Külpolitika, gazdaság, Jászság
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminisztert kérdeztük indíttatásáról,
munkájáról és a Jászság gazdaságáról.
Interjú a 3. oldalon

Kegytárgyak új köntösben

Vasárnap mutatták be az Oszvald Nándor
aranykoszorús ötvös mester által restaurált
ereklyéket a Ferences templomban.
Írás a 6. oldalon

Szabadságkoncert a
rendszerváltásról

Ingyenes koncertekkel emlékezünk a rendszerváltásra
a sorsfordító események harmincadik évfordulóján.
Cikk a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Minden téren segíteni fogunk! Cikluszáró testületi ülés
Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. szeptember
11-én 15 órai kezdettel tartotta a ciklus utolsó rendes, nyílt ülését, ahol a
polgármester napirend előtt tájékoztatta a testületet az Electrolux létszámleépítésre vonatkozó bejelentéséről,
illetve a megtett intézkedésekről. A
testületi-ülés első óráját rendkívüli
sajtótájékoztató szakította meg, amelyen Varga Mihály és Palkovics László
miniszterek, valamint Gönczy Sándor,
az Electrolux Lehel Kft. igazgatója vett
részt Szabó Tamás polgármesterrel.
munkatársunktól

tettek a gyár áthelyezésre ítélt üzemegységeit tekintve. A miniszterek a sajtótájékoztató alkalmával megerősítették,
hogy nem hagyják magára a várost és
a jövőre elbocsájtandó dolgozókat. Átképzésekkel, munkahelyek felkutatásával, új szakképzési helyek létrehozásával,
esetleg új vállalkozások betelepedésével,
támogatásokkal segítik a várost és dolgozóit. Mint az előzetes felmérések mutatják, a térség 920 állásajánlatot kínál
a környéken, így a mintegy nyolcszáz
elbocsájtott dolgozó valószínűleg hamar
tud munkát találni vagy valamilyen átképzésben részt venni.
A kormány szerda reggel ülést tartott és külön napirendi pontban foglalkozott az Electrolux előző délutáni
közleményével, amely a csoportos létszámleépítést jelenti be. – Nem hagyjuk magukra az embereket, minden
téren segíteni fogunk – jelentette ki
Varga Mihály. Mint a foglalkozáspolitikáért felelős miniszter hozzátette,

az elmúlt években már kialakult egy
gyakorlat az ilyen típusú ügyekben. A
lehetőségeket felmérve hoznak döntéseket a munkahelyváltásra vonatkozóan, hogy ez minél rövidebb időszakra
korlátozódjon. Tény, hogy a Jászság
gazdasága erős, Jászberényben több
mint háromezer vállalkozás működik.
Egy összehangolt intézkedés-sorozattal, ahol a kormány, az önkormányzat
és a cég együttműködik, lehetőség lesz
arra, hogy az emberek minél hamarabb
el tudjanak helyezkedni.
–A kormány részéről meg tudom
erősíteni azt, hogy az eddig is alkalmazott gyakorlattal: átképzéssel, munkaerő-képzéssel, különböző munkaügyi
programokba való beintegrálással segítünk az embereknek – hangsúlyozta
a miniszter. Az erre vonatkozó munka
már reggel elkezdődött azzal, hogy a
munkaügyi hivatal felmérte a térség
munkaerő-szükségletét.
folytatás a 2. oldalon 

Átadták a portelki bekötőutat

Sorrend
a szavazólapokon

A szeptember 11-i, szerdai rendes
nyílt önkormányzati testületi ülés
az Electrolux előző nap délutáni létszám-leépítésre vonatkozó bejelentése miatt rendkívüli polgármesteri
tájékoztatóval és az ülést megszakító
miniszteri sajtótájékoztatóval egészült ki.
munkatársunktól
Az ügy kapcsán Jászberénybe látogatott Varga Mihály pénzügyminiszter,
miniszterelnök-helyettes,
valamint Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter. A sajtótájékoztatón Szabó Tamás polgármester
fogadta Gönczy Sándort, az Electrolux
Lehel Kft. igazgatóját is.
A polgármester elöljáróban elmondta, tárgyalt a cég vezetőivel, a kormány
illetékeseivel, illetve a beszállító cégekkel, akik úgy tájékoztatták, hogy az
utóbbi években üzletileg kevésbé érin-

Ünnepélyes keretek között átadták szeptember 13-án, pénteken a jászberényi
önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. rendhagyó együttműködésével
megújult portelki bekötőutat, ahol négy évtizedes aszfaltréteget cseréltek újra.
Demeter Gábor
Kátyús, egyenetlen volt már a felülete, a padkája is gödrös a több mint
negyven éve létesített aszfaltútnak, ami
a település központjába bevezet. Több

évtizednyi várakozás után sikerült elérni a Jászberényhez tartozó településrész, Portelek és a környező tanyavilág
elsőszámú megközelíthetőségét jelentő,
szilárd burkolatú bekötőút megújítását.
folytatás a 3. oldalon 

Amint előző számunkban – kicsit az
idővel versenyt futva –, megírtuk, hogy
szeptember kilencedikén, hétfőn 16 órakor lejárt az október 13-i önkormányzati választáson indulni szándékozó polgármesterjelöltek és egyéni körzetben
próbálkozó jelöltek bejelentési határideje. A helyi választási bizottság fél órával
később már sorsolta is a szavazólapok
sorrendjét. Most ezt is közöljük.
halász
A tíz egyéni körzet közül három párt,
illetve egyesület mindegyikben indít jelölteket, hozzájuk csatlakozik négy független
jelölt. Mind a harmincnégy hivatalosan
bejelentkező megszerezte a szavazólapra
kerüléshez szükséges mennyiségű, érvényes
aláírásokat. A választókörzetek indulói a
szavazólapon a sorsolás eredményeképpen
az alábbi sorrendben következnek majd:
folytatás a 3. oldalon 

Az ülésen mindenekelőtt a polgármester jelezte, hogy a kérdések, hozzászólások félórája a helyzetre való tekintettel
rendhagyó módon az ülés elejére kerül,
majd elfogadták a két sürgősségi indítvány felvételét a napirendek sorába.
Az Electrolux kapcsán a polgármester elmondta, a bejelentést követően azonnal felvette a kapcsolatot a
cég vezetésével, a munkástanáccsal, a
kormánnyal, a megyei kormánymegbízottal, a Jászság országgyűlési képviselőjével, a megyei közgyűlés elnökével, a
két legnagyobb jászberényi vállalkozás

vezetőjével, és ezzel párhuzamosan az
ötven legnagyobb berényi vállalkozás
vezetőjének levelet írt a válság kezelése kapcsán. A fent említett érdeklődő
levél a beszállítás várható alakulására
irányult. A két legnagyobb cég vezetője
már szóban jelezte, hogy kapcsolatuk
az Electrolux-szal már évek óta lassan
minimálisra redukálódott, tehát úgy
ítélik meg, hogy ez az oldal vállalatuk
gazdasági működését jelentősen nem
befolyásolja. Mindemellett jelezték a
már tudvalévő munkaerőhiányukat.
Nyíregyháza polgármesterével – ahová a termelést átcsoportosítja a cég –,
szintén egyeztetett Szabó Tamás. A város
szempontjából az iparűzési adó bevételkiesés sem elhanyagolható kérdés. Ezzel
kapcsolatban is tájékozódott a polgármester az adóirodánál. A folytatásban
bejelentette, hogy Varga és Palkovics
miniszterek hamarosan tárgyalásra érkeznek a Városházára, majd sajtótájékoztatót
tartanak annak eredményéről, így addig
felfüggeszti a testületi-ülést.
Kérte a testület támogatását az
üggyel kapcsolatban – valamint a cég
vezetőivel és érdekképviseleteivel egyetértésben –, annak a politikai kampányból való kihagyását.
folytatás a 2. oldalon 

Tornagyőztes röpisek
Remek összhang, szervezett védekezés, hatékony támadójáték. Ezek mindegyike
jellemezte röplabdázóinkat a múlt hétvégén megrendezett Szeles Péter-emléktornán. Mi lett ennek az eredménye? Az első hely megszerzése a nemzetközi tornán.
Budai Levente
„Ha így fognak játszani a bajnokságban, szinte mindegy, hogy mi lesz az
eredmény” – fogalmazott így egy szurkoló röplabdacsapatunk teljesítményét

és hozzáállását látva. Ekkor még csak
remélhettük, hogy az immár hagyományosnak mondható, ezúttal ötcsapatos
nemzetközi tornán a folytatás is hasonlóan biztató lesz. És ez így is történt.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Minden téren segíteni fogunk!
 folytatás az 1. oldalról
A megkérdezett tizennégy cég 920
fős létszámigényt jelentett be, ami azt
jelzi, hogy jó eséllyel mindenki megtalálja azt a munkalehetőséget, amiben el
tud helyezkedni. Mindemellett törekszünk arra is, hogy a térség stabil gazdasági helyzete megmaradjon.
Egy vállalat létszámleépítéssel járó
profilváltása nem örömteli dolog és fokozottan igaz ez itt, ahol a város évtizedek óta összekapcsolódott a gyár életével – fogalmazott Palkovics László. A
kormány feladata, hogy ezt a traumát
lehetőség szerint a legkisebb fájdalommal tudja megoldani. Jó hír, hogy a
magyar gazdaság jó állapotban van,
Európa legdinamikusabban növekvő
gazdasága a miénk. Mindezek a tények
engednek következtetni arra, hogy az
érintett ipari kultúrával rendelkező, jól
képzett munkavállalók elhelyezkedése
semmiféle gondot nem fog okozni. Az
innovációs és technológiai minisztérium kidolgozta kisvállalati stratégiáját,
amely számos, hasonló helyzetekben
alkalmazható elemet tartalmaz. Konkrétan például, ha a munkavállalókat
kisvállalatok alkalmazzák, akkor a minisztérium tud plusz támogatást nyújtani. Amennyiben a munkavállalók

egy csoportja saját vállalkozást kíván
létrehozni, szintén számíthatnak a kormány támogatására.
Fontos dolog az oktatás, illetve az
átképzés kérdése. A helyi szakképzési
centrum az országban az egyik legjobb,
de ha szükséges, növelni tudjuk a kapacitását az új munkahelyek megtalálásának felgyorsítása érdekében. Segíteni
tudjuk a munkavállalókat abban is,
hogyan kell elhelyezkedni új munka
helyen, hogyan kell önéletrajzot írni,
állásinterjún részt venni – tette hozzá
a miniszter. Az Eszterházy egyetem
rektorával is már megtörténtek az első
tárgyalások, a képzéseket illetően akár
alapképzés, akár egy gyors felsőoktatási képzés formájában valósul meg az
együttműködés.
Szabó Tamás hozzátette, alapvetően a munkavállalók közvetlen és közvetett érdekeit tartják szem előtt az elkövetkező időben. Ez lesz az elsődleges
iránya mindennemű gondolkodásnak
és műveletnek. Ezen túlmenően figyelnek arra a jelentős beszállítói körre,
amely érintett. A kieső adóbevételek
kompenzálásaként a kormány ígéretet
tett arra, hogy különböző fejlesztések,
beruházások célterületeként Jászberény
meg fog jelenni az elkövetkező időben.

