok, hozzám az állatvilágban legközelebb a ló áll. Okos állat, még terápiás célokra is használják, nagyon tudja segíteni az embert, de ha nincs zab
és gyeplő, ő is arra megy, amerre a legkönnyebb. Elengedhetetlen a politikában is a kőkemény kritika és az elvárás.
Persze elsőként magammal, csak aztán
másokkal szemben. Említettük az ellenzéket, a volt parlamenti képviselő és
berényi polgármester, dr. Gedei József
egy vitában úgy nyilatkozott, hogy az
elért eredményekkel ő elégedetlen. Én
úgy gondolom, hogy neki kétszer kellene megszületni, hogy olyan elégedetlen
legyen, mint én magammal. Ha valamit elérek, máris még többet szeretnék,
új és újabb célokat tűzök ki magam és
a Jászság elé. Például a civil, gazdasági életemben a dinnyészetet fel kellett
építeni. Nagy dolgokat csak nagy akaraterővel lehet véghezvinni.
Ez így lehetne lehangoló is, de
önt optimista embernek ismerjük.
Miből fakadhat ez?
Szerencsére az emberismeretemben
még nem csalódtam. Jó emberek vesznek
körül. Kiváló csapat.

Az időben legközelebbi választás
az uniós testületek megújítása lesz. Röviden megfogalmazható, hogy mi lesz
ennek a tétje?
Ami az Orbán-kormányok ideje alatt
történt, az rendszerbe áll össze. Átvettük
a multiktól az energiaszektort, megreguláztuk a külföldi bankokat és csökkentettük az arányukat a bankrendszerben,
háttérbe szorítottuk a külföldi tulajdonú
médiumokat, 9%-ra csökkentettük a társasági adót, így mindenki itt akar befektetni. Magyarország biztonságban van,
gazdaságilag soha nem látott mértékben
fejlődött és fejlődik. Ami véres rongy egyesek szemében,
hogy megvédjük a határainkat. Legközvetlenebbül
az uniós választás arról szól,
hogy ne határőrizet, hanem
nemzeti hatáskörből kivett
határmenedzsment működjön, vagyis végsősoron szervezett betelepítés, migráció.
Minden eddiginél jobban
ezért érezzük a bőrünkön
és a zsebünkön a szerencsére bukóban lévő uniós bürokrácia nyomásgyakorlását.
Nem reménytelen a helyzet,
hiszen ma már országok sora
vallja ugyanazt, amit pár éve
még csak Orbán Viktor. Korábban szégyenpadra ültettek bennünket a kultúránk
és a hitünk megvédéséért,
a kerítésépítésért, ma meg
pártok versengenek azért,
hogy ezt az egészet elfeledtessék, mintha ők találták
volna ki Európa-szerte.
Befejezésül
három
konkrét, mindennapjainkban gyakran szóba kerülő
kérdést szeretnénk feltenni. Kezdjük
az útépítéssel. Mik a konkrétumok?
Az útépítés nagyon jelentős költséggel jár együtt. Aki járja a Jászságot, az igazolhatja, hogy ezen a területen annyi fejlesztés, mint az elmúlt időszakban, eddig
korábban nem volt. Hozzátehetem, hogy
más régiókban sem, ezt az országot járva
tapasztalom. A településeken most is feltárt utcákba botlunk, útépítésekbe. Ami
legfontosabb, a 32-es útra a kormánydöntés és a pénz megvan. Ennek a belterületi szakaszát építik Jászberényben, az
utat magát optimális terv szerint tavasszal
szerettük volna elkezdeni, de az összevont
megyei közbeszerzés miatt ez az időszak
kitolódott, jövő tavasszal fog elkezdődni.

Továbbra is él az ígéret, hogy ennek befejezését követően kezdődik az elkerülő út
megépítése is.
Említette az interjú elején a miniszterelnök pár évvel ezelőtti egymillió munkahelyteremtési vízióját.
Itt a Jászságban nagyon átfordult a
helyzet. Nem a munkahelyet, hanem
a munkást keresik többen. Sőt, megjelentek a külföldi munkavállalók is.
Ez nem gond?
A Jászságban napjainkban 18 ezer
ember hiányzik a rendszerből, a cégektől, ami korábban nem tapasztalt mértékben tornázza fel a béreket és a juttatásokat. Ezt a hiányt úgy kell érteni, hogy
az összfoglalkoztatottak 3-4%-a külföldi,
és még így is kevés az ember. A külföldiek nélkül több céget be kellett volna már
zárni, vagy ami ugyanaz, elvitték volna a
tulajdonosok Romániába vagy Szlovákiába. Amit a külföldi munkavállalók elvégeznek, arra itt embert nem találtunk
volna. Így viszont itt maradtak a cégek,
itt fizetik a bért és az adót az államnak és
a településeknek. Ez volt a jobb döntés,
úgy gondolom.
Utolsó kérdésként azt szeretnénk
kérdezni, hogy milyen fejlődés előtt
áll a Jászság?
A választásokkal kezdtük az interjút.
Nem volt olyan régen, de mennyi minden történt azóta. Akkoriban arról volt
szó, hogy milyen sokféle és milyen nagy
összegű pályázatokat nyertek el a jászsági
települések, most meg már arról tudunk
beszélni, hogy mi készült el és nemcsak
egy-egy településen, hanem mindenütt.
Természetes, hogy a legnagyobb városok – Jászberény, Jászfényszaru, Jászapáti – tőkevonzása a betelepült cégek által
is a legnagyobb. Tucatjával hozhatjuk a
példákat a fejlődésre. De a legkisebb településeken is azt tapasztaljuk – konkrétan
hadd nevezzem meg Jászágót, ami nem
is Fideszes vezetésű –, hogy utak épültek,
épületek újultak meg, naperőmű létesült.
Ilyen fejlesztést még soha nem látott ez a
kis település. De hogy ne csak egy települést emeljek ki, hanem az egész Jászságot,
az önálló tankerületi központunk létrejötte nagyon is megérte, a legtöbb iskolánkban komoly felújítások voltak ebben
az évben és előtte. A fejlesztést komplexen fölfogva kijelenthetjük, hogy a Jászságban van munkahely, jelentős kulturális és sportélet, patrióta szemlélet, jól
érzékelhető fellendülés, röviden összefoglalva, jó ide jönni és még jobb itt élni. Ez
az, ami bizakodást adhat a jászoknak a jövőre vonatkozóan.

Meghívó
Tisztelettel meghívom
a szovjet csapatok egykori bevonulásának
62. évfordulóján

az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozataira
megemlékező ünnepségünkre
2018. november 4-én, 16 órára
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Történelmi eseményekre emlékezik
Besenyi Vendel helytörténeti kutató.
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Szabó Tamás
polgármester

4. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

2018. október 31.

Eseménydús testületi ülés
 folytatás az 1. oldalról
A döntés mögött meghúzódó
okokról szólva a polgármester kifejtette, hogy egyfelől az Eurest cégről olyan
információik voltak, hogy helyi főzőkonyhával nem rendelkezik, továbbá a
beadott anyagokból az is kitűnt, hogy
a cég kivonulást tanúsít, és másféle
tevékenységi körökben keresi, erősíti
a pozícióját. Másfelől felmerült, hogy
helyi konyhával, ide adózó telephellyel
és városérdekkörben, a városi lakosság
körében alkalmazott dolgozókkal szeretnének számolni. Ezek az indokok
vezettek oda, hogy ezt a felmondási
szándékot közölték a céggel. A polgármester hozzátette, hogy ezzel egy
időben elindították azt a közbeszerzést,
ami augusztus végéig lement és kihirdetésre került, viszont az eredményt megtámadta az egyik szereplő, aki valószínűleg nem volt nyertese a folyamatnak,
ennek következtében a közbeszerzési
döntő bizottság ezt megszüntette. Az új
közbeszerzés kiírása folyamatban van.
A beruházás - melynek a nettó értéke
több mint 60 millió forint plusz áfa 50 %-át megfizette a város az utóbbi
években adagárakban. A fennmaradó
rész, amit a szerződés befejeztével kellett számba venni, adta ki ezt a bruttó
36 millió forintnyi maradványértékű
tételt. Ebben benne van számtalan helyi intézményben az ebédlőkialakítás, a
bútorozás, a tálalókonyhák felújítása,
eszközök beszerzése, melyek a város vagyoni helyzetét javították.
A felmondás indoka
Juhász Dániel, az Ügy-és Közrendi
Bizottság elnöke fejtette ki véleményét a témában és tett fel kérdéseket.
Elmondása szerint a közbeszerzési hatóság adatbázisába felkerült a szóban
forgó eljárás összegzése, amelyből kiderül, hogy az Eurest, mint ajánlattevő
részt vett az eljárásban, ami egyértelműen jelzi, hogy nem kíván kivonulni
a szférából, ez csupán feltételezés. Az
előző közbeszerzés alapján öt év után
megszűnik ez a szerződés kivéve, ha
az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal
nem értesíti bizonyos időben a nyertes
ajánlattevőt, hogy folytatni kívánja a
megállapodást. A képviselő a döntést –
tehát a felmondást - meghozó személy
felől érdeklődött, valamint vázolta egy
következő beszerzés lehetséges kimenetelét. Kérdésében arra is kitért, hogy az
olcsóbb szolgáltatási díj elérése volt-e
a cél, majd kibővítette, hogy az ominózus közbeszerzés súlyos büntetését a
város fogja-e megfizetni vagy a közbeszerzési tanácsadó felelősségbiztosításából kívánják azt érvényesíteni. Végezetül kitért az átmeneti időszak – amíg
az önkormányzat közbeszerzés nélkül
látja el a közétkeztetést - megoldására
és javaslatot tett, hogy nem lett volna
esetleg szerencsésebb az Eurestet megbízni a további szolgáltatással.
A polgármester válaszában elmondta, hogy ezt a döntést ő továbbította az
Eurestnek, vagyis azt, hogy nem kívánják érvényesíteni a plusz öt éves időszakot. Kifejtette, hogy valóban reménykednek, hogy alacsonyabb bevállalási
árak fognak megjelenni majd az új pályázatban. A közbeszerzési tanácsadó a
felelősségét – addig a szintig ameddig
őt ez érinti –, elismerte: ez kiterjed a
biztosításra, egyéb közreműködési lehetőségre is. A polgármester felhívta a
figyelmet, hogy a közbeszerzési döntő
bizottság nem a közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatban emelt kifogást, hanem ezen belül kifejezetten a
dietetikai szakmai véleményezéssel volt
problémája, konkrétan a mintaétlap,

