Az igazi siker a jó játék
Oszvald Nándort, a Jászberényi
Röplabda Klub elnökét a szezon
indulása kapcsán kérdeztük.
Interjú az 5. oldalon

Programajánló

Egyre nő a tét

Október havi ajánlónkból városunk
legfontosabb kulturális - és
sporteseményeiről tájékozódhatnak.
Programok a 6-7. oldalakon

A Lehel Film-Színház bérletes
előadássorozatában ezúttal a Gergely Theáter
pikáns vígjátékát láthatta a közönség.
Tudósítás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 39. szám (XXXI./39.)

A gazda
legjobb barátja

Újság

2019. szeptember 26.

Jászberény város lapja

Felhőtlen nap a környezetért

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének
megyei szervezete a Nemzeti Agrár
Kamarával közösen tartott fórumot
péntek délután 17 órai kezdettel, a
Déryné Rendezvényházban.

Szeptember 19-én városunkban járt
dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A vele való
találkozón többek között szó esett az
elkerülő út harmadik ütemének kivitelezéséről – ami 2020 tavaszán veszi
kezdetét –, és a főváros átszállásmentes megközelítéséről is.

kárpáti
A fórumon az agrárium nemzetgazdasági szerepéről, a vízgazdálkodásról, a megye mezőgazdasági helyzetéről, a kormány gazdák érdekében
tett intézkedéseiről hallhattunk előadásokat. Itt került sor a Magyarok
Kenyere programban kiválóan teljesítő gazdák jutalmazására is.
Hubai Imre, a megyei NAK környezeti, vízgazdálkodási és fenntarthatósági osztályának elnöke köszöntötte
a gazdákat, a meghívott előadókat és
polgármestereket, a megye és az önkormányzatok képviselőit, valamint
a gazdálkodó szervezetek küldötteit.
Tájékoztatott, hogy az évi rendszerességgel megtartott fórum aktualitása
a 2019-es év eddigi eredményeit kívánja összefoglalni, valamint felkészíteni a gazdákat az átalakuló uniós
kifizetőrendszer változásaira, a várható kihívásokra. A fórum megnyitására Pócs János országgyűlési képviselőt
kérte fel.
A képviselő mindenekelőtt köszönetet mondott a magyar gazdáknak
szorgalmukért és Fazekas Sándor országgyűlési képviselőnek a munkáért,
amit agrárminiszterként a Földtörvény megalkotásakor a nemzet színvonalas mezőgazdaságáért tett.
folytatás a 3. oldalon 

Kazsimér Nóra

Az Európai autómentes naphoz kapcsolódva vasárnap a Conselve téren kapott helyet a rendezvény, amely során
délelőtt kilenctől délután négy óráig
az egészségtudatos életmód és a környezetvédelem jegyében szórakoztató
és ismeretterjesztő programokra várta
a szervező Jászkerület városunk lakóit.
Kárpáti Márta
Délelőtt a város négy pontján gyülekeztek a biciklisek, hogy a szokásos gördülő bejárás során járműveikkel meghódítsák Jászberény kerékpárútjait. A tavaly
óta átadott új utakon még nagyobb távot
tehettek meg a kerekezők. A Conselve
téri célba beérkezve kerékpáros villogó
szettet, almát, vizet kaptak a már előzőleg
láthatósági mellénnyel megajándékozott
biciklisták. Kocza Anita főszervező el-

mondta, hogy a vártnál is többen, közel
ötszázan vettek részt az eseményen. A
sajtó jelenlétét kihasználva bemutatta az
új mobil kerékpártároló állványt is, ami
máris népszerűnek bizonyult a sportos
életmódot kedvelők körében.
Miután mind a négy csapat beérkezett a helyszínre, Szabó Tamás polgármester köszöntötte a ragyogó őszi napsütésben megjelent vidám sokadalmat. A mai
rendezvény egy figyelemfelhívás – hangsúlyozta a polgármester. Figyelemfelhívás
arra, hogy az ügy, ami miatt itt vagyunk
és ami miatt ez az egész hét szerveződött,
nagyon lényeges mindannyiunk számára
a mindennapok és a jövő szempontjából
is. Viták folynak arról, milyen mértékű a
baj; a környezet ártalmai milyen mértékűek, a környezet védelme mit igényel.
Pontosan tudjuk, hogy nagy probléma
van és azt is tudjuk, ezzel csak közösen

Harminc éve szabadon, szépen Világméretekben
A rendszerváltás harmincadik évfordulójára rendezett Szabadságkoncert sorozat állomása volt Jászberény vasárnap. A Szabadtéri Színpadon délután
négy órától késő éjszakáig ingyenes koncertekkel emlékeztünk meg a '89-es
rendszerváltásról.
k. m.
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatásával ingyenes koncerteket
szerveztek, szerveznek szerte az országban. Nálunk Vincze Lilla és zenekara,
Vastag Tamás, Varga Miklós és az Edda

A legfontosabb
az út!

adtak a harmincon innen és túliak számára is fantasztikusan jó koncerteket.
Délután négy órakor a még mindig
dögös Vincze Lilla nyitotta a fellépők
sorát. Az énekesnő kinézete alig, hangja mit sem változott az elmúlt harminc
év során.
folytatás a 11. oldalon 

és otthon

Szeptember harmadik hétvégéje a
Takarítás világnapja. A jeles naphoz
kapcsolódva szombaton délelőtt a
J.V.V. Nonprofit Zrt. irodai dolgozói,
az önkormányzat és a Jászkerület Kft.
munkatársaival karöltve kilenc helyszínen takarították Jászberény és Portelek játszótereit, parkjait, köztereit és
a szelektív hulladékgyűjtők környékét.
kárpáti
A Takarítási világnap 1989-ben
indult útjára Ausztráliából, majd hivatalosan 1992-ben hirdette meg az
ENSZ Környezetvédelmi Programja.
A világszervezet arra buzdítja a Föld lakóit, hogy ezen a napon gyűjtsék össze
lakókörnyezetükben a szemetet, tegyék
rendbe környezetüket, és lehetőleg
őrizzék meg azt a jövőben is tisztán. A
mozgalom jeligéje: Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon!
A felhíváshoz kapcsolódva Horgosi
Zsolt, a J.V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója arra kérte hivatali munkatársait
vegyenek részt a programban.
folytatás a 2. oldalon 

tudunk megbirkózni. Mindenkinek
egyénileg is meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyeket ebben a harcban
meg tud vívni. A gépjárművek kerékpárra vagy egyéb emberi erővel hajtott eszközre cserélése is egyik módja a környezetért való küzdelemnek. Emellett ezer és
egy oldala van még a lehetséges teendőknek, amelyeket végiggondolva, és a mindennapi életünkbe beépítve alkalmazni
tudunk. Lényeges a jövő generációjának
környezettudatosságra nevelése, akiknek
a szemléletformálása a család mellett az
intézmények feladata is. A feladatnak
még egy eleme idetartozik; mégpedig
az, hogy mit tud egy város vezetése tenni
ezen a téren. A kerékpárutak bővítésének
eredménye egyértelmű városi feladat. Ennek egy része már megtörtént, de a fejlesztés a jövőben is folytatódni fog.
folytatás a 4. oldalon 

A Polgármesteri Hivatal dísztermében megjelenteket Szabó Tamás polgármester köszöntötte, majd kiemelten
üdvözölte dr. Mosóczi László államtitkárt, aki a folytatásban állami útkorszerűsítésekről, a közúthálózat felújításáról,
üzemeltetéséről, valamint Jászberényt és
a térséget érintő fontosabb fejlesztésekről adott számot, valamint osztott meg
lényegi információkat a jövőt illetően.
Tájékoztatójában elmondta, a hazai közúthálózat közel harminckétezer
kilométer hosszúságon teszi lehetővé a
helyközi közlekedést, melyből mintegy
harmincegyezer kilométert üzemeltet a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hangsúlyozta, hogy a 2015-ös komoly hiányosságokat igyekeznek folyamatosan
orvosolni, és ez idáig mintegy 5500
kilométer úthálózat újult meg a már
említett harmincegyezer kilométerből.
„Ha az utak építéséről beszélünk,
akkor mindenképp meg kell, hogy említsem a kormány útprogramját, mely
egy 2016-2024-es ciklust felölelő útépítési program. A kormány célja, hogy a
megyei jogú városok, megyeszékhelyek,
nagyobb ipari parkok bekötésre kerüljenek a gyorsforgalmi úthálózatba.
folytatás a 3. oldalon 

Látványos gimnasztika kupa
A Jászberényi Gimnasztika Sportegyesület immár 9. alkalommal,
szeptember 21-én és 22-én, szombaton és vasárnap rendezte a Jász
Gimnasztika Kupát 360 versenyző
részvételével.
Ács Tibor
A Bercsényi úti Játékcsarnokban rendezett kétnapos
sporteseményen alig lehetett
megmozdulni, hiszen annak
szinte minden pontját a Jász
Gimnasztika Kupa résztvevői foglalták el. A küzdőtéren
természetesen a versenyzők,
közvetlen mellettük az edzők
készítették fel a lányokat a
nemzetközi versenyen való
minél jobb szereplésre. A nézőtéren természetesen a hozzátartozók, barátok figyelték
kedvencük fellépését. A magyarok mellett további négy
ország versenyzőinek jelenléte
tette ismételten nemzetközivé a
rendezvényt. A résztvevők több
versenyszám – karika, labda,
szalag, buzogány és szabadgya-

korlat – közül választhattak. Természetesen a rendező Jászberényi Gimnasztika
Se versenyzői is szőnyegre léptek.
– Ez a nemzetközi verseny számunkra a szezonnyitást jelenti.
folytatás a 12. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Búcsúzik a képviselő
Október 13-án véget ér egy önkormányzati ciklus, mellyel együtt befejezem közéleti tevékenységemet.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Jászberény lakóinak – elsősorban
választókörzetem polgárainak –, hogy
megtiszteltek bizalmukkal és képviselhettem érdekeiket a Városházán. Négy
évig a Jogi-, Ügy- és Közrendi Bizottság,
majd öt éven át a Városüzemeltetési Bizottság elnöki feladatait is elláthattam.
Képviselői munkámat mindenkor a
tisztesség és tenni akarás vezérelte.
Köszönettel tartozom a Képviselő-testületnek, a Polgármesteri Hivatal
nagyszerű munkatársainak, hogy szakmai
felkészültségükkel mindenkor segítették
munkámat, s korrekt módon tudtunk
együtt gondolkodni és tenni a városért.
Elismerés illeti a városüzemeltetési és kulturális cégeink valamennyi munkatársát.
Külön köszönöm a helyi sajtó munkatársainak tájékoztató tevékenységét.

Eboltás

Tájékoztatom Jászberény város lakosságát, hogy a 164/2008./XII.20./
FVM rendelet a három hónaposnál
idősebb ebek veszettség elleni kötelező védőoltását és féreghajtását
rendeli el, a 41/2010./II.26./Korm.
rendelet figyelembevételével.
• A védőoltást október hónapban kell
végrehajtani.
• Az oltás a Magyar Állatorvosi Kamara határozata alapján díjköteles:
3.800 Ft/db.
• Az ebek kötelező féreghajtása 10
testsúlykg-onként 100 Ft/db.
• Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosait a pótoltás befejezése után, a járási
főállatorvos
• minimum 30.000 Ft bírság megfizetésére kötelezheti.
• Az oltáskor az elmúlt évi eboltási bizonyítványokat hozzák magukkal!
Az eboltás helye és időpontja:
2019. október 7., hétfő:
• 8.00 óra Újerdő Állami Gazdaság
• 8.30 óra Tőtevényi iskola
• 9.00 óra Újerdő, templom
• 13.00-15.30 óra Hableány u. 1.
2019. október 8., kedd:
• 8.30 óra Meggyespelei tejcsarnok
• 9.00 óra Szentimre, Sánta kocsma
• 9.30 óra Szelei úti iskola
• 10.00 óra Rekettyési iskola
• 10.30 óra Portelek
• 14.00-15.30 óra Szérűskert u. Redemptió u. sarok/Érpart

Megtiszteltetés és öröm volt
Városomat szolgálni!
Tisztelettel és üdvözlettel,
Ferencvári Csaba
önkormányzati képviselő 5. vk.
2019. október 9., szerda
• 9.30 óra Hajta
• 10.30 óra Öregerdő iskola
• 14.00-15.30 óra volt Fiat szalon,
Honvéd u.
2019. október 10., csütörtök:
• 8.00-10.00 óra Álmos u
• 13.30-15.30 óra Mező u. - Irányi
D.u.sarok
2019. október 11., péntek:
• 8.00-9.30 Kulacs vendéglő
(Kossuth u.)
2019. október 12., szombat:
• 8.00-10.00 óra Szent Imre herceg u.
• 10.30-12.30 óra Szent Imre herceg
úti temető régi bejárata
• 13.00-14.00 óra Hűtőgépgyári lakótelep Uszoda utcai garázssor
2019. október 14., hétfő
• 8.00-10.00 óra Százszorszép sarok
• 10.30-11.30 óra Neszűr 8.dűlő
• 13.30-15.30 óra Kinizsi u. - Ady
Endre u.sarok
2019. október 15., kedd:
• 8.00-9.30 óra Volán telep (régi
Hatvani u.)
• 10.00-11.00 óra Kozma autójavító
• 13.00-15.30 óra Gyöngyösi u. Nádverő u. sarok
Pótoltás 2019. október 19., szombat:
• 8.00-9.30 óra volt Fiat szalon Honvéd u.sarok
• 10.00-11.30 óra Gyöngyösi u. Nádverő u.sarok

Világméretekben és otthon
 folytatás az 1. oldalról
Kérte az önkormányzat irodai dolgozóit, valamint a Jászkerület dolgozóit,
csatlakozzanak az akcióhoz ők is, és a
szombat délelőttből néhány órát szánjanak lakóhelyünk takarítására. A kérés
pozitív fogadtatásra talált, így reggel
nyolc órakor az önkéntes takarító brigádok munkára készen indultak a helyszínekre. Mielőtt azonban hozzáláttak volna a feladathoz, Horgosi Zsolt és Szabó
Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket a Margit-sziget bejáratánál.
A vezérigazgató elmondta, hogy
Takács Attila és Horti Ádám javaslatára
hirdették meg most első alkalommal,
de hagyományteremtető szándékkal
az akciót. Kifejtette, bíznak benne,
hogy a jövőben családok, családtagok
is csatlakoznak majd a környezetvédelmi mozgalomhoz. A jó példa nyomán
talán sikerül egy olyan környezetet
megteremteni magunk körül, amivel
nem csak mi, a tisztaságért felelősek,
de a város lakosai is elégedettek lesznek
– mondta Horgosi Zsolt, majd a balesetvédelmi előírások betartásával végzett munkához egy vidám, ugyanakkor
hasznos délelőttöt kívánt.
– Jó néhány éve a város napja kapcsán kérem a város lakóit, hogy a tavasz
kezdetén takarítsák ki környezetüket, a
hozzájuk közel álló köztereket. Ez a Takarítási Világnap kifejezetten alkalmas
egy ősz eleji városi szintű nagytakarításra. A kettőt szépen össze lehet majd
kapcsolni és egy tradíciót kiépíteni környezetünk védelmében – tette hozzá
Szabó Tamás polgármester. Végezetül
megköszönte az ötletet és a részvételre
való jelentkezést, majd jó példával elöl

facebook.com/
berenycafe

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Boros Józsefné
született Bujdosó Erika

életének 75. évében elhunyt.
Végső búcsújára 2019.
szeptember 30-án,
hétfőn 15 órakor a
jászberényi Szent Imre
temetőben kerül sor.
Gyászoló család

Dr. Gottdiener Lajos
Jászberény jegyzője

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).

