Új helyen kezdett a piac

Június 25-től ideiglenes helyére
költözött a piac. A kedd reggeli
forgatagról képriportban adunk ízelítőt.
Képriport a 3. oldalon

Programajánló

Külföldi kórusok városunkban

Július havi ajánlónkból
városunk legfontosabb kulturális
eseményeiről tájékozódhatnak.
Programok az 5. oldalon

A Székely Mihály Kórus jóvoltából szlovákiai
és finn énekkarok hangversenyeit élvezhettük
az elmúlt hétvégén.
Cikkek a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 26. szám (XXXI./26.)

Újság

2019. június 27.

Megmaradnak a platánfák

Jászberény város lapja

Éjjel-nappal múzeum
Emlékképek az elmúlt századokból
című programsorozattal csatlakoztak idén a helyi intézmények az országos Múzeumok Éjszakája kezdeményezéshez június 22-én. Az egész
napos kulturális időtöltés a Szikra
Galériában kezdődött, a Hamza Múzeumban folytatódott, majd a Jász
Múzeum udvarán zárult gyermekelőadásokkal, párlatvezetéssel és az
elmúlt ötven év öltözetét felvonultató divatbemutatóval.
Kazsimér Nóra – Szabó Lilla

A nyolcadik számú választókerület
lakóit invitálta bejárásra Baranyi
László, a körzet képviselője június
19-én, szerdán délután a Szent István
körúti játszótérnél. A lakosok és a
város elöljárói rövid bejárást tettek a
körzet sarkalatos pontjainál, majd a
Szent István körúti iskolában 17 órai
kezdettel lakossági fórummal folytatódott az eszmecsere.
Szabó Lilla
Délután fél 5-től várta a lakókat
Baranyi László képviselő, de zömében a
város vezetőivel – élükön Szabó Tamás
polgármesterrel –, kezdődött meg a bejárás. Első helyszínként a Szent István

körúti játszóteret célozták meg, melynek állapota évek óta felújítás tárgya. A
gyermekek számára kialakított tér mára
nem feltétlenül felel meg az Európai
Uniós előírásoknak. A homokozót földbe süllyedt, korhadt farönkök szegélyezik, elöregedett a lépegető és a kerítés is
hagy kívánni valót maga után. A problémák összegzése után Tóth Endre, a JVV
Nonprofit Zrt. ágazatvezetője számolt
be az ígéretes tervekről, miszerint teljesen megújítanák a játszóteret. A rossz állapotú hintát új, úgynevezett kettős hintára cserélik, emellett libikókával, rugós
játékkal, homokozóval és babaházzal is
bővül a játszótér. A lépegető helyére három piruettet helyeznek el, valamint új,
műanyag fedeles mászóvárat is kialakí-

A négy legfontosabb alapelv
Csík Pál neve kereskedelmi és kutyás
körökben egyaránt fogalom. Május
derekán betöltött hetvenedik születésnapja alkalmából a család mellett
egykori kollégái, illetve a kutyás társadalombeli barátai meglepetés partikon köszöntötték. Mi is csatlakoztunk a köszöntők hadához, hogy egy
munkás életútra visszatekintő beszélgetésben közösen felidézzük az elmúlt
hét évtized meghatározó állomásait.
Kárpáti Márta
Az elmúlt időszak az ünneplés
jegyében telt. Gondolom a család köszöntötte elsőként.
Nem, ezúttal a kutyás kollégák
megelőzték a családot, mert egy héttel
előbb felköszöntöttek meglepetés parti
keretében. Budapesten egy remek vendéglátóhelyen ültük meg a jeles napot.
A családdal ugyancsak Pesten ünnepeltünk egy fantasztikus kubai étteremben. A kerek évfordulót profi fotózással is megörökítettük lányaim, vejeim,
unokáim körében. Egyébként hál' Istennek gyakran találkozunk, mert a
család ugyan már a fővárosban él, de az
unokák imádnak Berénybe jönni, ahol

játszhatnak a kutyákkal.
A közösségi oldalon bárki láthatja gyönyörű díjnyertes leonbergi kutyáit. Jelenleg hány ebbel osztja meg
az otthonát?
Most három kutyám van, de szokott négy is lenni. A legutóbbi alomban tizenegy kiskutya volt.
Hogy bír ezekkel a hatalmas jószágokkal?
Ezek nagyon nyugodt kutyák, bár
súlyuk igen jelentős, hetven-nyolcvan
kilót nyomnak. Kiegyensúlyozott természetük miatt tenyésztik őket elsősorban
terápiás célokra. Nyugdíjasok, mozgássérültek, betegek mellett jó szolgálatot
tesznek. Nagyon érdekes, hogy valóban
megérzik a betegséget, és szinte vigyáznak a beteg személyre, óvatosan bánnak
a sérült testrészekkel. Tőlem is sok kutyát
vásároltak már terápiás célokra.
Nyomon követi az állomány későbbi sorsát?
Igen, minden tőlem származó kutyáról tudok. Gyakran küldenek fotókat is az új gazdák. Van, amelyiket meg
is szoktam látogatni. Egy sérült gyermek családjával például a kutya miatt
alakult ki baráti kapcsolat.
folytatás a 3. oldalon 

tanak a kicsik részére. Szintén a játszóteret gazdagítanák utcai fitnesz eszközök
beszerzésével, amire felmerült az igény a
játszótér renoválása kapcsán. Minderre
a körzeti hatmillió forintos képviselői
keret több mint a felét, azaz 3,5 millió
forintot fordítanak. Ebből a költségvetésből azonban valószínűleg kiszorul a
kerítés helyreállítása.
A bejárás következő sarkalatos pontja a Szent István körút, ahol az ivóvízhálózat cseréje, valamint a kerékpárút
kialakítása visszatérő probléma a körzetben. Szabó Tamás polgármester kifejtette, hogy korábban a kerékpárút
fejlesztése kapcsán fogalmazódott meg a
csatorna fővezeték fejlesztésének igénye.
folytatás a 2. oldalon 

Német Gyula
a vezetőedző
Két héttel ezelőtt arról számoltunk
be, hogy a Jászberényi FC NB III-s
labdarúgói a Városházán ünnepélyes
keretek közt vehették át az ezüstérmeket, azóta viszont megkezdődött a
csapat átformálása.
Ács Tibor
Dr. Gottdiener Lajostól, a JFC elnökétől megtudtuk, hogy ugyan elégedettek
voltak az idősebb játékosok teljesítményével, de mindenképpen egy fiatalabb keretet szándékoznak kialakítani a következő
időszakra. Ezen elhatározás szellemében
elköszöntek az elmúlt idényben legtöbb
gólt szerző Farkas Jánostól, a csapatkapitánytól, Hevesi-Tóth Tamástól, valamint a
fővárosból lejáró Herczeg Lászlótól is. Az
igen jó szezont produkáló, gólerős Albert
Ádámot viszont szerették volna megtartani, de nem tudták felvenni a versenyt az
NB II-es klubokkal. Elismerték Huszák
Géza vezetőedző és segítője Lukácsi Antal,
valamint a kapusedző, Rézsó Péter munkáját is, de a fiatalítással együtt új edzői csapatot szándékoznak foglalkoztatni.
folytatás a 8. oldalon 

Városunkban három helyszín adott
otthont a Múzeumok, Galériák éjjelnappal elnevezésű programsorozatnak,
melynek első állomása szombat délelőtt a Szikra Galériában volt. Miután
az udvarban felsorakoztatott székeket elfoglalták az érdeklődők, Szikra
István galériatulajdonos köszöntötte
őket. Örömmel állapította meg, hogy
ismét sokakat vonzott a nagy sikerű

kezdeményezés, melynek létrejöttéért
ez alkalommal mondott köszönetet a
segítőknek. A kedves szavak után átadta a szót Hortiné dr. Bathó Editnek, a
Jász Múzeum igazgató asszonyának, aki
az esti programkínálatot ismertette. A
színes ajánló után Farkas Edit igazgató
asszony a Hamza Gyűjtemény és Jász
Galéria képviseletében fogalmazta meg
a Hamzát érintő tudnivalókat, hiszen
délután bőven akadt náluk is látnivaló.
A köszöntők után a Palotásy János
Vegyeskar fúvósai vették át a főszerepet
és játszottak vidám történelmi indulókat. Nagy Dávid karnagy vezénylésével
elsőként Lehár Ferenc: Szamosmenti
indulója csendült fel és idézte meg
múltunk dicső perceit.
A verőfényes napsütésből beérkezve,
a galéria kávézójában festménybemutatóval folytatódott a délelőtt. Csiszár Róbert,
a Damjanich János Múzeum munkatársa
Aba-Novák Vilmos Itatás című festményéről tartott részletes ismertetőt.
folytatás a 6. oldalon 

Egy élet munkája hímzésekben

Negyvenéves múltra tekint vissza a
Fejér Mária Népi Díszítőművészeti
Szakkör, melynek jubileumát Vasné
Sass Katalin életmű-kiállításával, és
Misi Éva emlékkiállítással egybekötve június 21-én, pénteken ünnepeltek a Déryné Rendezvényházban.
szabó

