Búcsú és díjátadás

Leépít az Electrolux

Hit oldalunkon többek között templomi zenéről
és a szeptember első vasárnapján megtartott Szent
Rozália búcsúról, meg a kitüntetettről írunk.
Összeállítás a 8. oldalon

Nyíregyházán fejleszt, de Jászberényben
nyolcszáz dolgozóját elbocsájtja az Electrolux
Group most keddi bejelentésük szerint.
Cikk a 3. oldalon

Szikra Galéria

A vizek és a fény festője, Vuics István volt a
Hónap műtárgya sorozat szeptember 3-ai
rendezvény kiválasztott művésze.
Tudósítás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 37. szám (XXXI./37.)

Várják a
munkáskezeket

Újság

2019. szeptember 12.

Jászberény város lapja

Tisztelet a Jászság cégeinek

A Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya szeptember 5-én,
csütörtök délelőtt állásbörzét rendezett a Déryné Rendezvényházban.

Kétszáztizennyolc elsőéves hallgató
kezdi meg felsőoktatási tanulmányait az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán ez év
szeptemberében. Elsősorban őket
köszöntötte kiemelt figyelemmel dr.
Varró Bernadett főigazgató asszony
az Apponyi teremben megrendezett
szeptember 6-i, pénteki tanévnyitó
alkalmával.

k. m.
A börzén megjelenteket Tóth János, a Foglalkoztatási Osztály vezetője
üdvözölte, kiemelten a Járási Hivatal
vezető-helyettesét, dr. Gócza Tamást és
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármestert.
Köztudott tény, hogy a Jászság a megye
gazdaságának a motorja, ahol tőkeerős
cégek találtak otthonra. A nagyvállalatok
munkaerőigénye jóval nagyobb, mint
a rendelkezésre álló munkaerő, ezért a
Foglalkoztatási Osztály alapfeladatának
tekinti, hogy ha úgy érzi, szükség van
ilyenfajta rendezvényekre akár évente
többször is, akkor rugalmasan reagál a kérésekre. A mai rendezvényen huszonnégy
munkáltató volt jelen, összesen 1800
munkalehetőséget ajánlva. A program alkalmat ad a munkáltató és munkavállaló
személyes találkozására, az igények felmérésére, információk gyűjtésére – ajánlotta
a rendezvényt a jelenlévők figyelmébe az
osztályvezető, majd felkérte Hajnal-Nagy
Gábort az esemény hivatalos megnyitására. Nagyot fordult a világ az elmúlt években, egész más kihívásokkal kell szembenéznie mind az álláskeresőknek, mind
a munkáltatóknak, mint a mögöttünk
álló esztendőkben. A gazdaságban zajló
folyamatok újabb kihívásokat jelentenek
minden szereplő számára, de a cégek és a
munkavállalók alkalmazkodni fognak és
tudnak az új helyzethez.
folytatás a 2. oldalon 

kárpáti

Pesti József
Az ünnepséget Ecsedi Péter karnag�gyal az élen a Palotási János Vegyeskar
Himnusza nyitotta meg, majd Mező
István református lelkész köszöntötte
a jelenlevőket. Őt az ide járó óvodá-

ság magyarországi nagykövetét, Szíjjártó
Péter külgazdasági és külügyminisztert,
Piroska Miklóst, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökét, Pócs
Jánost, a Jászság országgyűlési képviselőjét, dr. Berkó Attilát, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottját, Szabó Tamást,
Jászberény polgármesterét, Dobozi Róbertet, a díszvendég Újszász városának
polgármesterét, Borbás Ferenc emirátus Jászkun főkapitányt, Szabó János
vásárigazgatót, továbbá városunk testvértelepüléseinek megjelent delegációit
Conselve és Técső városából, illetve a
Jászság valamennyi polgármesterét és a
képviselő-testület tagjait.
folytatás a 4. oldalon 

Szeptember hatodikán, péntek délután két órakor immár kilencedig
alkalommal nyitotta meg kapuit
a nagyközönség előtt a térség legnagyobb gazdasági börzéje, a Jász
Expo és Fesztivál. A vásár hivatalos
megnyitójára délután négy órakor,
a főtéri nagyszínpadon került sor
Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter köszöntőjével.
Kárpáti Márta
Az ünnepélyes vásárnyitás kezdetét
a Sisa Béla által megszólaltatott kürt
hangja jelzte. Kertész Vilmos műsorvezető tisztelettel köszöntötte Gholamali
Rajabi Yazdit, az Iráni Iszlám Köztársa-

Bölcsőde és templom
Szeptember hatodikán, péntek délután
a IX. Jász Expo és Fesztivál eseményeivel párhuzamosan felavatták a helyi
Kossuth úti Református Gólya óvoda
bölcsődével bővült épületszárnyát.

Mesterképzés az
egyetemen

sok kedves kis előadása követte. Ezután Mező Istvánné segédlelkész szavai
következtek, majd Papp Kornél, a Zsinati Oktatási Iroda vezetője, Takaró
András református püspök-helyettes
és Szatmári Antalné alpolgármester is
elismerően méltatta az új épület szükségességét.
Időközben megérkezett az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész
Miklós is.
folytatás a 8. oldalon 

Négy induló
polgármesterjelölt
Szeptember kilencedikén, hétfőn
16 órakor lejárt az október 13-i önkormányzati választáson indulni
szándékozó polgármesterjelöltek és
egyéni körzetben próbálkozó jelöltek bejelentési határideje.
halász
Jászberényben öt próbálkozóból négyen tudták összegyűjteni a
polgármesterjelöltséghez szükséges,
legalább háromszáz érvényes szavazatot. Közülük dr. Szabó Tamás jelenlegi
polgármester már az első nap összegyűjtötte az ajánló íveken a szükséges
szavazatokat, a többiek az utolsó pillanatot is kihasználva nyolc-tíz nappal
tovább gyűjtöttek.
A szavazólapon Dobrosi Péter (Mi
Hazánk Mozgalom) lesz az első, őt
Budai Lóránt (Közösen Jászberényért
Egyesület), majd dr. Szabó Tamás (Fidesz-KDNP) és dr. Magyar Levente
(független) követi.
A tíz egyéni körzet közül a fenti három párt, illetve egyesület mindegyikben indít jelölteket.
folytatás a 3. oldalon 

A sikeres felvételt nyert hallgatók
mellett a régi diákokat, valamint Szabó
Tamás polgármestert, Szabó Rózát, az
Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai
Központ főosztályvezetőjét, Dr. habil
Bujdosó Zoltánt, az Eszterházy Egyetem
rektorhelyettesét, dr. Gózca Tamást,
a megyei kormányhivatal jászberényi
járási hivatal vezető-helyettesét, a társintézmények és az Eszterházy Károly
Egyetem vezetőit, a campus valamen�nyi oktatóját, dolgozóját köszöntötte
dr. Varró Bernadett.
A tanévnyitó mindig valami új dolog kezdete, izgalmakkal teli várakozás,
szorongás diákban, szülőben, oktatóban egyaránt. Így van ez a mai napon
is, amikor 1100 jelentkező közül 218
hallgató kezdheti meg tanulmányait a
campuson. Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon 29, gyógypedagógia szakon 61, óvodapedagógus szakon 77,
tanító szakon 39, illetve az idén először
induló szociálpedagógia szakon 19
diák a száz éves intézmény új hallgatója
– tájékoztatott a főigazgató.
folytatás a 3. oldalon 

Felkészülési tornák ideje
Arról már korábban hírt adtunk, hogy Petőfi Áron lett a Jászberényi Kosárlabda SE új elnöke és arról is, hogy továbbra is a Nikola Lazics – LoElhadji
Malick edzőpáros irányítja a szakmai munkát a felnőtt kosárlabdacsapatnál.
Ács Tibor
Azóta megtörtént a játékoskeret kialakítása is. Legelőször az látott napvilágot, hogy a tavalyi keretből továbbra
is a JKSE játékosa maradt: a jászberényi
Szigedi Bence, Ruják Bence, és Aleksa

Brbaklics. Mészáros Mátét Kecskemétről
igazolták, valamint a fővárosból érkezett
még Búzás Bence. Viszont Cseh György
visszavonulása miatt „magas emberek”
után kellett néznie az elnökségnek. Sikerült is megegyezni két játékossal.
folytatás a 12. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Már bevált gyakorlat, hogy ciklusvégi városbejárásra és képviselői beszámolóra hívja a 2. számú körzet lakóit
a kerület önkormányzati képviselője,
Nagy András. Ezúttal szeptember
9-én, hétfőn került erre sor.

2019. szeptember 12.

Beszámoló a ciklusról

Kárpáti Márta
A meghirdetett öt órai találkozókor
özönvízszerű esőt kaptunk a nyakunkba, így annak ellenére, hogy buszos
bejárás keretében kívánta a képviselő
bemutatni a lezáruló ciklus során elindított, illetve már megvalósult leglátványosabb fejlesztéseket, nem volt értelme elindulni a szakadó esőben.
A hét órakor kezdődő képviselői
beszámolóra viszont a kerületből és a
város más részéről is érkeztek érdeklődők a Székely iskolába. Nagy András
a média közvetítésére is hagyatkozva
mondta el cikluszáró beszámolóját a
Humán Erőforrás Bizottság elnökeként, valamint körzeti képviselőként és
kérte ugyanerre Tamás Zoltánt, a Városfejlesztési Bizottság elnökét is.
Nagy András mindenekelőtt köszönetet mondott a körzet lakóinak az elmúlt öt évben tanúsított támogatásért
és kérte töretlen bizalmukat a következő ciklusra vonatkozóan is, majd átadta
a szót bizottsági elnök társának.
Tamás Zoltán rámutatott, a Jászkürt Újság hasábjain már beszámolt az
elmúlt öt év legnagyobb fejlesztéseiről,
de megerősítés és figyelemfelhívás gyanánt, valamint rövid kiegészítésekkel
beszámolt az elmúlt periódus fejlesztéseiről. A városvezetés büszke az elmúlt
öt évre, hiszen számos nagyszabású
fejlesztést tudott megtenni vagy elindítani. Háromféle forrás áll pénzügyi
háttérként a sokmilliárdos korszerűsítés rendelkezésére. Egyrészt legkisebb
mértékben a saját források, másrészt
pályázati pénzek és harmadrészt a hitelkeret ad finanszírozási lehetőséget.
Még 2014-ben kezdődött az a nagy volumenű beruházás, amelynek nyomán
Jászjákóhalmával közösen megújulhatott a szennyvíz-rendszer. Jákóhalmán
kiépült a teljes hálózat, Berényben a

szennyvíztelep korszerűsítését sikerült
elvégezni a települések közös uniós pályázatában.
Az egészségügyre is gondolt a testület, amelyet mutat a Thököly úti rendelő felújítása, valamint a hamarosan
épülő nővérszálló. Sajnos valószínűleg
ezt a beruházást is ki kell majd egészíteni – sok egyéb felújításhoz hasonlóan –
saját forrásból az építőanyag-árak gyors
növekedése, a határidők csúszása miatt.
A főtérfejlesztés harmadik üteme
éppen most zajlik. A mozi előtt, a Déryné utca, a főtér egyes részei, a Városháza udvara, a sétálóutca, a Fürdő utca,
a Holló András utca felújítása, ami még
folyamatban van, és remény szerint
még ősszel elkészül. Az elkerülő út harmadik szakasza a régészeti feltárásokkal
elkezdődött. Jövőre következik az út
kijelölése és kivitelezése is, aminek elkészülte lehetővé teszi a főtér negyedik
felújítási ütemét. A régóta dédelgetett
tervek szerint a gépjárműforgalmat kizárják Jászberény főteréről, és átadják a

Várják a munkáskezeket

 folytatás az 1. oldalról
Gyakorlatilag Jászberényben már
nem beszélhetünk munkanélküliségről
és a Jászság egészében is nagyon kevés,
aki nem tud elhelyezkedni. Valószínűleg szükséges, hogy a vállalatok fejlesztésekkel reagáljanak a hiányzó munkaerő kiváltására, a munkavállalóknak
pedig saját magukat kell fejleszteni, hiszen egyre inkább képzett munkaerőre
van szükség. Mindkét oldalon van feladata mindenkinek, nem felejthetjük
el, hogy semmi sem biztos az életben,
ezért nyitottnak kell lenni az újra, mert
a fejlődés csak így biztosítható. A város vezetése nevében a Jászság gazdaságának további erősödését, az egyre
magasabb hozzáadott értéket képviselő
munkahelyek minél nagyobb arányú
biztosítását kívánta az alpolgármester.

Az állásbörzén az elmúlt időszakhoz hasonlóan leginkább operátorokat, gyártósori összeszerelőket kerestek a foglalkoztatók. A rendőrség, a
határőrség és a honvédség kötelékéből
is több száz ember hiányzik. Érdekes
munka lehet és új a palettán a régészeti
segédmunkás, ahol húsz álláshely vár
betöltésre. Raktáros, minőségellenőr,
targoncás, ellenőr, karbantartó, CNC
beállító, gyártósori összeszerelő szintén
hiányszakmák térségünkben. A MÁV
is több területre várja az alkalmazottakat pályamunkástól a szerelőkön át a
mérnökökig. Az állásajánlatok között,
mint azt már megszokhattuk kevés a
szellemi munkára való felvétel. Diplomás végzettséggel leginkább mérnököket keresnek még mindig a cégek Jászberényben és a környező településeken.

gyalogosok, kerékpározók részére.
A kerékpározás népszerűsítéséért,
a kerékpárosok biztonságáért eddig
is sokat tett a város. Több mint nyolc
kilométer kerékpárút készült el, szinte
az egész települést felölelve felújították
vagy nyomvonalat festettek, illetve építettek új kerékpárutakat.
A fiatalok helyben maradásáért is
sokat fáradozik az önkormányzat. Elsősorban nekik kedvez az új, hatcsoportos bölcsőde, amit szeptemberben
már birtokba is vettek a kicsik. A környezetében parkolók épültek, valamint
megnyílik a Magyar utca is 34 közművesített telekkel. A telkek terv szerint
a város és vállalkozók támogatásával a
piaci árnál alacsonyabb áron lesznek
értékesítve fiatalok számára.
Sok helyigény jelentkezik a szociális intézményekben. Ennek enyhítése
érdekében az Egyesített Szociális Intézményben elkészült a korszerűsítés és
akadálymentesítés, valamint megépült

a Fogyatékkal Élők Nappali Otthona.
Az emeleti részen még tíz-tizenöt férőhellyel bővíthető a befogadóképesség,
amelyhez szükséges száz százalékos pályázati lehetőség elfogadásáról a következő testületi ülés dönt.
Az állatkertben szinte átadásra készen van a látogatóközpont, amelyhez
kapcsolódóan szeretne az önkormányzat
240 millió forintos összegben turisztikai
fejlesztést eszközölni. Erről szintén a következő testületi ülésen döntenek.
Mindemellett az elmúlt öt évben
átadtak térhatású gyalogátkelőket,
ideiglenes parkolókat, amelyek állandóvá való átalakítása a napokban is
történik. Folyamatban van a Malom
Rendezvényközpont kialakítása, a
piac, a buszpályaudvar rekonstrukciója. A városvezetés nem mondott le az
intermoduláris csomópont kiépítéséről
sem, ez a következő ciklus feladata lesz.
Hamarosan új lámpás kereszteződést
kap a város a Rákóczi út-Thököly út
találkozásánál. Több ezer négyzetméter járdát újítottak fel, megkezdték az
ivóvízvezeték cseréjét, több száz fát és
cserjét ültettek és fognak is a következő
években, amennyiben a városlakók rájuk bízzák a folytatást.
Nagy András vette át a szót, aki kiegészítésképp hozzátette, a tisztánlátás
érdekében összegyűjtött néhány adatot
a fent említett beruházások költségeiről. A bölcsődére elnyert pályázati ös�szeg 379 millió forint volt, a várható
összköltség pedig 610 millió forint lett.
Az állatkerti látogatóközponthoz és játszótérhez az elnyert támogatás összege
180 millió forint, a bekerülési költség
186 millió. A Toborzó utcai szociális
központ támogatása 120 millió, a várható költsége 182 millió forint.
A továbbiakban a Humán Erőforrás Bizottság tevékenységéről számolt

