A négy évszak országa

Példamutató pedagógusok

Dr. Sárközy Miklós történész,
Közel-Kelet szakértő tartott előadást
Iránról a Bakancslista sorozatban.
Tudósítás a 7. oldalon

Az Eszterházy Károly Egyetem
Jászberényi Campusa Díszoklevél-átadó
ünnepséget és öregdiák találkozót tartott.
Írás a 3. oldalon

Másodikok a focisták

A labdarúgó NB III 10. fordulójában a
Jászberényi FC az újonc Balassagyarmat
otthonában lépett pályára a hétvégén.
Cikk a 8. oldalon
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Így döntött Jászberény

Jászberény város lapja

Műszaki képzés a Campuson
Október 9-én sajtótájékoztató keretében jelentette be dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem
rektora, hogy a jövő évtől kezdődően
– válaszolva a környező cégek igényeire –, műszaki informatikai képzéssel
bővül a jászberényi intézmény palettája. Az eseményen a campus kollégiumi épületrészének PPP kiváltásáról
is szó esett.
Kazsimér Nóra

Október 13-án, vasárnap Jászberényben is lezajlott az önkormányzati és polgármester választás. A névjegyzékben szereplő 21501 választó polgárból a város 21
szavazóhelyiségében 9420-an jelentek meg (43,81%). A polgármesteri tisztségért
Budai Lóránt, a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltje 14 szavazattal kapott többet a jelenlegi polgármesternél, Szabó Tamásnál. Két körzetben még ennél is szorosabb öt illetve tíz szavazat különbség döntött. Az eredmény még nem végleges.
Halász Lajos
A polgármesteri posztért indult
négy jelölt közül Budai Lóránt 3909,
Szabó Tamás 3895 szavazatot kapott,
dr. Magyar Levente függetlenként 931,
Dobrosi Péter, a Mi hazánk Mozgalom
jelöltje 434 szavazattal rendelkezett,
ami a két első helyezett 42% fölötti

eredményétől jelentősen elmaradva,
kerekítve 10 és közel 5%-ot jelent. (A
választás részletes végeredményét, valamint a 2019-2023 közötti időszak
testületének tablóját lapunk 4. oldalán
közöljük – a szerk.).
Az egyéni körzetek közül a 6-os
számúban Bódis Béla (Fidesz-KDNP)
458 szavazatot ért el, csak öttel meg-

Négylábú szépségek
Negyvenkilencedik alkalommal rendezett a Magyar Ebtenyésztők Jászberényi
Önálló Jogú Szervezete országos CAC kutyakiállítást városunkban. A Jászberény Városi Önkormányzat támogatásával létrejött rendezvénynek az Electrolux Sportpálya adott otthont.
Kárpáti Márta
Összesen ötszázhuszonhárom ebet neveztek a megmérettetésre. Mint P. Szabó
Béla szervezőtől, az egyesület alapítójától

megtudtuk, mostanában legnépszerűbbek
a kistestű fajták. Az ő személyes kedvence
a német juhász, de például az unokájának,
aki szintén nagy kutyabarát, tacskója van.
folytatás a 6. oldalon 

előzve dr. Gedei Józsefet (KJE). Az
5-ös számú egyéni választókerületben
pontosan fordított a helyzet abban a
tekintetben, hogy itt a tapasztalt politikus előzte meg az újonc képviselőt,
nevezetesen Balogh Béla (KJE) 423
szavazattal tízzel többet kapott, mint
Kis-Némethné Király Éva (FideszKDNP). A tíz egyéni körzetből hatban a Fidesz-KDNP jelöltjei szerezték
meg a mandátumot: Nagy András
(2.vk.), Tamás Zoltán (4.vk.), Bódis
Béla (6.vk.), Szatmári Anikó (7.vk.),
Bohárné Bathó Rozália (9.vk.), és Balog Donát (10.vk.).
folytatás a 4. oldalon 