Emlékezés

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

KORMOS ZOLTÁN

VARGA FERENCNÉ
szül.: Csák Aranka
(1942-2019)
temetésén megjelentek, részvét
nyilvánításukkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Szerető családja

(1953-2018)
halálának 1. évfordulójára
„Olyan szomorú mindig egyedül
lenni, valakit mindig hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé,
valakit szeretni szívből, örökké…”
Szerető feleséged,
fiad és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett feleségem,
édesanyánk, nagymamánk

Szívós Jánosné

szül.: Horti Rozália
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal mély
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Emlékkép

51. házassági
évfordulónkra emlékezve,
fájó szívvel, de soha el nem múló szeretettel
köszöntöm immár 7. éve az angyalok közé
költözött drága feleségemet (Margarétámat).
A szeretet csodákra képes, de arra mégsem, hogy
egy percre is visszahozzon nékem.
Ezért kérlek, hogy várj reám: én megjövök és
újra együtt lehetünk, de akkor már örökre.

1968

Emlékező férj

Kiss Sándor
(1967-2017)

Emlékezünk halálának 2. évfordulójára
„Múlnak az évek, hiányzol nagyon,
Tiéd a csend és a nyugalom,
Miénk a könny és a fájdalom.”
Szerető családod
Szentmise: 2019. szeptember 22-én,
10 órakor a Jászberényi Főtemplomban.

2019. szeptember 19.

Cikluszáró testületi ülés
 folytatás az 1. oldalról
A továbbiakban a testület tagjai
kaptak szót, akik arról érdeklődtek,
milyen régóta tud a városvezetés a létszámleépítésről és mit szándékozik tenni a jövőben? Szabó Tamás válaszában
kifejtette, év eleje óta nem titok, hogy
a cég szervezeti átalakulásra készül,
amelyről viszont semmiféle hivatalos
tájékoztatás nem került ki. A vállalat
Jászberényre vonatkozó tárgyalásainak irányáról senkit sem tájékoztattak
abban a körben, ahol a polgármester
információt nyerhet. Kizárólag a hivatalos, később a sajtóban megjelent
közleményt kapta meg a városvezetés.
Hozzátette, még a fejlesztésre kijelölt
Nyíregyháza városának polgármestere
sem tudta meg előbb a híreket. Mindemellett emlékeztetett, hogy a gyár
bezárásának, átalakításának híre lassan
három évtizede szóbeszéd tárgya. A jövőre nézve elmondta, hogy csak a megyében ötezer betöltetlen álláshely van,
tehát nem várható tömeges munkanélküliség. A mobilitás támogatásától
kezdve az átképzési lehetőségig is rendelkezésére állnak a munkavállalóknak.
Hozzátette, az Electrolux 2500 dolgozójából körülbelül nyolcszáz ember –
hasonlóan a majd elbocsájtásra kerülők
létszámához – szezonális foglalkoztatott, akik nagyrészt nem is jászberényi
lakosok. Nyilvánvaló, hogy az Electrolux stratégiai váltását elsősorban gazdasági szempont, például a munkaerő ára
motiválja, nem a várossal való hiányos
partneri kapcsolat. A cégvezetéssel való
kapcsolat lényegesen magasabb szintű
volt, mint 2010 előtt.
(A miniszteri látogatásról lapunk
címoldali vezető anyagában számolunk
be – a szerk.).
A szünetet követően a testület vis�szatért a napirendekhez, amelyben
először a sürgősséggel megszavazott
indítványokról döntöttek. Belterületbe
vontak egy ingatlant, illetve a könyvtár
nyílászáróinak cseréjét hagyták jóvá.
A Tájékoztatókban Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról, a Jászberény Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának időarányos
végrehajtásáról, és az Ifjúsági Munkacsoport tevékenységéről szerezhettek
ismereteket a képviselők. A demográfia kapcsán a polgármester képviselői
kérdés nyomán kifejtette, különbség
van időszakos és tartós betelepülők
között. A tartózkodási, munkavállalási
engedéllyel itt élők nem demográfiai,
hanem szociológiai kérdésben érintik
a várost. Egyébként rájuk nézve is készül felmérés, amely során folyamatos
a kapcsolat a munkaadókkal, szállásadókkal, közvetítőkkel. Az öregedő társadalom mérséklésére, és a fiatalok itt
tartására kidolgozott családtámogatási
rendszer bizalomra ad okot. Ezt bizonyítja az utóbbi évek kimutatása szeHálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

özv. TÓGYER
ISTVÁNNÉ
szül: Ács Julianna
(1930-2019)

temetésén megjelentek,
virágaikkal,
koszorúikkal mély
fájdalmunkban
osztoztak.
Külön köszönet dr. Ördögh László
főorvos úrnak és a krónikus osztály
dolgozóinak a gondos ápolásért.
Keresztlánya

rinti sokkal lassúbb csökkenést mutató
korfaoszlop, amelyre Nagy András hívta
fel a figyelmet.
Az esélyegyenlőség kapcsán felmerülő kérdésekre válaszolva a polgármester
elmondta, hogy az esélyegyenlőség megléte sokszor olyan, mint a levegő – csak a
hiányát érezzük, a megléte természetes.
A közelmúltban alakult Ifjúsági
munkacsoport az ifjúsági Önkormányzattal együttműködve kiváló, hatékony
és intenzív munkát végez. Vezetőiket –
Balog Donátot, Hamar Katát és Sebők
Balázst –, külön dicsérettel illette ezért
a polgármester.
A Beszámolókhoz dr. Gedei József
és Balogh Béla szólt hozzá. Véleményük
szerint a forrásokat nem hatékonyan
osztja el és használja a város. Vannak
jó kezdeményezések, mint az állatkert
vagy az intermoduláris csomópont, de
szerintük sok a múzeum, és a Malom
is luxus. Több gazdaságélénkítő akciót
szorgalmaztak.
Az Előterjesztések sorát a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
nyitotta. Dr. Gottdiener Lajos jegyző

dálkodásának I. féléves helyzetéről
döntöttek. A polgármester szóbeli kiegészítésben hozzátette: az időarányos
bevételek és kiadások közelítik az előirányzottakat. A fejlesztések szintén haladnak, de lassabban. Remény szerint a
lemaradások év végére behozhatók.
A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2013.
(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szavaztak a következőkben.
Döntöttek a Jászberényi Vagyonkezelő
és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának módosításáról, illetve
javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról. Egyetértettek a képviselők a
Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése érdekében
új, célcsoportspecifikus elemeket sorjáztató projekt elfogadásában, amely
nagyívű fejlesztéseket tesz lehetővé a
berényi zoo-ban.
A továbbiakban döntöttek még
többek között a Városi Óvoda Bölcsőde és Védőnői Szolgálat, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Szent

elmondta, hogy a határozat helyett a
szabály szerint rendeleti formában kell
kezelni a kamerarendszerre vonatkozó
döntéseket. A polgármester kérdésre hozzátette, a kamerákat a közterület-felügyelet jogosult figyelni, és az azokon észlelt
eseteket továbbítani a hatóságokhoz.
A továbbiakban elfogadták a Jászberény Város egészségügyéért ösztöndíjról szóló 12/2019. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosítására, és a
város településrendezési eszközeinek
a 759 és a 760/4 hrsz-ú ingatlanokat
érintő módosítási folyamatának a lezárására vonatkozó előterjesztéseket.
A Jászberény Városi Önkormányzat
2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2019. (II.
13.) önkormányzati rendelet I. féléves
módosítását célzó előterjesztéshez kapcsolódva Balogh Béla a Pénzügyi Bizottság elnökeként kritikával tekintett
vissza az elmúlt öt évre. A ciklusból
elsősorban a takarékosságot hiányolta.
A következőkben a Jászberény
Városi Önkormányzat 2019. évi gaz-

Ferenc Egyesített Szociális Intézmény
és a Jász Múzeum Alapító Okiratainak
módosításairól.
Több földterület sorsáról is döntöttek ingatlancsere, illetve értékesítés
okán. A Katonák földjének államtól való
visszaszerzése újabb vitát eredményezett.
A területre lakóövezetet tervezett a városvezetés építeni, míg egyes képviselők
véleménye szerint inkább ipari területként ildomosabb lenne hasznosítani a
több mint hetven hektáros földrészt.
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester érvelt a lakóövezet mellett.
A piac átépítése is vitát gerjesztett
a testületben. Mint kiderült, a tervező
rosszul mérte fel a tartószerkezet teherbírását, ezért a megerősített szerkezet
építésének újabb költségvonzatai keletkeztek. Az épület az előre megígért,
jövő májusi határidőre el fog készülni,
és a mérnöki tévedés kompenzálására a
város megtette a megfelelő lépéseket.
Az ötéves ciklust lezáró, vitákkal
tarkított maratoni testületi ülés este
nyolc óra után ért véget.
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A Jászság fontos szerepet tölt be Magyarországon
Szeptember elején a Jász-Expó és Fesztivál díszvendégeként Jászberényben
járt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amelyet ő nyitott meg.
Szoros programja során szűk körben találkozott meghatározó jászsági gazdasági vezetőkkel, telt ház előtt lakossági fórumot tartott, és exkluzív interjút
adott lapunknak is, amit – a megírás, szerkesztés során bekövetkező események miatt –, később még egy kérdéssel, illetve válasszal toldottunk meg.
Halász Lajos
Miniszter úr legutóbb sportsérüléssel járt nálunk a Jász-Plasztik
gyáravatóján. Mindig ennyire kitartó, akkor is elvégzi a feladatát, ha fizikai fájdalmai vannak?
A mai világban szerintem azok tudnak sikert elérni, akik kitartóan teszik a
dolgukat, és nem a kifogásokat keresik.
Nem az akadályokkal kell foglalkozni,
hanem minden esetben a megoldásra
kell törekedni.
Személyes, miniszteri és jászsági
kérdésekkel készültünk. A tévében
nap mint nap látott munkabírásának, kitartásának van valami köze a
nevéhez, vagy semmi, mint nekem a
halakhoz?
Valószínűleg az utóbbi, de komolyra fordítva: én a bencésekhez jártam,
ahol megtanultam, hogy a kitartásnak,
az alázatnak és a szorgalomnak milyen
jelentős szerepe van az ember életében.
Bencés diáknak lenni embert próbáló
feladat volt. A hét hat napján, szombaton is jártunk iskolába, vasárnap mise
volt, így minden nap nyolc órakor
kezdtük a napot, nem volt hétvégén
sem lustulás. Minket a bencések arra
tanítottak, hogy jó katolikusként, keresztényként aktívan vegyünk részt a
közösségi eseményekben, a világ alakításában. Az, hogy homokba dugjuk a
fejünket, nem keresztényi magatartás.
Hálás vagyok utólag is nekik és tudom,
hogy a sikereim egy része őket illeti.
Nagyon fiatalon lett miniszter,
de így már érthető, hogy bátran belevágott. Ki javasolta miniszternek,
és miért?
A Miniszterelnök kért fel és rövid,
velős utasítást adott: Péter, legyél külügyminiszter és csinálj magyar külpolitikát! Ebbe az egyetlen mondatba bele
van sűrítve minden, amit nekem felelősséggel kell tennem. Az azóta eltelt
lassan öt évben ennek az iránymutatásnak igyekeztem megfelelni, és mindig
ide tértem vissza cselekedeteimben.

