Tájékoztató fizetendő adókról
Az Adóhatóság II. félévre előírt adókról
szóló tájékoztatójában a fizetési határidőről
és a befizetések részleteiről olvashatnak.
Ismertető a 2. oldalon

A könyökvédős lovag

A Déryné Deszkáin nyári színházi sorozat
záró produkciójában a Lovagias ügyet
tekinthette meg a közönség augusztus 23-án.
Tudósítás a 7. oldalon

Szemere három gólpassza

Jászberény futballcsapata három győzelemmel
és egy döntetlennel kezdte a szezont. A
sikerszéria Putnok ellen is folytatódott.
Írás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 36. szám (XXXI./36.)

Újság
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Jászberény város lapja

Az iskola csodás közösség

Elvárások
felett
szolgálni
A tízezredik gépjárművet értékesítette a Jász-Plasztik Autócentrum KIA
márkakereskedése, mely mérföldkő
egyedülálló a cég hazai partnerei
között. Az ünnepélyes átadón a KIA
Motors Hungary dél-koreai elnöke is
tiszteletét tette és gratulált az elismerésre méltó teljesítményhez.
kazsimér

nebulókat, akiket beszédében biztosított arról, hogy a lehető legjobb helyre
kerültek.
„Minden család életének vannak
fontos napjai, ilyenek a születésnapok, a névnapok, a nemzeti és egyházi
ünnepek, de úgy gondolom, hogy az
egyik legfontosabb nap a szeptember
elseje, amikor gyermekeink számára
megkezdődik a tanév. Természetesen
nem csak a gyerekek és a szülők számára fontos ez a nap, hanem nekünk
mindannyiunknak, akik azért dolgozunk nap mint nap, hogy a gyerekeink olyan iskolába járhassanak, ahol a
képességeik sokoldalúan fejlődnek, és
ahol a modern és a hagyományos pedagógiai értékek egyaránt jelen vannak,
mert szerintem csak így lehet igazán sikeres a ma iskolája.
folytatás a 3. oldalon 

Szeptember 2-án a reggeli órákban
megszólalt a 2019/2020-as tanév kezdetét jelző csengő szerte az
országban, így a városi ünnepségnek helyszínt adó Jászsági Apponyi
Albert Általános Iskola és AMI intézményében is.
Kazsimér Nóra
A központi tanévnyitón megjelent
vendégek – köztük Szabó Tamás polgármester, Zsemberi Zoltán tankerületi
igazgató, Pesti Péter intézményvezető
és Koczka Tibor tagintézmény-vezető
– köszöntése után az ünnepség kezdeteként Himnuszunk eléneklése következett. A folytatásában Pesti Péter
üdvözölte az új tanév kapujában toporgó kisiskolásokat, de legfőképp a
csengő biztató hangját elsőként halló

Alkotások fűszerezéssel
Felhő és Fátyol, ez volt a XXIX. Art
Camp Művészeti Szimpózium „hívószava” augusztus hónap utolsó tíz
napjára városunkba. Ezzel a címmel
nyitották meg augusztus 30-án az
időszaki kortárs képzőművészeti kiállításokat is, melyek az alkotótábor
idején készült munkákat mutatják be.
Demeter Gábor
Az idei, immár a huszonkilencedik Art Camp Művészeti Szimpózium
szervezői – Koncz Gábor festőművész
és Nagy Zopán költő –, segítőikkel az

Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campusának néhány oktatóhelyiségét alakították műtermekké. Itt aztán a
Szent István ünnepét követő tíz napon át
alkothattak a táborba meghívottak. Vegyes korosztályú művészek gyűltek össze,
akik között nincs irigység, intrika, negatív hang: fiatalok, akik első alkalommal
lehettek részesei az Art Camp napjaiban
folyó alkotómunkának, és nagyöregek,
akik már évtizedek óta résztvevői ennek
a képzőművészeti eseménynek, közöttük
olyanok, akik műalkotásban szárnyaikat
próbálgató gyermekeikkel érkeztek..
folytatás a 7. oldalon 

Jászkürt Újság
az expón
Szeptember első hétvégéjén, 6-8-ig,
péntek és vasárnap között a város főterén és a Lehel Vezér Gimnáziumban
immár kilencedik alkalommal rendezi meg Jászberény városa a Jász-Expo
és Fesztivál elnevezésű, nyárbúcsúztató rendezvényét. Az Expo – a Jászság
kirakataként - mindenekelőtt cégeknek, vállalkozásoknak kínál bemutatkozási lehetőséget, ezzel aktuális
képet adva a régió gazdaságáról.
A három napos rendezvényen a
gazdaság meghatározó szereplői mellett
a térségben működő médiumok is bemutatkoznak, alkalmat adva a közvetlen találkozásra, kapcsolatok építésére. Az eseményen a hagyományokhoz
híven a Jászkürt Újság/BerényCafé is
képviselteti magát. A gimnázium területén felállított standunknál az érdeklődők találkozhatnak a lap és a honlap
szerkesztőivel, újságíróival.
Várjuk kedves olvasóink tapasztalatait, az újsággal kapcsolatos pozitív és
negatív észrevételeiket egyaránt. Standunknál megtalálhatják legfrissebb lapszámainkat, továbbá korábban megjelent újságainkból is válogathatnak.

Az augusztus 29-i, ünnepélyes átadó kezdeteként Dowan Kim elnököt,
Nagy Norbertet, a KIA Motors Hungary ügyvezető igazgatóját, Pócs János
országgyűlési képviselőt, Szabó Tamás
polgármestert, a Kasza család tagjait,
Kovács Róbertet, a Jász-Plasztik Autócentrum Kft. ügyvezetőjét, Nagypál
Csabát, a Jász-Plasztik Autócentrum
KIA kereskedelmi igazgatóját, és végül, de nem utolsó sorban, dr. Hajnal
Mónika Zsuzsannát, leendő tulajdonost
üdvözölte a konferanszié.
A csapatra mindig is jellemző optimizmussal vágott bele a Jász-Plasztik
Autócentrum Kft a KIA gépjárművek
értékesítésébe 2005-ben, amikor még a
legmerészebb álmaikban sem gondolták
volna, hogy mintegy másfél évtized alatt
tízezer gépjármű hagyja el az átadó állomást. Ezen apropóból elsőként a KIA
Motors Hungary elnöke osztotta meg
ünnepi gondolatait, melyeket Nagy
Norbert tolmácsolt a hallgatóságnak.
folytatás a 4. oldalon 

Fogathajtás vendégsikerrel
Jászberényben már több éve hagyomány, hogy augusztus végén fo
gathajtó versenyt rendeznek. Ez a
tradíció idén is folytatódott, így augusztus 31-én szombaton, a külső
Lehel futballpályán adtak egymásnak randevút a fogathajtók.
Ács Tibor
A XII. alkalommal rendezett fogathajtó versenyt, amire bizonyára a jó
időnek is köszönhetően nagyon sokan
kilátogattak, a Jászság országgyűlési képviselője, Pócs János nyitotta meg.

– Szakmai kihívás a fogathajtás zökkenőmentes lebonyolítása, ugyanakkor
a lovassport népszerűsítése a mai rendezvény fő célja. Nem mellékes a régen
látott barátokkal, ismerősökkel való találkozás, akikkel egy hangulatos napot
szeretnénk eltölteni akár egy pohár bor
és egy jó ebéd mellett – mondta el ifj.
Darázs István versenyigazgató. Azt is
hozzátette még, hogy a 2018. évi színvonalas rendezvénynek köszönhetően
ezúttal is népes mezőny gyűlt össze.
Három megye Pest-, Heves- és JNKSZ
versenyzői tettek eleget a meghívásnak.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Meghívó városbejárásra
Szeretettel meghívom a 2. számú választókerület lakóit a szokásos, ciklus végi városbejárásra és képviselői
beszámolómra, 2019. szeptember
9-én, hétfőn.
A bejárásra autóbusszal megyünk
és 17 órakor indulunk a Lehel Vezér
Gimnázium elől.
Útvonal: Angyalkert Óvoda a
Jásztelki úton, új bölcsőde a Magyar
utcában, Jégcsarnok, Városi stadion,
Ökoturisztikai Látogatóközpont az állatkert mögött, 32-es út, Gyöngyösi út,
fogyatékkal élők új napközi otthona a
Toborzó úton.
19 órától beszámolót tartok a Székely Mihály Tagintézményben, a főposta mellett.
Meghívott vendégeink: Szabó Tamás polgármester, Ferencvári Csaba és
Tamás Zoltán bizottsági elnökök, He-

gyi István és Lányi László irodavezetők,
Horgosi Zsolt vezérigazgató és Tóth Endre ágazatvezető, a JVV Nonprofit ZRt.
képviseletében.
Tisztelettel hívom és várom Önöket!
Önkormányzati képviselőjük:
Nagy András

Tájékoztató a 2019. II. félévi
fizetendő adókról és
egyéb kötelezettségekről
Tisztelt Adózók! Önkormányzati
Adóhatóságunk tájékoztatja Önöket, hogy a II. félévre előírt adók/
adóelőlegek fizetési határideje 2019.
szeptember 16. hétfő.
A befizetések teljesítéséhez szükséges egyenlegértesítőket és a magánszemélyek nevére szóló csekkeket adóhatóságunk az év elején postázta. Az
Építményadó számla
Telekadó számla
Magánszemély kommunális
adója számla
Idegenforgalmi adó
Helyi iparűzési adó számla
Gépjárműadó számla
Talajterhelési díj
Bírság és végrehajtási költségek számla
Késedelmi pótlék számla

ügyfélkapuval rendelkező adózók az
E-Önkormányzat Portál szolgáltatásán
keresztül, folyamatosan tájékozódhatnak az aktuális számlaegyenlegükről.
Amennyiben helyi adó, gépjárműadó, valamint egyéb fizetési kötelezettség áll fenn, akkor azokat a Jászberény
Város Önkormányzatának az MKB
Bank Zrt-nél vezetett alábbi számláira
kell megfizetni:

Étterem az iskolákban

A Jászsági Általános Iskola Székely
Mihály tagintézmény ebédlőjének és
konyhájának felújítása alkalmából
rendezett avató ünnepségre érkeztek
a sajtó munkatársai hétfő délután az
intézmény Petőfi utcai épületébe.
kárpáti