Minden, ami
autó
Október 11-én, pénteken ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Control Gépjármű Szerviz és
használtautó kereskedés a Jásztelki
út 1-es szám alatt.
kazsimér
A vendégeket Fazekas Viktor, a
New-Scorpions Szerviz Kft. ügyvezetője köszöntötte, kiemelten üdvözölte
Szabó Tamás polgármestert és Rédei Istvánt, a Menedzser Klub elnökét, majd
röviden ismertette az ünnepi alkalom
apropóját.
Mint megtudhattuk, a RedScorpions cégcsoport évek óta jelen van
Jászberényben távfelügyeleti központjával, a Control Seguridad Privadaval,
illetve a tavaly megnyitott Control
Motellel. A Control Gépjármű Szerviz
márkanéven, a New-Scorpions Kft által
üzemeltetett műhely márkafüggetlen
szervizként fog működni, tevékenységi
körüket jól összefogja a cég szlogenje:
minden, ami autó.
folytatás az 5. oldalon 

zett felmérés is alátámasztott.
A környező vállalkozások igényei
alapján leginkább az iparhoz, a nagyvállalatokhoz közel álló képzési területek, így a mérnökinformatikus, az
üzemmérnök és a technológiai menedzser szakokat emelte ki, melyek
vonatkozásában már a gyakorlatot is
helyben, a városban működő iparban
tudnák elvégezni a leendő kollégák.
folytatás az 5. oldalon 

A sajtó megjelent képviselőit dr.
Varró Bernadett főigazgató asszony
üdvözölte, majd kifejtette, a tájékoztató két nagy téma köré csoportosul,
melyeket a továbbiakban dr. Liptai
Kálmán rektor fejtett ki részletesen.
– Folyamatosan próbálunk újabb és
újabb szakokat megnyitni, nagy sikere volt a gyógypedagógia képzésnek,
és a szociálpedagógia mesterszakot is
sikerült elindítani. De a nagy álmunk
valójában az, hogy olyan irányba mozduljunk el, ami a környező ipart a legjobban tudja segíteni – nyilatkozott a
rektor, majd hozzátette, főként informatikai és mérnökhöz közeli szakokban gondolkodtak, mely elképzelést a
Szabó Tamás polgármester által beidé-

Izgalmas Lehel Vezér Kupa
A Bercsényi úti Játékcsarnok harcművészektől volt hangos október
12-én, szombaton egész napon át. Itt
rendezték a nemzetközi taekwon-do
Lehel Vezér Kupát.
Ács Tibor
– Ez már 11. alkalom, hogy megrendezzük ezt a nemzetközi versenyt. Mindig szép létszám szokott összejönni, ami
azt jelenti, hogy szeretnek a klubok ná-

lunk versenyezni. Idén is eljött több mint
170 versenyző és mivel négy versenyszámban is indulhatnak, ez összesen 330
nevezést jelent. Ezzel közel kerültünk az
eddigi rekordunkhoz. – mondta el Soós
László főrendező, a JSE taekwon-do szakosztály vezetője. Szinte minden környező
ország képviselte hazáját a nemzetközi
mezőnyben. Voltak, akik már visszajáró
klubok, de olyan társaság is érkezett, akik
először látogattak a Jászság fővárosába.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Interjú
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Választottunk, és van még feladatom

Nincs két
Jászberény

Szabó Tamás két cikluson át, összesen kilenc éve regnáló polgármestert
a választásról, az eredményről és annak okairól kérdeztük.