A népi hímzés hagyomány legkiválóbb őrzői négy évtizede végzik tevékenységüket, közülük is kiemelkedő
lelkesedéssel Vasné Sass Katalin, a szak-

kör jelenlegi vezetője. A rendezvény
háziasszonyaként Gál-Dobos Beáta köszöntötte a megjelenteket és kérte fel
Gyurkó Miklósnét, a szakkör alapítóját
a kezdetek felelevenítésére, valamint a
szakkör vezetőjének méltatására.
Gyurkó Miklósné 1979-ben szervezett először kézimunka szakkört, mely
kétéves irányítása alatt huszonnégy aktív tagot számolt. Második gyermeke
születése újból anyai feladatok elé állította, így a színvonalas munkát végző
csapatot Vasné Sass Katalinra bízta.
folytatás a 7. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Geotermikus kútteszt kezdődik
A MOL-csoport leányvállalata, a
CEGE Geotermikus Koncessziós Kft.
kúttesztet végez Jászberény közelében
2019. június 17-étől, amely a 2014
óta tartó koncessziós kutatási program utolsó, tervezett munkafázisa.
Amennyiben a teszt sikeres lesz, akkor a következő években lehetőség nyílik egy geotermikus erőmű építésésére.
A geotermikus erőműben megújuló
energiával, azaz termálvízzel elektromos áramot lehetne előállítani.
A Jászberénytől dél-keleti irányban
5 km-re elhelyezkedő termálkutakon a

munkálatok június 17-én kezdődnek és
várhatóan 45 napig tartanak. A CEGE
Geotermikus Koncessziós Kft. és a kivitelező Geoinform Kft. szakemberei a
teszt alatt adatokat gyűjtenek a mintegy 3000 méter mélyen lévő termálvíztartó földtani rétegről, a termálvízről és
a kutakról.
A kitermelt termálvíz teljes men�nyiségét visszasajtolják a fúrással feltárt
rétegbe, azonban a kútteszt alatt gőzfejlődés várható. A munkálatokat az
egészségi-, a biztonsági- és a környezetvédelmi szabályok maximális betartásával végzik a kivitelezők.

Szünetel az ügyfélfogadás

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2019. július 1-jén
(hétfőn) a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük! Dr. Gottdiener Lajos jegyző

Jászberény Városi Önkormányzat
pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítésére:
A pályázat tárgya:
• helyrajzi száma: jászfelsőszentgyörgyi
127
• címe: 5111 Jászfelsőszentgyörgy,
Temető utca 18.
• megnevezése: lakóház, udvar,
gazdasági épület
• területe: 571 m2
(felépítmény: 37 m2)
• komfortfokozat: komfort nélküli
• helyiség száma:
1 szoba, konyha, kamra
• az ingatlan állapotára vonatkozó tájékoztatás: az épület becsült építési
éve 1940. A lakóháznak alapja nincs.
Felmenő falazata vályog falazat, a födém fagerendás. Tetőszerkezete fa

fedélszék, nyeregtető, héjalása cserépfedés. Kívülről a lakóház vakolt,
kőporozott. A falak belül festettek. A
nyílászárók fa szerkezetűek, kétrétegű
üvegezéssel. A szoba padlója hajópadló, a többi helyiségben cementlap van.
Fűtése hagyományos módon kályhával. Az ingatlan villany és víz közművekkel ellátott, szennyvízcsonk van
a telken. A konyhában hidegvíz van.
• Az ingatlan a helyszínen megtekinthető, előzetes telefonos egyeztetést
követően (Jászberényi Vagyonkezelő
és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. ingatlankezelő: Kovács Károlyné - Tel:
57/411-618/2 mellék).

Jászberény Városi Önkormányzat
pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati
tulajdonú lakás bérbeadására:
A pályázatra kiírt lakás címe:
• Jászberény, Faiskola utca 5. I. em. 5.
Műszaki jellemzői:
• lakás nagysága: 33 m2
• szobaszáma: 1 szoba
• komfortfokozat: komfortos
• fűtési módja: egyedi gázfűtéses

A bérbeadás jogcíme:
• szociális
Bérbeadás időtartama:
• 3 év
Bérleti díj összesen:
• 13.563 Ft/hó

A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető
a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján
(Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda, tel.: 57/505-733).

Felhívás tüdőszűrő vizsgálatra
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján

Jászberényben
2019. július 8-tól 2019. augusztus 15-ig
tüdőszűrés lesz.
Ezen az időszakon belül a szűrés ideje:

hétfőn és szerdán 12-17 óráig,
kedden, csütörtökön és pénteken 8-13 óráig.
Utolsó szűrés napján, 2019. augusztus 15. csütörtökön 8-12 óráig.

A szűrés helye:

Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézmény
Jászberény, Lehel vezér tér 6. (Bejárat a Galamb utca felől.)

2019. június 27.

Megmaradnak a platánfák
 folytatás az 1. oldalról
A kivitelezés fakivágásokkal járt volna, ezért a fejlesztési tervet leállították.
Újbóli átgondolással az 500 méteres szakaszból körülbelül 200 méteren, a Rét
utcától kezdődően megoldható, hogy a
fák és a kerítések között alakítsanak ki
kerékpáros nyomvonalat, így megőrizve
a fákat. Ezen a szakaszon nincs a földben
infrastruktúra, közmű, ebből adódóan
behelyezhető a vízvezeték – tudtuk meg
a polgármestertől. A további háromszáz
méteres szakasz fejlesztését, a Móra Ferenc utcától a hídig nehezíti a földalatti közművesített rész. A problémára a
szakemberek megoldásként azt javasolják, hogy a társasházak területén belül
vezessék el a fővezetéket, azonban ehhez
a társasházak lakóival kell megegyezni –
mondta Szabó Tamás. A felvázolt tervrajzzal csaknem 35 platánfát mentenek
meg, mindössze egy fa kivágása kérdéses,
melynél a vízvezeték az úttest túloldalára
is átmegy. A rövidebb szakasz munkálatait akár 3-4 hét múlva megkezdhetik.
A bejárás a Szent István körúti iskola
egyik termében lakossági fórummal folytatódott, ahol a lakók tehették fel kérdéseiket, mondhatták el panaszaikat. Bevezetésül Baranyi László foglalta össze az
elmúlt egy év körzeti képviselői munkáját. Beszámolt az Ebhát, Nyár, Rét utca,
valamint a Szelei úton és a Csoma Sándor utca sarkánál bizonyos szakaszokon
megvalósuló járdafelújításokról, melynek
összköltsége több mint 5,5 millió forintra rúgott. A Magyar utca térségében új,
hatcsoportos bölcsőde kialakítása történt
meg. Közel 22 millió forintból sor került
a Zsidó temető kerítésének felújítására.
Jelenlegi tervek szerint 2019. IV. negyedévében a Szivárvány Óvoda és Városi
Bölcsőde óvodai intézménnyé való átalakítása valósul meg. Ezzel a jelenlegi 118
férőhelyes óvoda 192 férőhelyesre bővül.
Baranyi László beszámolóját a meg
nem valósult tervekkel, hiányosságokkal
folytatta, tolmácsolva a lakosság észrevételeit. A szót a lakosok fűzték tovább,
elsőként a Zagyva tisztítására, illetve
annak egyik hídjára érkezett panasz.
Horgosi Zsolt, a JVV Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy 6-7 évvel
ezelőtt megtörtént a Zagyva partjának
rendbetétele, a folyó kotrása, medrének
kimélyítése, azonban maradtak vis�sza növényzetek azért, hogy az élővilág
biztosított legyen. A Zagyva alsó szakaszánál köztudottan kevés a víz és ebből
kifolyólag több a növényzet. Tóth Endre
ágazatvezető elmondta, hogy néhány
napja felmérték a Zagyva állapotát és a
szükséges lépéseket megteszik a tisztítás
érdekében. Baranyi László a híd lebetonozására reagálva elmondta, hogy az önkormányzat sorba veszi a város hídjait és
lehetőségekhez mérten sor kerül a renoválásra, ahogy arra tavaly a Szent Imre
herceg úti hídnál is példa volt.
Igény érkezett a Szent István körút

és a Móra Ferenc utca kereszteződésében tükör kihelyezésére, valamint a
körzeten kívül eső Thököly úti rendelő
és gyógyszertár közé felfestendő/kialakítandó gyalogátkelőre. A polgármester
elmondta, hogy egy tükör felállítása a
kérések kisebb kategóriájába tartozik,
ezért célszerű ebben mielőbbi lépéseket
tenni. A zebrával kapcsolatban további
utánanézést ígért, mellyel felmérhetik
szükségességét, lehetőségét.
Az egyik lakos kéréssel fordult a vezetőséghez a Korányi Frigyes utcában

hogy személyesen is felmérte a forgalom
lassítását segítő eszköz elhelyezését, de saját véleménye szerint több kellemetlenség
születne belőle, mint előny.
Panasszal illették a Szatmári lakótelep útjait, melynek kátyúzására a beszámoló szerint 660 ezer forintot fordított
az önkormányzat. A lakó szerint nem
az önkormányzatnak kellene fizetnie a
közművesítést, mivel állítólag a vállalkozó közművesítve adta el. Szabó Tamás
hangsúlyozta, hogy a városnak kötelessége volt átvenni ezeket az utakat, tekintve, hogy nem maradhat magánút.
Tavaly és idén is a kivitelező a városhoz
fordult támogatásért, ennek fejében az
összes közművet és az útalap kivitelezését magára vállalta. Az önkormányzat
előírta a fejlesztések műszaki tartalmát,
melyet később le is ellenőriztek, ezzel a
koncepcióval halad tovább a lakópark
útjainak renoválása, melyre idén már 60
millió forintot költöttek.
A fórumon elhangzott a Jászkapitány utca és a Pintér Mihály utca sarkán található szennyvíz akna süllyedésének problémája, valamint több járda

fekvőrendőr kihelyezésére, melynek fontosságát az utcában lévő nagy átmenő
forgalommal indokolta. Lányi László a
Városüzemeltetési Iroda vezetője hangsúlyozta, hogy a fekvőrendőrök kihelyezése szigorú szabályok közé szorult, ezért
elképzelhető, hogy annak megvalósítása
az utcában nem lehetséges. Jelenleg 17
fekvőrendőr ügyet kezel az iroda, ezeknek a kivitelezését a Városüzemeltetési
Iroda tárgyalja. Ferencvári Csaba a Városüzemeltetési Bizottság elnöke elmondta,

felújítási kérelemnek is hangot adtak
a lakók. Baranyi László biztatóan reagált a lakosok igényeire, mellyel ismét
sikerült feltérképezni a város szépségét
segítő elvárásokat. Előrebocsátóan azt
is elmondta, hogy az idei képviselői
keretből a játszótér felújítása mellett a
Vásárhelyi utcában, a Rezeda utcától a
Magyar utca sarokig járdafelújítást, valamint a Fodor utcában az Ebhát utca
és a Jászkapitány utca közti szakaszon
közvilágosítás kiépítését javasolta.