A feladatmeghatározás után volt
szerepe, lehetősége a jelentősen átalakított minisztérium szerkezetének
kialakításában?
Azzal a javaslattal éltem a Miniszterelnök úr felé, hogy a magyar gazdasági potenciálra tekintettel egyesítsük
a külgazdaságot és a külpolitikát. Állítsuk az új minisztérium munkájának
középpontjába a magyar gazdaság és a
magyar érdek szolgálatát. Ezt a javaslatomat a Miniszterelnök úr elfogadta,
és minden eszközt biztosított, hogy
megvalósíthassuk a kitűzött célunkat.
Teljesen új csapattal kezdhettem el a
munkát, akik ezt induláskor átérezték.
Jellemző, hogy a minisztérium munkatársainak háromnegyede utánam érkezett hozzánk dolgozni.
Ezért is tudtak sikereket elérni?
Én a számokban hiszek. A számok
azt mutatják, hogy az utóbbi öt esztendőben minden egyes évben beruházási
és export rekordot döntött az ország.
Az átalakítás lényege az volt, hogy a
magyar külpolitika középpontjába a
külgazdasági célok kerüljenek, így a
magyar gazdaság erősödjön, és minél
több magyar embernek legyen munkája. Ehhez az elején jelentős vérfrissítésre volt szükség, de mára a külügyben
dolgozó mintegy kétezer munkatársam
beállt ebbe az új irányba. A világban
éles küzdelem zajlik a beruházásokért.
Ezt versenyként kell felfogni, és az első
helyet megcélozni és elérni.
Külföldön járva hogy tapasztalja, milyen Magyarország renoméja.
Reméljük nem mindenki Sargentini
asszony szemüvegén keresztül lát
bennünket.
Szerencsére a világ nem a balliberális
médiából és néhány ellenséges brüsszeli
képviselőből áll. Magyarországot egyre
nagyobb tisztelet övezi, és ennek három
oka is van. Az első, hogy mindig egyenesen és világosan fogalmazunk. A második a gazdasági teljesítményünk: régen
a probléma része voltunk, ma már a
megoldásé. Elég a legutóbbi, az 5,1 szá-

zalékos GDP növekedésünket említeni,
ami kimagasló Európában. A harmadik
ok pedig az, hogy beleállunk azokba a
vitákba, amelyek Európa jövőjéről szólnak és mindenki számára egyértelművé
tesszük, hogy a magyar nemzeti érdekek
védelme az első számunkra.

Amit mond, abból az is következik, hogy egy minduntalan lebegtetett közelgő válságot – amivel riogatnak gyakorta – jobban elviselne a
magyar gazdaság?
A világgazdaság ciklusokban működik, és nem mindig van egyértelmű
magyarázat arra, hogy a ciklusérték miért felfelé vagy lefelé mutat. Ezek a jóslatok általában beteljesítik önmagukat,
tehát valóban a világgazdaság lassulására
lehet számítani. Ezért döntöttünk egy
Gazdaságvédelmi Akcióterv létrehozása
mellett, mivel így tudjuk felkészíteni
a magyar gazdaságot arra, hogy a világgazdaság lassuló fázisában is ugyanolyan sikeres legyen, mint most. Ezért
csökkentettük a munkát terhelő adókat,
ezért szorítottuk vissza a bürokráciát,
ezért tettük könnyebben elérhetővé a
különböző állami támogatásokat, segítségeket, hitellehetőségeket.
A Jászságról is kérdezzük az interjú további részében. Itteni megnyilvánulásaiból egyértelmű, hogy ismeri
szűkebb hazánkat. Milyennek látja?
A Jászságnak nagyon fontos a szerepe Magyarországon. Külgazdasági és
külügyminiszterként elengedhetetlen,
hogy ismerjem a jászsági vállalkozásokat. Amikor egy nagy nemzetközi vál-

Átadták a portelki bekötőutat
 folytatás az 1. oldalról
Az eltelt évek alatt több próbálkozás is volt a helyreállításra, és a szétmorzsolódó szegély kezelésére, de csak
idén nyáron sikerült tető alá hozni a
megállapodást. Az így létrejött együttműködésben a Magyar Közút megyei
Igazgatósága és a Jászberény Városi Önkormányzat voltak partnerek.
Az útátadó eseményen résztvevőket
Balog Donát, a Portelket is magába fog-

laló 10. számú körzet önkormányzati
képviselője köszöntötte.
Szabó Tamás polgármester beszédében kiemelte azt az együttműködést,
ami a településrész érdekében a Magyar
Közúttal létrejött, mert így tudták felefele részben finanszírozni a megújítás
nyolcvanmilliós költségét.
A beruházás műszaki paramétereit
Vántsa Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok me-

gyei igazgatója ismertette. A 2,3 km-es,
3m széles, 5cm-es kopóréteggel terített
útfelülethez az aszfaltot, 1080 tonnát
Jászberény közbeszerezte, a Közút pedig a gépi megmunkálást, a megújítás
szakmai részét biztosította.
A szalagátvágás előtt Pócs János országgyűlési képviselő a beruházással
kapcsolatban kiemelte, hogy minden
ember számít: a tanyavilágban élők érdeke ugyanolyan fontos, mint azoké,
akik Jászberényben vagy a fővárosban
laknak. Kitért arra is, hogy külön figyelmet érdemel a Jászság központjának oltalma, a kistelepülés Portelek felett.
Az út átadását követő beszélgetésekből megtudtuk, hogy a korábbi 1976os aszfaltozás és a jelenlegi megerősített
állapotú felület akkor tart sokáig, ha
normális közlekedési morál működik,
halad rajta. Mezőgazdasági járművek
közlekedésének kérdésére – az általuk
okozott károsodástól hogyan óvhatják
az utat –, újabb tervekkel készül az önkormányzat, és keresi rá a forrásokat. A
tervek szerint épül egy bekötőút Jászboldogháza irányából is, és az Imrédy
út jobb sorsa is megoldás lehet erre a
problémára.

lalat úgy dönt, Magyarországon indít
új beruházást, sok mindent vizsgál meg
előzetesen, többek között a beszállítói
láncolatok fejlettségét. A Jászságban
számos olyan vállalat működik, amely
a világgazdaságban is meghatározó
nagyvállalatok beszállítói láncába képes
bekerülni. A beszállítói hálózatok fejlettsége legalább olyan fontos egy beruházásra készülő világvállalatnak, mint az
adókörnyezet, vagy az infrastruktúra.
Mindehhez tekintély is járul a
kormány köreiben?
Egy Thyssenkrupp vagy egy Samsung, vagy a Jász-Plasztik tizedszázalékokban mérhető hatással bír a magyar
GDP alakulására. Úgyhogy természetes, hogy ezek a vállalatok és vezetőik
komoly gazdasági szaktekintélyekként
vannak elkönyvelve.
Itt a Jászságban alakult ki az országban az elsők között nagymértékű munkaerőhiány. Hogy látja,
hazajönnek a külföldi munkavállaló
fiatalok/idősebbek?
A tavalyi esztendő volt az első olyan
év, amikor többen jöttek vissza, mint
ahányan elmentek az országból. Ennek
szerintem az oka egyértelmű: a magyar
befektetési környezet annyira vonzó
lett, hogy a nagy nemzetközi cégek
sorra jelennek meg Magyarországon
és ezeknél a cégeknél vonzó dolgozni
minden magyar számára. A beruházásösztönzési rendszerünkön keresztül érkező vállalatoknál az áltlagfizetés 2017ben 304 ezer forint volt, 2018-ban 420
ezer forint, idén az első félévben pedig
500 ezer forint felett van. Két év leforgása alatt ennyit nőttek a bérek a Magyarországra érkező cégeknél. Ez elég
vonzóerő lehet ahhoz, hogy a magyarok itthon maradjanak, vagy hazajöjjenek ahelyett, hogy huzamosabb ideig
külföldön vállaljanak munkát.
Azon dolgozunk, hogy a magyar
piac az új világgazdasági korszakban
is versenyképessé tudjon válni. Ezért
emeltük meg a képzési támogatás ös�szegét, ezért vezettük be a duális szakképzést, ezért hoztunk a munkaerő
mobilitását elősegítő intézkedéseket,
hogy a magyar embereket versenyképessé tegyük ezen nagy vállalatok számára is, amikor ők munkaerőt keresnek. Ma Magyarországon 4,5 millióan
dolgoznak, ez a szám soha ilyen magas

még nem volt a rendszerváltoztatás
óta. Nagyjából 4,5-5 millió között van
azon emberek száma Magyarországon,
akiknek a munkájára számíthatunk,
ezért olyan gazdaságpolitikát folytatni
bolondság lenne, amely 6 millió ember
munkájára számítana, mert nincs en�nyi. Nem kívánunk a migráció eszközéhez nyúlni, mi a magyar családokat
támogatjuk, és egy olyan gazdaságpolitikát folytatunk, amely a magyar
emberek munkabírásával, szorgalmával
számol, az ő tehetségükre épít.
Milyen bíztatót tud mondani
azoknak a jászságiaknak, akik az
Electrolux tömeges leépítésének áldozataivá váltak?
Egy dolog biztos: a kormány nem
hagyja magára az embereket, és segíteni
fog, hogy el tudjanak helyezkedni. Egy
létszámleépítés soha sem örömteli hír,
de ahogy mondtam, a magyar gazdaság
nagyon jó állapotban van: már most 14
különböző cég 920 állásigény benyújtásával jelezte szándékát, hogy a munkavállalókat alkalmazná. Ez a kör tovább
fog bővülni, hogy még nagyobb portfólióból választhassanak az érintettek.
A városban több mint háromezer vállalkozás működik, így egy összehangolt
intézkedéssorozattal, a kormány, az önkormányzat és a cégek együttműködésével lehetőséget kell találni arra, hogy a
létszámleépítéssel érintett emberek minél hamarabb el tudjanak helyezkedni.
Sokan sokfélét ígértek már a jászságiaknak az elkerülő úttal kapcsolatban. Mire számíthatunk ezzel a
beruházással kapcsolatban?
A harmincegyes út megyén belüli
szakaszát teljesen felújítottuk, a harminckettesen mindenki látja, hogy zajlanak
az építkezések, hamarosan a végéhez ér
a felújítás. Az elkerülő út hármas fázisa
már előkészítés alatt áll, a régészeti munkák mindjárt véget érnek, jövő évben az
építkezés is meg tud indulni. Pontosan
tudom, hogy mennyire fontos az útépítés: amikor nagyvállalatokkal tárgyalok
beruházásokról, az egyik legfontosabb
kérdés mindig az infrastruktúra. A harmincegyes elkészült, a harminckettes
után pedig elkészül az elkerülő út hármas
üteme is. Ezen felül Jász-Nagykun-Szolnok megyében építjük az M4-es autópályát egészen Szolnokig, amit tovább
viszünk majd keleti irányba.