és a mintaétlapból bevett információk
alapján a dietetikus idevonatkozó szakmai véleményét kifogásolta. Ezeknek
megvan az egészségügyi szakmai alapja, de hogy egy nem megfelelő szakmai vélemény után a városnak kelljen
fizetni, ezt mindenképp kifogásolhatónak tartjuk, tartottuk – részletezte,
majd kiemelte, a közbeszerzési döntő
bizottsági határozat ellen bírósági úton
felléptek elsődlegesen a megalapozatlanságára apellálva. A kirótt bírság
megtérítését az önkormányzat a közbeszerző feladatának, kötelezettségének
tartja, melyet az el is vállalt.
Balogh Béla képviselő az előterjesztés hiányosságát, sürgősségét kifogásolta, továbbá kérte a polgármestert, hogy
részletezze, miért is várható árcsökkentés
a második közbeszerzés kihirdetésével.
Az új közbeszerzés tartalma
Szabó Tamás elmondta, hogy kezdeményezést folytattak a fizetés ütemezésére, ugyanis az egész összeget a jövő
évi költségvetésre próbálták terhelni. A
cég ezzel részben egyetértett, ugyanakkor kérte az összeg egyharmadát október eleji határidővel. Erre azonban nem
lehetett sort keríteni, mert testületi
döntésre volt szükség a költségvetéssel
kapcsolatos rendelkezéshez, így célszerűbb volt sürgősségi indítványként a
testület elé hozni, hogy megvalósulhasson a kifizetés. A polgármester hozzátette, hogy a háttéranyagok, beleértve
az induló szerződést, a felmondást,
a tételes elemek – melyekre az Eurest
vállalkozott, és amit véghez is vittek –
felsorolása a birtokukban van. Ez utóbbi elemeket természetesen a pénzügyi
leltár apparátusa megvizsgálta, és ös�szességében mindent rendben találtak,
beleértve a beavatkozásokat, az eszközbeszerzéseket is. Indokok kapcsán kiemelte, hogy a második közbeszerzési
körtől azért vár árcsökkenést, mert az
újrapályázók már nyílt lapokat ismernek, az előző beszerzési adatok ugyanis
megvannak, így tudják magukat pozícionálni, ami döntően árlehajtó elem.
Juhász Dániel az iránt érdeklődött,
hogy a most kiírásra kerülő közbeszerzés tartalmazza-e az oktatási intézmények étkezdéi számára szükséges fejlesztéseket, műszaki felméréseket, konkrét
beruházási terveket. Kifejtette, hogy
szerencsésebb lenne beépíteni ezeket a
forrásokat, a ráfordítható összegeket is
az anyagba. Szabó Tamás szerint erre
van lehetőség, mivel paraméterszerű
műszaki specifikáció is a rendelkezésükre áll. A Székely iskola esetében
például bekerülhet a közbeszerzésbe,
a többi intézménytől ilyennemű jelzés
nem érkezett.
A város demográfiai alakulása
A bírósági ügyről kért bővebb információ kapcsán elhangzott, hogy
Jászberény Város Önkormányzata pereli a közbeszerzési döntő bizottságot
az önkormányzatot sújtó véleményéért, valamint az ezzel járó bírságért.
Az előterjesztést 11 igen 4 tartózkodás
mellett elfogadták, majd áttértek a napirend megszokott pontjaira, első körben a tájékoztatókra, azon belül is a két
ülés között történt eseményekre.
Gedei József a polgármester sajtómegjelenésének gyakoriságát kritizálta
a Jászkürt Újság egyik szeptemberi számát felhozva példának, melyben Szabó
Tamás három fényképen is szerepelt.
Szabó Tamás elmondta, hogy a sajtómegjelenéseit egy kialakított rend működteti, minden további megjelenés
a sajtótájékoztatóktól, a városvezetői
programoktól függ. Kiemelte, hogy a

probléma felvetése előtt érdemes volna az újság éves lapszámait áttekinteni,
nem egyetlen számot kiragadni. A JászExpo hetén több nagyobb, hírértékű
rendezvény is egybe esett, melyeken
kötelező jelleggel vett részt. Hozzátette, hogy aki erre a pályára téved, annak
ezzel meg kell barátkoznia.
Átruházott hatáskörben hozott
döntésekkel folytatta a napirendi pontokat a testület, melyet a Jászberény
város demográfiai helyzetének alakulásáról című anyag követett. Nagy András HEB elnök szóban kiegészítette a
leírtakat, és a következő beszámolóra
vonatkozóan felmerült igényeket tolmácsolta dr. Pap Magdolna irodavezetőnek, miszerint érdemes volna kitérni a Jászberényben dolgozó külföldi
munkavállalók számának alakulására,
jelenlétük társadalmi hatására a városban. Tamás Zoltán is hozzátette a Városfejlesztési Bizottság ülésén felmerülő
gondolatokat, elsősorban az időseket és
a fiatalokat érintő beruházásokról, a
szociális otthon férőhelybővítéséről, a
fiatalok számára bérlakások építéséről.
Gedei József a külföldi munkaerő
szükségességéről érdeklődött, illetve azt
taglalta a környezetében végzett felmérésre alapozva, hogy a helyi munkabérek negyedei-ötödei az uniós átlagnak,
ami nagy hatással lehet az elvándorlásra
is. A polgármester válaszában elmondta,
hogy kételkedik a merítés reprezentativitásában, de egyetlen negatív vélemény
is fontos, és el kell rajta gondolkodni.
Úgy véli ezer és egy elemében igyekszünk felzárkózni az unióhoz, mely törekvés a jövőben is napirenden van.
Fejlesztések és támogatások
A rövid szünetet követően beszámolókkal folytatta az ülést a testület.
Nevezetesen a közterület-felügyelet és
a Mezei őrszolgálat 2017. szeptember
és 2018. augusztus közötti időszakának
tevékenységéről című anyaggal.
Az előterjesztések sorában elsőként
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati
rendeletet módosították. A fogyatékkal
élők közül a nappali ellátás keretében
többen igénybe kívánják venni az étkezést is, ezért az intézményi térítési díjat
ezt figyelembe véve kell meghatározni.
A napközbeni tartózkodás továbbra is
térítésmentes marad, a nappali ellátás
keretében igénybe vett étkezés javasolt
térítési díja személyenként naponta
600 forint, ami megegyezik az étkeztetés jelenlegi intézményi térítési díjával.
A módosítást 15 egybehangzó igennel
fogadta el a testület.
A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat Alapító Okiratának megszavazásával a testület elfogadta a szolgálat,
mint költségvetési szerv megalapítását.
A megcélzott alaptevékenység a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása,
orvosi, terápiás kezelések és szűrővizsgálatok biztosítása, egyéb egészségügyi
programok szervezése.
A képviselők hozzájárultak ahhoz,
hogy a jászberényi V. számú vegyes
fogorvosi körzetben 2019.január hó 1.
napjától kezdődően dr. Gáll Katalin –
a Markadent Fogorvosi Betéti Társaság
vezető tisztségviselője lássa el a fogorvosi feladatokat.
A továbbiakban a testület hozzájárult
a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képező, Jászberény, Hatvani út 2.
szám alatti középiskola, valamint a Jászberény, Kossuth Lajos u. 59. szám alatti
általános iskola Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szak-

középiskolája és Szakiskolája részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásához.
A Liliom utca 4. szám alatti ingatlannak a bérlakásállományból történő
kivonásáról is döntöttek a képviselők. A
döntés hátteréről Horgosi Zsolt, a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az ingatlan a társaság
több mint 20 fős, a belvárosban dolgozó
brigádjának elhelyezését szolgálja majd.
Az épület rendbehozatalára legalább 5-8
millió forintot kell fordítani, amit a cég
gazdálkodásából fedeznek.
A Maci Alapítvány támogatását
megcélzó előterjesztést is megszavazta
a testület. A Városfejlesztési Bizottság javaslatára az alapítvány bruttó
2.525.580 forint támogatásban részesüljön festési és mázolási munkálatok
elvégzése céljából. A kérést 15 egybehangzó igennel elfogadták.
Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítására a 9349/2 és a
9354/4 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában című anyag tárgyalása következett.
Szatmári Zoltán egy korábbi levelében
azt kérte, hogy a fenti ingatlanokat
érintő tervezett gyűjtőút tekintetében
a város változtassa meg a szabályozási
tervet olyan módon, hogy a tervezett
gyűjtőút ne a Szatmári Kft. telephelyét
érintve haladjon. Közben a térség jelentős fejlődésen ment át. Jelenleg a terület feltárása a Jásztelki út felé az Árendás utcán és az Alkotás utcán keresztül
két irányból biztosított. Alvári Csaba
szerint az említett két meglévő út a jövőben is elegendő lesz a megnövekedő
forgalom levezetésére, de ezt a településrendezési terv készítésének folyamán
közlekedéstervezőnek kell igazolnia és
megterveznie. A tervezési folyamatot
14 igen egy tartózkodás mellett engedélyezte a képviselő-testület.
A Szatmári lakópark problémái
Juhász Dániel a Szatmári lakópark
megközelíthetőségéről kifejtette, hogy
mindenképp foglalkozni kell ezzel a témával, mert a lakók és saját meglátása
szerint is a megközelíthetőség nem optimális. Alvári Csaba hozzátette, hogy
hozzá inkább a gazdasági övezetből
érkeztek felvetések. Többen jelezték,
hogy a lakó- és gazdasági területet elválasztó zöldövezetet is beépítenék, de
ennek az önkormányzat nem adott helyet. A főépítész az eredendő problémát
abban látja, hogy annak idején, amikor
döntöttek az üres terület hasznosításáról, a közlekedést nem tervezték meg
hozzá megfelelően. Az akkori kalkuláció szerint az elkerülő útra – mely azóta
megépült –, akarták kikötni a telepet,
de ez nem lehetséges, így a szóban forgó terület tulajdonképpen bezárult. Sipos Zoltán, a körzet felelőse szerint az
úttal nincs probléma, bejelentést nem
kapott a lakóktól. Úgy véli, az Árendás
utca végén épülő új lakóházakhoz be-

érkező építőanyagok okozhattak kellemetlenséget. Szabó Tamás a beszélgetés
végén javaslatot tett, hogy érdemesebb
volna a városközpont irányából tervezett megközelítéssel foglalkozni, a meglévő nyomvonal minőségét feljavítani,
amit a 2019-2020-as hitelkeret általi
finanszírozásból kalkulálnak.
A napirendek sorát az Előterjesztés Jászberény, 0330/80, 0330/81,
0330/82 és 0330/169 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására című anyag
elfogadása zárta, mely eljárásra lakópark építése, lakóingatlanok fejlesztése
céljából van szükség.
Szabó Tamás az információs fél óra
időszakának megnyitását követően jelezte, hogy kiküldésre került a Jászság
jövőbeni közösségfejlesztési stratégiája
képviselők részére. Kérte, hogy ismerjék meg, foglalkozzanak az anyaggal,
és észrevételeiket küldjék meg időben
a Városfejlesztési Iroda részére, mert
az anyag alapja számos megpályázható
forrásnak.
Lakossági kérdéskörök
Nagy András HEB elnök lakossági kéréseket tolmácsolt. A Bercsényi
úton a Palotásy János Zeneiskolánál
forgalmi zavart okoznak a felújításokat
ezen az útszakaszon kikerülni igyekvő
autósok. A gyalogátkelőhelynél nehézkes az átjárás, különösen hétköznap
reggelente, így kérte a rendőrkapitány
közreműködését. Szintén hatalmas a
forgalom a Nagyboldogasszony és a Székely Mihály iskola környékén, ám itt a
szembe lévő utcákban is parkoló autósokra érkezett panasz, akik elfoglalják
az Alsócsincsapart és az Üstökös utca
lakóinak kapubejáróit is. Szabó Tamás
szankciók bevezetésére tett javaslatot,
természetesen kellően humánus figyelmeztetési időszakot követően.
Ferencvári Csaba házszámok beszerzésének ügyében interveniált. Korábban
a polgármesteri hivatalban volt beszerzésre lehetőség, jelenleg a főépítésszel
egyeztetve felkérték a Boommédia Kft-t
különböző verziók gyártására, így a továbbiakban a cég piactér melletti üzletében lehet beszerezni a táblákat. Végezetül kérte, hogy a Kossuth úti hiányos
útfestést – balesetmegelőzési okokból –,
még a fagyok beköszönte előtt pótolja a
felelős közútkezelő. A polgármester javasolta a házszámtáblák meghirdetését a
Jászkürt Újságban, és az említett útszakasz megfelelő kialakítását.
Baranyi László a közterületen lévő
zöld növények telepítését szabályozó
rendeletet kívánta a magánterületekre
kiterjeszteni. Szabó Tamás szerint érdemes volna előbb kikérni más települések véleményét, hogy ez a fajta rendelet
esetükben működött-e a gyakorlatban,
ellenkező esetben nem érdemes a témában nyomást gyakorolni. A nyílt ülést
technikai szünet után a zárt ülés napirendjével folytatták.
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Bronzkori leletek a Jászságban