Az október 13-ai önkormányzati választások Jászsági kitekintésű gyors
összegzésére kértük Pócs Jánost, a térség parlamenti képviselőjét. Természetesen főleg városunkkal kapcsolatban
érdeklődtünk a véleményéről.

halász

h. l.
Képviselő úr, hogyan összegezné
az önkormányzati választásokat a Jászságban?
A Jászság országgyűlési képviselőjeként, tisztelettel megköszönöm az önkormányzati választáson való részvételt. Köszönöm a Fideszt támogatók munkáját,
ami a jászsági egységről tett tanúbizonyságot. A Jászság településein: Jászapátin,
Újszászon, Jászladányon, Jásztelken, Jászalsószentgyörgyön, Jászfelsőszentgyörgyön, Jászfényszarun, Jászboldogházán,
Jásziványon, Jászjákóhalmán, Jászkiséren,
Jászágón, Jánoshidán és Jászárokszálláson
a régi polgármesterek megőrizték pozíciójukat. Ahol változás történt – Tiszasüly,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Pusztamonostor – a Fidesz-KDNP által támogatott
polgármesterek nyerték meg a választást.
Dr. Szabó Tamás Jászberényben 192 szavazattal többet ért el, mint 2014-ben,
ami azt jelenti, hogy Jászberény nem
lehet ellenzékben. A polgármestereknek
és a képviselő-testületeknek jó munkát
kívánok, és sok közös sikert a Jászság további fellendülésének érdekében!
Főleg Jászberényről beszéljünk, de
előtte mint országos politikus, követte
a maga teljességében is a magyarországi választási eseményeket.
Országosan a Fidesz tábor az európai uniós választáshoz képest is bővült,
valamennyi megyei közgyűlésben, mind
a 19 helyen Fidesz többség alakult ki. Itt
a Jászságban 2014-ben a Fidesz-listára
15.548-an, most pedig ennél is többen,
16.813-an szavaztak. Arányait tekintve,
tehát jól sikerült a választás, ugyanakkor
teret veszítettünk Budapesten és több
nagyvárosban. Ezt üzenetnek kell fölfogni, és nem csak a budapesti főpolgármester jelöltünk vereségét, hanem itt a
Jászságban is a túlnyomóan a mi polgármestereink mögött álló testületek egy részének meggyengülését is. Látszik, hogy
több helyen nem a személyek alkalmassága, produkciója, hanem valami más ellen
tiltakoztak a szavazók. Narancssárga újra
az ország, de az eredményeket alaposan
értékelni kell. Mondhatom, a pofont köszönjük, jókor jött.
Mi történt Jászberényben?
A Jászság fővárosa a szívem csücske,
nem csak jelképes, hogy a képviselői irodám is itt van. Sokat küzdöttünk a város, a Jászság kórházáért, hogy egyáltalán
megmaradjon, aztán lobbiztunk a fejlesztéséért, a nővérszállóért. Újabb egymilliárdot szereztünk a 32-es út átépítéséhez,
amit mindannyian tapasztalhatunk, és
megtörtént az első kapavágás az elkerülő út befejező szakasza nyolc és fél milliárd forintos átépítésének érdekében is.
Megújultak a belterületi utak, a belváros
mellett a külső területeken is fejlesztések zajlottak és ezt mindet Szabó Tamás
polgármesterrel közösen értük el. A kormány is mellénk állt, első szóra átvállalta
a Dalkia-per súlyos veszteségét és folytathatnám a sort a mai napig. Legutóbb a
Jászság Népi Együttes mexikói úti költségére kaptunk tízmillió forint támogatást.
Ezekért is a polgármesterrel közösen lobbiztunk. Aki szétnéz a városban és látja
a fejlesztéseket a bölcsődétől az állatkerti
látogató központon át a fogyatékosok
napközi otthonáig, a múzeumi fejlesztésekig, az épülő Fecske Malomig, az elhiszi
nekem, hogy ettől többet Jászberényért
nem lehetett volna tenni. Az eredmények

2019. október 17.