"Úgy mentél el, mint a madár,
elköszönni már nem tudtál.
Tiéd a csend, a nyugalom,
miénk a könny, és a fájdalom."

be az elnök. Néhány gondolatot kiemelve elmondta, hogy a Szivárvány
óvoda bővülni fog, illetve, tankerületi
központ pályázatai alapján komoly
iskolai felújításokat is végeztek az elmúlt időszakban. Szakképzési ösztöndíjrendszert dolgoztak ki a hiányszakmát tanulók számára. Megújították
a kulturális koncepciót, létrehozták a
szakemberekből álló konzorciumot. Az
egészségügyben az új bölcsőde mellett
a HEB javaslatára új védőoltást biztosít
a város a középiskolásoknak, illetve új
ösztöndíjat hoztak létre orvostanhallgatók számára. A sport terén a jégcsarnok a legnagyobb fejlesztés, de épített
a város öltözőket, lelátót és nagyban
támogatja a diák- és versenysportéletet.
Szociális területen módosították a lakásrendeletet, amivel a bérlők számára
tettek kedvezményeket és hoztak létre
lakhatási támogatásokat. Letelepedéshez fiatalok számára kamatmentes
támogatást, valamint visszatérítés nélküli hozzájárulást is tud adni a város.
A civil életben is komoly szerepet játszik a bizottság. Valamennyi bejegyzett
szervezet kap támogatást. A városi diákönkormányzat és az ifjúsági munkabizottság létrehozása a fiatalok helyben
maradását célozza programokkal, értékes rendezvényekkel. A pályázatokat a
szűkös önerő felhasználásával igyekszik
kiaknázni a város. A fejlesztések sajnos
ideig-óráig kellemetlenségekkel is járnak, de a cél érdekében érdemes türelmesnek és toleránsnak lenni.
Rátérve a körzeti képviselői munkára, Nagy András beszámolt a 2.
számú kerület főbb fejlesztéseiről. Öt
év alatt összesen 145 millió forintot
fordítottak a terület infrastrukturális
fejlesztésére. Idén a Bajnok utca felső
harmadának burkolata jó minőségben elkészült, és hamarosan kész lesz a
Gallér utca kétharmada is. Járdák igen
nagy számban készültek el a közmunkaprogram keretében kiváló minőségben. Idén csapadékvíz rekonstrukcióra
öt helyszínen kétmillió forintot tudtak
fordítani a körzetben. Bizottsági keretből az úgynevezett Sanyi bolt előtt
rendezték a területet a lakók kérése
szerint. A képviselő ebben a munkában
és emellett valamennyi elvégzett teendőben megköszönte Horgosi Zsolt vezérigazgató és Tóth Endre ágazatvezető
segítségét, akik a JVV Nonprofit Zrt.
képviseletében voltak jelen. A ciklus
alatt igen sok körzetből érkező kérést
sikerült megoldani, érkezzen az bármikor telefonon vagy e-mailben, személyesen vagy véleményládán keresztül.
Ilyen volt például a májfaosztás is, ami
lakossági ötlet nyomán valósult meg a
képviselő intézkedésével. A továbbiakban is kérte a bizalmat és az aktivitást
a lakóktól.
A folytatásban a jelenlévő városlakók mondtak köszönetet, tettek fel
kérdéseket, intéztek kéréseket, osztottak meg ötleteket a képviselővel és a
jelenlévő vezetőkkel.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Szívós Jánosné
szül. Horti Rozália

2019. szeptember 4-én elhunyt.
Szeretett halottunktól szeptember 16-án
15 órakor veszünk végső búcsút
a Jászberényi Fehértói Temetőben.
A gyászoló család

BAGI MIHÁLYNÉ
szül.: Tasi Anna
(1930-2019)
temetésén megjelentek,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Szerető családja

Város

2019. szeptember 12.
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Az Electrolux leépít Jászberényben Mesterképzés az egyetemen
Az Electrolux Group szeptember
10-én, kedden kora délután bejelentette, hogy a porszívógyártást és a
szabadonálló hűtőgépek gyártásának
jelentős részét Jászberényből külső
partnerekhez szervezik át. A jászberényi szervezetátalakítás körülbelül
800 Electrolux dolgozót érinthet. Az
átszervezésre és a termelés-áthelyezésre 2020-tól kerül sor.
halász
Az Electrolux Group hűtőgépgyártó üzemei a jövőben a felső kategóriás, szabadonálló hűtő-, fagyasztó-,
és alulfagyasztós kombi hűtőgépek,
valamint a beépíthető termékek gyártására fókuszálnak, melyekre növekvő
kereslet van az európai piacon. Mind
a jászberényi, mind a nyíregyházi üzem

megoldások fejlesztésére.
A porszívógyártás, a fagyasztóládák
és a felülfagyasztós hűtőgépek gyártásának kiszervezése Jászberényben körülbelül 800 Electrolux munkavállalót
érinthet. A kölcsönzött munkavállalók
szerződését a mindenkori piaci igények
figyelembevételével vizsgálják felül.
Az átszervezés tervét a vállalat helyi üzemi tanácsával is egyezteti az
Electrolux Lehel Kft. vezetősége. Az
Electrolux elkötelezett a hatóságokkal
és egyéb szervezetekkel való együttműködés iránt, hogy támogassa érintett
dolgozóit és kölcsönzött munkavállalóit. Az vállalat felveszi a kapcsolatot
a helyi munkaügyi hivatallal, hogy az
átszervezésben érintett dolgozók munkaerőpiacon történő elhelyezkedésére
tervet dolgozzon ki. Ígéret szerint a
munkavállalók rendszeres tájékoztatást

Az üzemben nagyrészt intelligens, okos
berendezések készülnek majd.
Az Electrolux Group vezető háztartásigép-gyártóként továbbra is innovatív megoldásokat nyújt fogyasztóinak
világszerte, s kiaknázza a versenyelőnyét biztosító csúcstechnológiájú gyártókapacitásait. Az Electrolux felső kategóriás termékei tekintetében a kiváló
minőséget nyújtó, magas hatékonyságú
üzemeit fejleszti, míg azon termékek
esetében, ahol a magas minőség és hatékonyság leginkább külső gyártókkal
való együttműködés által érhető el, az
Electrolux a gyártást külső partnereinek szervezi ki.
Az Electrolux közleményben tudatta, hogy az üzleti átszervezésnek
semmilyen hatása nincs az Electroluxtermékek kiszállítására, valamint a cég
ügyfeleire és fogyasztóira.

Gönczy Sándor
bizakodó

fontos szerepet játszik majd a felső kategóriás termékek gyártásában, innovatív megoldásokat szállítva a fogyasztóknak. Ezzel egyidőben az Electrolux
egyes hűtőgépek gyártását - mint pl.
a fagyasztóládákét és a felülfagyasztós
termékekét - 2020-tól megszünteti és
az ezt helyettesítő új termékek gyártását külső partnerekkel együttműködve
oldja meg.
A porszívók gyártását az Electrolux
Group Jászberényből külső partnereknek szervezi ki 2020 folyamán – a
versenyképesség fokozása érdekében.
A cég indoklása szerint ezáltal további
beruházásokat eszközölhet a cég innovatív, fenntartható, és kiemelkedő felhasználói élményt nyújtó termékek és

kapnak az átszervezés menetéről.
Ezzel egyidőben közel 100 millió
eurós befektetést tervez a nyíregyházi
hűtőgépgyárában annak érdekében,
hogy növelje felső kategóriás termékportfóliójának versenyképességét és
biztosítsa a fenntartható, profitábilis
növekedést. Ez a legnagyobb volumenű Electrolux-beruházás Magyarországon, mióta a cég 1991-ben megkezdte
működését az országban.
2020 és 2023 között közel 100
millió eurót fektet be az Electrolux
a nyíregyházi üzeme fejlesztésébe. A
beruházás összegét az Ipar 4.0 szabványoknak megfelelő digitális, ipari
automatizációs és robot technológiák
beszerzésére és alkalmazására fordítják.

Családi egészségnap
Az egyik jászberényi bevásárlóközpont
a vásárlók voksai alapján rendszeresen
felajánl társadalmi szerepvállalás keretében bizonyos összeget helyi civil
szervezetek javára. Legutóbb a Családi
és Egészségmegőrző SE nyert támogatást, amelyből szeptember hetedikén
vasárnap a Szántai kertben családi
egészségnapot szerveztek.
k. m.
Véghelyi Árpád, az egyesület vezetője lapunknak elmondta, hogy a
délutáni szabadidős rendezvényen az
egészséges étkezést és a rendszeres mozgást igyekeznek megszerettetni a városlakókkal. Ennek érdekében az egész
család számára hoztak programokat. Ki
lehetett próbálni a nordic-walkingot,
volt lehetőség labdajátékokra, illetve
a legkisebbeknek műanyagmotor-versenyt rendeztek.
Szappanos Andrea a helyszínen
készített egészséges finomságokat,
különböző turmixokat, salátákat, sőt
édességeket nyers ételekből, amiket természetesen meg is lehetett kóstolni. Az
érdeklődők tanácsokat, recepteket kaptak az otthoni nyersétel-készítéshez.

Kisebb egészségügyi problémák, gyulladások, vitaminhiány kezelésére szintén be lehetett szerezni jó tanácsokat a
helyszínen a human body szkennerrel
történő vizsgálat mellett.
Véghelyi Árpád azt is elmondta, hogy aki kedvet kapott a nordicwalkinhoz, annak lehetősége van
csatlakozni minden vasárnap reggel
hozzá és csapatához egy kellemes sétára
a Zagyva-gáton.

Gönczy Sándor, az Electrolux
Lehel Kft. ügyvezető igazgatója, az
Electrolux európai alelnöke nyilatkozott a leépítésről és a fejlesztésről: „Tudjuk, hogy a jászberényi
átszervezés sok dolgozónk számára
nehéz helyzetet teremt. Büszkék
vagyunk kollégáink tapasztalatára
és az elért eredményeikre, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy
az érintett munkatársainkat támogassuk. A dolgozói érdekképviseletet már tájékoztattuk terveinkről,
és velük együttműködve tisztességes és méltányos szociális megállapodás kialakításán dolgozunk.
A kiemelkedő nagyságrendű beruházás nyíregyházi üzemünkben
azt bizonyítja, hogy az Electrolux
Group számára Magyarország fontos helyszín az európai gyártókapacitásai sorában. Az új befektetés,
valamint jászberényi telephelyünk
több évtizedes tapasztalata és kiválósága együtt erős bázist és komoly
versenyelőnyt jelentenek az Electrolux számára. Az Electrolux Group befektetése új és ígéretes fejezetet nyit hazai üzemeink számára.”.
Forrás: dolgozók, Electrolux Group

Négy induló
polgármesterjelölt
 folytatás az 1. oldalról
Az ő harminc jelöltjük mellett
négy független egyéni körzetben induló jelölt is lesz: Kocsán László (1. vk.),
Szabó András Ferenc (9. vk.), valamint
Dócs Nátán László és Molnár József
(mindketten 10. vk.).
A Fidesz-KDNP jelöltjei választókerületi sorrendben elsőtől a tizedikig:
Hajnal-Nagy Gábor, Nagy András, dr.
Sebők Balázs, Tamás Zoltán, Kis-Némethné Király Éva, Bódis Béla, Szatmári Anikó, Nagy Béla, Bohárné Bathó
Rozália, Balog Donát.
A Közösen Jászberényért Egyesület
jelöltjei választókerületi sorrendben
elsőtől a tizedikig: Bethlendy Béla,
Bozsik Ferenc, Bobák Zsolt, dr. Fodor
Erzsébet, Balogh Béla, dr. Gedei József,
Ötvös Béla, Skultéti József, Stefán Ildikó
Mária, Turóczi György.
A Mi Hazánk Mozgalom jelöltjei
választókerületi sorrendben elsőtől
a tizedikig: Cseh Sándor Ferenc, Kóta
Zoltán, Kocsis Gergő, Tátrai Attila
Zsolt, Baranyi Krisztina, Pélyi István,
Sebestyén Tamás, Dobrán Gyula, Gerőcs
Imre, Dobrosi Péter.
(Továbbiakról később. – a szerk.)

