A bölcsőde a mi méltóságunk

Átadták a Magyar utcai hatcsoportos
önkormányzati bölcsődét, amely hetvennyolc
apróságnak biztosít korszerű nevelési helyszínt.
Írás a 2. oldalon

Választási melléklet

A Jászkürt Újság összesítőjében az október
13-i önkormányzati választáson induló
egyéni és polgármester-jelölteket ismertetjük.
Melléklet a 4-7. oldalakon

A bajnok emléke

Sárközi István labdarúgó olimpiai
bajnok tiszteletére avattak emléktáblát
október 6-án, a városi pályáján.
Cikk a 8. oldalon
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A száz éve lerakott hídfő

Jászberény város lapja

A Jász Múzeum jubileuma
A Jász Múzeum életében kiemelt jelentőséggel bír az idei esztendő, hiszen az
intézmény megalakulásának 145. évfordulóját ünnepli az évben. Október
4-én jubileumi rendezvény keretében
adóztak a meghívottak a tudomány
és a közművelődés szolgálatában álló
közösség értékgondozó munkája előtt.
Kazsimér Nóra

Ritkán adatik meg, hogy egy intézmény századik születésnapját ünnepelhetjük. Október 2-án, szerdán a
Szent István Általános Iskola és Gimnázium centenáriumi ünnepségének
résztvevői azon szerencsések közé tartoznak, akik részesei lehettek a történelmi eseménynek, amelynek megkoronázásaként leleplezésre került Máté
György Szent István királyt ábrázoló
alkotása az iskola bejáratánál.
Kárpáti Márta
Az iskolaudvaron helyet foglaló
ünneplő közönség felett tornyosuló
esőfelhők sem tudták elrontani a centenárium emelkedett hangulatát, csupán az ernyők nyíltak és záródtak az
időjárás szeszélye szerint. Szerencsére

a sötét fellegekből nem hullott komolyabb eső, így maradéktalanul részesei
lehettünk a tervezett programoknak,
amely során ünnepi beszédek, dalok,
muzsika és tánc, egyházi áldás emelte a
centenáriumi ünnepség fényét.
Lakatos Lilla második osztályos kisdiák csengő énekszava nyitotta a műsort, amely az intézményvezető Pomázi Imréné köszöntőjével folytatódott.
Házigazdaként örömmel üdvözölte az
önkormányzat és a hivatal képviselőit,
a társintézmények, iskolák, óvodák városi intézmények vezetőit, munkatársait, a jelenlegi és nyugdíjas kollégákat,
diákokat, szülőket.
Vass Albert soraira reflektálva kifejtette, mindannyiunk feladata a hídépítés, amelynek egyik pillére a múlt, a
másik lába pedig a jelen, az itt és most.

Perzsa kapcsolatok
Ali Rastroo iráni művész számítógépes technikával készült alkotásainak
nyílt kiállítása október 3-án, csütörtök délután a Szikra Galériában. Az
ifjú yazdi egyetemista készítette a Városháza udvarát díszítő nagyméretű
falfestményt is, amely iráni testvérvárosi kapcsolatunkat hirdeti.
kárpáti
A több mint húsz évre visszatekintő
testvérvárosi kapcsolat Yazd és Jászberény
között élénk kulturális életet él. Részesei
lehettünk már fotókiállításnak mindkét

településen, megcsodálhattuk a perzsa
tárgyi kultúrát, volt hangszerbemutató,
koncert, ételkóstoló. Sisa József ötvösművész alkotása Yazd terét díszíti, míg
az iránt jelképező széltorony a berényi
Városháza udvarán tekinthető meg. A városvezetés célja, hogy Jászberény lakói és
minden érdeklődő egy még nagyobb szeletet kapjanak az iráni, perzsa kultúrából.
Ezt a törekvést célozza az újonnan kialakított Yazd sétányt díszítő falfestmény is,
amelyet a magyar Himnusz inspirálta,
perzsa motívumokkal megjelenített alkotásban álmodott meg Ali Rastroo.
folytatás a 11. oldalon 

A hídfők között végigsétálva meg kell
állnunk egy-egy pillérnél, hogy tisztelettel adózzunk az előttünk járóknak,
felfedezzük a múlt értékeit és erőt,
hitet merítsünk a következő évtizedek
munkájához. A mai napon egy száz
éve lerakott hídfőre tekintünk vissza.
Majdnem napra pontosan 1919. október 10-én a Jászberényi Magyar Királyi
Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző Intézet tanári testülete határozatot
hozott a gyakorló iskola megalapításáról. Azóta sok sok generáció váltotta egymást az iskola falai között. Az
igazgatónő megköszönte valamennyi
itt tevékenykedő pedagógusnak, hogy
megőrizték a hivatásukba vetett hitet,
hittek a nevelés lehetőségében, a pedagógusmunka fontosságában.
folytatás a 3. oldalon 

Türelem, bátorság
és kitartás
A Konkoly Electro Kft. május óta a
Fémnyomó úton új, 1700 négyzetméter
hasznos területű csarnokban végzi munkáját. A csarnok ünnepélyes avatására és
a már megvalósult, valamint a folyamatban lévő pályázatok bemutatására kedden délelőtt került sor Rákossy Balázs
Európai Uniós források felhasználásáért
felelős államtitkár jelenlétében.
k. m.
Az ünnepélyes projektátadón megjelenteket, köztük Rákossy Balázs államtitkárt, Pócs János országgyűlési
képviselőt, Szabó Tamás polgármestert,
a kollégákat, a képviselő-testület tagjait Konkoly Szabolcs ügyvezető igazgató
köszöntötte. Elsőként Szabó Tamás
polgármestert szólította mikrofonhoz a
rendezvény megnyitása céljából.
– A városban igen sok vállalkozás működik, amelyek igénylik egymás együttműködését, így segítve a város gazdasági teljesítményének növelését. Büszkék vagyunk
azokra a kis- és középvállalatokra, amelyek
termelési értéket, foglalkoztatási létszámot
tekintve ebbe a kategóriába tartoznak.
folytatás a 7. oldalon 

A Jász Múzeum valamint a Jász Múzeumért Alapítvány nevében Hortiné dr.
Bathó Edit köszöntötte az ünnepélyen
megjelenteket. Mint fogalmazott, mi,
jászok nagyon szeretünk ünnepelni, és
jelen esetben minden okunk meg van
rá, hiszen 145 év nagy idő, különösen
egy közgyűjtemény életében. Köszönettel fordult a sorokat megtöltő vendégekhez, majd a díszasztalnál ülőket,
Szabó Tamás polgármestert, Győrfi Sándor regnáló jászkun főkapitányt, Farkas
Ferencet, a Jászsági Önkormányzatok
Szövetsége elnökét, Nemes József jászkapitányt, Gál-Dobos Beátát, a Jászkerület
Nonprofit Kft. igazgató-helyettesét,
továbbá dr. Bereczki Ibolyát, a Pulszky
Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
elnökét üdvözölte.
A városi és egyházi elöljárók, jászkapitányok, a múzeumi, az oktatási és
a kulturális intézmények, vállalatok,
civil szervezetek és múzeumbarátok sokaságára tekintve hozzátette, a rendezvényen részt vevők jelenléte önmagáért
beszél, és jól példázza, milyen nagy tisztelet és szeretet övezi a Jász Múzeumot.
A köszöntések sorát Szabó Tamás
nyitotta meg, aki meghitt közösségi ünnepként aposztrofálta a jeles alkalmat.

„Tulajdonképpen olyan, mintha egy
nagy család volna most jelen, maga az
ünnepség pedig egy bensőséges összejövetel, a család egy tagjának születésnapja.” A folytatásban három meghatározó
életteret emelt ki, ahol az emberek lelkületet, szellemiséget alakító érzelmeket
tapasztalhatnak meg, ilyen a könyvtár, a
templom és a múzeum. Mind a három
helyszínt tisztelet, csönd, áhítat jellemzi
évszázadok óta, és bárhová is vezessen a
technikai fejlődés, ezekre mindig és mindenkor szüksége lesz az emberiségnek.
„Mi történik akkor, amikor egy múzeum kilép a maga életteréből, a maga
körülvett, épített világából. Van nekünk
egy olyan intézményünk, ami bizony
megtette ezt, nem először, és már nem
mostanában, kitölti a város tereit, közösségeit, mindamellett, hogy önmaga is
egy olyan közösséggé vált – a múzeumi
dolgozókkal és önkéntesekkel – amely a
város életét jelentősen meghatározza.”
folytatás a 9. oldalon 

A szépkorúak mosolya
A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény dolgozói kollektívája Idősek
napi kulturális műsorral kedveskedett
a szépkorú lakóknak október 3-án.
kazsimér
Az Idősek napjáról 1991 óta minden évben október elsején emlékeznek meg a világ különböző országaiban, többek között hazánkban is. A
programsorozat célja, hogy felhívják a

figyelmet a méltóságteljes időskorra –
fogalmazott Bozóki Jánosné intézményvezető köszöntőjében, majd hangsúlyozta, az otthonban régre visszanyúló
hagyományai vannak a közös ünnepnapoknak, a jeles alkalmak méltó megtartásának. A megjelentek között üdvözölte Pócs János országgyűlési képviselőt
és Szabó Tamás polgármestert, akik cserepes virággal lepték meg az ESZI idős
közösségét.
folytatás a 8. oldalon 
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A bölcsőde a mi méltóságunk
Hat csoportban, hetvennyolc apróságnak helyet biztosítva ünnepélyes avató
keretében hivatalosan is megnyílt a
Magyar utcai önkormányzati bölcsőde kedden délután, négy órakor.
Kárpáti Márta
Az összesen 379,14 millió forintos
uniós és állami vissza nem térítendő támogatás mellett több mint 300 milliós
önkormányzati forrásból megvalósuló
intézmény a használatba vételi engedélyt augusztusban szerezte meg, és
szeptember elején már tudott gyermekeket fogadni az új bölcsőde.
A bölcsődei elhelyezés iránti társadalmi igény folyamatosan növekszik.
Az ellátás a kisgyermekes családok
ellátásának kiemelt eszköze. Ma már
a bölcsőde nem csupán gyermekmegőrző hely, hanem a legkisebbek intézményesített nevelésének helyszíne.
Nem feledhetjük, hogy a bölcsődében
gyermekeink jövőjét tartjuk a kezünkben. A bölcsőde a mi méltóságunk, a
mi jövőnk, de egyben az ország jövője
is – hangsúlyozta nyitóbeszédében Tóth
Mónika intézményvezető, aki megragadta az alkalmat, hogy köszönetet
mondjon mindenkinek a támogatásért,
aki hozzájárult ahhoz, hogy az intézményben valóban minden a gyermekekért és a gyermekekről szóljon.
Szabó Tamás polgármester szeretettel köszöntötte a megjelenteket,
köztük Novák Katalin államtitkárt,
Kovácsné Bárány Ildikót, a Bölcsődei
Ügyek Koordinációjáért felelős miniszteri biztost, Pócs János országgyűlési
képviselőt, dr. Berkó Attila kormánymegbízottat, Piroska Miklóst, a megyei
közgyűlés elnökét, dr. Dobos Róbertet,
a járási hivatal vezetőjét, alpolgármestereket, képviselőket, az egyházak elöljáróit, dolgozókat és szülőket abból
az alkalomból, hogy sor kerül egy új
intézményünk átadására. – Egy intézmény születésénél lehetünk most jelen, egy olyan épület átadásán, amely
a nemrég született legfiatalabb városi
polgáraink ellátását hivatott szolgálni.
A családi nevelés meghatározó az ember életében. Amikor bölcsődébe kerül
a gyermek, akkor az intézmény megpróbálja a családi környezetet pótolni,
és ebben igen nagy szerepe van annak,

Emlékezés

GÖMÖRI JÓZSEF
halálának 8. évfordulójára.
„Ne félj, hogy elfeledünk
sorsunk bárhová vezet,
Emléked szívünkbe zártuk,
a szív pedig nem felejt.”
Szerető nővére,
fia és családja

hogy milyen helyen történik mindez.
Az elhivatott munkatársak megteszik
mindazt, amit a hivatásérzetük kíván,
a környezet, ahol mindez megvalósul, azonban mindannyiunk ügye.
A kapacitásbővítés már egy régi kormányprogram célkitűzése. Az európai
uniós források szintén lehetővé teszik
a támogatást az ez irányú törekvésekben. Az önkormányzat összekapcsolta a kívánalmakat és a lehetőségeket,
hogy mindazt az igényt, amit a szülők
óhajtanak, kielégíthessük. A további
felmerülő igények szerint a városveze-

tés a lehetőségekhez mérten a jövőben
is partner lesz a fejlesztésekben, a támogatásban. Zárszavában a polgármester
kiemelte, azt kívánja az itt ellátásban
részesülő gyermekeknek, szüleiknek és
a dolgozóknak, mindannyian találják
meg ebben a környezetben azt, amit
szeretnének elérni elsődlegesen a gyerekek testi-lelki fejlődése céljából.
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
rendkívül jól teljesít a bölcsődei fejlesztések tekintetében – jelentette ki
ünnepi beszédében Novák Katalin
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszony. Jászberényben az elmúlt
időszakban huszonöt százalékkal megemelkedett a bölcsődei férőhelyek száma, így az országos átlagnak megfelelő
a három év alatti gyermekek intézményesített elhelyezésének biztosítása. Be-

Friss hírek, információk
a Jászság életéről
berenycafe.hu | jku.hu
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rényben a 749 három év alatti gyermek
18 százaléka számára tudnak bölcsődei
ellátást biztosítani, ami az országos
átlagnak megfelelő. Köszönhető ez a
mostani fejlesztésnek, illetve az egyházi
bölcsőde közelmúltban történt átadásának. A szülők számára nehéz döntés, amikor nappali ellátás keretében a
munkavégzés okán idegenekre bízzák
legdrágább kincsüket, a gyermeküket.
A mi feladatunk az, hogy a lehető legszélesebbre nyissuk a lehetőségek tárházát, megadjuk a döntés szabadságát.
Ennek egyik eleme a magas színvonalú
bölcsődei hálózat, kiváló szakképzett
dolgozókkal, akik képesek gondoskodni a jövő generációjának szellemi-fizikai fejlődéséről. Amikor átadunk egy
bölcsődét, akkor elmondhatjuk, hogy a
településen a jövőbe fektetnek a város
vezetői, és az itt élők. Ezúttal szeretném
megköszönni, hogy ehhez mi támogatást nyújthattunk a fejlesztési forrásokon keresztül. Köszönet Jászberénynek,
hogy a legkisebbeknek és családjaiknak
ezt a biztonságérzetet meg tudják adni.
A kormány célja, hogy a mostani ötvenezer férőhelyet is meghaladva
2022-re elérjük a teljes bölcsődei ellátást, tehát mindenki, aki szeretné nappali intézményi ellátásban részesíteni
kisgyermekét, megtehesse azt. Öröm,
hogy egyre növekszik az igény az ellátás
iránt, hiszen ez azt jelzi, egyre nő a nők
foglalkoztatása, egyre többen térnek
vissza a munkaerőpiacra. A megyében
5,2 milliárd forintot tudunk bölcsődei férőhelyek biztosítására fordítani.
A napokban született meg a döntés
kilenc pályázat sikeréről, ami a megyében valósul meg bölcsődék felújítására,
létrehozására. Az önkormányzatoknak
kötelező feladata bölcsődét létesíteni
azokon a településeken, ahol legalább
negyven, három év alatti gyermek él,
illetve legalább öt szülő igényli az ellátást. Mindehhez segítségül a finanszírozási támogatást megnövelte a kormány.
Végezetül Novák Katalin köszönetet
mondott Szabó Tamásnak, és az egész
városvezetésnek a bölcsőde létrehozásáért, valamint az itt dolgozóknak azért,
hogy szívüket-lelküket beletéve, idejüket, energiájukat nem sajnálva vigyáznak gyermekeinkre, végzik szolgálatukat
azért, hogy a jövő generációja a lehető
legfelhőtlenebbül élje élete első éveit.
Pócs János mindenekelőtt egy-egy
csokor virággal köszönte meg Tóth
Mónikának és Novák Katalinnak áldozatos segítő munkájukat, amivel támogatták az intézmény megvalósulását.
Mindezen túl köszönetet mondott a
vállalkozónak, hogy az épületet kiváló
minőségben elkészítette, a megyei közgyűlésnek a támogatásért és Szabó Tamásnak, hogy a költségvetésből a város
hozzátette a megvalósuláshoz hiányzó
milliókat.
Dr. Novák István érseki tanácsos