Mintegy nyolcvan muzeológus, régész, polgármester, érdeklődő, illetve
dr. Stanczik Ilona barátai és rokonai
tisztelték meg az eseményt. A megjelenteket csütörtök délelőtt Hortiné dr.
Bathó Edit köszöntötte a Városházán
a rendezők nevében. Bevezetőjében a
Jász Múzeum egykori régészeiről emlékezett meg, és örömmel konstatál-

lyozta, a konferencia csak egy korszak
kezdetét jelzi a Kápolnadomb sorsát
illetően. A község szűkös anyagi forrásaiból jelentős részt kívánnak a terület
fejlesztésére szánni, a jövőben turisztikai értékként bemutatni. A képviselőtestületben laikusokként is érzékelik,
hogy a lelőhelyek, a kutatások révén
a régióban a bronzkori emlékek fővárosává emelték Jászdózsát. Az elnyert
pályázati forrásokból archeomágneses
kutatásokat kívánnak elvégezni a lelőhelyen és környékén, ami nem csak a
régészek, de az idelátogató vendégek
számára is érdekessé teszi a települést.
A polgármester megköszönte a Jász
Múzeum munkatársainak a segítséget,
és azt az összefogást, amely a szűkös
anyagi keretek ellenére is lehetővé tette
a konferencia megrendezését.
Dr. Stanczik Ilona Kunhegyes szülötte. Szabó András, szülőföldjének

ta, hogy a jeles elődök; Hild Viktor,
Banner János, Csalog József, Selmeczi
László után Gulyás András személyében
hosszú szünet után saját régésze van a
jászok múzeumának. Ismertette, hogy
dr. Stanczik Ilona előtt már az ötvenes
években Csalog József felügyelete alatt
felfigyelt a régész szakma a Jászság halmaira, vizsgálták azokat. Ennek okán
menekült meg a dózsai kápolnahalom
a legyalulástól, melyet Bóna István és
Stanczik Ilona a hatvanas évek végén a
hetvenes évek elején tárt fel. Munkamódszerük, adatrögzítésük, értelmezési gyakorlatuk példát állított a szakma
számára, a tell-kutatásokban azóta is az
általuk kidolgozott feltárási módszerek
az irányadók.
A város nevében Szabó Tamás polgármester üdvözölte a konferencia
vendégeit. Beszédében a Jász Múzeum
munkatársainak intenzív kulturális és
közösségszervező tevékenységére irányította rá a figyelmet. Elévülhetetlen érdemek kötődnek a múzeumhoz
a jász összetartás erősítésében. Öröm,
hogy ez alkalomból a szakma prominens tagjai az emlékülés keretében
megismerhetik a Jászságot régészeti
szempontból, és eszmét cserélhetnek
a témában. Hozzátette: a város folyamatosan együttműködik a múzeummal, fejlesztésekkel, rendezvények
támogatásával segíti az intézményt. A
közös gondolkodás egyik szép példája
a hamarosan megvalósuló látványtár,
és a múzeum raktárának bővítése,
megfelelőbb elhelyezése. Végezetül a
konferenciához hasznos és eredményes
időtöltést kívánt a polgármester.
Dr. Bathó Edit hozzászólásában
megköszönte azt a 144 éve tartó töretlen támogatást, amelyet Jászberény
a múzeum alapításától kezdve tanúsít.
A társrendező település nevében dr.
Szerencsés István, Jászdózsa polgármestere szólt az egybegyűltekhez. Hangsú-

polgármestere közvetítette üdvözlő
szavait a következőkben. Elmesélte a
75 éve született tudós halálának körülményeit, akit fiatalon, munka közben,
egy velencei kiállítás alkalmával ragadott el a halál angyala. Szólt Stanczik
Ilona egyik legismertebb kutatásáról, a
dózsai feltárásról, ahol kidolgozta a tell
kutatásának módszereit.
A továbbiakban Ézsiás Barnabás
jászkapitány méltatta a régészet tudományának kultúrára gyakorolt hatását.
A köszöntőket követően a szekciók
munkája vette kezdetét, amelynek első
levezető elnöke dr. Fodor István régész,
egyetemi tanár volt, aki kollégaként
emlékezett Stanczik Ilonára. Ezt követően a család részéről Fehér Ferencné
idézte fel a kedves rokon személyiségét.
Kollégája, barátja dr. Szathmári Ildikó régész Stil (ahogy barátai nevezték
Stanczik Ilonát) munkáit, kutatásait, az
együtt töltött eseményeket, emlékezetes pillanatokat emlegette fel.
Az előadások után a társaság megtekintette a Jász Múzeum kiállításait,
majd a múzeum udvarán elfogyasztották az ebédet. Délután a tell-ek feltárásának gyakorlatáról prof. dr. Raczky Pál
régész, egyetemi tanár elnöklete mellett
hallhattunk előadásokat. A régészek
Százhalombatta, Nagykároly-Bobáld
tell-ásatásairól, Tolna megye bronzkori kutatásairól, ásatási módszerekről,
eredményekről számoltak be.
Délután autóbuszokkal átutaztak
Jászdózsára, hogy megtekintsék a híres
tell kutatás helyszínét, illetve felavassák dr. Stanczik Ilona emléktábláját.
Dr. Szerencsés István házigazdaként köszöntötte a jelenlévőket a helyszínen.
Emlékeztetett, hogy Stanczik Ilona itt
végzett kutatásai ezt a kis Tarna-menti
települést Európa-szerte ismertté tették
a múltat kutatók körében. A tíz évig
tartó ásatás mérföldkőnek számít a
magyar bronzkori kutatás történelmé-

A hatvanas években Jászdózsa határában végzett ásatásokat egy nagyszerű régész, dr. Stanczik Ilona.
Személye és munkássága emlékére
rendezett szeptember 27-i kezdettel
kétnapos tudományos konferenciát
a Városházán a Jász Múzeum, a Jász
Múzeumért Alapítvány, a szolnoki
Damjanich János Múzeum és Jászdózsa Község önkormányzata.
Kárpáti Márta

ben. Stanczik Ilona itt tökéletesítette
azt a precíz, tökéletes technikát, amely
a mai napig elengedhetetlen szakmai
követelmény a tell-ásatásoknál. A Magyar Nemzeti Múzeum kutatójaként a
Jászdózsai Kápolnadombról írt disszertációjával szerezte meg bölcsészdoktori
címét. Örömmel tölt el – mondta a
polgármester –, hogy a kiváló régész
emléktábláját barátaival, tanítványaival, követőivel, a szakma legjobbjaival
avathatjuk fel.
A jászdózsai önkormányzat és a Jász
Múzeum közös emléktábláját dr. Szerencsés István polgármester és Gulyás
András, a Jász Múzeum régésze, a konferencia szakmai koordinátora leplezték
le. A márványtáblával tisztelgő kiváló
kollégára és barátra dr. Csányi Marietta
régész emlékezett megható beszédében
a helyszínen. A látogatást követően
Dózsa önkormányzatának meghívására
a vacsora elköltésére a Jászdózsai Közösségi Házban került sor.
Péntek reggel ismét a Városházán
folytatódott a konferencia, ahol dr. Kiss
Viktória régész moderálása mellett délelőtt a tellek, erődített telepek és környezetük témája köré építették előadásaikat a kutatók. Dr. Kulcsár Gabriella
régész beszámolt Jászdózsa-Kápolnahalom és környezetének újabb vizsgálatairól, a múltról és az előzetes tervekről.
Kifejtette, hogy Jászdózsa Csengettyűs
iskolájában tervezik egy kiállítás keretében, illetve kiadvány formájában
bemutatni a bronzkori lelőhely történetét. A bronzkori település kiterjedése
egy harmincszor hatvan méteres területre behatárolható, a halom hét-nyolc
méter magasan emelkedik ki a tájból.
Ebben az évben és jövőre ismét vizsgálat alá vonják a Stanczik Ilona által feltárt területet. A halmot már az 1800-as
évek végén is kutatták, akkor számos
rajz, dokumentáció készült. Az 1940-es
években középkorra fókuszáló ásatások
történtek a dombon. Tervszerű, bronzkort célzó tell-ásatások Bóna István és
Stanczik Ilona vezetésével a hatvanas
években voltak a területen. Tizenhat
rétegszint maradványait dokumentálták a régészek. Jelenleg még vita
folyik arról, hogy nyissanak-e újabb
telleket, vagy a már feltártak hatalmas
mennyiségű dokumentációját tegyék
rendbe, dolgozzák fel. A telepet övező
külső területeket szeretnék majd kutatni a jövőben, esetleg a külső temetőt
is megfigyelés alá vonva. A középkori
temetkezési helyet, templomot szintén
szeretnék majd feltárni.
Várvölgyi Bence régész egészítette
ki a beszámolót. Elmondta, hogy a
technológiai korlátok mára áthidalhatók, a jövőben roncsolásmentes
kutatási módszerekkel tudják majd
vizsgálni a halmot. A halom tetején
magnetométeres és talajradaros méréseket már végeztek, sikerült behatárolni a gótikus templom helyszínét, pontosan meghatározták az előző ásatások
helyszíneit is. A domb környezetében
egymásra épülő módszerekkel vizsgálódnak majd. Terepbejárások, GPS-es
meghatározások, geofizikai magnetométeres mérések lesznek a kiterjedésre vonatkozólag, illetve a kerítőárkot
fogják meghatározni.
A konferencia további részében délelőtt a középső bronzkor központi településeiről, nógrádi, Polgár környéki
kutatásokról, Duna-völgyi ásatásokról,
Borsodivánka és Nagyhalom kutatásának eredményeiről hallhattunk. Ebéd
után dr. Selmeczi László régész vezette
az ülést, amely során a tellek és környezetük, úgymint Makó, Bács-Kiskun
megye, Duna mente, Százhalombatta,
Szarvas és ismét Jászdózsa kutatási
anyagai kerültek szóba.
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Novemberi ajánlatok
Halloween Night
november 2., péntek 22 óra.

Péntek éjjel megelevenedik a pokol legsötétebb
bugyra! Rémísztően nagy buli készül! Halloween
Night! Sztárvendég: Purebeat Házigazda: Benks
Öltözzetek be, és megajándékoznak egy díjtalan
belépővel 23.30-ig!
Red Ring

A hónap műtárgya
november 6., kedd 17 óra. A hónap műtárgya
sorozat novemberi bemutatójára P. Bak János
Ebéd a mezőn című olajfestményét választották.
Az alkotó életét és munkásságát Csiszár Róbert
művészeti író, a Damjanich János Múzeum Művészettörténeti Osztályának munkatársa mutatja be.
Szikra Galéria
Egészség és Életmód sorozat
november 7., szerda 17.30 Keleti gyógynövények, egészségmegőrző terápiák címmel tart
előadást Dr. Ferenczi Adrienn szakgyógyszerész.
Véleménye szerint a szervezet képes meggyógyítani önmagát megfelelő táplálkozással, gyógynövényekkel és a természettel összhangban lévő
életritmussal.
Déryné Rendezvényház
Múzeumi Esték
November 8., csütörtök 16.30

„Örvend az ég vigassággal, dicséretekkel…”
november 3., szombat 15 óra. A 20 éves a
Jászberényi Hagyományőrző Együttes jubileumi
műsora lesz látható. A műsorban az együttes
céljának megfelelően jászsági szokások, hagyományok, dalok, táncok kerülnek bemutatatásra.
Lehel Film-Színház
Megemlékezés és koszorúzás
november 4., vasárnap 16 óra. A volt szovjet
csapatok egykori bevonulásának 62. évfordulóján, az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozataira emlékező ünnepség kezdődik, ahol a
történelmi eseményeket Besenyi Vendel helytörténeti kutató eleveníti fel.
volt Huszár laktanyánál található emléktáblánál

Az 1956-os magyar forradalom nemzetközi
visszhangja címmel rendez a Nagy Imre Társaság
Jászberényi Szervezete történelmi visszatekintő
estet. Az esemény előadói: Besenyi Vendel, Goda
Zoltán, Dr. Magyar Levente, Metykó Béla.
Jász Múzeum

Novemberi sportprogramok
November 2., péntek 19 óra
Női röplabda Extraliga bajnoki mérkőzés
Jászberény Volleyball Team - FatumNyírenyháza
Bercsényi úti Játékcsarnok

November 17., szombat 18 óra
NB I/A kosárlabda bajnoki mérkőzés
JP Auto-JKSE - Sopron KC
Bercsényi úti Játékcsarnok

November 3., szombat 13.30
Labdarúgás NB III. Keleti csoport
Jászberényi FC – Nyírbátor
Gyöngyösi Labdarúgó Stadion

November 23., péntek 18.30
Női kézilabda Pest megyei bajnokság
„A” csoport
Jászberényi NKE - Abonyi KC
Lehel Sportcsarnok

November 4., vasárnap 18 óra
NB I/A kosárlabda bajnoki mérkőzés
JP Auto-JKSE – BC Körmend
Bercsényi úti Játékcsarnok

November 24. szombat 13 óra
Labdarugás NB III. Keleti csoport
Jászberényi FC – Cigánd
Gyöngyösi Labdarúgó Stadion

November 9., péntek 19 óra
Női röplabda Extraliga bajnoki mérkőzés
Jászberény Volleyball Team - HungastHaladás VSE
Bercsényi úti Játékcsarnok