A rendezvényen elsőként Szabó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket; a tankerület képviselőit, a
szolgáltató vállalat jelenlévő tagjait és
a média munkatársait. A közétkeztetés
a városi érdekszférába tartozik, így teljes mértékben városi felelősség, amihez
hozzátartozik az étkező helyeknek a műszaki kialakítása is. A cég egy éve működik a városban, mint a közétkeztetést
biztosító társaság. A munkakapcsolat
kezdetekor már tisztában volt vele az önkormányzat, hogy az étkezdét olyan korszerű állapotba kell hozni, ami egyfelől
az igénybe vevő gyerekek, másfelől pedig a konyhatechnika számára higiéniai,
élelmezésügyi és komfortszempontból
teljes mértékben a 21. századhoz méltó
legyen. Ennek a beruházásnak a lezárását ünnepeljük meg most az esztétikus
ebédlő és a modern melegítőkonyha felavatásával. A polgármester hozzátette, a
Gyakorló iskola étkezdéjének felújítása
a következő megoldandó feladat, de az
összes tanintézményt ilyen szempontból

is szemmel tartja a város mind műszaki állapot, mind a benne folyó szakmai
munka tekintetében. Ennek jegyében a
tanévkezdés apropóján a tankerületi vezetővel egyeztetve minden, az éves működés kritériumában lényeges információt megosztott egymással a városvezetés
és a tankerület. A polgármester a további jó együttműködés jegyében vette át
jelképesen az étkezdét.
A következőkben Takács Zsolt,
a szolgáltató cég vezetője elmondta,
hogy az elmúlt egy évbe elég sok megoldandó feladatot besűrített a vállalat.
Mindenekelőtt 110 millió forintért fő-

10300002-10697900-49020272
10300002-10697900-49020289
10300002-10697900-49020296
10300002-10697900-49020416
10300002-10697900-49020320
10300002-10697900-49020399
10300002-10697900-49020351
10300002-10697900-49020337
10300002-10697900-49020344

Fizetési módok:
A bankszámlavezetésre kötelezett jogi személyeknek utalással kell
teljesíteniük a fizetési kötelezettségüket. A magánszemélyek részére az év
elején postázott csekkek QR kóddal
(egy négyzetben telefonnal leolvasható vonalkód) vannak ellátva, amely
a postai befizetés mellett alkalmassá
teszi az „iCsekk" szolgáltatással történő befizetést, okostelefonnal. Továbbá
Önkormányzati Adóhatóságunk ügyfélszolgálatán – ügyfélfogadási időben lehetőség van bankkártyával történő fizetésre POS terminálon keresztül, illetve
a nap 24 órájában a jaszbereny.eado.hu
Elektronikus Adó Rendszer felületéről a
regisztrált adózók online bankkártyás fizetést indíthatnak. A befizetési határidő
elmulasztása esetén a fizetési határidőtől
a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék
kerül megállapításra.
Tájékoztatjuk azokat az adózókat,
akik határidőben nem tudnak fizetni,
hogy automatikus részletfizetési vagy
fizetési könnyítési kérelmet nyújthatnak be. A törvényben meghatározott
feltételek fennállása esetén (pl.: ingó,
ingatlan fedezet rendelkezésre áll) fizetési halasztás vagy részletfizetés en-

2019. szeptember 5.

gedélyezhető. Az egyéni vagy társas
vállalkozóknak lehetőségük van helyi
iparűzési adóban szeptember 16. előtt
adóelőleg módosítását kérni (számításokkal és könyvelési adatokkal alátámasztva), amennyiben a várható adó
összege nem éri el a 2018. évi adatok
alapján fizetendő adóelőleg összegét.
A befizetéshez szükséges egyéb információk Jászberény város megújult
www.jaszbereny.hu honlapján a Városháza/Irodák/Adóigazgatási Iroda Adóügyek menüpont alatt találhatók.
A kérelemhez szükséges adatlapok elérhetők és elektronikusan beküldhetők
az E-Önkormányzat Portál felületéről
vagy személyesen átvehetők az irodánkban. A gazdálkodó szervezetek és
egyéni vállalkozók kizárólag elektronikusan intézhetik az adóügyeiket!
Köszönjük, hogy a befizetett adójukkal hozzájárulnak Jászberény fejlődéséhez.
Önkormányzati Adóhatóság
Adóigazgatási Iroda címe:
5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44.
Tel: 57/505-711
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd,
Péntek: 7.30-12 óráig, Szerda:
7.30-12 óráig és 13-16:30-ig.

IX. Jász Expo és Fesztiválhoz kötődő útlezárások

A lezárás ideje, helye: 2019. szeptember 5., 6 óra – szeptember 9.,
16 óra: Szentháromság tér, Szervízút
A lezárt területen belül lakók is csak korlátozottan
közlekedhetnek gépjárműveikkel.

zőkonyhát létesítettek, ahol kifejezetten csak a jászberényi gyerekek számára
készül az étel. Innen szállítják ki aztán
a tagintézményekbe, nyolc óvodába és
öt iskola melegítőkonyháihoz tálalásra
a kétezer adagnyi ebédet, tízórait és
uzsonnát. Nagy hangsúlyt fektetnek
az étkezési élmény javítására. Egyre
több ebédlőt újítanak fel országszerte,
amelynek célja, hogy étteremszerű közegben tudjanak étkezni a diákok. Az
étkezési élmény javításának érdekében
indult el a Krém Road Show, amely
már kétszer járt Jászberényben is. Ekkor a Duna Gastro Kft. nagykövetével
találkozhattak a gyerekek, akivel együtt
különböző egészséges tízóraikat készítettek. A program célja élményszerűen
bevezetni a diákokat az egészséges és
változatos ételek világába.
A Székely iskolában történt beruházás megközelítőleg másfél hónap
alatt zajlott le a város határozott műszaki tartalom igényének mentén. Mindezt a cég kiegészítette plusz műszaki
tartalmakkal, ami összesen mintegy tíz
és fél millió forintos fejlesztést jelent. A
cégvezető megköszönte az önkormányzatnak és a tankerületnek az együttműködést, illetve a polgármesternek
a mindenre kiterjedő figyelmet, amit
munkájuk iránt az elmúlt egy év során
tanúsított.

Megújuló önkormányzati utak
A napokban megkezdődtek az önkormányzati utak felújításának előkészítő munkálatai. Ez évben az itt
felsorolt utak kerülnek felújításra:
Bakki József utca teljes szakasza;
Bajnok utca Platán-Gyárfás utca közötti szakasza; Tímár utca folytatása a
Jász-Plasztik Kft. felé; Szúnyogos utca
Ferencesek tere - Pákász utca közötti
szakasza; Rét utca Szent István krt-tól
a Páfrány - Vásárhelyi csomóponttal
együtt; Rácz utca a Szent Imre herceg úttól a Rácz utca 15.-ig; Hatrózsa
utca teljes szakasza; Pelyhespart utca
Hatrózsa - Szilfa utca közötti szakasza;
Kert utca+ a Sikló utca a Csana utcai
csomópontig; Gallér utca a Gallér utca
15-től a Munkás utcáig terjedő szakasza; Balaton utca Deák Ferenc - Sátor

Emlékezés

(1934-2013)

halálának 6. évfordulójára.
Szerető családja

utca közötti szakasza; Szövetkezet út
8-20 társasházak mögötti parkoló.
A kivitelezés kezdő időpontjáról
minden érintett ingatlantulajdonost
írásban értesítünk. Az útfelújítás ideje
alatt forgalomkorlátozásra, az aszfaltozási munkavégzés időszakában 1-2

napos teljes útlezárásra kell számítani.
Kérjük minden érintett ingatlantulajdonos és a felújítással érintett utakon
közlekedők türelmét és megértését.
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

Hálás szívvel mondok
köszönetet mindazoknak, akik

SZUHÁR ISTVÁNNÉ

szül: Baranyi Rozália (1941-2019)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik segítőkész odaadó
munkájukkal segítették az Anyukám
mindennapjait a Jászberényi kórházban,
dr. Ócsai Antal, dr. Fábián Ilona,
dr. Ördög László, nővérek, ápolók és
gyógytornászok. Külön megköszönve
a IUSTA Temetkezési Vállalat segítségét.
Szerető családja

Kis Lajos
(1945-2017)

halálának 2. évfordulójára
emlékezünk.
„Gondolatban sírodnál suttogom a neved,
Gondolatban sírodnál megfogom a kezed.
Gondolatban azt kívánom, hogy itt legyél
velem és Te ott vagy, mert érzem,
hogy szorítod a kezem.”
Nagyon szeretünk és soha nem feledünk.

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

Iskola / Város

2019. szeptember 5.