Sorrend a szavazólapokon
 folytatás az 1. oldalról
1. választókörzet: Kocsán László (független), Hajnal-Nagy Gábor (FideszKDNP), Bethlendy Béla (Közösen
Jászberényért Egyesület), Cseh Sándor
(Mi Hazánk Mozgalom).
2. választókörzet: Nagy András (FideszKDNP), Bozsik Ferenc (Közösen Jászberényért Egyesület), Kóta Zoltán (Mi
Hazánk Mozgalom).
3. választókerület: dr. Sebők Balázs (FideszKDNP), Bobák Zsolt (Közösen Jászberényért Egyesület), Kocsis Gergő (Mi
Hazánk Mozgalom).
4. választókörzet: Tamás Zoltán (FideszKDNP), dr. Fodor Erzsébet (Közösen
Jászberényért Egyesület), Tátrai Attila
(Mi Hazánk Mozgalom).
5. választókörzet: Kis-Némethné Király Éva
(Fidesz-KDNP), Balogh Béla (Közösen Jászberényért Egyesület), Baranyi
Krisztina (Mi Hazánk Mozgalom)
6. választókerület: Bódis Béla (FideszKDNP), dr. Gedei József (Közösen
Jászberényért Egyesület), Pélyi István
(Mi Hazánk Mozgalom).
7. választókörzet: Szatmári Anikó (FideszKDNP), Ötvös Béla (Közösen Jászberényért Egyesület), Sebestyén Tamás

(Mi Hazánk Mozgalom)
8. választókörzet: Nagy Béla (FideszKDNP), Skultéti József (Közösen Jászberényért Egyesület), Dobrán Gyula
(Mi Hazánk Mozgalom)
9. választókörzet: Szabó András Ferenc
(független), Bohárné Bathó Rozália
(Fidesz-KDNP), Stefán Ildikó (Közösen Jászberényért Egyesület), Gerőcs
Imre (Mi Hazánk Mozgalom).
10. választókörzet: Dócs Nátán László
(független), Molnár József (független),
Balog Donát (Fidesz-KDNP), Turóczi György (Közösen Jászberényért
Egyesület), Dobrosi Péter (Mi Hazánk
Mozgalom).
A teljesség kedvéért a polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendjét is közöljük.
Itt öt próbálkozóból négyen tudták ös�szegyűjteni a polgármesterjelöltséghez
szükséges legalább háromszáz érvényes
szavazatot. Ennek hiányában Szabó András Ferenc nyilvántartásba vételét a HVB
elutasította. A szavazólapon Dobrosi Péter (Mi Hazánk Mozgalom) lesz az első,
őt Budai Lóránt (Közösen Jászberényért
Egyesület), majd dr. Szabó Tamás (FideszKDNP) és dr. Magyar Levente (független) követi.
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Meghívó lakossági fórumra
A Közösen Jászberényért Egyesület
2019. szeptember 24-én (kedd) 18
órakor tartja következő lakossági
fórumát.
A rendezvényen bemutatkoznak
képviselőjelöltjeink, valamint ismertetjük választási programunkat. Helyszín:
a Városi Könyvtár emeleti terme.
A politikai stílus minőségéért
mindannyian felelősek vagyunk, és annak megváltoztatásáért mindenkinek
magának kell megtenni az első lépést.
Önt is tisztelettel várjuk!
Gondolkodjunk közösen
Jászberényért!

m. t.
Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, az Electrolux Group szeptember 10-én, kedden közleményben
jelentette be, hogy a porszívó – és hűtőgépgyártás jelentős részét Jászberényből
külső partnerekhez szervezi át. A termelés-áthelyezés tényére reagálva hívott
össze szeptember 11-én sajtótájékoztatót Budai Lóránt, a Közösen Jászberényért Egyesület polgármesterjelöltje.
Elsőként az Electrolux nagy visszhangot kiváltó közleményéről osztotta meg gondolatait dr. Gedei József.
Egyetértve Budai Lóránt korábban elhangzott véleményével – miszerint az
Electrolux neve ma már összeforrt Jászberény városával –, hangsúlyozta, az
átszervezéssel a cég munkavállalóinak
közel egyharmada kerül utcára, mely
körülmény nem csupán a családok számára tragédia, de Jászberény városa, valamint azon kis- és középvállalkozások
szempontjából is, akik beszállítóként
működtek közre a cég életében.
„Személyes tragédia, mert nincs
egyetlen ember sem, aki elveszítve a
munkáját nem érez lelki törést, különösen akkor, ha régóta az adott helyen dolgozik és megtett mindent, hogy sikeres
legyen. Tragédia megélhetési szempontból. Vajon tudja-e az adott pillanatban
a munkavállaló – amikor közlik vele a
hírt –, hogy hol lesz a munkahelye a
jövőben, és az új munkahely vajon Jászberényben lesz-e, vagy valahol másutt?
Vajon biztosítják-e azokat a szociális hálókat, melyeket az Electrolux éveken át
biztosított számukra?”
A nyolcszáz elbocsátott dolgozó-

Egy nap közutasként
Második alkalommal hirdetett Közutas nyílt napot a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Jászberényi Mérnöksége szeptember 7-én, szombaton.
Az interaktív, látványos bemutatón
többek között lehetőség nyílt testközelből megismerni a monumentális
járműveket, valamint a mérnökség
munkájával kapcsolatos megannyi
kérdés is megválaszolásra került.

Budai Lóránt
polgármesterjelölt

Ösztönözni kellene
a versenyképességet

A Közösen Jászberényért Egyesület
képviselőjelöltjei
sajtótájékoztató
keretében reflektáltak az Electrolux Lehel Kft. múlt kedden kiadott,
nyolcszáz munkavállalót érintő, átszervezésről szóló közleményére.
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ban is minden bizonnyal felmerülő
kérdések elhangzását követően a képviselő elmondta, ha ebből a több száz
emberből már csak néhányan is úgy
érzik, Jászberényben nem biztosított
számukra a megélhetés, családjukkal,
gyermekeikkel együtt más településen
keresnek majd boldogulást. A jelenleg is regnáló képviselőjelölt szerint
az egyik legfontosabb kérdés az, hogy
miként és miért jutottunk oda, hogy
a közel 100 millió eurós befektetés a
vállalat nyíregyházi gyárában valósul meg. Ő elsősorban a fővárosból
Jászberénybe vezető főút minőségét,
a Gyöngyösi út leromlott állapotát, a
befektetési környezet, az iparterületek
színvonalát emelte ki, mint lehetséges
indok, majd a továbbiakban javaslatokat fogalmazott meg.
– A magasabb hozzáadott értékű
termelést kellene támogatni, stratégiai-partneri viszonyt kellene ápolni az
Electrolux vállalattal. Képezni kellene a
munkaerőt, sokkal több pénzt kellene
fektetni a kutatásba, az innovációba,
ösztönözni kellene a versenyképességet, ezek mind le is vannak írva a város
terveiben, de papíron maradtak – fogalmazott a képviselőjelölt.
A folytatásban Budai Lóránt tért ki
a tájékoztató eredeti témájára – ami a
fenti események miatt háttérbe szorult
–, vagyis a Szabó Tamás polgármester által elnyert bérlakás pályázatra,
melynek részleteiről az elmúlt évek
során több alkalommal is beszámolt
a sajtó képviselőinek. Az esetről újabb
fejlemények láttak napvilágot: – „Kellett egy bizonyos jövedelemigazolás
a feleségétől. Ahhoz, hogy a pályázatot nyertessé lehessen kiértékelni, az
igazolást Szabó Tamás adta ki a saját
feleségének” – mondta az egyesület
polgármester-jelöltje a megtudott információkról, majd az esemény a sajtó
képviselői által feltett kérdések megválaszolásával zárult.

Kazsimér Nóra
Vajon mit csinál egy hókotró a jó
időben? Hogyan néz ki belülről egy úthenger fülkéje? Ilyen és ehhez hasonló
témakörökkel keresték fel a közutakkal
foglalkozó mérnökség kollégáit a szombat
délelőtti nyílt napra kilátogató családok.
A rendezvény apropójából a telephely udvarát megtöltötték a parkoló
gépjárművek, így a különféle teherautók, rönkmarkoló, Unimog eszközhordozó, kotrógép, brigádszállító, vagy az
országban mindössze két településen
előforduló patkanyeső, melyek mind
óriási népszerűségnek örvendtek a gyerekek körében.
Mint azt Sárosi Norbert mérnökség vezetőtől megtudhattuk, a modern
géppark 327 kilométeren szolgálja a
szervezet áldozatos munkáját, mely
közúthálózat fenntartási és üzemeltetési feladatokat foglal magában.
„A felső vezetés tavaly döntött úgy,
hogy megyénként egy mérnökség vagy
igazgatóság nyissa meg a kapuit a nagyközönség számára. Ennek lényege az,
hogy közelebb hozzuk az embereket a
magyar közúthoz, megismerkedjenek
akár velünk, a gépeinkkel, a feladatainkkal, a tevékenységeinkkel.” – osztotta meg az esemény célkitűzését Sárosi
Norbert, majd hozzátette, tavaly több
mint kétszáz résztvevőt üdvözölhettek,
mely szám idén remélhetőleg tovább
növekszik majd.
Az ipartelepen tett séta alkalmával

a vállalkozó kedvű apróságok nem csupán megtekinthették, de ki is próbálhatták a felsorakoztatott járműveket,
sőt, önállóan – természetesen szakértő
felügyelet mellett – mozgathatták az
adaptereket, és megismerhették a sofőri
státusszal járó felelősséget.
A gépbemutatókon túl ugráló várral,
kreatív sarokkal és rollerrel teljesíthető
ügyességi pályával is készültek a szervezők, akik szívesen osztottak meg érdekességeket a közutas mindennapokról.
A szórakoztatás mellett a biztonsá-

gos közlekedésre is igyekezték felhívni
a figyelmet a rendezvénnyel, melyhez
a bejáratnál kihelyezett, baleset során
megrongálódott útellenőr jármű szolgált elrettentő példa gyanánt.
A biztonságunk az ön kezében van
elnevezésű kampányt a 32000 kilométernyi országos út kezeléséről gondoskodó 3500 dolgozó biztonságáért
hívták életre. A mérnökség a munkaterületek melletti sebességkorlátozások
betartására, fokozott óvatosságra inti a
közlekedőket.