November 24., szombat 18 óra
Jégkorong OB IV/B
CHC Lehel – Vénfarkasok
Fedett jégpálya

November 10., szombat 18 óra
NB I/A kosárlabda bajnoki mérkőzés
JP Auto-JKSE - KTE Duna Asztal
Bercsényi úti Játékcsarnok
November 11., vasárnap
Jégkorong OB II
Lehel HC – MAC Budapest
Fedett jégpálya
November 15., csütörtök
Jégkorong U16
Lehel HC – SZAO 2004
Fedett jégpálya
November 16. péntek 18.30
Női kézilabda Pest megyei bajnokság „A” csoport Jászberényi NKE - Veresegyház VSK
Lehel Sportcsarnok
November 17., szombat 13 óra
Labdarúgás NB III. Keleti csoport
Jászberényi FC – Sényő FC
Gyöngyösi Labdarúgó Stadion

November 25., vasárnap 17 óra
Női röplabda Extraliga bajnoki mérkőzés
Jászberény Volleyball Team - Vasas Óbuda
Bercsényi úti Játékcsarnok
November 25., vasárnap
Jégkorong OB IV/A
Warriors Jászberény – Vasas Piranhák
Fedett jégpálya

Birínyi Mesekör
november 8., csütörtök 18 óra. Régi közösségi
alkalmakat megidéző mesemondó est. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak, azokat is, akik nem
csak hallgatni szeretnék a meséket, hanem maguk
is bekapcsolódnának a mesemondásba. Körvezetők: Bukovics János és Pintér Zsolt mesemondók.
Déryné Rendezvényház kisterme
Ifjúsági sport és egészségnap
November 9., péntek 9 órától
a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a
Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat aktív és informatív programok sorát szervezi sport és egészség témában, több helyszínen. Az óvodákban
egészséggel kapcsolatos tematikus napot tartanak
sok érdekességgel.
A Városi Könyvtárban Dr. Pethő Katalin ifjúsági
orvos, „Tud, mit Teszel!” című előadása 7. és 8.
osztályosoknak. Az Ifjúsági házban Klobusitzky
György „ Vigyázz magadra!”című interaktív, diszkó fény- és hangeffektekkel erősített mondanivalója középiskolás diákoknak. Délután a szülőkről
sem feledkeznek meg, 17 órától Zsiga Attila
életvezetési tréner, Az életet adó életadó, Amikor
anya és apa a legjobb barát című előadása.
A Bercsényi úti Sportcsarnokban Jász Ifjúsági
Bajnokság elnevezéssel mérkőzéseket rendeznek
a lányoknak kézilabda, fiúknak foci sportágban.
Aki nem játszik a bajnokságba várja a „Szertelen
sziget” elnevezésű rendezvény, dohányzás ellenes
kampánykiállítás és egészséges ételek kóstolója.
Hamza egykori rajzszakköröseinek kiállítása
november 10., szombat 15 óra. Egy Ének
címmel nyílik kiállítás a Hamza múzeum egykori
rajzszakkörösei Galbács Attila, Kis Henrietta, Kiss
Tímea, Rajna Gergő munkáiból.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
BLUES a Riverben
november 10., szombat 20 óra.
A Sonia és a Főnix Blues Band játszik, rockot,
bluest, soult az elődöktől és saját számokat. Lesz
Janis Joplin, Sharrie Williams, P.Mobil, HBB,
Purple, Hendrix, Főnix, Sápadtarcúak. Sonia
Zambrano – ének, Hoffmann Zsolt - ének, gitár,
Felber István - basszus, ének, Bierbauer Zoltán –
dob, Szabó Zsolt tehtube - orgona
River Bisztro
AB/CD koncert
november 10., szombat 21 óra. A 15. Születésnapi Jubileumi Turnéja keretében idézi meg a
legendás ausztrál rock csapat, a hard rock műfaj
egyik kiemelkedő úttörője, az AC / DC koncertek hangulatát az egyik hazai legjobb tribute
banda az AB/CD.
Pótkerék Csárda
Játszóház – Márton napi libaságok
november 11., vasárnap 9 óra. A Levendula Játszóház és Alkotóműhely tevékenységei alkalmával
elsősorban természetes anyagokat használnak és
törekszenek arra, hogy az alkotók esztétikus, szép
tárgyakkal térjenek haza programjaikról. Alkotóházi foglalkozáson készíthető textilliba varrással,
formázható agyagliba, gipszképek díszíthetők
dekupázs technikával és festéssel.
Lehel Film-Színház

Családi Matiné – Ludas Matyi
november 11., vasárnap 11 óra.

Egyfelvonásos zenés mesejáték a Körúti Színház
előadásában. Matyi a vidám parasztlegény legelésző libájával Döbrögi uraság erdejébe téved. A
földesúr hajdúi üldözni kezdik a libát, mert fehér
vadlibának nézik, majd elfogják mindkettőjüket
és Döbrögi Dániel tulajdonának ítélik a ludat. Az
uraság pedig huszonöt botütésre ítéli Matyit, aki
a büntetés után megfogadja, háromszor veri majd
vissza!
Lehel Film-Színház
Az üvegcipő
november 11., vasárnap 19 óra. A bérletes
sorozat programjában Molnár Ferenc romantikus
vígjátékát láthatja a közönség a Körúti Színház
előadásában. Szerelmi háromszög, mesék csodával teli világa, vígjátékok elképesztő humora,
így minden egyben benne van a darabban.
Kautzky Armand, Mérai Katalin, Karaivanov Lilla
főszereplésével, a nevetés garantált és a boldog
befejezés!
Lehel Film-Színház
Központi felvételi tájékoztató
november 12., hétfő 18 óra. Ha ebben az évben
annak nagyon fontos kérdése foglalkoztatja mint
szülőt, hogy milyen irányban tanuljon tovább a
gyermeke, milyen iskolát válasszon és ehhez mit
kell tennie, akkor ebben nyújt segítséget a Lehel
Vezér Gimnázium rendezvénye.
Déryné Rendezvényház
Bakancslista
november 13., kedd 18 óra.
A legveszedelmesebb nyolcezres, az Annapurna
csúcsát oxigénpalack használata nélkül érte
el 2016-ban Klein Dávid. Ez volt a hegy első
magyar megmászása. Erről tart rendkívül érdekes
beszámolót az expedíciós hegymászó.
Városi Könyvtár kamaraterme
Nyílt nap a Lehel Vezér Gimnáziumban
november 14., szerda délelőtt. Célod a felsőoktatás? Szeretnél nyelvvizsgázni? Értékes diplomát
szeretnél? Nyitott vagy a világra? Szeretnél egy jó
közösség tagja lenni? Vár téged a 251 éves LVG.
Lehel Vezér Gimnázium
Magyar Nyelv Napja
november 15., csütörtök 17 óra. „Örkény
István egyperces túlélési technikái” című rendezvénnyel köszöntik a Magyar Nyelv Napját.
A nagyszerű író műveiből Utasi Hajnalka költő,
író és Lóczy Péter, a Berényi Színjátékos Társaság
tagja olvas fel részleteket. Örkény és az előadók
mottója: „Az ember nem annyi, amennyi, hanem
annyi, amennyi tőle kitelik.”
Városi Könyvtár Kamaraterme
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Novemberi ajánlatok Novemberi moziműsor
Kisterem
A szent és a farkas
olasz dráma, 125 perc (12)
november 1., 2., 3., 16.15 óra, november 4.,
5., 18.15 óra, november 6., 7., 20.15 óra.

Bérgyilkost fogadtam
angol akciófilm, fekete komédia, dráma, 90 perc (16)
november 1., 2., 3., 18.30 óra, november 4.,
5., 20.45 óra, november 6., 7., 16.15 óra.
Legénybúcsú Bt.
francia komédia, 102 perc (16)
november 1., 2., 3., 20.15 óra, november 4.,
5., 16.15 óra, november 6., 7., 18.15 óra.
Egy nap
magyar játékfilm, dráma, 99 perc (12)
november 8., 9., 10., 16.15 óra, november 11.,
12., 18.15 óra, november 13., 14., 20.15 óra.

Fotó: guriga56
Galambok seregszemléje
november 16-18., péntek-vasárnap. A több
mint kilenc évtizedes múlttal rendelkező Galamb- és Kisállattenyésztők Jászberényi Egyesülete hagyományos kiállítását és versenyét rendezi
ezen a hétvégén. A kiállításon számos hazai illetve külföldi tenyésztők állatai tekinthetők meg,
galambok, díszmadarak, dísztyúkok, kisemlősök
érdekes, színes forgataga.
Ifjúsági Ház
Kövi Szabolcs koncert
november 16., péntek 18 óra.

KÉSZ Jászberényi Csoportjának rendezvénye
november 19., hétfőn 10 óra. Sajó Sándor költőre
emlékeznek és koszorút helyeznek el a Lehel Vezér
Gimnázium falán elhelyezett emléktáblájánál. 17
órától kezdődően a Szent István Házban vendégük
lesz Csörgő Terézia nyugalmazott gimnáziumi tanár,
akivel közösen a költőre emlékeznek.
Szent István Ház
EMBER - Gyurkó Gábor kiállítása
november 22., csütörtök 17 óra. Gyurkó Gábor
életútját és pályáját a jászsági környezet formálta,
alakította, ebben a közegben fedezi fel alkotó erejét. Rövidebb-hosszabb megszakításokban érlelődő munkásságában az ősprincípiumot szabadítja
fel a leghétköznapibb témákon keresztül is. A
kiállítást megnyitja Némethné Harsányi Katalin,
a Dósai Alkotótábor megálmodója és szervezője
ezt követően közös tárlatvezetés kezdődik Buhály
József és Bolyki István festőművészekkel.
Lehel Film-Színház
A Hónap Meséje
November 24., szombat 9.30

Az Álomutazás és más új albumok meditatív
bemutató koncertjén vehet részt az érdeklődő
közönség, amit az előadó vetítéssel színesít.
Déryné Rendezvényház
Gólyabál
november 16., péntek 19 óra. Az Eszterházy
Károly Egyetem Jászberényi Campus Hallgatói Önkormányzata szeretné életben tartani a
jászberényi Gólyabál régi hagyományát, ezért az
idei évben is megrendezi az eseményt. Az egri
hagyományokhoz kapcsolódva itt kerül sor a Gólyák számára az eskütételre, tehát a rendezvény
után hivatalosan is elhagyják a Gólya titulust és
Rókává avanzsálnak. 19 óra Kapunyitás, 20 óra
Ünnepi megnyitó, 21 óra Martin Glare, 22.30
Tombolasorsolás, 23 óra Abonyi Mulatós Zenekar, hajnal 3 óra a bál zárása.
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus
V. Regionális Kórustalálkozó
november 17., szombat 14 óra.
A Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület szervezésében kerül sor az "In memoriam Brahms,
Schubert, Erkel" címmel a már hagyományos
Regionális Kórustalálkozóra.
Déryné Rendezvényház
Mesterkurzus
november 17., szombat 9 óra. Cselik Mária
és Vén Ferenc táncai Kalocsa vidékéről. Táncos
kurzus, melynek célja egy-egy mester, egyéniség
táncrepertoárjának komplex megismerése és elsajátítása. (Gyakorlat, táncfolklorisztika, életrajzi
előadás) a képzés zárásaként táncház a választott
táncos falujából, vidékéről érkező hagyományőrzőkkel. Oktatók: Busai Norbert és Busai
Zsuzsanna. Előadó: dr. Romsics Imre etnográfus,
a kalocsai Viski Károly múzeum igazgatója. Muzsikál: Bara zenekar
Jászság Népi Együttes székháza

Folytatódik A hónap meséje sorozat a Jászsági
Népmesepont családi délelőttje keretében a
Városi Könyvtárban. Ez alkalommal Árgyélus
királyfi és kukoricaszál királykisasszony meséjét
ismerhetik meg az érdeklődők élőszavas, improvizatív, élményszerű mesemondással. Az eseményre
regisztráció a Városi Könyvtárban.
Jászsági Népmesepont
Mazsola és Tádé bábelőadás
november 25., vasárnap 10.30

Bálint Ágnes meséje alapján zenés bábjátékot
láthatnak kicsik és nagyok a legismertebb és legnépszerűbb bábfigurákkal. Szereplők: Mazsola,
Manócska, Tádé, Egérke, Fülöpke, Varjú bácsi,
kismadarak
Lehel Film-Színház
Tudományos Diákköri Konferencia
november 28., szerda 9 óra. Az intézményben
tanuló hallgatók mutatják be tudományos munkáikat, számolnak be kutatási eredményeikről.
EKE Jászberényi Campus Apponyi terem

Nagyterem
Libabőr 2 – Hullajó Halloween
ausztrál-amerikai családi kalandfilm, vígjáték
90 perc (12)
november 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
12., 13., 14., 16 óra.
Bohém rapszódia
angol-amerikai életrajzi dráma, zenés film
130 perc (12)
november 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 16 óra.