Emlékezés

Kérem, a társadalombiztosítási igazolványát (TAJ kártya),
személyazonosító igazolványát és lakcím kártyáját
a szűrésre vigye magával!
Felhívom szíves figyelmét, hogy a szűrés a 40. életévüket betöltött
személyeknek térítésmentes, ajánlott a dohányzó személyek részére!
A 40 év alatti lakosoknak a vizsgálat térítésköteles, továbbá a szűréshez
szükséges a foglalkozás egészségügyi szakorvos által kiállított beutaló is.
Kiskorú személy vizsgálatára szülői beleegyező nyilatkozat alapján kerülhet
sor. A szűrés díját (1.700 Ft) postai csekken kell befizetni. A csekk kiadására
beutaló alapján kerül sor. A vizsgálatra vonatkozó részletes tájékoztatást a
szűrés helyén kapja meg.
Kérem, hogy egészsége, a tüdőbetegségek, illetve a szív- és
érrendszeri betegségek megelőzése, korai felismerése érdekében
a szűrővizsgálaton szíveskedjék megjelenni.
Jászberény, 2019. június 6.

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

GERŐCS IMRÉNÉ
szül: Matók Rozália

halálának 22. évfordulóján.
„Addig vagy boldog, míg van aki szeret,
aki a bajban megfogja kezed.
Hiába várlak, nem jössz már. Nem
csörren a kulcs, nem nyílik a zár.”
Fájdalommal emlékezik férje,
két fia, menye és unokái
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A négy legfontosabb alapelv Piac – az első nap
 folytatás az 1. oldalról
Őket rendszeresen meglátogatom,
és magam is tapasztalom, illetve a család is meséli, hogy rendkívüli szeretet
alakult ki a kutya és gazdája között. A
kisfiú állapota pedig rengeteget javult,
mióta az állat vele van, őrzi az álmát,
vigyázza napjait. Nekem óriási öröm,
hogy ilyen módon segíthetek, látom a
gazdák örömét.
Mióta foglalkozik tenyésztéssel?
Már mintegy negyven éve. Amíg
a lányaim itthon voltak, dalmatákat
tenyésztettem, de azok nagyon nagy
mozgásigényűek, így aztán ahogy öregedtem, áttértem a leonbergire. Régóta
járok tenyész szemlékre és mindig nagyon tetszett ez a nagytestű, oroszlánfejű nyugodt
fajta. Az első kutyámat Németországból, Európa egyik legnagyobb tenyésztőjétől vettem, és
huszonhét hónapot vártam rá.
Addig ugyanis nem adta ide az
ebet a tenyésztő, amíg teljesen
le nem informált engem. Azóta
a tőlem vásárolt kutyákra várnak hosszú hónapokat leendő
gazdáik. Ugyanúgy én is tájékozódom, hová kerül majd a
jószág, hogyan történik a szállítása. Például repülőn csak olyan
gépen vihetik, ahol erre a célra
külön tér rendelkezésre áll.
Ezek szerint messzi országokból is jönnek önhöz vásárolni.
Igen. Vannak kint kutyáim Kentuckyban, Floridában,
Atlantában. A jövő évi alomhoz már
bejelentkezett egy szenátor, aki magángéppel fog jönni az állatért. Ezek
egyébként nagy procedúrával járó történetek. Legutóbb huszonegy állatorvosi bélyegző kellett az amerikai beutazáshoz. Kértek már Izraelbe is kutyát,
de oda csak öt hónapostól idősebb
kölyköt lehet kivinni, nekem pedig ez
idő alatt túlságosan a szívemhez nő az
állat. Európa-szerte szintén számtalan
helyen van már kutyám tenyésztőknél,
civileknél egyaránt.
Honnan származnak ezek a kapcsolatok, hogyan találnak önre a vásárlók?
Általában kiállításokon találkozunk, de a Facebookon is rám találnak. A Google ugyancsak kiadja a
nevem a leonbergi tenyésztők címszó
alatt. Mindemellett nemzetközi győztes kutyáim vannak, kilencven ország
jegyzi az eredményeinket. A jelenlegi
három kutyám mindegyike elérte a
legmagasabb fajtakitüntetéseket. Azért
azt hozzá kell tennem, hogy amíg egy
kiskutyát születéstől eladásig felneve-

lek, rengeteg időbe és energiába kerül,
kezdve azzal, hogy már az ellető szoba
is speciális igények szerint van kialakítva, azonos hőmérséklettel, tisztasággal.
Ez a fajta nem tudja önállóan ellátni a
kölyköket, ezért három héten át három
óránként tápszerrel etetnem kell a kicsiket. De hát a nyugdíjas ráér! Amióta
nyugdíjba jöttem, az a mottóm, hogy
mindegy milyen lassan jársz, csak ne
állj meg!
Ha már szóba került a nyugdíj,
emlékezzünk kicsit a munkás évekre
is! Úgy tudom, ma is rendszeresen
találkoznak az egykori kollégákkal,
kereskedő tanulókkal.

Így igaz. Hetvenedik születésnapomat is összekötöttük a csemegések
hetedik találkozójával, így dupla hetes
ünnepet tartottunk ez alkalommal.
Már a találkozóra való érkezésem is
egy csoda volt. Meinl logókkal díszített limuzint küldtek értem, amely a
legnagyobb kényelemben elszállított az
étterembe, ahol a kollégák születésnapi köszöntővel fogadtak. Mondanom
sem kell, hogy mennyire jól esett ez a
figyelmesség, annál is inkább, mert jelen volt ötven munkatársam, köztük a
vezérigazgató, aki ma a nagybani piac
vezetője, a kereskedelmi igazgató, a
műszaki igazgató...
Az évenkénti találkozók mindig
jó alkalmat nyújtanak a nosztalgiára. Biztosan most is szóba kerültek
a dolgos hétköznapok. Csak a főbb
állomásokat említve, hol kezdődött
és hol ért véget a kereskedelem több
mint negyven éve az ön életében?
Az egykori Anyák boltja helyén
állott népboltban tettem meg a tanulóévek alatt a szakma első lépéseit
1963-ban. Az volt az egyetlen nagy

élelmiszer-csemege bolt Berényben.
Három évvel később már boltvezető
helyettes voltam a mai Conselve tér
helyén létesült Csemegében. Emlékszem, hogy a kezdő fizetésem 950 forint volt, amikor egy öltönyruházat
ára 300 forintba került. Eztán öt évig
a Balatonhoz jártam le, majd a hűtőgépgyári Csemegét vezettem. Ezután
Szolnokra kerültem, ahonnan újra
itthon a Jééé diszkont élére álltam.
Sajnos a rendszerváltás után eladták
a céget, amit először osztrákok vettek
meg, majd a Julius Meinl vette át. A
kereskedő Meinl úr halála után a fia,
az alapító hatodik leszármazottja már
inkább a bankszektorban látta
a jövőt, így eladta a vállalatot.
Érdekességként említem, hogy
a végrendelet szerint a bécsi
Grabenen boltot nem lehetett
értékesíteni, így az mementóként a mai napig működik.
Bécsben ma is legendaként őrzik a cseh származású kereskedő
emlékét. Tehát a mi boltunk a
bankár jóvoltából francia kézbe
került és a rossz vezetés miatt,
illetve vagyonkimenekítéssel
tönkrement a cég. Terveink
szerint mi bevásárlóközpontot
szerettünk volna létesíteni a
Csemege helyén, de az a terv
végül kútba esett. Én a mai napig nem tudok elmenni a park
tájékára sem, annyira sajog a
szívem érte. A három boltot
nekem kellett bezárni, akkor
tudtam/jöttem el korkedvezményes nyugdíjba.
Ezek szerint ezzel a momentummal szűnt meg a kereskedői léte.
Nem egészen. A Csemege egykori
szakszervezeti tagjai beléptek a kereskedelmi nyugdíjas szervezetbe, amelynek
tíz éve országos elnökévé választottak.
Így ma, ha közvetve is, de kapcsolatban maradtam a kereskedelemmel és a
kollégákkal. Meg persze itt vannak az
évenkénti találkozók, amelyek mindig
feltöltenek energiával, felelevenítik a
régi kedves emlékeket. Egykori tanulóimmal is sokszor összefutok vásárlások
alkalmával. Nagyon büszke vagyok rájuk, többen vezető beosztásban dolgoznak. Előfordul, hogy megszólítanak és
nosztalgiával említik azokat az időket,
amikor szigorúságomtól tartva ugyan,
de sok hasznos dolgot tanultak a szárnyaim alatt, amit szerencsére a mai napig alkalmaznak a négy legfontosabb
alapelv szerint: Üdvözlés, az áru ajánlása, a vásárlás megköszönése és búcsúzás
a vevőtől. Sajnos ma már a legtöbb kereskedelmi egységben ez a négy dolog
hiánycikk.