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Emlékezés

VAS ISTVÁN

(1972-2014)
halálának 5. évfordulójára.
Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
ezek a fények világítsanak neked.
Emléked örökké itt van velünk,
amíg élünk, Te is élsz velünk.
Szerető családja

„Pihen a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz,
mely értünk dolgozott.
Itt hagytál minden álmot, vágyat,
nem mesélsz már az unokáknak,
Csak a bánat és a könny maradt
utánad.”
Szerető családod

goznak és a szolgáltatásban részesülnek
találkozzanak az Atya szerető jóságával.
– Áldd meg azokat, akik munkájukkal
és szeretetükkel hozzájárulnak ahhoz,
hogy az itt lévő gyermekek a Te képmásodra növekedjenek és gyarapodjanak
kedvességben, bölcsességben és szeretetben! – bocsájtotta útjára a bölcsődét
megcsodáló közönséget.

Vagyok, aki vagyok…
4. éve már minden áldott reggelen én vagyok az ébredés,
a napsütés, a szél, avagy a jégverés, a levendula illata,
a gyermek felhőtlen mosolya…

KAZINCZY KÁLMÁN
(1951-2018)
halálának 1. évfordulójára.

áldotta meg és szentelte fel az épületet. Hasztalan az ember iparkodása, ha
nincs rajta Isten áldása. Mindemellett
boldogságunk alapja a gyermeki lelkület megőrzése – emlékeztetett Jézus szavaira Novák atya, majd imára szólította
a megjelenteket az áldás előtt. Kérte az
Istent, áldja és szentelje meg ezt az épületet, adja meg, hogy akik benne dol-

SZABÓ IMRE

(1933-2019)
temetésén megjelentek,
jelenlétükkel, virágaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Szeretettel búcsúzik
Lányod és fiad, valamint
családtagjaik.

- Tőletek nem visz messze soha!
Új családok épülnek, benne a lelkek szépülnek, s
a szeretetnek hála, esténként Veletek fakadok imára.

Vas Józsefné

Kispál Erzsébet (1955 - 2015)

Város
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3. oldal

A száz éve lerakott hídfő
 folytatás az 1. oldalról
Hálás szavakkal emlékezett meg az
igazgató elődökről, akik jól felkészült
szakmai vezetői voltak az iskolának.
Szintén köszönetet mondott a kollégáknak, azért hogy lehetővé tették, teszik egy színvonalas iskola működését.

től a mai modern intézménnyé vált.
Az iskola történetének felidézését követően a Viganó AMI itt tanuló diákjai
néptáncbemutatóval örvendeztették meg
a közönséget, majd Pócs János köszöntötte a születésnapos intézmény képviselőit.
Köszönetét fejezte ki a mindig példaér-

Bizalmát fejezte ki, hogy minden
itt végzett diák szeretettel emlékszik
vissza egykori alma materére. A színvonalas oktatás bizonyítéka a bizalom,
amivel a Tankerület megtiszteli az iskolát, és a számos elismerés és kitüntetés, amelyet az itt dolgozók és maga az
intézmény is begyűjtött az évek folyamán. A legutóbbi Város Napján az önkormányzat Pro Urbe érdeméremmel
ismerte el az iskola nevelőtestületének
lelkes, dinamikus csapatát, eredményes
tevékenységét, amely nagy örömmel és
büszkeséggel tölti el a nevelőtestületet,
közösségi élményt adott és erőt ad a további munkához.
Az igazgató asszony megköszönte az
alkotóknak – Stelkovicsné Kreuter Anikó
olvasószerkesztőnek és Buschmann Éva
tördelőszerkesztőnek, a volt és jelenlegi
diákíróknak –, a közreműködő munkát
a Centenáriumi Évkönyv létrehozásában.
Végezetül köszönetet mondott a
kollégáknak és valamennyi szellemi és
anyagi segítséget nyújtó támogatónak
azért, hogy az intézmény meg tudta
őrizni az elődök örökségét és remény
szerint ugyanilyen sikerrel továbbviszi
a jövő számára.
A következőkben az elmúlt száz
év küzdelmeinek mérföldköveinél dr.
Zrupkóné Pernyész Lívia tanárnő beszámolója alapján időzhettünk el egy-egy
pillanatra. Halmos Béla első igazgatótól
hosszú és kanyarokkal teli utat járt be az
iskola élete, míg a szerény körülmények-

tékű pedagógusoknak, akik az évszázad
alatt csiszolták a tehetségeket meghagyva a legszebb emléket a diákok lelkében
arról, milyen jó ide járni, itt élni. Beleplántálták a jász öntudatot a gyerekek lelkébe. Köszönetet mondott a szülőknek,
akik a Jászságba, Jászberénybe hozták
világra gyermekeiket és a redemptio örököseként adták tovább a haza, a család,
a szülőföld iránti szenvedélyes szeretetet.
Tisztelet a hajdani diákoknak, akiket az
intézmény kiváló embernek, szülőnek
nevelt, akik szerteviszik a világban a Jászság, az iskola jó hírnevét. Az eltelt száz év
alatt óriási utat tett meg az intézmény. Az
elsők olyan tartást, hagyományt teremtettek, amelyek biztosították az iskolának
mindvégig, hogy Jászberény kiemelkedő
oktatási intézménye legyen.

Átadták a Déryné-díjakat
A jászberényi születésű Déryné Széppataki Róza emlékére rendeztek ünnepséget október 7-én, a Jász Múzeumban. A
történelmi előadással és zenei élmén�nyel kiegészülő esemény adott apropót
az első magyar opera-énekesnő nevével
fémjelzett plakettek átadásának is.
kazsimér
A Dérynéről elvezetett utca emléktáblájának koszorúzását követően a szervezők délután 16 órára várták az érdeklődő hallgatóságot a 145 éves Jász Múzeum
épületébe. Metykó Béla helytörténeti kutató idézte meg a város szülöttének emlékét, „Déryné, aki még életében legenda
lett” című vetített képes előadásában.
Déryné Széppataki Róza a színművészek kalandos életét élte, csengő hangjára
már idejekorán felfigyelt környezete. A
sikerek hatására próbált szerencsét Budapesten, ahol nem sokat vártak az apró
termetű gyermeklánytól, akinek áriájától
végül elnémult a közönség. Társulati tag,
1813-tól színészfeleség, magyarságára

büszke, a magyar nyelvért kitartóan harcoló művész volt, aki felvirágoztatta a hazai opera műfaját, és leiskolázta a kor férfi
előadóit. Többek között Miskolcon, Pozsonyban, Sopronban és Szombathelyen
is dalra fakadt, szinte nem volt olyan helye az országnak, ahol ne ismerték volna a
nevét. Népszerűsége az intrikák hatására
azonban csökkenni látszott, végül vidékre vonult, majd az évek múlásával hangja

Száz év távlatát egy intézmény életében nehéz megízlelni. Nehéz felfogni
mennyi történés és küzdelem, milyen
óriási teljesítmény áll az elmúlt évek
mögött – szólt köszöntőjében Szabó
Tamás polgármester. Gyakorló iskolának lenni mindig kiemelt és nagy tekintélyű pozíció. Ez elsősorban azoknak a
pedagógusoknak az érdeme, akik pontosan tudták, hogy kezükben nem csak
a jövőt általában építő és alapító lehetőség van, de a soron következő nemzedéket is tanítják szakmára, akik majd
ugyanolyan odaadással és eredményre
törekedve végzik a tanítói munkát,
mint ők maguk. Ebben a száz évben az
iskola sorsa összeforrott a felsőoktatással, a tanítóképzővel, ahogy Jászberény
hírneve is a pedagógusképzés színterének fogalmával olvadt össze. Ebben a
város hírnevét öregbítő munkában igen
nagy szerepe volt a most száz éves gyakorló iskolának is. A város mindenkori
vezetésének az előzőekhez hasonlóan
feladata lesz intenzíven támogatni az
iskolát és vele együtt a felsőoktatást.
Ezen gondolatok jegyében kívánta a
jubileumi alkalomból a kitűzött célok
további sikeres megvalósulását.
Csiki Zsolt, a marosvásárhelyi Szász
Adalbert Sport Líceum igazgatója a
testvériskola szívből jövő gratulációját
tolmácsolta, és köszönetet mondott az
intenzíven ápolt kapcsolatokért, személyes barátságokért. Hálával említette
a magyar kormányt, amiért a Határtalanul program létrehozásával megkön�nyíti a kapcsolatépítést az anyaország és
a határon túl élő magyar diákok, pedagógusok számára.
A köszöntők sorát Réz Lóránt zongoraművész játéka és a Palotásy János
Zeneiskola növendékének, Szűcs Eme-

is megfakult. Utoljára 1868-ban lépett
színpadra, Egressy Ákos jutalomjátékán.
A Déryné-emlékplakettek átadására is sor került, melyeket az irodalom,
a színjátszás, a zene vagy a tánc területén kiválót alkotók részére ítélnek oda
minden évben. Ez alkalommal Kovácsné
Lajos Krisztina népdalénekes, és Molnár
László népzenész érdemelte ki a rangos
elismerést. Az ünnepély zárásaként GálBenedek Mária énekművész, valamint a
Palotásy János Zeneiskola növendékeinek nívós produkcióját élvezhettük.

sének oboa előadása szakította meg,
kellemes perceket szerezve és némileg
feledtetve a szemerkélő esőcseppeket.
Telek Béla, az Eszterházy Károly
egyetem Jászberényi Campusának
nyugalmazott főiskolai tanára, egykori
gyakorlós diák és tanár az alma materben töltött gyermekkori és pedagógusi
élményeinek emlékét osztotta meg a
hallgatósággal a következő percekben.
A szovjet csapatok 1945-ös kivonulása
után hagyott borzalmas pusztítástól a
legutóbbi évek történéseiig ívelő emlékfolyam Telek Béla hangulatos előadásában plasztikusan megelevenítette
a múltat a jelenlévők számára.
Az udvartól az iskola tanulójának
előadásában felcsendülő népi énekkel
búcsúztak az ünneplők, hogy átvonulva az intézmény bejáratához leleplezzék
Máté György alkotását, az iskola névadója, Szent István király bronz szobrát. A bejáratnál ismét Pomázi Imréné
igazgató asszony osztott meg néhány
gondolatot az iskola közelmúltjából,
amikor a fenntartóváltás aggodalmait

kellett átélniük. Beszámolt a legfrissebb
energetikai fejlesztésekről, amelyek
megvalósításában a tankerület és az
önkormányzat is támogatták az intézményt. Az elért eredmények méltóvá
teszik az iskolát Szent István nevének
viselésére. Az igazgató asszony hálát
mondott a most avatásra kerülő alkotás
létrejöttéért, elsősorban Máté György
szobrászművésznek, aki már nem érhette meg művének leleplezését.
A szobrot Pomázi Imréné intézményvezető, Szatmári Antalné és
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármesterek,
valamint Zsembery Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ vezetője
leplezték le. Szántó József főapát ima
és intelmek mellett szentelte fel az
alkotást. Mező István lelkész szintén
megáldotta a szobrot, majd zárásként
a vechtai testvérváros egyházi küldötte
mondott köszöntőt.
Az ünnepség további részében az
emeleten berendezett iskolatörténeti
kiállítás megtekintésére és állófogadásra
invitálták a házigazdák a megjelenteket.

Kosaras fejlesztések
Szeptember 3-án, csütörtök délelőtt Szabó Tamás polgármester a Bercsényi úti
iskolában tartott sajtótájékoztatót, ahol
a sportcsarnok felújított tetőszerkezetét
mutatta be, illetve beszámolt a folyamatban lévő sportcélú fejlesztésekről.
k. m.
A multifunkcionális Bercsényi úti
sportcsarnok tetőszerkezete a nyáron
beázott, szükségessé vált sürgős felújítása. Lecserélték az egész tetőzetet
és hőszigetelést is kapott az épület. A
kétezer-háromszáz négyzetméter felületet a TAO-s rendszert kihasználva
nettó negyvenmillió forint ráfordítással – amelyből harminc százalék az
önkormányzati támogatás –, sikerült
átépíteni. A későbbiekben még kopolit
borítást is kap majd az épület.
Ez a felújítás csak egy része az idei
sportcélú fejlesztéseknek, amelyek a
kosárlabda sportegyesület érdekkörében zajlanak. Jelenleg a végéhez közeledik a Szántai kertben pálya felújítá-

sa, illetve a műfüves focipályák között
most alakítják ki a hárompályás szabadtéri kosárcentrumot, a kosárligetet
– tájékoztatott a polgármester.
Hőgye István, a JKSE Kosársuli ügyvezetője kalauzolta el lapunkat a kosárlabdapályák megtekintésére. A Szántai
kertben elmondta, hogy a megerősített
és néhány méterrel az előzőekhez képest
áthelyezett kosárlabdapálya alapja már
készen van. A teljes megszilárdulást követően látványos műanyag borítást kap
a felület. A kosárpalánkokat is kicserélik, jelenleg a tartószerkezet betontuskóinak megkötésére kell várakozni. A pályát a hónap végén már birtokba vehetik
a gimnázium tanulói, és az eddigiekhez
hasonlóan a nagyközönség is.
A kosárligetben a tereprendezés zajlik, az alap még az idén ősszel elkészül. A
Szántai kerthez hasonlóan ezek a pályák
is színes műanyag borítást kapnak, ami
majd tavasszal kerül a felületre. A bitumenes pályákon addig is lehet játszani,
bár a labdákat nem nagyon kíméli ez a
felület – árulta el Hőgye István.
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Dobrosi Péter

A Mi Hazánk Mozgalom polgármester-jelöltje

Tisztelt Választópolgárok! Kérem, támogassák
polgármesterré választásomat. Dobrosi Péter
vagyok, nyugalmazott rendőr alezredes, tartalékos honvéd százados.
Feleségemmel Jászberény külterületén, Portelken
élek. Két fiatal felnőtt gyermekem van. Számomra
mindig fontos volt az aktív részvétel annak a közösségnek az életében, ahol mindennapjainkat éljük, és a
természetvédelem és a környezettudatos gazdálkodás
is mindig a szívügyem volt.
Egész felnőtt életemben azon dolgoztam, – tulajdonképpen ez volt a hivatásom –, hogy segítsek a
bajba jutott embereknek, majd miután leszereltem,
tartalékos katonai szolgálatot vállaltam. Ennek során
többször tapasztaltam, hogy a déli határ mentén élők

milyen hálásak az ottlétünkért. Korábbi munkám
során főként szervezői, vezetői feladataim voltak, így
módom volt sok esetben konkrét segítséget nyújtani
kollégáimnak leküzdeni a bürokráciát. A mai napig
többször megkeresnek emberek, hogy ebben, vagy
abban próbáljam meg támogatni ügyüket.
Azt gondolom, hogy aki ismer, az tudja, hogy
van bennem egy jó szándékú tenni akarás.
Az országos, de a helyi közéletet is figyelve azt
gondolom, hogy szükség van egy olyan ellenzékre,
amely következetesen és hitelesen tolmácsolja gondolatait, tud igazat adni és támogatni jó gondolatokat.
Következetesen azt cselekszi, amit mond. A jelenlegi
vezetés nagy társadalmi támogatottságot élvez, amit
én nagyon tisztelek, de vezetőink éppen ezért álláspontom szerint kissé túlhatalmat birtokolnak.
Legfontosabb feladatnak tartom az egészségügyi dolgozók helyzetének javítását. A városban
számtalan megszállott pedagógus és sportszakember dolgozik azon, hogy fiataljaink minél erősebbek
és talpraesettebbek legyenek. Ezen mozgalmakra
sokkal nagyobb figyelmet és anyagi támogatást kell
fordítani. A közrend, közbiztonság javításában a
rendőrségen eltöltött 22 évem nyújt segítséget.
Bízok abban, hogy Önök olyan polgármestert
és képviselőket választanak, akik a munkát szolgálatnak tekintik, a város és a közösség érdekeit
mindig szem előtt tartva.