 folytatás az 1. oldalról
A pedagógus szakma korszerű alapjainak átadása a a huszonegyedik század
rohanó világában fontos feladat, amelyhez szükség van az oktató és a hallgató
nyitottságára, küzdelmére. Dr. Varró
Bernadett valamennyi itt oktatott szak
kapcsán felhívta a figyelmet a szakma
szépségeire és kihívásaira. Külön kiemelte, hogy a csecsemő és kisgyermeknevelő szakon tanulókat Jászberény városa
egy új területen segíti, hogy kellő felkészülést biztosítson az elméleti mellett a
gyakorlati ismeretekben is.
A Jászberényi Campus az Eszterházy Egyetemhez csatlakozva célul tűzte
ki, hogy évről évre szélesítse képzési
palettáját, amelyhez az egyetem vezetése is támogatást nyújt. Így 2017-ben
programtervező-informatikus, 2018ban gyógypedagógiai szak került bevezetésre, ebben az évben pedig már
mesterképzés indításáról is be lehet
számolni. Ettől a tanévtől ismét fontos
szerepet tölt be az intézmény életében
a szociálpedagógiai képzés egy magasabb, mester szinten.
A főigazgató asszony gratulált mind
a nappali, mind a levelező képzést választók sikeres felvételijéhez. Kitartást,
sok erőt és vidám napokat kívánt a
hallgatók életének egyik legmeghatározóbb időszakára. Kérte, aktívan kapcsolódjanak be azokba a lehetőségekbe,
amelyeket az egyetemi lét és Jászberény
városa kínál. A tanévnyitók a váratlanságuk mellett szólnak a kezdésről,
a lehetőségekről, a célokról is. Ezekhez kívánt kitartó szorgalmat és eredményes tanévet a főigazgató asszony,
amivel ünnepélyesen megnyitotta a
2019/2020-as tanévet.
A hagyományokhoz híven a Szent
István Sport Iskola negyedikes kisdiákjai színesítették az ünnepséget vidám
jelenettel, verses, dalos előadással.
Az intézmény jubileumi jutalmát a
közfeladatok ellátásában való kiváló részvételért, munkája elismeréseként Ugrin
György főiskolai adjunktus kapta. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozott az oktatási minisztérium Baráth
Anikó negyedik évfolyamos tanítószakos
hallgatónak és Ambrus Enikő Martina
harmadik évfolyamos óvodapedagógusnak szorgalmukért, kiváló eredményeikért és közösségi munkájukért.
A továbbiakban Demeter Sára második évfolyamos diák előadásában élvezhettünk egy popslágert, majd a hallgatók
megtették az országhoz és tanulmányaikhoz hűséget fogadó esküjüket.
A város és az egyetem kulturális és
szellemi együttműködésének szimbólumaként a város jelképes kulcsának
átadásával Szabó Tamás polgármester
Jászberény lakóivá fogadta az új hallgatókat. – Jászberény város közösségének
képviseletében nagy szeretettel fogadjuk önöket! A város szeretné a legszebb
arcát mutatni vendégeinek és lakóinak,
ami lehetséges, hogy ezekben a hetek-

ben, hónapokban némi kellemetlenséggel jár a fejlesztések építkezései miatt, de hamarosan egy megújult, szép
Jászberényben köszönthetjük önöket
– mondta a polgármester. A városlakók szívből várták, várják a diákokat,
mert jelenlétük színesíti a település
életét, a közösség aktív és értékes részét
képezik. Érezzék jól magukat nálunk
és emlékezzenek arra, hogy ez a kulcs

mindig megnyitja a városlakók és a
polgármester szívét is önök előtt! Az elsőéves hallgatók köszönettel vették át a
kulcsot, amely azt jelképezi számukra,
hogy két közösség, a város és az egyetem is befogadta őket. Megfogadták,
büszke polgárai lesznek Jászberénynek,
hagyományait megtartják, jó hírnevét
igyekeznek tovább öregbíteni.
A folytatásban Motollai Anna Dóra,
a campus jászberényi diákönkormányzatának elnöke szólt az elsőéves hallgatókhoz biztató szavakkal. Kívánta,
legyenek tagjai az egyetem nagy családjának, vegyenek részt a pezsgő tudományos életben, élvezzék ennek az
időszaknak minden pillanatát.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével
és a szenátus ünnepélyes kivonulásával
zárult.

4. oldal
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Expó
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Tisztelet a Jászság cégeinek
 folytatás az 1. oldalról
A rendező, Jászberény város nevében Szabó Tamás köszöntötte a vendégeket. A kilenc éven át szervezett expó négy
plusz öt év ciklusidőszakát is jelenti. Az
expó léte, működése, fejlődése azt a kilenc évet tükrözi, amit itt helyben és az
országban is tenni kívántunk – emelte
ki a polgármester. Mindannyian tudjuk,
honnan kellett talpra állítani a gazdasági
és a közösségi életünket 2010-ben, amikor a jelenlegi kormány átvette az ország
vezetését. Egy új gondolat és értékrend
jegyében tudott megújulni a gazdaság,
a társadalmi közösség, és vele együtt újjászületni az expó. A Jász-Expó sajátosan
jász rendezvény, mert magában hordozza
azt az összefogást, amit a jászok évszázadokon keresztül mindig tanúsítottak.
Nagy cégek támogatják a rendezvényt
kis és közepes vállalatoknak lehetőséget
kínálva a bemutatkozásra, kapcsolatok
építésére a cégtársakkal és a potenciális
vevőkkel. Ezen gondolatok jegyében köszöntötte a polgármester a megjelenteket
és kívánt hasznos időtöltést és jó szórakozást a következő három napban.
A folytatásban Pócs János osztotta
meg ünnepi gondolatait a közönséggel.
A képviselő külön tisztelettel üdvözölte a
vállalkozókat, a gazdasági egységek vezetőit és az agrárium képviselőit. Az expó
minden évben méltó alkalom arra, hogy
a jászsági vállalkozók bemutassák új termékeiket, szolgáltatásaikat. Minden alkalommal meggyőz bennünket arról, hogy
az élelmiszertől az ipari termékekig minden megtalálható a Jászság piacán kiváló
minőségben és áron. Mi vásárlók kell,
hogy legyünk olyan jász patrióták, hogy
tudjuk, a megkeresett pénzünket, ha itt
költjük el, annak egy jelentős része visszakerül hozzánk. Az itt megjelent termékek
jelentik számunkra az új munkahelyeket,
a vállalkozók által befizetett adókból lesz
a térségben új iskola, út, egészségügyi fejlesztés. A találkozó méltó alkalom a leltározásra is arról, mit teljesített a Jászság
a kitűzött kormánycélok közül. A régió
jelentett elsőként munkaerőhiányt, illetve 2010-hez képest minimum megduplázódtak a bérek. Amit elértünk az jó, de
még nem elég. A további közös célokat
kérjük megfogalmazni a vállalkozóknak,
a településvezetőknek, egyben megköszönjük a térség gazdasági vezetőinek,
hogy a kormányprogramban minden
szempontból partnerek voltak.
Pócs János külön köszönetet mondott a külgazdasági miniszternek, hogy
közreműködésével számos külföldi cég
jött Magyarországra, akik hazánkat és
ezen belül a Jászságot jó befektetésnek
tartják. Így értük el, hogy csupán az
elmúlt négy-öt évben a Jászság közel

kétszáz milliárd forintnyi beruházással
gyarapodott. Településeink 13 milliárd
forintos TOP-os fejlesztésben részesültek, amelyért külön köszönet illeti Piroska Miklóst a segítő közbenjárásért. Berkó
Attilának a térség vállalkozóinak nyújtott
segítségét köszönte meg kiemelten a politikus. Végezetül Szabó Tamásnak a város
kiemelkedő fejlődése érdekében tett minden közös eredményben való szerepvállalását ismerte el szavaival.
A továbbiakban a műsorvezető felkérte Szíjjártó Péter minisztert köszöntő be-

szédének megtartására és a IX. Jász Expo
és Fesztivál ünnepélyes megnyitására. A
miniszter mindenekelőtt megköszönte a
meghívást a rendezvényre, ahol a Jászság
bemutatkozik, ahol megmutatja gazdasági erejét a világnak. Amennyiben visszatekintünk az elmúlt évek előrelépéseire,
akkor kijelenthetjük, hogy van mire büszkének lenni. A térség lakói is érzik, hogy
milyen gyors és mélyreható változások
vannak a világpolitikában és a világgazdaságban. A változásoknak komoly hatása
van hazánkra is, amelynek gazdasága nem
tartozik a legnagyobbak közé, viszont
rendkívüli nyitottsággal rendelkezik. A
magyar termékek és szolgáltatások a világ
minden pontján versenyképesek. A jászberényi vállalatok – mint a Ferro Press,
a Jász-Plasztik, a Szatmári kft. –, termékei Magyarországon és Európa szerte is
versenyképesek. Gyártmányaikat nagy
nemzetközi multinacionális vállalatok
építik be a saját produktumaikba. Jászberény kifejezetten jó példa és bizonyíték
arra, hogy a vidéki városok egyre nagyobb
szerepet játszanak a magyar gazdaság teljesítményének előállításában, folyamatos
növelésében és javításában.
2010 óta a vidéki városok teljesítménye és tőkevonzó képessége jelentősen
javult. Épülnek a gyárak, fejlődik az infrastruktúra, az oktatási intézmények. Az
ipari parkok vonzzák a beruházókat. A
jászok büszkék lehetnek arra, hogy egyre

több, a világpiacon kifejezetten magasan
jegyzett vállalat dönt úgy, hogy ide a Jászságba vagy jelesül Jászberénybe telepíti le
akár gyártó, akár kutatás-fejlesztési, akár
szolgáltató tevékenységét.
A beruházások olyan helyen létesülnek, ahová könnyen, gyorsan el lehet jutni, és ahol kellően képzett munkaerőt találnak. Ezért fektettünk és fektetünk nagy
hangsúlyt azokra az útépítésekre, amelynek önök itt tanúi. Megújult a 31-es,
jelenleg készül a 32-es út, és a berényiek
régi vágya, az elkerülő út befejező szakasza hamarosan ugyancsak elkészül. Az
ehhez szükséges jogi és régészeti munkák
még az idén befejeződnek, a feltételes
közbeszerzést a harmadik negyedévben
elindítjuk és hamarosan már látható jelei
is lesznek ennek a fejlesztésnek – ígérte
Szíjjártó Péter. Külön gratulált a város
polgármesterének és a térség országgyűlési képviselőjének ahhoz a fejlődéshez,
amelyet a város az elmúlt esztendőkben
produkált az infrastruktúra terén.
Az unió leggyorsabb, öt egész egy
százalékos, gazdasági növekedési üteme
a miénk, magyaroké, és ezért köszönet
illeti azokat a vállalatokat, vállalatvezetőket, mérnököket és munkásokat,
akik hozzátettek ehhez az eredményhez.
Mindemellett a magyar export is évről
évre rekordot dönt. Mindez azt mutatja, hogy a magyar emberek szorgalma,
szaktudása, és a beruházók bizalma nyomán előállt az a helyzet, hogy a világpiacon a legversenyképesebb termékek és
szolgáltatások azok, amelyeket a magyar
emberek állítanak elő. Abban, hogy Magyarországon a rendszerváltás óta most a
legalacsonyabb a munkanélküliség, szerepet játszik az is, hogy a 3300 jászberényi vállalat csak Jászberényben 12000
embernek ad munkát. Ezért jár önöknek, jászságiaknak a tisztelet, köszönet
és a nagyrabecsülés, mert hozzájárultak
ahhoz, hogy mára Magyarország problémából az európai megoldás részévé
vált, Közép-Európa az európai növekedés motorja tud lenni és hozzájárultak
ahhoz, hogy a magyar gazdaság Európabajnok növekedést tud felmutatni.
A miniszter a megnyitóbeszéd elhangzását követően még a színpadon
maradt, ugyanis ő nyújtotta át a vásár
nagydíját a Thyssenkrupp Comonents
Technológy Hungary kft – Jászfényszaru képviselőjének. A vásár díját az
MKB Bank igazgatója Szabó János vásárigazgatótól vette át. A Jász -Expó
különdíjait a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt,
a Jászsági Menedzser Klub Egyesület,
Újszász város standja, Téba Tüzép, Jászberényi Gazdakör, Boros és fiai kft., és
a Jász-Ablak Kft. kapták.

Gulyás, pálinka, koncertek
A IX. Jász Expo és Fesztivál mindhárom napja a gasztronómia, a kultúra
valamint a zenei sokszínűség jegyében
telt. Bár az ősz első hírnökei is tiszteletüket tették, ez nem szegte kedvét a
minden érzékszervre ható programok
között válogató nézőseregnek.
Kazsimér Nóra
Szombaton a jászsági kézművesek
már a reggeli óráktól várták a mesterségek randevúja iránt érdeklődőket a
Szentháromság térre, ahol árusítással
egybekötött kézműves foglalkoztatót
tartottak. A rendezvény egyik kiemelt
vendége az Újszászi Népi Díszítőművészeti Szakkör kézművese, Tukacsné
Horkai Ágnes volt, aki a pirográfia iránt
égető kíváncsiságot érzőknek készült

interaktív ismertetővel. Mint azt a
bemutató során megtudhattuk, a tűzírással készített mintát általában hagyományos anyagokra viszik fel, főként
fára vagy állati bőrre, mely művelethez
elengedhetetlen egy speciális, forrasztópákára hajazó tű használata. Az akár
lencsével összegyűjtött napfénnyel is
kanyarintható ábrák hangsúlyos kontrasztot eredményeznek a világos színű
felületen, így még a kevésbé ügyes kezűek is látványos alkotásban gyönyörködhetnek.
Az ebéd előtti perceket a Ládafia
Bábszínház Vásári Bábcirkusz című
mesejátéka tette mozgalmassá. A miniatűr, hársfából faragott marionettek
kötéltáncot jártak, állatot szelídítettek,
kígyót bűvöltek és tüzet is fújtak a társulat művészeinek ösztönzésére.

Délben végre sor került a várva
várt Orczy-gulyás tálalására, mely fogás Bakó Borbála cselédasszonynak
köszönhetően vált ismertté. Az újszászi
Orczy család beosztottja tette közkincsé
a titkot, miszerint ezt az ételt fogyasztotta a báró minden vasárnap ebédkor.
A titkos összetevőkből készített étket
kóstolójegyek ellenében lehetett megízlelni, ez utóbbiból közel négyszáz darabot értékesítettek a szervezők.
Továbbra is az Észak-Alföldi régióban maradva Újszász fiatal és örökifjú
tehetségei, művészeti csoportjai léptek
a színpadra, hogy bemutassanak egy
kis szeletet városuk hagyomány – és
kultúrkincséből. Elsőként a Nosza
Mami tánccsoportot üdvözölhette a
publikum.
folytatás az 5. oldalon 
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Gulyás, pálinka, koncertek
 folytatás a 4. oldalról
A tizenhárom éve alakult együttes
számos alkalommal szerepelt a Hontravel
által szervezett nyugdíjas „Ki Mit Tud?”on, ahonnan minden alkalommal első
helyezéssel tértek haza. A veterán mazsoretteket az Only Dance csoport ifjú
növendékei követték, akik a legutóbbi
megmérettetésen két európai versenyre is
kvalifikálták magukat. A Senora egyesület ABBA dalokkal hódító produkcióját
követően a Dalma Dance Club művészeinek show dance, hip-hop és akrobatikus
előadásának tapsolhatott a nagyérdemű.
Szacskó Levente, a szolnoki drámatagozatos tanuló könnyűzenei dalokkal igyekezett feledtetni a pódium fölé tornyosuló,
fenyegető felhők jelenlétét, majd törekvéseit az Újszászi Vörösmarty Általános
Iskola néptánccsoportjai igyekeztek továbbvinni. Az újszásziak előadássorozatát Ézsiás Lotti második osztályos citerás
bravúros játéka, továbbá a Százszorszép
Népdalkör műsorszáma zárta.
A fesztiválszínpad programfolyamát
kissé derékba törte a zivatar, ám a soron
következő fellépő, Kalla Andi hangjára
ismét előbújtak a meleget adó sugarak. A
Quartett saját szerzeményei mellett a jazz
muzsika legjavát hozta el a rendezvényre,
melynek üde színfoltja volt az improvizatív örömzenével szolgáló együttes.
Esőhelyszín gyanánt Hortiné dr. Bathó Edit felajánlására a Jász Múzeumban
zajlott a pálinkamustra ünnepélyes eredményhirdetése, egyben két új jelölt hivatalos taggá avatási ceremóniája. A megjelenteket az igazgató asszony köszöntötte,
majd kiemelte, különösen nagy öröm
számukra, hogy a rendezvényt az erdélyi, a zentai Szent Miklós, és a magán
pálinkafőzők lovagrendje is megtisztelte
jelenlétével. Emellett hálás szóval fordult
az 1956-os Vitézi Lovagrend tagjaihoz,
akiknek köszönhetően az expó ideje alatt
lehetőség nyílt megtekinteni a Szent Korona hiteles másolatát a múzeumban.
A köszöntő gondolatokat Szabó Tamás polgármester fűzte tovább: – Amikor megkérdezik, mi az a teljesítmény,
amire leginkább büszke vagyok a 20102014-es időszakból, akkor az egyik az
alaptörvény, ez nyilvánvalóan országosan és nemzetünkre vonatkozóan egy lényeges esemény, cselekmény volt. Aztán
természetesen a Jászkun Redemptionak