Az iskola csodás közösség

 folytatás az 1. oldalról
Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen azt mondhatom, hogy ezek a körülmények biztosítottak az Apponyiban
és biztos vagyok abban, hogy adottak
a Jászság valamennyi általános és középfokú intézményében. Felkészülten
és nyugodtan indítjuk a 2019/2020-as
tanévet, köszönöm ezt mindenkinek!”
Az évnyitó résztvevőit a harmadik,
negyedik és ötödik osztályos mosolygós diákok örvendeztették meg iskolára hangoló műsorszámukkal, melynek
örömteli hangulata megalapozta a soron következő beszédben elhangzottakat. Szabó Tamás polgármester hangsúlyozta: a hétköznapokat, tanítási
napokat sokféleképpen meg lehet élni,
ugyanakkor nem törvényszerű, hogy
azokra nehéz teherként, csak feladatként, megpróbáltatásként gondoljunk.
– Az iskola csodás közösség, ezer és egy
élményt tartogat számotokra – zárta
köszöntőjét, és emlékeztette a diákokat, a következő nyári szünet eljöttéig
már csak 284 nap van hátra. A tréfás
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Ünnepi koncertsorozat
Ebben az évben is augusztus huszadikán, kedden került sor az új kenyér felszentelésére és a hivatalos városi ceremónia megtartására, ám idén a hosszú
hétvége lehetőségeit kihasználva már
előző nap élvezhették a városlakók az
államalapítás ünnepéhez kapcsolódó
szórakoztató programokat.
k. n.
Mint előző számunkban – ünnepi tudósításunkban –, jeleztük, ezúttal
kettős bontásban, ily módon két eltérő
öltözetbe bújtatott lélekkel adózhattunk
államalapító Szent István királyunk emlékének, és koccinthattunk hazánk szü-

végszót követően átnyújtotta az önkormányzat legkisebbeknek címzett ajándékcsomagjait az osztályfőnököknek.
A folytatásban Koczka Tibor ösztönzésül kiemelte, az új év mindig új
kihívásokkal teli, ám a lehetőségek is ott
bujkálnak a mindennapokban, hogy a
diákok megmutathassák, a jó eredmé-
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a társulat ügyeletes pedagógusa jegyzi,
de repertoárjukban olyan klasszikusok is
helyet kaptak, mint a Süss fel nap, vagy
a Virágéknál ég a világ. Jó hangulatú, interaktív műsorukat vicces kérdésekkel, a
gyerekek és felnőttek énekeltetésével színesítették, így a lelkes közönségnek hála
hamar elröppent a móka ideje.
Természetesen ez utóbbi nem jelenti azt, hogy a folytatás ne lett volna
legalább ennyire mulattató, hiszen a
magyar popzenei élet egyik leghíresebb
családját, a Neotont idézte meg egy
szolnoki formáció. Noha a Szimpátia
együttes csupán 2018 év elején alakult,
a megye fővárosának zenészei már régóta a szakma képviselői. A magukat

nyen is lehet javítani. „Vigyázunk rátok,
segítünk nektek!” – szólt végül a sorokban félénken gubbasztó elsőosztályosokhoz, akiket Békés Márta versével biztatott a termekbe indulásra. „Az iskola az
egy különös bolygó (…) a rossz dolgok
mindig rövidebbek, mint a kinti világban, de a kellemesek kicsit hosszabbak.”

Főegyházmegyei tanévnyitó Egerben

A jászberényi Nagyboldogasszony
Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium,
valamint tagintézménye, a Liska József
Katolikus Középiskola egymással karöltve vett részt az ünnepélyes eseményen.
Az ünnepi szentmise elején a fő-

és keresztény hittartalom viszonyának pontos határvonalait. Bölcseleti
írásaival új fejlődési irányt mutatott
az utókornak. Polemizáló könyveivel
egyházának egyik legnagyobb védője
lett. Szónoklataival a nyugati egyház
legtündöklőbb szónokává emelkedett.
Közel háromszáz levelével az akkori
művelt világ szellemi irányítójává és
minden korszak lelkipásztorának példaképévé vált.
A XX. század értelmiségének jelentős
része izmusokhoz csatlakozott, sokszor
feladva saját meggyőződését. Az írástudók akkor követnek el árulást, amikor
saját értékeiket látják ugyan, de a társadalmat más irányba terelik, és az is előfordul, hogy az értékek hiányát állítják
követendő célnak. Fontos kérdés, hogy

pásztor köszöntötte a világi elöljárókat, a főcelebránst, dr. Erdő Péter bíborost, esztergom - budapesti érseket,
a paptestvéreket és az intézmények
igazgatóit, pedagógusait. Külön öröm
számunkra, hogy iskolánk tanára: Muhari Ferenc állandó diakónus olvasta az
evangéliumot, azaz Krisztus örömhírét
osztotta meg velünk.
A bíboros úr bevezetőjében említette: szükség van a pedagógusok
feltöltődésére, lelki és szakmai felkészülésére, hiszen néhány nap múlva
becsengetnek, s lélekkel feltöltődve kell
kezdeni az új tanévet.
Szentbeszédében dr. Erdő Péter kiemelte: Szent Ágoston napja van ma, s
nagy öröm számára, hogy épp e napon
találkozhat a pedagógusokkal, hiszen ő,
azaz Szent Ágoston az egyik legnagyobb
egyházatya, tanító. Szentbeszédében
kiemelte, hogy Szent Ágoston legnagyobb jelentősége abban mutatkozik,
hogy egyházatyáink közül ő jelölte meg
legmaradandóbban az ókori bölcselet

nekünk, mai keresztényeknek mi az igazodási pont. Természetesen Jézus Krisztus
személye és üzenete a keresztény tanítás
alapja. „Ennek vagyunk munkatársai: papok, igazgatók, tanárok, tanítók. Ehhez
a felelősségteljes munkához kérjük Isten
áldását” – zárta szentbeszédét.
A szertartást követően a bíboros
előadást tartott a katolikus iskolák pedagógusainak szerepéről, melyben kiemelte, hogy a legfontosabb ismeretek
oktatása mindig is az egyház égisze alatt
történt. Kiemelte a piaristákat, akik a
szegény gyerekek oktatását tűzték ki
céljuknak. Továbbá elmondta, hogy
azokban az iskolákban, ahol a katolikus életszemléletet tűzik ki célul, nagy
gond nem lehet…Emlékeztetett arra,
hogy 2010 óta egyre többi iskola kerül
az egyház fennhatósága alá, ami nagy
örömmel tölti el.
Mindenekelőtt azonban visszatért
a kezdetekre: „A család a legnagyobb
iskola” ott kezdődik a tájékozódás a
külvilág felé, az anyanyelv kezdetleges

Az Egri Főegyházmegye Magyarország legnagyobb nem állami intézményfenntartója az oktatás területén. A tanévnyitó alkalmából
az iskolák vezetőit, lelkipásztorait,
képviselőit hívta Ternyák Csaba érsek augusztus 28-án közös imádságra, konferenciára az Egri Bazilikába,
ami zsúfolásig megtelt.
Kelemen Csilla

ismerete. Mint előadásában hangsúlyozta: a család a közösségi élet legelső
iskolája, és a családból való „kinövést”
követjük mi pedagógusok, és nem
mindegy, hogy mekkora sikerrel.
Bíboros úr előadását követően „Teológiából pedagógusnak lenni” címmel
dr. Papp Miklós görög katolikus lelkész,
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskola docense lelkesítette előadásával a megjelenteket.
Majd Molnár-Gál Béla állandó diakónus, a kazincbarcikai Don Bosco Iskola igazgatója tartott előadást a hátrányos
helyzetű tanulók és szülők helyzetéről.
Előadásában kiemelte, hogy nem tehet
senki róla, hogy hová született. Megértés és türelem kell minden gyermekhez.
Egy hármas formátumot emelt ki, ami
az ő iskolájukban már bevált: Hittel –
Humorral – Hatékonysággal. A humor,
a vidámság igazi gyógyszer minden körülmények között. Megértés és türelem
kell minden gyermekhez. Ezzel teremtjük meg magunknak mi pedagógusok a
magunk nehézségét, majd a szépségét is.
Ezt követően került sor a Szent
Gellért díjak átadására. E díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére pedagógusok számára.
A Jászsági kitüntetettek:
Szent Gellért díj ezüst fokozat: Farkasné Besenyei Mária igazgatóhelyettes,
magyar-történelem szakos tanár - Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus
Középiskola és Kollégium. Menyhártné Kormos Klára igazgatóhelyettes,
matematika-fizika-kémia szakos tanár Szent György Katolikus Általános Iskola
és AMI- Jászalsószentgyörgy.
Szent Gellért díj arany fokozat:
Sándorné Tóth Éva hitoktató - IV. Béla
Katolikus Általános Iskola és AMIJászfényszaru.
A Szent Gellért díj átadását követően
dr. Ternyák Csaba egri érsek hivatalosan
is megnyitotta a 2019/2020-as tanévet
a több mint húszezer diák pedagógusainak számára a következő mottóval: „Aki
énekel, az kétszeresen imádkozik.”
Szent Gellért püspök
(Velence 980. április 23 - 1046.
szeptember 23., Buda), bencés
szerzetes, a Morosini család sarja,
a Csanádi (Ma Szeged-Csanádi)
egyházmegye első püspöke.

letésnapjára, mely alkalomhoz remek
zenekarok adták a talpalávalót a városi
ünnepség napját megelőző éjszakán.
A családokat és a múlt hagyományaira nyitott apróságokat már délután három órától várták a Levendula
Játszóház kreatív kézművesei, akik „Jár
a malom, jár...“ címmel készültek bemutatni a kenyér izgalmas útját. A szalmás és búzás játékszerek között akadtak ügyességi foglalkoztatók, kukorica
játszó és tanyás udvar – ez utóbbiak főként az ifjú legényeket szólították meg
–, a leendő háziasszonyok pedig a népi

konyhában vagy a vessző babaházban
kóstolhattak bele nagymamáink egykori foglalatosságaiba.
A gyerkőcöknek kedvező programoknál maradva a zenei szekciót a
Holdonmacska zenekar dalos kedvű óvó
nénije és művésztársai nyitották. Az elhangzott muzsikákat Tarnavölgyi Réka,

projektzenekarként aposztrofáló csapat
egészen a hetvenes-nyolcvanas évekig
repítette a színpad elé sereglett hallgatóságot, akik – tekintve az este hátralévő részét –, nem vették félvállról a
Nyár van vagy a Holnap hajnalig című
slágerek ikonikus textusait.
Az időutazás záróakkordjaként kihunytak a fények, és csak a sötétben
kibontakozó szikravirágok színei vetültek a csodálkozó arcokra. Az ünneptől
már elválaszthatatlan, hagyományos
tűzijátékot követően a retro melódiák
koronázatlan királynője, Sárközi Anita lépett a pódiumra. Az EMeRTondíjas énekesnő maga is az este fénypontjának, a Z’Zi Labor újhullámos
popegyüttesnek a tagja, akik a folytatásban hamisítatlan utcabáli hangulatba ringatták a gimnázium előtti téren
összegyűlő sokaságot.
Janicsák István és szépkorú hölgykoszorúja már jelenségnek számít a zeneiparban, amit jól példázott a különféle
generációk felsorakozása, pontosabban
zenevonatba rendeződése, ugyanis az
utolsó dallamokra a széksorokból is
felpattantak a nézők. Sőt, a bátrabbak
a világot jelentő deszkákat sem voltak
restek meghódítani. Mikor felcsendült
a Honky tonk woman, a Veresegyházi asszonykórus tagjai úgy döntöttek,
nem érik be sármos frontemberükkel,
és a közönségből választottak maguknak partnert a modern csárdáshoz. A
szórakoztató programsorozat a Dj Fácán által vezényelt táncos vigalommal
ért véget.
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Egy úton az édesapákért

A Mária Út Egyesület minden évben
a Nagyboldogasszony ünnepkörhöz
kapcsolódóan egynapos nemzetközi zarándok láncolatot szervez a
Máriazell – Csíksomlyó közötti fő és
gyűjtő útvonalakra.
A zarándoknap az 1ÚTON nevet
viseli, több száz települést érintve. Az
esemény sok tízezer ember számára nyújt

zarándok élményt, lelki feltöltődést, találkozást a természet apró csodáival. Az idei
jelszó, fohász az édesapákért szólt. A jászberényi csoport immár hatodik alkalommal, aug. 24-én reggel kelt útra gyalogosan a Ferencesek teréről Jászfényszarura,
a Szentcsalád térre. A húsz kilométeres
menetet zárómise és kedves vendéglátás
követte. Képünkön: pihenő a Kerekudvar
Kápolnánál, majd indulás tovább.