2019. szeptember 26.

Szabó Imréné
halálának első
évfordulójára emlékezünk.
„Gondolatban sírodnál
suttogom a neved,
Gondolatban sírodnál
megfogom a kezed.
Gondolatban azt kívánom,
hogy itt legyél velem és Te
ott vagy, mert érzem,
hogy szorítod a kezem.”
Nagyon szeretünk és soha
nem feledünk.
Nagyon szeretünk:
Szerető férjed és 21 tagú családod

járva ő is seprűt ragadott és elindult
megtisztítani a sziget környékét.
A kilenc helyszín a város frekventált parkjait, játszótereit, a környező
utcákat és a szelektív gyűjtőszigetek

környezetét jelentette. Jellemzően nem
volt túl sok hulladék a köztereken,
munkát inkább a hulladék-szigetek
környéke jelentett. Az önkéntesek tapasztalata szerint sok városlakó még
most sem ismeri a konténerek helyes
használatát. Mindenféle egyéb szeméttel rakja tele az edényeket, vagy egyszerűen leteszi melléjük a hulladékot.
Sokan odáig eljutnak, hogy elviszik a
szigetig a szelektíven gyűjtött palackot
vagy papírt, de összehajtogatásra, laposra taposásra, bedobálásra már nem
szánnak időt, pedig az a néhány perc
megérné városunk szépsége érdekében.
A brigádok mindenesetre gyorsan
végeztek a feladatokkal, és az őszi napsütésben együtt töltött hasznos idő, a
kellemes társaság, a vidám csevej és a
jó cselekedet tudata jókedvre derítette
a résztvevőket. Érdemes követni példájukat akár bármelyik hétvégén vagy
hétköznap!

Egy tanító emlékére
Piffkó János néptanító emlékére, tanítói és közösségformáló munkája előtt tisztelegve avattak emléktáblát
családias hangvételű ünnepség keretében, Jászberény
külterületén az Öregerdei
Gyermektábor épületének
bejáratánál, szeptember 19én, csütörtökön.
Demeter Gábor
A külterületen élők közösségének
építésén munkálkodó pedagógus sokak számára jelentett életre szóló példát. Piffkó János tanító családtagjai,
barátai, tisztelői, egykori tanítványai
érkeztek az ünnepségre, hogy leróják
tiszteletüket a tanyai diákok nevelését
és oktatását mindig elsődlegesnek tartó
tanító úr emléke előtt.
Bobák József, az emléktábla létrehozásának ötletgazdája köszöntötte az egykori Öregerdei iskolában, a
mai gyermektáborban egybegyűlteket.
Nem véletlen, hogy kezdeményezője
volt az emléktábla-állításnak, elmondása szerint szinte apa-fiú viszonyban voltak János bácsival, akit nagyon sűrűn
meglátogatott. Hallgatta őt, bölcsességeit az életről, és amit elmondott, abból lehetett építkezni.
A porteleki általános iskola egykori
igazgatója, a külterületen élők közösségi életének mozgatója számára állítandó emléktábla megvalósítását a város
önkormányzata is támogatta. Az eseményt megtisztelő Szabó Tamás polgármester köszöntőjében utalt arra, hogy
ezt a megtiszteltetést kiérdemelni csak
munkával, hozzáállással, feltétel nélküli
szeretettel lehetséges, mint ahogy ezt a
tanítást hivatásának tekintő Piffkó József is tette.

Sas István, a Déryné Művelődési
Központ nyugalmazott igazgatója idézte fel a tanító életútját. Elmondta, hogy
mindenki feltétel nélkül elfogadta az ő
személyiségét, emberi nagyságát. A Rubint Diplomás tanító, akit Közszolgálati Életműdíjjal is kitüntettek oktatás
területén végzett több évtizedes kimagasló szakmai munkájáért, nemcsak
pedagógusként tett sokat, hanem mindig szívén viselte az Öregerdei Gyermektábor fejlesztését is.
Az emléktáblát Szabó Tamás polgármester és Bobák József leplezte le, amit a
külterületek önkormányzati képviselője,
Balog Donát, valamint Fozer Vendel öreg
diákok nevében koszorúzott meg.
A tanító úr felesége és lánya, köszönetet mondott mindazoknak, akik fontosnak érezték, hogy megemlékezzenek
szeretett hozzátartozójukról.
Fozer Vendel, aki nemcsak János
bácsi első tanítványainak egyike, hanem szerzője is a porteleki iskola történetéről szóló könyvnek, meleg szavakkal emlékezett egykori tanítójára: az
emberség, ami belőle sugárzott, örökre
megmaradt mibennünk.
Akik személyesen nem ismerték, számukra is tanulságként szolgálhat a tanító
életútja, ezt a példamutató hozzáállást emléktábla is őrzi mostantól az utókornak.

Gazdaság
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3. oldal

A gazda legjobb barátja

 folytatás az 1. oldalról
Az elmúlt tíz év legnagyobb eredménye, hogy a magyar föld visszakerült
a magyar gazdák kezébe, a multik terményei pedig egyre inkább kiszorulnak
a boltok polcairól, ahol átveszik helyüket a minőségi magyar élelmiszerek.
Ezen az úton kell tovább haladni a
jövőben is a kormány, az önkormányzatok és a gazdák együttműködésében.
Házigazdaként Szabó Tamás polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A mai életviszonyainknak, gazdasági teljesítmények meghatározó
alapja az, amit a mezőgazdaság produkál. Az eredményeket az ellenzék
tiltakozása ellenére megalkotott és
véghez vitt Földtörvény tette lehetővé.
Mindemellett nem mehetünk el szó
nélkül a megyei és jászsági gazdakörök
tevékenysége mellett, akiknek munkája, a képzésben, kapcsolattartásban
megtett tevékenysége jelentősen hozzájárul az agrárium növekedéséhez.
Az előadók sorában elsőként Lovas
Attila, a Kötivízig igazgatója a vízgazdálkodás megyére vonatkozó stratégiáját mutatta be. Térségünkben az aszály

és a belvíz egyaránt okoz problémát.
Az ország öntözési tevékenységének
nagy része a megyében van, hiszen a
Zagyva-Tarna vízgyűjtőjében jelentős a vízhiány. Mindemellett a Jászág
nagy részén a víz alkalmatlan öntözésre. A szélsőségekre és a hiányokra
megfelelő vízgazdálkodási stratégia a
válasz, amelyre 2023-24-ben jelentős
források állnak majd rendelkezésre. A
távlati tervek között szerepel a Jászsági Főcsatorna meghosszabbítása, ami
már régi, jogos igénye a gazdáknak.
A következőkben Kiss Róbert, a
NAK megyei igazgatója az agrárium
megyei helyzetét vázolva elmondta,
hogy a megye háromnegyede mezőgazdaságilag hasznosított terület, amely a
szélsőségek ellenére is jó eredményeket produkál. A piac igényei miatt
az agrárkultúra némi beszűkülése tapasztalható a területen. A Jászságban
főleg a vöröshagyma, a szarvasgomba,
a borszőlő és az őszi búza termesztése jellemző. Érdekesség, hogy az országban csak két helyen termesztenek
fehér rizst, indián rizst pedig csak itt
Szolnok megyében. Megyei szinten

ugyancsak sikeres a csemegekukorica
és a szántóföldi zöldségtermesztés. A
piac rendezésre szorul a vöröshagyma
és a borsó terén. A gyümölcstermesztésben a Jászság a meggy és a szilva nevelésében jeleskedik.
Az állattenyésztésben reformokra van szükség a fogyasztói igények
átalakulása miatt. A sertéspestis kihívások elé állította a növekvő állományú ágazatot. A marhahúsfogyasztást
közelíteni kellene az európai hat kilogrammos átlaghoz a hazai kettő és fél
helyett. A lehetséges irányok a technológiai fejlesztések, a precíziós gazdálkodás, a piaci alapú szövetkezés, az
öntözés bővítése, a vetőmagtermesztés
továbbfejlesztése, a biotermesztés, az
ökogazdálkodás, a kutatás-fejlesztés,
az oktatás és a generációváltás támogatása irányába mutatnak.
Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, volt agrárminiszter az élelmiszer-ellátás világviszonylatban vizsgált
anomáliára hívta fel a figyelmet. A
föld 28 százaléka mintegy 1,3 milliárd tonna élelmiszer hulladékot idéz
elő, miközben rengeteg ember éhezik,
bár a harminc évvel ezelőtti nagy éhínségeket mára sikerült felszámolni a
szaporodó népesség ellenére. A világ
élelmiszer-ellátása 1990-2010 között
hatvan százalékkal nőtt. Ekkor a magyar gazdaság 35 százalékkal esett vis�sza. Ezt a hátrányt sikerült 2010 után
nyolc év alatt megfordítani és mára a
másfélszeres növekedéssel Európa leggyorsabban fejlődő mezőgazdasága a
miénk. Az elmúlt nyolc évben munkahelyek tucatjai létesültek az intenzív
minőségi termelést mutató élelmiszeriparban is. Az unió agrárpolitikájának
támogatásával utolértük a nyugatot és
ebből nem engedünk.
A jövő új kihívásokat mutat. A
brexit, a fogyasztási igények megváltozása, a migráció stratégiai átalakulásokat követel. A tudatos fogyasztó
ragaszkodik a GMO-mentes élelmi-

szerhez, egyre nagyobb a kereslet a vegetáriánus vagy a vegán, és a kézműves
élelmiszerek iránt. A bio élelmiszeripar
széles távlatokat nyit a magyar gazdaság előtt, ami képes kiváló minőségű
termelésre. A tudatos vásárló a gazda
legjobb barátja. A kormány az önkormányzatokkal karöltve a gazdák érdekeit tartja szem előtt a kereskedelmi és
ipari lobbik, a mesterséges élelmiszerek behozatala, a szabadkereskedelem
kordában tartásával. Csak együttműködve tarthatjuk meg sikereinket és

érhetünk el jó eredményeket, védhetjük meg a fogyasztókat és a gazdákat.
Az informatív fórum záró mozzanataiban átadták a Magyarok Kenyere
programban legjobban teljesítő gazdáknak Győrffi János szobrászművész,
jászkun főkapitány kisplasztikáit. Kitüntető díjban részesült Bathó Károly,
a jánoshidai gazdakör elnöke; Berki
László jászapáti családi gazdálkodó;
Csajkás Lajos jászárokszállási családi
gazdálkodó és Gyenes László jászdózsai
gazdálkodó.

rintos projektben újul meg a jászberényi autóbusz-állomás és környéke.
A harmadik csomag a magyar falu
program. A kormány a magyar falu
program keretében az 5000 lakos alatti
települések mindennapi életét kívánja
könnyíteni, ezért egyik fontos elem a
közlekedési infrastruktúra bővítése,
fejlesztése. Ebben az évben, és a következő évben is 50 milliárd forint áll rendelkezésre utak felújítására, a munka
már megkezdődött a nyár folyamán.”
Dr. Mosóczi László úgy véli, gyors
ütemben közelítünk a jogos társadalmi
elvásásokhoz, megfelelünk a gazdasági
szereplők igényeinek. Kijelentette, teljesülni fog a kormány célkitűzése, és
2030-ig Magyarország azon öt európai
ország között lesz, ahol jó élni, ahol jó
lakni, ahol jó dolgozni.
A folytatásban Pócs János osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.

Az országgyűlési képviselő köszönetét
fejezte ki az államtitkárnak, amiért az
elmúlt évek során a régió infrastruktúra
szempontjából hihetetlen mértékben
fejlődhetett. Felszólalásában nyomatékosította, a legfontosabb az út, mely
tekintetben a Jászság gazdasága kiemelkedő fejlődést mutat.
– Az elkerülő mindenkit érint, a
nagy ipari cégek többsége a megyében Jászberényben működik. Minél
nagyobb a gazdaság, annál nagyobb
a kamionforgalom, ami Jászberény
városközpontján mindig áthaladt, de
ezután nem fog. Az első kapavágás, a
feltárások megkezdődtek, és reméljük
két éven belül az ünnepélyes átadóra is
sor kerül – zárta beszédét, amit az államtitkár egészített ki egy örvendetes
ígérettel: 2021-re átszállásmentes vasútközlekedés valósul meg Jászberény és
Budapest között.

A legfontosabb az út
 folytatás az 1. oldalról
A második cél, hogy az országutak
irányába tartó autóutak, autópályák
2023-ig elérjék az országhatárokat. A
harmadik célkitűzés, hogy 2023-2024re minden magyar településről gyorsan elérhető legyen egy gyorsforgalmi
útszakasz. Ezen tervek megvalósítását
szolgálja az útprogram, melynek 2024ig tervezett összege jelenleg 3200 milliárd forint.”
Az államtitkár hozzátette, a 3200
milliárd forintból 1800 milliárdot a
hazai költségvetés biztosít, ez a részarány pedig a jövőben egyre csak növekedni fog, és ez büszkeségre ad okot.
A program részeként a 2016-2024 közötti időszakban a magas szolgáltatásszínvonalú közúthálózat ezer kilométeres szakasza bővül. Ehhez a bővítéshez
csatlakozik közel 8 és fél milliárd forint
értékben, 4,5 km hosszban, kétszer
egysávos útszakaszként a 31-es és a 32es főutak mellett a jászberényi elkerülő
út harmadik üteme.
– Amint a közbeszerzés sikeresen
lezajlik, az ajánlatok beérkeznek, azok
kiértékelésre kerülnek, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a lehető
legrövidebb időn belül megköti a szerződést a kivitelezővel, hogy a munka
minél előbb megkezdődhessen. Jászberényt és a térséget érintően ez a legfontosabb építési program – hangsúlyozta
dr. Mosóczi László, majd hozzáfűzte,

az útprogram mellett fokozott figyelmet fordítanak a hazai közúthálózat
felújítására is, mely három csomagban
folytatódik.
Ebből az egyik a komplex útfelújítási program, a 2017-ben elinduló projekt 174 milliárd forint értékű forrása
teljes egészében a hazai költségvetés. A
csomagot érintően nyáron döntöttek
arról, hogy újabb 16,4 milliárdot biztosít a programban levő projektek kivitelezésére a kormány, ezáltal 13 megyében, 55 helyszínen, 113 kilométernyi
útszakasz újul meg, és ez a a terv tartalmazza Jászberény térségében a 32-es
út Jászfényszaru-Jászberény közti szakaszának felújítását is, ami már zajlik.
Az államtitkár szerint az útszaka-

szok fontossága akkor érezhető igazán,
ha a tranzitforgalom, a települések közti forgalom már gyorsabban zajlik, így
a térségben levő települések, például
Jászberény életét az átmenő járművek
nem zavarják, a fejlesztéseknek köszönhetően pedig nem utolsó sorban csökken a környezetszennyezés, a zajterhelés, és a balesetveszély.
„A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretén belül közel
50 milliárd forint értékben újulnak
meg utak, ami Jászberényt, illetve a
térséget másfél milliárd forint értékben érinti. A kerékpáros infrastruktúra
fejlesztése tekintetében 4,8 kilométer
kerékpárút épült meg és újult meg a
településen, illetve közel 500 millió fo-

4. oldal
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Csodás hangszerek

Felhívás javaslattételre, városi kitüntetések
adományozására
Jászberény Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő tevékenységet
végző vagy maradandót nyújtó közösségek, személyek munkája elismerésére tizenkét kitüntetést alapított.