az emléknappá nyilváníttatása, amit sikerült elérnie a Jászságnak, térségünknek, és a harmadik egy szubjektív tényező, ez pedig a Pálinkatörvény, mely
meglátásom szerint elindította, tovább
erősítette azt a minőségi munkát, azt a
hozzáállást, amit egyébként is hordoztunk magunkban. Ennek jegyében azt
tudom mondani, hogy csodálatosabbnál csodálatosabb termékek kerülnek
ki a főzők kezei közül. Köszönöm azoknak, akik a mai napon megmérettettek
– ha jól emlékszem több mint százhúsz

nevezés történt –, és természetesen minden résztvevőnek, aki elhozta a pálinkáját – zárta felszólalását a városatya.
A soron következő percekben a
2016-ban alakult lovagrend címeres zászlajának felszentelésére került sor. A lobogót elsőként Novák István áldotta meg
néhány rövid gondolat kíséretében. A
főigazgató-plébános felhívta a figyelmet a
Szentírásban is helyet kapó alkoholos italok szimbolikájára, hiszen azok, mint csekély mértékben bevitt orvosság jelennek
meg a Biblia példázataiban. Zárszavában
baráti társaságában gyakran hangoztatott
aforizmát osztott meg a hallgatósággal:
„Amiből lekvárt lehet főzni, abból lehet
készíteni pálinkát is, de ha valaki meglátogat bennünket, a legritkább esetben
szoktuk lekváros kenyérrel megkínálni,
sokkal inkább pálinkával.” A folytatásban
nagytiszteletű Mező István református lelkész mondott áldást a lovagrendre, mely
értelmezésében a kiváltságok átadására
létrejött egységet jelenti.
A jelenleg huszonhat taggal működő
rendbe idén két fiatalember is felvételét
kérte, a folytatásban ünnepélyes felavatásukat Kalla Pál nagymester végezte el.

Csoszor Csaba és Kollár Bálint jelöltek
életrajzában hangsúlyos elemként szerepel a pálinka, a pálinkafőzés mestersége.
Jelentkezésükkel, immáron hivatalos tagságukkal a jászsági pálinkafőzés hagyományait és a jászsági pálinka jó hírnevét
kívánják a jövőben öregbíteni nem csupán Magyarországon, de a határon túl is.
„Az első Jászsági Pálinkamustrát
2011-ben rendezték meg Gubic András
jászkapitány szorgalmazására Jászkiséren,
és amikor megalakult a lovagrend, az átvette a szervezést. Bízunk benne, hogy
a jövőben is így lesz, hiszen nagy öröm
számunkra, hogy helyet kapunk a JászExpó nagyszerű rendezvénysorozatában.”
– hallhattuk Hortiné dr. Bathó Edit
köszönetteljes szavait, melyeket Szabó
János vásárigazgatóhoz intézett a Jászkürt
egy másolatának átadása közepette.
A folytatásban az eredmények kihirdetése következett. Kalla Pál értékelése
szerint páratlan felhozatala volt az idei
mustrának, a résztvevő pálinkák kóstolásával kivétel nélkül remek párlatokat
ízlelhettek. A Jászság legjobb pálinkája
elismerést egy 2018-as, hordóban érlelt
szilvapálinka érdemelte ki, melyet Mizsei
Sándor készített, míg a Kalla család által
felajánlott hordót – és ezzel az év pálinkája fokozatot – Simon Gáborné nyerte el
2018-as áfonyapálinkája renoméjaként.
A ceremóniát követően újfent a fesztiválszínpad vált a rendezvény központi
helyszínévé. A pódiumon sötétedéskor
egy igazi kuriózumot, az Oroszországból érkezett Marta Serebryakova-t és a
„Gubernyija” Népi Együttest köszönthettük. A rendhagyó szláv formáció táncra
perdítő bemutatkozása után a szombati
nap talán legjobban várt – egyben utolsó
– előadója, az EMeRTon-díjas művész,
Bereczki Zoltán hangolt kilenc órára meghirdetett Szenvedély című koncertjére.
A műsorszámra szó szerint mindenki kíváncsi volt, még a késő délután óta
csak a lábát lógató eső is megérkezett, és
az első taktus felcsendülésekor záporfüggönybe vonta a színpad elé zsúfolódó tömeget. A nagyérdemű azonban úgy tűnt
hajthatatlan, a színész-énekes emelvényre
lépésekor magasba emelkedtek az esernyők, és előkerültek a kabátok, Bereczki
Zoltán pedig meghatottan csapott a húrok közé, hogy legismertebb slágereivel
felmelegítse a kitartóan ácsorgókat.

Fiatalos civil vasárnap
A háromnapos vásár és fesztivál utolsó állomása a vasárnapi műsorfolyam
volt, mellyel jól láthatóan főként a fiatalabb korosztálynak kívántak kedvezni a szervezők.
kazsimér
Civil vasárnap elnevezésű kísérőprogrammal folytatódtak a IX. Jász Expo és
Fesztivál hétvégi rendezvényei. A reggeltől kezdődő eseményen a jászberényi civil
szervezetekkel, azok képviselőivel lehetett
találkozni, ismeretséget kötni azok interaktív bemutatkozói során.
A délelőtt a Jövőkép Alkotók Egyesülete köztéri alkotásainak átadó sétájával
folytatódott, melynek keretében lehetőség nyílt megtekinteni a városunk utcáin
elhelyezett, „(Új)Hullámoszlopok” fantázianevet viselő festménysorozatot.
Délután két óráig a „Helyet” Alapítvány, valamint a Csillag-Cserhaj
Szoltáltató Ház és Kiscsillag Tanoda
dolgozói várták kézműveskedésre a gyerekeket, akik közül jó néhányan csillámtetkóval és arcfestéssel térhettek haza a
kreatív foglalkoztatóról.
A jászberényi Kelepelő Bábcsoport

lassan elválaszthatatlan része a városi kulturális és szórakoztató rendezvényeknek.
Ezúttal – a vásári hangulatra reflektálva
–, A kiskakas gyémánt félkrajcárja került
terítékre, pontosabban bábvászonra a
gyermekelőadások szakavatott ismerője,
Kunné Darók Anikó óvónő jóvoltából.
A Kanga-tréning egyedülálló edzésprogram kimondottan édesanyák számára kifejlesztve. A hordozókendővel átkötött kisgyermekkel végzett teljes testedzés
fejleszti a kismamák állóképességét, miközben kiemelt figyelem jut a gátizomzat, valamint a has izmainak helyes edzé-

sére – tudhattuk meg a sport jászberényi
művelőitől, akik adománygyűjtő bemutatóval készültek a délutánra. A befolyt
összeget a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház Szülészeti osztály Újszülött részlegének javára kívánják fordítani.
A Berényi Színjátékos Társaság Terülj, terülj asztalkám! mesejátékát követően a legendás svéd együttes ikonikus
dalai csendültek fel az ABBA Sisters
produkciójában. A napjainkig méltán
híres és közkedvelt formáció slágersorait egy emberként zúgta a nyarat idéző,
meleg időre kisereglett nagyérdemű a
Szentháromság téren.
Végezetül, a háromnapos rendezvény utolsó programján – a fiatalok
nagy örömére - az USNK rapduó
szórakoztatta a népes közönséget. Az
erdélyi magyar együttest az X-faktor
nyolcadik évadában ismerhette meg az
ország, azóta pedig számos nagykoncerten, többek között a Sziget Fesztiválon
is megmutathatták, helyük van a hazai
rapipar neves képviselői között. Aktuális
társadalmi jelenségeket feldolgozó szerzeményeik rímei visszhangzottak a tömegben, a nagy sikerű IX. Jász Expo és
Fesztivál hangulatos záróakkordjaként.
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Fórum a miniszterrel
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Szabó Tamás polgármester és Pócs János országgyűlési
képviselő a Jász-Expóhoz kapcsolódóan tartottak kampánynyitó lakossági fórumot szeptember hatodikán
pénteken este a Déryné Rendezvényházban, amelyen a magyar és azon
belül a Jászság gazdasági helyzetére fókuszálva tájékoztatták a népes
hallgatóságot.
munkatársunktól
A fórumot megelőzően a média
munkatársainak Szíjjártó Péter Szabó
Tamás polgármesterrel közös sajtótájékoztatón foglalta össze a lakosság számára szánt mondandóját. – A magyar
gazdaság felívelő pályájának megtartásához komoly külgazdasági törekvésekre és sikerekre van szükség. Ahhoz,

hogy a külföldi befektetőket vonzó beruházási szempontból sikeresek lehessünk elengedhetetlen a Jászság további
fejlődése. A térségnek jár a tisztelet és
nagyrabecsülés az elmúlt évek teljesítményéért, hiszen itt olyan nagy magyar
és külföldi vállalatokkal találkozunk,
akik a multinacionális beszállítói láncok részévé tudtak válni. A beszállítói
bázis itt, a Jászságban rendelkezésre
áll. A lehetőségek teljes kiaknázásához
szükséges infrastrukturális fejlesztés
lépéseit a múlt évben a kormány már
elkezdte, egy részét már befejezte, más
része folyamatban van vagy még előttünk áll. Köszönettel tartozunk Jászberénynek és Jászberény polgármesterének, hogy mindvégig parterünk volt a
beruházások ösztönzésében és a térség
vonzóbbá tételében. Köszönet a város
lakóknak a türelméért a 32-es út építése kapcsán, amelynek befejezése az el-

Folytassa Neszűr!
A tavalyi XIV. Neszűri Lecsófőző verseny végén a rendező Szíjártó József
kijelentette a résztvevőknek, hogy számára ez volt az utolsó ilyen rendezvény.
Pesti József
Két fia, Attila és Norbi viszont nem
szerették volna, hogy ez a közel másfél
évtizedes sikeres kezdeményezés abbamaradjon, ezért – hogy a hagyomány
folytatódjon –, ők ketten átvállalták a
szervezést.
Nos az eltelt egy év alatt gondolkodtak, és egy kicsit változtattak az eddigi
jól bevált szokásokon. Valószínűleg a sok,
igaz különféle módon elkészített lecsóból
már elegük lehetett, mert idén a résztvevő csapatoknak nem volt kikötve mit
is rakjanak a bográcsba. Épp ezért változatosra sikeredett a repertoár: halászlé,
pörkölt és gulyás is rotyogott a tűz fölött.
Míg a szakácsok el voltak foglalva műveikkel, addig jöhetett a másik újítás, a
játék, amit a két szervező édesanyjukkal
mutatott be, nevezetesen azt, miként is

kell a nem éppen könnyű pályát teljesíteni. A hozzá szükséges kellékek egy részét
Kalla Pál kádármester biztosította erre az
alkalomra. A győztes jutalma egy tálca
dobozos sör lett, amit az Ilona-csapat fogyaszthatott el.
Aztán szépen – úgy délután két óra
magasságában –, elkészültek az ételek
is. A meghívott zsűrinek – ezúttal Szántai Tibornak és Rédei Panninak –, mint
mindig, ezúttal sem volt könnyű dolga.
Döntésük alapján a Végh-csapat lett az
idei év nyertese, akik egy neszűri barátjuk meghívására jöttek Jászberénybe erre
az alkalomra a fővárosból már második
alkalommal. Ők szarvas gulyással rukkoltak elő. A képzeletbeli dobogó második
fokára a Piktorok állhattak, és ezen felül
még két különdíj is gazdára talált.
Szerencsére az időjárás eddig korrekt
is volt a 7-8. dűlőben található Mini ABC
területén megjelentekhez, de nemsokára
eleredt az eső, és elmosta a rendezvény
még tervezett zenés-táncos programját.
Reméljük jövőre a folytatásban egy kicsivel azért jobb idő lesz!

kerülő út építésének elkezdését jelenti
– jelentette ki a miniszter.
Hozzátette:
a
kormány
a
befektetésösztönző politikáját és eszközrendszerét jelentősen megváltoztatja október 1-től. Ekkortól olyan
beruházásösztönzési rendszer jön létre,
amely már a magyar gazdaság új korszakára készíti fel a vállalkozókat, ahol
az automatizáció, a digitális termelés
és a robotok játsszák a főszerepet. Ezek
kezeléséhez, működtetéséhez szükséges tudás megszerzéséhez a kormány
komoly támogatást biztosít a vállalatoknak, hogy ők maguk, illetve a munkavállalóik is versenyképesek tudjanak
maradni. Ebben a tekintetben már élen
jár a Jászság, hiszen a Samsung, a JászPlasztik, a Thyssenkrupp mind-mind
vezető szerepet játszanak a magyar gazdaság új korszakának megnyitásában.
–Amennyiben a jászberényi polgárok a választásokon Szabó Tamásnak újból bizalmat szavaznak, úgy én
nagyon szívesen dolgozom vele együtt
azon, hogy Jászberénynek még hangsúlyosabb szerep jusson a hazai gazdaság teljesítményében, a Jászság még
nagyobb szerepet tudjon betölteni a
magyar gazdaság növekedésében. Az
ehhez szükséges infrastrukturális, szervezeti, oktatási beruházások végrehajtásában pedig továbbra is partner lesz
a kormány – emelte ki Szíjjártó Péter.
Szabó Tamás megköszönte a bizalmat, és reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban is lehetőség lesz folytatni a már
megkezdett közös, sikeres együttműködő
munkát. Köszönetet mondott minisz-

ternek a kiváló szakmai munkáért, amit
immár öt éven át tanúsított a magyar
gazdaság és ezen belül a kistérség javára.
A sajtótájékoztatót követően a lakossági fórumon Szabó Tamás köszöntötte az egybegyűlteket. Mindenekelőtt
Szíjjártó Péter miniszternek köszönte
meg, hogy megtisztelte a várost jelenlétével, majd átadta a szót Pócs Jánosnak,
a Jászság országgyűlési képviselőjének.
A képviselő a közelgő választás tétjét emelte mondandója élére. Hangsúlyozta, a választás tétje az, hogy tovább
tudunk-e menni a 2010-ben megkezdett úton. Az előző választások bizalma, azt jelzi, jó az út, amin járunk.
Munkanélküliségből munkaerőhiányra
váltottunk, nőttek a bérek, az ingatlanárak, fejlődött a térség infrastruktúrája, intézményi rendszere, épületek
újultak meg vagy épültek újak. Javult
a közbiztonság, a családok jelentős támogatásokat kapnak. Mindez szoros

kapcsolatban áll a gazdaság növekedésével. A hazai és külföldi cégek számára jó befektetés a Jászság és Jászberény,
ahová uniós és hazai forrásokból milliárdos fejlesztési támogatások érkeztek
az elmúlt években. A választás tétje az
eredmények megtartása és a további töretlen fejlődés.
A folytatásban Szíjjártó Péter megerősítette a képviselőtársa által elmondottakat és a nagyközönség számára
is hallhatóvá tette a sajtótájékoztatón,
illetve az expó megnyitóján már elhangzottakat. Köszönetet mondott a
jászsági emberek szorgalmáért, amel�lyel hozzájárulnak a térség és a magyar
gazdaság növekedéséhez.
A fórum zárásaként a miniszter lakossági kérdésekre válaszolt. Kérte az
állampolgárokat, hogy a kormánnyal
együttműködő pártokra és vezetőkre adják le voksaikat a további sikeres gazdasági és társadalmi fejlődés reményében.