Hittel és alázattal élni

A tanyavilágban élt ősök lába nyomán megszentelt kápolna körül,
Peresen gyűltek össze a hívek augusztus utolsó vasárnapján, hogy a
Kisboldogasszony nevét viselő templomban misével, majd búcsúi körmenettel ünnepeljenek.
kárpáti
Délelőtt fél tízkor elsősorban a
keresztelőre érkező három család tagjait köszöntötte a kápolna falai között
Szántó József főapát. Két kislányt és
egy kisfiút ajánlott fel az apát a Szentháromság egy Isten gyermekének, és
kötött a katolikus egyház családjához
a keresztség által. A homlokukat érintő
víz az örök élet ígéretét hozza el számukra – hangsúlyozta az atya, majd
a szülők, keresztszülők és valamennyi
jelenlévő hívő imádságát kérte annak
érdekében, hogy a szertartásban résztvevő gyermekek Krisztus útját követve
a közösség jó keresztényei legyenek.
Elődeink ezt a kápolnát a Szűzanya születésének emlékére szentelték
fel és Kisboldogasszonyról nevezték
el – emlékeztetett a szentmise nyitó
szavaiban Szántó József. A Szűzanya
tisztelete mindig kapaszkodó volt az

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

Dr. Szabó András
rendelésén:

Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1.
K: 10.30-12.30 Cs: 15-18.30
Tel.: 06-20/461-3220
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egész Jászság, illetve magyar nemzetünk életében, de különösen itt, a
peresi tanyavilágban. Nehéz, embert
próbáló idők voltak ezen a tájon, a kápolna és az egykor itt működő iskola
életében. Ez a megszentelt hely volt az
itt lakók életének közepe, kapaszkodó
a napok nehézségeiben. Itt őrizték az
Oltáriszentséget, amiből erőt merítettek mindennapjaikhoz. Ezt a belső erőt
kérjük a Jóistentől ezen a mai napon is,
amikor az őseink által megszentelt helyen töltekezünk lélekben, szívünket,
lelkünket Jézus anyjához kötve.
A szentmisét ezért a Szűzanya tiszteletére ajánlotta fel a pap, illetve a szent
helyet áldozatos gondoskodással számon
tartó, gondját viselő, védelmét biztosító
Kasza és Oláh családok élő és elhunyt
tagjaiért, valamint a peresi tanyavilágból
származó minden hívő lélekért.
A prédikációban Jézus isteni fogantatásának momentumára emlékeztetve kiemelte, nekünk is ugyanazzal
az alázattal és rendíthetetlen hittel kell
rendelkeznünk, amit Mária mutatott
az angyali üdvözlet pillanataiban, és
ami végigkísérte egész életét. Jász őseink rendelkeztek ezzel a hittel, amikor
felépítették ide ezt a kápolnát mindannyiunk édesanyjának tiszteletére. Jézusnak a hitben való testvéreiként meg
kell őriznünk továbbra is kereszténységünket és a tanyavilágban egykor és ma
élők hitét hirdető kápolnát.
A szertartás a hagyományok szerint
körmenettel, papi áldással és a himnuszok eléneklésével zárult. A templom
körül összegyűlt több száz fős sokadalom inni és harapnivalók elfogyasztásával, a találkozás örömében lelt jó
hangulatú beszélgetésekkel, búcsúi emlékek, illetve a tanyavilágot bemutató
térkép vásárlásával töltötte a napfényes
délelőtt hátralévő részét.

2019. szeptember 5.

Elvárások felett szolgálni
 folytatás az 1. oldalról
„Huszonhét márkakereskedésünk
van Magyarországon, ezek közül az
egyik legnagyobb a Jász-Plasztik Autócentrum Kft, mely 1996-ban kezdte
meg működését és 2005 volt az az év,
amikor csatlakozott a KIA hálózatához.
Az elmúlt tizennégy esztendő bizonyította, hogy az egyik legerősebb oszlopává vált a KIA Motors hálózatának,
és ugyanígy nem csak a legerősebb, de
a legsikeresebb tagja is ennek a közösségnek. Nagyon boldog vagyok, hogy
ma egy különleges mérföldkőhöz érkeztünk el, ez pedig az a mérföldkő, amikor
a tízezredik autót adhatjuk át.” – adott
hangot örömének Dowan Kim, majd
megköszönte a KIA Motors Hungary
dolgozóinak, valamint a Jász-Plasztik
Autócentrum kollégáinak az eredményes munkát, és sok új ügyfelet, eladást
kívánt az elkövetkezendő évekre.
A folytatásban Nagypál Csaba tekintette át a jászberényi cégcsoport történetét, hangsúlyt fektetve az olykor nehéz,
olykor felemelő pillanatokra. Múltidéző
beszédében kitért a 2005-ös esztendőre,
amikor még senki sem ismerte az autómárkát, és az első félévben mindössze
negyvenegy darab gépjárművet sikerült
értékesíteniük. Az igazi áttörést a 20072008-as évek jelentették.
„Megérkezett az új KIA Ceed, világszinten egyedülálló hét év garanciával, egyre több ügyfél érdeklődött,
egyre több autót értékesítettünk,
megindultunk előre. 2008-ban bekövetkezett a gazdasági világválság, mely
érintette Magyarországot, érintette az
autós szakmát. Nagyon sok autókereskedés, autószalon bezárt, becsődölt,
ezzel szemben a Jász-Plasztik tulajdonoscsoportja úgy döntött, előre megy,
és a 2010-es években autószalonokat
vásároltak föl, bővítve ezzel a portfóliót. Jött 2012-2013, a KIA gyár egyre
modernebb és jobb autókat gyártott,
nagyon örültünk, amikor egy egész év
alatt sikerült eladnunk ötszáz darabot,
a következő évben már hétszázötvenet,
majd egyszer, egy decemberi ünneplés
alkalmával értékesítettük az ezredik
KIA-t, még a tűzoltóság mellett lévő
szalonban. A három évvel ezelőtti ötezredik értékesítés után már nem volt
megállás, és most, 2019-ben a tízezredik jármű talált gazdára.”
Arra a kérdésre, miért ilyen sikeres a
Jász-Plasztik Autócentrum KIA üzletága
Nagypál Csaba kifejtette, négy meghatározó tényezője van a teljesítményüknek: a minőségi, modern autókat előállító KIA gyár, a mindig támogató KIA
Motors Hungary, a tulajdonosi kör, akik
2005 óta hisznek a márkában, végül pedig a Jász-Plasztik Autócenturm Kft.
kétszáz kollégája. A kereskedés mindenkor tartja magát vásárlóközpontú jelmondatukhoz, melynek lényege, hogy
igyekeznek az ügyfeleket elvárásaik fe-

lett kiszolgálni. Törekvéseiknek megvan
a gyümölcse, az elmúlt tizennégy évben
a KIA európai elnöksége öt alkalommal
díjazta a vállalatot a legmagasabb szintű
elnöki kitüntetéssel, továbbá egy alkalommal ifj. Kasza Lajos, legutóbb pedig
Nagypál Csaba kereskedelmi igazgató
vehette át Ausztráliában, Melbourneben a világ legjobbjainak járó Platinum
presztízs díjat.
A rendezvény folytatásában Fazekas
Zoltán szalonvezető nyújtott át ajándékot a KIA Motors Hungary dolgozóinak, majd Pócs János fejtette ki ünnepi
gondolatait. Az országgyűlési képviselő
a gazdaság tükörképeként jellemezte a

gépjármű értékesítés eredményeit, melyek mellett igen fontos az a számokban nem mérhető büszkeség, amit az
autócentrum ékes létesítménye jelent a
városnak, a városba érkezőknek. Megköszönte azt a gazdasági potenciált,
melyet a Jász-Plasztik nimbusza, továbbá Kasza Lajos innovatív szemlélete,
vállalkozói hatékonysága jelent Jászberénynek.
Szabó Tamás a város nevében fejezte ki köszönetét, a közös asztalra letett,
jelentős munkát, mely a gyarapodást, az
épülést, a jövőt szolgálja. „Az a monumentális fogattatás, ami ebben a városrészben, az ipari parkban, a benne folyó
látványos tevékenységben megjelenik,
komoly értéke a városnak és önmagáért
beszél. Nem is olyan régen, augusztus
20. alkalmából Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Gazdasági Díjban részesült
Kovács Róbert, a jászberényi székhelyű
Jász-Plasztik Autócentrum Kft. ügyvezető igazgatója. Ez az elismerés is jól
példázza, hogy nem csak a városban, de
a megyében is számon tartják ezeket az
eredményeket.” Gondolatai zárásaként
gratulált az utóbbi három évben megduplázott teljesítményhez, mely egy
ilyen gazdaságilag érzékeny iparágban
különösen figyelemre méltó.
A hála gondolatait Ifj. Kasza Lajos
fűzte tovább, majd a Lehel kürtjének
díszdobozba csomagolt másolatait
nyújtották át a KIA Motors Hungary dél-koreai elnökének, valamint a
jászberényi cégcsoport vezetőségének.
A tulajdonosok nevében vehetett át
elismerő oklevelet Nagypál Csaba kereskedelmi igazgató, sportvonatkozású
tárgyjutalommal kiegészítve.
Az ünnepély végén sor került a várva várt pillanatra, a tízezredik gépjármű, a KIA legújabb és legmodernebb
autómodelljének átadására. A kulcsot
dr. Hajnal Mónika Zsuzsanna és házastársa, Hajnal Mihály gondjaira bízták,
majd a pezsgőspoharak csilingelése
közepette begurult a hatalmas, ünnepi tortát tartó állvány, mely egyben a
rendezvény jó hangulatú beszélgetéssel
egybekötött állófogadásának kezdetét
jelentette.