Kazsimér Nóra képriportja
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Ellenzéki sajtótájékoztató
a környezetért

Ellenzéki képviselők tartottak sajtótájékoztatót a Szent István körúti játszótérnél június 18-án. Az eseményt
a közmeghallgatáson felmerülő téma
hívta életre, nevezetesen az ivóvízvezeték rekonstrukciója, amit az ott
található platánfasor akadályozhat.
munkatársunktól

A Jászberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat június 19-én, szerdán
közmeghallgatást tartott a Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában.
sz. l.
A határozatképes létszámban megjelent képviselő-testületet, a sajtó munkatársait, valamint a hivatal dolgozóit
Rácz Tamás elnök köszöntötte. Elöljáróban elmondta, hogy a közmeghallgatást az SZMSZ-ben előírtak szerint
vezetik, ennek fényében Kökény Zsoltot
javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Az elnök a továbbiakban a Jászberény Városi Önkormányzattal ápolt jó
viszonyról számolt be, melynek kapcsán elmondta, hogy az együttműködési megállapodás továbbra is fennáll.
Szintén pozitívan értékelte a Foglalkoztatási Osztállyal folytatott munkát,
mely lehetőséget biztosít képzésekre
és munkáltatói fórumokra. Újságunk
kérdésére Kökény Zsolt elmondta,
hogy a munkanélküliséget nagy számban sikerült visszaszorítani. Hozzátette, Jászberény nagyon jó helyen van,
és bővelkedik munkalehetőségekben,
noha az alacsony gyári fizetések miatt
még mindig többen mennek el építkezésekre, illetve választják a közmunka
programot.
Rácz Tamás a rendőrséggel folytatott közös együttműködésről is
említést tett, amit bővebben Kökény
Zsolt fejtett ki. A képviselő a „Séta a

szenvedélybetegségek ellen” című kezdeményezésről számolt be, melynek
első programját június 13-án rendezték
meg a kórház patológiáján. A különleges programot a megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
indította a Jászságban, felhívva a figyelmet a megelőzés fontosságára. Ehhez csatlakozott a Jászberényi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, mely első
körben felnőttekből álló 8-10 fős csapatot indított a sétára. Tervek között
szerepel a fiatalok, diákok bevonása is,
mely várhatóan szeptembertől kezdődik meg. Kökény Zsolt szerint nem az
elrettentésen van a hangsúly, hanem a
megelőzésen, mivel az interaktív előadással jobban fel tudják hívni a figyelmet az alkohol, drog és a dohányzás
veszélyeire.
A fiatalokat érintve könnyedebb
témaként került elő a nyári táboroztatás, melyet idén is a Humán Erőforrás
Bizottság támogat. Rácz Tamás a programok sorában emelte ki a már hagyományos Jászsági Cigány Napot, amit az
eddigi évekhez hasonlóan ez évben is
megszerveznek. Ezenfelül számos családi, közösségi rendezvényt tudhatnak
maguk mögött, mely a roma identitásuk megőrzését, kulturális értékeik felmutatását segítette. Az elnök pozitívan
értékelte az évet és reményét fejezte ki,
hogy különböző pályázatokkal tovább
folytatódik az elkezdett munka, illetve
új lehetőségek is megtalálják az önkormányzatot.

Angol nyelvű napközis tábor
Tábori összefoglalónkhoz érkezett kiegészítés: Helen Doron angol nyelvű napközis tábor is működik Jászberényben. A
táborban a gyerekek élvezetesen, pozitív
élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg és/vagy gyakorolhatják az angol

nyelvet egy Angliából hazatelepült tanár
közreműködésével. Játékos angol foglalkozások, nevetés, új barátok várják az
óvodás és alsó tagozatos iskolás gyerekeket. Érdeklődni lehet a 0630/735-2143as telefonszámon Czirklbach Erzsébettől.

Focitábor ifjú tehetségeknek

A sajtótájékoztatót összehívó – ellenzéki képviselők, illetve egy külsős
bizottsági tag – a környezetvédelemre,
a nagyvisnyói tábor kihasználatlanságára, az illegális hulladéklerakók és a
Zagyva állapotára, valamint a tarthatatlan szúnyoghelyzetre próbálták ráirányítani a figyelmet.
A Jobbik, az MSZP és a DK képviselői helyi közvélemény kutatás keretében kívánják kikérni a lakók véleményét a felvetődött kérdésköröket
illetően. Erről elsőként Gedei József osztott meg részleteket a sajtó munkatársaival, hangsúlyozva, hogy fontos volna
meghallgatni Jászberény lakóinak álláspontját, amit szerinte a jelenlegi önkormányzat nem helyez előtérbe. „Az
itt lakók azt mondták, nem fogadják
el a városnak azt a tervét, hogy vagy az
ivóvíz vagy a fák, nincs ilyen választás.
Mindent meg kell tennie a városnak,
hogy ezeket a fákat megmentsük. Ez a
lakók kifejezett kívánsága.”
Balogh Béla a nagyvisnyói tábor
elhanyagolásának ügyét karolta föl. A
nyaraló remek adottságokkal rendelkezik, és nem utolsó sorban természetvédelmi területen fekszik. Az önkor-

mányzat tulajdonában álló, több mint
kilencven főt befogadó üdülőt népszerűbbé kellene tenni az iskolai osztályok körében, akár a környezettudatos
nevelés, akár csak a családi vagy iskolai
kikapcsolódás apropójából.
Bobák Zsolt a kérdőív illegális szemétlerakást érintő részét emelte ki a
hallgatóság számára. Szót ejtett a lerakók körül uralkodó áldatlan állapotokról, a játszóteret beborító, szél hordta
szemétkupacokról, továbbá a kamerafelvételek lényeges szerepéről, melyek
akár a megoldás kulcsát jelenthetnék.
„Igaz, hogy elvisszük a szemetet, de
nem próbálunk meg utánajárni, hogy
kik ezek az emberek. A következő önkormányzatnak ez egy igen fontos feladata lesz.”
Budai Lóránt a Zagyva karbantartását tartotta lényegesnek kiemelni. A

Kiss István emléktáblát avattak
A közelmúltban avatták fel a Barátok temploma plébániájának irodája
előtti folyosón az egykori ferences
rendi szerzetes – Kiss István - emlékére állíttatott emléktáblát.
Buschmann Éva
A jászberényi Keresztény Értelmiségeik Szövetsége (KÉSZ) egyik tagjának, Besenyi Vendel helytörténeti kutatónak a nevéhez fűződik az emléktábla
állításának ötlete.
Az ünnepség, a Vargáné Deme Katalin vezette KÉSZ csoport szervezésében
valósult meg, szentmisével kezdődött a
Barátok templomában, amelyet dr. Novák István főigazgató, plébános celebrálásában hallhattunk. A folytatásban
a szentmisét követően Besenyi Vendel
tagtárs lépett a pulpitusra, és idézte fel
Kiss István életének főbb eseményeit.
„Ki is volt Páter Kiss István, akit a
XVIII. századi magyar utazási irodalom
klasszikusai között tartunk számon, de
neve alig ismert, a Magyar Katolikus
Lexikon sem tartalmaz adatokat róla?!

Jászberényben született 1733-ban,
ikerszülés volt, testvérével jött a világra.
Az apa anyagilag megengedhette magának, hogy gyermekeit taníttathassa.
Az ikrek előbb szülővárosukban, majd
Pesten a piaristáknál tanultak tovább.
1753-ban már Vácott tanultak teológiát, 1754-ben Léván folytatták tanulmányaikat. 1757. április 9-én szentelte

Egy út a rendszerváltáshoz
A Nagy Imre Társaság Jászberényi
szervezete Donáth Ferenc és a demokratikus ellenzék címmel a rendszerváltás történetének egy szeletéről szervez előadást
július 2-án, 16 óra 30 perctől a Városi
Könyvtár harmadik emeleti termében.

Előadók lesznek Lengyel László politológus, és Donáth László evangélikus
lelkész. Az előadás után a résztvevők a
Lehel Vezér Gimnázium Zagyva part
felőli falánál megkoszorúzzák Donáth
Ferenc emléktábláját.

Indul a Malom projekt
A Jászberényi FC szokásához híven idén is két turnusban rendezi meg nyári
táborát. A 2007-2012-es születésű gyerekek több ifjúsági edző irányításával délelőtt és délután is edzenek a két műfüves pályán. Kép és szöveg: Pesti József

legutóbbi kotrásra 2010-ben került sor,
melyet követően a városvezetés nyomatékosította, a rendezett állapot fenntartásához rendszeres növényzetgyérítésre
van szükség. A Jobbik Magyarországért
Mozgalom párt helyi vezetője nehezményezte, hogy erre azóta sem volt
példa, a látvány pedig magáért beszél és
megoldásért kiált.
Végezetül a megnövekedett számú
szúnyogpopulációról, és a szükséges intézkedésekről fogalmazott meg észrevételeket Gregor István bizottsági tag, aki
úgy véli, tekintve a lakossági panaszáradatot, több pénzt kellene szánni az
irtásra, ezáltal pedig az emberek jobb
közérzetének megtartására. A lakossághoz eljuttatott kérdőívek eredményei, a
válaszokból levont következtetések előreláthatóan nyár végén kerülnek majd
bemutatásra.