Rövidpályás
gyorskorcsolya
Augusztus végi kéthetes intenzív edzőtábor után szeptember elején a szlovákiai Iglóban versenyeztek a Jászberényi
SE fiatal gyorskorcsolyázói.
Belovai József tanítványainak felkészülése nagyon jól sikerült, hiszen számos éremmel és jó helyezésekkel tértek
haza, így bizakodva vághatnak neki a
2019/20-as versenyidőszaknak. Aranyérmes lett Tóth Tamás, Váradi Vivien és
Zsigó Máté, a második helyen végzett
Marinka-Tóth Anna, Szabó Jázmin, Balázs Levente és Zsigó Bence, míg a dobogó harmadik fokára György Nimród és
György Benedek állhatott.

Műszaki
értékesítő
adminisztrátor
állás!
Ha munkádra igényes vagy
és szeretsz dolgozni,
akkor itt a helyed!
Több mint 15 éves cégünkhöz
keresünk kollégákat
Jászberényi üzletünkbe!
3-5 éves gyakorlat.
A referenciákat
fényképes önéletrajzzal az
allasneked2019@gmail.com
címre várjuk.

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet
az alábbi önkormányzati tulajdonú

lakások bérbeadására

A pályázatra kiírt lakás címe:
Jászberény, Szövetkezet u. 3. II. em. 11.

A pályázatra kiírt lakás címe:
Jászberény, Apponyi tér 1. IV. em. 8.

Műszaki jellemzői:
lakás nagysága: 43 m2
szobaszáma: 1 + fél szoba
komfortfokozat: komfortos
fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A lakás felújítandó a pályázati kiírásban
foglaltaknak megfelelően.
A bérbeadás jogcíme: költségelvű
Bérbeadás időtartama: 5 év
Bérleti díj összesen: 30.530 Ft/hó

Műszaki jellemzői:
lakás nagysága: 61 m2
szobaszáma: 2 + fél szoba
komfortfokozat: komfortos
fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: költségelvű
Bérbeadás időtartama: 5 év
Bérleti díj összesen: 38.100 Ft/hó

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.jaszbereny.
hu – aktuális menüpontban), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda, tel.: 57/505-733).
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Carmina Burana Visbekben
„Ó Szerencse, változékony vagy, miként a Hold.” Így kevesen ismerik
fel a szöveg mögött rejlő grandiózus
zeneművet. De ha azt hallják: „O
Fortuna, velut Luna statu variabilis” már lehet is dúdolni Carl Orff német
zeneszerző, világi élvezeteket dicsőítő
költők verseire komponált, a tavasz,
a szerencse, a szenvedés és a szerelem
himnuszaként is ismert művét.
Dúdolni?! A nagyzenekarra, ütősökre, nagylétszámú kórusra, gyerekkórusra és a három szólistára írott
kantátának már az első, szó szerint ütős
hangjaitól libabőr futkos a hallgatóságon, és ez így marad a több mint egy
órás előadás alatt is.
Nos, ennek az érzésnek, hangulatnak volt a részese a Cantate Nobis
Énekegyüttes augusztus 24-én, a németországi Visbekben. Ez az egyszeri vállalkozás, egyben a CNÉ meghívása Hermann-Josef Suelmann, a
Madrigalchor Vechta karnagyának és
dr. Norbert Wiens, a kórus elnökének, a
„Visbeki Kultúrkör” tagjának vezetésével, fáradhatatlan szervező munkájával
valósulhatott meg. Visbek város fennállásának 1200 éves jubileuma tiszteletére a város elöljárói, élükön Gerd Meyer polgármesterrel, ünnepségsorozatot
szerveztek, melynek egyik leglátványosabb része volt ez az előadás, hogy az itt
élők, és az ide látogatók egy feledhetetlen estét élhessenek meg.
A CNÉ heti két próbával elevenítette fel/tanulta meg a nyár folyamán a
Carmina Burana-t Thormanné Husznay
Mária karnagy vezetésével. Az augusztus 21-i induláskor lelkes, tudással és
elszántsággal felvértezett harminc énekes szállt fel a buszra. Prágában meg-

szállva volt idő és lehetőség pár órás
belvárosi sétára. Prága patinája éjszakai megvilágításban még látványosabb
volt, kocsmáinak hangulatába – a kihagyhatatlan helyi sörspecialitásoknak
és knédlis ételeknek köszönhetően – is
belekóstolhattunk. Másnap este már
együtt próbáltunk a visbeki Városháza
előtti téren felállított óriási színpadon a
kórustagokkal és zenekarral.
A mintegy 150 tagú felnőtt kórust
a Madrigalchor Vechta és a CNÉ tagjain kívül lelkes vechtai, visbeki és környékbeli települések önkéntes énekesei
alkották, akik hónapokig készültek erre
az eseményre.
Pénteken néhány vechtai kórustag
kíséretében meglátogattuk Bréma belvárosának nevezetességeit, melyekből
számunkra a legérdekesebb – természetesen –, a Grimm-meséből ismert, négy
állatot bemutató „Brémai muzsikusok”
szobor volt. A hely ihlette vagy sem,
de a CNÉ rögtönzött műsort tartott
a szamár, a kutya, a macska és a kakas
szobra mellett, az összesereglett turisták
legnagyobb örömére. Egy tv-stáb még
interjút is készített énekes társunkkal,
melynek mi más lehetett a témája,
mint a mese. A kellemesen fárasztó nap
ismét Visbekben ért véget, ahol már a
szólistákkal és a zenekar ütőseivel kiegészült előadás főpróbája zajlott.
És aztán eljött a nagy nap! Impozáns látványt nyújtott a Városháza előtti
téren berendezett nézőtér, mely a műsor kezdetéig zsúfolásig megtelt (1200
néző, stílusosan az évfordulóhoz). Gerd
Meyer polgármester köszöntőjében kiemelte: „Megható és csodálatos érzés
a színpadon állva ilyen sok vendégre
tekinteni”. Majd hozzátette: „Mint
polgármester a mai estén már nem is

lehetek büszkébb”. Külön megköszönte
a Jászberényi Cantate Nobis Énekegyüttes részvételét a projektben.
A nagy koncentrációt igénylő, tételeiben eltérő hangulatú, szoros ritmusú művet Hermann-Josef Suelmann valóban
mesteri fokon vezényelte a mintegy ötven
tagú „Schlossorchester Oldenburg” zenekar nagyszerű kíséretével. A szólisták –
Alexandra Schermann (szoprán), Philipp
Kapeller (tenor), Tomasz Wija (basszbariton) – is brillíroztak.
Az 5-12 éves kislányokból és kisfiúkból álló negyven fős „Ragazzi” gyermekkórus szívet melengető mosolyt
fakasztott sokak arcára. Mellettük a
korhű ruhába öltözött tánccsoport, valamint az először meglepő, de koncepciójában mégis odaillő, légies tornászok
képileg is alátámasztották a szöveg és a
dallam tartalmát, hangulatát. A színpadra kifeszített vetítővásznon Visbek
környéki természetfotókban gyönyörködhetett a közönség az előadás alatt.
A vendégek felállva, percekig tartó
tapssal és ovációval köszönték meg az
előadást.
Azt gondolná az ember, hogy ezt
nem lehet fokozni, de igen! Beethoven
IX. szimfóniája 4. tételének eufórikus
előadása zárta az estét. A közönség a
hangverseny végén állva énekelte a kórusokkal és a zenekarral együtt a IX.
szimfónia „Örömóda” dallamát, mely
évtizedek óta egyben az EU himnusza
is. Ez alatt a kivetítőn mindvégig három (fehér, barna, fekete) összekulcsolt
kéz jelképezte az összefogást, az együvé
tartozást. A rendezvényt pompázatos
tűzijáték zárta.
Vasárnap délelőtt még egy örömteli bemutatkozás várt a Cantate Nobis
Énekegyüttesre a vechtai Városházán. A

ELADÓ! korszerű körte
GYÜMÖLCSÖS és szőlő 5000 m2.
Automata öntözőrendszerrel, villannyal,
épületekkel Jászberénytől 7 km-re.