Kedden a Főnix Fészek Műhelyházba érkezett a Hangszert a kézbe
programsorozat, amely egy olyan
országjáró hangszerkiállítás, hangszersimogató és könnyűzenei oktatási bemutató egyszerre, amely mindig
más-más városban irányítja rá a fiatalok figyelmét a zenére, a könnyűzene tanulásának lehetőségeire.
Kárpáti Márta
A szombatig tartó programban interaktív hangszerkiállítások zajlanak elismert szakemberek közreműködésével,
rendhagyó énekórák, valamint fiatal
tehetségek és profi hangszeres demonstrátorok minikoncertjei hallhatóak.
Mindezek mellett, ami igazi kuriózum,
a kiállított valamennyi hangszer kipróbálható. Délelőtt az intézményekből,
óvodákból, iskolákból érkeznek a gyerekek, délután pedig a családokat várják,
ahol a szülők is nyugodtan püfölhetik a
dobokat, pengethetik az elektromos és
akusztikus gitárokat, klimpírozhatnak a
billentyűs hangszereken.
A szűk egy hetes rendezvény ünnepélyes megnyitójára kedden délelőtt került sor, amikor Bajnai Zsolt, a
Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló
programjának vezetője, Szabó Tamás
polgármester és Berec Zsolt, a szervező
Jászkerület Kft. vezetője köszöntötte az
izgatott gyermeksereget.
Bajnai Zsolt a Hangfoglaló program és a Hangszeresek Országos Szövetsége nevében köszöntötte a Hangszert a kézbe negyedik évadának első
állomásán a harmincharmadik alkalommal létrejövő Hangfoglaló rendezvény vendégeit. A Hangfoglaló
2017 februárjában Szolnokról indult
és vannak olyan városok, ahová kétszer is visszatért az Emberi Erőforrások Minisztériumának védnökségét
élvező program, amely immár túl van
az 1430. kiállításán. A számoknál maradva Jászberényben lesz a
nyolcvanötezredik látogatója
az interaktív rendezvénynek
– tájékoztatott Bajnai Zsolt,
majd felkérte Szabó Tamást a
hivatalos megnyitóra.
A polgármester örömének adott hangot, hogy
Jászberény otthona lehet
egy ilyen hasznos és érdekes programnak. Néhány
gondolat erejéig visszaidézte gyermekkorát, amikor a
hangszerboltban
sóvárogva nézegette az eszközöket,
azokat megérinteni, pláne
kipróbálni tilos volt. A rendezvény látogatóinak viszont
nyitva áll a lehetőség a zeneszerszámok kézbe vételére kipróbálására. Ez azért is
nagyon fontos, mert a hang-

szereket gyermekkorban megismerve,
megszeretve, netán a rajtuk való játékot
megtanulva, a zenei kultúrát értő és fogyasztó felnőttek lesznek. Szabó Tamás
felhívta a figyelmet a szomszédos mozi
épületében zajló rendhagyó tanórákra
is, ahol szintén a zene köré szerveződik
a tananyag. Végezetül köszönetet mondott a program kitalálóinak, és Berec
Zsoltnak, aki megszervezte, hogy a
berényi családoknak is elérhető legyen
ez a nagyszerű lehetőség.
A következőkben Bajnai Zsolt kérte vissza a mikrofont, aki reményét fejezte ki, hogy a program eléri célját, és
a ma még szárnyaikat próbálgató fiatalok egyszer a magyar könnyűzenei élet
művelői, világsztárok, vagy, ha azok
nem is, de boldog zeneértő, zeneművelő emberek lesznek. Az ehhez nyújtotta
segítséget megköszönte az önkormányzatnak, a pedagógusoknak, a szülőknek, akik elhozták a gyerekeket.
Az intézményvezető mindenekelőtt
villámfelmérést végzett; ki szeretne
zenész vagy dobos lenni. Számos kéz
lendült a magasba, mire Zsolt tréfásan
megjegyezte: A dobos a zenész legjobb
barátja. Persze a viccen túl, mindenki
zenész, aki hangszeren játszik, és az
eszközökkel való megismerkedésre, a
hangszerekkel való szerelembe esésre
most itt a remek alkalom. Talán ez lesz
az első lépés a muzsika útján. A bevezető után örömének adott hangot, hogy
a rendezvénnyel egy olyan értéket tudtak megvalósítani Jászberényben, ami
a város gazdag kulturális életében még
eddig nem volt. Az önfeledt játék előtt
az utolsó mondatok szintén a köszönet
jegyében szóltak a szervező partnerek,
illetve az önkormányzat felé.
A gyerekek már nem igazán akarták
megvárni a Benkő családi gitárduó muzsikáját, az élelmesebbek máris megrohamozták a kiállított darabokat, és úgy
tettek, ahogy a program címe javasolja:
Hangszert a kézbe!
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A díjak adományozásának feltételei:
1. Jászberény Város Díszpolgára
cím adományozható:
A város közéletének kiemelkedő
személyiségei számára, vagy azoknak
a jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy
szolgálják.
2. Jászberény Város Tiszteletbeli
Polgára cím adományozható:
Azoknak a nem jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett
kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó
hírét az ország határain belül vagy azon
túl erősítik vagy erősítették.
3. Jászberény Városért - Pro Urbe
érdemérem adományozható:
Azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek,
akik vagy amelyek a város gazdasági
életében; a városfejlesztésben; a város
közéletében; a tudomány, a művészetek területén; az egészségügy, oktatás,
nevelés, szociális ellátás, sport területén
kiemelkedő, eredményes munkát végeztek vagy végeznek.
4. Jászberény Város Friedvalszky
Ferenc köztisztviselői díj adományozható:
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó, példaértékű, szakmailag kimagasló
munkát végző köztisztviselőknek.
5. Jászberény Város Sipos Orbán
kulturális és művészeti díj adományozható:
A tudományok, a kulturális élet, az
irodalom, a művészetek (a zene-, a tánc, a színház-, a képző-, ipar- és népművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet) terén kiemelkedő színvonalú
alkotó tevékenységért; a közművelődés
területén éveken keresztül maradandó
értékeket teremtő kimagasló munkáért,
valamint átfogó életmű elismeréseként.*

6. Jászberény Város Zirzen Janka
közoktatási díj adományozható:
A közoktatás területén végzett kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői,
továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munka elismeréseként.*
7. Jászberény Város Árpád-házi
Szent Erzsébet egészségügyi díj adományozható:
Az egészségügy területén végzett
kimagasló szakmai munka elismeréseként.*
8. Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj adományozható:
A kimagasló testnevelő tanári,
sportvezetői, edzői és versenyzői érdemek elismeréseként versenysportban,
a szabadidősportban és az utánpótlásnevelésben, a sportvezetői, edzői szakterületeken magas színvonalú munkát
végzőknek, azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el, vagy a
testnevelés és a diáksport terén éveken
keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktatói munkáért, maradandó értékeket nyújtó tevékenységért.*
9. Jászberény Város Szent Klára
szociális munka díj
A személyes gondoskodást nyújtó
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben tevékenykedő, Jászberényben
kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismeréseként.*
10. Jászberény Város Komáromy
József sajtódíj adományozható:
Azoknak a személyeknek, közösségeknek, elektronikus vagy írott sajtóban
dolgozó újságíróknak a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtottak, kiemelkedő és magas
színvonalú tevékenység elismeréseként.*
11. Jászberény Város Rendészeti
díj adományozható:
a) Annak a rendőrnek, aki hivatásos állományban Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai
munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely
alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a rendőrség tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele,

magánélete a rendőri hivatáshoz méltó,
munkájának elismeréseként;
b) Annak a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségébe tartozó hivatásos állományú tűzoltónak, aki Jászberény városában teljesít
szolgálatot és huzamosabb ideje a tűzmegelőzés, a tűzoltás és műszaki mentés, a polgári védelem és az iparbiztonság területén olyan tartós és kiemelkedő
munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely
alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a katasztrófavédelem tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá
életvitele, magánélete a tűzoltói hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként.
12. Jászberény Város Mecénása
díj adományozható:
A város gyarapodását, fejlődését
szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként.*
A kitüntetésekre ajánlást tehetnek: a polgármester, az alpolgármester,
a jegyző; a helyi szakmai és civil szervezetek, intézmények; a települési képviselők; legalább 100, jászberényi állandó
lakóhellyel rendelkező lakos.
Kitüntetési javaslatot kizárólag
a19/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. Magánszemélyre történő javaslattétel esetén a javaslathoz mellékelni kell a rendelet 5.
számú melléklete szerinti elfogadó nyilatkozatot is. Az elfogadó nyilatkozat
nélkül benyújtott ajánlás érvénytelen.
A javaslattételi lap a város honlapján
(www.jaszbereny.hu), valamint a Városháza portáján elérhető.
Kérem, hogy ha arra érdemes személyt, szervezetet kívánnak ezen elismerésekre javasolni – a kitüntetés alapját képező munkásság ismertetését is
tartalmazó – ajánlásaikat és ha szükséges, az elfogadó nyilatkozatot a Városháza portáján zárt borítékban helyezzék
el, vagy Jászberény város polgármesteréhez juttassák el (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) 2019. november 1-ig.
A kitüntetések átadására a 2020.
évi Város Napja rendezvénysorozat során kerül sor.
*A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

Szabó Tamás
polgármester

Felhőtlen nap a környezetért
 folytatás az 1. oldalról
Ezen túlmenően az egyéb infrastrukturális elemek, mint a hamarosan
megépülő elkerülő út, a vasúti közlekedés, aminek felújítása szintén a közeljövőben befejeződik. Az ismeretterjesztő
programok szervezése az itt is jelen lévő
közreműködő partnerekkel, mint a hulladékgazdálkodás, a rendőrség, katasztrófavédelem, honvédség, egészségügy
és egyéb civil szervezetek résztvevőivel
ugyancsak a környezetvédelem érdekébe
állíthatóak városi szinten. Szabó Tamás
ezen gondolatok jegyében kívánt további szép és hasznos ismereteket gyűjtő
napot a résztvevőknek.
A délelőtt folyamán a színpadot helyi
sport és tánccsoportok foglalták el, akik
látványos bemutatókkal szórakoztatták
a közönséget. A parkoló köré telepített
sátrak alatt a nap témájához kapcsolódva találkozhatott a látogató a különböző jászberényi szervezetek képviselőivel, szakembereivel. A Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt. munkatársainál ingyen
lehetett átvenni szelektív hulladékgyűjtő
zsákokat, illetve a totót helyesen kitöltők
állatkerti belépőre, és egy turmixgépre is
számíthattak a nyereménysorsolás során.

A rendőrkapitányság standján
szintén lehetett fejtörőket kitölteni,
valamint lehetőség volt a kerékpárok
nyilvántartásba vételére, amire idén is
sokan jelentkeztek. A kicsiket színezőkkel, ujjlenyomat vétellel, a nagyobbakat
animációs KRESZ tesztekkel csalogatták
asztalukhoz a rend őrei. A kábítószer városunkban is egyre nagyobb probléma. A
fogyasztás megelőzését, a bajba kerültek
segítését célzó kampány munkatársai a
helyszínen ismeretterjesztő kiadványokkal, totókkal voltak jelen. Munkájukat
a kórház egészségfejlesztési irodájának
szakemberei segítették, akiknél lehetőség volt BMI testzsír- és vérnyomás,
valamint RR mérésre, dietetikai tanácsadásra. A Vöröskereszt újraélesztési mini
tanfolyama is sikeres volt. Sokan voltak
kíváncsiak a baleseti szimulációkra, a
sebkezelés, sebellátás fortélyaira. A kormányhivatal népegészségügyi osztályának dolgozói szintén a baleset-megelőzésre, illetve a betegségek megelőzésére
fókuszálva adtak tanácsokat.
A Magyar Honvédség toborzó sátránál nem csak a fiúk tanulmányozták nagy
érdeklődéssel a kiállított fegyvereket, de a
lányok is szívesen kézbe vették a kiállított

puskákat. A 298. számú Cserkészcsapat
tevékenysége közel áll a honvédelemhez.
Munkájukról itt is kaphattak képet az
érdeklődők. A katasztrófavédelem munkatársainak sem maradt túl sok szabadidejük, a kíváncsi gyerekek és felnőttek
felkapaszkodásra várva szinte folyamatosan sorban álltak a tűzoltóautók előtt.
Totóval a szervezők is készültek. Itt
mindenki kiszámolhatta az ökológiai
lábnyomát, az öko ötletládába pedig
környezetvédelmi ötleteket vártak.
Nyeremények fejében lehetett közlekedési és környezetvédelmi teszteket
kitölteni. Szintén nyeremény járt az
ügyességi versenyek legjobbjainak is,
akik görkorin, rolleren, kerékpáron,
műanyag motoron adhattak számot
ügyességükről. A Családi és Egészségmegőrző SE lehetőséget adott a nordic
walking tudományának elsajátítására,
illetve zöldségekből készült finomságok
kóstolására, receptek megismerésére.
A kiváló időjárással megáldott
program négy órakor nyereménysorsolással fejeződött be. Akinek ezúttal
nem volt szerencséje, az is nyert, hiszen
máris tett valamit saját egészsége és
környezete megóvásáért.
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Számunkra az igazi siker a jó játék
Sűrű napjai vannak mostanában
Oszvald Nándornak. Egyetlen hét
alatt csak nálunk az újságnál három
esemény miatt is szóba került lapindításkor. Ötvösművészként kegytárgyakat restaurált, klubelnökként a
Szeles Péter tornáról tájékozódtunk
tőle. Ez már a múlt (hét) megjelent
anyagai, most pedig a röplabda szezon indulása kapcsán kerestük meg.
Halász - Kazsimér
A Szeles Péter tornát sikerült
megnyerni, ahogy meg is írtuk. Elégedett?
Nagyon jó volt a felkészítési tornának az időzítése, és noha az eredmény is
hasonlóan pozitív, mélyre menő következtetéseket nem akarunk ebből levonni. Nem gondoljuk, hogy miénk lesz
a bajnokság, de jól halad a felkészülés,
és a lányok is egyre inkább összeérnek.
A csapatok is erősek voltak, részünkről
pedig érezhető volt, hogy Shafi, a feladó
lányunk még az azeri csapattal játszott
az Európa bajnokságon. Ehhez képest
a hétvégi meccsen rutinosan helyt állt.
Azt tudni kell, hogy egy játék során a
feladó az irányító. Ő dönti el, milyen
magasan adja föl a labdát, és kinek, tehát ez az egyik legfontosabb poszt. Ha
rossz feladód van, hiába vannak jó játékosaid, nem tudsz velük mit kezdeni.
Miután csatlakozott hozzánk Shafi – aki
27 esztendős, nagy tapasztalatokkal rendelkező játékos – az egyből meglátszott
a csapat munkáján. Meg is lepődtek a
szlovákok, hiszen a múlt héten még
szoros meccset játszottunk, most meg
könnyűszerrel lenyomtuk őket.
Milyen lesz az idei extra liga mezőnye, az ellenfelek?
A Kaposvár nagyon beerősített,
ugyanis óriási pénzbeli támogatást kaptak. Edzőjük az a Szasa Nedelkovics, aki
jelentős nimbuszban van Magyarországon, és olyan csapatot épített föl, hogy
bajnok esélyesként aposztrofálja magát
Nyíregyháza és Békéscsaba mellett.
Békéscsabai tartózkodása alatt bajnokságot is nyert, tehát valóban letett már
valamit az asztalra. Amikor megtudta,
hogy megvertük az Újpestet, kocsiba
ugrott, hogy rögzítse a mérkőzéseinket,
de Péter, a lányok edzője ezt szigorú-