Budai Lóránt

1. sz. választókerület
Kocsán László
Független
Az eredményes képviselői
munka megvalósításához az
Önök szavazata elengedhetetlen. Ennek eléréséhez kérem bizalmukat. Amit ezért várhatnak
tőlem: Hiteles kommunikáció,
innovatív szemlélet, kulturális
értékek, őszinte képviselet, hagyományőrzés, kreativitás.

Az Önök támogatásával, a
fenti értékeket prioritásként kezelve, Jászberényért dolgozva, de
a körzet dolgait elsődlegesen szem
előtt tartva szeretném képviselni
Önöket Jászberény Önkormányzatában. Kérem, tiszteljen meg
bizalmával! Öné a választás!
Hajnal-Nagy Gábor
Fidesz-KDNP
Tősgyökeres jászberényi vagyok, két gyermek büszke édesapja. Közgazdász, adótanácsadó,
könyvvizsgáló egyetemi és felsőfokú végzettségekkel rendelkezem. Nagy megtiszteltetés volt
alpolgármesternek lenni 2014től, így tudásommal, munkámmal szolgálhattam városunkat.

A Közösen Jászberényért Egyesület polgármester-jelöltje

Egyesületünk legfőbb célja, hogy aktívan alakítsa a közéletet. Szeretnénk bevonni és nagyobb közéleti aktivitásra sarkallni a város
lakóit. Nagy hangsúlyt fektetünk a segítőkészségre, a természetvédelemre és arra, hogy Jászberény olyan európai város legyen, ahol működik a demokrácia, és ahol a pártok és a civilek
képesek, és tudnak is együttműködni a város
számára fontos célokért. Ez az össz-ellenzéki
együttműködés a garancia arra, hogy a következő öt év nem pártpolitikai csatározásokról
szól majd, hanem a város fejlődéséről.
2010 óta vagyok önkormányzati képviselő,
itt Jászberényben. Ismerem a helyi önkormányzat
működését, látom az erősségeket, de tisztában vagyok a hiányosságokkal is. 2014 óta már a Megyei
Közgyűlés munkájában is aktívan részt veszek. Ismerem és képviselni tudom a város területfejlesztési céljait. De ami talán még ennél is fontosabb,
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hogy jászberényi vagyok. Jászberényben születtem,
Jászberényben élek, szülővárosom iránti ragaszkodásomhoz kétség sem férhet. Szeretem Jászberényt,
szeretem az itt élő embereket, és szeretnék végre valóban tenni értük. A jászberényi önkormányzatnál
is gátolja a helyi közakarat érvényre jutását a kormányzati gyámság. A döntések pártutasítás szerint
születnek. Meggyőződésem, hogy a város vezetése
csak befolyástól mentesen, magán- és pártérdekek
nélkül működhet. A redemptio örököseiként az
egyik legnagyobb büszkeségünk az a hagyomány,
mely elutasítja a hatalmi elvárásoknak való szolgai
megfelelést. Ez a szabadság pedig csak egyetlen zsinórmértéket ismer: ez pedig a közérdek. Eltökélt
szándékom, hogy szemléletváltást hozzak az önkormányzat munkájába. Az elmúlt évtizedek arról
szóltak, hogy a pártok egymással civakodtak, miközben a megoldatlan problémák csak sokasodtak.
Ez nem vezet előre, csak a lassú pusztulásba.
Megválasztásom esetén ezért sok mindent új alapokra helyeznék a városban. Legfőbb célunk tehát,
hogy a jászberényiek mindennapjait megkönnyítsük
annak érdekében, hogy boldogan, biztonságban és
szabadon élhessenek! Október 13-án mi döntünk!
Tegyünk magunkért, tegyünk szeretteinkért, barátainkért, családunkért! Szolgaság és korrupció helyett
tegyünk együtt, közösen Jászberényért!

Amiért képviselőként tenni
és dolgozni fogok: fejlesztések
az egységes belvárosért, a társasházak felújításáért, az utak
rendbetételért, a további kerékpárutakért, környezettudatos
város, környezettudatos megújuló közösségi és városi közlekedés, humánszolgáltatások
színvonalának emelése: a városi
egészségügy és oktatás fejlesztése, kulturális, sport és egyéb civil szervezetek támogatása. Fontos további lépéseket tennünk,
hogy otthonaink, szeretteink
biztonságban legyenek. Várost
és közösséget építünk!
Bethlendy Béla
Közösen Jászberényért Egyesület
Jászberényi születésű, 57 éves
középiskolai tanár vagyok. Két
felnőtt korú és egy középiskolás
gyermek édesapja. Az önkormányzati választás lehetőséget
ad számunkra, hogy redemptus
Jász őseink önrendelkezési igényével azonosulva, visszaállítsuk
annak jelenkori megfelelőjét,
a választókkal folytatott párbeszédre épülő, népképviseleti
önkormányzatiságot.
Együtt
teremtsük meg a városi közös-

ségek igényeinek megfelelő fejlődést. Adjunk teret a tudáson,
szakmai felkészültségen alapuló,
tisztességre és szorgalomra épülő érvényesülésnek.

A civil közösségek tárják fel
problémáikat, fogalmazzák meg
céljaikat és tegyenek javaslatokat! Aktív és cselekvő résztvevője leszek javaslataik, kéréseik
megoldásának! Közösen a változásért! Közösen Jászberényért!
Szavazatával együtt sikerülhet!

továbbá a Fehértói, Pannónia,
Sármány utcák befejezését. A
csapadékvíz problémák megoldását a Kengyel, Forgács, Csalogány, Akácfa utcákban, és a
Gyöngyösi úton. A balesetveszélyes, töredezett járdák felújítását. Támogatom a lakosság jó
közérzetét javító és a fiatalok
helyben tartását célzó további
intézkedéseket, többek között:
a város kulturális-, sport-, civil élete, hagyományai további
erősítését, a lakosok éjszakai
nyugalmát zavarók elleni keményebb fellépést, a sokak által
kért temetői autóbuszos körjárat bevezetését.
Bozsik Ferenc
Közösen Jászberényért Egyesület

Cseh Sándor
Mi Hazánk Mozgalom
Cseh Sándor vagyok. Kedvesemmel és gyermekeimmel
élek Jászberényben.

Jászberényi lakosként ismerem a város lakosságának napi problémáit. Véleményem szerint környezetünket
a lokálpatriotizmus, a hagyománytisztelet, a keresztény szellemiség jegyében kell tovább
építenünk. Céljaim között szerepel: a pályázati lehetőségek
felhasználásával a város környezetbaráttá és élhetőbbé tétele,
új lehetőségek keresése (pl. agrárterületen) a munkanélküliség csökkentésének céljából, a
turisztikai szolgáltatás- és vendéglátás fejlesztése, a sportolási
lehetőségek bővítése. Képviselőként támogatni fogom azokat
a kezdeményezéseket, amelyek
a város fejlődését szolgálják.
Szavazatukat és bizalmukat előre is köszönöm!
2. sz. választókerület
Nagy András
Fidesz-KDNP

Törekszem a körzet lakosaival való további jó kapcsolattartásra. Szorgalmazom a további
szükséges közműfejlesztéseket,
így: a rossz állapotban lévő körzeti utak mielőbbi felújítását:
Dárdás, Kálmán, Verseny, Báthori, Szabadságharcos utcák,

Bozsik Ferenc vagyok, 42
éves, közgazdász, adótanácsadó.
Jászberényben születtem, ide
jártam iskolába, majd néhány
éves budapesti kitérő után vis�szaköltöztem a városba, végleg. Személyes elhivatottságot
érzek a természet- és környezetvédelemmel, azon belül is
a hulladék-újrahasznosítással
kapcsolatban. Korábban 9 éven
keresztül dolgoztam egy országos hulladékgazdálkodási cég
gazdasági vezetőjeként, így az
ebben szerzett tapasztalataimat
is szívesen kamatoztatnám a város zöldebbé válása érdekében.
Kóta Zoltán
Mi Hazánkért Mozgalom

2005 óta Jászberényben élek.
Lokálpatriotizmus jellemez, ezért
egyértelmű volt számomra, hogy
családot is szeretett településemen alapítsak, gyermekeim is e
gyönyörű településen nőjenek
fel, Jászberény oktatási intézményeiben nevelkedjenek, hogy hasonló erős kötődés alakuljon ki
bennük településünk iránt. Kiemelkedően fontosnak tartom,
hogy a fiatalok itt maradjanak,
illetve itt telepedjenek le, hogy
Jászberény ne csökkenő lélekszámú település legyen. Rendkívül
fontosnak tartom az itt élőkkel a
kommunikációt, amit igyekszem
folyamatosan fenntartani. Rengeteg feladat áll előttünk, például a közbiztonság megerősítése
érdekében városunkban. Kérem,
támogasson szavazatával, hogy
segíthessek!
folytatás az 5. oldalon 
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 folytatás a 4. oldalról
3. sz. választókerület
dr. Sebők Balázs
Fidesz-KDNP
42 éves vagyok, Jászberényben születtem, itt élek feleségemmel, valamint két gyermekemmel. 15 éve dolgozom történelem
– szociológia – földrajz szakos főiskolai docensként. Tagja vagyok
Jászberény Város Önkormányzata Ifjúsági Munkacsoportjának,
illetve a Humán Erőforrás Bizottságnak külsős tagként.

Kiemelt programom a körzet lakosságának érdekképviselete, a leromlott útburkolatú
utcákban új kopóréteg felvitele, csapadékvíz elvezetési gondok orvoslása, az ipartelep és
a lakóterület közé védő fasor
ültetése, a térfigyelő kamerarendszer bővítése, padok, szemétgyűjtők, illetve kerékpártárolók kihelyezése, a Gyökér
utca egyirányúsításának újragondolása, járdaépítés, szabadtéri edzőpark megvalósítása, a
kerékpárút-hálózat fejlesztése.
Bobák Zsolt
Közösen Jászberényért Egyesület
Bobák Zsolt vagyok, az önök
képviselője. Jászberényben születtem és a családommal jelenleg is itt élek.

Az elmúlt 5 évben önkormányzati képviselőként részt
vettem a testület munkájában, és
mindig a helyi emberek érdekeit képviseltem. Munkám során
mindent megtettem azért, hogy
megoldást találjunk a felmerülő
problémákra. Önökkel együtt
számos esetben sikerült eredményeket elérni. A továbbiakban is
képviselni szeretném a körzet és
Jászberény lakosait. Október 13án szavazzanak rám és folytassuk
közösen az elkezdett munkát.
Kocsis Gergő
Mi Hazánkért Mozgalom

Fiatal, határozott és elkötelezett ember vagyok. Jászberényben nőttem fel. Egy
megújulni vágyó településnek
olyan képviselő-testületre van

szüksége, amely képes új lendületet adni, és tovább segíteni a
helyi fejlesztések megvalósítását.
Olyan képviselőkre van szüksége
a településnek, akik tudják érvényesíteni érdekünket a lehetséges
pályázatok ügyében, felkutatni a
fejlesztésekhez szükséges pénzeket, összefogni a belső erőforrásokat, és megbecsülni azokat az
embereket, akik itt élnek, akik
tudásukkal, tehetségükkel, tenni akarásukkal Jászberényben
tevékenykednek. Tudásomat és
energiámat felajánlva szeretnék
Jászberény képviselője lenni.
4. sz. választókerület
Tamás Zoltán
Fidesz-KDNP
50 éves vagyok, nős, egy gyermek édesapja. 1993-óta a Klapka
György Szakképző iskolában dolgozom mérnöktanárként, 2007óta igazgatóként. 1998-óta Jászberény város képviselője vagyok.

akadjon el a hivatali bürokráciában, az önkormányzat megoldó,
sőt, hatékony problémamegoldó
szervezet legyen, a változások
pedig célirányosan szolgálják a
Jászberényiek érdekeit.

Véleményem szerint Jászberénynek olyan közéleti vezetőkre van szüksége, akik láthatóvá,
megfoghatóvá teszik a változást.
Önkormányzati képviselőként
részt akarok venni ennek kialakításában, és megőrzésében. Ebben
kérem a választóim segítségét!
5. sz. választókerület
Kis-Némethné Király Éva
Fidesz-KDNP
Rádiós-újságíróként 24 éve
aktív közreműködője vagyok
szeretett szülővárosom, Jászberény közéletének.