Halloween
amerikai horror, 106 perc (16)
november 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 20.30 óra.
A végzet órája
amerikai családi film, fantasy, 104 perc (12)

Donyeci történetek
német-ukrán-francia-holland-román dráma,
110 perc (12)
november 8., 9., 10., 18.15 óra, november 11.,
12., 20.15 óra, november 13., 14., 16.15 óra.
X – A rendszerből törölve
magyar thriller, 114 perc (16)

november 8., 9., 10., 12., 13., 14., 18 óra.
A Hunter Killer küldetés / Lopakodó halál
amerikai-kínai akcióthriller, 121 perc (12)
november 8., 9., 10., 12., 13., 14., 20.30 óra.
A belleville-i zsaru
francia vígjáték (12)
november 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 16 óra.

november 8., 9., 10., 20.15 óra, november 11.,
12., 16.15 óra, november 13., 14., 18.15 óra.

Legendás állatok - Grindelwald bűntettei
amerikai-angol fantasy, családi kalandfilm
135 perc (12)

Ruben Brandt, a gyűjtő
magyar thriller, 96 perc (12)
november 15., 16., 17., 16.15 óra, november 18.,
19., 18.15 óra, november 20., 21., 20.15 óra.
Sóhajok
olasz-amerikai horror, fantasy, misztikus film,
thriller, 152 perc (16)
november 15., 16., 17., 18.15 óra, november 18.,
19., 20.15 óra, november 20., 21., 15.45 óra.
A sértés
libanoni-francia-ciprusi-belga-amerikai thriller,
dráma, 113 perc (12)
november 15., 16., 17., 20.45 óra, november 18.,
19., 16.15 óra, november 20., 21., 18.15 óra.
Van Gogh - Búzamezők és borús égbolt
színes, feliratos olasz dokumentumfilm, 70 perc (12)
november 22., 23., 24., 16.15 óra, november 25.,
26., 18.45 óra, november 27., 28., 20.15 óra.
Cinema Paradiso
olasz-francia romantikus dráma, 123 perc (12)
november 22., 23., 24., 18.15 óra, november 25.,
26., 20.15 óra, november 27., 28., 16.15 óra.

november 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.,
23., 24., 25., 26., 27., 28., 18 óra, november
29., 30., december 1., 2., 3., 4., 5., 20.30 óra.
Ami nem öl meg
angol-német-svéd-kanadai-amerikai
krimi-dráma, thriller, 111 perc (16)
november 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 21 óra.
A diótörő és a négy birodalom
amerikai családi kalandfilm 99 perc (6)

Gyújtogatók
dél-koreai misztikus film, dráma, 148 perc (16)
november 22., 23., 24., 20.30 óra, november
25., 26., 16.15 óra, november 27., 20.30 óra,
november 28., 18.30 óra.
Lucia látomásai
olasz vígjáték, 110 perc (12)
november 29., 30., december 1., 16.15 óra, december 2., 3., 18.15 óra, december 4., 5., 20.45 óra.
A ház, amit Jack épített
dán-francia-német-svéd horror-dráma, thriller,
155 perc (16)
november 29., 30., december 1., 18.15 óra, december 2., 3., 20.15 óra, december 4., 5., 16.15 óra.
Styx
német filmdráma magyar felirattal, 94 perc (12)
november 29., 30., december 1., 20.45 óra, de
cember 2., 3., 16.15 óra, december 4., 5., 19 óra.

november 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 16 óra.
Nyughatatlan özvegyek
angol-amerikai krimi, dráma, thriller, 128 perc (12)
november 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 21 óra.
A karácsony mentőakció
francia családi vígjáték, 92 perc (6)
november 29., 30., december 1., 2., 3., 4., 5.,
16 óra.
Robin Hood
amerikai akciófilm, kalandfilm 116 perc (12)
november 29., 30., december 1., 2., 3., 4., 5.,
18 óra.
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A sírás és a vigasztalás napjai
néznénk ezeken az estéken a mennyország kulcslyukán. A mi szívünket
is megtölti a bizalom: nem a sötété,
a halálé a végső szó. Az éremnek két
oldala van: nagypéntek nélkül sincs
húsvét, sőt, a húsvétvasárnap hajnala segít megérteni a nagypénteken
történteket. Halottainkat gyászoljuk
halottak napján, életünk horizontjában ezt a napot könnyebb megragadni. Mindenszentek ünnepén azonban
már örvendezünk az üdvözültekkel.
Túllátni a becsukódó ajtón, hinTaczman Mária
ni, hogy az az ajtó odaát otthonra nyílik – ezek tehát ezeknek a napoknak
Mindenszentek napján, nov- legnagyobb dilemmái. Nem csupán
ember 1-jén a katolikus egyházban múltba nézés, sebeket feltépő emléaz összes üdvözült lelket ünnepel- kezés kell, hogy legyen november első
jük, halottak napján, 2-án pedig az hétvégéje, hanem jövőbe tekintés,
elhunyt, de üdvösséget még el nem húsvéti örömmel és széllel, bizalomnyert, tisztítótűzben lévő hívek- mal teli szívvel! A hittel élő ember a
re emlékezünk. A köztudatban ös�- halált nem a nagy, fekete semmibe
szemosódik a két ünnep – az utóbbi való fejesugrásnak tekinti, hanem a
nap az egyházi ünnepből fokozato- beteljesülés és találkozás pillanatának.
san vált az elhunytakról való általá- Minden olyan szép, igaz és időtálló
nos megemlékezéssé.
beteljesüléséé, ami ezen a földön töreAz élet természetes velejárója a ha- dékes és tökéletlen volt. És találkozás
lál. Ott kezdődik az igazi felnőtt érett- a teremtő Istennel, és minden testvéség, amikor ezzel szembenézve, ez- rünkkel, akik előttünk jártak az úton
zel a tudattal együtt
és hinni, hogy ott az
tudunk elégedett,
ajtó küszöbén fogÉdeseim,
örömteli, alkotó élenak várni, kitárt kane sirassatok engem!
tet élni. E témáról
rokkal.
Ha szerettek,
azonban még így is
Érdemes tisztázcsendes örömmel
nehéz beszélni, kérni, mi hogyan gyánézzetek utánam.
dezni, szóba hozni
szoljuk halottainÉn egy órával
is csak finoman, szekat. Milyen szívvel
előre siettem.
líden érdemes. Ezeengedjük el őket?
És várlak a lakóház
ken a napokon nem
Elengedni kezüket,
ajtajában, amely
becsülhetjük alá a
átengedni őket a Teörökre egyesít velem.
könnyek csodáját:
remtőnek, hogy üda gyógyulás vizei és
(Sík Sándor) vözítse őket, nagy
az öröm folyamai is
hit és bizalom kérezek, a legmegfelelőbb szavak, ami- dése. Hinni azt, hogy mindenki csak
ket a szív ilyenkor szólni képes. Ami- annyi időt tölt itt, amennyire a saját
ről most szeretnék mégis írni, az az, feladataihoz szüksége van és tisztelni,
hogy vannak olyan pozitív megküz- ha a haldokló haza szeretne térni, nem
dési technikák, melyek segítenek a látni már, hogy merre viszik tovább,
veszteségből feltámadva kinöveszte- de ismerni és szeretni azt, Aki tovavini a fájdalom talaján az új élet csíráit. szi őket – a legnagyobb titkok és küzMinden gyászfolyamatból lehetséges delmek életünkben.
felépülni, a saját belső erőforrásokSegítsen bennünket a halál-testhoz még jobban hozzáférve elhunytja- vérrel való kiengesztelődésben –
ink emlékét és hagyatékát építő mó- ahogy Assisi Szent Ferenc hívta a ködon gondolatainkba, világnézetünkbe zépkor derekán –, hogy a teremtő
és mindennapjainkba integrálni. Ami- Isten ölelésében otthonra, örök hakor közeli szerettünk elvesztését éljük zára, örök szeretetre találnak eltávomeg, a veszteség miatti fájdalom a po- zott szeretteink, és majd mi is. Örökkol legmélyebb bugyraiba sodorhat, ségüket tovább éltetni – amit mi is
ahol nem marad semmi más, mint sa- magunkénak vallunk és érdemesnek
ját magunkkal, félelmeinkkel, végső tartjuk a továbbadásra –, erkölcsi kökérdéseinkkel szembesülni. Bármen�- telesség. Én a nagymamáimtól azt
nyire is elképzelhetetlen, a legnagyobb kaptam hagyatékba, hogy egy igazán
bánattal is a szívben, és hosszú, gyöt- jó asszony összetartja a családot, krerelmes út bejártával, de van remény atívan és talpraesetten használja alkoegy új minőségű, felismerésekkel és tóerejét, szeretettel kíséri a családtamegértésekkel teli, boldog életre.
gok sorsát, meleg étellel és szívvel vár
Mindenszentek és halottak nap- haza, emlékeiben hordja elhunytjaja szép napok, lelket melengető ünne- it, de a jövőre reménnyel és hittel tepek ezeken a kora novemberi estéken. kint és nevet, mosolyog – ez utóbbi
A hamar leereszkedő homályban ös�- nagyon fontos. A csak egyideig tartó
szeölelkeznek a fák és – aki járt eze- istenhozzádra szép példa, hogy 11 évken az estéken a temetőkben, tudja vel ezelőtt ez állt egyikük koszorúján:
– a mécsesek egész kis mennyei biro- „Búcsúnk csak ideiglenes. Viszontládalmat rajzolnak elénk, mintha be- tásra a Mennyben!”

A hétvégi mindenszentek ünnepére
és halottak napjára temetőink ünnepi virág- és fényözönbe öltöznek.
Ezek a napok az emlékezés, a fájdalmas hiány, a kínzó miértek, az elszalasztott mondatok és találkozások
miatti sajnálat órái – mind az elmúlás szívszorító figyelmeztetése. De
nemcsak az! Ez a gyönyörű ünnep
minden könnyünkön, az elhunytjaink után maradó tátongó űrön túlmutató reménység ünnepe is.

Ünnep / Egészség
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A magyarság méltó tartaléka
 folytatás az 1. oldalról
„Nemzetek vesztek el, sokuknak csak
a neve maradt fenn, de ez a nép, a cigányság megmaradt a mai napig. Nekem határozott meggyőződésem, hogy Istennek
nagy elképzelése van ezzel a nemzettel,
hiszen miértünk is meghalt a Názáreti
Jézus Krisztus, minden emberért egyenlően” – magasztalta érdemeiket, majd
átadta a szót Pócs Jánosnak, a Jászság parlamenti képviselőjének, aki meghatározó
pillanatokat emelt ki ez elmúlt évekből:
– Ma már nincs megélhetési bűnözés,
uzsora bűncselekmények, munkanélküliség, vagy cigányellenes hangulat. Azok az
emberek, akik valamikor segélyre vártak,
majd a közmunkaprogramban dolgoztak, ma azokat látom az állomásokon,
hogy várják a buszokat, a járműveket
és főállású munkahelyeket töltenek be.
Ezért a közös eredményért köszönettel
tartozom. Mindig is erősítsék ezt az ös�szefogást, legyen ez a mai nap üzenete –
hangsúlyozta befejezésül.
Szabó Tamás polgármester beszédében a cigányságot a nemzet, a magyarság méltó tartalékának nevezte. „Megvannak azok az embereink, akikkel a
munkahelyek, a népesedés kérdését és
minden egyéb dolgot itt bent, határon
belül, saját magunk erejéből meg tudunk oldani.”
A felszólalások sorát Farkas Félix, a
roma nemzetiség parlamenti szószólója
zárta, aki az értékek megőrzésére és a
biztonság megteremtésének fontosságára hívta fel a figyelmet. A beszédeket
a hagyományőrző csoportok színpadra
lépése követte, akik Jászladányból, Jászapátiból és Jászberényből érkeztek megörvendeztetni a közönséget. A továbbiakban ifj. Makula Zoltán – a Fölszállott
a Páva televíziós műsor egyik különdíjasának – produkciója kápráztatta el a
nagyérdeműt, őt az este sztárelőadója, a
fiatal roma zenészekből álló trió, a Ladányi Csillogó Szemek jó hangulatú produkciója követte. A jubileumi cigánynapot az esti báli mulatság koronázta meg,
a ritmusos, vidám talpalávalót az Aranyszemek zenekar szolgáltatta.