Selmeci
ezüstök
Ezüstös eredményeket hozott a
szeptember 21-én, szombaton, Selmecbányán rendezett terep maraton
futóverseny az azon résztvevő Jászberényi Futók csapat tagjainak.

an megtiltotta. Ez is a taktikához
tartozik, ahogy mások igyekeznek
rejtegetni, hol tartanak.
Az jó jel, hogy veszélyesnek
tartja a berényi csapatot? Tényleg így van?
Jelenleg öt olyan csapat szerepel majd az extra ligában, akik
elképesztő pénzösszegekkel rendelkeznek, melyekhez nem kis elvárásokat támasztanak. Ha valaki
nem jut be a magyar kupa négybe
ezek közül a csapatok közül, tehát
ha nem mutatnak fel eredményt,
évközben is elbocsátások várhatók. A sorsolás egyébként már
megtörtént, és ha megfelelően
játszunk, mi benne leszünk a legjobb négyben. Öt csapatból nem
lehet mindenki első, de mi remélünk. Nem titok, hogy szeretnénk
meglepetést okozni. Remélhetőleg néhány edzőnek meghúzzuk a bajszát, hogy azt mondhassák,
nézzétek, rengeteg pénzt adtunk, és itt
vannak a Jászberényiek, akiknek nincs
ennyi, mégis megvertek benneteket.
Ebben szeretnénk kicsit fricskázni.
Mindennek az alapja a befektetett munka, az edzések. Erre azért
szokott panaszkodni.
Jelenleg két órát edzenek a lányok
délelőtt kint az Electroluxnál, illetve délután négytől hatig a Bercsényi
sportcsarnokban. A többi csapatnak,
már mindenkinek saját csarnoka van,
Kaposvárnak például most készült el
az új arénája. Eddig egyébként nekünk sem volt probléma, mert nem
volt iskolaszezon, most már a diákok
három óráig veszik birtokba a termet
a testnevelés órák okán. Mi négytől
hatig vagyunk, hat órától jönnek a
kosarasok, ők kilencig lehetnek. Télen
pedig a focisták is beszorulnak a fedett
pályára, mi pedig veszítünk fél órát az
edzési időből, ami egy extra ligás csapatnál nagyon kellemetlen.
És akkor még nem beszéltünk az
utánpótlásról…
Azt tudni kell, hogy nem csak a
felnőtteknek, a kicsiknek is minden
nap vannak edzések, csak esetükben
ez nem másfél-két óra, hanem rögtön
iskola után maximum háromnegyed,
vagy egy. Tehát véget ér az iskola egy-

kor, kettőkor, és már mehetnek is be a
kisterembe, ahol elsősorban a labdához
szoktatják őket, hogy mikorra odaérnek, és tizennégy-tizenöt évesek lesznek, akkorra már rendelkezzenek egy
biztos, ráépíthető tudásszinttel.

A felnőtt röplabdacsapat
2019-2020
Vezető edző: Makai Péter
Másod edző: Mészáros Péter
Erőnléti edző: Csirke Dávid
Gyúró: Koczka Adrienn
Statisztikus: Bajnainé Agócs
Gabriella
Játékosok:
• Ekateryna Silchenkova ukrán
nyitásfogadó, ütő
• Shafagat Alishanova azéri
feladó
• Ivana Bulajics szerb center, átló
• Jessika Ventura brazil ütő, átló
• Iga Piatek lengyel liberó
• Mészáros Zsófi feladó
• Tóth Eszter ütő
• Radomszki Boglárka liberó
• Szerényi Gréta center
• Borsos Lili center
• Faragó Fanni center
• Mizsei Leila liberó, feladó
• Csabai Szonja center, feladó
•
•
•
•
•

tolók voltak az elsődleges szempont.
Olyan hely kellett, ahová a közönség
könnyen kijut, és a kerékpárral közlekedő gyerekek is biztonsággal meg tudják közelíteni. A választott telekhez védett útvonalon tudnak eljutni. Nemrég
rendeztünk egy tornát a gyerekeknek,
ahol két pályán folyamatosan mentek
a meccsek. Körülbelül hét-nyolc csapat volt meghívva, tizenöt-tizenhét
éves korosztályos csapatok. Az elmúlt
hétvégén a Szeles Péter tornával párhuzamosan a gyermekkorosztály Szolnokon mérkőzött és második helyezett
lett. Fontos tudatosítani, hogy nem
csak a felnőtt csapat van, jelenleg 240
gyermek játszik az utánpótlásban, akik
ugyanúgy korosztályos versenyekre járnak minden hétvégén. Egymást érik az
edzések, versenyek.
Kosaras berkekben hallottuk,
hogy A és B csapatokban gondolkodnak. Ezt mit jelent a gyakorlatban?
Az a cél, hogy legyen egy A és egy
B csapat, mely kategorizálás nem a minőséget fogja jelenteni. Azt találtuk ki
– ugyanis nagyon sok olyan tehetséges
lány van, aki okos és azért hagyja abba a
röplabdát, mert egyetemre megy –, hogy
akinek nem fér bele az idejébe minden
nap az edzés, a hétvégi versenyek, azoknak se kelljen teljesen elengedni a kezét.
Ezért találtuk ki azt, hogy akkor ezek a
lányok az úgynevezett B csapatban edzenek majd. Tőlük nem várunk el olyan
eredményt, hogy megnyerjenek minden
mérkőzést, mert nem fognak tudni úgy
fejlődni, mint az a csapat, akik ráteszik
az életüket, hogy röplabdások legyenek.
Lesz egy olyan csoportunk, akik inkább
tömegsportban gondolkodnak, szeretnek röplabdázni, mert jó a csapat, kell a
testmozgás, miközben a másik, vagyis az
A csapattól azt várjuk el, hogy számukra a teljesítmény, a röplabda legyen az
elsődleges.
A csarnokra még sokat kell várni.
Vannak közelebbi, belátható sikereik
a meccseken kívül is?
Év végére várhatóan lesz három
kis és egy nagy buszunk is, amelyekkel
könnyebb lesz a logisztikánkat megszervezni, és nem utolsó sorban sokat
spórolunk. Az igazi siker persze hétrőlhétre, meccsről meccsre a jó játékunk
lehet. Ebben nagyon bízunk!

Meghalt Sárközi Gyula

terepei váltották egymást, ami igen
megnehezítette a futók dolgát. Még a
város fölött magasodó kálváriát is meg
kellett mászni, egyszer, kétszer vagy
négyszer annak arányában, ki mekkora távra nevezett. A Jászberényi Futók
remekül szerepeltek ezen a szépséges,
de nagyon nehéz pályán, mindannyian sikeresen és taktikusan versenyeztek, ami eredményeikben is látszik. A
terepmaratonon csak abszolút értékelés

76-éves korában elhunyt Sárközi Gyula, a Lehel Hűtőgépgyár Idegenáru
Osztály egykori munkatársa. Gyula
17-éven át futballozott és nyolc éven át
vezette a gyár csapatát edzőként.

m. t.
Az egykori Magyar Királyság egyik
legjelentősebb bányavárosában, a festői
fekvésű Selmecbányán és az azt körül
ölelő Selmeci-hegység emelkedőin rendezték a Selmeci Terep Maraton megmérettetést.
A versenyen maraton, félmaraton
és 10 km-es versenyszámokban lehetett
rajthoz állni az UNESCO világörökségi listáján is szereplő, völgykatlanban található városka sporteseményén.
Az igen változatos terepen kialakított 10,5 km-es futóútvonal kellően
próbára tette az indulókat. A belváros macskaköves utcácskái, aszfaltos
emelkedők, sziklás kaptatók, meredek
erdei ösvények, füves lejtők változatos

Így már érthető, hogy miért
lenne fontos a saját csarnok. Ennek az ügye hol tart?
A 9400 négyzetméteres terület
– melyen az új sportkomplexum
felépül majd – megvásárlása folyamatban van, csak generál kivitelezőt kell keresni, vagyis egy kimondottan építőipari céget. Olyan
csarnokot szeretnénk létrehozni,
mely a későbbiekben is üzemeltethető, kiadható, így a tervezésnél
nagyon fontos, hogy olyan koncepció szülessen, mint például a
Fradi csarnok, csak kicsiben. Egy
kisebb pláza elférne Jászberényben,
shoppal, kifelé és befelé nyitható
vendéglátó egységgel, konditeremmel, különféle sportoknak megfelelő termekkel tudom elképzelni az
épületet. Reggel elkezdődnének az
edzések már nyolckor-kilenckor,
jöhetnének az iskolák délelőtt, délután meg a nagyoké lenne a főszerep. Ez
valószínűleg egy másfél, két milliárdos
beruházás lesz, de ha elkészül, a tulajdonjog a városé.
Ezt miért fontos kiemelni?
Én mindig hangsúlyoztam – a polgármester és a testület előtt is –, hogy
ez sportklub, nem pedig fociklub, ami
valakinek a tulajdonában van. Ez a
jászberényi önkormányzat sportklubja.
Mi megvesszük a telket magunknak,
fölépítünk egy csarnokot, amit tizenöt
évig kell röplabda célokra használni,
de azt követően a városé a lehetőség.
Az ígéret az, hogy tíz év alatt elkészül
a csarnok, de ezt minél inkább szeretnénk leszűkíteni. Mivel a csarnok
TAO-ból készül, a szövetségnek elszámolással is tartozunk, jóvá kell hagyniuk, hogy olyan épületet húzzunk
föl, ami minden elvárt szempontból
megfelelő. Természetesen nem fogunk
versenyezni azért, hogy nálunk legyen
egy kupadöntő, ugyanakkor azt szeretnénk, hogy le tudjanak hozni egy U17,
vagy U19-es európai challenge kupát.
Minduntalan előkerül az utánpótlás most a beszélgetés során. En�nyire a középpontban vannak?
Amikor legelőször ültünk le Alvári
Csaba főépítésszel, és arra kértem, javasoljon egy városközponthoz közeli, jól
megközelíthető helyet, akkor a spor-

volt nemenként minden távon, ami tovább emeli a dobogós helyek értékét.
A Selmecbányai Terep Maraton
maraton versenyszámában a nőknél
Nagy-Vargáné Fazekas Éva, a férfiaknál
Sánta Norbert ért el második helyezést.
Félmaratoni távon Demeter Gábor szerzett ezüstérmet jól sikerült versenyzésével. A versenyt követő zárópartyn sokan gratuláltak az egy klubból érkezett
Jászberényi Futók ezüstös eredményéhez, elismerve ezzel teljesítményüket.

A Jászberényi Lehelben, Vasasban
és a Honvédban kapus kivételével szinte minden poszton kiválót nyújtott, de
középső védőként centerhalfot játszott
legszívesebben. Pályafutása alatt a legsportszerűbb játékosok közé tartozott,
hiszen nem volt kiállítva egyszer sem.
Az 1977/78 évadban a jászberényi
osztályozón csapata az NB II-be jutott
a Jb. Vasas ellenében, amelyhez Sárközi Gyula (Trockij) nagyszerű játéka is
kellett. Később a labdarúgó berkekben
ismert Karkusz-Sárközi edzőpáros tagjaként az ifjúsági együttesből számos
játékost neveltek ki a felnőtt csapat
számára. Nemsokára a felnőtt csapatot
bízták rá, de szoros együttműködése
maradt a fiatalokat továbbra is eredményesen vezénylő Karkusz Pállal.
1991-ben a Lehel második lett az
NB III-ban, egy év múlva pedig bajnok. Ezután két ezüst, három bronz és
egy-egy 4. és 5. helyezett lett a város csa-

pata. Az 1993/94-es szezonban önkormányzati kitüntetést kapott dr. Magyar
Levente polgármestertől. A „fiai,” azaz
a JSE futballcsapata pedig „Jászberény
Legkiválóbb csapata” elismerésben részesült. Az egyesületi örökranglistán 6.
helyen áll 353/33 mérkőzés/gól kitűnő
teljesítményével. Unokája elvesztésének
fájdalma megviselte szervezetét. Hosszasan betegeskedett, és szeptember 23-a
hajnalban, a Szent Erzsébet Kórházból
az égi futballpályára költözött. A jászberényi futballszeretők nem felejtik el
csupaszív, finom, pengés játékát.
Isten áldjon Trockij!
Hoffer András
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Októberi ajánlatok
Őszi Könyvtári Napok
Szeptember 30. - október 6.
A könyvtárak az emberért – felelősségünk a Földért.
Szeptember 30., hétfő 10 óra Hajdú Katalin:
Tündértánc – értékteremtő mesék kisiskolásoknak
– Könyvbemutató. Október 1., kedd 9-18 óráig
A lét meghatározói: a négy elem – filmvetítés, totó.
Október 4., péntek Állatok Világnapja – Könyvkiállítás. Október 4., péntek 17 óra Író-olvasó
találkozó és könyvbemutató - Kiss István: Dr. Bíró
Géza, a kórházalapító. Október 5-ig látható Majzik
Lionel asztrofotós kiállítása.
Városi Könyvtár tetőtéri galériája.

I. Jászberényi vigadalom
Október 4., péntek
17 óra Gyermekprogramok, 18 óra Vigadalmi vacsora (ingyenes), 19 óra Márió, a harmonikás műsora, 20.30 óra Solymos Tóni (Expressz zenekar)
és barátainak koncertje.