A Jászberényi Gazdakör elnöke, 2003-tól jászkapitány vagyok. A következő öt évben a 4.
számú körzetben megvalósítandó
céljaim: Szoros napi kapcsolat
fenntartása a körzetben lakókkal,
közművek további fejlesztése,
járdaépítések, zárt és nyílt csapadékvíz-elvezető árkok, kerékpárút, parkolók építése, parkosítás.
Útfelújítások: Rác, Iskola, Ibolya,
Hatrózsa, Pelyhespart utcákban.
Társasházak (Varga u., Szabadság tér, Bérkocsis u.) homlokzat
felújítása, forgalomlassító eszközök és közlekedési táblák ki-, ill.
áthelyezése, közvilágítás korszerűsítése. Közös céljainkért kérem,
szavazzon rám!
dr. Fodor Erzsébet
Közösen Jászberényért Egyesület

A helyi rádióban hírvivője
voltam a jászberényi eseményeknek, képviselőként a körzetben
élők erős hangja szeretnék lenni az önkormányzatban. Feladatomnak tekintem segíteni a
hátrányos helyzetűek életvitelét.
Javasolom a Szelei, Attila, Rákóczi, Róka és a Patkó utcák felújítását, a Szent László és a Pesti
utcai társasházak útburkolatának
rekonstrukcióját, az ivóvízhálózat cseréjét a Pajtás utcában,
a zöldterületek megújítását a
Szentkúti téren és az Apponyi
téri társasházak mögött. Fontos
feladatomnak tekintem a körzet
szennyvíz-elvezető és a csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztését és a közvilágítási lámpák
sűrítését a szükséges helyeken.
Balogh Béla
Közösen Jászberényért Egyesület

Tősgyökeres jászberényi vagyok. 30 éve a 4. sz. választókerületben élek. Több, mint 40
évig jogászként a helyi közigazgatásban dolgoztam. Ma már
nyugdíjasként, aktívan élem az
életem. Szívügyem, többek között, a környezet- és természetvédelem. A körzetemben élők
valódi képviseletét szeretném
ellátni, mert számomra az önkormányzati képviselőség ezt jelenti. Változtassunk közösen az
élhető és fenntartható jövőért!
Tátrai Atilla
Mi Hazánkért Mozgalom
Jászberényi magánvállalkozó vagyok. Önkormányzati képviselőként kiemelten fontosnak
tartanám, hogy a helyi közösségek problémáinak megoldása ne

Családom generációk óta
ebben a városban élt. Műszaki és
közgazdasági felsőfokú végzettséggel rendelkezem. Gazdasági
szolgáltatást nyújtó vállalkozás tulajdonosa és ügyvezetője
vagyok. Harmadik ciklusban
vagyok a város önkormányzatának a tagja. Ebben az öt évben
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökeként dolgozom.
folytatás a 6. oldalon 
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5. oldal

dr. Szabó Tamás
A Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje

2010 óta két cikluson át lehettem Jászberény
polgármestere. Az elmúlt időszakról Kilenc év
99 képben címmel juttattam el minden postaládába összegző kis képes füzetet. Azt fellapozva láthatjuk a város fejlődését, büszke hagyományaira alapuló élni akarását, azt, hogy mit
értünk el együtt közösen.
A következő öt évre szóló programom és vállalásom röviden: Az elkerülő út III. szakaszának
ősszel induló építése után a főtéren egy pihenő
és rendezvényteret alakítunk ki. • Folytatjuk a
lakóutak felújítását, kerékpárutak építését. Járdákat, csapadékcsatornákat, ivóvízvezetékeket
újítunk fel. • Támogatjuk a szabadidő hasznos
eltöltését, fiataljainknak változatos sportolási lehetőséget biztosítunk. A sportlétesítmények működtetéséhez kiegészítő forrást adunk. Továbbra is
támogatjuk a színvonalas városi kulturális rendezvényeket. • Új parkolók kialakításával rendezzük
a parkolási problémákat, kiemelten kezeljük a
belváros és a piac környékét. • Egészségünk védelmében kiemelten óvjuk ivóvízbázisunkat. Helyi környezetvédelmi és klímastratégiát alkotunk.
Ösztönözzük a megújuló energiaforrások felhasználását, geotermikus erőművek, napelemparkok
létesítését. Megoldjuk a városi Zagyva folyamatos
vízpótlását. • Oktatási intézményeinket a jövőben
is segítjük. A szakképzés fejlesztésével, új tanműhelyek építésével segítjük fiataljaink versenyképes tudását. • Bővítjük ösztöndíjprogramunkat.
A vállalkozásokkal összefogva magasabb szakmai
értékű, jövedelmezőbb munkahelyek létesítését
támogatjuk gyermekeink helyben boldogulása
érdekében. • Bérlakás és telekprogrammal támogatni kívánjuk a fiatal házasok otthonteremtését,
letelepedését. • Támogatjuk a hitéletet, segítséget
nyújtunk templomok, egyházi műemlékek felújításához. • Folyamatosan fejlesztve biztosítjuk az

egészségügyi és szociális alapellátást, segítjük a
járó- és fekvőbeteg ellátás állami működtetését.
• Biztonságunk érdekében folytatjuk a térfigyelő
kamerarendszer kiépítését, és támogatjuk a „kéklámpások” működését. Önként vállalt feladatként
továbbra is fenntartjuk a közterület-felügyeletet,
és a mezőőri szolgálattal is erősítjük a rendőrség
munkáját. A közösségi érdeket is szolgáló civil
szervezetek pályázataihoz, működéséhez továbbra
is támogatást nyújtunk.

dr. Magyar Levente
Független polgármester-jelölt

1945. február 16-án születtem Szentgotthárdon.
Tanulmányaimat Budapesten a Piarista Gimnáziumban illetve a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen végeztem. Ezt követően a jászberényi Szent Erzsébet Kórházban, illetve három
évig Algériában dolgoztam sebész szakorvosként. 1990. október 26-án választottak meg
Jászberény polgármesterének. Ezt a pozíciót 4
cikluson át 2006. októberéig töltöttem be.
1991-ben alapítója és 16 éven át elnöke voltam a Kisvárosok Országos Érdekszövetségének.
1991-2006 között állandó tagja voltam az Európa
Tanács önkormányzati kongresszusának Strasbourgban, 2006 és 2010. között pedig az Európai
Unió Régiók Bizottságának póttagja Brüsszelben.
2007-től 2010-ig az egészségügyi miniszter önkormányzati szaktanácsadója és a minisztérium
képviselője voltam az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsban. 2010-2015. között felülvizsgáló főorvosként, 2015-től sebész szakorvosként dolgozom.
Polgármesterré választásomkor egy sok tekintetben elmaradott várost vettem át. Ez vonatkozott az út- és közműhálózatra, az egészségügyi és
iskolai helyzetre. 16 évem fejlesztései, fontosabb
eseményei: iskola, könyvtár, kulturális intézmények, kórház rekonstrukciója; óvodacentrum létrehozása; a szennyvíz- és ivóvízhálózat teljeskörű
kiépítése; 33 településsel megvalósuló szemétkezelési szolgáltatás létrehozása; telefonhálózat kiépítése Jászberényben és az egész Jászságban; elkerülő út I. ütemének megvalósítása, a II. ütem
előkészítése; kulturális rendezvények meghonosí-

tása (Jászsági Vígadalmi Napok, Csángó Fesztivál,
Mézvásár, Jász-Expo), Kelet-Közép-Európában
elsőként görkorcsolya ifjúsági Európa bajnokság
megrendezése; szociális ellátórendszer fejlesztése;
katolikus szociális otthon, katolikus iskola létrehozása; a várost az Európa Tanács díszzászlóval,
díszplakettel tüntette ki.
Bízom benne, hogy a lakosság is úgy érezte,
egy jól működő, prosperáló, fejlődő várost adtam
át utódomnak. 16 év tapasztalata, a tudás nem
veszik el, és most ebben a helyzetben újra Jászberény javára szeretném fordítani. Nekem nem Pécs,
nekem nem Jászapáti, nekem Jászberény az első!

Október 13-án vasárnap rendezik a 2019. évi önkormányzati és polgármester
választásokat, valamint a kisebbségi önkormányzati választásokat.
A választási értesítőt, amiben a szavazókör helye
és száma is fel van tüntetve, már mindenkinek
meg kellett kapnia. Akit elkerült a postás, a település jegyzőjénél érdeklődhet, hogy felkerült-e
a szavazói névjegyzékbe. Jászberényben a válasz-

tópolgárok száma 21.515, akik négy jelöltből
egy polgármestert, 34 indulóból tíz egyéni választókerületi képviselőt választanak meg. A testületbe hozzájuk a kompenzációs lista alapján 4
képviselő jut majd be.

6. oldal
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 folytatás az 5. oldalról
Alaposan ismerem a város
gazdálkodását, sok javaslatot tettem a hibás szemlélet és gyakorlat megváltoztatása érdekében.
A város jelenlegi vezetése nem
„jó gazda módjára” gazdálkodik
az önkormányzat vagyonával és
adóbevételeivel. A város nem
fejlődött a lehetőségeihez mérten. Ismeretemet és kapcsolataimat a választókerületben élőkkel
együttműködve,
érdekükben
kívánom hasznosítani. Kérem,
támogasson szavazatával!
Baranyi Krisztina
Mi Hazánkért Mozgalom
A munkám révén naprakész
tapasztalataim vannak mindazokról a kihívásokról, amivel ma egy
vállalkozónak szembe kell néznie.

Kulcskérdésnek tartom, hogy
a településünk vezetése felkutasson és kiaknázzon mindent, ami
munkát és megélhetést jelenthet
a Jászberényieknek, mivel ez a legfontosabb megtartó erő. Minden
olyan döntést, ami ezt elősegíti, azt
szavazatommal támogatni fogom,
érkezzék bárhonnan a javaslat. Aki
ismer, tudja, hogy nem kenyerem
a köntörfalazás. A ködösítést és a
mellébeszélést nem viselem el, és
családanyaként, vállalkozóként is
megtanultam, hogy mindennek
alapja az őszinteség. Ez a legfontosabb, amit ígérhetek. Mindazok,
akiknek ez ugyanilyen fontos, számíthatnak rám, mint ahogy én is
számítok a szavazataikra.
6. sz. választókerület
Bódis Béla
Fidesz-KDNP
Bódis Béla vagyok, közgazdász. 28 éve dolgozom a Magyar
Postánál. A városi nagypostát 12

évig irányítottam, jelenleg projektmenedzserként dolgozom a
Magyar Posta Vezérigazgatóságán. 28 éve vagyok nős, feleségem
Bódisné Görbe Krisztina a közszférában dolgozik, felnőtt fiam
Zsombor, informatikai mérnök.

Alapvetőnek tartom az utak
felújítását, többek között a Báthory, Cimbalom, Dembinszky,
Dr. Warga L., Göncöl, Hableány,
Jedám, Móczár M., Szúnyogos,
Tejút utcákban, a járdák felújítását és építését, a kerékpárút hálózat bővítését, a közösségi parkok
rendezését, a Barát-pást fejlesztését, a helyi tömegközlekedés javítását, a közvilágítás fejlesztését, az
ivóvíz-hálózat műszaki felülvizsgálatát, a környezet és egészségtudatos életmód támogatását.
Dr. Gedei József
Közösen Jászberényért Egyesület

Jászberényben élek és dolgozom Európa jogi szakjogászként,
mesterfokozatú
ügyvédként.
Országgyűlési képviselőként, az
Európa Tanács főtagjaként, polgármesterként egy igazságosabb
társadalomért küzdöttem. A Fidesz rendszert jog- és szabadságkorlátozónak, a történelmi jász
autonómiával szemben állónak,
a szolgaszellem kiterjesztőjének
tartom. Változtatni kell! Olyan

önkormányzati politikát kell
kialakítani, amely minden jászberényinek jó lehetőséget ad a
helyben való boldogulásra, egy
emberhez méltó életre.
Pélyi István
Mi Hazánkért Mozgalom
Jászberényben élek családommal. Megválasztásom esetén támogatni fogok minden
olyan kezdeményezést, amely a
Jászberényiek életkörülményeit
javítja, illetve a város fejlődését,
gyarapodását segíti elő.

2019. október 10.

A 2014-2019-es ciklusban képviselő vagyok. Kiemelt
programom: családok támogatása és a város népességmegtartó
erejének javítása. Megoldandó
feladat a körzetben a szennyvíz
és csapadékvíz elvezetése, az
elavult ivóvízhálózat cseréje, a
helyi járatú autóbuszjárat újragondolása, elhanyagolt területek folyamatos karbantartása,
az Érparti városrészben a füves
területek parkosítása, fásítása, közösségi terek kialakítása,
közvilágítás további sűrítése a
kritikus helyeken. Fontos és
szükséges a külterületi utak folyamatos karbantartása.
Ötvös Béla
Közösen Jászberényért Egyesület
Felmenőim is jászberényiek,
én is itt nőttem fel, itt jártam iskolába. Két felnőtt gyermekem van.

A következő évek fejlesztései
során figyelembe kell venni valamennyi településrész igényeit,
megteremtve ezzel az egyensúlyt.
Fontosnak tartom a helyi vállalkozások támogatását és megbecsülését is, akik munkahelyeket
biztosítanak a jászberényi embereknek. A céljaim megvalósításáért kérem, szavazatukkal támogatni szíveskedjenek!
7. sz. választókerület
Szatmári Anikó
Fidesz-KDNP
Tősgyökeres jászberényi család sarjaként születtem 1965-ben.
Általános és középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Itt élek,
saját vállalkozásomban dolgozom.
Két felnőtt gyermekem van.