Telefon: 06-30/3074-605

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Ceglédi út 5. Tel.: 53/889-102
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Nagy Kft.
Jászberény, Nagykátai út 11.
Tel.: 57/502-300, 30/370-2257
nagykft@invitel.hu www.nagykft.co.hu

vendéglátó Madrigalchor Vechta tagjaival együtt egy „matinékoncert” keretében adtunk hangversenyt a szép számú
és hálás közönség előtt. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével a visbeki polgármester is. Az előadáson elhangzott
többek között a CNÉ és karnagya,
Thormanné Husznay Mária számára
írt Christoph Kirchberg Das Ave Maria
műve, mely a szerző felvételén a világhálón is meghallgatható. Egy csoda!
https://youtu.be/LHKufjPH74g
A Tréfás pisztráng német nyelvű feldolgozásai mellett elhangzott a
francia Dirait-on, a kiváló hangulatú
Scandinavian Shuffle, majd műsorunkat egy igazán magyaros lendületű, hangulatú számmal, Vavrinecz Béla Széles a
Balaton művével zártuk. Lehetőség nyílt
a CNÉ-t erősítő fiatal vendégművészek
önálló bemutatkozására is, produkciójukat nagy érdeklődéssel és ovációval
fogadta a közönség. A Madrigalchor
Vechta élvezetes, összhangzásában nagyszerű és igényes műveket adott elő a fáradhatatlan Hermann-Josef Suelmann

vezényletével. A hangverseny végén a
két kórus együtt adta elő E. Whitacre
– R. Kipling The Seal Lullaby és Oscar Peterson – H. Hamilton Hymn to
Freedom című műveit, zongorán közreműködött Csóka Károlyné. Felemelő,
lélekmelengető élmény volt!
Külön szeretném kiemelni és megköszönni a családok önzetlen vendégszeretetét, amellyel elhalmoztak bennünket. Nagyszerű érzés és élmény volt
ismét egy közös produkcióban szerepelni a vechtai Madrigalchor-ral, óriási
köszönet dr. Norbert Wiens elnök úrnak és Hermann-Josef Suelmann karnagy úrnak! Reményeink szerint még
frissen fog élni a vendéglátók emlékezetében a zene erejével is alátámasztott,
immár 25 éves testvérvárosi kapcsolat,
melynek megerősítésére szeptember
végén népes jászberényi küldöttség látogat Vechtába, köztük karnagyunk,
Thormanné Husznay Mária és a CNÉ
elnöke, Madarász Lajos is.
Szivos Ilona
CNÉ titkár

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588
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Kegytárgyak új köntösben
A társadalmi szerepvállalás egy
újabb, szép példájáról tett tanúbizonyságot Oszvald Nándor ékszerész, aranykoszorús ötvös mester,
aki a Ferences templom több száz
éves kegytárgyait újította fel a tőle
megszokott precíz és aprólékos munkával. A szemet gyönyörködtető alkotásokat vasárnap mutatták be a
Ferences templomban.
Gergely Csilla

Egyszerű kamionponyvákon – bannereken – jelennek meg Zilahy Zoltán szobrásznak az alkotásai szeptember 30-ig Jászfényszarun, a
Szabadság utcában látható szabadtéri kiállításán.
Bognár Mária
A művésznek tizenöt nagyméretű, 180x130 centiméteres képe látható, 200 méter hosszan elrendezve. Az
eredetileg A4-es, A3-as formátumban
készült, a kiállításhoz tehát felnagyított
alkotások tulajdonképpen tanulmányok későbbi szobrokhoz, de önálló
alkotásként is megállják a helyüket.
Bannerként jól bírják az időjárás viszontagságait.
Zilahy Zoltán már elkészült, köztéren álló szobrai javarészt a Jászságban
találhatók, így például a „Korsós lány”
Jászberényben a Fő téren, de van alkotása Jászalsószentgyörgyön is. Arra
a tényre, hogy Ady Endre többször is
megfordult Jászberényben, a szobrász
róla készült szobra is utal.
A mester 6B-s, tehát nagyon puha
ceruzával rajzol, színes rajzain a színek a
plaszticitást erősítik. Témáiban gyakran
folyamodik a magyar múlthoz, annak
nagy személyiségeit ábrázolva, mint például Apponyi Albert, Deák Ferenc, Szé-

112 hírek

Szabadtéri tüzek napja. Szeptember 12-én, csütörtökön a szabadtéri tüzek eloltása jelentette a legfőbb feladatot
a megyében. Alacsony füves vegetáció
és bozótos kapott lángra kéthektárnyi
területen csütörtök délután Jászárokszállásnál, az Örsi úton. A tűz a közeli
tarlóba is belekapott. A település önkormányzati tűzoltóinak kiérkezésére
csupán kisebb területen voltak lángok,
ezeket egy vízsugárral számolták fel.
A sínek mellett ült. Egy édesanya
kért segítséget a rendőrségtől 2019.
szeptember 14-én 11 óra 40 perckor,
miszerint fia öngyilkossági szándékkal
távozott pusztamonostori otthonukból és azóta nem találják. A beszerzett
információk alapján a 19 éves férfi a
vonat elé akart feküdni, így a körzeti
megbízott haladéktalanul a vasútállomást leellenőrizte, de nem találta a
keresett személyt. Ezt követően a sínek
mellett indult tovább, ahol nem sokkal
később a töltésen ülve megtalálta az elkeseredett férfit. Beszélgetni kezdtek,
majd a rendőr szolgálati gépkocsijába
ültette és mentőt hívott a férfihez. A
mentőszolgálat munkatársai kórházba
vitték a pusztamonostori lakost.
Körzeti megbízottak segítettek
egy elkeseredett asszonynak. Segélyhívás érkezett 2019. szeptember 14-én
a délutáni órákban a Jász-NagykunSzolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenység-irányítási Központjába,
miszerint egy 61 éves jászszentandrási
asszony bezárkózott lakásába, oda senkit nem enged be, miközben öngyilkossággal fenyegetőzik. A helyszínre

chenyi István, Erkel Ferenc, vagy éppen
Szent István, Mátyás király, Zrínyi Miklós. Megörökít régi nagy magyar művészeket is, köztük van Munkácsy Mihály,
Fadrusz János vagy Liszt Ferenc.
Szobrász rajzokat látunk, melyek
mindegyikében felsejlik a plasztika.
Munkája során felhasználja a számítógépet is, amennyiben műveinek első
változatait beszkenneli, különböző méretekben kinyomtatja, és ezek tapasztalatai alapján korrigálja rajzait.
Nagyrészt régi metszetek, másolatok, fényképek, reprodukciók alapján
dolgozik, elkerülve azonban a pusztán
naturális leképezés veszélyét. Zilahy
Zoltán alkotásaiban tisztán visszaadja
az ábrázolt személyek arcvonásait is, és
megragadja személyiségüket.
érkező körzeti megbízottak – a felszólítást követően - a lakóház ajtajának üvegét betörték, majd azon benyúlva az ajtót, az abban lévő kulccsal kinyitották.
Az egyik szobában fekve megtalálták a
beteg asszonyt, akit a kiérkező mentőszolgálat munkatársai kórházba vittek.
Beton villanyoszlopnak hajtott.
Egy személygépkocsi villanyoszlopnak
ütközött szombat délután Jászapátin,
az Ady Endre utcában. A baleset miatt
a pózna megdőlt és egy másik utcában
körülbelül húsz háztartásban nem volt
áram. A jászkiséri önkormányzati és a
jászapáti önkéntes tűzoltók biztosították a helyszínt az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig.
Tűzeset a Neszűrben. Egy huszonöt négyzetméteres faház oldalfala és
mellette fahulladék égett szombat este
a Jászberény külterületén lévő Neszűrben. A házban öt ember él, ők az eset
idején nem tartózkodtak az ingatlanban. A jászberényi hivatásos tűzoltók
két vízsugárral támadták a tüzet, közben pedig az épületből két gázpalackot
hoztak ki, melyeket nem ért hőhatás. A
ház lakható maradt.

Talán nem véletlen, hogy a restaurált kegytárgyak megáldására a Fájdalmas Szűz Anya és a Szent Kereszt
Felmagasztalása ünnepén, szeptember
15-én, vasárnap a 10 órai szentmisében
került sor. Hiszen az elmúlt évtizedek
számos szomorú eseményeire emlékeztettek megkopott, hiányos külsejükkel,
de ma már a múlt szépségei villannak
fel rajtuk eredeti, felújított állapotukban. Ez a szépség azonban a megszentelésükkel teljesedett ki igazán.
E jeles eseményre szép számmal
összegyűlt híveket dr. Novák István
főigazgató, plébános köszöntötte a Ferences templomban. Örömét fejezte
ki, hogy a kegytárgyak megszentelése
mellett szintén ünneplésre ad okot Sisa
Menyhért, a Ferences templom egykori kántorának jelenléte. Egy éve, a 70.
születésnapja után lett beteg, és azóta
ugyan nem épült fel teljesen, de már
részt vehetett a szentmisén. Első útja
természetesen hőn szeretett orgonájához vezetett, a szertartás végén pedig
örömmel fogadta a baráti kézszorításokat és kedves szavakat.
A Szűz Anya fájdalmáról, és annak
értelméről a mi életünkben Muhari
Ferenc diakónus elmélkedett szentbeszédében. Kérdéseket vethet fel, hogy
az egyház miért ünnepli a Fia keresztjének tövében gyászoló, Fájdalmas Szűz
Anyát? „Mert jól tudja és tanítja, hogy a
szenvedésből sokat tanulhat az ember…
minél közelebb van valaki az Úrhoz, annál közelebb van a kereszthez.” Muhari
Ferenc hozzátette, hogy ezen hitigazságokat szem előtt tartva bátran bizakodhatunk, hogy a szenvedés nincs hiába.
A szentmise utolsó előtti momentumaként Novák atya megáldotta a

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

felújított kegytárgyakat, melyeket hamarosan használatba is vesznek szertartásaikon, majd áldását adta a hívekre is.
A záróének után a főoltár előtt mutatták be a restaurált kegytárgyakat.
Jászberény legrégebbi templomának, a Ferences templomnak ugyan kevés műkincse van, de azok annál értékesebbek – hangsúlyozta Novák atya. Az
évszázadokig a Ferences Rendtartomány
birtokában lévő kelyhek, gyertya- és
tömjéntartók, monstranciák, kézi kereszt és néhány ereklye 1947-ben kerültek az Egri Főegyházmegyéhez. Ezeket
zárt szekrényben őrizték a plébánián,
mígnem másfél évvel ezelőtt „arany
kezekbe” került. Novák atya egy évtizedes terve valósult meg Oszvald Nándor
ékszerész, aranykoszorús ötvös mester
önzetlen felajánlásával, aki a restaurálás munkadíját ajánlotta fel az egyház-

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

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

25 éve a lakosság szolgálatában.

község javára, míg az anyagköltséget a
plébánia finanszírozta. Az ötvös mester
számára nemcsak megtiszteltetés, de kihívás is volt a felkérés, hiszen nagyfokú
precizitást igényelt a XVIII-XIX. századi, egykor mindennapos használatban
lévő kegytárgyak helyreállítása. Minden
tárgyat darabjaira szedett szét, melyeket
aprólékosan javított, majd eredeti állapotuknak megfelelően arany- és ródium
réteggel vont be. A legnagyobb kihívást
a kézi kereszt restaurálása jelentette,
amely nagyon hiányos volt, de ma már
ismét egykori pompájában tündököl.
Novák atya hozzátette, hogy a
restaurált kegytárgyakat a szélesebb
közönségnek is szeretnék majd bemutatni. A tervezett kiállításon az eredeti
állapotukat is megtekinthetik majd az
érdeklődők Oszvald Nándor részletes
dokumentációjának köszönhetően.

Cement Diszkont

5 fajta cement 3.710 Ft/q-tól
Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
Normál gipszkarton 2,4 m2/tábla 1.250 Ft/tábla
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről
10 fajta szén, fa- és
napraforgó brikett kapható.
Lambéria, hajópadló.
Építőanyagok.