Idősek Napja
Október 1., kedd 12 óra
12-16 óráig Városnézés kisvonattal. 13.30 Ebéd.
14 óra Ünnepi műsor. Köszöntőt mond: Szabó
Tamás polgármester és Pócs János országgyűlési
képviselő. „Egy húron pendülünk” – Beregi Péter
és Heller Tamás zenés, humoros, szórakoztató műsora. A rendezvény ingyenes!
Ifjúsági Ház

Kalapács József koncert
Október 5., szombat 20 óra
Kalapács József akusztik koncertje, gitáron közreműködik Závoti Zoltán. Előtte a Hangár21 hangolja a közönséget.
Pótkerék Csárda

A hónap műtárgya
Október 1., kedd 17 óra

Experience koncert
Október 4., péntek 22 óra
Az Experience csapata legutóbb farsangkor játszott,
akkor hatalmas hangulatú volt a koncert, ezért remélhetően ismét remek táncolós buli várható.
Lehel Vezér Gimnázium udvara

Bakancslista
Október 8., kedd 18 óra
Perzsiától Iránig – találkozás egy sok ezer éves kultúrával. Előadó Dr. Sárközy Miklós Közel – Kelet
szakértő, ókor- és kora-iszlám specialista, aki szinte
hazajár Iránba.
Városi Könyvtár kamaraterme
Slam poetry est
Október 9., szerda 18.30
Slamberény – Slam verseny és Open Mic.
Vendégslammerek: Pion István és Fazekas Viktor.
Zene: Joe-Z. Jelentkezni lehet a versenyre vagy az
Open Mic-ra a Jászberényi Kulturális Programok
Facebook vagy Instagram oldalán üzenetben, vagy
a gog.zoltan@jaszkerulet.hu e-mail címen október
7-ig. Minden előadót díjazunk, megajándékozunk!
Lehel Film-Színház

Sáros András: Hídépítés című festményét bemutatja a festő fia, Sáros László György DLA Ybl-díjas
építész, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Ezt követően kötetlen
beszélgetésre lesz lehetőség az alkotó életéről, pályafutásáról, munkásságáról a Sáros család tagjaival.
Szikra Galéria
Keleti Éva fotográfus
kiállításának megnyitója
Október 3., csütörtök 17 óra
Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus
kiállítását megnyitja: Karácsony Ágnes újságíró. A
tárlat október 23-ig, naponta 15 és 22 óra között
látogatható, díjtalanul.
Lehel Film-Színház

Birinyi Mese Kör
Október 10., csütörtök 18 óra
A régi közösségi alkalmakat megidéző meseest.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak, azokat is,
akik nem csak hallgatni szeretnék a meséket, hanem maguk is bekapcsolódnának a mesemondásba. Körvezetők: Bukovics János és Pintér Zsolt
mesemondók.
Kézműves Porta (Kígyó utca 12).

Október 6., vasárnap 14.30 óra
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – Sényő FC
Városi Stadion

Október 20., vasárnap 14.30 óra
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – Tiszaújváros
Városi Stadion

Október 11., péntek 19 óra
NB I-es női röplabdamérkőzés
Jászberényi VT – Vasas Óbuda
Bercsényi úti Játékcsarnok

Október 25., péntek 19 óra.
NB I-es női röplabdamérkőzés
Jászberényi VT – Hungast Haladás
Bercsényi úti Játékcsarnok

Október 12., szombat 8 óra
XI. Lehel Vezér Nemzetközi Open és V.
Eperjesi Nándor Emlék Kupa
Nemzetközi nyílt taekwon-do verseny a különböző kategóriákban.
Bercsényi úti Játékcsarnok

Október 27. vasárnap 13.30 óra
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – FC Hatvan
Városi Stadion

Október 19., szombat 18 óra
NB I/A-s férfi kosárlabda mérkőzés
Jászberényi KSE – Pécsi VSK-VEOLIA
Bercsényi úti Játékcsarnok

Egészség és Életmód sorozat
Október 11., péntek 18 óra
Barkó Judit, 20 évig a Duna Televízió szerkesztő-műsorvezetője, kommunikációs mentor, az antiizgulin megalkotója tart előadást,
KénySzerelem címmel.
Déryné Rendezvényház
Sárközi üzenete
Október 11., péntek 19 óra

Dr. Őrlős Gábor előadása
Október 10., csütörtök 16 óra
Túl téren és időn címmel tart spirituális előadást
dr. Őrlős Gábor, az Ébredő Fények Rend akadémia alapítója. Az előadás után meditáció lesz. Belépő: 2000 Ft.
Déryné Rendezvényház

Októberi sportprogramok

Október 12., szombat 10 óra
I. Jászság Dinamikája Futónap
Futóverseny minden korosztálynak!
Lehel Sportcsarnok

Berényi Borünnep
Október 11., péntek 18 óra
A remek borok és a jó hangulat jegyében zajlik
majd a Berényi Borünnep! Erre garancia, hogy szépen sorjában ez már a 16. esemény lesz, ahol együtt
kóstolhatnak a borokkal barátkozó társaságok.
Coop Áruház átriuma

A Khamoro Táncszínház, commedia dell’ arte előadását, A Sárközi üzenetét, a Gárdonyi Géza Egri
Csillagok című regényében megismert Sárközi ihlette. A történet során Sárközi, a "ragyás cigány"
segít a török ellen a magyarok oldalán harcolva. A
Táncszínház ezt a történetet dolgozta fel humoros,
táncos, zenés formában, hű maradva a cigányzenei
kultúra szépségeihez.
Lehel Film-Színház
Iron Maidnem koncert
Október 12., szombat 19.30
Az Iron Maidnem az egyik legkeresettebb Iron
Maiden tribute zenekar Európában. Sokak szerint
az ő játékuk áll legközelebb az eredetihez, ezért zúzós buli lesz. Vendégzenekar a szolnoki Midller.
Pótkerék Csárda
Élmények – Szikra Galéria Pályázat 2019
Október 15., kedd 17 óra
(Magyar Festészet Napja programja) A galéria pályázatának eredményhirdetése, a pályamunkákból rendezett kiállítás megnyitója. Köszöntőt mond: Szikra
István galériatulajdonos. A kiállítás november 15-ig
látogatható a galéria nyitvatartási idejében.
Szikra Galéria
Jó szó beszélgetés
Október 15., kedd 18 óra
Az est vendége Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja
munkatársa, előadásának címe: Vagy igazad van,
vagy boldog vagy…
Nagyboldogasszony Kat. Ált. Isk. Ebédlője
Múzeumi Esték sorozat
Október 17., csütörtök 17 óra
A Nagy Imre Társaság előadása: 1956, Jászság.
Jász Múzeum

Női Kör
Október 17., csütörtök 18 óra
Hogyan maradjak energikus és őrizzem meg a nőiességemet a mindennapokban? Regenerálódás és
megújulás. Előadó: Gulyás Zsuzsanna kineziológus.
Főnix Fészek Műhelyház
Klubkoncert - Karmapirin
Október 18., péntek 21 óra

A nyíregyházi Szüret Alkotóműhely néhány sokat
próbált rockzenésze elhatározta, hogy olyan zenét szeretnének játszani, aminél az egyértelműen
rockalapokra egy popénekesnő hangját rakják. A
Karmapirin kizárólag magyar nyelvű, saját szerzeményeket játszik. A színpadon felszabaduló sistergő energiáknak köszönhetően minden Karmapirin
koncert felejthetetlen élmény.
Lehel Film-Színház
Őszi Tárlat
Október 19., szombat 15 óra
(Magyar Festészet Napja programja) A Hamza
Múzeum Képzőművészet-barát Köre alkotó tagjainak kiállítása. Megtekinthető november 17-ig a
múzeum nyitvatartási idejében.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
Befogadó színházi előadás
Október 19., szombat 15 és 19 óra

Az ördög - romantikus vígjáték Molnár Ferenc tollából a Zenthe Ferenc Színház előadásában. Az örökérvényű Mefisztó-történet, Az ördög, fordulatokban
gazdag, éles humorú vígjáték, amely bravúros érzékenységgel világítja át a férfi-nő viszony legrejtettebb
mélységeit. 15 órától bérletszünetes, szóló jegyes
előadás. 19 órától bérletes előadás. Szereplők: Bozó
Andrea, Fenyő Iván, Mészáros Máté.
Lehel Film-Színház
Aurora koncert
Október 19., szombat 20 óra
Még 1983-ban kezdte ténykedését az Aurora, és
azóta is aktívan zenél. A punkzenekar túlélte a diktatúrát, a rockzene '94-es válságát, tagcseréket, és
mindent, ami egy együttes életét nehezítheti. Kiadtak 18 lemezt, többször végigturnézták Európát,
és emlékezetes koncerteket adtak a legkisebb kluboktól kezdve a Sziget nagyszínpadáig bezárólag.
Az elmúlt 36 évben, még aki nem akart, az is biztos
találkozott valamelyik dalukkal, már ha egy kicsit is
köze van a rock/punk zenéhez.
Pótkerék Csárda
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Családi Matiné
Október 20., vasárnap 11 óra

A Szépség és a Szörnyeteg című mesejáték eredete
egy orosz népmese, „A bíbor Rózsa”. A klasszikus
mesében a jó megküzd a rosszért. Nem a rosszak,
hanem a rosszért, hogy ne legyen többé rossz. A
megátkozott Hercegért küzd Szépség, a polgárleány, hogy megszelídítse, és szörnnyé varázsolt arca
újra emberi legyen. A történet egyszerű, mégis magával ragadó, hiszen ki tudna ellenállni Szépségnek.
És ki ne akarná, hogy szeretetével, szelídségével és
szépségével legyőzze a varázslatot, és kimondja az
örök igazságot: a szeretet soha el nem múlik.
Lehel Film-Színház
Klasszikus Utazás 1.
Október 20., vasárnap 17 óra
Három alkalmas rendhagyó, ismeretterjesztő
klasszikuszenei koncertsorozat. A zongora, az ezerarcú hangszer. Az előadások, koncertek szerkesztője, műsorvezetője, koordinátora, fellépője: Sas
Dániel zongoraművész. Közreműködik: Keskeny
Richárd, a Debreceni Egyetem mesterszakos zongoraművész hallgatója.
Déryné Rendezvényház
Egy életed van! – Dr. Csernus Imre előadása
Október 22., kedd 19 óra

A végtelen kezdete (om namo)
Október 25., péntek 17 óra
(Magyar Festészet Napja programja) Fejős László grafikus kiállításának megnyitója. Megnyitják:
Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, a
Magyar Festészet Napja Alapítvány elnöke és Braja
Prabhu Vaisnava lelkész. Kapcsolódó hangok: Sipos Máté. Kapcsolódó fotók: Barabás Dávid, Fejős
Samu. A kiállítás november 25-ig, naponta 15 és
22 óra között látogatható.
Lehel Film-Színház
Jelenlét
Október 25., péntek 18 óra
(Magyar Festészet Napja programja) Kiállításfilm az
Orbis Zeneműhely koncertjével. A Szolnoki Művésztelep Jelenlét című kiállításáról készült különleges filmfelvétel képeire, mint kottára improvizál
az Orbis Zeneműhely. Fellépő művészek: Verebes
György – zongora, Verebes Ernő – basszusgitár, billentyűs hangszerek, Ulrich Gábor – ütős hangszerek.
Lehel Film-Színház, nagyterem
P. Mobil Aranylakodalom koncert
Október 25., péntek 20 óra

50 éve kötötték össze életünket a közönséggel, és
most a turnén megerősítik ezt a kapcsolatot a régi
és új mobilosokkal, a rockzenét szeretőkkel. Gyakorlatilag egy kétórás színe-java a turné anyaga,
amiben lesznek meglepetések, de természetesen
kihagyhatatlanok is, show-elemek, minden, ami
Mobil! Vendég a Radar zenekar.
Ifjúsági Ház
A Hónap Meséje
Október 26., szombat 10 óra
Élőszavas, élményszerű mesemondással, amit népdalokkal is színesítenek ismerhetik meg a gyerekek a
hónap meséjének történetét. A mesélés végén, annak
világában maradva táncolnak, majd ezt követően
kézművesedéssel készíthetik el a mese egyik szereplőjét, így a résztvevők is a mese hősévé válhatnak.
Főnix Fészek Műhelyház

"Állj a tükör elé, és mondd ki, hogy imádom az
életet, és ha közben búbánatos képpel nézed a
tükröt, akkor bizony hazudsz. Ha a pozitív töltetű mondat után nincs az arcodon szívből jövő
mosoly, akkor hazudsz."
Ifjúsági Ház
Nemzeti Ünnep
Október 23., szerda
Emlékezés az 1956-os forradalom eseményeire városi ünnepség keretében.
56-os emlékmű

Múzeumok Őszi Fesztiválja
Október 26., szombat 18 óra
Kikapcsolódás a társművészetek segítségével:
Dvorák Gábor és Patka Heléna, Egypercesek című
előadása, melyet Örkény István Egyperces novellák
című kötete, valamint az író szellemisége ihlették.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
Halloween party
Október 31., csütörtök 21 óra
Beöltözős halloween party, ahol az Ed Philips &
the Memphis Patrol banda a rock 'n' roll királyának, Elvis-nek szellemiségét idézi meg, modern
zenei megoldásokkal fűszerezett rockabilly-jükkel.
Lehel Film-Színház
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Októberi moziműsor
Kisterem
A fénykép
német-indiai-amerikai romantikus dráma,
110 perc (12)
október 3., 4., 5., 15.45 óra, október 7.,
18.15 óra, október 8., 9., 20.30 óra.
Isten kegyelméből
francia-belga dráma, 137 perc (16)
október 3., 4., 5., 17.45 óra, október 6., 7.,
20.15 óra, október 8., 9., 15.45 óra.

Lótolvajok
norvég-svéd-dán dráma, 123 perc (16)
október 31., november 1., 2., 17.45 óra, november 3., 4., 20.15 óra, november 5., 6., 16.15 óra.
Monos
kolumbiai-argentin-holland-német-svéd-uruguayi
thriller, dráma, 102 perc (16)
október 31., november 1., 2., 20.15 óra, november 3., 4., 16.15 óra, november 5., 6., 18.30 óra.

Roger Waters US + THEM
angol koncertfilm, 135 perc (12)
október 3., 4., 5., 20.15 óra, október 6., 7.,
15.45 óra, október 8., 9., 18.15 óra.

Nagyterem
Playmobil: A film
francia-német-amerikai animációs kalandfilm,
vígjáték, 99 perc (12)
október 3., 4., 6., 7., 8., 9., 16 óra.

A művészet templomai: A Prado Múzeum
olasz ismeretterjesztő film, 90 perc (12)
október 10., 11., 12., 14., 15., 16.15 óra.

A Wall Street pillangói
amerikai krimi-dráma, 107 perc (16)
október 3., 4., 6., 7., 8., 9., 18 óra.

Pavarotti
angol-amerikai zenés film, életrajzi film,
dokumentumfilm, 114 perc (12)
október 10., 11., 12., 14., 15., 18.15 óra.

Joker
amerikai krimi-dráma, 122 perc (16)
október 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14.,
15., 20 óra.

Az arany kesztyű
német-francia horror-dráma, 115 perc (18)
október 10., 11., 12., 14., 15., 20.15 óra.