A Lehel Vezér Gimnáziumban érettségiztem, esztergályos- és hőkezelő szakmunkás
végzettséggel rendelkezem. Folyamatosan képzem magam,
a szakmunkástanulók oktatójaként fontosnak tartom a
legújabb ismeretek átadását a
korszerű pedagógusi módszerek
alkalmazásával. Évtizedek óta
élek a választókerületben. Ismerem az itt lakókat, azokat a gondokat, amelyek régóta megoldatlanok. Valódi képviselője leszek
minden körzetben lakónak.
Sebestyén Tamás
Mi Hazánkért Mozgalom
Születésem óta a városban élek. sofőrként dolgozom.
Képviselői
megválasztásom
esetén támogatom Jászberény
közút-hálózatának fejlesztését,
karbantartását a közvilágítás és

köztisztaság folyamatos biztosítását. Kiemelt célnak tekintem
a pedagógiai intézmények színvonalának emelését, az egészségügyi szolgáltatások kiterjesztését.
Ösztönözni fogom a városvezetés hatékonyabb munkavégzését,
a hivatali dolgozók elkötelezettségét a város lakói iránt.

remtése, a körzet úthálózatának
állandó karbantartása. Kritikus
helyeken a szennyvíz és a csapadékvíz-elvezetés műszaki megoldása (Pl. Fillér u.), az Álmos,
Külsőpelyhespart, Móra Ferenc,
Korányi Frigyes, Sikló, Rezeda
utcák műszaki felülvizsgálata, indokolt esetben vízvezeték cseréje,
a folyamatban lévő beruházások
segítése, figyelemmel kisérése.
Skultéti József
Közösen Jászberényért Egyesület

Fontosnak tartom a település működési költségeinek ésszerű felhasználását mindamellett,
hogy tartalékokat képezünk. Fő
szempont a közbiztonság növelése érdekében a helyi rendőri állomány feltöltése. Véleményem
szerint nagy szükség van városunk kulturális és sportéletének
felvirágoztatására minden korosztály számára.
8. sz. választókerület
Nagy Béla
Fidesz-KDNP

Nagy Béla vagyok, 45 éves,
itt születtem Jászberényben. Nős
vagyok, két gyermekem van 11
és 15 évesek. A 8-as választókerületben lakom, vállalkozóként
dolgozom. Kiemelt programom
az itt élő lakosokkal a napi szintű
kapcsolattartás, a fiatalok otthonteremtésének támogatása, a zöld
övezet és a közterek gondozása,
a Szatmári lakópark és a városi
közösségi közlekedés megte-

Immáron több mint 50
évet éltem le városunkban. Két
felnőtt korú gyermekem és három csodálatos unokám van,
feleségemet rövid betegség után
ez év tavaszán sajnos örökre elveszítettem. Általános gépész
üzemmérnöki diplomát szereztem, hosszú hivatásos katonatiszti pályafutásom végeztével
a vállalkozói szférát választottam, amelyben a mai napig
tevékenykedem.
Szeretném,
ha Jászberény végre élne kiváló
természeti és anyagi lehetőségeivel. Megválasztásom esetén
szeretném szűkebb lakóhelyünk
érdekeit szolgálni. Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal!
Dobrán Gyula
Mi Hazánkért Mozgalom
44 éves 3 gyermekes családapa vagyok. Jászberényben
születtem, és töltöttem gyermekkoromat. Feleségemmel és
gyermekeimmel azóta is a városban és környékén élem mindennapjaimat. Ideköt a családom, a
barátok, az ismerősök sokasága,
a munkám és a sport szeretete
is. Azt vallom, hogy alázat és
kitartás nélkül nincs eredmény.
folytatás a 7. oldalon 

Út és élményközpont átadás
Ünnepélyes keretek között adták át
az uniós pályázat keretében megvalósuló állatkerti Látogatóközpontot,
valamint a ZOO mögött elhelyezkedő Kerekudvari utat október 9-én,
szerda délelőtt.
Kazsimér Nóra
Az Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben valamint
a Jászberény és Jászdózsa települések
összefogásával teljesülő Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható

turizmusfejlesztés projektek megvalósítása mérföldkőhöz érkezett.
Az előbbi tervben – ami a Kerekudvari, illetve a Vaspálya út esetében
megvalósuló út- és közműfejlesztésekre
irányult – Jászberény Városi Önkormányzat arra törekedett, hogy az iparterületen lévő vállalkozások igényeit, és
a terület infrastrukturális fejlesztési lehetőségeit összehangolja. A szerződött
támogatás összege 650 millió forint
volt, mely támogatásból előreláthatóan
2020. december 31-re valósulnak meg
teljes egészében a fejlesztések.

A munkák egy része már fizikailag
is elkészült, erről adott tanúbizonyságot
az Aquagas Építő és Szolgáltató Kft. által kivitelezett, bő fél kilométer hosszú
beavatkozási terület. A nehéz kamionos
forgalom számára vált szükségessé a Kerekudvari út masszívvá tétele – avatta be
Szabó Tamás polgármester a megjelenteket, majd szót ejtett a felújítás pozitív
kihatásairól, melyek megalapozzák a
szükséges feltételeket a jövőbeni sikeres
működéshez. Mint megtudhattuk, a
650 milliós keret közel fele, 320 millió
forint került itt felhasználásra. Végezetül
köszönetet mondott Piroska Miklósnak,
a megyei közgyűlés elnökének az együttműködésért, továbbá valamennyi szereplőnek, aki a tervezéstől a kivitelezésig
kivette részét a beruházásból.
A nemzetiszín szalag átvágása után
a Jászberényi Állat és Növénykert területén kialakított, – a Kerekudvari
útról nyíló –, zoopedagógiai célokat
kiszolgáló ökoturisztikai Látogatóközpont épületét vehették szemügyre a
megjelentek. A polgármester örömét
fejezte ki a Látogatóközpont megvalósulását illetően, majd hangsúlyozta, az
állatkert fejlesztése ezzel nem állt meg,

ugyanis már látható egy újabb projekt a
közeljövőben, mely tovább gyarapítja a
zoo infrastrukturális lehetőségeit.
A folytatásban Horgosi Zsolt vezérigazgató, az állatkertet fenntartó Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. képviseletében
szólt a hallgatósághoz. „Több, mint tíz
éves elképzelés volt, hogy az országban
már több helyen is található, erdei iskolai jelleggel működő intézményekhez
hasonlóan itt is létesüljön egy oktatói
bázis, ahol az ideérkező csoportok több
napot is eltölthetnek, és környezettudatos nevelésben részesülhetnek.
Azt gondolom, hogy eddig is színvonalas zoopedagógiai munka folyt itt
az állatkertben, ezt kell erősítenünk. To-

vábbá szeretnénk bekapcsolódni azokba a turisztikai fejlesztésekbe, melyek
lehetővé teszik, hogy akár távolabbról
érkező osztályok kirándulásainak szervezésében is közreműködhessünk. Ezt
alapozzák meg a jövőbeni fejlesztések.” – utalt a Jászberény és Jászdózsa
települések összefogásával létrejött,
közel 300 millió forint összeggel operáló turizmusfejlesztés projekt további
szegmenseire, melyek megvalósulásával
Jászberény turisztikai szempontból is
vonzó településsé válhat.
A rendezvény a korszerű, ugyanakkor természetközeli jelleggel kialakított
látogatóközpont bejárásával, valamint
állófogadással ért véget.
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 folytatás a 6. oldalról
A sport megtanított hinni
magamban, küzdeni a céljaimért.
Nem a szavak, sokkal inkább a tettek emberének tartom magam, így
végzem a munkám nap mint nap.

Terveinket végre fogjuk hajtani!
Az új képviselők egyetértésével,
összefogva, mértékkel, szükségszerűen. „Aki nem közénk való,
annak mennie kell…” Kérem,
szavazzanak rám, programjaink
megvalósításáért.
Bohárné Bathó Rozália
Fidesz-KDNP
Második ciklusomat töltöm a
9-es számú választókerületben, 4
gyermekes édesanya vagyok. Több
mint 20 évet dolgoztam a közigazgatásban, gyermekvédelemmel és
szociális ügyekkel foglalkoztam.

A szüleimtől megtanultam,
hogy csak a becsületes és tisztességes munka visz előbbre.
Ezen értékek mentén dolgozom
Jászberényben, a 8-as választókörzetért, az itt élő polgárokért.
Kérem önöket, tiszteljenek meg
szavazatukkal.
9. sz. választókerület
Szabó András Ferenc
Független

1978 után visszatértem a „világ közepébe”, szolgálni városunkat. Célom az elmúlt kilenc
év önhatalmú mámorának feledtetése. Együtt választóimmal,
mérnöki tudással, tapasztalatokkal. Egy világnyelvet, két szláv
nyelvet beszélek. Szolgálatom
érdekében választó polgárokat
írásban tájékoztattam, rendszeresen közölve ötéves terveinket.
Illeszkedve városunk morális és
gazdasági fejlődéséhez. Ígéret?

Legfőbb feladatnak öt utca
teljes felújítását tekintem (Damjanich utca, Fuvaros utca, Dohány utca, Vörösmarty utca és
Faiskola utca). Fontos a Vasútállomás környékének, a Vaspálya
utca-Rákóczi út felújítása, a Váltó, Fácán és Gerle utca új aszfaltborítása, az úthibák javítása, karbantartása, csapadékvíz-elvezető
árkok karbantartása. A képviselői
keretemet további járda felújításra, és az útpadkák javítására kívánom fordítani. Kérem, október
13-án támogasson szavazatával,
hogy a választókerület fejlődését
tovább segíthessem.
Stefán Ildikó
Közösen Jászberényért Egyesület
Nyelvtanár vagyok, szakszervezeti tisztségviselő és a megyei közgyűlés tagja. Jelenlegi
munkahelyemen, az Eszterházy
Károly Egyetem Jászberényi
Campusán 30 éve dolgozom.
Hivatásomon keresztül jól látom

az oktatás jelenlegi helyzetét épp
úgy, mint a nehézségeket, amikkel a családok és fiatalok napjainkban szembesülnek.

A 9. számú választókerületben több mint száz éve áll a ház,
amiben élek. Itt nőttem fel, ismerem a környéken lakókat, az itt
élők, és a város problémáit.

www.jku.hu

torság. Azt kérem, hogy azok szavazzanak rám, akik egyetértenek
azzal, hogy ezen értékek tudatában kell meghozni a döntéseket a
konkrét kérdésekben.
10. sz. választókerület
Dócs Nátán László
Független
Ha egy szóban kellene megfogalmaznom, hogy mit jelent számomra a 10-es választó település,
azt mondanám: mindent. Én 25
éve élek a Neszűrben. 71 éves vagyok, Prügyön születtem, ott jártam általános iskolába. Szerencsen
végeztem a gimnáziumot, Miskolcon jártam 3 évig jogi egyetemre,
ezt követően az építőipari technikumot végeztem gépészeti szakon.

Gerőcs Imre
Mi Hazánkért Mozgalom
Úgy gondolom, hogy egy ilyen
viszonylag kis településen, mint a
miénk, sokkal fontosabb az, hogy
egy képviselő milyen értékeket
képvisel, mint az, hogy mit mond,
esetleg ígér a kampány során.

Úgy szeretnék képviselőként
dolgozni, hogy településünk bármely lakójának nyugodt szívvel
a szemébe tudjak nézni. Ha a
választók megtisztelnek a bizalmukkal, azon értékek mentén
fogok dolgozni, amik szerint élem
a mindennapi életemet is. Melyek
a legfontosabbak ezek közül? Tisztesség, embertársaim megbecsülése, megbízhatóság, együttérzés,
felelősség felvállalása, élethosszig
tartó tanulás, megfontoltság, bá-

A programom: Öregerdő,
Neszűr tanya, Újerdő, Hajta,
Tőtevény és Portelek lakossága
jobbá tétele. Közvilágítás, utak
járhatóvá tétele, közterület rendbe
tétele, kerékpárút teljes felújítása.
Négylábú rágcsálók felszámolása. Autóbusz körgyűrű megvalósítása. A választóterület
fejlesztésének záloga a közös
gondolkodás. Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és támogassanak szavazatukkal!
Molnár József
Független
A képviselő-jelölt nem élt a
bemutatkozás lehetőségével.
Balog Donát
Fidesz-KDNP
34 éves vagyok, nős, egy gyermek édesapja. Jászberényben élek,

7. oldal

az utóbbi tíz évben Újerdei lakosként. 2014 óta vagyok a 10. Vk.
egyéni önkormányzati képviselője.

lyán. Ezen kívül öt éve vagyok a
helyi önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának a tagja. Jászberényiként azt kell tapasztalnom,
hogy a pártpolitika erősen megosztja az embereket, amit nem
tartok jó útnak, ez nem megfelelő jövőkép. Képviselőként, tudásommal és tapasztalatommal
azon szeretnék dolgozni, hogy a
külterület mindenki számára élhető, szép, modern, biztonságos
és környezettudatos legyen. Mert
a külterület többet érdemel!

A családi vállalkozásunkban
állattenyésztéssel és mezőgazdasággal foglalkozom. Az Electrolux környéki, porteleki és
külterületi főbb programjaim:
a térfigyelő kamerák számának
növelése, további napelemes
kandeláberek kihelyezése a külterületi részekre, a lakossági
hulladék elhelyezési problémák
könnyítése, a szemétgyűjtési
akciók bővítése, körforgalom
kialakítása a Fémnyomó út és a
Nagykátai út kereszteződésében
Játszóterek felújítása a porteleki
és a hűtőgépgyári lakótelepen,
a közvilágítás felújítása és fitness
park kialakítása a Hűtőgépgyári
lakótelepen, a földutak tisztítása,
karbantartása.

Dobrosi Péter
Mi Hazánkért Mozgalom

Turóczi György
Közösen Jászberényért Egyesület

Turóczi György vagyok, 42
éves, két gyermekes apa. Két
mérnöki diplomával rendelkezem, és mérnökként dolgozom
a MÁV műszaki fejlesztési osztá-

Dobrosi Péter vagyok.1969.
július 13-án születtem Kunszentmártonban, az alaptanulmányaimat is ott végeztem.
Rendőrként dolgozva végeztem
el a Rendőrtiszti Főiskolát.
2000 óta élek Jászberényben.
Két fiúgyermekem van, ők már
Jászberényben folytatták iskolai
tanulmányaikat Korábbi munkám során jelentős tapasztalatokat szereztem a Jászságot érintő
problémákról. Gyakran kellett
magas beosztású közéletben szereplő emberekkel tárgyalnom,
míg jelenlegi munkám során
többet a Jászberény külterületén élő emberekkel találkozom.
Magam nem vagyok templomba
járó ember, de nagyon tisztelem
a történelmi egyházakat, illetve
a vallásos embereket. Jászberény,
illetve a hozzá tartozó külterületen élő emberekért kívánok dolgozni, felmerülő problémákat
megoldani, vagy enyhíteni.

Türelem, bátorság és kitartás
 folytatás az 1. oldalról
A Konkoly Electro cég dinamikájával
és fejlődésével egyik meghatározó eleme
Jászberény összteljesítési értékének. A
mostani fejlesztések és a cég eddigi munkája beleillik abba a gazdaságpolitikai törekvésbe, amely az Ipar 4.0 nevet viseli, és
egyértelműen az innovációra és azon belül
az automatizálásra alapoz. Mindemellett
nem feledkezhetünk el arról a társadalmi
szerepvállalásról, amit megfogalmaznak a
cég tulajdonosai, és amelyet tevékenységükkel szépen példáznak is. Ebben a kérdésben városi szinten partnerek vagyunk,
és nagy örömmel veszünk minden kezdeményezést, ami a kultúra vagy a sport
világát érinti. Ez utóbbihoz kapcsolódik
az a nagyszabású futógála is, – a Jászság
Dinamikája Futóverseny –, amelyre a
hétvégén kerül sor a Konkoly Electro Kft.
támogatásával.