azonban nem igazolódtak vissza szavazatokban. Szabó Tamásban nem ingott
meg a bizalom, hiszen kétszáz szavazattal
többen támogatták, mint 2014-ben. Ez is
üzenet, mégpedig arról, hogy Jászberény
nem mehet ellenzékbe. Ugyanakkor még
többen, tizennéggyel többen támogatták
ellenfele újraválasztását, amit nem bírálni
szeretnék, hanem megérteni.
Az elemzésekre nyilván majd pro és
kontra visszatérünk a lapban is, de hogyan dolgozik tovább képviselőként?
Az természetes, hogy továbbra is a
Jászság és Jászberény fejlődéséért teszek
meg minden tőlem telhetőt. Ugyanakkor kicsit zavaros előttem a kép, amint
Budai Lóránt felgyűri az inge ujját és
ketten együtt megyünk lobbizni. És nem
a kormánnyal való kapcsolatát féltem,
hiszen az honnan is lenne, de az itteni,
helyi eddigi megnyilvánulásai miatt aggodalmaskodom. Perben, haragban áll a
kórházigazgatóval, perel engem is mint
képviselőt, amiért egy testületi ülésen
azt mondtam, hogy a DK és a Jobbik
összenőtt. A per még tart, az élet meg,
mint látjuk engem igazolt. Bírálta a rendőrséget, a nagyvállalkozókat, sőt az utca
emberét is kipécézte a „parkolj bunkón”
sorozatával. Vannak kétségeim az ideális
együtt munkálkodást illetően.
Milyennek látja az új polgármester
csapatát?
Többségüket én sem ismerem, kevés
közöttük a tapasztalt, gyakorlott politikus. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy
a Jászberény szempontjából a hozzá való
viszonyulás tekintetében éppen a legtapasztaltabb – értelmes, volt parlamenti
képviselő és polgármester – dr. Gedei
József tekintélye, hitele szenved komoly
csorbát. Mégpedig azért, ha már váltóhangulat alakult ki a városban, ő, aki
nem vezetné a várost a szakadékba, ezt
a vezérszerepet miért nem vállalta fel,
noha tudása, megjelenése is lenne hozzá. A polgármester-választás elvesztése a
mi felelősségünk, de a városvezetés ilyen
átvétele dr. Gedei Józsefé is, hogy erre
alkalmatlan személyt engedett a pozíció
közelébe. Tudhatja, hogy politikai hovatartozástól függetlenül vállalni kell a
városért az olykor hálátlan feladatokat is.
Közvetlenül ezekben a napokban
melyek a legfőbb feladatai?
Frakció hétvége előtt vagyunk. An�nyit már egyeztettem megyei és legfelsőbb szinten is , hogy a választásban
szerepet játszott egy általános negatív
hangulat, és ehhez még nálunk hozzá
adódott az Electrolux leépítés, amit az
ellenfeleink igaztalanul megpróbáltak
velünk összefüggésbe hozni. Ezekben a
napokban próbálom meggyőzni azokat
a vállalkozókat – akiket eddig csak ellenzékből titulált rabszolgatartóknak az
új polgármester –, hogy maradjanak a
városban. Mi is és a város lakói is szolidárisak vagyunk velük. Tájékoztatom
őket arról is, hogy az Electrolux „helyett”
tizenkét komoly jelentkezővel, érdeklődővel vagyunk tárgyalásban, de nem
konkurenciát akarunk hozni a vállalkozóink nyakára, hanem olyanokat, akik
kiegészítik pro vagy kontra a másik portfolióját. Én azt mondom, hogy nincs két
Jászberény! Ha a most ismert eredmény
erősödik meg, tudomásul kell vennünk,
hogy Jászberény ellenzékben lesz.