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

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

Ajánló

2019. szeptember 19.

Szabadságkoncert a rendszerváltásról
A rendszerváltozás 30. évfordulójára
meghirdetett emlékév programjainak
részeként a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatásával ingyenes koncerteket szerveznek szerte az
országban, köztük szeptember 22-én
Jászberényben is. Tíz nappal az esemény előtt a Déryné Rendezvényházban sajtótájékoztatón ismertették a
rendezvény részleteit.

Fenyő Iván színművész motivációs
előadása: Merj kilógni a sorból!
Szeptember 19., csütörtök 18 óra
Kell-e kilógni a sorból? Az egó különc akar
lenni? Miért vagyunk itt a Földön? Mi az
inspirációnk? Mi az egyéni felelősségünk,
tudatosságunk? Merünk-e szembe menni
a többség értékeivel? Azonosulunk-e a mai
világ irigységével, rosszindulatával és a haraggal? Merjük-e felvállalni, hogy teszünk
a nemzetünkért? Fenyő Iván színművész
inspiráló, motivációs előadása.
Ifjúsági Ház

Erről tartott sajtótájékoztatót az
esemény helyszínét, a Szabadtéri Színpadot biztosító, és a lebonyolításban
közreműködő Jászkerület Nonprofit
Kft ügyvezetője, Berec Zsolt. A „30 éve
szabadon” országos program részeként
ingyenes Szabadságkoncert lesz szeptember 22-én vasárnap Jászberényben, a
Szabadtéri Színpadon.
A koncert egyik résztvevőjeként
Vincze Lilla EMeRTOn-díjas énekesnő
személyesen osztotta meg a rendszerváltás időszakával kapcsolatos gondolatait:
számára ajándék az élettől, hogy harminc évvel ezelőtt a zenével és emberi
hozzáállással a változás mellé állhatott.
A Szabadságkoncertek sorozatába
bekapcsolódó városunk vezetése részéről Szabó Tamás polgármester elmondta: a rendszerváltozás előtti időszak
megismertetése nagyon fontos, így lehet ugyanis párhuzamot vonni a mai,
XXI. századi lehetőségeinkkel.

Varga Miklós, aki fellépője lesz a helyi
Szabadságkoncertnek videó bejelentkezésében idézte föl harmincéves személyes
emlékét a köztársaság kikiáltásáról és
beszélt arról, hogy művészként milyen
változást hozott életében a rendszerváltás.
Vastag Tamás szintén videó üzenetben osztotta meg gondolatatait: hálás
a sorsnak, hogy ő már egy szabadabb
világban nőhetett fel. A „30 éve szabadon” programban ő is a fellépők között
lesz egy akusztikus előadással.
Az Edda frontembere, Pataky Attila videón bejátszott mondanivalójában
a Szabadságkoncerten való részvételre
buzdította a környék lakosságát, hiszen
együttese lesz az esemény záró fellépője.
A rendezvényt Magyarország kormánya biztosítja, így az esemény ingyenesen látható a Szabadtéri Színpadon,
ahol egyszerre ezer fő tartózkodhat
majd egy időben, de a helyszínre való
ki és belépést biztosítják a szervezők.

Színházi élmények városunkban
A jászberényi színházkedvelő közönség ebben az évadban sem fog kiváló
teátrumi előadások nélkül maradni.
A Jászkerület Nonprofit Kft. most is
törekszik arra, hogy aki szereti ezt a
fajta kikapcsolódást, ne kelljen feltétlenül a fővárosba utaznia, hiszen minden hónapban, a bérletsorozat által
egy-egy előadással várják a jászberényieket, jászságiakat, illetve természetesen a máshonnan érkezőket is.
m. t.
Talán az egyik előnye a berényi
befogadó színházunknak, hogy mivel
minden előadásra másik társulat hozza
el produkcióit, ezért egy évadon belül,
mindig más és más színészekkel találkozhatnak a bérletes látogatók. Jól látszik az eladásból, hogy a közel háromszáz bérletből már most elkelt 275, tehát
népszerű az évadterv a közönség számára. Illetve továbbra is szeretettel vették

a jászberényi bérlettulajdonosok azt a
megkülönböztetett figyelmet, amely által minden jászberényi lakos 15% kedvezményt kap a bérletek árából. Több
előadásnál terveznek dupla – tehát plusz
egy délutáni, bérleten kívüli –, előadást,
hogy akik nem tudtak már bérletet vásárolni, ők is meg tudjanak tekinteni egyegy előadást.
Mit kínál a Jászkerület Nonprofit
Kft. befogadószínházi évada idén? A
hét előadásból álló sorozat első előadása szeptemberben a „Nő a tét” című
zenés vígjáték, Gergely Róbert rendezésében és főszereplésével, további szerepekben, többek között Heller Tamás és
Labancz Lilla.
Októberben egy klasszikus feldolgozás következik Molnár Ferenc tollából:
„Az ördög” című romantikus vígjátékot
állítják színpadra, amelyben Fenyő Iván
és Mészáros Máté is feltűnik, mint főszereplő. Novemberi előadásuk a szolnoki
Szigligeti Színház „Hárman a padon”

című színművének vendégjátéka lesz
Gombos Judittal, Mészáros Istvánnal és
Karczag Ferenccel. Januárban a jászárokszállási színjátszók legújabb zenés vígjátékukat hozzák el, akik már több, mint
húsz éve szórakoztatják a jászberényi
közönséget is.
A bérletsorozat folytatásaként 2020
tavaszán „A hazug” című vígjátékban
láthatják Puskás Pétert a színpadon, akit
a magyar könnyűzenei életből már jól
ismerhetünk. Az évad vége felé egy igazi
hazai musicalklasszikussal igyekeznek a
színházszeretők kedvében járni: „A padlás” című musical minden korosztály
számára más mondandót tartogat, dallamai ismerősen csengenek a színházi közönség fülében. Az évad utolsó előadása
Jászberényben: „Az utolsó tűzijáték”
című dráma igazi nagy durranást ígér
Udvaros Dorottyával és Földes Eszterrel.
Fontos megemlíteni, hogy az előadások
Jászberény Város Önkormányzatának
támogatásával valósulhatnak meg. A
Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Berec Zsolt Miklós és munkatársai tisztelettel és szeretettel várnak mindenkit
előadásaikra. Remélik, hogy elégedett
látogatóik lesznek ebben az évadban is.
2019. október 6-án 16 órakor,
az Aradi Vértanúk kivégzésének
170. évfordulóján a Városvédő
és Szépítő Egyesület megemlékezést tart az Aradi Vértanúk
Emlékfasoránál elhelyezett emlékkőnél – a Mártírok úti gyaloghídnál – melyre várják a város lakóit. Emlékbeszédet mond Antics
István, a Lehel Vezér Gimnázium
igazgatója, közreműködik a gimnázium férfikórusa.

7. oldal

Programajánló
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

demeter
Magyarországon harminc évvel ezelőtt, 1989. június 16-án Nagy Imre
és mártírtársai temetésén több százezer
ember demonstrálta, hogy elege van a
kommunista diktatúrából, és szabadságot akar.
A magyar kormány még korábban,
az 1989-90-es rendszerváltoztatás 30.
évfordulóját emlékévvé nyilvánította, „30 éve szabadon” címmel, amely
egészen pontosan 2021 júniusáig tart
majd (akkor lesz harminc éve, hogy az
utolsó szovjet katona is elhagyta hazánkat). Ennek nyitánya volt a nagyszabású Szabadságkoncert a Hősök terén,
ahol kiváló művészek álltak a színpadra, napra pontosan a rendszerváltás
30. évfordulóján. Azért rendezték a
koncertet, és azért lett belőle sorozat,
mert szeretnék a mai fiatalokat is megszólítani, hogy ők is megértsék, miként
jutottunk el a rendszerváltoztatásig.
1989-90-ben hatalmas változás, antikommunista forradalom zajlott le Magyarországon és a térségben, amelyet
az emberek alapvető szabadságvágya
hívott életre. Ezt a vágyat, a nemzeti
és a közép-európai összetartozás érzését
kívánják kiemelni a koncerttel is.

www.jku.hu

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, mézbemutató, tanácsadás.
Ifjúsági Ház
Szezonzáró borest
Szeptember 21., szombat 17 óra
Szezonzáró borest a Hegyi – Kaló Pincészettel Szomolyáról. Ha már egri borvidék, egri rockerek zenélnek majd. Fellép
a Trigger Acoustic duó, zenéjük a szeretetről és a szabadságról szól, kedvenc dalainkon, a Black Out-tól az AC/DC-ig.
Berényi Borudvar – Bató Palota
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.
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
A rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett Emlékév keretében
a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
támogatásával ingyenes koncertek lesznek Jászberényben. 16.00 Vince Lilla és
zenekara élő koncert. 18.15 Vastag Tamás élő akusztikus koncert. 19.30 Varga
Miklós műsora. 21.30 EDDA művek élő
koncert. A rendezvény ingyenes! (ezer főnek van helye a nézőtéren, utána belépés
a távozók arányában).
Szabadtéri Színpad
Bérletes színházi előadás
Szeptember 22., vasárnap 19 óra
Nő a tét – zenés vígjáték a Gergely
Theáther előadásában, négy jó barát
helyzetkomikumokban bővelkedő, nem
mindennapi kalandját mutatják 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