Útmutatás a boldogsághoz
 folytatás az 1. oldalról
A megfelelő mentális állapot hiánya már a kamaszkortól jelen van, és
hosszú távon kihat.
A mentális egészség megőrzése,
fejlesztése fontos feladat egyéni és közösségi szinten egyaránt, erről szóltak
a különböző előadások, amelyekben
neves szakemberek, kutatók számoltak be legújabb eredményeikről. Az ő
bevonásukkal teljes értékű támogatást
próbáltak nyújtani a családok tudatossá válásához az élet körforgásában,
a fogamzástól a szülésen, gyermeknevelésen át a felnőtté válásig. Egy olyan
módszert mutattak be, amellyel utat
tudnak mutatni az embereknek a teljes,
tudatosabb és boldogabb élet irányába,
saját egészségéért ugyanis az egyén teheti a legtöbbet.
Az egészségfejlesztő program keretében a mindfulness-t a meditációs
módszert helyezik előtérbe a testi-lelki
egészség megőrzése és kapcsolataink
emberibbé tételében, ami egyéni és közösségi szinten is hozzájárulhat a stressz
csökkentéséhez.
Az éber figyelmen alapuló módszer
a tudatnak azt az állapotát jelöli, mikor az eseményekben és a cselekedeteinkben percről percre teljesen jelen
vagyunk, tudatosan odafigyelünk arra,
amit teszünk. Amennyiben sikerül elsajátítani ezt a képességet, akkor hatéko-

nyan tudjuk figyelmünket irányítani,
fenntartani, eképpen a gondolatainktól
függetlenné válni.
Ha az elménkben rend van, az

agyunk elcsendesül időnként, a szívünk
pedig olyan utat mutat nekünk, amit érdemes követni, akkor a testünk és minden más az életünkben rendben lesz.
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Bercsényi in Rolling Stone

Győztek
juniorjaink
Szombaton este hazai pályán játszott az U21-es röplabdacsapatunk.
A miskolciak ellen óriási fölénnyel
megnyert első játszma után ugyan
fokozódtak az izgalmak, ám végül
3:0-ra győzött Makai Péter csapata.
Budai

A Bercsényi Miklós Általános Iskola harmadik éve vesz részt egy Európai Uniós Erasmus + projektben,
melynek címe Rolling Stone és a
geomitológiát vizsgálja mondákon,
környezeti változásokon keresztül.
Kiss Attila
Görög koordinátorintézmény irányításával olasz, lett, török, portugál,
lengyel és román iskolák és természetesen a jászberényi iskola együttműködésével folyik a munka, melynek hatodik
találkozóját az elmúlt héten tartották
Romániában, Hátszegen (Hateg). Három bercsényis pedagógus utazott ki Erdélybe, és volt az ottani iskola vendége.
Megbeszélték az projekt utolsó évének feladatait, eddig elvégzett munkát,
hol, mely területen kell javítani. Egy

román mondán keresztül a házigazdák
is bemutatták, hogy mi is lesz a projekt eredménye román szempontból.
A vendéglátó iskola igazán színpompás
ünnepi műsorral kedveskedett az odalátogató tanároknak, gyönyörű hangversenyt adtak diákjai.
Természetesen más programokon is
részt vettek a bercsényisek, ellátogattak
Gyulafehérvárra, Nagyszebenbe, Dévára, Temesvárra és Vajdahunyad várát is
bevették.
Betekintést nyerhettek a külföldi tanárok a román iskolai rendszerbe is. Fogadta őket a megye oktatási igazgatója,
aki bővebb felvilágosítást adott a házigazda ország oktatásról, részvételéről az
európai uniós projektekben.
A következő találkozó házigazdái a
jászberényiek lesznek 2019. márciusában.

Az X-LAB Kft. akkreditált kalibrálólaboratóriuma
minimum középfokú villamos végzettségű, fiatal, precíz, agilis,
jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat keres.

Jelentkezésed ide várjuk: 30/9854-972 vagy labor@x-lab.hu
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
fenntartási idő

FELHÍVÁS

Várunk minden érdeklődőt a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Irodája

„CSOPORTOS DIETETIKAI TANÁCSADÁS”
programjának novemberi időpontjaira:
Fogyókúrás csoport: 2018. 11. 07. 13.30 óra.
Cukorbetegek csoportja: 2018. 11. 20. 13.30 óra.
Egészséges Kismama csoport: 2018. 11. 13. 10 óra.
Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Egészségfejlesztési irodája, (Gyermekosztály
épülete, Földszint)
Tájékoztatás és előzetes bejelentkezés:
Telefonon: 06-57/500-200/294 mellék
(13-15/Dietetikusok)
e-mail-ben: dietetikus@jaszberenykorhaz.hu

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

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

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

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

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Az első szettben parádéztak Makai
Péter játékosai, akik mindössze kilenc
pontot engedélyeztek ellenfelüknek.
Ahogy az várható volt, a folytatás szorosabb játékot hozott, ám a második
játszma hajrájában a mieink irányítottak és 25-20-ra végül azt a játékrészt
is behúzták.
A harmadik szettben aztán 103-ra és 23-17-re is vezetett junior
röplabdacsapatunk. A borsodiak
azonban 23-24-re fordítottak és
szettlabdához jutottak. A végjátékban mindkét gárdának volt lehetősége eldönteni a játszmát, ám ez végül
tehetségeinknek sikerült Mizsei Leila
ásza révén (31-29)!
Jászberényi Röplabda Klub –
MVSC-MVSI: 3:0 (9, 20, 29)

www.jku.hu
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A gasztronómia lovagjai
Szolnokon, a Garden Hotelben, október 26-án rendezett díszvacsorán avatták az Escoffier International nemzetközi szövetség lovagjává Szikra Istvánt,
a csúcsgasztronómia és a kulturált borfogyasztás területén végzett munkája
elismeréseként.
m. t.
Az ünnepségen részt vett Franciaország magyarországi nagykövete is. Az
Escoffier International szövetség az öt
kontinens több mint száz országában
van jelen. Magyarországi ágazata néhány éve nyílt meg. Tagjai azok a séfek,
borászok, akik elkötelezettei az Auguste
Escoffier, egykori francia sztárséf által
lefektetett gasztrokultúra normáinak
betartásában. A két nap híján 172 éve
született konyhaművész fektette le az éttermi felszolgálás alapjait.

Korábban minden ételt felhalmoztak
az asztalon, ő azonban az egyes fogásoknak megadta a figyelmet és a tiszteletet.
Szakácskönyve alapmű, amely ötszáz féle
étel receptjét tartalmazza.
A szervezet francia elnöke ütötte lovaggá a Szikra Galéria tulajdonosát, és
két társát. A különleges menüt, az ugyancsak lovaggá ütött Baja-Hajósi borvidék
borászának, Koch Csabának a kiváló borai
kísérték.

facebook.com/
berenycafe

Novemberi
véradások
nov. 6., Jászberény,
Szent Erzsébet Kórház, Szelei út 2.,
11.30-14.30 óráig.
nov. 13., Jászberény, LISKA,,
Rákóczi u. 13., 8-13 óráig.
nov. 13., Jászfelsőszentgyörgy,
Művelődési ház, Fő u. 63.,
14-16 óráig.
nov. 16., Jászdózsa, Orvosi Rendelő,
Hajnal u.5., 9-12 óráig.
nov. 16., Jászalsószentgyörgy,
Egészségház, Fő u. 92., 14-17 óráig.
nov. 22., Jászberény, Klapka,
Hatvani út 1., 8-10 óráig.
nov. 22., Jászárokszállás, Műv. Ház,
Árpád tér 1., 11-15.30 óráig.
nov. 23., Jászberény, JÁSZ-PLASZTIK
dolgozói véradás, Necső telep 5.,
14.30-16.30 óráig.
adjunktus
Dr. Tóth Zoltán szülész-nőgyógyász

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu

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

Plasmage vágás nélküli
szemhéjplasztika
már Jászberényben is!

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!

/Csomor Családi
Méhészet

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.

Dr. Szabó András

Jászberény, Szövetkezet út 5. fsz. 1.
K: 10.30-12.30, Cs: 15-18.30
Telefon: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu

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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Szabadidő

www.jku.hu

A test és a lélek tápláléka
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A szőlő nedűje

A remek borok és a jó hangulat jegyében zajlott október 14-én pénteken az
estébe hajolva az idén immár 15. alkalommal megrendezett Berényi Borünnep a Co-op Áruház átriumában.

kínáló borászokat bátran lehetett kérdezni az évjáratokról, házasításról, még
éppen elárulható pincetitkokról.
Az eseményhez kapcsolódóan borversenyt hirdettek különböző kategó-

tója köszöntötte a nagyon sok ismerős
arcot, akik évről évre ellátogatnak a
Berényi Borünnepre, amely fesztivál
másfél évtizedes jubileumához érkezett.
Mivel ezen az estén szerencsére ideális
idő ígérkezett a borivásra, mindenkinek
a kedves egészségére ürítette poharát.
A borversenyben kiválasztották és
díjjal ismerték el a borünnep fehér,

riákban a borünnepen kóstoltató borászatok termékei között. A benevezett
borokat egy „rendkívül szakavatott”,
leginkább borszerető közönség zsűrizte
és választotta ki a szerintük legjobbnak
talált fajtákat. Az eredményhirdetés
előtt, az esemény házigazdájaként dr.
Rédei István, a Co-op Star vezérigazga-

édes fehér, rose, vörös és vörös cuve
borát, valamint egy külön kategóriában a Co-op Star bora címre is találtak
győztest.
A poharazgatással jó hangulatban
gyorsan telt az idő, a társaságok hajnaltájt kicsit mámorosan ugyan, de valószínűleg hazataláltak.

duka
Csak a kóstolópoharat és a fizetőeszközként szolgáló kuponokat kellett
kisebb sorban állás árán megszerezni,
aztán máris lehetett a közel húsz borászat és pincészet által kínált különféle
borok, pezsgők ízlelésébe kezdeni. Az
Áruház átriuma hamar zsúfolásig telt
a szomjas borkedvelőkkel, borokkal
barátkozó társaságokkal. Az ország
szinte valamennyi bortermelő vidéke
képviseltette magát az egymásba érő
standokon. A vásárlói igények, ízlések,
mint ahogyan a borok is, különböztek
egymástól, akadtak olyanok, akiknek
elég volt annyi is, hogy száraz, vagy
vörösbor legyen a pohárba töltve. Sokan azonban tudatosan jártak körbe
és kóstolták végig a kínálatot, virágos
hangulatba keveredve a borséta végére.
A diszkrét borozást az este előrehaladtéval felváltotta egy pezsgőbb hangulat,
melyet oldott baráti beszélgetések és vidámság tarkított. A jelenlévő, nedűiket

A Kossuth Szövetség, Jászberény Város Önkormányzata és a Jászberényi
Kossuth Népdalkör összefogásának
köszönhetően 24. alkalommal találkozhattak országunk nívós dalnokai
október 20-án, az Ifjúsági Házban.
Kazsimér Nóra
A nézőteret megtöltő, különféle
színű és mintájú viseletet öltött fellépők sokaságától egészen megszépült
a máskor kissé komor Ifjúsági Ház. A
messziről érkezett egyesületeket Monoki Kálmánné, a Kossuth Szövetség alelnöke üdvözölte Kodály Zoltán örökbecsű gondolataival, aki egész életét a
magyar zene megőrzésének, gyarapításának és továbbadásának szentelte. Az
ő példáját követve a népdalkörök tagjai
már 1995 óta tartanak évente találkozókat az ősz beköszöntével.
„A kisújszállásiak egyszer Lengyelországban jártak kiküldetésen.
A vacsora alkalmával sor került egy
énekversenyre annak apropójából,
hogy felmérjék, ki tud több népdalt,
a helyiek vagy a magyar delegáció. A
lengyelek már a könyvtárban kutattak