Dr. Bathó Gábor

jászberényi közjegyző
irodájába

adminisztrátort
keres.

Elvárás:
tízujjas gépírás,
számítógép-kezelői ismeretek.
Előnyt jelent:
jogi asszisztensi végzettség, jogi
területen szerzett tapasztalat.
Jelentkezni fényképes
önéletrajz benyújtásával
a Dr. Bathó Gábor közjegyző,
5100 Jászberény,
Postafiók 101. címen lehet.
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Nagy örömünkre 2017-ben a JÁI Székely Mihály
Általános Iskola két Erasmus+ KA2
stratégia partnerségi pályázata nyert
A Zene az kell pályázatban koordinátorok lettünk. Partnereink egy görög, egy olasz és egy török iskola volt. Célunk a
zenei neveléssel a diákok bármi nemű hátrányának csökkentésében segíteni.
A projektben a partnerek közötti kommunikációt az ANGOL
NYELVI KLUB biztosította a következő feladatokkal: angol nyelven
színdarab előadása; angol nyelvű dalok éneklő versenye; szerepjátékok előadása. A megszerzett nyelvtudást nagyszerűen lehetett alkalmazni a spontán beszélgetések során. A gyerekek mindennapjainak
része a digitális világ, amelyet remekül be lehetett építeni a projektbe. Az INFORMATIKA KLUB keretében létrehoztuk és működtettük
a projekt honlapját, digitális újságot szerkesztettünk, a szaktárgyak
óráira online anyagokat kerestünk. Az IKT készségek fejlesztése mellett web-játék versenyt is szerveztünk. A legfontosabb a ZENEI KLUB
megalakítása volt, ahol hangszerek oktatására került sor (furulya,
ütős hangszerek, metallofon). Ezen kívül iskolai énekkart és zenekart
működtettünk, melyben nagyon sok diákunk tevékenyen részt vett.

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Feladtunk volt iskoladal és projektdal alkotása és előadása, népdaléneklő verseny szervezése. A klubok munkájának legszebb momentumai a találkozók végén szervezett koncertek voltak. Ilyenkor a különbözőségeken átívelt a zene egységes nyelve, és segített erősíteni
a közös szellemiséget.
A másik projektünk címe Egy új módszer az angol tanításban.
Az együttműködés témája az idegen nyelvi szövegek olvasásával
és kicsit rendhagyóbb módon történő feldolgozásával az angoltanítás megújítása. A találkozókat megelőzően a gyerekek angol
nyelven önéletrajzot és motivációs levelet írtak, színdarabot tanultak meg, könyvek összefoglalóit készítették el. A találkozókon kis-

előadásokat tartottunk és hallgattunk meg, valamint a különböző
nyelvi készségeket fejlesztő órákon vettünk részt. Ebben a török
iskola irányítása mellett román és bolgár partnerünk volt.
A két év alatt hat-hat találkozót szerveztünk: egy előkészítőt
és egy zárót csak tanárokkal, valamint négyet a klubok munkájának összegzésére, illetve a nyelvi készségek fejlesztésére. A közös
műhelymunka mellett lehetőség nyílt az adott várost és környékét
megismerni, a helyi ételeket megkóstolni, és a mindennapi életet
megtapasztalni. Az iskolákban töltött napokon betekintést nyertünk
az iskolarendszerekbe, az ott folyó oktató-nevelő munkába, tanórákon vettünk részt. Összesen 28 diákunk és 10 tanárunk utazhatott
külföldre, ami az iskolánk létszámához mérten nagyarányú részvételt jelent. Nagy örömünkre a kialakult kapcsolatok a találkozókat
követően is tovább éltek, szorosabbá váltak. A projektnek köszönhetően minden résztvevő személyisége sokat fejlődött, nyitottabbá,
elfogadóbbá vált, emellett alkalmazható tudást kaptunk.
Búcsúzóul magunkkal visszük a Valahol Európában
musical egyik szép gondolatát:
„Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel,
És van, aki majd játszik, és sose nő fel.
De van, aki majd ír, és lesz, aki zenél,
És van, aki majd bátran és okosan él.
Ami fontos az, hogy úgy legyen,
Az, hogy mindenki más milyen,
A zene is csak ettől igaz, s a dal csak így lesz szép!”

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

A HPO Hungary Kft. dinamikusan fejlődő csapatába felvételt hirdet jászberényi telephelyére az alábbi munkakörben:

CNC Operátor

Nagy Kft.
Jászberény, Nagykátai út 11.
Tel.: 57/502-300, 30/370-2257
nagykft@invitel.hu www.nagykft.co.hu

Feladat: CNC gépek kezelése, elkészült alkatrészek
méretellenőrzése.
Elvárás: Középfokú végzettség. Három műszakos munkarend
vállalása (6h-14h, 14h-22h és 22h-6h).

Várjuk szakképesítés nélküli, pályakezdő és
hölgy munkavállalók jelentkezését is!
Jelentkezni fényképes önéletrajz megküldésével lehetséges:
hpo@hpo-group.hu

EXPO AKCIÓ!

5-10%

r 2-14-ig

mixeres
kiszállítással
is!

2019. szeptembe

2019. szeptember 6-7-8.

Várjuk szabadtéri standunkon!

Betontermékek
ablakok
rendkívül
kedvező áron

hőszigetelő
rendszerek
széles választéka

Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Nyílászárók,
tetőtéri
ablakok

Dr. Martonos Éva

Wienerberger és Leier termékek nagy választékban azonnal.

www.tebatuzep.hu
Vasáru, betonvas, térháló

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

Jászberény, Nagykátai út 1. Tel.: 57/415-242
Jászapáti, István király út 49. Tel.: 57/441-003
Jászladány, Kossuth L. út 8. Tel.: 57/454-007

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.
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Kellemes hangulatú kiállítás
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Jubileumi séta a varázskertben
Idén az augusztus 30-i Állatkertek Éjszakája esemény szolgáltatott alkalmat
arra, hogy a Jászberényi Állat – és Növénykert méltóképp megünnepelhesse
alapításának negyvenedik évfordulóját.
Nem csak az éj leple alatt, de a rendezvény nappali szakaszában is változatos
programsorral várták a látogatókat.
kazsimér

Tűnt napok színei címmel nyitottak
időszaki kiállítást augusztus 23-án,
pénteken délután a Szikra Galéria
emeleti kiállítótermében. A tárlaton
a Jászsági Alkotók Köre tagjainak és
a közösség nyári, Jászapáti Művésztelepe résztvevőinek festményei tekinthetők meg.
demeter
Talán soha ennyi képzőművész
nem volt még együtt a Szikra Galéria
emeleti kiállítótermében, mint a Tűnt
napok színei címet viselő, egy alkotó
közösség nyári művésztelepén készült
festményeit bemutató kiállítás megnyitása alkalmával.
A Jász Alkotók Köre tagságához
több szálon is kötődő Kóródi Anikó,
Jászdózsán élő operaénekes ismert dalok előadásával indította a művészeti
eseményt. Az énekszámokat követően
Szikra István műgyűjtő, a galéria tulajdonosa köszöntötte az egybegyűlt
érdeklődő közönséget. Megtudhatták
tőle, hogy a JAK (Jász Alkotók Köre)
alkotásainak első ízben, annak huszadik jubileuma alkalmából, 2015 novemberében adott otthont a galéria.
Most, második alkalommal huszonkilenc festőművész harminckilenc festménye látható a paravánokon.
A köszöntők sorában D. Kovács Júlia, a JAK elnöke, a kiállítás rendezője
következett, aki azt gondolja, minden
esemény úgy jön össze, akár ennek a
megnyitónak az esetében is, hogy érdeklődők számtalan oknál fogva jó
szívvel viseltetnek az alkotók irányában. Ezért háláját fejezte ki a vendégeknek és befejezésül óhaját is elmondta: a kiállított képek közelében érezzék
jól magukat!
Bartos Kinga festőművész, aki már
kiskamaszként bepillantott a JAK jászapáti művésztelepének életébe, és részt

vett az ottani munkában örömmel
vállalta a kiállítás megnyitó szerepét.
Elöljáróban minden alkotót név szerint
bemutatott, kiket a közönség tapssal
jutalmazott. Megnyitóbeszédében említést tett a Jászságban az elmúlt évtizedekben alkotó neves festőművészek
sokaságáról, művészeti örökségükről.
Akadnak olyanok, akik ebből merítve,
nem csak őrzik a múlt emlékeit, saját
életük fontos részévé válik az alkotómunka, fáradhatatlan törekvéssel teszik
szebbé, jobbá, értékesebbé a világot. A
Jász Alkotók Köre éppen ennek a szellemiségnek a jegyében született 1994
decemberében Szalkári Rózsa alapító
elnök és néhány alapító tag elhatározásából. A megalakulást követő évben
létrehozták művésztelepüket Jászapátin, és így a város történetében másodszor szerveződött meg művészeket
támogató és befogadó lehetőség. 1923ban Vágó Pál szervezte első művésztelep, ami lehetőséget adott a jászsági
művészeknek a közös alkotásra, ennek
hagyományát követik napjainkban is.
A közös alkotás során lehetőség van
egymástól tanulni, újabb technikákat
megismerni és kipróbálni, kölcsönösen
segíteni egymás alkotói folyamatait,
megőrizni az egyediséget, az egyénre
jellemző előadásmódot, és a tehetséges
fiatalokat felkarolni, szakmai fejlődésüket egyengetni.
A paravánokon látható sokszínű
tárlat anyaga a művészek egyéni képi
ábrázolásán keresztül mutatja be az alkotók Jászsághoz kapcsolódó érzés- és
gondolatvilágát, akár természetelvű
megfogalmazásban vagy éppen elvontabb gondolkodásra sarkalló előadásmódban. Egy vers erejéig bemutatkozott az alkotó közösség irodalmi
szekciója is. D. Kovács Júlia Vers a
képeimről írását, melynek sorai közül
való a kiállítás címe, Szabari Bálint fiatal alkotótárs adta elő.