Mi újság, kuflik?
magyar animációs film, 77 perc (KN)
október 10., 12., 14., 15., 16.30 óra.

Európai Art Mozi Nap:
Különleges életek
feliratos francia vígjáték/dráma, 115 perc (12)
október 13., 16.15 óra.

FOMO - Megosztod, és uralkodsz
magyar dráma, 91 perc (16)
október 10., 12., 14., 15., 18 óra.

A legfehérebb nap
feliratos izlandi-dán dráma, 109 perc (12)
október 13., 18.15 óra.

Európai Art Mozi Nap:
Mi újság, kuflik?
magyar animációs film, 77 perc (KN)
október 13., 16.30 óra.

Lótolvajok
norvég-svéd-dán dráma, 123 perc (16)
október 13., 20.15 óra.

FOMO - Megosztod, és uralkodsz
magyar dráma, 91 perc (16)
október 13., 18 óra.

Mi újság, kuflik?
magyar animációs film, 77 perc (KN)
október 16., 16.30 óra.

Ragadozók
feliratos olasz krimi-dráma, 105 perc (16)
október 13., 20 óra.

FOMO - Megosztod, és uralkodsz
magyar dráma, 91 perc (16)
október 16., 18 óra.

Demóna: A sötétség úrnője
amerikai családi kalandfilm, fantasy, 119 perc (12)
október 17., 18., 20., 21., 22., 23., 16 óra.

Joker
amerikai krimi-dráma, 122 perc (16)
október 16., 20 óra, október 17., 18., 19.,
20.15 óra, október 20., 21., 15.45 óra,
október 22., 23., 18 óra.

Álomnagyi
francia vígjáték, 99 perc (12)
október 17., 20., 21., 22., 23., 18.15 óra.

A rendszer
spanyol-francia thriller, dráma, 132 perc (16)
október 17., 18., 19., 16.15 óra, október 20.,
21., 18 óra, október 22., 23., 20.15 óra.
A lelőhely
kanadai-amerikai sci-fi dráma, thriller,
100 perc (16)
október 17., 18., 19., 18.30 óra, október 20.,
21., 20.30 óra, október 22., 23., 16.15 óra.

Gemini Man
amerikai akcióthriller, sci-fi dráma 117 perc (16)
október 17., 20., 21., 22., 23., 20 óra,
október 18., 24., 26., 28., 29., 30., 18 óra.
Szörnyen boldog Halloween
mexikói családi animációs film, fantasy, 88 perc (6)
október 24., 25., 26., 28., 29., 30., 16 óra.
Zombieland - A második lövés
amerikai horror, thriller (16)
október 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 20.30 óra.

A Két korona - Szent Maximilian Kolbe élete
lengyel életrajzi film, dokumentum játékfilm,
86 perc (12)
október 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 16.15 óra.

Addams Family - A galád család
amerikai-angol családi vígjáték, animációs film,
86 perc (12)
október 31., november 1., 2., 3., 4., 5., 6., 16 óra.

Az angyal
argentin krimi, életrajzi dráma, 118 perc (16)
október 24., 25., 26., 28., 29., 30., 17.45 óra.

Drakulics elvtárs
magyar vígjáték, 95 perc (12)
október 31., november 1., 2., 3., 4., 5., 6., 18 óra.

Mű szerző nélkül
német-olasz történelmi dráma, thriller, 169 perc (16)
október 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 20 óra.

Terminátor: Sötét végzet
amerikai akciófilm, kalandfilm, sci-fi, 133 perc (16)
november 1., 2., 3., 4., 5., 6., 20 óra.

Gemini Man
amerikai akcióthriller, sci-fi dráma 117 perc (16)
október 27., 17.45 óra.
Aretha Franklin: Amazing Grace
amerikai zenés film, dokumentumfilm, 89 perc (12)
október 31., november 1., 2., 16.15 óra,
november 3., 4., 18.15 óra, november 5., 6.,
20.30 óra.
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Újra kell gondolni Egység a sokszínűségben
a fejlesztéseket!
A szeptember 17-i Bakancslista
programsorozat vendégei ezúttal
a makaói 20. Nemzetközi Ifjúsági
Táncfesztivált megjárt Jászság Népi
Együttes táncosai voltak, akik kulisszatitkokkal készültek mozgalmas kelet-ázsiai kalandjukról.
Kazsimér Nóra

Magyar Levente független polgármesterjelöltként tartott informális
sajtótájékoztatót szeptember 18-án,
az Insomnia café&bár teraszán, ahol
motivációjáról, elképzeléseiről és a
város jelenlegi helyzetéről osztotta
meg gondolatait a megjelentekkel.
munkatársunktól
Az egykori polgármester gondolatsorát személyes véleménnyel nyitotta,
miszerint a város elvesztette korábbi
években kiharcolt jelentőségét, és az
irányítás gazdasági szempontból Jászfényszaru, míg politikai szempontból
– az országgyűlési képviselő jelenléte
miatt – Jászapáti kezébe csúszott át.
„Ez arra sarkalt engem, hogy újra
elkezdjek azon gondolkozni, hogy mit
is lehetne kezdeni ebben a helyzetben,
és az a történés, ami a Hűtőgépgyárral
kapcsolatos, duplán megerősített abban a tudatban, hogy indulnom kell.
Nagyon tragikus és szomorú a nyolcszáz ember elbocsátásáról szóló közleménye a vállalatnak, mely döntés egyértelműen nem nyolcszáz embert fog
érinteni a városban és környékén, hiszen a beszállítói körben is valamilyen
szinten érintettség lesz. A város nem törődött ezzel a problémával, nem kezelte
úgy a Hűtőgépgyári kérdést, ahogy egy
városvezetésnek kezelni kellett volna.”
– hangoztatta a polgármesterjelölt,
majd hozzátette, megrázónak véli azt a
tényt, hogy az Electrolux a jövő gyárát
nem Jászberényben kívánja megépíteni. A folytatásban kiemelte, egyetlen
pozitívuma az eseményeknek, hogy a
leépítés után a Jászberényben maradó
30%-os tevékenységbe beletartozik az
a megbízatás is, mely kiegészíti majd a
nyíregyházi gyár működését.
A folytatásban Jászfényszaru példájával élt, ahol a városvezetés a Samsung
érdekében meglépte a 32-es út felújítását, mely beruházásra, ha sor került
volna Jászberényben – nevezetesen az
elkerülő harmadik ütemét illetően –
talán megelőzhető lett volna az Electrolux termelés-áthelyezése is.
Arra a kérdésre, hogy milyen háttércsapattal kívánja megvalósítani elképzeléseit, kifejtette, nem kíván saját
maga által választott képviselőkört
bevinni az önkormányzatba, melyre a
2010-től terjedő időszak negatív tendenciája ösztönözte. „Nem ér semmit,
hogyha a képviselők és a polgármester
nem a város érdekében, és a város céljaiért dolgoznak. Az elmúlt időszakban bizonyos pártérdekek valósultak
meg, a városérdek pedig elmaradt. A

mindenkori polgármesternek azzal a
csapattal kell együtt dolgoznia, akiket
a város lakossága megválaszt. Mindenféleképpen vissza fogom állítani az
önkormányzati ülések egyenes tévéközvetítését, hogy ne szűrt információkat kapjon a város lakossága, hanem
közvetlenül legyen módja lereagálni
azokat a véleményeket, intézkedéseket,
amelyet a polgármester és az önkormányzat előterjeszt. Vissza szeretném
nyerni a város eredeti állapotát, mert
nekem Jászberény az első.”
Magyar Levente kiemelte, a városra
olyan portékaként kell tekinteni, amelyet menedzselni, ápolni, fejleszteni
kell, hogy eladhatóvá váljék a kormány,
a politika, a lakosság számára. Ennek
egyik legsarkalatosabb pontja, hogy
újra kell gondolni a fejlesztéseket. A valamilyen fokban megvalósuló, a város
szétdúlásával járó beruházások között
is a legkirívóbb a piac át nem gondolt
korszerűsítésének kérdése. A polgármesterjelölt úgy véli, mindenekelőtt
ki kellett volna kérni a korábbi építész
véleményét.
A folytatásban – még a piac ügyének kapcsán –, felmerült az árusok
esetleges bevétel kiesése, a mostoha
körülmények közötti nehézkes árucsere, továbbá a buszpályaudvar környékének állapota is. Magyar Levente
nehezményezte az ötven-hatvan éves
fa kivágását, mely egyedüli árnyékadó
növényzet volt a pályaudvar területén.
„Zölddé kell válnia ennek a városnak!”
– nyomatékosította, majd ígéretet tett,
kétezer fát fog ültetni a ciklus alatt, melyekre az alföldi fekvésű városnak fokozottan szüksége van.
Az ellenzéki képviselőket illetően
is fogalmazott meg elmarasztaló véleményt, így kitért a felelősségvállalás
fontosságára, hogy ciklusokon át mit
tettek illetve mit nem. Azt kevésnek
vélte, hogy legutóbb – és úgy tűnik
most is –, mások hátán listán bekerülnek a testületbe. Hiányolta a polgármester kényes ügyek esetén való
figyelmeztetését, és kifejtette, hogy az
Electrolux évek óta pedzegette a porszívógyártás elvitelét, így ez nem érhetett
volna meglepetésként egy felkészült városvezetést. „A város további életében
mindazoknak szerepet kell játszania,
akik felelősséggel, gondolatukkal és
cselekedettel meg tudják ezt a romlást állítani, és vissza tudják vinni ezt a
várost arra a pályára, amelyiken régen
volt. Ez mindnyájunk felelőssége.” –
zárta a mondandóját, majd a továbbiakban kérdések megfogalmazására
nyílt lehetőség.

A nemrég Jász-Nagykun-Szolnok
megyei területi Prima díjjal kitüntetett
együttes tagjai a Déryné Rendezvényházba várták az érdeklődő közönséget,
hogy megoszthassák a Kína, Portugália
és Las Vegas egzotikus keverékeként
jellemzett Makaóban szerzett élményeiket. A moderátor szerepét Balogh János
vállalta magára, aki a felsorakozó táncosok közül igyekezett mindenkit szóra
bírni, hogy a nagyérdemű minél színesebb, változatosabb képet kaphasson a
júliusi turné eseményeiből.
Elsőként Szűcs Gábor művészeti
vezető szólt az előzményekről, kitért
az együttes korábbi elismeréseire, külföldi képviseleteire, a Fölszállott a páva
televíziós vetélkedőn elért kimagasló
eredményekre. Hangsúlyozta, a Pávához szervesen kapcsolódik makaói útjuk története, ugyanis épp az elődöntő
során kereste fel a hongkongi magyar
nagykövetség munkatársa, hogy a Jászság Népi Együttest szeretnék felkérni a
fesztiválra. „A döntő előtt három nappal újból hívtak telefonon, hogy akkor
oké, ez a csapat kell nekik a fesztiválra. Az örömhír a karácsonyi bulin lett
bejelentve, úgymond ajándékként.”
– idézte vissza a meghívás mozzanatait Szűcs Gábor, majd a népművészeti
verseny felvételeinek bejátszása révén
ismét részesei lehettünk a győzelem felemelő pillanatainak, melyek egyben a
makaói részvételt is megalapozták.
„A páva csapat ment tovább Makaóba is.” – vette át újból a szót Balogh
János, aki a felkészülés részleteiről már
Nagy Richárdot faggatta. „Nagyon sokat készültünk, hiszen nem csak Jászberényt és a Jászságot képviseltük, hanem
az egész országot, így éreztük a plusz
súlyát a dolognak. Voltak paraméterek,
melyeknek eleget kellett tenni, ezeknek
megfelelően kellett átalakítanunk a
koreográfiákat, ügyelve a show-jellegre. Készítettünk egy kismagyarországi
mixet, melyben voltak jászsági, hortobágyi, somogyi táncok, férfi botolóval,
buggyos viseletekkel. Azt terveztük,
hogy ez utóbbi lesz majd a kültéri fellépésünk, de természetanya közbeszólt,
és a monszun idő miatt elmosta a lehetőséget az eső. Az energia nem veszett
kárba, a beltéri fellépésen nagyon szép
környezetben mutathattuk meg, mi-

Meghívó
lakossági fórumra
A Közösen Jászberényért Egyesület 2019. október 3-án csütörtökön
18.30 órakor tartja következő lakossági fórumát. A rendezvényen,
az egyesület képviselőjelöltjein kívül
az ellenzéki pártok egy-egy országos
előadója is tiszteletét teszi. A helyszín
ezúttal is a Városi Könyvtár emeleti
terme lesz, a téma pedig az önkormányzatok helyzete és lehetőségei.
A jászkun redemptio örököseiként
hisszük, hogy a magunk ügyében mi is
magunk dönthetünk. Mert mi olyan
várost szeretnénk, ahonnan nem érdemes elköltözni, aki pedig már megtette, annak megérje visszajönni.
Budai Lóránt
polgármesterjelölt

lyenek is a hazai táncok.”
Járomi Cintia a viseletek utaztatásáról osztott meg háttér-információkat,
például, hogy csak komoly matekozás
árán tudtak a harminc kilogrammig
megpakolt táskából a limitnek megfelelő súlyú csomagot varázsolni. Drávucz
Vivien a hosszadalmas, átszállással ékelt
repülőúttal kapcsolatban hozzáfűzte,
Gorácz József minden tagot átmozgató
gyakorlatsorozattal vértezte fel a társaságot a bokadagadás ellen.
Egyenruhás fotók a Budapest
Airportról, kompról nyíló kilátást
megörökítő felvételek, kaszinók,
neonépületek, portugál keresztény
templomok, légkondicionálókkal felszerelt panelrengeteget dokumentáló
képkockák váltották egymást a kivetítőn, miközben Balogh János kulturális sokszínűséget bemutató narrációját
hallhattuk. „Makaó Ázsia Las Vegasa,
az állam bevétele a kaszinókból származik, mely Makaónak évente hétszer
annyi, mint Las Vegasnak.” Megtudhattuk, hogy az ifjúsági táncfesztivál
egy öt hónapos programsorozat, az
Art Makaó része, és összesen húsz
nemzet huszonnégy tánccsoportja érkezett idén a nagyszabású, precízen
megszervezett rendezvényre.
Szűcs Eszter a benyomások tekintetében örömét fejezte ki, hogy a
szervezők az első perctől kezdve törekedtek arra, hogy az eltérő örökséget,
népi kultúrát, különböző mozgásformát magukkal hozó nemzetek között
kapcsolat, sőt, barátságok alakuljanak
ki. „Nagyon jó volt ez a színes kavalkád, mert amennyire különbözőek
voltunk, úgy a tánc, mint a közös
nyelvünk olyannyira összehozott bennünket. A workshopokon például
megismerhettük egymás táncstílusait
is. Nagyon megható volt, amikor láttuk, hogy az aulában jászsági lépéseket
gyakorolnak az oroszok, vagy épp mi

a thai fiúk figuráit gyakoroltuk.” – ez
utóbbiról már Tábori Sára számolt
be az érdeklődő hallgatóságnak, akik
a folytatásban a színpompás felvonulásról készített videófelvételnek köszönhetően lehettek szem és fültanúi
a nemzetközi hangulatnak.
Akadtak természetesen negatív tapasztalatok is, így például a hat órás
időeltolódás, mely számtalan alkalommal a hotelszoba pihentető sötétjébe
csábította a táncosokat, de a párás levegővel és a nem mindennapi ételkülönlegességekkel is meggyűlt az utazók
baja. Szerencsére a Casino túrák, a régi
portugál városrész történelmi hangulata, a nyüzsgő metropolisz, és a lótuszvirág illata – ez utóbbi Makaó hivatalos
szimbóluma – elfeledtette az apró kellemetlenségeket.
A nemzetközi táncfesztivál elnevezéshez híven jász büszkeségeink belekóstolhattak más népek mozgáskultúrájába, de részt vehettek hip-hop,
balett és kortárs táncok fortélyait átadó
workshopokon, sőt, moldvait, valamint
jászsági táncokat oktattak fellépő társaiknak. „A sokszínűségben mégiscsak
volt egy egység, mivel minden nemzet
együtt táncolt, melynek nagyon nagy
közösségformáló ereje volt.” Mint azt
megtudhattuk, a fesztivál fénypontjának a záró gála számított, ahol a Jászság
Népi Együttes bravúros kalotaszegi koreográfiáját az első sorból élvezhette a
hongkongi magyar nagykövet.
Végezetül Szűcs Gábor méltatta a
rendezvény szervezettségét, hangsúlyozta, valódi gyémántkő lett számukra ez a fesztivál, és örömét fejezte ki,
hogy rájuk találtak a szervezők. A Jászság Népi Együttes külföldi kalandjai
ezzel koránt sem értek véget, ugyanis
táncosaink meghívást kaptak Mexikóba, Monterrey városába a Santa Lucia
Nemzetközi Fesztiválra, ahová előreláthatólag novemberben utaznak.