– fordult a nagyérdemű felé, majd a
magyar népdalok, a magyar nóta felbecsülhetetlen értékét hangsúlyozta,
melynek megőrzéséért és továbbadásáért felelősséggel tartozunk, hiszen általa
múltunkat, őseinket, történelmi kincseinket tiszteljük. „Köszönöm, hogy
életük nagy részét arra áldozzák, hogy
éltetik ezeket a kincseket. A népdalok
nem pusztán tárgyi emlékek, táplálékul
szolgálnak a testnek és a léleknek egyaránt, és összekötnek bennünket, min-

Etyek borai Jászberényben
Rekordszámú vendég foglalt helyet
az asztalok körül a Berényi Borklub
október 13-án tartott borestjén a Déryné Rendezvényházban. A fokozott
érdeklődés nem volt véletlen, hiszen
a borbarátokhoz Rókusfalvy Pál és
fia Palkó érkezett bemutatni az Etyeken lévő családi birtok kiváló bor- és
a pezsgő kínálatát.
Demeter Gábor

újabb és újabb kották után, mert a
magyarok úgy tűnt, soha nem fogynak
ki. A könyvek helyett a szívükben és a
lelkükben hordozták a dalokat.” – emlékezett Monoki Kálmánné, majd átadta a szót Berec Zsoltnak, a Jászkerület
Nonprofit Kft. vezetőjének, hogy nyissa meg a rendezvényt.
–Engedjék meg, hogy köszöntő
helyett először köszönetet mondjak

den magyart minden magyarral, bárhol
is legyünk a világban.”
A megnyitót Pócz István szavalata
tette még ünnepibbé, a Berényi Színjátékos Társaság képviselőjének versét
Szénási Istvánné beszéde követte. A
Kossuth Szövetség elnöke Babits Mihály szavaival kívánt tartalmas, szép
napot mindenkinek, majd felkérte a
meghívottakat hivatalos himnuszuk, a
Kossuth nóta közös eléneklésére.
Az előadók sorában elsőként Bolla János emeritus jászkapitány, majd
a Kecskés Istvánné vezette, hétszeres
Arany Páva-díjas Jászberényi Kossuth
Népdalkör léphetett színpadra. A
nap folyamán még szereplő tizenegy
fellépőcsoportnak nem pusztán az öltözéke bizonyult színpompásnak, változatos műsorszámaik egy percig sem
hagyták unatkozni különféle régióból
érkezett, ám közös cél érdekében fáradozó társaikat.
A rendezvény végeztével emléklapok és ajándékok találtak gazdára,
majd a közönség együtt indult útnak,
hogy a Városháza valamint a Bíróság
falán elhelyezett Kossuth emléktáblát
megtiszteljék koszorúikkal.

Az este folyamán, a remek beszélőkészséggel megáldott egykori médiaszereplőből lett etyeki borász, Rókusfalvy
Pál a jó kedélyű hangulatról személyesen gondoskodott. Palkó fiával, aki
diplomás, tanult borász, közösen mutatták be az általuk termelt borokat és a
zsámbéki medencében található borvidék sajátosságait.
Etyeken, az ottani adottságok miatt
a chardonnay, a sauvignon blanc és a
pinot noir érzi legjobban magát, ezek a
fajták fogják meghatározni a borvidék
jövőjét és a pezsgőkészítés. Klímáját és
talaját tekintve a terület nagyon hasonlít Champagne-hoz. Törley József nem
véletlenül döntött úgy jó száz évvel ezelőtt, hogy Budafok mellett itt is termeszt szőlőt pezsgőihez. Ezért a családi
birtokon és többekkel együtt úgy vélik,
valamint azon dolgoznak, hogy az etyeki borvidéket ugyan úgy meghatározza
a pezsgő, mint Somlót a juhfark, vagy
éppen Villányt a cabernet franc.

Rókusfalvy
Pált a borok világába unokatestvére, Alkonyi László,
a Borbarát magazin alapítója vezette be. Etyeket
is együtt látogatták meg valamikor a kilencvenes
évek végén, ahol
megigézte a borvidék romantikája, ezért vásárolt
egy kisebb területet présházzal, és
hobbiból elkezdett borral foglalkozni. A mára nyolchektárosra bővült
szőlőbirtokon huszonötezer palack bort
készítenek évente. Fia, felesége, testvére is részt vesznek a borászkodásban,
ami életformává alakult számukra az
évek során. A gazdaságban biotechnológiát alkalmaznak, gyomirtót nem
használnak, permetezésnél algakivonat
vagy csalánfőzet kerül kiszórásra az ültetvényeken. A szőlőben a traktorral
végezhető munkákat említette egyik
kedvenc elfoglaltságának Rókusfalvy
Pál és pinot noirjára legbüszkébb, amivel nagy elismerést ért el, sőt Palkó fia
borászati szakdolgozatát is ebből írta.
Az est folyamán több nagyon üde,
friss, illatos bort kortyolhatott a népes
vendégsereg. A sauvignon blanc egy

része spontán erjedt, illatában citrusos
jegyeket tükrözött, íze azonban már
testesebb, komplexebb volt. Teljesen
más élményt nyújtott a zöld veltelini,
amit tréfásan old schoolnak mondanak, mert teljes egészében spontán
erjedt, és tölgyfa hordóban érlelték.
Illatában a nehezebb karakterű jegyek
domináltak, íze szépen összeérett, ami
megmutatta a borvidék másik arcát
is. A pinot noir egyszerre volt elegáns,
gyümölcsös, lédús és összetett. Halványsága, gyenge színe, meglepetés volt
a testes vörösborokhoz képest, de ez a
fajta egyik jellemzője és fantasztikus
bor készült belőle.
Az Etyekre jellemző markánsabb
savgerinc, üdeség, illatosság, frissesség
jellemezte a poharakba töltött borokat, és pezsgőket. A melléjük passzoló,
gondosan összeválogatott, a már megszokott kistermelőktől származó, házias hústermékeket – köztük vargányás
kolbászt –, egyedi sajtkészítményeket,
különleges kenyérféléket, valamint
gyümölcsöket kínáltak kísérő falatkák
gyanánt.
Az este folyamán a hangulat fokozásáról az An. Er. Jazz Band zenészei is
gondoskodtak.
A Rókusfalvy Birtok erre az alkalomra összeállított szortimentjét pinot
noir borpárlat zárta. A borsor végigkóstolása után az asztaltársaságok kellemes
baráti beszélgetéssel mulatták az időt
amíg csak lehetett.

Ajánló
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A vágy
dallamai
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Mondá a Schuster
oh yeah!
Kövéren és kopaszon a hangerőt már
nem bírom! – foglalta dalba ezt a hazugságot Schuster Lóránt a P. Mobil
frontembere vasárnap este az Ifjúsági
Házban.

Péntek este a Lehel Film- Színház
bérletes sorozatának programjában
Eisemann Mihály örökzöld operettjét, az Egy csók és más semmi című
darabot tekinthette meg a közönség
a Pesti Művész Színház előadásában.

kárpáti
Talán csak a túlsúlyt illetően volt
némi igazság a kezdő dalban, de sem a
hajjal, sem a hangerővel nem volt probléma. A többszörös nagypapa olyan
hangerővel nyomta végig a kétórás
koncertet, ami az ifjaknak is példaképül szolgálhat. A közönség sorában is
akadt néhány unokája korú kiskölyök,
akik szüleik nyakában lógva vagy az
első sorban csápolva élvezték a bulit,
de jobbára az ötvenpluszos „öreg rockerek” alkották a törzsközönséget. Ők
azok, akiknek emlékeiben élnek a P.
Mobil virágkorában stadionnyi tömegeket vonzó nagykoncertek. Vasárnap
ugyan nem volt többezres létszám, de a
zenészek lelkesedéséből ez mit sem vett
vissza. Az Ifi házat megtöltő rajongók
is ugyanolyan fáradhatatlanul ugráltak,
daloltak a legnagyobb slágerekre, mint
húsz-huszonöt évvel ezelőtt. Felröppent a Varjú vagy, előgurult a Kétforintos dal, Tunyó emlékére megszólalt a

k. m.
A szerelemmel, félreértésekkel,
cselszövésekkel átszőtt komédia fülbemászó dallamai ismerősen csengtek az
operettkedvelő közönségnek, akik közül többen együtt dúdolták a színészekkel a legnagyobb slágereket. Egy csók
és más semmi, a vágyam csak ennyi…
sóhajtotta Sándor (Egyházi Géza), a
sármos ügyvéd Anni (Fogarassy Bernadett), a válni készülő fiatalasszony fülébe a címadó dalt, amit valószínűleg
még a műfajtól távol állók is ismerős
nótaként aposztrofálnak.
Ugyanez az állítás igaz a Hallod
e Rozika te vagy a Bőg a tehén című
örökzöldre, A van, aki bevallja pajzán
nótára, amely dallamok vidámságukkal könnyen belopják magukat a tu-

www.jku.hu

datunkba, és talán néhány napig nem
is hajlandóak távozni onnan. A darab
megtekintői biztosan nem is bánják,
ha még egy ideig ott motoz a fejükben
az operett édes világából néhány cseppnyi szirup, hiszen a vígjáték kacagtató
jeleneteinek felidézése kellemes pillanatokat szerezhet a borongós őszi napokban. Dr. Sárkány (Straub Dezső) a
pénzéhes ügyvéd a házasság ketrecében
való komikus vergődése, Rozi (Oszter
Alexandra) a szép megesett szobalány
szipogása, Schön Tóni (Szabó Zsuzsa),
a megtévesztő – férfi nevű –, nő meg-

Zöld, a bíbor és a fekete, dallá formálódott az Utolsó cigaretta, és természetesen itt volt Babolcsai néni is, hogy csak
a legismertebb dalokat említsük.
Mooobil, mooobil skandálták a
rajongók ráadást kérve, amire a válasz
csak a már jól ismert dal lehetett: A
pofádat befogod. Természetesen ezen
egy vérbeli rocker nem sértődik meg.
A rajongók megfogadták a tanácsot
és a legnagyobb megelégedéssel tértek
haza, vagy mentek tovább a felfokozott
hangulatban folytatni a bulit egy másik
helyszínen. Elvégre rocktóber van!

jelenése, a félreértések kacagtató vígjátéka, a kibontakozó szerelem, és a boldog végkifejlet felidézése akár napokra
jókedvre derítheti a nézőket.
A telt házas nézőteret betöltő, időről
időre felcsattanó kacagás és a jó színészi
játékot jelző vastaps bizonyára az előadókat is feltöltötte egy adagnyi boldogsággal, ami kitart a következő játékig.

Szenzációs örökségünk
A Múzeumok Őszi Éjszakája program apropójából egy estére átalakult
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
nagyterme és kávéházi hangulatban
élvezhették a vendégek a dalest szereplőinek nívós produkcióit.
Kazsimér
2018. októbere és novembere a
nagysikerű országos rendezvénysorozat, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának
hivatalos időszaka. Az intézmények a
„Szenzációs örökségünk!” jelmondatot
szem előtt tartva speciális élményekkel
egészítik ki a múzeumi környezet hétköznapi szolgáltatásait. A fiataloknak
szánt, kompetenciák fejlesztésére irányuló programok mellett az idősek számára társaságot jelentő rendezvények is

bekerültek az eseménynaptárba.
Az utóbbi elvárásnak eleget tevő
Hamza múzeum belső tere ismét szű-

kösnek bizonyult, hiszen még a kisteremben elhelyezett székeket is megtöltötték a kulturális programra kiéhezett
résztvevők. Az asztalon gőzölgő forró
tea, a tányérokon tornyosuló pogácsák,
édes sütemények, valamint a párkányon sorakozó gyertyák meghitt atmoszférát teremtettek Ecsedi Péter és Bukovics Edit énekművészek előadásának.
A produkciót Baksa Endre zongorista
kísérte, így hárman már számos alkalommal léptek a nagyérdemű elé, sőt
még egy lemezfelvétel elkészítésére is
vállalkoztak.
A műsor komolyabb és könnyedebb dallamok összefűzésével jött létre,
kedvezve a népdalok, a versfeldolgozások, a klasszikus alkotások kedvelőinek
egyaránt. Elhangzottak Ádám Jenő,
Kodály Zoltán virágének gyűjteményének legszebb darabjai, Arany János
és Petőfi Sándor örökérvényű sorai, de
Franz Schubert osztrák zeneszerző romantikus szimfóniái is remekül illettek
a régi korok szalonjait megidéző esemény repertoárjába.
A művészek között megnyilvánuló
bizalom, a nagyközönség előtt is kötetlen interakció lehetővé tette a hallgatóság számára, hogy kivegye a részét
a pódiumon és amögött zajló, sokszor
misztikus történésekből. Az előadás
végén szedelődzködők egyetértettek
abban, hogy érdemes lenne hagyományt teremteni a hasonló minőségi
szórakoztatást képviselő kezdeményezésekből.