A termőföldtől az asztalig
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és
a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők
Országos Szövetsége együttműködésével a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség szakmai, továbbképző országos roadshowt szervez a gasztronómia
szereplőinek és az iránta érdeklődőknek. A rendezvény második állomásának szeptember 4-én, szerdán a Szikra
Étterem és Galéria adott otthont.
k. m.
A huszonkét állomást számláló roadshow kedden Gyulán nyitott, majd szerdán Jászberényben folytatódott hazai és
egyéb városokból érkezett szakemberek
részvételével. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség – amely több mint
ötven éve a legnagyobb taglétszámmal
és minden megyében szervezettel rendelkező szövetség – küldetése, hogy a vidéki vendéglátásban és közétkeztetésben
érintett vállalkozókhoz friss szakmai információkat juttasson el, megismertesse
velük a hatóságok elvárásait, miközben
platformot teremt a helyi termelők és
termékeiket felhasználó vendéglátók, étkeztetők találkozására.
A szövetség a NAK és a KÖZSZÖV
együttműködésével megvalósuló programjain a hazai vidéki gasztronómia
résztvevői megismerhetik a legújabb
trendeket, technológiákat, jó gyakorlatokat, továbbá a nemzetközi gasztronómiai
versenyeken szerzett tapasztalatokat. A
szövetség célja, hogy sikeres, jogkövető
gasztronómiai vállalkozások működjenek, melyek – a rövid ellátási láncot szem
előtt tartva – a helyi termelőktől vásárolnak, és gondot fordítanak a hagyományok megőrzésére, miközben fejlődnek,
fejlesztenek.
A jászberényi délelőtt tíz órakor kezdődő rendezvényen többek között köszönthettük dr. Tóth Sándort a megyei

kormányhivatal osztályvezetőjét, Bobák
Józsefet, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok
megyei elnökét, Kriváts Andrást, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
elnökét, valamint a vendéglátásban, oktatásban, kereskedelemben tevékenykedő
szakembereket. A vendégeket a házigazda
szerepében Szikra István köszöntötte.
A továbbiakban Kriváts András köszöntője nyitotta meg a tanácskozást az
elnökség nevében. Örömét fejezte ki,
hogy egy ilyen kultúrák találkozásának
helyet adó helyszínen van szerencséjük
megtartani az országos roadshow második alkalmát. Reményének adott hangot,
hogy ez a fajta kulturális elegy példájává
válik annak a magyar gasztronómiai folyamatnak, amelyet küldetésként próbál

a szövetség kommunikálni és népszerűsíteni határon innen és túl. Elmondta, szövetségük a vendéglátás minden
szegmensében száz százalékban magyar
alapanyagokra épít. Céljuk, hogy a termőföldtől egészen az asztalig kizárólag
magyar érdekképviseletek szerepeljenek
a folyamatban, aminek a végén a vendég
elégedett és késztetést érez a visszatérésre,
az élmények megismétlésére.
Az előadások sorát dr. Tóth Sándor
prezentációja nyitotta, aki az élelmiszerbiztonsági aktualitásokról, az ellenőrzések folyamatáról, tapasztalatairól számolt be a kollégáknak. A továbbiakban
a közétkeztetés, az egyre népszerűbbé
váló fine dining, a versenyzés, versenyeztetés volt az előadások témája. A szponzorok felajánlásából készített degusztív
falatkákból álló ebédet
követően Bobák József – aki tanítványait
is elhozta –, a terítés
meghatározó szerepéről, az éttermi kultúráról beszélt. A délután
folyamán elhangzottak
még hasznos információk a borok világáról,
a kávéfogyasztás trendjeiről, a cukrászat kihívásairól. Az oktatásban
való változásokról a kor
szakpedagógiai követelményeiről Mayer Gyula
alelnök beszélt. A Nemzeti Agrárkamara képviselői és a térségi kormányhivatalhoz tartozó
főállatorvosok is szót
kaptak. A konferencia
kerekasztal-beszélgetéssel ért véget, ahol aktuális kérdéseket, problémákat vitattak meg a
szakemberek.

Mozaik
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Emlékek Új-Zélandról
A Lehel HC utánpótlás korosztályából (U14-U16) négy jégkorongozó képviselhette a Jászberényi hoki klubbot Új-Zélandon. Két hónapot voltak távol a
szülőktől, barátoktól egy nagyon távoli országban, idegen nyelvi és kulturális
közegben, ami embert próbáló feladat elé állította a srácokat. Vajon hogyan
kerültek a világ másik végére, és milyen tapasztalatokkal érkeztek haza? Ennek próbáltam utána járni. A korosztályos edző Hetler Ádám, valamint Bánki
Dávid, Horváth Zoltán és Taczman Hunor meséltek a „nagy kalandról”. Vas
Milán egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott jelen lenni az interjún.
Tárai Éva
Miért pont Új-Zéland?
H. Á.: Mielőtt Jászberénybe jöttem,
évekig a Vasasnál voltam edző, ahol
volt szerencsém együtt dolgozni Kercsó
Csabával. Csaba később Új-Zélandra
ment mentoredzőnek, innen az új-zélandi kapcsolat. Én magam is jártam
kint a Vasas utánpótláskorú játékosaival. Amikor Jászberénybe kerültem,
Csabával nem szakadt meg a kapcsolat,
rendszeresen beszéltünk egymással. A
közös gondolkodásunk eredményeként jött az ötlet, hogy Jászberényből
is kapjanak lehetőséget a fiúk. Ennek
előzményeként a tavalyi szezonban a
Lehel HC fogadott két fiút Új-Zélandról, majd idén nyáron a mi gyerekeink
kaptak lehetőséget arra, hogy több
mint két hónapra a szigetországba repüljenek. Úgy tűnik, hogy a csereprogram ezzel nem ért véget, hosszabb távú
együttműködésben gondolkodunk.
Hogyan fogadták a szülők a felkínált lehetőséget?
H. Á.: Örültek neki. Azt nem állítom, hogy gondolkodás nélkül, de igent
mondtak. A srácok is örömmel fogadták
a hírt, hogy utazhatnak.
Melyik városban jégkorongoztak
a fiúk?
H. Á.: Új-Zéland két fő szigetből –
északi és déli – és sok apró szigetből álló
ország. A mi srácaink az északi szigeten,
Auckland városában családoknál kerültek
elhelyezésre. A négy fiú három aucklandi
csapatot erősített, és a helyi bajnokságban
játszottak.
Az edzések és mérkőzések mellett
hogyan teltek a srácok hétköznapjai?
H. Á.: Erről talán meséljenek a fiúk,
én csak közvetett információkkal rendelkezem.
B. D.: Én a fogadó család gyermekével együtt iskolába jártam. A nyelvtanulás szempontjából ez nagyon hasznos
volt, hiszen kizárólag angolul tudtam
kommunikálni. A suliban nagyon kedvesek, barátságosak voltak velem annak
ellenére, hogy fogalmuk sem volt arról,
hogy Magyarország egyáltalán létezik.
Iskolai egyenruhát is kaptam, ott ez kötelező viselet a diákoknak. A vendéglátóm
fakultatív óráira is eljártam, ő választott
tantárgyként spanyol órára járt, illetve a

Foci éjszaka
A Magyar Labdarúgó Szövetség idén
szeptember hatodikán, pénteken immár második alkalommal rendezte
meg A Futball Éjszakája elnevezésű
programját.
pesti
Az egyedülálló kezdeményezésen országosan negyven helyszínen közel 400
program várta a részvevőket, érdeklődőket. Több NB I-es, NB II-es, NB III-as
klub regisztrált, de a megyei bajnokságban résztvevő csapatok előtt is ott volt a
lehetőség a megrendezésre, és néhányan
éltek is vele. Az időpont sem volt szokványos, hiszen többnyire 21 és 24 óra
között zajlottak az események Szombathelytől Békéscsabáig. Több nagy klubnál
sportfoglalkozás keretében tekinthettek
bele a labdarúgók mindennapjaiba a kilátogatók, de például a fővárosban meg-

terrorizmusról tanult. Persze a suli mellett maradt idő a szórakozásra is. Vendéglátóimmal volt szerencsém ellátogatni a
hobbit című film forgatási helyszínére. A
filmesek által felépített hobbitfalvát a forgatások után nem bontották le, helyette
turisztikai látványosság lett belőle. Megtudtam, hogy A Gyűrűk Ura című film
számos jelenetét is itt vették fel.

H. Z.: Én a vendéglátó családommal
Auckland külvárosi részén, egy hegyen
laktam, távol a világ zajától. Persze azért
én sem unatkoztam. Jártam például egy
magántulajdonban lévő szigeten. A kinti
családom egyik rokona vásárolta magának, hogy állattenyésztéssel tudjon foglalkozni. Több ezer bárányt neveltek a
szigeten. Vendéglátóimmal eltöltöttünk
itt egy napot, melynek során belekóstolhattam a vidéki életbe. Segítettem nekik
a gyapjút szelektálni. Ez ugyan nem volt
olyan halálközeli élmény, mint Hunié, de
azért számomra érdekes volt.
A szórakozáson és kalandokon
túl, szakmai szemmel nézve hogyan
ítéli meg ennek a két hónapnak az
eredményeit?
H. Á.: Önmagában az a tény, hogy
nyáron, amikor nálunk nincs jég, ezek a
fiúk heti 2-3 alkalommal jeges edzésen
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Felmenőink járgányai

Autós Motoros és Veterán Piknikre
várták a szervezők augusztus utolsó
szombatján az oldtimer verdák rajongóit a Gorjanc Ignác sétány játszótere melletti parkolóba.
Kazsimér Nóra

Hunor, gondolom te sem unatkoztál.
T. H.: Én kint nem jártam iskolába.
Azt nem mondom, hogy ez nagyon megviselt, mert nem lennék őszinte, unatkozásról azonban szó sem volt. Sikerült
például közelebbi kapcsolatba kerülnöm
egy számomra új sporttal. A vendéglátóim – annak ellenére, hogy Új-Zélandon
ilyenkor tél van - közölték velem, hogy
megyünk szörfözni. Nem zavarta őket,
mint ahogy a többi helyi lakost sem, hogy
15 fok van, az óceán pedig nagyon hideg.
Mindjárt az jutott eszembe, hogy anya
mit szólna ehhez a kis kiruccanáshoz. Ő
ugyanis nagyon fél a cápáktól, és a lelkemre kötötte, hogy az óceánba legfeljebb térdig menjek be. Amikor megérkeztünk a
partra, gyönyörű látvány tárult a szemem
elé. Hatalmas sziklák és még hatalmasabb
hullámok. A filmesek persze ezt a részt is
felfedezték különleges adottságai miatt,
gyakori forgatási helyszín. Hát, gondoltam magamban, jöjjön aminek jönnie
kell. Rövidnadrágban és pólóban – szörf
ruhával nem készültem – ráálltam, vagyis
próbáltam ráállni a deszkára, majd ezzel a
lendülettel dobtam egy hátast a habokba,
és körülölelt az óceán. Szerencsére cápa
épp akkor nem járt arra, így olcsón megúsztam a dolgot, majd megállapítottam,
hogy maradok a jégkorongnál.
Zoli, neked milyen élményeid
voltak?

vettek részt, illetve versenyrendszerben
mérkőzésekre jártak, esetenként tétmec�cseken is játszottak, csak előnyükre vált.
Kanadai, német, cseh, szlovén edzőkkel
dolgozhattak együtt, és megismerhettek
egy másik hoki kultúrát, ami szintén pozitívum. A kintről kapott visszajelzések
alapján elmondhatom, hogy mindegyik
srác remek teljesítményt nyújtott ez alatt
a két hónap alatt. Nem kis büszkeség számomra, hogy kintlétük alatt a pontlistát
Taczman Hunor vezette, 2. helyen pedig
Vass Milán neve szerepelt. Talán ennek is
köszönhető, hogy az Új-Zélandi Nemzeti
Bajnokság csapatainak legjobb játékosai
közreműködésével lebonyolított All Star
gálára ez a két fiú is meghívást kapott. Az
All Star- meccsen Taczman Hunor két
gólpasszt jegyzett, míg Vas Milán egy gólt.
A fiúk augusztus elején érkeztek
haza. Mennyi pihenésre volt idejük?
H. Á.: Nem sokra. Pár napjuk volt
a srácoknak az átállásra. A nyár vége
nekünk az alapozás kezdetét jelenti. A
fiúk csatlakoztak a csapathoz, azóta már
túl vannak egy hét szegedi edzőtáboron,
és vár rájuk még három hét kőkemény
munka a bajnokság kezdetéig. A hangsúly az egyéni fejlődésen van, feszegetjük
a srácok határait, megpróbálunk velük
elmenni a falig. Remélem, hogy ez a
kemény munka a bajnokságban egy jó
eredmény formájában megtérül majd.

rendezték a mára már hagyományosnak
mondható Színészek-Újságírók rangadót, Hajdúszoboszlón pedig ez alkalomból avatták a pálya villanyvilágítását.
Jászjákóhalmán a helyi egyesület Farkas László vezetésével összefogott Fejes
Attilával, a jászberényi Tehetség SE főnökével, és ők ketten megszervezték, majd
levezényelték az egész estét, – akárcsak
tavaly. Idén jó százan vettek részt a környékről, zömében fiatalok, de kipróbálta
magát ismét az idősebb – az aktív játékot
már korábban
abbahagyó – generáció, és csatlakozhattak civilek is. Összesen
tíz állomáson
lehetett végigmenni, melyben
volt lövőerősségmérés, kapufát
labdával eltaláló
verseny, és természetesen
a

mindig népszerű kispályás foci. A legnagyobb érdeklődést a büntető párbaj
hozta, közel negyvenen neveztek a megmérettetésre. A győztes a JFC erőnléti
edzőjének, Panyi Csabának a fia, Barnabás lett/képünkön/.
Éjfél magasságában úgy váltak el
egymástól a kissé fáradt focisták, hogy
jövőre, amennyiben ismét megrendezésre kerül, ugyancsak eltöltenek játszva,
szórakozva, jókedvűen három órát a
jákóhalmi gyepen.