Pócs János az ünnep szót helyezte
mondandója élére, kiemelve a családi
vállalkozás jelentőségét, annak a szemléletváltásnak az eredményét, amit ez a cég
véghez vitt. A vállalat remekül kihasználta
a pályázati lehetőségeket, folyamatosan
fejlesztett és fejlődött. Megtalálták azokat a lehetőségeket, amelyeket a változó
gazdasági körülmények, munkaerőpiaci
kihívások megköveteltek. A munkaerőhiányra robotizálással válaszolnak. Az európai szinten problémát jelentő generációváltásra is felkészülnek, hiszen a Konkoly
család három kis gyermeke szinte belenő a
vállalkozásba, amelyet az ünnepségen való
jelenlétükkel is igazoltak. – Amit a Konkoly család az elmúlt évek alatt tett, az
példaértékű és biztos vagyok benne, hogy
gyermekeik húsz év múlva, a mostanihoz
hasonlóan ragyogó tekintetű, büszke tulajdonosai lesznek a már sokkal nagyobb
vállalatnak – vetítette elő a
biztató jövőt az országgyűlési képviselő.
– Mindig örömmel jövök a Jászságba, Jászberénybe, hiszen sok tekintetben
példamutató, prosperáló
vidéke az országnak – vette
át a szót Rákossy Balázs. Valóban ünnep ez a mai nap,
mert a családi gazdaságok
tartópillérei a nemzetgazdaságnak, és ünnepre ad okot

egy jól működő családi gazdaság fejlesztésének ténye. Ezek a vállalkozások példát
mutatnak abban, hogyan lehet értéket
teremteni, fejleszteni, fejlődni, felvirágoztatni egy adott térséget. A türelem, a
bátorság és a kitartás az ember boldogulásának hatalmas segítői, mondta Ganz
Ábrahám annak idején. Ez a három alapelv jellemzi a Konkoly családot is cégépítő
munkájában, amelyhez örömmel járul
hozzá a kormányzat és az önkormányzat
is a siker érdekében. Ez a fajta küzdelem,
bátorság és kitartás az egész Jászságra és
természetesen benne a Jászság fővárosára,
Jászberényre szintén jellemző. A továbbiakban az államtitkár a számok tükrében
méltatta a Konkoly Electro Kft értékeit,
eredményeit, produktumait, amelynek
legfőbb erőforrása az ember, a magasan
szakképzett munkaerő. Beszédének utolsó szakaszában Jászberény versenyképességét ismerte el, amely jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy jelenleg Magyarország
az 5,2 százalékos növekedési ütemével
az Európai Unió leggyorsabban fejlődő
gazdasága. Ahhoz, hogy ez a gazdasági
fejlődés a városban töretlen, Szabó Tamás és Pócs János zászlóvivő tevékenysége
elengedhetetlen volt. A kormány nevében ajánlotta, hogy a kedvező gazdasági
környezet megtartása érdekében bízzák
a város vezetését továbbra is Szabó Tamásra, aki immár kilenc éve bizonyítja
rátermettségét. Rákossy Balázs ígéretet

tett arra, hogy a kormány a jövőben is támogató együttműködő partnere lesz Jászberénynek, az itt működő vállalatoknak,
vállalkozásoknak.
A cégtulajdonos az üzemben kifejezetten erre az alkalomra készült egy-egy termék átadásával köszönte meg az előadóknak a megjelenést és a méltató szavakat. A
folytatásban az ügyvezető igazgató mutatta be részletesen a cég történetét, a termékeket, és az azok előállításához szükséges
technológiát, a már megvalósult és még
folyamatban lévő projekteket. A 2002ben alapított vállalat jelenleg 37 embert
foglalkoztat. Tavaly 3,6 millió eurós árbevételt produkáltak. 2013-tól az idei átköltözésig a Váltó utcai csarnokban folyt a
termelés. A folyamatos fejlesztéseknek és
a sikeres pályázatoknak köszönhetően sikerült felépíteniük az 1700 négyzetméter
hasznos alapterületű csarnokot, ahol sor
került az ERP & Ipar 4.0 bevezetésére.
A 270 millió forint összköltségű projekt-

ben a csarnok építése mellett lehetőség
van gépbeszerzésre és szoftverfejlesztésre
is. Ipari lefedettség tekintetében beszállítói az autó- és vasútiparnak, háztartási
gépgyártóknak, hűtőszekrény integrálásával foglalkozó vállalatoknak. Szolgáltatásaik közé tartozik a célgéptervezés és
gyártás, ipari technológia automatizálás,
kapcsolószekrény gyártás, ipari hűtés
automatizálás, forgácsolás. Ezen kívül a
csavarozástól a forrasztásig sok kiegészítő
szolgáltatást tudnak elvégezni. Konkoly
Szabolcs bemutatta a vállalat valamen�nyi, 2018-19-es évben megvalósult, és
még folyamatban lévő, összesen 665 millió forint összköltségű projektjét.
Az ismertetőt követően sor került az
avató ceremóniára, amelynek keretében a
bejáratnál kifeszített nemzetiszín szalagot
Szabó Tamás, Pócs János, Rákossy Balázs,
Konkoly Szabolcs és gyermekei vágták el.
A projektzáró üzembejárással, majd állófogadással ért véget.
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Az önkormányzatok
lehetőségei

A bajnok emléke
Jászberény joggal büszke a sportban
kiemelkedőt nyújtó szülötteire, akik
közül háromnak adatott meg a csúcsok csúcsa, az olimpiai bajnoki cím.
Egyikük, Sárközi István labdarúgó
előtt tisztelegve avattak emléktáblát
október 6-án, a számára az indulást
jelentő város pályáján.
Szőrös Zoltán

A Közösen Jászberényért Egyesület
október 3-án, csütörtökön tartotta kampányzáró lakossági fórumát,
melyen a szervezet képviselőjelöltjein
kívül az ellenzéki pártok egy-egy országos előadója is tiszteletét tette.
m. t.
A helyszín ezúttal is a Városi
Könyvtár kamaraterme volt, ahol az
önkormányzatok helyzetéről és lehetőségeiről Arató Gergely (DK), dr.
Gyüre Csaba (Jobbik), Hiszékeny Dezső
(MSZP) valamint Takács Zoltán (Momentum) diskuráltak.
Budai Lóránt, az egyesület polgármesterjelöltje bevezetőjében az önkormányzatiság autonómiájáról szólt, mely
rendszer jól működött a 20. század közepéig, amikor is a kommunizmus megfosztotta jogaitól az önkormányzatokat.
Ezt fölismerve, a rendszerváltoztatás
idejében az országgyűlés igyekezett vis�szaadni a privilégiumokat, ám 2010-ben
elindult egy folyamat, melynek következményeként újból hanyatlás következett.

„Ez volt az első olyan alkalom, amikor nem egy külső hatalom nyomására
történt mindez, hanem egy magát nemzetinek hazudó hatalom regnálása alatt.
A jászberényi közérdekek megvalósulását
is befolyásolja a kormányzati póráz, hiszen sok esetben pártérdekek szerint születnek a döntések. Felül kell emelkedni
az egyéni és pártérdekeken, a közösségért
kell dolgoznunk ideológiáktól mentesen,
akár a kormányzati akarattal szemben is.”
A folytatásban az ellenzéki pártok
politikusai többek között a jelenkori
önkormányzatok sorsáról, és a döntési
hatalom helyi közösségekhez történő
visszahelyezéséről szóltak. A képviselők
szerint elvették a civilektől azt a jogot,
hogy a saját sorsukról döntsenek, noha
számtalan példa mutatja, ha egy önkormányzat a helyi polgárok érdekeit
tartja szem előtt, az mindig megmutatkozik, akár az adott település finanszírozásáról, akár a fejlődés mértékéről,
vagy a lakosság elégedettségéről van
szó. A tájékoztató a szokott menetrend
szerint kérdések megfogalmazásával,
megválaszolásával ért véget.

2019. október 10.

hazai kupában (akkoriban MNK), majd
a fővárosi kék-fehérektől két évre a Bp.
Spartacushoz került. További két szezonra
még visszatért az NB I-be a Székesfehérvári MÁV Előre csapatában, 1980-ban
az Építők SC-nél hagyta abba az aktív
játékot. Életútjáról Hoffer András készített
kiállítást – fotókat, cikkeket, emléktárgyakat tekinthettek meg a jelenlévők.
Szabó Tamás, Jászberény polgármes-

működéssel sikerült megvalósítani, hogy
a bajnok emléke megmaradjon. Mindehhez az önkormányzat is hozzájárult,
miként a Magyar Olimpiai Bizottság és
az MTK, valamint az MLSZ és a JFC is.
A budapesti klub részéről Dénes Ferenc
elnökségi tag Deutsch Tamás elnök levelét olvasta fel, aki egykori labdarúgójuk
hányattatott sorsát is beleszőtte gondolataiba. Lehetett volna teljesebb az olimpiai
bajnok élete, ám a játék befejezése után
mindez másképp alakult. Tragikus balesetben, fiatalon, mindössze 44 évesen
hunyt el.

tere kiemelte, a labdarúgás olyan sportág, mellyel szinte mindenki kapcsolatba
kerül. Aki olyan tehetséggel rendelkezik,
és olyan eredményeket ér el, mint Sárközi István, példa lesz egy-egy közösség
számára. A jászberényi kötődésű dr. Csiki
Zoltán, egészségügyi fejlesztésekért felelős
helyettes államtitkár méltató szavaiban
örömét fejezte ki, hogy kiváló együtt-

Alakját felidézte Dunai Antal is, aki
szintén tagja volt a Mexikóban győztes
csapatnak, és közvetlen hangvételben
emlékezett meg a kiváló képességű játékostársról. – Hasonló kvalitású futballistából ma is jó lenne néhány a válogatottban – tette hozzá Dunai Antal. Az avató
ünnepség keretében bemutatta tudását
Sűrű Tamás freestyle-os, aki nagy sikert
aratva zsonglőröket idéző ügyességgel
„varázsolt” labdás trükköket.
Vékássy Bálint, a Magyar Olimpiai
Bizottság főtitkára hangsúlyozta, a MOB
minden olimpiai bajnok emlékének
ápolását fontosnak tartja, így rendkívül örömteli, hogy ez a kezdeményezés
megvalósulhatott, s kiemelte Győr Béla,
a hagyományőrző munkacsoport vezetőjének koordináló munkáját. A főtitkár
Szabó Tamással közösen leplezte le a Sisa
Balázs által készített emléktáblát, amely
az öltözőépület bejáratánál található. Remélhetőleg sok olyan tudású fiatal indul
innen a jövőben, mint annak idején Sárközi István.

Neves vendégek, tisztségviselők, szurkolók jöttek el a jeles alkalomra, melynek
kezdeteként dr. Gottdiener Lajos, a Jászberényi FC elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd felidézte Sárközi István
pályafutását. A futballberkekben csak
Potykaként közismert egykori kiváló futballista 1947-ben született és tehetségét
jól mutatta, hogy 19 évesen már a Lehel
NB I/B-s csapatában szerepelt. Játékára
az Egri Dózsa figyelt fel, melynek színeiben mindössze egy évet játszott, miután
1968 nyarán az MTK hívta soraiba. Villámkarrierje folytatódott, bekerült a me-

xikóvárosi olimpiára készülő keretbe, az
ötkarikás tornán két mérkőzésen is pályára lépett a válogatottban, a Salvador elleni
4-0-s győzelemhez góllal is hozzájárult.
A többi legendás játékossal együtt az ő
nyakába is aranyérmet akasztottak, itthon
pedig a Magyar Népköztársaság Sportérdemérem bronz fokozatát vehette át elismerésként. Az MTK-val döntőt játszott a

Megnyílt a sportkomplexum
Október 8-án, a déli órákban sajtótájékoztató keretében nyerhettünk
bepillantást az egykori Rákóczi úti
iskola épületében kialakított Sportkomplexumba.
kazsimér

A szépkorúak mosolya
 folytatás az 1. oldalról
„A virág emlékeztesse önöket arra,
hogy a hideg ősz és a téli hónapok után
mindig eljön végül a tavasz” – fordult
a képviselő a szépkorú publikumhoz,
–, akiknek hálával tartozunk, mert
bár az intézményfenntartó sokat küzd
azért, hogy szépüljön az otthon, az
utak, a járdák, ez mind csupán sóder,
cement és habarcs, melyet öt év múlva
fel kell újítani. Az igazán időtálló érték
az idősek munkája, a tekintetük, a mosolyuk, az életük, melyről úgy vélték,
Jászberényben érdemes eltölteni. Köszönetét fejezte ki, hogy a teremben
ülők a városban nevelték gyermekeiket,
szeretetet, bölcsességet hagytak hátra
az utókornak, épp ezért ez a jeles nap
valójában mindenkiről szól, akiben az
idősek valamikor is nyomot hagytak.
A Jászberény Városi Önkormányzat,
mint fenntartó nevében Szabó Tamás
mondott köszönetet a jelenlévőknek
egy-egy színpompás virág átadásával. „A

város mindig is hálás volt idős polgárainak, akik a hosszú idők során itt értéket
teremtettek, ezért folyton azon törjük a
fejünket, hogyan tudnánk minél többet
és minél jobbat nyújtani önöknek.”
A folytatásban Bozóki Jánosné
Katalin vezette fel az intézmény dolgozóinak műsorát, mellyel emlékeztetni kívánták a hallgatóságot, hogy
bármily célt is érjünk el életünkben,
azt egyrészt magunknak, ugyanakkor
szüleinknek, nagyszüleinknek is köszönhetjük. Értékteremtő munkát csak
az elődök eredményeire építkezve lehet
végezni, ezért megilleti a törődés az
otthon lakóit, az idősek klubja tagjait, és valamennyi szépkorú polgárt. „A
tőlünk telhető maximális segítséget és
támogatást biztosítjuk.” – fogalmazott,
majd egy vers és énekszóval átszőtt rövid előadást élvezhettek a megjelentek.
A színvonalas programra a Budapesti
Fesztiválzenekar művészeinek klasszikus produkciója tette fel a koronát.

Az önkormányzat, valamint az
építményt bérlő Sport & Passion Kft.
között még az év elején született meg az
az együttműködés, mely a Rákóczi út
29. szám alatt található ingatlan egyes
részeinek bérbeadását foglalta magába.
A nyilvános pályázat elbírálása

Kampányzáró
sajtótájékoztató

Dr. Magyar Levente független
polgármesterjelölt október 8-án a médiumokon keresztül kívánta felhívni
a figyelmet a választás közelségére,
ezzel együtt buzdítani a polgárokat a
minél nagyobb számú részvételre. „Az
elkövetkezendő öt év meghatározó
lesz minden vonatkozásban, a teljes
vertikumát a város szolgáltatásainak
érinteni fogja.” – fogalmazott, majd
hozzátette, nem a pártok programjaiban, hanem városi programokban
kell gondolkodni. Rövid az idő a felelős döntéshozatalra, ezért nagyfokú
tudatosságra intette a szavazókat.

alapján Vattai Viktor benyújtott anyagát fogadta el a testület, így a beruházások megkezdődhettek, melyek jóvoltából egy edukációs szemlélettel működő
sportcentrumot vehettek birtokba októbertől a mozgás szerelmesei.
Az egykori általános iskola épületében a vállalkozó közösségi célok mentén alakította ki színvonalas, minden
igényt kielégítő edzőtermét, melynek
kapcsán Szabó Tamás örömét fejezte ki,
hiszen általa egy régóta fennálló kívánalmat sikerült megvalósítani a városban. Kiemelte, a mozgásba invesztálni,
azzal az egészséget, az energikus élet-

módot támogatni mindig jó befektetés,
az pedig külön elégedettségre ad okot,
hogy a komplexum kialakításával alkalom nyílik rá, hogy a középiskolás diákok testnevelés óra keretében, felnőtt
felügyelet mellett ismerkedhessenek
meg a közel száz munkaállomásból álló
konditerem szolgáltatásaival.
A sajtótájékoztatót követően Vattai
Viktor, a Victory Gym sportcentrum
tulajdonosa mutatta be a többek között
kardió-, aerobic- és funkcionális termet, valamint súlyzós edzőteret magába foglaló konditermet, ahol a jövőben
szépségápolás, masszázs, csontkovács és
egyéb, egészségmegőrzéssel kapcsolatos
lehetőségek közül is válogathatnak az
érdeklődők.