Jászberény Városi Önkormányzata a
TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 – Malom Konferencia és Rendezvényközpont
fejlesztése Jászberényben tárgyú projekt
sajtónyilvános eseményére várja az érdeklődőket 2019. július 2-án 12 órakor

a Lehel Film-Színház emeleti fogadóterébe (5100 Jászberény, Fürdő u. 3.)
A megnyitó beszéd után tájékoztató hangzik el a Malom fejlesztéséről,
amit kötetlen beszélgetés és állófogadás követ.

őket pappá Migazzi Kristóf váci püspök. Kiss István Jászberényben halt
meg 1798-ban. A ferences templom
kriptájában helyezték örök nyugalomra.” – hallhattuk az élettörténeti összefoglaló részeként Besenyi Vendeltől.
A program ezt követően az emléktábla
megszentelésével és koszorúzásával folytatódott, majd szerény agapéval zárult.

Új helyen
a Jászkürt Újság
Tisztelt olvasóink!
Szerkesztőségünk a Kossuth
Lajos utca 58. szám alá, a
korábbi Látogatóközpont
épületébe költözött.
A költözés oka a régi Szatmári
Malom, a leendő Kultúrmalom
átépítése.
Elérhetőek vagyunk interneten
(berenyiujsag@gmail.
com) és mobil számainkon.
Vonalas telefonszámunkat
mihamarabb közöljük.

Programok
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5. oldal

Júliusi moziműsor
Kisterem
Egy nő fogságban
magyar dokumentumfilm, 89 perc (12)
július 4., 5., 6., 16.15 óra, július 7., 8., 18.15
óra, július 9., 10., 20.15 óra.

Nagyterem
A kis kedvencek titkos élete 2
amerikai animációs vígjáték, kalandfilm,
86 perc (6)

Három egyforma idegen
angol dokumentumfilm, életrajzi dráma,
97 perc (12)
július 4., 5., 6., 18.15 óra, július 7., 8., 20.15
óra, július 9., 10., 16.15 óra.
Ferenc pápa – Egy hiteles ember
svájci-amerikai dokumentumfilm, 96 perc (12)
július 4., 5., 6., 20.15 óra, július 7., 8., 16.15
óra, július 9., 10., 18.15 óra.
A hónap műtárgya
július 2., kedd 17 óra
A hónap műtárgya sorozatában, a hatvanadik
életévét ebben a hónapban betöltő festőművész,
Palkó Tibor A körte útja 1. és A körte útja 2.
című festményei kerülnek bemutatásra, Varga
József Zsolt festőművész előadásában.
Palkó Tibor Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi oktató, tanszékvezető az EKE Jászberényi
Campusán. 1990-től szervezi és vezeti az évente
megrendezett Art Camp Nemzetközi Művészeti
Szimpóziumot. Alapító tagja az 1990-ben megalakult Block csoportnak. Budapesten, Jászberényben és Nagykátán alkot.
Szikra Galéria
Déryné Deszkáin Hotel Menthol rock & roll musical
július 6., szombat 20 óra

Fenyő Miklós – Novai Gábor szerzőpáros nevével
fémjelzett kiváló zenék, rengeteg humor, ami
garantálja az önfeledt szórakozást!
Az európai Grease-nek tartják, és ez nem is túlzás,
hiszen a bemutatója első hetében túlszárnyalta a
Grease magyarországi sikerét. Ki ne emlékezne
a ’80-as évek legendás Hungária együttesére, a
házibuli hangulatot teremtő, életvidám rock and
roll dalaikra, és a Hotel Menthol című lemezre? A
legenda most életre kel, az álom valósággá válik, és
a darabban semmi más nem számít, csak a jókedv,
a szerelem, a zene, a rocky, a rumba, a csacsacsa, a
twist, a csinos lányok, a remek ritmusok, a pepita
napszemüveg, a hajlakk és a rágógumi.
Szabadtéri Színpad
Vida Ági – Pozitív gyermeknevelés,
avagy hogy légy jó anya
július 9., kedd 18 óra

Vida Ági gyermeklélektannal foglalkozó szakértő,
a Kismamablog elindítója és írója tart előadást.
„Alapvető szemléletmódom minden problémával kapcsolatban, hogy mielőtt cselekednénk, a
mások által javasolt bevált módszereket alkalmaznánk, gondolkodjunk el. Ismerjük meg a
gyereket! Ismerjük meg a probléma gyökerét!
Ismerjük meg a helyzetet! Csak azután cselekedjünk. Nincsenek kész receptek, amelyek mindenkinél működnek, mindig a gyerek természetének
és a körülményeknek az ismeretében szabad csak
bármilyen nevelési módszert bevetni.”
Ifjúsági Ház

Dumaszínház
július 18., csütörtök 20 óra

Kilenc hónap háború
magyar-katari dokumentumfilm, 73 perc (16)
július 11., 12., 13., 16.15 óra, július 14., 15.,
18.30 óra, július 16., 17., 20.45 óra.
Szeretlek, mint állat!
magyar játékfilm, 96 perc (18)

Three Stars: Badár Sándor, Mogács Dániel és Felméri Péter fergeteges dumaparádéján a röhögés
garantált. Badár Sándor a bakterházból indult, és
mégis szinte mindenki humor vonalról ismeri. A
szentesi humormaffia tagjaként poénszervezetben
elkövetett, folyamatos viccelődéssel vádolható,
mert hivatásszerűen beszél Badárságokat. Felméri
Péter humorral önszántából kezdett el foglalkozni
barátai unszolására. Adottságainak köszönhetően
kiválóan alkalmas fellépő kisebb-nagyobb zárt
termekben, merjük kijelenteni, akár űrhajókon
is. Mogács Dániel színésznek készült, és ennek
ellenére az is lett. A művészet nemcsak szívügye,
de genetikailag kódolt öröksége is. Örül, hogy
van társadalom, mert tudja kritizálni.
Szabadtéri Színpad
Yoko Retro Nyári Fesztivál
július 20., szombat 21 óra
Egy különleges szabadtéri buli, egy különleges
helyszínen az elmúlt 40 év legjobb slágereivel!
Folytatódik a Yoko Retro Nyári Fesztivál sorozata
az LVG udvarán! Az éjszaka sztárvendége az
elmúlt évtizedek egyik legnépszerűbb együttese,
a Desperado lesz, akik elhozzák a csapat legnagyobb slágereit: Gyere és Álmodj, Rajtad múlik,
Ég Veled és számos további sláger sem marad
ki. A zenei időutazás házigazdájaként Dj Guba
táncoltatja meg a közönséget egészen hajnalig
kedvenc retro slágerekre.
Lehel Vezér Gimnázium udvara
Déryné Deszkáin –
Csoportterápia mjuzikelkámedi
július 28., vasárnap 20 óra

Yesterday
angol zenés vígjáték, fantasy, 112 perc (12)
július 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 18 óra.
Annabelle 3.
amerikai misztikus thriller, horror, 106 perc (16)

július 11., 12., 13., 18.30 óra, július 14., 15.,
20.15 óra, július 16., 17., 16.15 óra.
Együtt megyünk
francia vígjáték, dráma, 135 perc (12)
július 11., 12., 13., 20.15 óra, július 14., 15.,
16.15 óra, július 16., 17., 18.15 óra.
A világ gyengéd közönye
kazahsztáni-francia dráma, 100 perc (16)
július 18., 19., 20., 16.15 óra, július 21., 22.,
18.30 óra, július 23., 24., 20.30 óra.

július 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 20.30 óra.
Pókember: Idegenben
amerikai akció-vígjáték, kalandfilm,
130 perc (12)

Yao utazása
francia-szenegáli filmdráma, 104 perc (6)

július 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18 óra,
július 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 20 óra.

július 18., 19., 20., 25., 26., 27., 18.15 óra,
július 21., 22., 28., 29., 20.15 óra, július 23.,
24., 30., 31., 16.15 óra.
Zöld könyv - Útmutató az élethez
amerikai dráma, 131 perc (16)

Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról,
útkeresésről – azaz rólunk. Fülbemászó dallamok és sziporkázóan szellemes szövegek röpítik
a nézőt a mjuzikelkámedi felhőtlen, kacagtató,
fényesen csillogó világába. Ebben az esetben ez
nem más, mint a Piróth Gyula Művelődési Ház
II/6-os terme egy esős csütörtök délutánon, ahová
hat vadidegen, három férfi és három nő érkezik
csoportterápiára. Kezdetét venné az analízis annak
rendje és módja szerint, azonban egy apró hiányosság hátráltatja a dolgok szokásos menetét. Hol
lehet az orvos? A váratlan fordulatokban, felismerésekben és mulatságos epizódokban bővelkedő
történet során további kérdések merülnek fel. A
kétrészes előadást végig lehet könnyezni, sokáig a
röhögéstől, a végén kicsit a sírástól is.
Szabadtéri Színpad

július 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.,
16 óra.