7. oldal

A veterán piknikek elengedhetetlen
velejárója a benzingőz, a borzongató
kipufogóhang, vagy a retro életérzés,
mindebből akadt bőven az augusztus
31-i összejövetelen. Az esemény megrendezésére a Jászberényi Fogathajó Versennyel párhuzamosan került sor, így
azoknak is lehetőségük nyílt felmérni a
múlt autócsodáit, akik nem célirányosan érkeztek a találkozóra. Ugyanígy a
gyakorlott sofőrök – a lóerőt nem mellőzve –, a merev kormányt laza gyeplőre
cserélhették a szomszédos fogatpályán.
Már a kora reggeli óráktól sorra
gurultak a járműkülönlegességek a
parkolóba, a felsorakozott repertoárt
délutánra pedig rally versenyautók,
gyorsulási motorok és tuning kocsik is
bővítették. Az idősebbek számára igazi
nosztalgiakirándulás volt a nap, még a
fiatalabbak a tűzoltó és traktorsimogatóban, vagy a volán mögött – a járgányok miniatűr, elektromos változatában – élhették ki kíváncsiságukat.
A programot olyan izgalmas versenyszámok, ügyességi feladatok színesítették, mint az autós limbóvetélkedő,
a felni kitartó megmérettetés vagy a

motorhang bemutató. Kiegészítő időtöltésként a gyerekek ugráló várban
melegítettek a játszóházi kalandokra,
hogy a kisvasútban, vagy a csillámtetováló szakértő kezei alatt kipihenjék a
fáradalmakat.
A játék közben – legyen az bármilyen korosztálynak való – hamar megjön
az étvágy, különösen ha olyan finomságok sorakoznak fel a pultokon, mint a
pörköltek, a kürtőskalács és a lángos,
melyekből mindenki találhatott kedvére
valót a találkozó ételkínálatában.
Aki inkább jótékony szándékát
szerette volna gyakorolni, az is megtalálta számítását. A támogatói jegyből
befolyó összeggel a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház Gyermekosztálya gazdagodott, sőt, egyes szelvények tárgynyereményeket és szolgáltatásokat értek a későbbi tombolasorsoláson.
Az autók – és mindenféle jármű – tekintetében elmaradhatatlan
a kellő gondoskodás, a biztonságos
felszereltség, hiszen a különféle kiállításokon, vagy az országút porában
koptatott járgányokat nem kíméli az
idő vasfoga. A Zozo Autókozmetika és
Fényszórópolírozás helyszíni takarítást
és polírozást vállalt, a Groupama Garancia Biztosító pedig biztosítási ajánlataival állt az utasok rendelkezésre.
A rendezvény végén a járműveket
a közönség és a zsűri szavazatai alapján
díjazták, a legjobbak értékes trófeákkal,
ajándékokkal térhettek haza.

Fotók: Gémesi Balázs

112 hírek

Árokba csúszott egy kamion Jászberény közelében. Szeptember 3-án,
a reggeli órákban árokba csúszott egy
kamion a Jászberény és Jászárokszállás
közötti útszakaszon. A szerencsétlenséghez a jászberényi hivatásos és a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók
érkeztek ki, akik áramtalanították a
sérült járművet. A megyei katasztrófavédelem közlése szerint a helyszínre a
mentőszolgálat munkatársait is riasztották. A Jászberényi Rendőrkapitányság vizsgálja a személyi sérüléssel nem
járó baleset részleteit.
Megszaporodtak a szabadtéri tüzek. Lucernapor izzott be egy szárítóüzem porleválasztó kamrájában szept-

ember 8-án, vasárnap Jászberényben, a
Jásztelki úton. A jászberényi hivatásos
tűzoltók egy vízsugárral szüntették meg
a problémát, illetve hőkamerás méréseket végeztek. A létesítmény technológiájában nem esett kár. Mindezeken túl
kilenc szabadtéri tűzhöz riasztották a
tűzoltókat a három nap alatt, ezek közül Jászladányon két hektár vált a lángok martalékává.
Vihar a megyében. A tűzoltóknak
összesen tizenhárom esetben kellett beavatkozniuk Jász-Nagykun-Szolnok megyében a hétfői, több mint száz kilométeres sebességű széllel lecsapó vihar miatt.
Elsődlegesen kidőlt fák és leszakadt faágak adtak munkát. A legtöbb – négy
– esetben Túrkevén kellett beavatkozni,
de Jászberényből, Jászapátiból és Tiszaszőlősről egyaránt érkeztek bejelentések.
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Búcsú és díjátadás
Szeptember első vasárnapján a Főtemplomban sokan összegyűltek
a tíz órakor kezdődő szentmisére.
Ünnepi alkalom volt ez, hiszen Jászberény város védőszentjéről, Szent
Rozáliáról emlékeztek meg a misén,
illetve az azt követő búcsú során.
Buschmann Éva

 folytatás az 1. oldalról
Kijelentette: óriási feladat Magyarországon a nemzet és a családok
megerősítése, melyben az egyházaknak
is jelentős szerepe van. Kitért a jászberényi fejlesztésre, ami példaértékű. Az
unió és az állam nyolcvan, a város harminc, a Dunamelléki Református Egyházkerület 6,8 millió forinttal járult
hozzá az itt látható építményhez. És
ezzel beszédének még nem volt vége,
tartogatott egy meglepetést is: a kormány 150 millió forinttal támogatja a
helyi református templom felújítását.
A szalagátvágási ceremónia után

Ferenczné Laska Erika intézményvezető arról beszélt, hogy nagyon időszerű
volt ez a bővítés, mivel a városi bölcsőde befogadóképessége már néhány éve
eléggé szűkös itt Jászberényben. Hozzátette: a tavaly ősszel indult építkezéssel,
átalakítással, korszerűsítéssel mintegy
360 négyzetméterre bővült a létesítmény, és megújult az udvar is. Beszéde
végén egy kis ajándékkal kedveskedett
azoknak, akik nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy ez az épület most átadásra
kerülhetett. Az ünnepség a Szózattal
zárult, a megjelentek pedig megtekinthették az új bölcsőde belsejét.

A zene erejével

A Budapesti Fesztiválzenekar azt
a célt tűzte zászlajára, hogy túl a koncerttermeken minél több közösséghez
eljuttassa a muzsika élményét. Azért

A zenekarvezető a művek elhangzása előtt mesélt Bach gyermek- és ifjúkoráról, lelkületéről és a korszakról
amelyben a mester élt. Az információkkal még közelebb hozta a zenei élményt a laikus hallgatók számára is.
Külön felhívta a figyelmet a padokban
elhelyezett szövegkönyvre, amelynek
magasztos tartalma érdemes volt a zenei kísérettel párhuzamos olvasásra. A
muzsikára írt költemény követi az arra
a vasárnapra rendelt evangéliumot,

dolgozik, hogy a zene erejével kapcsolja össze az embereket. Koncertkörútjuk
Budajenő és Gyönk után Jászberénybe
vezetett, ahol zsúfolásig megtöltötte
a programnak otthont adó Szentkúti
templomot az érdeklődő közönség.
Lesták Bedő Eszter vezényletével
Bach kantátát adtak elő a kor hangzásvilágához igazított speciális hangszereiken, valamint Kovács Ágnes, Gavodi
Zoltán, Mészáros Péter, Cser Krisztián
gyönyörű énekhangján.

amiből a zeneszerző a felebaráti szeretet fontosságát emeli ki. Ennek okán
is kiváló választás egy közösségépítő
program műsorára tűzni Bach korálját,
hiszen rávilágít a tényre, hogy felebaráti létünk tudata a zene közösségépítő
erejével támogatva, Isten tetszése szerint összekapcsolja az emberi lelkeket.
Az értő magyarázat, a varázslatos
szépségű mű, és az impressziót fokozó
remek akusztika méltán érdemelte ki a
vastapsot a közönségtől.

A Budapesti Fesztiválzenekar barokk
együttese tartott magasztos élményt
adó koncertet szeptember nyolcadikán, vasárnap délután a Szentkúti
templomban.
k. m.

Rozália nap szeptember 4-e. A szokásokhoz tartozik, hogy szeptember első
vasárnapján ezt megünneplik a hívek.
Jelen voltak még a helyi Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ)
tagjai, hiszen az is hagyomány, hogy a
szentmise végén átadják a Rozália díjat,
amit a KÉSZ csoport alapított és ítél oda
rendszerint annak a személynek, aki élete során kiemelkedőt tett, alkotott a város javára. A Szent Rozália díj életműdíj.
Kaphatja személy vagy civil szervezet, a
foglalkozásában, hivatásában keresztényi alázattal az egyházért, a városért és a
Jászságért végzett munkájáért.
Az ünnepi szentmisét az augusztus
1-jétől városunkban szolgálatot teljesítő, a közelmúltban pappá szentelt
Resch Tamás káplán atyától hallhattuk.
A szentbeszédet azzal a gondolatsorral
vezette be, hogy ez a búcsú, ez a mise
egy olyan szentet állít elénk, akit nehéz
megérteni. Rozália életéről hallhattunk
röviden, akiről megtudtuk, hogy jó
családból származott, mégis elvonult a
világ zajától. Egy barlangban élte le életét szenvedés közepette és magányosan,
így is halt meg.
„Mi, mai emberek nem ilyenek vagyunk, nem vonulunk el egy barlangba, hogy ott éljük le az életünket. Míg
a Földön élünk, végig arra törekszünk,
hogy biztosítsuk az életünket, de állandóan félünk valamitől. Hibákat követünk el, nem vagyunk tökéletesek,
félünk az öregséggel járó betegségtől,
magánytól. A sátán rászed minket:
– Látod, az Isten Téged nem szeret –
mondja. Az Isten szeretné bebizonyítani, hogy ez nem így van: – Ne félj, Te
maroknyi nyáj! Az Isten nekünk adta
az országot. – írja az evangélium. Nem
a pénztől és mások szeretetétől leszünk
boldogok, hanem kizárólag Istentől.
Ha ő az első az életünkben, tudunk
boldogan élni. Ha hibázunk, ő megért,
megbocsát. Így tudjuk élvezni az életet,
mert Isten gondoskodni fog rólunk.
Nem aggodalomra, hanem örömre hív.
Bármilyen problémánk van, az Istenhez fordulhatunk, hiszen ő egyszülött
fiát küldte el értünk, hogy éljünk. Az

életünkben nem az a legnagyobb csoda, ha pénzünk lesz, hanem az, hogy
életünk biztosítva van, és a halál után
szeretet vár ránk.” – fogalmazott Resch
Tamás szentbeszédében.

gálatot, mint aktivista. Tagja a Karitásznak, melynek munkájában aktívan
tevékenykedik. Tagja a Rózsafüzér Társulatnak és a Biblia Körnek. Az egyházközség különböző rendezvényeinek

A szentmisét követően Szádvári
Gábor, a helyi KÉSZ Kuratóriumának
elnöke méltatta az idei Rozália díjazottját. Ebben az elismerésben idén Tábi
Istvánné Cseh Gizella részesült hitvalló
életéért és önzetlen karitatív munkájáért. A díjat Vargáné Deme Katalin, a
KÉSZ csoport elnöke, Szádvári Gábor,
a kuratórium elnöke és Bartha László
Attila, a KÉSZ titkára adták át.
A díjazott 1990-től tagja a KDNPnek. 1993-tól a Jászberényi Gazdák és
Polgárok körében tag. Később pénztárosi és kulturális feladatokat látott el.
Férjével együtt tanfolyamokat szerveztek, megalapították a Népfőiskolát,
ezen belül szakmai előadásokat és kirándulásokat szerveztek. Alapító tagja volt a Máltai Szeretetszolgálatnak.
Segítette a Szent Kamill Szeretetszol-

szervezésében évtizedek óta részt vesz.
A főplébániai egyházközségben egy évtizeden át ő szedte az egyházi adót. A
KÉSZ-be 2001-ben lépett be, ahol a
kezdetektől nagyon tevékenyen dolgozik: könyvkiadás és terjesztés, rendezvények és kirándulások szervezése, és
számos más tevékenység aktív részese.
Tábi Istvánné tevékenysége egész
életén át kötődött az egyházhoz, nemcsak akkor, ha érdeke ezt kívánta. Hitét
gyakorló, példamutató keresztény életet
él. Példás feleség és édesanya. Férje, Tábi
István a főtemplomi egyházközség világi elnöke volt évtizedeken át, és ebben
a munkában Gizike is mindig segítette.
Az ünnepség körmenettel, Rozália
énekek éneklésével, közös imádsággal
és a Szent István Házban állófogadással
ért véget vasárnap a déli órákban.

Jászberény, Nagykátai út 20/a.
Tel.: (57)505-300

Szolnok , Verseghy út 3.
Tel.: (56)524-090

Karcag, Madarasi út 54/a.
Tel.: (59)500-139

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

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

www.facebook.com/berenycafe

Eladó, árukiadó,
segédmunkás,
tehergépkocsi-vezető
(C kategóriás)

munkakörökbe

munkatársak

jelentkezését várjuk
hosszú távra,
Jászapáti munkahelyre.

Jelentkezni lehet
a

06-30/6301-693-as
telefonszámon.

Téba Tüzép

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.

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

Jelentkezni fényképes önéletrajz megküldésével lehetséges:
hpo@hpo-group.hu
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Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

CNC Operátor

Várjuk szakképesítés nélküli, pályakezdő és
hölgy munkavállalók jelentkezését is!

www.jku.hu

Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

szürke-cirmos
ivartalanított kandúr
a Határ/Toldi utcából.