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

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

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

Az Állatkertek Éjszakája népszerűsége évről évre növekszik, ami nem is
csoda, hiszen a gyűjtemény látogatása
már önmagában emlékezetes, hát még
ha azt kalandfilmbe illően, fej – és
zseblámpákkal, sejtelmes fényekkel, kísérteties állati neszezésekkel körülvéve
teheti meg az ember.
Ezúttal a szervezők úgy döntöttek,
az állatkert születésnapját az éjjeli szafari
napjára meghirdetett programsorozattal
bővítik. Már a délelőtti óráktól tanúi lehettünk, miként vendégelik meg a gondozók többek között a pingvineket, a
medvéket vagy a piros orcájú makákókat.
A nap további részében a CIS Wellness
kutyamasszázs kollégáinak bemutatójából
informálódhattunk négylábú barátaink
terápiás szükségleteiről. A Kelepelő Bábcsoport előadását követően magunkhoz
vettük a nagyítót, és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság rovartani bemutatója keretében megismerkedtünk az ízeltlábúak ritka csoportjával, a hatlábúakkal.
A folytatásban a nap egyik fénypontja, vagyis Tóth Gábor Állati jó bemutatója
következett. A műsorban az egerektől,
patkányoktól egészen a rókákig, borzokig
képviseltették magukat a fantasztikus szereplők, és a közönség rengeteg érdekességet zsákmányolhatott a kézből nevelt szelíd vadállatokról.
Lassan sötétedéshez közeledve ismét
házőrzőink kerültek a középpontba a
Kutyákkal az Életért Alapítvány mentős
bemutatója jóvoltából. Hét óra után az
állatkert kistestű lakóival lehetett testközelbe kerülni, a naplemente után éledező
bogárfajokat fehér lepedőn csodálhattuk
meg a reflektor kereszttüzében.
És ha már fény, nem mehetünk el szó
nélkül az arborétum lombozatára festett
műalkotások mellett sem, melyek egész
éjjel szivárványtarkába vonták a fák koronáját. A cifra kavalkádból a gyerekek
is kivették a részüket, a világítótestek elé
kuporogva hagyták, hogy testükre díszes
motívumokat kanyarintson a lámpásokkal pingáló művészcsoport.
A varázskerti séta során állati relikviákra is bukkanhattak a csillagok alatt barangolók. Az asztalokon tigrisbőr, állatkoponyák és csontok hevertek arra várva,

hogy a rátermettek megtapintsák őket. A
gondozók nem titkolt célja volt kelepcébe csalni a trófeák között matatókat. Az
egykor élő testrészeket észrevétlenül váltották fel az eleven jószágokat, puha rovarokat tartalmazó befőttesüvegek, melyek
próbára tették a vakmerőbbeket is.
A továbbiakban ismét belestünk a rácsok mögé, az éj sötétjében zajló, titokzatos eseményekbe. Felszolgáltuk a vacsorát

az izgága vidrapárnak, a kíváncsi ormányos medvéknek, és a nem túl népszerű,
ám annál intelligensebb hiénáknak. A
legnépszerűbb esti programot a ragadozók, az oroszlánok és barnamedvék látványos lakmározása szolgáltatta.
Az élménygazdag rendezvényt kreatív
foglalkozások is kísérték. Az ügyesebbek
gyöngyöt fűztek, lufit hajtogattak, vagy
energiájuk levezetéseként beszabadultak
az úgrálóvárba. Rögtön a bejárat mellett
lehetőség volt megtekinteni a Föld napi
rajzpályázat munkáit, továbbsétálva pedig az állatorvosok legkülönlegesebb eseteibe avatták be az érdeklődőket.
Az állatkerttörténeti kiállítás főként
az idősebbek számára nyújtott különleges
élményt. A nosztalgikus felvételek vis�szarepítettek gyermekkorunkba, amikor
még szüleinkkel jártuk a csapásokat, melyeken ma is szívesen bolyongunk, csak
már mi vagyunk azok a felnőttek, akiknek felelősségük, hogy átadják a fiatalabb korosztálynak az állatok, az állatkert
szeretetét. Reméljük, törekvéseink az elkövetkezendő negyven évben is legalább
ilyen eredményesek lesznek.

A város köszöntése
Péntek délben a helyszínen köszöntötte
a negyven éves születésnapját ünneplő
Jászberényi Állat és Növénykertet Szabó Tamás polgármester. Hangsúlyozta,
hogy az állatkert rendkívüli büszkesége
a városnak, annál is inkább, mert az ország tizenhárom állatkerti szövetségbe
tartozó zoo parkja csak megyei jogú városokban, illetve Budapesten található.
Egyedül Jászberény az a kisváros, amely
fenntart egy szakmailag teljes mértékben kiváló és elfogadott intézményt.
Ez a szakmai rang azonban olyan
dolgokra is kötelez, amely a közönség
szempontjából is minőséget produkál.
A következő rövid távú időszaknak

az lesz a feladata, hogy idáig eljusson
az állatkert. Ezt szolgálja – kiemelten
nevelési, pedagógiai szempontból – a
hamarosan elkészülő, modern látogatóközpont is. Meg kell találni azokat
a pályázati formákat és támogatási lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a
kor kihívásainak megfelelő innovációt.
Az infrastruktúra-fejlesztés, mindenekelőtt a bejárhatóság megoldása az
önkormányzat kiemelt feladata lesz a
közeljövőben. A város részéről a negyvenéves szülinapot köszöntő ajándék
– a fenti feladatokat célozva – a következő költségvetés jelképes csomagolásában kerül átadásra.
(k. m.)

Ajánló
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A könyökvédős lovag
A Déryné Deszkáin nyári színházi
sorozat záró produkcióját, a Koltai
Róbert és Vándor Éva főszereplésével
színpadra vitt Lovagias ügyet tekinthették meg az érdeklődők augusztus
23-án, a salgótarjáni Zenthe Ferenc
Színház előadásában.

Virágunk. Az igazi bonyodalom akkor
veszi csak kezdetét, amikor a kissé mimóza hivatalnok egy szép napon össze
nem szólalkozik Palival, a szoknyapecér
unokaöccssel és a komolytalan kakaskodás végül tettlegességbe torkollik.
Virág úr úgy dönt, nem viseli el to-

szünetet követő pillanatokban Koltai
Róbert visszasomfordál kopott asztalához, felhúzza a könyökvédőt, és
igyekszik meg nem történtté tenni az
incidenst, csakhogy kollégái nem hagyják annyiban a dolgot. A Főnök úr, Pali
és Gizike összefognak, elhatározzák,
bármibe is kerüljön, helyrehozzák a
fiaskót. Buzgólkodásuk végül odáig
vezet, hogy ügyeletes szívtiprónk, Pali

k. n.
A Lovagias ügy Hunyady Sándor
regény- és drámaíró nagy sikerű alkotásai közé tartozik, melyet jól példáz az a
tény, hogy a novellaként publikált történet a színpadra állítás óta nem csak a
hazai, de a milánói és a római közönséget is elkápráztatta. Noha a szerző
eredetileg drámának szánta a művet, a
reménytelenül szerelmes, de a bűnbeeséstől rettegő kishivatalnok kudarcokkal és reményekkel kikövezett élettörténete mára tragikomédiává, vígjátékká
formálódott.
A jászberényi közönség remekül
mulatott a fanyar humorú, filléres gondokat felvonultató színjátékon, mely a
két világháború közötti válság idejébe
repíti a nézőt. A főnök-beosztott és feleség-szerető konfliktustémák mellett a
darab által leginkább feszegetett kérdés
az, hogy főhősünk (Koltai Róbert) harmincévnyi becsületes munka után engedjen-e büszkeségének, és hátrahagyja-e biztos állását, mikor otthon három
éhes száj is várja? Egy unatkozó úriasszony, egy eladósorba kerülő leány,
és egy nagyothalló anyós perlekedik
odahaza az elbocsátás hírének hallatán,
akik számára természetesen nem is létezhet olyan nagy horderejű probléma,
ami miatt Virág úr veszni hagyja aktatologató pozícióját.
A színműben az emberi méltóság
megőrzése és a hétköznapi ember gondja feszül egymásnak, mely akadály fel
sem merült volna, ha a Főnök úr unokaöccse nem tetszeleg a vállalat ügyeletes gépírókisasszonyának, a teltkarcsú,
csípős nyelvű Gizikének, akin nem
mellesleg éteri szerelemmel csüng a mi

vább a megaláztatást, ám felelősségérzete végül győzedelmeskedik önérzete
felett és távollétével mindössze néhány
napig tünteti ki a vállalat dolgozóit. A