Übergáz
amerikai akció-vígjáték, 105 perc (12)
július 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20.30 óra.
Szerelem második látásra
francia-belga vígjáték, 117 perc (12)
július 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 18 óra.
Az oroszlánkirály
amerikai családi kalandfilm, dráma, 115 perc (6)

július 18., 19., 20., 20.15 óra, július 21., 22.,
16.15 óra, július 23., 24., 18.15 óra.
Esküvő a topon
ausztrál vígjáték, 113 perc (12)
július 25., 26., 27., 16.15 óra, július 28., 29.,
18.15 óra, július 30., 31., 20.15 óra.
Itt járt Britt-Marie
svéd dráma, 94 perc (12)
július 25., 26., 27., 20.15 óra, július 28., 29.,
16.15 óra, július 30., 31., 18.15 óra.

július 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 16 óra.
Pompon klub
angol-amerikai vígjáték, 91 perc (12)
július 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 18 óra.
Anna
francia akcióthriller (16)
július 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 20 óra.
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Éjjel-nappal múzeum
 folytatás az 1. oldalról
A hónap műtárgya rendezvények
hangulatát megidézve Aba-Novák
életművében kiemelkedő darabot mutattak be. Aba-Novák Vilmos az egyik
legvitatottabb és legkülönlegesebb
festő a magyar modern festészetben.
Picasso „barbár zseninek” nevezte, a
névre pedig munkásságával igen rászolgált. – Rendkívül mélyérdeklődésű, tisztánlátó ember volt – hangzott.
Már fiatalon festőművésznek készült,
a nagyobb áttörést azonban a Római
Magyar Akadémia ösztöndíja hozta el

számára. Ekkor kezdte el a reneszánsz
festők munkáit tanulmányozni és
szorosabban megismerkedett a temperafestékkel. Ez az olajfesték szinte
minden festő számára kedvező anyag,
ugyanakkor Aba-Novák túl gyorsan
dolgozott hozzá. Dinamikájáról árulkodott az a történet is, melyet Csiszár
Róbert osztott meg a hallgatósággal. A
festő olyan gyorsan készített rézmetszetet, hogy amíg társai dolgoztak, elkérte

a lemezt és belekarcolta a hátoldalára
a saját alkotását. Ebből adódóan számos Aba-Novák rézkarc mögött valaki
más munkája is megtalálható. A festő
jellemzője az is, hogy nem akart izmusokhoz tartozni. A harsány vagy világos
színeket lazán ábrázolta sötét háttér
előtt, megragadva az erős kontraszthatást. Főként a formavilággal játszott,
így akár egy-egy ecsetvonással is elérte
a kívánt alakzatot. Ábrázolásaiban előszeretettel jelenítette meg az egyszerű
paraszti világot fekete háttér előtt. Az
Itatás című festmény szintén sötét hát-

téren kidolgozott, gazdag formavilággal
megáldott festmény, melyben tökéletesen érvényesül az aranymetszés szabálya. Az impresszionizmus hajnalán, az
1800-as évek közepétől a festők száműzték palettájukról a sötét és a szürke
színeket, ezeket Aba-Novák igyekezett
visszahozni a vászonra. A képen látható
szürke szarvasmarhák piros kontúrja, a
könnyed ecsetvonásokkal megalkotott
galambok, a fehér istálló omladozó va-

kolata mind Aba-Novák zsenialitásáról
árulkodik.
– Ez a különleges festmény jó
kezekbe került Szikra István galériájában – zárta gondolatait az előadó,
majd átadta a szót a közönség soraiban
ülőknek. A kötetlen beszélgetés a már
hagyományos művész ebéddel zárult
Szikra István jóvoltából.
Délután a Hamza Gyűjtemény és
Jász Galériában folytatódott az idén is
népszerű Múzeumok Éjszakája. Farkas
Edit a Múzeumok Éjszakája esemény
pedagógiai nevelését tűzte ki célul,
mellyel a gyerekek játszva tanulhatnak.
Ezt a vezérfonalat megragadva Hamza
Dezső Ákos fény-árnyék játékát alapul
véve fénycsapdát készíthettek a gyerekek. „Nem véletlenül választottuk a
fénycsapdát, ugyanis most vagyunk túl
az év legrövidebb éjszakáján, innentől
kezdve pedig egyre hosszabbak lesznek
az esték, és valahogy meg kell őriznünk
a fényt.” – részletezte az inspiráció forrását, melyet transzparens papír, karton
és némi gyermeki kreativitás tett kézzelfogható élménnyé.
A Hamza Múzeum képzőművészeti foglalkozásáról átvonult gyerekeket – akik az elkészített fénycsapdákat
szorongatták –, és a felnőtt vendégeket
is az est háziasszonya, Szőllősi Gabriella
köszöntötte a Jász Múzeumban.
Hortiné dr. Bathó Edit igazgató as�szony hangsúlyozta: Az idén 145 éves
évfordulóját ünneplő Jász Múzeum már
tizenhárom éve aktív tagja az országszerte lebonyolításra kerülő eseménynek,
öt éve pedig együttműködés keretében
hívják életre a vidéki érdeklődők számára is vonzó rendezvényt. „Ez az ös�szefogás nagyon jó, és nemcsak ezen
az alkalmon dolgozunk együtt, hanem
egész évben, sok programon erősítjük
egymást.” – méltatta a közös munkát,
amit a korábbi programok házidazdái is
megerősítették.
A nap az elmúlt évszázadok meg-

csoport

Partner Szigeti Kft.

A
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Jégkár és
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javítása!
Ivanics Zsolt

30/9767-380
Jászberény, Rezeda u. 45.

www.ivanicshorpadasjavitas.hu

facebook.com/
berenycafe

idézésével, muzsikával, prózával és ruhabemutatóval folytatódott, ha pedig
valaki kimelegedett az időutazásban,
csatos bambival és ízletes szendvicsekkel tölthette föl a készletet a következő
korszakba történő kiruccanásra.
A kicsik nagy örömére a Lóca
Együttes néphagyományokat és népszokásokat felelevenítő műsorral készült, melynek elengedhetetlen részei
voltak maguk a közönség soraiban ülő
gyerekek. Az aktuális ünnepkörhöz,
jeles naphoz kapcsolódó mondókákat,
népdalokat vagy népi játékokat sem
vetették meg a lurkók, sőt, a Megy a
gőzösre minden noszogatás nélkül pattantak föl székeikből, hogy aztán egymásba kapaszkodva körbejárják a színpad előtti teret.
Természetesen a szülőkre is gondoltak a szervezők, és egy-egy finom
párlattól illatozó pohárral tették még
élvezhetőbbé a Jász Múzeum állandó
kiállítását, mialatt a család apraja a
Nagyszülők és unokáik játékai című
tárlatban gyönyörködhetett.
Az est egyértelmű fénypontjának
„Az otthonkától a haspólóig” zenés
divatbemutató számított, ami nem
véletlen, a Hortiné dr. Bathó Edit
által narrált produkció egyszerre bizonyult humoros és ismeretterjesztő

műsorszámnak, mely nagyban volt
köszönhető a Jászsági Hagyományőrző Egylet szórakoztató, improvizatív előadásmódjának. A divattörténet
képzeletbeli nagykönyvét az 1970-es
éveknél ütöttük fel, ezt követően pedig
áttekintettük egészen napjainkig, kezdve a piros vájlingot szorongató háztartásbelitől, a tupperszakértő, recepteket
már okos telefonba gyűjtő édesanyáig.
De nemcsak az élet alakította szerepkörök öltözékeit vizsgáltuk meg, az
olyan hétköznapi foglalkozások, mint
a nővér, a tanár vagy a barkácsmester
is terítékre kerültek. Ruházatuk megőrizte az adott kor gazdasági, technikai
fejlődését, a modern ízlés számára kissé
idegen stílusvilágát. A zenés időutazás
egyöntetűen elnyerte a nézők tetszését,
akik vastapssal jutalmazták a fantáziadús megvalósítást.
A program záró momentuma a
Sárkánykönny zenekar fellépése volt,
akik Jászberényben álmodták meg azt
az akusztikus folk-fantasy irányzatot,
mely leginkább a középkori dallamvilág hangulatára hajaz. Az európai
történelem varázslatokkal, sötét misztikummal teli időszakát igyekeztek a
múzeum udvarára idézni zeneileg igényes, mondanivalóban gazdag repertoárjukkal.