Kortárs verselők estje
Nemzeti ünnepünk után egy nappal a
modern költészet forradalma bontakozott ki a Lehel-Film Színház galériáján.
A félévente rendezett Slam poetry esten
ezúttal vendégelőadóként Gábor Tamás Indiana és Mészáros Péter országos
slam bajnokok faragták a rímeket.
Szabó Lilla
Sokakat vonzott az egyre népszerűbb
Slam Poetry est, ami látogatottságát tekintve lassan kiszorul a mozi emeletéről.
A fiatalság aktív részvétele nem meglepő,
elvégre a slam műfajilag bőven nyúl a
divatos szlengekhez, szellemes rímpárokhoz, és az aktuális társadalmi témákhoz.
Mindez az irodalommal kéz a kézben
jár, olyannyira, hogy az sem fura, ha az
egyik slammer épp a Nyugatosok csoportos Facebook beszélgetését kreálja meg.
Mészáros Péter feltehetően nem is sokat
tévedett, hiszen nemzetünk nagy költői,
Babits, Ady és társaik napjainkban valószínűleg hasonló szófordulatokkal használnák a közösségi portált.
A költészeti hangolódás után Gábor
Tamás Indiana Karinthy Frigyes száz évvel ezelőtt írt levelére reflektált mai hangvételben. Tehát irodalomból nem volt
hiány, sőt még újdonsült poéták is próbálgathatták szárnyaikat. Ugyanis a Slammelj
te is! program lehetőséget adott arra, hogy
kezdő rímfaragók színpadra álljanak saját
költeményekkel, amelyeket a közönségből
választott zsűri bírált el.
A versenyre nem kis bátorsággal három fiatal srác vállalkozott. Simon Roland

első slam előadásán inkább a rap műfaját merítette ki, tekintve, hogy hangaláfestést is használhatott. Csetneki Dániel
kissé melankolikusabb rímpárokat rakott
össze, majd utolsóként Kovács Alex „Koala” állt a mikrofon mögé. Koala neve már
nem ismeretlen a slam versenyeken, így
talán rutinjának és népszerűségének is
köszönhető, hogy az első hellyel zárta a
versenyt.
A dobogóról persze senki nem maradt le érthető okokból, de emellett
mindhárom fiatal valóban jól szerepelt.
Az este alatt Joe-Z lemezművész keverte
a hangokat egy-egy slam után a hangulat fokozása érdekében. A verssorokban
bőven szerepelt a politika, a magyar foci,
a párkapcsolatok, de még a mentális
betegséget is pellengérre állították. Ez a
sokszínűség hozta a Slam poetry estektől
megszokott hangulatot, amiért mindig
érdemes elmenni!
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Esőcsend neszel az avarhullámon
Csütörtöktől ismét melegedés
veszi kezdetét. A hét második felében újra visszatérnek a 20 fok feletti hőmérsékleti értékek. Pénteken
megnövekszik a felhőzet, de nagyobb változás nem lesz a hétvégére. Jövő hét elején emelkedik a páratartalom, és fülledt idő várható.
November 1-jén Mindszentek napja. A népi időjóslás szerint,
ha Mindenszentek nedves, akkor
lágy, ha száraz, akkor kemény tél
következik.

Sikeres
Mindkét csapatunk nyert
vendégjáték
A Tiszaújváros elleni győzelem után
a Diósgyőr II otthonában hasonló
folytatásra készült a Jászberényi FC
a labdarúgó NB III Keleti csoportjában. A fiatal hazaiak az első félidőben még megóvták kapujukat, szünet
után viszont már gólokban is jelentkezett a különbség.
Szőrös Zoltán

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
november 1. 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.

november 2. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 7. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 3. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 8. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 4. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 9. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

november 5. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 10. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 6. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

november 11. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
november 1. csütörtök,
november 3. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
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.; Hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtő
szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933, 06-57/411-643;
Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 0657/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

2018. október 31.

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.

Az eredményes idegenbeli szereplés
nélkülözhetetlen egy dobogóra pályázó
csapattól, ennek szellemében lépett pályára Miskolcon, a 12. forduló mérkőzésén a JFC. Arany László gárdája vendégként is szeretett volna bizonyítani, és
az első játékrészben meg is voltak a helyzetek, ám a döntő pillanatban Farkas és
Herczeg is hibázott. A szünetet követően aztán bő öt perc kellett a javításhoz,
Herczeg tíz méterről egy cselt követően
remek lövést küldött a bal sarokba (01), a gól pedig ezúttal is meghozta a felszabadultságot és az újabb találatokat. A
64. percben egy jobb oldali beadás után
a menteni igyekvő védő rúgómozdulata
a középen érkező Svedyuk fejét érte, a jogosan megítélt büntetőből pedig Farkas
növelte az előnyt (0-2). Egyre inkább
kidomborodott a tudás- és rutinbeli differencia, ezt erősítette negyedóra múlva
a harmadik jászberényi gól, amikor egy
gyönyörűen megjátszott akció végén
Fejes beadásából Farkas vágta a hálóba
a labdát (0-3). Bár a diósgyőrieknek is
akadt néhány lehetőségük, s egyszer a
kapufát is eltalálták, összességében magabiztosan győzött a JFC. Diósgyőr II
– Jászberényi FC 0-3 (0-0)
A Szolnok – ESMTK rangadón
nem született gól, míg a Sényő otthon
szenvedett vereséget a Putnoktól. A mieink a begyűjtött három pontnak és a
további eredmények szerencsés alakulásának köszönhetően a negyedikről a
második helyre léptek előre, mindössze
egy ponttal elmaradva a szolnokiaktól.
A következő játéknapon, november
4-én, vasárnap 13.30-tól a Nyírbátort
fogadják Hevesi-Tóthék Gyöngyösön.
Előtte azonban még október 31-én,
szerdán 18 órától Kecskeméten – lapzártánk után – villanyfényes meccsen a
Magyar Kupában a Bp. Honvéd ellen
küzdenek meg a legjobb 32 közé jutásért, várhatóan sok jászsági szurkoló által támogatva.

Rövid hírek

Asztalitenisz. Városunk NB III-as
csapatának legutóbbi eredménye: Gyulai AK - NGS-Union Jászberényi ASE
6-12. A megyei I. osztályé pedig: NGSUnion Jászberényi ASE – Jászkun Volán V. 16-2.
Röplabda utánpótlás. Október
21-én vasárnap a dunakeszi Kőrösikupán szerepelt a Jászberényi Röplabda Klub U13-as korcsoportja. A
röplabdatornán két csapatot is indítottak a berényiek és mindkét gárda
bronzérmet szerzett a csoportjában! A
színvonalas tornán fővárosi és főváros
környéki – Újpest, MTK, KSE, VSD
– csapatokkal mérkőztek meg Elbakour
Bernard André játékosai. Fontos állomása volt a felkészülésüknek ez a torna,
mert nagyon jó és izgalmas meccseken
vannak túl a mini korcsoportos lányok.
Női labdarúgás. Jászberény női
labdarúgó csapata a Pest megyei ¾ pályás bajnokságban a 2. helyezett Gyöngyös vendége volt, ahol 3-0 arányú
verseséget szenvedtek. Ezzel együtt is
továbbra is a 3. helyen állnak a táblázaton.

Elkezdődtek a jégkorongmérkőzések
a jászberényi fedett műjégpályán is.
Október utolsó hétvégéjén, szombaton és vasárnap is láthattak mérkőzést a jégkorongkedvelők.
Ács Tibor
Szombaton este a Lehel HC fogadta
fehérvári ellenfelét az OB II-es bajnokságban. Igen huszárosan kezdtek hokisaink, hiszen a 4. percben Szerdahelyi
átadásából Szabó Zoltán talált a vendég Hevület kapujába. Alig telt el egy
perc, amikor Bató András Hetler távoli
lövését irányította a kapuba. Később
miután kiállítottak egy fehérvári játékost, kisebb meglepetésre a vendégek
szépítettek 2-1-re. A szünet után alig
játszottak két percet, máris egyenlített
a vendégcsapat. Szerencsére a berényi
gárda rendezte sorait és Szerdahelyi átadását Szajka vágta a kapuba, 3-2. Ezt
az előnyt egalizálták a vendégek, sőt a
2. harmad vége előtt néhány perccel,
megfordították a mérkőzés állását,
3-4-re. A harmadik harmadban sem
ért véget a gólgyártás. A 48. percben
Szabó Zoltán egy kapusról kipattant
korongot ütött a hálóba, 4-4. Majd rá
egy percre Német Kornél következett,

ezzel már 5-4 ide. Háromperc elteltével Szajka átadását Rácz Tamás ütötte
a kapuba, 6-4. Természetesen a dunántúli gárda sem adta fel, és némi bírói
„tévedéssel” kettős emberelőnyhöz jutottak, majd a hősiesen védekező Lehelesek között sikerült 6-5-re szépíteniük.
A hátralévő 4 perc igen nagy izgalmat
hozott, de a székesfehérváriaknak nem
sikerült egyenlíteni. Lehel HC - Hevület 6-5.
– Nagyon örülünk, hogy ma este ki
tudtuk szolgálni közönségünket, akik
sokan kilátogattak meccsünkre. Szeretnénk továbbra is így folytatni és örömet
szerezni szurkolóinknak – nyilatkozta a
mérkőzés után Szerdahelyi Gábor.
A vasárnap esti OB IV/A mérkőzés
a Harcosok és Gerillák összecsapása
már sokkal simább volt. Az első gólra
16 percig kellett várni, ekkor Tátrai
Tamás volt eredményes, majd Remete
Ádám következett, 2-0. A középső harmadban már sűrűbben, szinte percenként repültek a korongok a fővárosiak
kapujába. Guba Martin nyitotta a sort,
majd Koczka Csaba folytatta 4-0. Tátrai
Tamás pedig már a 2. gólját jegyezte,
5-0. A végeredményt pedig Jerkó László állította be. Warriors Jászberény TSE Gerillák 6-0.

Lurkók a gyepen
Október 28-án, vasárnap délelőtt
mintegy száz gyermek részvételével
került megrendezésre az idei év utolsó Bozsik-fesztiválja az U7-U9-es
korosztály számára.
Pesti József
A Jászberényi FC két műfüves pályáján és a hátsó füvön megtartott rendezvényen a két helyi alakulat mellett a
környékbeli települések szokás szerint
szép számmal képviseltették magukat.
Az MLSZ ezúttal változtatott a hagyományokon, és a Németországban már
régebb óta alkalmazott módszerrel próbálja a gyerekeket az eredményesebb,
jobb játékra rávenni. A nagyjából 20x25
méteres területen a 4:4 elleni játék 4
kapura zajlik – ezek mérete 2x1 méter,

kapus pedig nincs. A nap legidősebb focistáinak nem volt idegen ez a kezdeményezés, hiszen Kiss Csaba és Nagy Attila
edzők edzéseken sokszor gyakoroltatták
már ezt a játékot, így nagy kedvel, számolatlanul rúgták a gólokat, itt ugyanis az eredmény másodlagos. A fő cél a
játék megszerettetése, a sportághoz való
kötődés megszilárdítása.
A torna végén Kis-Német Albert alközpontvezető az egész éves közreműködést megköszönte a szülőknek és a
kis futballistáknak, akiknek a jutalma
üdítő és csoki volt. A csapatok legjobbjai pedig – mint minden ilyen rendezvényen –, oklevelet vehettek át.
Természetesen még nem térnek téli
szünetre a lurkók, hanem november
középétől teremben folytatják a felkészülést a jövő évi megmérettetésekre.