A megtaláló
pénzjutalomban részesül.
Hívja a következő
telefonszámot:

06-20/5055-601

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

FELHÍVÁS

Várunk minden érdeklődőt a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Irodája

„CSOPORTOS DIETETIKAI TANÁCSADÁS”
programjának szeptemberi időpontjaira:

Fogyókúrás csoport:......................2019. 09. 25., 13.30. (kontroll csoport)
Cukorbetegek csoportja:............2019. 09. 24., 13.30.
Cukorbeteg Kismama csoport: 2019. 09. 19., 10.00.
Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Egészségfejlesztési irodája,
(Gyermekosztály épülete, Földszint)
Tájékoztatás és előzetes bejelentkezés:
Telefonon: 06-57/500-200/294 mellék
(13-15 óráig/Dietetikusok)
e-mailben:dietetikus@jaszberenykorhaz.hu
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Érzelmek hullámain
A Jövőkép Alkotók Egyesülete invitálta rendhagyó kiállításra a művészetbarátokat szeptember nyolcadikán,
vasárnap délelőtt. A város különböző pontjain elhelyezett „Hullámoszlopok” újultak meg az egyesület
művészeinek keze nyomán, ezeket
tekintettük meg performance-szal
díszített kiállításmegnyitó kulturális
sétánk során.
kárpáti
Az egyesület nevében Góg Zoltán
köszöntötte a művészeket, a várost képviselő Hajnal-Nagy Gábor alpolgármestert, a támogató K&H Bank részéről
Kriska-Sali Szilvia fiókigazgatót, a műsorban szerepet vállaló Kormos László

Kórus az Ezer tó országában

alkottak, amely abszolút beilleszthető
a bank kommunikációs stratégiájába.
A gyűjtemény magában foglalja azt a
brandet – az innovativitást, a modernséget, a lendületességet, könnyedséget,
felszabadultságot –, amit a bank képviselni kíván. A hullámokban mindez
megtalálható, tehát teljes mértékben
tud kapcsolódni a bank filozófiájához
ez a művészeti vonal. A bankban a művészet a mindennapok része. A tárgyalókban, irodákban kiállított alkotások
olyan pluszt adnak a munkatársaknak,
ami tudat alatt kreatívabbá teszi a gondolkodásukat, esetleg kikapcsol vagy
megnyugtat. A városi séták során való
találkozás művészeti alkotásokkal, mint
például a Hullámoszlopok is, hasonló
hatást válthatnak ki a szemlélőben. PoA finnországi Sommelo Kórus látogatását viszonozta a jászberényi Székely
Mihály Kórus augusztus 28. és szeptember 1. között. Immár 12. alkalommal vált lehetővé, hogy új országot,
annak zenekultúráját, nevezetességeit, hagyományát megismerjük.

színjátszót, és az érdeklődő közönséget a túra első állomásán,
a Rozália kápolna előtt.
A város köztereit díszítő
Hullámoszlopok című kortárs
képzőművészeti megnyilvánu
lássorozat első szériája 2016ban készült el. A három év
időjárási viszontagságai kicsit
megtépázták az alkotásokat,
így azok megérettek a felújításra. A művészek ezért döntöttek a megújulás, illetve az
új alkotások létrehozása mellett. Az ötlettel támogatás reményében felkeresték a K&H
Bankot, ahol Kriska-Sali Szilvia fiókigazgató személyében partnerre talált a
kezdeményezés.
Az előzmények ismertetését követően az igazgató asszony köszöntötte
a megjelenteket és mesélt arról, miért
érezte szükségesnek csapatával együtt a
művészet pártolását. A bank és a képzőművészet viszonyát jól tükrözi, hogy
az intézmény már 2008 előtt művészeti
alkotásokat kezdett el gyűjteni, amelyek
idővel egy olyan egységes gyűjteményt
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zitív energiával töltenek fel, gyönyörködtetnek és elgondolkodtatnak.
Az alkotók minden egyes hullámnál
előzőleg megfogalmaztak olyan gondolatokat, amelyek kapcsolódnak az adott
alkotáshoz. A papírra vetett érzéseket
Kormos László formálta elhangzó szavakká minden egyes Hullám előtt.
A Rozália kápolna előtt Koncz Gábor
Feltételesen szabad című művét szemléltük meg a hozzá kapcsolódó emóciók
meghallgatásával. Innen a Városháza elé
sétáltunk, ahol Fejős László csak alszOM
című alkotása látható. A Conselve parkban Farkas Edit KapcsolatOK című
képe serkent gondolkodásra. A mozi
előtt Bíró Boglárka Színszörf című festményével találkozhat a járókelő. A kulturális séta következő megállójában, a
Fürdő bejáratánál Bartos Kinga Szabadon című hullámjánál töltöttünk el néhány gondolatébresztő percet. A körséta
záróképe az Apostol kávéház teraszán
várta a művészetbarátokat egy közös alkotásban megnyilvánuló Hullámoszlopon. A közösen létrehozott kép kollektív gondolatokat is kívánt. Ezt a kihívást
a művészek kortárs alkotókhoz méltón
úgy oldották meg, hogy egyszerre olvasták fel a művekhez kapcsolódó megfogalmazott érzelemeiket. A szabadjára
engedett szavak összekapcsolódtak és
távolodtak, különbözőek voltak, mégis
egységet alkottak, lüktetve szétváltak,
majd ritmusukban összeforrtak, mint a
parthoz ütköző tenger hullámai.
Az élményt a kávéház teraszán közös
reggelivel koronázták meg a résztvevők.

A múltról annyit, hogy a június 1519. között Akaaból érkezett, Marjukka
Manner karnagy által vezetett csoport
megismerkedhetett Jászberény, Eger
és Budapest nevezetességeivel. Látogatást tettek a Központi Óvodában, a
Palotásy János Zeneiskolában és bemutatkoztak a Déryné Rendezvényházban
és a Szentkúti Templomban is.
Finn barátaink már türelmetlenül
vártak bennünket a tamperei repülőtéren. A késő esti érkezés miatt a szállás
elfoglalása és vacsora után pihenés következett.
A csütörtöki nap bővelkedett
programokban. Délelőtt városnézésen
vettünk részt Akaaban, majd ellátogattunk Visavuoriba és Hameenlinnába.
Hameenlinna Finnország legöregebb
városa. Megtekintettük az 1837-ben,
piros téglából épült Häme kastélyt,
majd elmentünk a legnagyobb finn
zeneszerző, Jean Sibelius szülőházába.
Meghallgattuk az első művét, a Vízcseppek hegedűre és csellóra címmel,
melyet 1881-ben, tizenhat évesen írt.
A városnéző séták után próba, majd
közös koncert következett Akaa templomában. Műsorunkban magyar zeneszerzők művei is szerepeltek. Többek
között Kodály Zoltán: Stabat Mater és
Esterházy Pál: Veni Creator Spiritus c.
műve. Az est méltó zárása volt Mozart:
Ave verum corpus szerzeményének közös előadása, melyet Vlaszati Erika karnagy vezényelt és Farkasné Szőke Tünde

A Jászság Népi Együttes
utánpótlást képző
Viganó Alapfokú
Művészeti Iskolája

zongoraművész kísért, aki az evangélikus templom három manuálos orgonáját is megszólaltatta.
A sikeres bemutatót követően
Matti Koppanen képviselő köszöntötte
a megjelenteket. Az est szaunázással,
úszással és baráti összejövetellel folytatódott. Finnországban a szaunára
történő invitálás megtiszteltetésnek
számít, ilyen meghívás visszautasítása
pedig udvariatlanság. Mi nem voltunk
udvariatlanok!
A pénteki nap is gazdag volt látnivalókban. Először Akaaban a Pappila
iskolába látogattunk, ahol Matti
Koppanen iskolaigazgató, rektor kalauzolta csoportunkat. Kedves fogadtatásban volt részünk.
Finnország nem csak az Ezer tó országa, hanem ezer gyapjú zokni országa
is, bár a zoknik száma régen túltett a
finnországi tavak számán. Több millióra tehető. Ezt viselik az iskolai diákok,
tanárok is, cipőiket a bejáratnál hagyják.
Az első osztályosok és az iskola kórusa énekkel köszöntött bennünket,
majd finn cukorkákkal, csokival kínáltak. A búcsúzkodás után ellátogattunk
Tamperébe, Finnország második legnagyobb városába. Megtekintettük a Székesegyházat és a világ egyetlen Muumi
Múzeumát. A Tove Jansson által írt és
illusztrált könyvek újjáéledő varázslatának lehettünk élvezői a Nagy Áradástól
egészen a Muumi család titokzatos eltűnéséig.
Utunkat rövid séták szakították meg. Megálltunk Pispalaban és
Pyynikkiben is. Felkerestük az ízletes
fánkjairól híres egyedülálló kávézót,
mely a Pyyniki kilátótorony alján fekszik. A huszonhat méteres kilátótorony
tetejéről csodás volt a kilátás.
A koraesti program a tamperei

Laikku Kultúrházban folytatódott. A
közös hangverseny kiemelt szereplője
kórusunk volt. A magyaros, negyven
perces műsorban többek között hallhatták Karai József: Ugrótánc, Estéli
nótázás, Vavrinecz Béla: Marosszéki
dalok, Széles a Balaton, ifj. Somorjai
József: Trubadurmollban, Bárdos Lajos: Tiszai dallamok, Tréfás házasító,
Fasang Árpád: Palóc népdalok és Daróci Bárdos Tamás: Bükkvidéki lippentős
kórusműveket, népdalfeldolgozásokat.
A hálás közönség nagy tapssal fejezte ki elismerését. Programunkat finn
dalokkal is színesítettük. A Taivas on
sininen és ráadás számunk, Sahtilaulu
dalok könnyeket csaltak nem csak az
előadók, hanem a közönség szemébe
is. Zárásként Marjukka Manner vezénylésével közösen adtuk elő Pacius:
Suomen laulu művét.
A szombati nap a kikapcsolódásé,
a testi-lelki feltöltődésé volt. A reggel
aerobikkal kezdődött, melyet hagyományos finn, kinti és benti játékok követtek. Baseball helyi változata, krikett,
darts, méta, csizmadobás, horgászat, kajakozás, fáramászás alpintechnikával és
röplabda. A délután a sütésé volt. Tagjaink Karelien rizst sütöttek az esti búcsúestre, mely fergetegesre sikerült. A közös
éneklés, szaunázás után fáradtan érkeztünk szálláshelyünkre Saajalából. Elérkezett az utolsó nap. A tamperei városnézés, vásárlás és ebéd után a repülőtér
következett. Az úton ismét felidézhettük a szigetekkel körülvett csillogó tavakat, melyet a smaragdfenyő, lucfenyő
és ezüst nyírfa erdők körülhatárolnak, a
baráti fogadtatást, a sok szép élményt és
az utolsó szavakat: Találkozunk nemsokára, folytatás következik!
Bíróné Fülöp Rozália
kóruselnök

Magyar Dal Napja

felvételt hirdet

a néptánc iránt
érdeklődő gyermekek
számára az iskola
legifjabb csoportjába.
Információ: Viganó Iskola,
Jászberény, Víz u. 1.
Telefon: 06 20/911-4100
Nyílt óra az együttes
székházában,
majd azt követően szülői
értekezlet lesz
szept. 19-én 16.00-17.30-ig.
Tánctanárok: Busai Zsuzsanna
és Busai Norbert
Próbák: kedden és csütörtökön
16.00-17.30-ig lesznek.

Idén szeptember nyolcadikán ünnepeltük hazánkban a Magyar Dal Napját.
Ebből az alkalomból rendeztek zenei vetélkedőt az elmúlt ötven év könnyűzenei felhozatalából Jászjákóhalmán a Községi Könyvtárban múlt szombat délután. A két órás versenyt nagy fölénnyel a jászberényi Apropó csapata nyerte.
Tagjai: Nagy Zoltán, Ábri István és Sipos Péter.

Ajánló

2019. szeptember 12.

A vizek és a fény festője
Az a ritka alkalom adatott meg a
Hónap műtárgya sorozatának szeptember 3-án tartott bemutatóján,
hogy a kiválasztott festőművész,
Vuics István életéről és alkotó munkásságáról az őt ismerő, vele egykor
közösen alkotó személy, Velkeiné
Pócz Ilona művésztanár oszthatta
meg emlékeit.

se, hogy mennyire áldozza fel művészetét, festő vagy tanár legyen inkább,
de nem merte vállalni a művészeti
élettel járó bizonytalanságot. Nyugdí-

jazása után kezdődött egy igen aktív
festői korszaka. Korábbi elkeseredéseiből kilábalt, megbékélt önmagával, a
világgal és a teremtett természet szépségeiben gyönyörködött.
Vuics életében és művészetében

nagyon erős kapcsolata volt a természettel, sokat segített számára mindenkori munkáiban, kedvelt időtöltése
volt a horgászat. Ekkor érezte legjobban magát, a Zagyva, a Sugovica vagy
a Duna partján, ilyenkor elfelejtette
búját, baját és csodálta a természetet.
Öreg fűzfák, ártéri erdők, folyópartok, a száz arcát mutató víz mindig
csodálatba ejtette.
Velkeiné Pócz Ilona Pista bácsihoz
kötődő személyes emlékei között idézte fel, hogy a mester életének vége felé
sokat betegeskedett, úgy érezte, tovább
már nem fog festeni és összes ecseteit
szerette volna rá hagyományozni. A felajánlást nem fogadta el, mert úgy gondolta, a festőnek használnia kell még
eszközeit. Később, utolsó hónapjaiban,
mikor rokonai Bajára vitték, megkapta
a művésztől annak palettáját, melyet
azóta is óriási kincsként őriz.
A Hónap műtárgya sorozat második részében Metykó Béla helytörténeti kutató osztott meg érdekességeket

a hallgatósággal Vuics István alkotói
pályafutásáról a korabeli sajtóban
gyűjtött cikkek alapján. A kellő alapossággal összeállított, képekkel illusztrált előadásból megtudható volt,
hogy többek között az első önálló kiállításáról, 1954-ben a Szolnok Megyei
Néplap számolt be. Ugyancsak itt jelent meg az 1960-as szolnoki tárlatról
szóló írás, ami az elismerést hozta el a
művész számára, és ahol a „fény festője” rangos jelzővel illették.
Az előadásokat követő kötetlen
beszélgetés alkalmával több személyes
emlék is elhangzott Vuics Istvánnal
kapcsolatosan, köztük Telek Béla művésztanár az egykori kollégáról és barátról idézett fel történeteket.
Vuics István festészetét nagyvonalú ecsetkezelés, leegyszerűsített formák, lényegre szorítkozó kompozíció
jellemzi. Minden műfajban alkotott,
különösen tájképei, csendéletei, zsánerképei és figurális kompozíciói izgalmasak, melyekből jónéhány megtalálható a Szikra Galériában is.

11. oldal

Programajánló
Belvárosi Esték sorozat
Szeptember 12., csütörtök 17 óra
„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
Már kinőtt ugyan a gyermekkorból, de
szereti a népmeséket hallgatni vagy éppen
mondani? Esetleg csak egy jó hangulatú
közösségi kikapcsolódásra vágyik? Önt is
várja a Birinyi Mesekör! Közösségi mesemondó alkalom a Kézműves Portán! A
programon való részvétel ingyenes!
Kígyó utca 12.