19 │ 02 │ 15.
SIGNAL-PRINT NYOMDAIPARI ÉS
KERESKEDELMI KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS
TÁMOGATÁSBÓL ÚJ NYOMDAIPARI
ESZKÖZÖK BESZERZÉSE JÁSZBERÉNYBEN.
A Signal-Print Kft. 178,77 millió forint uniós támogatást nyert a „Mikro-, kis- és
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című pályázati kiíráson a
Széchenyi 2020 program keretében.
A 357,00 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból a vállalkozás
új, modern termelőeszközök beszerzését valósítja meg.
Signal-Print Kft-t 1998-ban alapították, nyomdaipari termékek előállításával foglalkozik Jászberényben található telephelyén. A vállalkozás termékeit és gyártástechnológiáját a piaci elvárásokhoz igazítja, melyhez nagyfokú rugalmasság és a
legkorszerűbb gyártóeszközök szükségesek. A vevői állomány, továbbá a piaci
igények növekedése megkívánja a társaságtól, hogy gépparkját a legmodernebb,
számítógéppel vezérelt eszközökkel szerelje fel és bővítse. A fejlesztéssel nemcsak a kapacitás és a termékminőség növelhető, hanem magasabb hozzáadott
értékű, továbbá alacsonyabb fajlagos költségű, hatékonyabb gyártás valósítható
meg. A jelenleginél nagyobb volumenű termékgyártásra is igény mutatkozik a piacon, azonban az eddigi eszközpark kapacitása erre nem megfelelő, azonban jelen
projekt keretében beszerzett eszközök segítségével több és nagyobb hozzáadott
értékű termék létrehozására lesz képes a cég, mely növeli árbevételét.
A befejezés időpontjára a Signal-Print Kft. megvásárolja és beüzemeli a projekt keretében beszerezni kívánt termelőeszközöket (Heidelberg Speedmaster XL 75-5-P
nyomdagép, LED UV szárító).
A beruházás megvalósításával a társaság képessé válik a megnövekedett vevői
mennyiségi- és minőségi igények kielégítésére. A beruházásnak köszönhetően a
társaság 71 munkahelyet tud megőrizni,
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében előreláthatólag 2019. július 31-re
valósul meg, melyről bővebb információt a www.nyomdasz.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:

Pető Máté
Signal-Print Kft.
5100. Jászberény, Jásztelki út 83.
E-mail: signaliroda@nyomdasz.hu
Tel.: +3657-500970
Fax: +3657-500975
Web: www.nyomdasz.hu
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Egy élet munkája hímzésekben
 folytatás az 1. oldalról
Az akkor épp komoly betegségéből
felépülő Katalint lelkesedése és szorgalma emelte ki, a rábízott feladatban
pedig kiválóan helytállt. – Úgy emlékszem vissza, hogy amikor átadtam neki
a feladatot, biztonságban éreztem a
szakkör jövőjét. Katika előtt – személyes elkötelezettségének, tudásvágyának, szorgalmának köszönhetően – kinyílt egy olyan világ, amelyről talán ő is
csak álmodott – hangzott a
méltatásban. Az akkori kihívást párhuzamba állította az
Égig érő paszuly meséjével,
melyben a mesehős megküzdött az előtte álló feladatokkal a boldog végért. Katika,
akárcsak a mesehős szintén
céltudatosan haladt előre,
de három próbánál jóval
több feladata akadt. 1982ben a Népművelési Intézet
és a Jászberényi Tanítóképző Főiskola szervezésében
hároméves tanfolyam elvégzésével szakképzett szakkör
vezető lett. Ez idő alatt működött egy városi fenntartású szakkör Misi Éva néni
vezetésével is. A két szakkör
1997-ben egyesült, ekkor
vette fel a Fejér Mária Népi
Díszítőművészeti Szakkör
nevet, melyet Vasné Sass Katalin vezetett tovább.
A szakkörben a magyar nemzet
minden tájegységének hímzésével megismerkedtek a tagok, de ezek közül is
kiemelt érdeklődés övezte a Jászság hímzéskultúráját. A motívumok, színvilág
elsajátítására Hortiné dr. Bathó Edittől,
a Jász Múzeum igazgatóasszonyától kértek útmutatást, aki elismert szaktekintély révén segítette a hímzőket.
A Déryné Művelődési Központ és
a Jász Nonprofit Kft. támogatásával
létrejött a Jász Népi Művészeti Alkotóközösség, amely új kapukat nyitott
meg a hímzéshagyomány népszerűsítésében. A csoport létrejötte, valamint
szakkönyvek és helytörténeti anyagok

buzgó tanulmányozása meghozta a kívánt sikert, hiszen évente szaporodott
és szaporodik a zsűrizett kézimunkák
száma. Jelenleg 160 darabos a kollekció, mely Katalin és a szakköri tagok
munkáját dicséri.
A kiválóan működő csoport Katika
lelkesedésének köszönhetően aktívan
részt vett helyi, megyei és országos kiállításokon, konferenciákon, népművészeti- és kézműves bemutatókon,

mellyel messze vitték a Jászság jó hírét.
Munkássága határokon túlra is eljutott,
többek között Kínában, Japánban,
Olaszországban és Angliában is megcsodálhatta a világ a hímzéseit.
Áldozatos munkáját számos elismerés igazolja. 2001-ben Vasné Sass Katalin megkapta a Népi Iparművész címet,
majd háromszor öt éven át zsűrizésre
vitte szakkörének legékesebb munkáit,
ezzel a megyében egyedüliként megvédte a címet. Idén március 22-én a „Jászsági szűcshímzés továbbéltetése” mint
nemzeti érték bekerült a Nemzeti Értéktárba. Mindemellett a méltatások sorát
felülírja az a 40 év, amit maga mögött
tudhat a szakkör. A benne tevékenykedő
asszonyok időt és energiát nem sajnálva

Zene határok nélkül
Szombat este a Déryné Rendezvényház dísztermében nagy sikerrel vendégszerepelt a Finnországból, Akaa
városából érkező Sommelo Kórus.
sz. l.
Az amatőr énekesekből álló
vegyeskar a szintén Akaa városában élő
Balázs Györgyöt kereste fel azzal a kéréssel, hogy cserekapcsolatot alakítanának
ki egy magyar kórussal. Balázs György
a Tamperei Filharmonikus Zenekar
brácsás és szólamvezetője tolmácsolta kérésüket a Székely Mihály Kórus
karnagyának, Vlaszati Erikának. A szerencsés egymásra találásból mára közös
koncert-tervek születtek, melynek egyik

szép példája volt a szombati fellépés.
A több mint negyven éve alapított
finn kórust 2017 óta vezeti Marjukka
Manner. A Sommelo széles repertoárjában megtalálhatók zsoltárok, spirituálék,
hagyományos és a-capella dalok, modern
dalok valamint finn és külföldi népdalok
is. Ez utóbbiakból adtak ízelítőt a kórus
tagjai, sőt megbirkózva a magyar nyelv
nehézségeivel Kodály Zoltán Esti dala is
felkerült a zenei palettára. Szintén magyar nyelven az Ősszel érik babám és a
Tábortűznél című dal is felcsendült.
Végezetül Verdi Nabuccojából a
rabszolgák kórusát közösen énekelte a
két kórus, akiket Farkasné Szőke Tünde,
a Palotásy János Zeneiskola igazgatóasszonya kísért zongorán.

értékteremtő küldetést vállaltak magukra. „Örömet jelent egy szép motívum
megőrzése, öröm, ha megajándékozhatunk valakit, ha látjuk a csodálkozó
tekintetet a teljesítményt értékelve. A
kézimunkázó ember sokat tesz a saját
maga és a környezete lelki egészségért is”
– mondta Gyurkó Miklósné.
A méltatások után Völgyi Károlyné
Reményik Sándor versével örvendeztette meg a hallgatóságot, majd a város és
a helyi kulturális szervezetek
képviselői köszöneteként virágcsokrok és ajándékcsomagok átadása következett. Ezt
követően Vasné Sass Katalin
a szakkörösöknek személyenként emléklapot adott át
szintén megköszönve munkájukat.
A megnyitó hivatalos részének végéhez érve Polgár
Nikolett és Bomlász Bence, a
JNE néptáncosai mutatták
meg táncos tehetségüket.
Ezután a közel száz alkotást
felsorakoztató
kiállításon
megcsodálhattunk többek
között az Alföld északi tájrészére jellemző matyó hímzést, az ennél jóval fiatalabb
sióagárdi hímzést, ami a
kalocsai hímzések mellett
szintén egy színes kompozíció. Az alkotások sorából nem maradt
ki természetesen a zöld fonállal kidolgozott jászsági szűcshímzés sem, mely
számos párnát, keszkenőt, kötényt, sőt
még baba rugdalódzót is díszített. Ez
utóbbi szép példája volt a kézimunka
időtlenségének, mely ma is divatos és
aktuális. Vasné Sass Katalin lapunk
kérdésére elárulta, hogy óriási öröm
számára a jubileumi és életmű kiállítás, melyben tényleg egy élet munkája
van. Reményét fejezte ki, hogy lesz, aki
továbbviszi a hímzés hagyományát és
ezúton is kérte a fiatalok csatlakozását.
A kiállítás július 3-ig hétköznapokon 9 és 17 óra között, valamint szombaton 9 és 13 óra között látogatható a
Déryné Rendezvényház dísztermében.