Alkotások fűszerezéssel
 folytatás az 1. oldalról
A táborban az ébrenlét idejének
nagy részét a különböző képzőművészeti
alkotások, elsősorban festmények elkészítésének folyamata töltötte ki, a többi
az együttlété volt. Kora estétől közös beszélgetésekre gyűltek egybe, ki-ki megmutatta kedvenc zenéit, de témát adtak
a filmek és persze a képzőművészet is.
Egyik alkalommal Koncz Gábor, Olaszországban töltött hónapjai művészeti
kuriózumairól és a Velencei Biennálé
érdekességeiről tartott derűs előadást.
Másszor látogatást tettek Palkó Tibor
festőművész – az Art Camp létrehozóinak egyike –, műtermében Nagykátán,
ahol baráti vendéglátás és személyes tárlatvezetés részesei lehettek.
Időközben a gondolatok művészi
eszközökkel kifejeződtek, alkotások
sora készült lelki fűszerezéssel a művészeti szimpóziumot záró kiállításokra.
Mindezen események augusztus 30-án
zajlottak. Először a Jövőkép Alkotók
Egyesülete által alkotóhelyként használt Bercsényi úti épület tetőterében
installációs művekkel ismerkedhettek
az érdeklődők. Ez a fajta bemutatás
lehetővé tette, hogy a nézők a szemlélődésen túl aktívabb szerepet vállalva „fogyasszák” a kiállítottakat. Így
egy-egy műalkotás már nem csak arról szólt, hogy mit üzenhet a művész,
hanem arról is, hogy mit tapasztal a
látogató, milyen „kölcsönös viszonyba” lép a művekkel. Egy szösszenetnyi
performansszal és saját írásaiból való

rövid felolvasással tette érdekessé az
esemény ezen részét Nagy Zopán költő.
A következő helyszín, kiállítótér a Lehel Film-Színház galériája, ahol a falakon
körben látható festmények vegyes anyagot tükröztek. Zsinórra akasztva felfedezhető volt Zopán nemrégiben megjelent
kötete, a Felhő regény, amely valószínűsíthetően névadója is volt az eseményeknek. Házigazdaként és a szervezésben is
szerepet vállaló Góg Zoltán, a Jövőkép
Alkotók Egyesületének elnöke üdvözölte
a képzőművészet iránt fogékony közönséget. A város vezetése részéről a művészeteket pártoló alpolgármester, HajnalNagy Gábor köszöntötte az eseményt és
kívánta, váljanak mindenkinek részévé a
kiállított képek azok befogadása közben.
A tárlatot az Art Camp-on pár napot
először eltöltő, fiatal művészettörténész,

bosszantó kollégából albérlővé, majd
vőjelöltté avanzsál, miután beleszeret
Babába, Virág úr gyönyörű lányába.
Hőseink békét kötnek, és az első
felvonás tragikus elemei, hosszas, gondolkodásra késztető csendjei ellenére a
végkifejlet happy end lesz, a bonyodalmak – ahogy annak lennie kell –, végül
tisztázódnak. A nem túl bonyolult cselekménnyel operáló darabot egyértelműen a színészi játék – főként Koltai
Róbert karakterbemutatása –, tette igazán emlékezetessé. A Virág úr szerepét
életre keltő művészre tökéletesen illett
a csetlő-botló, mimóza kisember egyénisége, melyet testtartásával, mimikájával és hangjátékával is emlékezetesen
formált meg.
A hagyományos nyári színházi bemutatók sora ezzel véget ért, de a szervezők az őszi/téli szezonra sem hagyják
színvonalas szórakozás nélkül az érdeklődőket, akik szeptember másodikától már
megvásárolhatják hétalkalmas bérletüket
a Lehel-Film Színház előadásaira.
Szilágyi Tekla Róza nyitotta meg. Elmondta, hogy a kiállított munkák természetükben és alkotóik attitűdjét, alkalmazott technikákat tekintve igen csak széles
skálán mozognak. Egy ilyen rövid ideig
tartó művésztelep esetében, ahol szoros
tematika helyett gondolatébresztő hívószavak, elméleti szakemberek dömpingje
helyett teljes alkotói szabadság jellemző,
talán a valós formát öltő műalkotások
helyett az időközben folytatott beszélgetések a fontosabbak. Azok az egymásra
hatások, amik feltárulnak az elmés befogadó előtt az alkotásokban.
A megnyitó végső felvonása az alkotó közösség név szerinti színpadra
szólítása volt, elismerő taps kíséretében.
A művészeti eseményt, a sajátos,
elismerten egyéni arculatú koncerttel
a Kampec Dolores együttes zárta, akinek hangzásvilágában ott volt a fúziós,
a világzene, a rock és a folk meggyőző
egysége.
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Programajánló
IX. Jász Expo és Fesztivál
Szeptember 6-8., péntek-vasárnap
Szeptember 6., péntek
14.00 Vásárnyitás. 15.00 Palotásy János
Zeneiskola fúvószenekarának zenés üdvözlője. 16.00 Ünnepélyes vásármegnyitó és
díjátadó. 17.00 Viganó Alapfokú Művészeti Iskola gálaműsora. 20.00 Nagy Feró
és a Beatrice élő nagykoncert.
Szeptember 7., szombat
10.00-16.00 Mesterségek Randevúja - jászsági kézművesek árusítással és
kézműves foglalkoztatóval egybekötött
bemutatói. Vendég: Tukacsné Horkai
Ágnes (pirográfia) - az újszászi Népi
Díszítőművészeti Szakkör kézművese.
11.00 Ládafia Bábszínház Vásári Bábcirkusz című mesejátéka. 12.00 Újszászi ízek kóstolója: Orczy-gulyás (jegyek
ellenében). 13.00 Újszász bemutatkozik
- Kulturális színpadi műsor. 16.30 Kalla
Andi Quartett koncert. 18.00 Pálinkamustra eredményhirdetés. 19.00 Marta Serebryakova és „Gubernyija” Népi
Együttes műsora - Oroszország. 21.00
Bereczki Zoltán “Szenvedély koncert”
élő nagykoncert.
Szeptember 8., vasárnap
10.00-16.00 Civil Vasárnap - jászberényi civil szervezetek interaktív bemutatói:
10.00 „(Új) Hullámoszlopok” - a Jövőkép
Alkotók Egyesülete köztéri festménysorozatának átadó sétája (Indulás a Rozália
kápolnától). 10.00-14.00 “Helyet” Alapítvány, Csillag - Cserhaj Szolgáltató Ház és
Kis-Csillag Tanoda, Eperfa utcai Támogatott Lakhatás: „Csillogó csillogás” (csillámtetkó, arcfestés, célba dobás, nemezelés).
10.00-17.00 Jászberényi Társasjátékosok
Egyesülete: Társasparty gyermekeknek és
felnőtteknek. 11.00 Kelepelő Bábcsoport:
A kiskakas gyémánt félkrajcárja - bábjáték. 11.30 Kangatraining adománygyűjtő bemutató a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház Szülészeti osztály Újszülött részleg
javára. 15.00 Berényi Színjátékos Társaság:
Terülj, terülj asztalkám! - mesejáték. 16.00
ABBA Sisters együttes műsora. 17.00
USNK zenekar műsora.
Lehel Vezér Gimnázium udvara és
tornacsarnoka, főtér és
Szentháromság tér
VII. Jászsági Pálinkamustra
és Párlatverseny
Szeptember 7., szombat 13 óra
A verseny célja a jászsági, házi fogyasztásra
főzetett pálinkák megmérettetése, a minőségi pálinka, mint hungarikum kulturált
fogyasztásának népszerűsítése, a minőségi
házipálinka-készítés segítése. Kísérő programok: 12 és 17 óra között a Szent Korona
másolata megtekinthető a Jász Múzeumban, 17.15 fogatok díszfelvonulásának indulása a múzeumtól a Jász Expo helyszínére a Szent Korona másolatával, a díszőrség
kíséretében, 18 órától a Pálinka mustra
ünnepélyes eredményhirdetése, a Pálinka
lovagrend új tagjainak avatása és zászlójának megszentelése.
Jász Múzeum és
Szentháromság téri színpad
Közösségi Hét Budapesti Fesztiválzenekar Barokk
Együttese -Templomi koncertek
Szeptember 8., vasárnap 17 óra
A Budapesti Fesztiválzenekar autentikus
barokk hangszereken játszó régi zenei
együttesének produkciói meghatározó
részét képezik a közösségi tevékenységüknek. S mi illene a barokk zenéhez jobban,
mint egy templom szellemisége, hangulata és akusztikája? A Fesztiválzenekar
örömmel ápolja ezt a nagy múltú barokk
zenei tradíciót, és boldogan osztja meg az
arra nyitottakkal. A program ingyenes.
Szentkúti Templom
Közutas Nyílt Nap Jászberényi Mérnökség
Szeptember 7., szombat 10 óra
Vajon mit csinál egy hókotró jó időben?
Hogy néz ki belülről egy úthenger fülkéje? Megannyi kérdés egy közutakkal foglalkozó mérnökség életében, amelyekre
most mind választ kaphatsz. Látogass el
családoddal a jászberényi mérnökség nyílt
napjára, ahol nem csak a gépeinket nézheted meg testközelből, hanem szórakoztató
programok is várnak! A programokból:
a mérnökség megismerése, beszélgetés a
közutas mindennapokról, - ismerkedés a
munkagépekkel, - szelfi pont (ahol a gyerekek beöltözhetnek közutasnak), - kreatív