Emlékezés

2019. október 10.

www.jku.hu

9. oldal

A Jász Múzeum jubileuma
 folytatás az 1. oldalról
Beszéde záró momentumában az
intézményhez kapcsolódó fejlesztésekről szólt, tájékoztatta a hallgatóságot a
rövidesen átadásra kerülő, interaktív
látványraktár megvalósulásáról, ahogy a
gyűjtemény külső helyiségben történő
elhelyezéséről is büszkén adott számot.
Végezetül megköszönte Bathó Editnek
azt a mérhetetlen munkát, amit a múzeum, egyben Jászberény érdekében végzett
és végez még a jövőben.
A Jászkunság nevében Győrfi Sándor
regnáló főkapitány lépett a pulpitushoz.

Múltidéző szónoklatában 1874 december 26-ra repítette vissza az ünneplőket,
hangsúlyozva, hogy bár eltelt azóta több
mint száz esztendő, a múzeum továbbra
is a tudomány egyik alappillére. Az igazgató asszony vezetésével végzett szakmai
munka eredménye, hogy a Jász Múzeum
a magyar tudomány elismert kutatóhelye, számos szakmai kiadványával az
elsők között van az országban. „Valahol
a múltat meg is kell élni, itt pedig kiteljesedik ez a gondolat. Nem csak őriznünk
kell a hagyományokat, hanem élettel kell
megtölteni a múzeumokat. Nem csupán

A magyar Golgota
A Jászberényi Városvédő és Szépítő
Egyesület a 13 aradi vértanú tiszteletére és az első magyar felelős miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos halálának 170. évfordulója alkalmából
ünnepélyes megemlékezést tartott
október 6-án, vasárnap délután az
emlékfasor bejáratát jelző Mártírok
úti emlékkőnél.
kárpáti
Az emlékezőket délután négy órakor a szervezők nevében Bolla János
emeritus jászkapitány köszöntötte, kiemelt tisztelettel üdvözölve Szabó Tamás polgármestert, az önkormányzat
megjelent tagjait, intézményvezetőket
és civil szervezetek vezetőit, tagjait.
Emlékeztetett, húsz évvel ezelőtt tartotta az egyesület első közös tiszteletadását a hősök emléke előtt, akkor
még a Fehértói temetőben. Öt éve,
az emlékhely létrehozása óta már itt
gondolunk együtt a hazáért életüket
áldozó aradi hősökre. Magánszemélyek
adományából vásárolta az egyesület az
oszlopos tölgyfákat, amelyek a 13 aradi
vértanút és az első felelős magyar kormány miniszterelnökét jelképezik a sétány mentén. A baloldalon ültetett kilenc tölgy a kötél általi halálra ítéltekre,
míg a jobb oldali fák a golyó által hősi
halált haltakra emlékeztetnek. Bolla
János megköszönte a városnak, hogy
méltóvá tették a területet a megemlékezés helyszínéül.
A Lehel Vezér Férfikar a közösen
elénekelt Himnuszt követően katonadalok előadásával idézte meg a kort,
és az események szomorú, ugyanakkor

felemelő lelkületű hangulatát.
A hősök életrajzát, ítéletüket, haláluknak körülményeit, a történelmi
eseménysorokat Antics István iskolaigazgató ünnepi beszéde idézte fel.
Emlékeztetett, hogy a tizenhárom
mártírhalált halt katonai vezető közül
csupán néhányuk volt magyar nemzetiségű, ám lelkületükben mindannyian
magyarok voltak, és a magyar hazáért adták életüket. Példát mutattak a
nemzetnek és a világnak hősiességből,
büszkeségből, szabadságvágyból és hazaszeretetből.
A kivégzések célja a rebellis magyarság, a katonai és politikai vezetés megtörése volt. Haynau, a bresciai hiéna, a
megtorlásban Ferenc József császártól
szabad kezet kapott. A szabadságharc
katonai vezetőit és miniszterelnökünket teljes rang- és vagyonvesztés mellett
felségsértés vádjával ítélték halálra. A
nagyobb megaláztatás érdekében sokukat kötél általi kivégzéssel sújtották. Az
igazságtalan kivégzések híre nemzetközi tiltakozást váltott ki, a magyarság részéről pedig még inkább megerősítette
a nemzeti összetartozást. Október 6-a
szimbólummá vált, a levert forradalom, az igazságtalanság szimbólumává.
Arad, a mindenkori magyar Golgota
történelmi tudatunk szerves része. Kitörölhetetlenül, elevenen él bennünk,
emlékét még az eltelt 170 év sem tudta, tudja elkoptatni. Félárbocra eresztett zászlóink jelzik a nap dicsőségét,
azt, hogy mennyi áldozatot volt képes
meghozni a nemzet a szabadságért.
Arad vértanúi előtt koszorúk elhelyezésével tisztelegtünk a megemlékezés záró mozzanatában.

a jelenhez, de legalább annyira a jövőhöz
is szólni kell. Bathó Edit átvezette az alvó
múltat az élő, pezsgő jelenbe, és így ez az
értékegyüttes immár a jövőbe mutat.”
– fogalmazott a főkapitány, majd egy
örökéletű, fémből öntött virágalkotást
nyújtott át gondolatai jelképeként az intézmény vezetőjének.
Farkas Ferenc egy korabeli újság,
nevezetesen az 1874-es év december
25-i lapszámából idézte fel a történelemformáló eseményeket, melyek
között méltó helyet foglalt el a Sipos
Orbán alkapitány által életre hívott
intézmény megalakulása. Az évszázad
során a múzeum Jászberény és a Jászság kiváló szellemi műhelyévé vált. Feladatának tekintette szűkebb hazánk,
a jászföld értékeinek őrzését, megismertetését a fiatalokkal. Nagy kreativitással indította folyóiratok, könyvek
szerkesztését, kiadását, széles körben
vont be szakembereket és műkedvelő
szerzőket tevékenységébe. „A jelenkor
vezetése az alapítvánnyal, Jászberény
városával, a jászok egyesületével, és a
jászsági önkormányzatok szövetségével
is kiváló kapcsolatot ápol, amely a jövőbe vetett hit, a siker záloga.”

A köszöntők sorában dr. Bereczki
Ibolya, a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület elnöke következett, aki
felhívta a figyelmet egy másik ünneplésre
méltó évfordulóra is, miszerint Hortiné
dr. Bathó Edit immáron huszonöt esztendeje munkálkodik a múlt megőrzésének szellemében. „De ezen túlmenően
nagyon fontos, hogy mindezt milyen
módon mutatja be a közösségének, hogyan kapcsolódik hozzájuk, milyen módon szólítja meg a közösség tagjait és
azok milyen módon viszonyulnak a múzeumhoz. Ebben ott van az interaktivitás,
az élmény, a bevonás, a közös cselekedet,
ezek mind olyan eszközök és lehetősé-

gek, amellyel ez a múzeum hosszú időn
át prosperálni fog.” – méltatta a gyűjteményt az elnökasszony, kinek ünnepi
gondolatait Nemes József jászkapitány
fűzte tovább.
A továbbiakban a Jász Múzeum 145
évének tudományos és közművelődés
érdekében végzett tevékenységének képkockáiból, legfontosabb mérföldköveiből
szemezgetett Hortiné dr. Bathó Edit,
majd a társintézmények és civil szervezetek képviselőinek köszöntése következett. A jubileumi rendezvény az Ifjúsági
Házban elköltött ünnepi ebéddel, és az
önkormányzat jóvoltából feltálalt, több
emeletes torta elfogyasztásával ért véget.

10. oldal
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Egy festmény felfedése
Október első napján, immár ötödik
alkalommal volt a Szikra Galéria A
hónap műtárgya programsorozatának
vendége a Sáros család. A művészetbarátok és Sáros András festészetének
tisztelői ismét megtöltötték a kávéházat, hogy egy kellemes beszélgetés mellett közelebbi kapcsolatba kerüljenek
a mester Hídépítés című művével.
kárpáti
A program a házigazda, Szikra István köszöntését követően a hagyományokhoz híven a Palotásy János Zeneiskola prezentálásában az intézmény
növendékeinek oboajátékával és Réz
Lóránt zongoraművész műsorával nyi-

tott. A zenei képek befogadását követően a képzőművészeti alkotás értékelésére a festőművész fia, Sáros László György
DLA Ybl-díjas építész, egyetemi tanár,
a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja vállalkozott.
Sáros László György humorral átszőtt érdekfeszítő előadása rendhagyó

módon közelített a bemutatandó mű
felé. Mindenekelőtt a festmény születési évének, 1965-nek a legfőbb eseményeit tárta a hallgatóság elé. Kronológiai összeállításában felsorolta az
ötvennégy esztendővel ezelőtti világ
érdekes eseményeit, így helyezve el a
képet a történelem síkjában. Míg Jászberényben a festmény dokumentálása
szerint a Zagyván hidat építettek, addig például Alekszej Leonov végrehajtja az első űrsétát a Voszhod–2 űrhajó
fedélzetéről, meghiúsítják Bulgáriában
a Todor Zsivkovval szembeni maoista puccskísérletet, 35 ezren tüntetnek
Washingtonban a vietnámi háború
ellen, a New York-i világkiállításon elássák a második Westinghouse időkap-

szulát, melynek tervezett kinyitási ideje
6939, elhunyt Churchill – és Sáros
László György sikeresen leérettségizik.
Miután a korban elhelyeztük a
festményt, megpróbáltuk a térben is
meghatározni egy interaktív játék keretében. A közönség többféle tippet
felvetett a helyszínt illetően. Az előadó

szerint egy Szövetkezet úti hidat ábrázol
a festmény, ám semmiképp nem a mostanit, hiszen az nem egy ív szerkezetű.
A háttérben látható világos szocreál
kocka épület mégis a volt Pártház épületére emlékeztet, de valószínű egy elképzelt perspektívából. A valóságon túl
sokkal fontosabb a kompozíció, amely
a színeiben vidám hangulatú képet egy
klasszikus boríték stílusba szerkeszti az
alkotás közepét átszelő hídtartó gerendák ábrázolásával. Az Andráskereszt
formájú kivetített vonalak a kép sarkaiba mutatnak, amely a könnyed hangulatú képet mégis statikussá és komollyá
teszik. A formák és vonalak játéka a víz
tükrében megismétlődve még inkább
statikussá teszik a festményt. A plasztikusság, az árnyékábrázolás, a szigorú
ecsetkezelés, az emberábrázolás tipikus
Sáros András jegyeket mutat. Az emberi alakok megjelenése külön szót érdemel Sáros festészetében, mert az nem
csak egy emberi léptékre, de külön szeretetre is utal.
A továbbiakban Metykó Béla helytörténeti kutató avatott be Sáros András életének egy szeletébe a sajtóban és
egyéb kiadványokban megjelenő írások
tükrében. Az előadó ezúttal egy évfordulóhoz, a Főtemplom újjáépítésének ötvenedik évfordulójához kötötte
beszámolóját, annál is inkább, mert
Sáros András tevékenyen részt vett a
Jászság ékkövének helyreállítási munkálataiban. A képzeletbeli időutazás
1956. november 4-ig vitt vissza, arra
a napra, amikor lelőtték templomunk
Szent Koronával ékesített tornyát.
Sáros András már novemberben festményen megörökítette a pusztulást. A
súlyos károkat szenvedett műemléket
57-ben ideiglenes tetővel befedték,
majd a helyreállítási munkák elkezdéséig 13 évet kellett várni. A templom
sebeinek begyógyításában a Műemlékvédelmi Bizottság, amelynek vezetője
Sáros András volt, tevékenyen részt

Ady Endre a választásról

vett. Metykó Béla illusztrációk kíséretében végig vezette a hallgatóságot az
abban az időben korántsem egyszerű
újjáépítési folyamaton, amelyben Sáros
András minden követ megmozgatva tevékenykedett.
A folytatásban a festőművész grafikus pályát választó gyermeke, Sáros
András Miklós Munkácsy díjas művész
emlékezett vissza néhány szóban a közte és édesapja között húzódó szeretettel
és szigorral átszőtt kapcsolatra, a szárnyait bontogató ember és a tapasztalt
művész párbeszédére. Kuriózumként
saját különleges technikával készült képei alkotófolyamatának kulisszatitkai-
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ba engedett betekintést.
A festőművész lánya, Katalin is jelen volt, aki szintén megosztott néhány
emlékmorzsát az édesapjával együtt
töltött jászberényi évekből. A Tokajból származó meny, László felesége,
Tenkács Márta építész is szót kért. Ő a
festőművész egykori jászberényi szomszédjával, Dezső Györgyel összebeszélve egy tokaji utcát ábrázoló festményt
mutatott be a tulajdonos társaságában.
A rendezvény innentől kezdve kötetlen beszélgetéssel, borozással, a festmények közelebbi szemrevételezésével
folytatódott az előzőekhez hasonló oldott hangulatban.

A Kert

Zöldség-gyümölcs

A város szívében...
Széles választék.
Kiváló minőség.
Jászberény, Szabadság Tót utca sarka.
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Szeretet, bizalom, türelem
A magyar fotóművészet nagyasszonya, Keleti Éva, Kossuth-díjas fotográfus legendás képeiből nyílt október 3-án, csütörtök délután kiállítás
a Lehel Film-Színház galériáján. Az
egyedi tárlat a fényképezés eszközeivel mutatja be nagyszerű művészegyéniségek különleges pillanatait.
Demeter Gábor
A művészeti eseményen megjelenteket Góg Zoltán kulturális szervező, a
tárlat rendezője köszöntötte és bejelentette, a megnyitó programjának egy részét, a közreműködők előre nem látott
elfoglaltsága miatt nem sikerül a meghirdetettek szerint bonyolítani. Így a
Keleti Éva fotográfussal való találkozás
és Karácsony Ágnes újságíró megnyitóbeszéde elmaradt.
A zenés közreműködőnek felkért Zsiga István prímás a megnyitót megelőzően
szemlélte végig a kiállított fényképeket.
Az eközben szerzett érzéseit, inspirációit
szólaltatta meg, aztán hangulatos hegedűjátékával, mellyel elmélyülést, és igazi
élményáramlást indított el a tárlat befogadására érkezett közönségnél.
Mert egy művészi alkotás, legyen
az éppen fénykép, akkor válik eleven
élménnyé, ha megindítja a csodálatos
áramlást, amelyik az alkotó és a közönség között mindkét irányban képes
hatni. Keleti Éva fotográfiái nemcsak
erre képesek, hanem a múlt és jelen,
sőt a különféle művészeti ágak között is
kapcsolatot teremtenek. A tárlatot bejárva sok szép, meghitt, lírai pillanatra
bukkanhatunk, elsősorban a színház,
de a tánc világából is, ami szintén a
fotográfus szíve csücske. Képeit nézve

belekerülünk az egykori Kékszakállú
herceg, a Csodálatos mandarin, balerinák világába vagy a legendás színészházaspár, Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán
életének legbelsőbb áramába.
Rengeteg arc, tekintet, mozdulat,
gesztus a fotókon. A művészeket nem
egyszer az alkotói folyamat közben
kapta lencsevégre, helyzetéből adódóan némileg kívülállóként, de mégis
teljesen összhangban velük, szeretettel,
nyitottsággal és a nevéhez kapcsolható
minőséggel, profizmussal.
Keleti Éva fotográfiái mindenkihez képesek szólni, a fiataloknak érzéki
elevenséggel megidézett múltat, a korosabbaknak érzésekkel teli emlékezést
kínálva. Tekintsék meg, ha arra járnak!
A szervezőktől kapott információk szerint a megnyitó elmaradt programját
október 10-én, csütörtökön szeretnék
pótolni, amikor alkalom nyílik a Keleti
Évával való személyes találkozásra is.