Magasztos dallamok találkozója
Vasárnap délután a Szentkúti templom hűvösében három kórus hangversenyét élvezhettük a kiváló akusztikájú épületben.
kárpáti
A Székely Mihály Kórus invitálására Szlovákiából és Finnországból érkeztek hozzánk énekkarok. Meg is teltek a
padsorok zenebarátokkal annak ellenére, hogy előző nap a Déryné Rendezvényházban már bemutatkozott a házigazda és a finn kórus. Igaz, akkor egy
könnyedebb repertoárt hoztak magukkal, míg Isten házában a helyszínhez
méltó magasztosabb művekkel készültek ismét elkápráztatni a hallgatóságot.
Elsőként a Székely Mihály Kórus
műsorát élvezhettük, akik népdal-feldolgozásokat, egyházi és komolyzenei
dalműveket hoztak repertoárjukban
Vlaszati Erika dirigálásával és Farkasné Szőke Tünde zongorakíséretével. Az
immár több mint négy évtizede működő kórus az évek folyamán számos jó
kapcsolatot épített ki hazai és külföldi
énekkarokkal egyaránt. Gyakran járnak vendégszerepelni és hívják itthoni
fellépésre dalos barátaikat. A szlovákiai
Pro Kultúra Férfikarral már több alkalommal szerepeltek közös fellépésen.
A füleki székhelyű férfikar egészen a
nyolcvanas évekig munkás dalárdaként
létezett, ezért a régi idők emlékeként

repertoárjukban a népdalok, népdalfeldolgozások mellett munkásdalok is
szerepelnek. A kórust Fehér Miklós karnagy irányítja már negyed évszázada.
Az énekkart ma már vegyes foglalkozású, az élet szinte minden területéről érkezett dalos lelkű férfiak alkotják, akik
hisznek a dal közösségteremtő erejében.
Büszkén képviselik Füleket, a zömében
magyar lakta kisváros kulturális hagyományait. A Székely Mihály Kórus
2017-ben kapott meghívást a kisváros
fesztiváljára, majd ezt követően a jászberényiek viszonozták az invitálást,
hogy egy szép közös énekléssel tovább
erősítsék a kapcsolatot. Műsorukat ez-

úttal egy csodálatos Ave Maria nyitotta,
amely a folytatáshoz hasonlóan méltán
aratott sikert a hallgatóság részéről.
A koncert záró harmadában a
finnországi Sommelo Kórus szerepelt
Marjukka Mannel vezényletével. A
kórus városának meghatározó kulturális tényezője több mint negyven éve.
Széles repertoárjukkal sikerrel szerepelnek nemzetközi kórusversenyeken, sőt
lemezfelvételeik is készültek. Szentháromság vasárnapja tiszteletére az első
mű az ünnep jegyében szólt, a folytatásban pedig hasonlóan magasztos
énekeket hallgathattunk a csodaszép
hangú kórustagoktól.
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Nyári hőségben vén tölgy árnya bújtat
Péntekig
alapvetően
száraz, kissé szeles időjárás
várható, friss hajnalokkal, és
közel 30-fokos délutánokkal. Szombaton derült lesz
az ég, marad a nyári kánikula, az alkalmanként közepesen felhős idő, ami egészen
hétfőig kitart majd. Keddtől
országszerte záporokra, zivatarokra számíthatunk, de a
hőmérséklet továbbra is 25
és 30 fok között alakul.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
június 27. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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.

június 28. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 3. szeda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 29. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 4. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 30. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 5. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

július 1. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 6. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 2. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 7. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
június 29. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: 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, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.
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Német Gyula a vezetőedző
 folytatás az 1. oldalról
Pár nappal ezelőtt aztán napvilágot is
látott, hogy az U19-es gárdával bajnokságot nyert Német Gyulát nevezték ki
vezetőedzőnek. Segítője, pályaedzője pedig volt csapattársa, Lukácsi Lóránt lett.
Nem mellesleg Lóri az U15-ös csapattal
lett bronzérmes. Az új kapusedzőt sem
kell bemutatni futballkedvelő szurkolóinknak, hiszen Juhász Tibor tagja volt az
ezüstérmes gárdának is, sőt remekül helyt
állt a kapuban, amikor a másik két kollégája megsérült. Az erőnléti edző, Panyi
Csaba viszont továbbra is tagja maradt az
edzői stábnak.
– Természetesen nagyon örülök a lehetőségnek, hogy az utánpótlás után a felnőttek edzőjeként szolgálhatom tovább a
jászberényi labdarúgást. Igaz ugyan, hogy
más csapat is megkeresett már, de Jászberényt nem cserélem el egy gárdával sem.
Annál is inkább, mert itt élek, mindenkit ismerek a legkisebbektől a legidősebb
focistáig. Segítőmmel, Lukácsi Lórival
hatéves korom óta együtt fociztunk, és
mivel ez egy bizalmi állás, természetes,
hogy vele együtt dolgozunk majd. Juhász
Tibor kapusedzőnkkel együtt focizunk
a kispályán az öregfiúk bajnokságában,
így az ő kinevezése is teljesen beleillik a

Fotó: Pesti József
képbe. Annál is inkább, mert az övé úgymond egy „külön szakma” és aki még
ma is ilyen remekül helytáll, biztos sokat
tud nekünk segíteni, mint edző is. Panyi
Csabától is sokat várunk, ismerjük a képességeit. Neki most a nyári, majd pedig
a téli alapozásnál lesz nagyon sok dolga –
mondta el érdeklődésemre Német Gyula, a JFC új vezetőedzője.
Azt is elmondta még, hogy több
olyan játékossal megegyeztek már, akik
tagjai voltak az ezüstérmes csapatnak.

Persze a tárgyalások, szerződéskötések
folytatódnak és rövidesen elválik, hogy
még kik maradnak továbbra is a JFC-nél,
illetve ennek tudatában igazolnak majd
játékosokat.
– Én arra törekszem a vezetőkkel
együtt, hogy minden posztra legyen két
játékos és egy egészséges verseny döntse
el, hogy mindig a legjobb formában lévő
játékos lépjen majd pályára egy adott
meccsen – mondta végezetül a volt NB
II-s gólkirály.

Portóban játszottak a JFC öregfiúk
A Jászberényi FC öregfiúk csapata
meghívást kapott az ősztől újra első
osztályú Gil Vicente nyolc csapatos
öregfiúk tornájára, ahová húsz játékos és edző utazott dr. Gottdiener
Lajos vezetésével.
Kiss Attila
A szervezők gondoskodtak programokról, a csapatok Barcelos, Braga,
Porto nevezetességeit, látnivalóit is
megcsodálhatták, a barcelosi polgármester is fogadta a résztvevőket, majd
következett a megmérettetés.
A JFC először a szlovén NK Tabor
csapata ellen mérkőzött, és óriási küzdelemben 2:2-es döntetlent ért el. A tizenegyes párbajban Német Gyula és Tóth
Péter nem hibázott, míg Juhász Tibor kivédte a szlovének első két büntetőjét, így
a JFC jutott a legjobb négy közé.
A döntőbe jutásért az FC ellen játszottak a berényi öregfiúk, és nem vallottak szégyent. Ugyan 8:3-as sima vereség
lett a vége, de a németek (Német Gyula

és Német Gábor) azért három gólt berámoltak a portugál sztárcsapat hálójába.
A harmadik helyért a hárommilliós
Bursa városából érkezett Turkiye FC ellen kellett volna nyerni, de ez a meccs
is 2:2-re végződött. Itt a büntetőkkel
sajnos nem volt szerencséjük a jászságiaknak, így be kellett érni a negyedik
hellyel. A döntőt az FC Porto nyerte
8:1-re a Benfica ellen. A torna legjobb
kapusának Juhász Tibort (JFC) válasz-

tották a szervezők.
Az utolsó napon is újabb élmények
vártak a berényi futballistákra, az Atlanti-óceán és a Braga-Benfica meccs. Ez
utóbbin telt ház volt, és óriási hangulat,
a meccset a Benfica nyerte 4:1-re.
Várhatóan a rendező Gil Vicente
csapata is ellátogat majd Jászberénybe és kialakulhat csere kapcsolat akár
utánpótlás szinten is, ami előnyére válhatna a jászberényi labdarúgóknak.

Húszéves a berényi baseball klub

Húsz évvel ezelőtt maroknyi jászberényi fiatal megismerkedett az amerikaiak egyik nemzeti sportjával, majd gondoltak egy nagyot és megalapították a
Jászberény Stinky Sox Baseball Klubot.

Csapatuk 1999-ben kezdte meg első
bajnoki idényét a magyar bajnokságban.
Természetesen ennyi év után is folytatják
a küzdelemsorozatot, április elején veszi
kezdetét az idei baseballszezon. Városunk
csapata immáron a 21. szezonját játssza, a
bajnokság átszervezésével 2007 után újra
a legmagasabb osztályban, azaz NB1ben. Hat csapat szerepel idén. Kitűzött
céljuk a rájátszást érő első négy hely
valamelyikének megszerzése az alapszakaszban. A bajnokság mellett a Magyar
Kupában is szerepel csapatuk.
– Az U15-ös korosztályban is indul
egy csapatunk, a hatvani szakosztályra
alapuló Hunters. Hasonlóan nehéz a
küzdelem ebben a korosztályban is, de
bízunk a jó szereplésben. Emellett egy új
versenyben is megmérettetjük magunkat, nevezetesen a Koedukált Slowpitch
Softball Kupára is benevezünk. A softball

a baseball tömegsport verziója. A különbség annyi, hogy nagyobb labdával
játsszák, és kisebb a pálya mérete.
Emellett nemzetközi versenyeket is
szerveznek az idén Magyarországon. Itt
rendezik a Koedukált Slowpitch Softball
Európa Bajnokságot, klubunkból négyen
is kerettagok jelenleg, és remélhetőleg jó
eredményt érünk el a válogatottal is.
Szeretnénk végre egy saját pályát
Jászberényben, ami igencsak fellendíthetné klubunkat, azonban ehhez renge-

teg segítségre lesz szükségünk, szívesen
fogadunk bármilyen felajánlást. Már korábban megkezdtük a kapcsolatfelvételt a
várossal, jelenleg pályázati lehetőségeket
keresünk, illetve szponzorokat szeretnénk
gyűjteni célunk eléréséhez. Klubunk folyamatosan várja új tagok jelentkezését is,
utánpótláscsapatba már 8 éves kortól, de
akár felnőtt csapatunkba is. Az érdeklődők megtalálnak bennünket a közösségi
oldalakon – mondta el Kovács Balázs
klubvezető.