Bronz a Balkán Openen
Bukarestben rendezték szeptember
14 és 15-én a Ju-Jitsu Balkán Open
és Világkupa versenyt az U12, U14 és
U16 korosztály részére.
A verseny komolyságát jól jelzi,
hogy 1404 nevezés érkezett 27 országból, ami 992 sportoló részvételét jelentette. Köztük volt a dr. Gulyás Richárd
elnök által vezetett Jászsági Harcművészeti Akadémia is három versenyzővel. Közülük Csillik Ágnes – fotónkon
ő látható – szerepelt a legjobban, aki
U18 Ju-jitsu Fighting -57 kg-s versenyszámban bronzérmet szerzett. Bár nem
sikerült pontszerző helyen végezniük, de
meg kell említeni Borbás Patrik és Csillik Gábor teljesítményét is, ugyanis erőn
felül teljesítettek, láthatóan folyamatos
fejlődést mutatva versenyről versenyre.

Hirdetés / Civilek

2019. szeptember 26.

Köszönet a segítségért
A Jászsági Pálinka Lovagrend Egyesület 2019. szeptember 7-én rendezte
meg a VIII. Jászsági Pálinkamustrát
a Jász Múzeumban.
A versenyre mintegy 120 pálinkával
és párlattal neveztek be határon innen és
határon túlról, amelyeket a „szigorú” zsűri
arany, ezüst és bronz minősítéssel díjazott.

Gazdára talált a Jászság, a Dunántúl, Erdély, és a Vajdaság legjobb pálinkája cím
is. A pálinkamustra idején az Ötvenhatos
Vitézi Rend jóvoltából a Jász Múzeumban vendégeskedett a Magyar Szent Korona egyik hiteles másolata is.
A VIII. Jászsági Pálinkamustra megrendezéséhez a következő intézmények
és személyek nyújtottak segítséget: Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Jászberény Városi Önkormányzat,
Jász Múzeum, Jászkerület Nonprofit
Kft., Jászsági Hagyományőrző Egylet,
Ötvenhatos Vitézi Rend, Bíró Róbert,
Darázs István, Horti István, Karádi Andor,
Konkoly Attila, Mag János, Oláh Zsolt, Rédei Lajos, Rédei Petra és a Jászsági Pálinka
Lovagrend tagjai. Önzetlen segítségüket
ezúton is köszönjük!
Kalla Pál, a Jászsági Pálinka
Lovagrend nagymestere

www.jku.hu
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Idősek Napja
Jászberény

Október 1. kedd
Helyszín: DMK Ifjúsági Ház
12.00-17.00 Városnézés
Ingyenes kisvonattal. Indulás az Ifjúsági Ház elől.
13.30 Ebéd
14.00 Ünnepi műsor
Köszöntőt mond:
dr. Szabó Tamás, Jászberény Város polgármestere és
Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője.

QUALITE ’96 KFT. JÁSZBERÉNY, NAGYKÁTAI ÚT 20/A. TEL.: 0036 57 505 300 HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU

„Egyhúron Pendülünk” – Beregi Péter és Heller Tamás
zenés, humoros, szórakoztató műsora.

Minden időskorút szeretettel várunk
ünnepi programunkra!
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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Merj kilógni a sorból!
Megszülettünk, élünk, magányosan, vagy társsal, boldogságban, bőségben, vagy
sanyarú körülmények között, szenvedésekkel teli. Miközben mindannyiunknak
megvan a magunk szerepe, amit játszunk – nőként, anyaként, férfiként, apaként, feleségként, férjként, titkon szeretőként, gyermekként, diákként, kamaszként –, tudatában vagyunk-e, egyáltalán érdekel-e bennünket, hogy magunkba
nézzünk, és feltegyük a kérdést: kik vagyunk mi? Miért születtünk a Föld nevű
bolygóra, mi a feladatunk? Ezeken a kérdéseken a mindennapok kusza rohanása közepette elgondolkodunk-e? Érezzük-e annak fontosságát, hogy néha egyedül legyünk és ezeken a dolgokon elmélkedjünk? Ki, mit tart értéknek, kinek
mi a fontos, mi a hasznos, minek van értelme az életünkben?
Buschmann Éva
Ha röviden össze kellene foglalni a
szeptember 19-i Fenyő Iván előadást, akkor néhány mondatban a fenti gondolatokat, kérdéseket lehetne felsorolni, hiszen
ezekre kerestük a színművész-előadóval
közösen a válaszokat. Együttes gondolkodásra hívott bennünket, jelenlévőket.
Azonban a múlt csütörtöki előadás
sokkal mélyebb, és tartalmasabb volt annál, mintsem, hogy ezzel a néhány mondattal elintézném. Azon az estén sokan
együtt voltunk, sokunkat érdekelt a téma,
az iránymutatás, amelyet a fiatal, negyvenéves, mégis sok élettapasztalattal rendelkező színművész osztott meg velünk az Ifjúsági Házban, Palócz-Bakos Ilona és Detvai
Gyula meghívására, magánszervezésében.
Fenyő Iván maga is sok mindent átélt,
megélt fiatal kora ellenére. Volt sok fesztelen, bulizós, zavartalan, felelőtlen napja,
de volt, amikor szenvedett, kínlódott, azt
hitte, nem lesz számára másnap, majd
gondolkodott, ébredt, ráébredt a dolgára
itt a Földön. Ezeket a tapasztalásait igyekszik időről-időre előadásain keresztül átadni nagyobb, de akár kisebb közönsége számára. Egy autóbaleset is közrejátszott nála
abban, ami „megállásra” késztette. Arra,
hogy gondolkozzon el mit tett, ki ő, hová
rohan, miért nem veszi sorra élete mér-

földköveit, és miért nem él olyan életet,
amely hasznos és valódi értékekkel teljes.
Elhangzott: Miért születtünk ide,
miért pont ide, és mi a feladatunk? Mert
akár tudatában vagyunk, akár nem, bizony
mindannyiunknak feladta, tanulnivalója
van ebben az életben. A test csak egy anyag,
múlandó, a lélek maradandó, amely épp
abban a testben él, amelyben vagyunk, addig-ameddig, kinek mennyi idő jut, adatik meg a Földön. Azért van minden, ami
velünk történik, hogy általa tapasztalatokat
nyerjünk, tanuljunk, rájöjjünk az igazán
értékes dolgokra. Felébredjünk és közösen
jó dolgokat hajtsunk végre, előremozdítva így a nagy közös egészet, a nagy közös
„ügyet”, amelyben olyan dolgok értékesek,
mint például: tanulni, a gyermekeinket taníttatni, bocsánatot kérni, megbocsájtani,
szívből megbocsájtani, örömet szerezni a
másiknak, azáltal magunknak is, békében
élni, őszintének lenni magunkkal, másokkal. Ezek mind értékek.
A színművész saját magáról így fogalmazott: „Megszülettem, azóta fejlődöm.
Sok mindenen mentem keresztül. Sokat
szenvedtem. Sokat volt nagy arcom és
sokat koppantam. Mindenből tanulok,
kitartó vagyok és egyre szabadabb, egyre
bátrabb. A szerencse fia vagyok. Szeretem
Istent. Egyre inkább nyílik fel a szemem,
tárul ki a szívem és egyre jobban érdekel
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ki is vagyok, és mi is a dolgom. Ezért hálát
érzek és örömet.”
Elmondta, hogy korábban volt egy
ilyen című előadása, mint a múlt csütörtökinek is, jelesül, hogy „Merj kilógni
a sorból.” Ami nagyon jól sikerült, sok
emberre hatott. Elgondolkodott azon,
hogy elmondja-e ugyanazt, mint annak
idején, vagy továbbfejleszti gondolatait,
de hozzátette, tulajdonképp mindegy is
miről elmélkedünk, ha a merj kilógni a
sorból, az egy jó sorvezető. Bármiről is

van értelme. A gyermekeinket taníttatni,
annak van értelme. Leülni, beszélgetni
négyszemközt gyertyafény mellett, annak
van értelme. Rájönni, hogy minek van
értelme és minek nincs az életben, annak
van értelme.
Merj kilógni a sorból! Kell-e kilógni
a sorból? Nem kell. Miért kéne? Akkor
benn kell-e maradni a sorban? Nem kell.
Miért kéne, de akkor ki kell-e lógni? Nem.
De akkor mit kell csinálni? Ébredni kell,
és rájönni, hogy ki vagyok, mi vagyok,

daként, hogy jó érzés nasizni, de attól
meghízunk, betegek leszünk, csúnyák leszünk. Jó érzés-e figyelni mindig arra mit
eszünk, iszunk, sportolunk-e, nos, nem
mindig jó, de hosszú távon igen, megéri.
A sok pofon, elhagyás, szegénység, szenvedés, kín, korlát, ínség nagyon rossz, de
tanít és fejleszt.
Rengeteg kérdést felvetett még előadása
során Fenyő Iván: „Merünk-e bölcsek lenni, merünk-e szenvedni, merjük-e átérezni
a szenvedést, tudunk-e a rossz közérzettel

beszélünk, a cél, hogy ébredjünk: hogy
jöjjünk rá, kik vagyunk, és miért vagyunk
itt a Földön, mi a feladatunk egyenként és
mindannyiunknak közösen?!
„Minek van értelme és minek nincs?
Például az alkoholfogyasztásnak nincs értelme. Ugyan nem rossz, de nincs értelme.
Cukrot enni: ennek sincs értelme. Sok
mindent kompenzálhatunk ezekkel, sok
mindenre jók, de nincs értelmük. Akkor
minek van értelme? Filozofálni? Annak
igen, van értelme. Segíteni a másik emberen, annak is van értelme. Gyógyítani,
annak van értelme. Előadást tartani, tanulni, annak van értelme, magunkkal foglalkozni, fejleszteni, hogy jobbak legyünk,
annak van értelme.
Venni egy szép, luxus órát, egy luxus
BMW-t jó lehet, szép lehet, de értelme
nincs. Egy haldoklót átsegíteni a túlvilágra azáltal, hogy mellette vagyunk, annak

miért vagyok itt, mi a feladatom, mi az
értelme itt az életemnek!?” – hallottuk Fenyő Ivántól.
A folytatásban elhangzott, hogy sok
mindennel azonosítjuk magunkat, azt
hisszük, hogy mi a testünk vagyunk, az
érzelmeink vagyunk, a gondolataink vagyunk. Érezzük, ha dühösek vagyunk,
vagy idegesek, mérgesek, féltékenyek.
Igen, azok is mind mi vagyunk.
Hangzott a kérdés: „Megfigyeljük-e
bizonyos helyzetekre hogyan reagálunk?
Például, ha piros a lámpa, de mi nagyon
sietnénk, vagy: hogyan reagálunk, ha
megtudjuk, hogy a férjünk vagy a feleségünk megcsal? Mit érzünk eközben, hogyan cselekszünk ezután? Egyáltalán ki az
az „én”, aki ezt az egészet megfigyeli?”
Olyan további magvas gondolatok
is elhangzottak, hogy mi hasznos és mi
nem az? Fenyő Ivántól hallottuk pél-

együtt lenni? Mi a fontos, és mi nem, kik
vagyunk igazából és mi az utunk? Foglalkozunk-e magunkkal mindennap, akárcsak
úgy, hogy ülünk a csendben és olvasunk?
Érdekel-e hogyan működik a világ, miért
kapjuk azt, amit kapunk, mi a dolgunk,
feladatunk? Gondolkozunk-e ezeken miközben éljük mindennapi életünket?”
Ki-ki saját belátása szerint eldöntheti,
hogy a fenti kérdésekre keresi-e a választ,
vagy éli tovább rohanó mindennapjait.
Azt gondolom, hogy akik a múlt csütörtöki előadáson részt vettünk, igen, magunkkal vittünk valamit, valami értéket
az ott elhangzottakból. És hiszem, hogy
igenis meg kell állnunk és időt szánni magunkra, szeretni magunkat, tudni azt, kik
vagyunk, hogy rendben vagyunk, mert
ezáltal tudjuk rendben a szeretteinket és a
környezetünkben élőket is. Hiszen, semmi nem történik velünk véletlenül…

Ajánló
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Egyre nő a tét

A nőcsábász, a papucsférj, az álságos
hősszerelmes és az elvált agglegény
szokásos pókerhétfője egyszeribe
peep show-ba csap át, de nem minden előzmény nélkül. A Gergely
Theáter pikáns, szókimondó, olasz
temperamentummal fűtött vígjátéka
csordultig megtöltötte a Lehel FilmSzínház széksorait vasárnap estére,
a 2019-2020-as színházi évad méltó
indításaként.

nak bele az estébe. Bár ne tennék, főleg
John (Dányi Krisztián) Marinája, aki
még altatódalocska dúdolására is meg-

Mindenki tanácsot ad mindenkinek,
csak éppen a saját sorsát képtelen kézben tartani. A cselekmény kibontása a
nézőtéren a rekeszizmok egyre keményebb megtornáztatását idézte elő.
A panaszáradatnak és egymás véget
nem érő ugratásának Pablo zseniális öt-