Perzsa kapcsolatok
 folytatás az 1. oldalról
A huszonegy éves festőszakos egyetemi hallgató, képzőművészeti díjakkal
elismert illusztrátornak a galériában egy
hétig látható kiállításán különleges digitá-

nyezés, korrupció, szegénység, egoizmus.
A tárlatot Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester nyitotta meg, aki kiemelte,
fontos, hogy a fiatalok között is kialakuljon és megerősödjön a testvérvárosi

csodálhatták művészetét. Alkotásainak
globális üzenete világszerte érthető és
befogadható. A földrajzi távolságok ellenére a fiatalok gondolkodása hasonló,
ugyanazok a problémák foglalkoztatják
őket bárhol is éljenek, és a digitalizáció
segítségével könnyen, határok nélkül
elérik egymást. A berényi közönség számára is tanulságosak lehetnek az alko-
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Programajánló
Birinyi Mesekör
Október 10., csütörtök 18 óra
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).
Magyaroké
Október 11., péntek 18 óra
Jászság Népi Együttes előadása – adományozási műsora. Közreműködik: Pálházi Bence
és Bandája, Árendás Gyermektáncegyüttes,
Hegedűs István, Zolnai Sára. Örömmel fogadnak pénzadományokat a helyszínen, az
együttes mexikói vendégszereplésének létrejöttéért, művészeti munkájának támogatásáért. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz
kötött a befogadóképesség miatt. Regisztrálni a Lehel Film-Színház jegypénztárában,
nyitvatartási időben lehet.
Lehel Film-Színház
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 a16. esemény
lesz, ahol együtt kóstolhatnak a borokkal barátkozó társaságok.
Co-op Áruház átriuma
Sárközi üzenete
Október 11., péntek 20 óra
A Khamoro Táncszínház, commedia dell’
arte előadása, A Sárközi üzenete, 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,
hűen 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
4. Európai Art Mozi Nap
Október 13., vasárnap 16 óra
„Európa mozizni megy!” – szól az idén negyedik alkalommal megrendezésre kerülő
Európai Art Mozi Nap szlogenje. A nap
célja, hogy felhívja a figyelmet az európai
filmművészet sokszínűségére és a művész
mozi, mint kulturális és közösségi tér fontosságára.
Lehel Film-Színház
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

lis technikával készült képeit tekinthetjük
meg. A mindennapjaink súlyos kérdéseit
feszegető témák a fekete humor tükrében
olyan felvetésekre adnak választ, mint a
háború, gazdasági válság, környezetszen�-

kapcsolat. A kultúra lehet a kulcs egymás megértéséhez, híd az egymáshoz
való közeledéshez. Ali Rastroonak már
több kiállítása volt Európa szerte, valamint Dél-Amerikában, Ázsiában is meg-

tások, ezért az alpolgármester biztatott
azok megtekintésére, és az általuk való
szellemi gazdagodásra.
Ali köszönetet mondott a lehetőségért, hogy bemutathatja műveit a
magyar közönségnek is, és a megtiszteltetésért, ami a köztéri festmény megalkotásának felkérésével érte. Hálája
jeléül egy iráni dal előadásával ajándékozta meg a megnyitó közönségét, ahol
a népes hallgatóság soraiban jelen volt
Gholamali Rajabi Yazdi, az Iráni Iszlám
Köztársaság magyarországi nagykövete,
és Emran Talebi tanácsos is.
Szabó Tamás polgármester kiegészítésképp elmondta, számos művész pályaművéből választották ki azt az alkotást, amely végül elnyerte a megbízók
tetszését, és ami a város egyik érdekes
színfoltja, éke lesz. A munkát a város
nevében jelképes ajándékkal köszönte
meg a polgármester.

11. oldal

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 iskola ebédlője
Dr. Őrlős Gábor előadása
Október 16., szerda 18 óra
Túl téren és időn címmel tart spirituális előadást dr. Örlős Gábor, az Ébredő Fények
Rend akadémia alapítója. Az előadás után
meditáció lesz. Belépő: 2.000 Ft.
Déryné Rendezvényház
Ifjú szívekben élek –
In memoriam Ady Endre
Október 17., csütörtök 16 óra
A műsort szerkesztette és elmondja: Jónás
Zoltán. Közreműködik: Svéd Mátyás – hegedű.
EKE Jászberényi Campus Könyvtár
Múzeumi Esték sorozat
Október 17., csütörtök 17 óra
A Nagy Imre Társaság előadása: 1956 – Jászság.
Jász Múzeum

Keresztyén tudományos-kulturális esték
Október 17., csütörtök 18 óra
Takaró Károly nyugalmazott református tábori püspök A gyász a keresztyén ember életében címmel tart előadást.
Református gyülekezeti ház
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
Yoko Retro Disco
Október 19., szombat 21 óra
Indítsuk együtt az őszi szezont egy fergeteges Yoko Retro Video Disco-val, ahol
az este házigazdája Dj Guba, akinél senki
nem ismeri jobban Yoko munkásságát. Így
garantáltan a megszokott nagyszerű hangulatra számíthatunk.
Ifjúsági Ház
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
Ismeretterjesztő klasszikus zenei koncertsorozat első előadása, A zongora, az ezerarcú
hangszer. Bemutatásra kerül a hangszer
technikai szempontból, valamint kizárólag
zongoraművek hangoznak el. Az előadások,
koncertek szerkesztője, műsorvezetője, koordinátora, fellépője: Sas Dániel zongoraművész. Közreműködik: Keskeny Richárd, a
Debreceni Egyetem mester szakos zongoraművész hallgatója.
Déryné Rendezvényház
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Napfényfogatán gyeplőt ránt az ősz
Csütörtökön kisebb esőzésre számíthatunk, felélénkül majd a nyugatias szél,
napközben 13-19 fok valószínű. Pénteken ismét sok napsütésre van kilátás, csapadék
nem valószínű, de a szeles
idő miatt csupán egy-két fokot emelkedik a hőmérséklet.
Hétvégén változóan felhősnapos, száraz idő ígérkezik,
a kellemesen meleg, 20 és 24
fokos őszi időjárás egész hétre
jellemző lesz.

Újra a győztes úton
A DEAC elleni bravúros győzelem
után ismét dobogós helyre lépve fogadta a Sényőt a Jászberényi FC a
labdarúgó NB III Keleti csoportjának 9. fordulójában. A szabolcsiaktól két héttel korábban elszenvedett
kupavereség külön is motiválhatta
Német Gyula csapatát, és nem is
hagytak kétséget szurkolóikban.

val kilépve a kapust is kicselezve teljesítette a kérést (2-0). Az intenzív szakaszt
kiegyenlítettebb követte, a vendégek is
vezettek néhány támadást, ám ezeknél
Miski bizonyította jó formáját. A szü-

leg eldőlt a három pont sorsa, egy hét
alatt másodszor is három gólt szerezve
tartotta meg veretlenségét a jászberényi
együttes. Jászberényi FC – SényőCarnifex FC 3-0.
A Német Gyula által az utóbbi hetekben hiányolt elszántság a debreceni
bravúr után ezúttal is megvolt a mie-

netben többekben felrémlett, hogy a
kupameccsen is hasonló eredménnyel
fordultak a csapatok, de a JFC nem lépett ugyanabba a folyóba, koncentráltan, mezőnyfölénnyel nyitotta a második játékrészt. Bár igyekezett a Sényő,
Lakatosék jól fogták támadóikat. A
„csendesre” forduló mérkőzés 78. perce
ismét fellelkesítette a szurkolókat, miután Szöllősi labdát szerzett védőjétől, és
kb. 45 méterről nyesett kapura, a labda
pedig a visszafutó kapust becsapva hullott a kapu közepébe (3-0). Ezzel vég-

inkben, így újabb magabiztos sikerükkel a tabella második helyére léptek. A
Cegléd ugyanis otthon veszített rangadót a DEAC ellen (0-3), így a Putnokot legyőző Füzesgyarmat vette át a
vezetést. A JFC hozzájuk hasonlóan 21
pontos, a vetélytársat eggyel több győzelme rangsorolja előbbre. A következő
játéknapon az újonc, de masszív középcsapat Balassagyarmat ellen folytatható
a jó sorozat. A találkozót október 12én, a válogatott mérkőzése miatt szombaton játsszák 14.30-as kezdéssel.

Szőrös Zoltán

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
október 10. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

október 11. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 16. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 12. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 17. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 13. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 18. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 14. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

október 19. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 15. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
október 12. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu
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Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Kárpáti Márta, Ács Tibor, Kazsimér Nóra. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Egyperces tiszteletadással adóztak
a jelenlévők a 76 éves korában elhunyt
korábbi kiváló játékos és edző, Sárközi
Gyula emlékének, akit pénteken a Fehértói temetőben helyeztek örök nyugalomba. A kezdőrúgást a Sárközi István emléktáblájának avatására érkező
két labdarúgó olimpiai bajnok, Dunai
Antal és Szalay Miklós végezte el.
Bár Ludasi hiányzott a hazai keretből – és így némileg módosult a felállás
–, a szűk negyedórás fogáskeresés után
sorra veszélyeztetett a JFC. Előbb Király Olivér szép gólját érvénytelenítette
kezezés miatt a játékvezető, majd egy
jobb oldali beadás után a középen érkezők elől – csaknem öngólt szerezve – az
utolsó pillanatban mentett szögletre az
egyik vendégvédő. Süttő lövése még elzúgott a léc fölött, aztán a 19. percben
Pálinkás visszagurítása után Gresó Mátyás tüzelt kapura, a labda pedig Szöllősin megpattanva került a sényői kapuba (1-0). „Matyi, még egyet!” – szólt
a hangosbemondó óhaja, és a berényi
támadó két perc múlva, Király indításá-

Támogatás
a kispályásoknak
Október 5-én, szombaton az esti
órákban Szabó Tamás közvetlen
munkatársai, valamint több önkormányzati képviselő társaságában kilátogatott a Jászberényi Kispályás
Labdarúgóbajnokság 17. fordulójára.
Jászberény polgármestere az összegyűlt
játékosoknak elmondta, hogy a késő ősszel
kezdődő téli bajnokság teremgondjainak
megoldásában igyekeznek az idén is segítséget nyújtani. A következő évre vonatkozóan pedig új információval szolgált.
– Szeretném azt a jó hírt megosztani
önökkel, hogy 2020 őszére elkészül egy
új csarnok a Jász-Plasztik Kft. beruházásában. Ez a létesítmény döntően és elsődlegesen a teremlabdarúgást fogja majd
szolgálni. Készül hozzá megfelelő terjedelmű parkolóhely is, így megfelelő körülmények fogadják az odalátogatókat – mondta el a városvezető, majd a versenybizottság
elnökének, Kónya Györgynek nyújtotta át
az önkormányzat egymillió forintról szóló
támogatásának tanúsítványát.
A bajnokság főrendezője elmondta,
hogy 61 kispályás futballcsapat lép pályára hétvégenként. Ebből 42 jászberényi
csapat, nekik 12 ezer forinttal kevesebb
nevezési díjat kell majd befizetniük az
őszön. Az éves költségvetésük 7,5 millió
forint, így a támogatásként kapott összeg
könnyítést jelent számukra.
– Szerencsére ez az utóbbi években
már bevált módszer, hogy az őszi idény
alatt megkapjuk az önkormányzat támogatását. Ez nagy segítség, mert a tömegsport
szinte önköltséges, így nem mindegy, hogy
az otthoni büdzséből mennyit költünk a
kispályás focira – ezt már Szőrös Zoltán, a
+Torlás csapatkapitánya nyilatkozta.
Közben a 18 órakor kezdődő mérkőzésekkel folytatódott a bajnokság. A
versenybizottság elnöke, Kónya György
búcsúzóul a csapatvezetők által dedikált
futball-labdát nyújtott át Jászberény polgármesterének, ezzel is kifejezve a kispályás csapatok köszönetét.

Visszavágott az Olajbányász
A 2. fordulóval folytatódott az idei
kosárlabda bajnokság. A jászberényi
csapat a megyeszékhelyre látogatott a
teljesen átalakított és új nevet viselő
Szolnoki Olajbányász KK vendégeként.
Ács Tibor
A Tiszaligeti Sportcsarnokban rendezett mérkőzést nagyon jól kezdték a
mieink, hiszen Alekszandrov gyorsan
beszórt két triplát, majd később egy
Miller trojka után 3-11 volt az állás.
Továbbra is futott a berényi szekér,
volt, amikor már tíz volt közte (5-15).
Aztán szép lassan zárkózni kezdtek a
hazaiak és 22-nél befogták a berényi
alakulatot, sőt az első kisszünetben már
ők vezettek 28-26-ra. A folytatásban
mi értük utol őket és Brabaklics találatával, kettővel (28-30) vezettünk is. Ez
sajnos gyorsan visszafordult és a nagyszünet már 46-36 arányú Olajbányász
vezetésnél kezdődött.
A negyedórás pihenő Dragan
Alekszics csapatának tett jót, mert 7-0-s
rohammal kezdtek. Szórták a hárompontosakat, a mieinknek meg szinte
semmi nem sikerült. Miller volt az,
aki valamelyest tartotta a lépést a vendéglátókkal. Triplát is dobott, de ezzel

együtt is a 3. negyed második felére
húsz ponttal lépett meg a Szolnok. Sőt,
a zárónegyedre 22 volt közte (73-51).
A befejező negyedben nyilvánvaló volt
a hazaiak győzelme, így sok fiatalt pályára küldött edzőjük. Ez azt is jelentette, hogy az eredményen tudtak kozmetikázni a mieink. Meg is nyerték a
befejező etapot, (16-24) de mint mondani szokás, a csatát elveszítették.
Szolnoki Olajbányász KK - Jászberényi KSE 89-75
JKSE: Staten 13, Mészáros 4, Miller 25/6, Alekszandrov 13/9, Pantelics
2. Cserék: Brbaklics 9, Peringer 3,
Marinkovics 2, Ruják B. 4.
Ezúttal minden pályára lépő játékosunk szerzett pontot ugyan, de a vereség egyértelmű volt, azaz visszavágott
a „nagy testvér” a tavaszi két vereségért.
Nagyon hiányzott a sérült LaMarcus
Reed, Pantelicsot meg bizonyára az orrtörése miatt használt „kényszerálarc”
zavarja még mindig, mert nem ezt a
játékot szoktuk meg tőle. Ismerve Nikola Lazicsot, remélhetőleg mindent
megtesz, hogy „fiai” minél előbb ös�szekovácsolódjanak egységes csapattá.
Szombaton Paksra utaznak ahol – többek között – régi ismerősünk, Orlando
Coleman az ASE csapatát erősíti majd.