Demeter Gábor
A Vuics István festőművész munkásságához kötődő képzőművészeti
esemény mindig tekintélyes létszámú
érdeklődött vonz, hiszen sokan tanítványai, kollégái, ismerői voltak és
tisztelői lettek Jászberényben töltött
évtizedei alatt. Így a Szikra Galéria kávézója ez alkalommal is zsúfolásig telt.
Szikra István műgyűjtő, galériatulajdonos köszöntőjét követően, a
képzőművészeti sorozat programjának
hagyománya szerint a Palotásy János
Zeneiskola növendékeinek zenéje hangolt a művészetekre. A hangszereiken
már kiválóan játszó tanulókat zongorán Farkasné Szőke Tünde, az intézmény igazgatója kísérte és közös produkciójuk remek hangulatot teremtett.
A bunyevác származású festőművész, Vuics István pedagógusként,
1948-tól ’76-ig a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán tanított rajzot, nagyon
szigorú, határozott tanárnak tartották.
Nem volt drasztikus, nyers vagy ingerlékeny, istenadta jó természet adatott
neki, de szakmai szempontból rendkívüli következetesség és szigor jellemezte, különösen a mértani rajzokat követelte meg nagy pontossággal.
Mindezeket már Velkeiné Pócz
Ilona művésztanár idézte Vuics István kortársainak és tanítványainak
elbeszéléseiből. A tanárnő már nem
lehetett hallgatója főiskolás éveiben
a festőművésznek, mert az tanulmányai megkezdésekor éppen nyugdíjba
vonult. Aztán úgy hozta az élet, hogy
az idők folyamán, 1990-ben Nagyné
Koncz Éva „bábáskodásával” megalakult a Berényi Műhely, ahová vendégeket hívtak meg előadásokra, köztük Vuics Pista bácsit is. Több ilyen
alkalommal a mester sokat mesélt a
művészet nehézségeiről, szépségeiről,
és többször meglátogatta a művészeti közösséget. Ennek köszönhetően
később, közös délutáni olajfestések
alkalmával Pista bácsival együtt készítettek képeket, melyekből Velkeiné
Pócz Ilona kettőt magával hozott.
Akár a lány portré vagy a napraforgókat ábrázoló csendéletek esetében
ugyanazt a modellt megfigyelve, ki-ki
elkészítette saját alkotását és mellette
beszélgettek azokon az estéken.
A festőművész nagyon nehezen
megnyíló, zárkózott ember volt. Pedagógusként nyomasztotta annak kérdé-
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Szeles Péter Emléktorna
Szeptember 13., péntek 19 óra
A háromnapos felkészülési viadalon a
Jászberényi RK mellett kiváló hazai csapatok, az MTK és az Újpest lépnek pályára, illetve Kolozsvárról és Pozsonyból
is érkeznek csapatok. A mérkőzéseket két
helyszínen, a Bercsényi úti sportcsarnokban és a Nagyboldogasszony Katolikus
Álltalános Iskola sportcsarnokában szurkolhatják végig. Hajrá JRK!
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
A 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 kerül 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
Szezonnyitó Buli
Szeptember 14., szombat 21 óra
Nemzetközi sztárral indítják a szeptemberi bulikat. A vendég egyenesen a napfényes Barcelonából látogat a klubba,
aki világszinten elismert tech-house DJ/
producer, Jus Deelax! Benks házigazdánk
gondoskodik majd a friss kedvencekről
ezen az éjszakán! Csábulj el a Vörös Körök bűvöltében!
Red Ring
Bakancslista
Szeptember 17., kedd 18 óra
Világutazás a Jászság Népi Együttes táncosainak szemével. Élmények, érdekességek egy táncfesztiválon, annak egészen
más kulturális közegében. A befolyt ös�szeget a Jászság Népi Együttes jótékony
célra ajánlja fel.
Déryné Rendezvényház

Múzeumi Esték
Szeptember 19., csütörtök 17 óra
"Az ősembertől a honfoglalókig A Jász
Múzeum régészeti munkálatai a 2018-as
évben. Gulyás András Zoltán régész-muzeológus előadása.
Jász Múzeum
Fenyő Iván színművész motivációs
előadása: Merj kilógni a sorból!
Szeptember 19., csütörtök 18 óra
Kell-e kilógni a sorból? Az egó különc
akar lenni? Merjél kilépni, ha megérzed,
hogy az életnek mi a dolga veled? Miért
vagy itt a Földön? Tudod-e, hogy mi az,
amiért leszülettél, azt csinálod-e? Mi az
inspirációd? Mi az egyéni felelősséged,
tudatosságod? Mersz-e szembe menni a
többség értékeivel? Azonosulsz-e a mai
világ irigységével, rosszindulatával és a
haraggal? Mered-e felvállalni, hogy teszel
a nemzetedért? Fenyő Iván színművész
inspiráló, motivációs előadása.
Ifjúsági Ház
Moby Dick koncert
Szeptember 21., szombat 20 óra
A soproni Moby Dick a hazai rockzene
élvonalának és a thrash metal műfaj meghatározó együttese. Az energikus koncertjeiről elhíresült zenekar Terápia című
lemezének bemutatóján tombolhatnak
a rajongók. Menetrend: kapunyitás
18.30, Steroid 18.50, Innistrad 20.10,
Moby Dick 21.30
Pótkerék Csárda
Európai Mobilitási Hét
Szeptember 16-22.
Rajzverseny, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági előadások, nyílt napok
(rendőrség, tűzoltóság, hulladékudvar)
“Kerékpározz, gyalogolj, sütizz, fagyizz!”
kampányok. Figyelje a felhívásokat!
Támasz klubnap
Szeptember 21., szombat 10 óra
A Rákbetegek Országos Szervezete Jászberényi Támasz klubja tart fórumot-kiemelt
klubnap-keretében, melyre hívja és várja
Jászberény egészséges lakosságát is. Program: egészségügyi előadások, szűrés, egészséges étel, méz bemutató, tanácsadás.
Ifjúsági Ház
Európai Autómentes Nap
Szeptember 22., vasárnap 9 óra
Gördülő bejárás, és sok más környezetvédelmi, sportos, egészséges, családi
program.
Lehel vezér tér - Szentháromság tér szervizút
Szabadságkoncert "30 éve szabadon"
Szeptember 22., vasárnap 16 óra
16.00 Varga Miklós és zenekara élő koncert 18.30 Vince Lilla és zenekara élő
koncert 21.00 EDDA művek élő koncert
A rendezvény ingyenes!
Lehel vezér tér
Bérletes színházi előadás
Szeptember 22., vasárnap 19 óra
Nő a tét - zenés vígjáték a Gergely Theáther
előadásában, mely négy jó barát helyzetkomikumokban bővelkedő, nem mindennapi
kalandját mutatja be. Pino, Nicola, Ciccio
és Gianni tizenkét éve minden hétfő este
pókereznek. A macsóklub hangadó tagja
bizarr ötlettel áll elő az egyik alkalommal:
egy nő társaságában tegyék emlékezetesebbé unalmas estéjüket! A NŐ kisvártatva
meg is érkezik, de hogy mi sül ki ebből az
estéből, az már legyen azok élménye, akik
megteszik maguknak azt a szívességet, hogy
megnézik ezt a végletekig feszített zenés
vígjátékot. Nem kell félni, az erkölcsök
érintetlenek maradnak…
Lehel Film-Színház
Hangszert a kézbe
Szeptember 24-28., kedd-szombat
Hangszert a kézbe - Jászberény eseménye,
két egymás melletti épületben lesz látogatható. A rendhagyó énekórák a Lehel FilmSzínház épületében, míg a zenei játszótér és
kiállítás a közvetlen szomszédságában található Főnix Fészek Műhelyházban. Ingyenesen lesz látogatható a hangszerkiállítás,
ahol minden érdeklődő betekintést nyerhet
különböző hangszerek világába.
Lehel Film-Színház és
a Főnix Fészek Műhelyház
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Ringó harmatcseppekre őszfényt szór a nap
Csütörtökön gyengén felhős lehet az
égbolt felettünk, kisebb záporok is előfordulhatnak, ugyanis hidegfront éri el térségünket. Napközben 28 fok körül alakul a
hőmérséklet. Pénteken néhány fokkal hűvösebb, de kellemesen meleg, közepesen
felhős idő várható, amit a szombaton erős
széllökésekkel érkező újabb hidegfront
szakít meg. A néhány fokos lehűlést követően szeles lesz az időjárás, de a hét elején
már ismét derült lesz az ég, a várható hőmérséklet 22-24 fok lesz.
A népi jóslat szerint, ha szeptember
14-én süt a nap, derűs lesz a tavasz.

Török Karola Európa-bajnok
Augusztus 26-31. között rendezték
meg Győrben, az Audi Arénában a
WAKO Kick-Box Utánpótlás Európa-bajnokságot, ahol Török Karola
– a JSE Taekwon-Do szakosztály versenyzője – a kick light szabályrendszer serdülő lány 55 kg-os kategóriájában aranyérmes lett.

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

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

szeptember 18. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

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

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

szeptember 20. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 16. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 21. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

szeptember 17. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

szeptember 22. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 14. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Nóra
Jb., Sportpálya út 1.
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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Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Kárpáti Márta, Ács Tibor, Kazsimér Nóra. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554
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.

Török Karola végig magabiztos
küzdelmekkel menetelt előre a hét folyamán, melyet a szombati döntővel
zárt, ahol csapattársával mérkőzött
meg a végső győzelemért. Mindemellett ugyanezen kategória light contact
szabályrendszerében is szerzett egy
bronzérmet. A kontinensviadalon
1600 versenyző vett részt összesen 39
országból. A különböző kategóriákban
15-20 fős mezőny gyűlt össze, mert
kategóriánként egy országot maximum
két versenyző képviselhetett.
Az Európa-bajnokságon Száraz
Gergő is tatamira lépett. A tavalyi világbajnoki bronzérmet ezúttal sajnos
nem követte újabb dobogós helyezés.
A legjobb nyolc között búcsúznia kellett mindkét szabályrendszerben. Light
contactban a későbbi második helyezett szlovén riválisától (akit egyébként a
tavalyi VB-n magabiztosan legyőzött),
kick lightban pedig a tavalyi világbajnok, idén pedig Európa-bajnok orosz
versenyzőtől kapott ki. Szomorkodni
azonban nincs okunk, fejlődése továbbra is töretlen.
Ahogy arról már korábban hírt ad-

tunk, szakosztályunkból Tűzkő Olivér
is megszerezte az Európa-bajnokságon
való indulás jogát. Sajnos azonban felkészülése során kiújult vállsérülése, amit
a tavalyi világbajnokságon szerzett, így
nem tudta vállalni az idei megmérettetést. Jövőre viszont minden bizon�nyal ismét ott lehet a világbajnokságon.
Versenyzőink öthetes nyári felkészülése
a klub edzőtáborában vette kezdetét
még július végén, melyet a különböző
szabályrendszerek nemzetközi táborai
és végül a válogatott edzőtábor követett.
Mindannyian hatalmas energiákat mozgósítottak és fáradságot nem ismerve ké-

szültek erre az egy hetes tornára. Természetesen nagyon büszkék vagyunk rájuk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak,
akik segítettek abban, hogy fiataljaink
ezeket a sikereket elérhessék. A felkészítésükben ezúttal is segítséget nyújtott
Jároszkievicz Krisztán, a Hal-ker Király
Team többszörös Európa- és világbajnok
vezető edzője, valamint csapatunk korábbi tagja, Bálint Zoltán. Természetesen
hálásan köszönöm Jászberény városának
is, hogy ezúttal is támogattak minket céljaink megvalósításában.
Soós László
szakosztályvezető

Felkészülési tornák ideje

szerződtetni a JKSE-nek, aki három
éve Európában pattogtat. Legutoljára
Finnországban légióskodott.
– Első alkalom, hogy itt játszom,
így nem nagyon ismerem Magyarországot. Ismerem Pitts-et, még annak
idején odahaza főiskolás korunkban
játszottunk egymás ellen. Én is szeretnék legalább olyan jól játszani, mint ő.
Hallom itt nagyon jó a közönség, ami
mindenképpen jó hatással lesz ránk
– nyilatkozta Juwan Staten. Néhány
napja aztán az is kiderült, hogy a tavalyi szezon centere, Djordje Pantelics is
egy újabb évre kötelezte el magát. Ő
Miskolcon, a II. Szaniszló Sándor Emléktornán csatlakozott társaihoz, ahol
egyébként a JKSE a 3. helyet szerezte
meg. A hét közepén ismét részt vesznek
egy tornán, ezúttal Pécsett lépnek majd
pályára.

 folytatás az 1. oldalról
A 213 cm magas Peringer Balázst az
Alba Fehérvártól igazolták. Lajsz Gergely
sem sokkal alacsonyabb, mint kollégája,
a maga 202 centis alkatával. Ő Körmendről tette át a székhelyét a Jászság
fővárosába.
A JKSE fiataljai közül Vas-Terplán
Miklós és Szőke Soma csatlakozott a
felnőtt kerethez, így el is kezdhették az
edzéseket, aztán szép lassan a külföldi
légiósok is megérkeztek. Az előző időszakban nagyon jó teljesítményt nyújtó
Nemanja Alekszandrovot sikerült erre az
idényre is visszacsábítani.
– Nagyon jól éreztem magam a
klubnál és nem mellesleg egy remek
szezont produkáltunk. Most egy új

időszámítás kezdődik, azaz újabb kihívás elé nézünk. Sérülésemből teljesen
felépültem, és szeretnék legalább olyan
jól játszani, mint tavasszal vagy még
jobban – nyilatkozta a mindig csendes
szerb játékos egyik edzésük előtt.
Az újonnan érkezett, amerikai
LaMarcus Reed egyszer ugyan már játszott az Alba ellen, de mint elmondta,
nem nagyon ismeri a magyar kosárlabdát, így alig várja az új kihívásokat.
Mint magas bedobó nem akar az előző
játékosokra hasonlítani, ő saját magát
szeretné adni és igyekszik nagyon jól
játszani. Az amerikai fiú közvetlen, barátságos és nagyon jókedélyű játékos
benyomását keltette. Damier Pitts helyett olyan amerikai irányítót sikerült

Pont lett, gól nem
Az elmúlt szezonok alapján többször is
a „mumus” jelzővel illetett Tállya vendége volt a Jászberényi FC a labdarúgó
NB III Keleti csoportjának 6. fordulójában. Az Ibrányban játszott meccs
alapján továbbra sem a kedvenc vetélytársak között emlegetjük a borsodiakat.
Szőrös Zoltán
Német Gyula eltiltása miatt ezúttal
is csak a lelátóról követhette az eseményeket, azonban a csapat legutóbb
a Putnok ellen ezt az akadályt is véve
gyűjtötte be a három pontot. Korán
megadhatta volna az alaphangot a
JFC, hiszen Gresó lövése a harmadik
percben a kapufáról vágódott ki, és a
félidő hátralévő részében is adódtak
helyzetek. Gól viszont nem született,
a pályaválasztó visszaállt saját térfelére,
rutinos játékosai az ellentámadásokra
hagyatkoztak. A második játékrészben
veszélyeztettek is, ám ekkor a mieinket
segítette ki a kapufa. Az előző öt fordulóval ellentétben kevésbé volt gördü-

lékeny a berényi előrejáték, a tállyaiak
pedig – jól védő kapusuknak is köszönhetően –, tartották a számukra kedvező
döntetlent, így végül a lefújásig érintetlenek maradtak a hálók.
Tállya KSE – Jászberényi FC 0-0
JFC: Miski – Szemere, Lakatos G.,
Lakatos B., Süttő – Sándor I. (Balogh
B., 73. p.) – Gresó, Király (Nagy Sz.,
84. p.), Szöllősi, Ludasi – Pálinkás.
A bajnokság során először nem

tudta bevenni az ellenfél kapuját a
JFC, de az eredmény tekintetében
„kimaxolták” a lehető legtöbbet, az egy
pontot. Az elhullajtott kettő okozta hiányérzetet a veretlenség megőrzése és az
élcsoporttal való lépéstartás enyhítheti.
A DEAC és a Cegléd újabb győzelmével kétpontos előnybe került, míg
a Tiszaújváros jobb gólkülönbségével
előzi meg Ludasiékat. A 7. fordulóban,
szeptember 15-én, vasárnap 16 órától
az újonc Ózd látogat Jászberénybe. Ha
a gólok „visszatérnek”, akár a dobogó
is elérhető lesz, mivel a Tiszaújváros a
DEAC-ot fogadja majd.