Magyar várak
Szeptember 23., hétfő 16 óra
Dr. Sebők Balázs főiskolai docens ismeretterjesztő előadásának célja történelmi
múltunk épített örökségének megismerése, egyben a fiatalok identitásának erősítése. A program során az előadó által
készített fotókat, illetve néhány rövid
videót láthatnak az érdeklődők. Az előadás nem titkolt célja, hogy a fiatalokban
felkeltse az érdeklődést váraink iránt,
hogy később családjukkal vagy egyénileg
is megtekinthessék kulturális örökségünk
helyszíneit.
Városháza Díszterme
Hangszert a kézbe
Szeptember 24-28. kedd-szombat
Hangszert a kézbe - Jászberény eseménye, két egymás melletti épületben lesz
látogatható. A rendhagyó énekórák a
Lehel Film-Színház épületében, míg a
zenei játszótér és kiállítás a közvetlen
szomszédságában található Főnix Fészek
Műhelyházban. Ingyenesen lesz látogatható a zenei játszótér (hangszerkiállítás), ahol minden érdeklődő betekintést
nyerhet különböző hangszerek világába vagy a hangszereket megszólaltatva
nagyszerű és boldog pillanatokat élhet
át. Szeretettel várnak mindenkit, aki érdeklődik a hangszerek, a hangszeres játék, az élmény alapú zenélés és tanulás,
a zenész életmód és általában a könnyűzene világa iránt.
Lehel Film-Színház és
a Főnix Fészek Műhelyház
Keresztyén tudományos
kulturális esték
Szeptember 26., csütörtök 18 óra
Tisztelettel és szeretettel hívnak minden
érdeklődőt a Keresztyén tudományos
kulturális esték soron következő eseményére. Vendég: Fridvalszki Nóra gyermek
és ifjúsági szakpszichológus rezidens,
aki A VÁLÁS – sérülések: megelőzés és
gyógyulás címmel tart előadást.
Jászberényi Református gyülekezeti ház
Kutatók Éjszakája
Szeptember 27., péntek 17 óra
Író-olvasó találkozó, csillagda látogatás,
kiállítás tárlatvezetés, látványos bemutatók és éjszakai mesemondás is színesíti a
mindig nagy érdeklődéssel várt különleges éjszaka programjait.
17 órától Író - olvasó találkozó Réti
László íróval, ahol Európa halála című
könyve kerül bemutatásra.
19 órától Majzik Lionel asztrofotós előadása: Utazásom az égbolt csodái között. A rendezvény ingyenes.
Városi Könyvtár
Klubkoncert - “Több, mint koncert”Dalok a Prognózistól napjainkig
Szeptember 27., péntek 21 óra
Ha azt mondjuk, Tele van a város szerelemmel, Én az időt nem sajnálom…,
Kutya világ, Minden viharon át, Ne zavarjon senki, Magányos utazó, vagy a
Minden percért kár, a tinédzsertől a nagy
generációig mindenki azonnal rávágja:
Vörös István. A népszerű énekes, gitáros,
dalszerző pályafutása töretlen, a „Több,
mint koncerten” megszólalnak pályafutásának legfontosabb dalai a Prognózistól
napjainkig, melyeket több generáció is
magáénak érez.
Lehel Film-Színház galériája
28. Zagyva - Hajta
Kerékpáros Teljesítménytúra
Szeptember 28., szombat 8 óra
A Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra
már több mint negyedszázada meghatározó szabadidősport eseménye városunknak. Jászberény környékét, a Hajtamocsár és a Zagyva-ártér természeti
értékeit mutatja be, népszerűsítve ezzel a
kerékpáros természetjárást.
Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra két
útvonalán 50 km-es és 36 km-es táv bejárására lesz lehetőség.
A Zagyva körül tekergő 18 km-es túrát
kisgyerekek is könnyen végigpedálozhatják. A résztvevőket több ponton és
a célban frissítő állomások is segítik az
útvonalakon. A túrák teljesítőit egyedi
kitűzővel és emléklappal jutalmazzák!
Indulás és érkezés:
Vasas Horgásztó - horgászház
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Napszítta tölgylevelet táncoltat a szél
Csütörtökön napos, szeles
idő várható, egy-két gomolyfelhő
takarhatja be a derült égboltot, de
számottevő mennyiségű csapadék
nem valószínű. Pénteken közepesen felhős idő ígérkezik 17 fokos
nappali hőmérséklettel és élénk
északnyugati széllel. A hétvégén
zömében gyengén felhős, napos
idő várható, nappal maximum
21 fokot, éjszaka pedig 6 fokot
mérhetünk. Hétfőn marad még a
szép őszi idő, melyet keddtől már
záporok zavarnak meg.

Előnytelen döntetlen idehaza
A Tállya elleni idegenbeli döntetlen
után az újonc Ózdot
fogadta a Jászberényi FC a labdarúgó
NB III Keleti csoportjának 7. fordulójában. A legutóbbi
két hazai meccshez
hasonlóan most is a
vendégek szerezték
meg a vezetést, a fordítás azonban ezúttal nem jött össze.

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

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

szeptember 25. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

szeptember 26. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

szeptember 27. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 23. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 28. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 24. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 29. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 21. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu
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Szőrös Zoltán
Német Gyula há
rommeccses eltiltáFotó: Pesti József
sa miatt még nem
lehetett ott a kispadon, csapata ettől javította, hogy az első félidő hosszabbífüggetlenül győzelemre készült a még tásában a vendégektől Pataki második
nyeretlen borsodiak ellen. Tíz perc sárga lappal a kiállítás sorsára jutott.
után meg is lehetett volna az előny, de
Ahogy az várható volt, az ózdiak beGresó lövését az egyik védő a gólvonal- tömörültek, így türelemjátékká alakult a
ról fejelte ki, az ellentámadásnál pedig második negyvenöt perc. Az ötvenedik
a tétovázó védők asszisztálása mellett percben Szanku kapott jó labdát, de löKozics az elé kerülő labdát a tizenha- vését védte Lékai, nyolc perccel később
tosról a jobb alsó sarokba küldte (0- Gresó cselezte ki védőjét, a szerelési kí1). Az addig sem megilletődött ózdiak sérletet követően pedig büntetőt kaptak
két perc múlva kis híján dupláztak, de a mieink, amit Süttő magabiztosan váMiski szögletre tolt egy léc alá tartó gott a bal felső sarokba (1-1). Szinte rögfejest. A zavart tovább növelte, hogy tön jöhetett volna a fordítás, egy szöglet
egy beívelést követően Pálinkás Gergő utáni kavarodást követően ismét a gólbalszerencsés összefejelés után a földön vonalról szabadított fel az ózdiak játékomaradt, a fiatal csatárt mentő szállítot- sa. Ment előre a berényi gárda, de sok
ta kórházba. A sokkból a harmincadik pontatlanság csúszott az összjátékba. Az
perc után kezdett éledezni a JFC, egy egyre görcsösebb hazai próbálkozások
szöglet után alig mellé szálló csúsztatott mellett a vendégek kontrái is magukban
fejes, majd Gresó újabb lövése, amit a rejtették a veszélyt, így végül nem érkapus hárított. Jelezte, próbálják fel- demtelenül harcolta ki a pontszerzést a
pörgetni a tempót Ludasiék. Esélyeiket több mint egy félidőt emberhátrányban

játszó ellenfél. Jászberényi FC – Ózdi
Kohász SE 1-1 (0-1).
A meccs eleji kihagyás miatt újból
saját dolgát nehezítette meg a JFC, hátrányban futballozva többször hiányzott
a kellő higgadtság a mezőnyben és a
befejezéseknél is.
A forduló rangadóján a Tiszaújváros 2-1-re verte a listavezető DEACot, nehezen, de nyert a Cegléd is, így
ők álltak a tabella élére. A sorozatban
ötödször győző Füzesgyarmat azonos
ponttal került az így jelenleg ötödik
jászberényi csapat elé. A bajnokságban
egy hét pihenő következik, mivel a hétvégén a Magyar Kupa országos táblájának első körét játsszák majd. A JFC
a Sényőhöz látogat szeptember 22-én,
vasárnap 15 órai kezdettel. A továbbjutás eldöntése mellett a „megakadt”
támadógépezet újraindítását is remélik
a mérkőzéstől a jászsági szurkolók.

Tornagyőztes a röplabdacsapatunk
 folytatás az 1. oldalról
Már a berényiek első találkozóján
is az lehetett a benyomásunk, mintha
hetek óta együtt készült volna a csapattársaival az azeri feladó, Shafagat
Alishanova, pedig csak az Európa-bajnokság után, néhány napja csatlakozott a többiekhez. Ennek ellenére az
első percektől kezdve remekül megértették egymást a pályán a játékostársaival. És ami szintén szembetűnő volt,
hogy senki sem ismert elveszett labdát:
akármilyen nehéz helyzetben is voltak
a lányok, vagy akármekkora előnyre
is tettek szert röplabdázóink, mindig
igyekeztek kihozni magukból a maximumot. Ráadásul számtalan igazán
látványos megoldást mutattak be Makai Péter játékosai a négy mérkőzés folyamán. Nem is lehet senkit kiemelni,
hiszen mindenki képes volt hozzátenni
a játékhoz. A tornán az is előfordult,
hogy végig a Jászberény VT diktálta a
tempót, ahogy az is megtörtént – akár
a kolozsváriak, akár a pozsonyiak ellen
–, hogy ötpontos hátrányt is ledolgozott az extraligás csapatunk, vagyis lel-

kierőnek sem voltak híján a berényiek.
Persze nem szabad elhamarkodott
következtetéseket levonni a tornagyőzelemből és az októberi szezonrajtig is
sokat kell még dolgozni, de a látottak
alapján az elhivatottsággal nem lesz
probléma.
A szombati megnyitó során Szabó Tamás, városunk polgármestere és
Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke közreműködött, a vasárnapi eredményhirdetésen – Oszvald
Nándor, a JVT klubelnöke mellett –,
Balog Donát önkormányzati képviselő
adta át az okleveleket és a díjakat.
A torna krónikájához hozzátartozik még, hogy a legjobb jászberényinek járó díjat azeri feladónk, Shafagat
Alishanova érdemelte ki, a torna legjobb edzőjének járó elismerést pedig
a Jászberény Volleyball Team vezetőedzője, Makai Péter vehette át. Gratulálunk nekik és természetesen az egész
csapatnak!
Jászberény Volleyball Team-U NTT
Data (kolozsvári): 3:0 (18, 23, 20).
Jászberény VT-UTE 3:1 (-17, 14, 17, 19).

Jászberény VT-Slávia EU Bratislava
(pozsonyi) 3:0 (19, 23, 22).
Jászberény VT-MTK Budapest 3:0
(18, 18, 17).
További eredmények:
U NTT Data-MTK Budapest 0:3
MTK Budapest-Slávia EU Bratislava 2:3
UTE-U NTT Data 1:3
U NTT Data-Slávia EU Bratislava 3:0
UTE-MTK Budapest 3:0
Végeredmény:
1. Jászberény Volleyball Team 12 pont.
2. U NTT Data 6 pont.
3. Slávia EU Bratislava 5 pont.
4. MTK Budapest 4 pont.
5. UTE 3 pont.
A tornagyőztes Jászberény VT színeiben pályára lépett a hétvégén: Borsos
Lili, Faragó Fanni, Ivana Bulajic, Mészáros Zsófia, Mizsei Leila, Radomszki Boglárka, Iga Piatek, Ekaterina Silchenkova,
Shafagat Alishanova, Szerényi Gréta,
Tóth Eszter, Jessica Ventura. Vezetőedző:
Makai Péter. Másodedző: Mészáros Péter. Erőnléti edző: Csirke Dávid. Gyúró:
Koczka Adrienn. Statisztikus: Bajnainé
Agócs Gabriella.

Újság
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.

Fotók: Gémesi Balázs