Gergely Csilla
A Gergely Theáter művészei már
visszatérő és igen kedvelt vendégei Jászberénynek. Felnőtteknek és gyermekeknek szóló előadásaikat szinte kivétel nélkül telt ház előtt játsszák. Nem volt ez
másként most sem, ezúttal szigorúan a
nagykorú publikum számára. Alessandro
Capone és Rosario Galli olasz szerzőpáros Nő a tét című, zenés vígjátéka négy
jó barát házasságába enged betekintést.
Illetve annak is az árnyas oldalába, kiszínezve azt fanyar humorral.
Az egyszerű, de néhány értékes
antik bútorral felszerelt lakásban a
házigazda, Pablo (Boros Zoltán) várja
vendégeit, szokás szerint a hétfő esti
pókerpartijukra. Elsőként a művészlélek Nick csenget, akit Gergely Róbert
alakít. A telefonjához ragadt, elégedetlenkedő fickó már megint a felesége
heppjei miatt borult ki, s látszólag teljesen kikészítik házastársi gondjai. Külföldi szeretőjének hangja ad neki némi
vigaszt, illetve Pablo nyugtatgatása.
Kisvártatva megérkezik a hiányzó kettő. A nyugdíjas Will-t alakító Forgács
Gábor hozta a formáját, s nagyszerűen
alakította a papucsférj prototípusát.
Szintén az asszonya szoros öleléséből
szökött el némi pókerélményért John
(Dányi Krisztián) is, aki mindössze
féléve él „boldog” és „felhőtlen” házasságban. A hölgyek, a sárkánynak
beállított feleségek láthatatlanok, akik
csak a telefonvonal túlsó végéről szól-

kéri újdonsült férjecskéjét, hogy ezzel
enyhítse női bajok okozta alhasi fájdalmát. A srácok egymást cikizik – ahogy
ez tizenéves ismeretség után szokás –,
víg perceket okozva ezzel a nézőknek.

lete szab gátat. A pókerre szánt pénzből
felhívnak egy örömlányt, mindnyájuk
örömére. A vörös démon láttán mind
a négy áll jól láthatóan leesett. Yvonne,
azaz Labancz Lilla látványos bevonulásának az első sorban ülő, szerencsés
férfinézők is részesei lehettek. A füstös
félhomályban vöröslő női idomok elkápráztatták és elcsábították a megrendelőket, de a várva várt beteljesülés ezúttal elmaradt. Kiderült, hogy Yvonne,
azaz Julia csak erre az estére bújt álruhába, kiélvezve utolsó hajadon napjait,
mielőtt még férjhez megy. A nagy izgalmak és őszinte vallomások lezárásaként
olasz vacsora készül, s közben Julia
meg szökni készül. John először félénken, majd egyre határozottabban próbálja feltartóztatni a lányt, majd gyors
egymásra találásuk után egy hirtelen
felindulásból lelépnek a pókerpénzzel
a vágyott boldogságuk felé. A hoppon
maradt fickóknak nem maradt más,
mint az éppen még ehető pasta, és ami
a legfontosabb: az olykor házsártos, de
szerető feleségeik.

Harminc éve szabadon, szépen
 folytatás az 1. oldalról
Fülbemászó, felejthetetlen slágereit
ismerősként üdvözölte, tapssal jutalmazta, sokukat az énekesnővel együtt
énekelte a közönség a több mint egy
órás koncerten.
A következő előadó előtti szünetben Berec Zsolt, a Jászkerület Kft. vezetője és Szabó Tamás polgármester
köszöntötte a koncertre érkezőket. Az
igazgató reményét fejezte ki, hogy a
most elsőként megrendezett Szabadságkoncert csak a kezdete egy évekre
előre nyúló sorozatnak. Szabó Tamás a
szabadság, mint fogalom átgondolására
buzdított. Emlékeztetett az elmúlt öt
évben az önkormányzat vezetése mindig igyekezett a városlakók kedvében
járni a különböző kulturális programok
megjelentetésével. Ez a mai koncert jelképezheti mindezek összefoglalóját, vegyék ezt ajándékkép a városvezetéstől,
és érezzék nagyon jól magukat! – biztatott élménydús szórakozásra a polgármester. Berec Zsolt megköszönte a
városvezetésnek és a kormánynak, hogy
lehetővé tették a koncert megrendezését, majd színpadra szólította a következő fellépőt, Vastag Tamást.
A fiatal énekes rövid idő alatt szédületes hangulatot teremtett. A kezdetben ücsörgő közönség soraiból
Tamás bátorítására hamarosan többen
is táncra kerekedtek, köztük még az alpolgármester asszony is. A jobbára híres előadóktól adaptált nóták a kiváló
hangzással és hanggal párosítva lehen-

gerlő showt produkáltak.
Varga Miklósnak nehéz volt überelni
az előbbieket, de a jó hangulat már
adott volt. Eddigre megteltek nézőkkel
az addig üres székek is, és a régi nagy
slágerek, az István a király dalai, a Vén
Európa szívet melengető és nemzeti ös�szetartozást erősítő érzületet okoztak.
A program fő attrakciója a vártak
szerint az Edda volt. Ekkorra valamennyi ülőhelyet és a tombolásra alkalmas színpad előtti teret is elfoglalták
a rajongók. Az örökifjú rockerek őrült
hangulatú bulit kreáltak. Tapasztalt
turnézókhoz méltón profi volt a látvány és a hangtechnika is. Az ikonikus
slágereket pedig korosztálytól függetlenül mindenki egyként zengte Pataki
Attiláékkal. „Ha nem élhetek egyszerűen szabadon, szépen...”
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11. oldal

Szeptember végi programajánló
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.
Lehel Film-Színház és
a Főnix Fészek Műhelyház
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: Utazásom az égbolt csodái között – Majzik
Lionel asztrofotós előadása. A rendezvény ingyenes.
Városi Könyvtár
Klubkoncert –
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 Hajta-mocsár
és a Zagyva-ártér természeti értékeit mutatja be, népszerűsítve ezzel a
kerékpáros természetjárást. A Hajta
kerékpáros teljesítménytúra két útvonalán 50 km-es és 36 km-es táv bejárására lesz lehetőség.
A Zagyva körül tekergő 18 km-es
túráját 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

Jászberényi Prima díjasok
Jászberényiek is sikeresen szerepeltek a Prima gálán. A szeptember 16án megrendezett ünnepségen került
sor a Területi Prima díjak átadására.
m. t.
A Jászság Népi Együttes
kapta a „Prima”díjat, valamint
Csörgő Csaba építészmérnök elismerést vehetett át. A Jászság
Népi Együttes díját Szűcs Gábor
vette át.
Az ünnepség keretén belül
a 2019. évi Megyei Vállalkozói
díjak átadására is sor került. A
kitüntetett tíz személy között
a jászberényi Baráth Gábor a
„2019. év biztonságtechnikai
mérnöke” címet kapta. Baráth
Gábor villamosmérnök, biztonságtechnikai mérnök, tűzjelző rendszertervező mérnök.
Egyéni vállalkozóként dolgozik.
Munkája a tűzjelző rendszerek tervezése, beüzemelése és
időszakos felülvizsgálata. Több
országos hálózattal rendelkező
cégnek dolgozik. Több helyi és
környékbeli cég, intézmény tűz-

jelző rendszereit tervezte, beüzemelte
és felülvizsgálja. Munkájára igényes,
segítőkész, üzleti partnereinek szabadidejében is rendelkezésükre áll. Számára a díjat Oszvald Nándor adta át, aki
korábban az év ötvös mestere volt.
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Eső csillámlik, huncut napsütés kacsint
Csütörtökön jelentősebb csapadék várható, és az északnyugati szél is feltámad. A
maximum-hőmérséklet 15-21 fok között
alakul. Pénteken közepesen felhős lesz az
ég, de szombaton és vasárnap már a napsütés kerül előtérbe, csak elszórtan alakulhat
ki kisebb zápor. Hétvégén délutánonként
19-25 fokra van kilátás. A kissé felhős, de
meleg idő jövő hét közepéig kitart.
A népi jóslat szerint Szent Mihálykor
a keleti szél, igen kemény telet ígér. Ha
Szent Mihály napján - szeptember 29-én
- itt van még a fecske, karácsonyig legelhet
a kecske.

Nyert állásból kiesés
A labdarúgó Magyar Kupa
országos táblájának első fordulójában, Sényőn a legjobb
64 közé jutásért lépett pályára
a Jászberényi FC csapata. A
szintén a harmadosztály Keleti csoportjában szereplő házigazdák ellen az utóbbi hetek
gólszegényebb játékát igyekeztek feledtetni a mieink.
Szőrös Zoltán

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

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

október 2. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

október 3. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

október 4. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 30. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 5. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 1. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 6. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 28. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt
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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.

Német Gyula, a csapat vezetőedzője újra ott lehetett a
kispadon, és ahogy az lenni
szokott, néhány korábban kevesebb
lehetőséget kapó futballistát is a kezdőbe jelölt a kupában. Sérülések miatt
is voltak hiányzók, ám az első félidő
alapján úgy tűnt, meglehet a továbbjutás. Kiegyenlített játék mellett mindkét
oldalon adódtak helyzetek, a 40. percben aztán a fiatal Nagy Szabolcs egy
labdaszerzés után 18 méterről kilőtte
a bal alsót (0-1), majd a félidő utolsó
percében Süttő szabadrúgásból vágta a
hazai kapu bal felső sarkába a labdát
(0-2). Bár a futball egyik bölcsessége,
hogy a 2-0 az egyik legveszélyesebb
eredmény, arra nemigen lehetett számítani, ami a második játékrész elején
történt. Bennmaradtunk az öltözőben,
és alig három perc elteltével a sényőiek

szabadrúgásból találtak be Klepács révén (1-2), majd a szépítést négy perc
múlva egyenlítés követte, miután
egy szöglet után visszagurított labdát
Kapacina Valér 13 méterről lőtt a bal
felsőbe (2-2). És még nem volt vége
a rövidzárlatnak, az 56. percben egy
beadás kiperdült kapusunk, Menczeles
kezéből, és a tömörülésben balszerencsés módon saját játékosról, Balogh Milánról pattant a kapuba, öngól (3-2). A
lidércnyomással felérő nyolc perc után
igyekezett talpra állni a berényi gárda,
ám a vetélytárs – kihasználva lélektani
előnyét – tartani tudta az eredményt.
Mivel nem sikerült feltörni a szabolcsi
védelmet, így búcsúztunk a Magyar
Kupa küzdelmeitől. Maradt a keserű

tanulság, hogy viszonylag biztos előny
tudatában is maximális koncentrációra
van szükség.
Sényő-Carnifex FC – Jászberényi
FC 3-2 (0-2)
Folytatás immár a bajnokságban,
mégpedig egy nem éppen könnyűnek
ígérkező összecsapással. Szeptember
29-én, vasárnap 16 órától Debrecenben, a több volt élvonalbeli játékossal
rendelkező DEAC ellen lépnek pályára
Ludasiék. Az ellenfél erejét jelzi, hogy
a kupában az NB II-es Csákvárt győzte le, a bajnoki tabellán pedig harmadikok a Kondás Elemér által irányított
hajdúságiak. Előnyük azonban mindössze egy pont, így egy nagyon várt
bravúrral eléjük léphetne a JFC.

maradt meg hírmondónak, így nem volt
meglepő az összeszokottság hiánya az
amúgy is fiatal hölgyeknél. A rutinosabb
földváriak ezt ki is használták, és 7-1 arányú győzelmet arattak. A JFC egyetlen

gólját Rácz Roxána szerezte.
A következő helyszín két hét múlva
Fegyvernek lesz, akkor majd lányainknak
Tószeggel és Karcaggal kell felvenniük a
versenyt. Reméljük nagyobb sikerrel.

Látványos gimnasztika kupa

van a szőnyegen szer nélkül. Azon túl,
hogy ugrások, forgások vannak benne, nagyon fontos a testtechnika, a
hullámok, a szép összhangban végzett
mozgás. Kicsit leegyszerűsítve talán
olyannak tűnik, mint egy szinkrontorna
- mondta el Suba Lívia, a Pannon AGG
Hungary Sportszövetség elnöke.
Erre a versenyszámra Berek Irina készítette fel a berényi lányokat, akik két
korcsoportban is a dobogó tetejére állhattak. Katona Laura tanítványai pedig
a fent felsorolt egyéni versenyszámokban
indultak és ragyogó eredményeket értek
el. Nagy Andrásnak az önkormányzat
Humán Erőforrás Bizottság elnökének
volt dolga az eredményhirdetésnél, hiszen
a Jászberényi GSE versenyzőinek összesen 12 arany, 3 ezüst-, és 6 bronzérmet
adott át, de természetesen a vendégek is
sok érmet elvittek haza Jászberényből.
A verseny végén fáradtan és kissé
berekedve Katona Laura, a JGSE edzője örömmel nyilatkozta, hogy ismét
sikeres volt a rendezvényük, így készülhetnek a jövő évi – jubileumi – X. Jász
Gimnasztika Kupára.

Nem sikerült
a rajt
Elkezdődött a pontvadászat a megyei
női labdarúgó-bajnokságban is. A korábbi évekhez képest a berényi lányok
ezúttal nem az eddigi Pest, hanem a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei küzdelemsorozatba neveztek.
Pesti József
Tiszaszentimre adott otthont az első
játéknapnak, melyen a sorsolás értelmében két fordulót játszottak a csapatok.
A nevezett nyolc gárda közül azonban a
Szolnok Fanatic SE nem érkezett meg, így
két együttes, a Tószeg és a Jászberényi FC
csak egy-egy mérkőzést vívott. Ezeket az
összecsapásokat nem kell a későbbiekben
lejátszani, az előbb említett két klub 3-0ás gólaránnyal megkapja a három pontot.
A mieink a nap utolsó mérkőzésén
Tiszaföldvár ellen léptek pályára. Az
előző évi keretből mindössze két játékos

 folytatás az 1. oldalról
Erre készültünk már hónapok óta.
Ennek ellenére nem tettünk a lányok
nyakába terhet, hanem azt várjuk tőlük, hogy a legjobbjukat nyújtsák hazai
környezetben. – mondta el Katona Laura a JGSE edzője.
Úgy tűnik, hogy a lányok éltek a bizalommal és nagyszerűen szerepeltek.
– Első lettem a karika- és a szabad
gyakorlatban és így az összetett versenyben is. A karikával, dobásokat ugrásokat,
forgásokat és még különböző elemeket
kellett megcsinálnom. A szabadgyakorlatban viszont az elemek nem szerepeltek. – mondta szerényen Bugyi Ariella
Zoé a JGSE három aranyérmet szerzett
versenyzője. Az idei ritmikus gimnasztikaverseny kibővült egy másik hasonló
sportággal is, nevezetesen az esztétikus
csapatgimnasztikával. Tulajdonképpen a
nemrég alakult Pannon Esztétikus Csapatgimnasztika Sportszövetségnek ez volt
az első hivatalos versenye. Ez a sportág a

művészi tornából született már több éve,
de a magyar klubok csak mostanság kezdenek kapcsolódni ehhez a sportághoz.
- Mint a nevében is benne van, ez
egy csapatsport, egyszerre több tornász