sarok (színezés, ragasztás, vágás, barkácsolás) - KRESZ és ügyességi akadálypálya,
melyen a gyerekek rollerrel teljesíthetik a
kihívást, - ugráló vár, - arcfestés, - csillámtetoválás, és még büfé is lesz.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Jászberényi Mérnökség Rigó utca 3.
König Remember "És megint classicozunk”
Szeptember 7., szombat 21 óra
A König Remember őszi felvonásai elkezdődnek a szezonnyitóval. Érkeznek
ismét az emlékek a 2000-es évekből, a
legnagyobb house classic-ok a Königes
időszakból.
Aranysas Rendezvényház
Egészségnap
Szeptember 8., vasárnap 14 óra
Nordic Walking oktatás és túra. Egészséges életmód tanácsadás és kóstolók.
(nyers ételek, saláták, csírák, turmixok,
mikro zöldek), Egészségügyi mérés (human body scannerrel) vitaminhiányok,
gyulladások és egyéb egészségügyi problémák megállapítása tanácsadással. Kismotor verseny.
Szántai kert
Belvárosi esték
Szeptember 12-én (csütörtök) 17 órakor
a Jász Múzeumban Belvárosi Esték sorozat
„Tsekély javaimrul az alábbi rendelkezést
teszem” Végrendeletek a 18-19. százaban.
Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus elődása.
Jász Múzeum
Birinyi Mesekör
Szeptember 12., csütörtök 18 óra
Közösségi mesemondó alkalom a Kézműves Portán! A programon való részvétel ingyenes.
Jászberény, Kígyó utca 12.
JAZZ toNIGHT - Klubkoncert
Szeptember 13., péntek 21 óra
Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre
vágyik, ha a jazz elkötelezett híve, vagy épp
most barátkozik vele, jöjjön el és hallgassa
meg Pocsai Kriszta énekét és Ifj. Tóth István
gitárjátékát ezen az éjszakán.
Lehel Film-Színház galéria
Emléktábla séta
Szeptember 14., szombat 10 óra
Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódóan emléktábla-sétára invitálja a művészet kedvelőket a Hamza Gyűjtemény és
Jász Galéria. A séta keretében a Jászberényben élt vagy alkotott festőművészek
emléktábláinak felkeresésére, és a helyszíneken munkásságuk rövid ismertetésére, megemlékezésre került sor. A séta
indulási helye: Jászberény, Gyöngyösi út
7. (Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria).
A séta időtartama: kb. 2 óra. Az útvonal:
Hamza D. Ákos, Benke László, Vuics István, Sáros András, Thorma János és Gy.
Riba János emléktáblája (Gyöngyösi út
7. - Bercsényi út 41. - Zirzen Janka utca
2. - Lehel Vezér Gimnázium, Szentháromság tér 1. - Rákóczi út 32.)
Jótékonysági koncert az autizmussal
élő gyermekekért
Szeptember 14., szombat 18 óra
Egy szeptemberben induló fejlesztőházban
autizmussal élő gyermekek fejlesztését, tehetséggondozását valósítják meg délutáni
foglalkozások keretében. Ennek hosszú
távú fenntartásához azonban szükségük
van az ön segítségére is! Jöjjön el rendezvényükre, érezze jól magát, és egyben támogassa ön is munkájukat! A belépés díjtalan,
a bejáratnál becsületkasszát helyeznek el, itt
fogadják önzetlen felajánlásaikat. A bevétel
teljes összegét a fejlesztőtevékenység biztosítására fordítják. Program: 18.00 Köszöntő, 18.15 Fekete Gy. Viktor, autista,
művész, aktivista előadása, 19.00 Lélegzet
Zenekar, 20.00 Berényi Színjátékos Társaság előadása, 20.30 In-Fúzió Zenekar,
22.30 Etna Zenekar.
Lehel Vezér Gimnázium udvara
Múzeumi esték
Szeptember 19-én (csütörtök) 17 órakor
a Jász Múzumban Múzeumi Esték sorozat
"Az ősembertől a honfoglalókig" A Jász
Múzeum régészeti munkálatai a 2018-as
évben. Gulyás András Zoltán régész-muzeológus előadása.
Jász Múzeum
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Égbolt könnye pereg, nyármelegről álmodik
Csütörtökön napos, száraz időre van
kilátás, a légmozgás mérséklődik, és csapadék sem várható. A hűvös reggel után erősödik a nappali felmelegedés, és akár 29
fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Pénteken újabb hidegfront érkezik, többfelé
erős, viharos szél várható, a legmelegebb
órákban 21-28 fok mérhető. Szombaton
és vasárnap felhős idő lesz, szórványos
záporokra lehet számítani. A csapadékos
időjárás egészen keddig kitart.
Szeptember 5. Lőrinc nap: Ha süt a
nap, az ősz további része is derűs lesz.

Szemere három gólpassza
Jászberény NB III-as
futballcsapata nagyon
jól kezdte a szezont,
hiszen három győzelem mellett egy döntetlen állt a nevük mellett a 4. forduló után.
Ismerve a vendégek
idei eredményeit, mindenki győzelmet várt a
Putnok elleni mérkőzésen.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
szeptember 5. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

szeptember 6. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 11. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

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

szeptember 8. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

szeptember 9. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

szeptember 14. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

szeptember 10. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 15. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 7. 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 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
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ács
A várttal ellentétben a vendégek szereztek vezetést jó tíz perc
elteltével, egy jó ütemű
átadás és ezt követő kilépés után, 0-1.
Szerencsére a bekapott gól nem törte meg a mieinket és továbbra is ők
játszottak fölényben, és egy Pálinkás
Szőllősi összjáték után a középpályás
lövése szállt fölé. Nem sokkal később
ismét ő volt a főszereplő, amikor tizennyolc méteres lövését védte a kapus. A
szöglet után Lakatos Gergő fejese szállt
kapu mellé. Egy félóra elteltével aztán
góllá érett a sok hazai támadás. A jobb
oldalon felfutó Szemere Balázs ívelte a
labdát a kapu elé, amit Pálinkás emelt
a hálóba, 1-1. Két perc elteltével Gresó
fejesét estében Balogh Bálint perdítette
kapura, amit a vendégek kapusa óriási
bravúrral hárított. A félidő befejezése
előtt Miskinek is akadt dolga, de magabiztosan állta útját a labdának.
A második játékrészben is a JFC

Lövészek
nyáron
A Honfoglalás Lovas és Lövész Klub
Egyesület képviseletében, június első
hetében Franciaországban három
sportoló vett részt az Európa Bajnokságon, ahonnan tíz éremmel tértek
haza sportlövőink.

Fotó: Pesti József
dominált, és hétperc elteltével gólra is
váltotta fölényét. Szemere kapott egy
jó indítást a jobbszélen, és a középre
ívelt labdáját leguggolva Ludasi fejelte
a jobb kapufa tövére, amiről a kapuba
került a labda, 2-1. Később meccslabdát láthatott a lelkes publikum. Sándor
István remekül ugratta ki Pálinkás Gergőt, aki nagy léptekkel robogott a kapu
felé, de védőjének sikerült kibillentenie
egyensúlyából, így kimaradt a nagy
helyzet. Ezt követően kicsit kiengedett
a hazai csapat és többször is teret adott
a vendégeknek. Egy kapu elé ívelésnél
a védelem egy pillanatra elmélázott és
az egyik putnoki játékos, Tucsa Róbert a
hálóba kotorta a labdát, 2-2. Az egyenlítő gól után, újra sebességet váltottak
Süttő Attiláék. Ludasi óriási helyzetbe
került, a beívelt és magasra pattant lab-

dát a kapus felett akarta átfejelni, de
mellé ment a fejese. Szerencsére nem
sokat kellett várni az újabb berényi támadásra és főleg a gólra. Szemere ezúttal a baloldalra keveredett át és remek
beadását Lakatos Gergő fejelte be a
kapuba, beállítva ezzel a végeredményt.
Jászberényi FC – Putnok FC 3-2
Igencsak meg kellett izzadnia együttesünknek a győzelemért, de mint azt a
meccs végén Süttő Attila elmondta, a
csapat egységét mutatja, hogy szorított
helyzetből is fordítani tudtak már nem
először. Nagyon szoros továbbra is az
élmezőny, hiszen a JFC-vel együtt még
három csapat rendelkezik tizenhárom
ponttal és csak gólaránnyal áll az élen
Tiszaújváros. A következő mérkőzést
Ibrányban játsszuk – Tállya vendégeként – szeptember 8-án vasárnap.

A legeredményesebb versenyző
Trájer Szabolcs volt, aki kiskaliberű
könnyű puskával az A csoport legjobbja lett, így nyakába került az Európa Bajnoki aranyérem. Sziluett puska
mester kategóriában ezüstöt szerzett,
kiskaliberű puskával pedig csapatban a
harmadik helyet szerezte meg.
Kovács Lajos két ezüstöt hozhatott
el könnyű puska és sziluett puska versenyszámokban.
Kun Gábor könnyű puska kategóriában bronzérmes, míg kiskaliberű pus-

kával Európa bajnoka lett.
A kiváló eredmények mellett, és valószínűleg ennek okán is egyéb örömhírről is beszámolt Hábencius Ferenc.
Augusztusban összeült Európa szövetségi
közgyűlése és a tanácsozáson azt a döntést hozták, hogy a következő évi Európa
Bajnokság megrendezésének jogát Magyarország, ezen belül pedig a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület lőtere
kapta. A világszövetség ausztrál elnöke
külön gratulált az eredményekhez és az
elnyert rendezési joghoz.

Fogathajtás vendégsikerrel
 folytatás az 1. oldalról
A Jászságból is több település képviseltette magát. A jászágói Paksi József
évek óta résztvevője a versenynek, és
mint elmondta, számára mindig a részvétel a legfontosabb. Szerinte mindig
jó a rendezés, jó a hangulat és a pálya
is kitűnően van berendezve. Abonyból
is többen érkeztek a Jászság fővárosába,
köztük a fogorvosként praktizáló Dr.
Eckbauer Anita – Itt mindig nagyon
jó hangulatú versenyt rendeznek, így
mindig szívesen jövünk a rendezvényre

– mondta mosolyogva a doktornő.
Természetesen a rendező jászberényiek is rajthoz álltak. Közülük a JSE
egyik hajtója hatékonyan részt vett az
előkészületi munkában is, hiszen az
egyik akadályt, a fahidat az ő cége készítette. – Ez a fadobogós fahíd régi elem
volt a fogathajtásban, de az idő múlásával valahogy feledésbe merült. Ezt
próbáltuk munkatársaimmal feleleveníteni, ami úgy látom, nagy sikert aratott
a fogathajtók körében. Annál is inkább,
mert ma már ez sokhelyen nem találha-

tó meg – nyilatkozta Bíró Róbert.
A verseny ezúttal is kétfordulós volt.
Az elsőt – szokás szerint –, a délelőtt
folyamán bonyolították le, de az ebédszünetben sem unatkoztak a versenyre
kilátogatók. Erről Buck Viktor gondoskodott látványos csikós bemutatójával.
Ebéd után a második fordulóval
folytatódott a fogathajtó verseny, majd
17 óra környékén fejeződött be. A díjakat Jászberény polgármestere, Szabó
Tamás, és a versenyigazgató, Ifj. Darázs
István adta át a helyezetteknek. Főleg
a távolabbi település versenyzőinek,
mert Jászberény hajtói udvariasak voltak a vendégekkel szemben, így a C
kettesfogat kategóriában Kovács Lénárd
lett a legjobb, a D kategóriában pedig
az örökifjú Csintalan Imre. Mindketten Besenyőtelekről érkeztek. A kettes
pónik versenyében a tavalyi győztes
Polgár Anna (Tarnaméra) megvédte
címét, mivel ezúttal is ő nyert. Sárközi
Tímea révén azért itthon is maradt egy
ezüstérem, mégpedig a D egyes fogatok
mezőnyében.
Az egésznapos jó hangulatot és a
sikeres lebonyolítást alapul véve a versenyigazgató ifj. Darázs István már előre jelezte, hogy 2020. augusztus végén
a lovasport kedvelői újra számíthatnak
fogathajtó versenyre Jászberényben.