Hogy értékeli a polgármester-választást?
Először is megköszönöm a jászberényieknek, hogy eljöttek szavazni, különösen azoknak, akik engem tiszteltek
meg bizalmukkal, és az azt jelző voksukkal. Ha a most kialakult helyzetet
próbáljuk meg elemezni, egyáltalán végiggondolni, hogyan
kerültünk ide, konkrétan, hogy
jutottam én oda, ahol mostani állás szerint nem szereztem
többséget, vagy kisebbségben
maradtam, akkor azért elsőként
nyilván a közvetlen személyemet érintő kérdéseket nyugodtan fel kell tenni, és ezt kell
megvizsgálni, és ebben benne
van minden, ami nem ebben
az utóbbi időben, de évek óta
téma körülöttem.
A jász – nem jász megkülönböztetésre utal?
Akárhogy is alakuljanak az
elkövetkező hetek fejleményei,
azt nyilvánvalóan mindenki
látni fogja, hogy dolgozni akár
orvosként, akár polgármesterként továbbra is itt fogok
Jászberényben, és nem máshol. Másfelől a teljesen eltorzított és
megalapozatlan, személyemet érintő
hírelések dacára 200 szavazattal többet kaptam, mint 2014-ben, és én ezt
a számszerűséget egyértelműen annak
tudom be, hogy a belém vetett bizalom
változatlanul meg van abban a körben,
ahol korábban is meg volt, de ez most
nem volt elég.
Ez mennyire valódi meglepetés?
Azért azt ne felejtsük el, hogy bármikor, bármelyik választásnál, amikor
matematikailag összeadtuk az ellenünk
fellépők eredményeit, akkor soha nem
léptük át –, most utoljára az uniós választásokat kivéve –, a bűvös ötven
százalékos többségi határt, hanem általában valahol a negyven és a negyvenöt
százalék között mozogtunk az eredményekkel. Tehát itt egyértelműen valóban az a fajta összefogás látszik, aminek
a mozgatórugója abszolút nem a város
közvetlen vagy hosszú távú érdeke, hanem egyszerűen a Fidesz ellen való protestálás. A Fidesznek pedig a helyi megjelenése én vagyok, így a következménye
a polgármester személye elleni fellépés.
Az a közösség azonban, amely ezt
most itt összehozta, megítélésem szerint
később sem lesz többre képes az elkövetkezőkben, mint hogy a Fidesz ellenessége lesz, erre pedig eredményes munkát
nem lehet építeni, ez nyilvánvaló.
A felmérések, a kilátások kimondottan kedvezőnek tűntek a választás előtt.
A kampányban végig azt mondtam
én magam is, hogy ne hagyjuk magunkat elaltatni. A felmutatott eredményeket tegyük félre, mert nyilván nem ez
a döntő. Azokat az ismereteket, közvetített gondolatokat, hogy városunkban
váltásnak meg hasonlónak helye nincs,
mi soha nem fogadtuk el, tudtuk, hogy
ezzel nem lehet azonosulni, nem lehet
ebben gondolkodni. Van egy olyan érzésem, hogy a város szavazóközönségéből nagyon sokan felvették ezt a fajta
gondolatot, és ez kicsit elkényelmesítette a velünk szimpatizáló embereket.
Egyébként a mostani pár napos reagálásokból is ezt érzékelem, és ugye 12
ezren mégsem jöttek el szavazni, ez jól
látszik a számokból. Biztos vagyok ab-

ban, hogy most vannak köztük nagyon
sokan, akik abszurdnak, képtelennek
tartják ezt a helyzetet, ami kialakult.
Mi a teendője ebben a helyzetben?
Tiszteletben kell tartani annak a
megjelent negyven valahány százaléknak az akaratát, akik ebben a kérdésben
döntöttek. Hangsúlyosan aláhúznám
azt, hogy a szavazók akaratát kell tiszteletben tartani, és ezért gondoljuk azt,
hogy itt a nagyszámú érvénytelen szavazat, és a mutatkozó kisszámú különbségek, megérdemlik azt, hogy pontosan
leellenőrizzük, mi volt a választópolgá-

rok valós akarata ezen a szinten. Az én
esetemben 14 szavazat a különbség, de
van képviselőnk, akinél mindössze tíz
szavazat, ezért kezdeményezzük csütörtök 16 óráig, ezt a fajta igényünket.
Eltértünk a választási eredmény
okainak számbavételétől. Vagy már a
végére értünk?
Ha az okokat tovább elemezgetjük, akkor látszólag mellékes lokális és
nem lokális körülmények is előjönnek.
Megítélésem szerint biztos, hogy közrejátszott a hangulatban legalább 15

olyan „dühös” ember, aki az Electrolux
történései kapcsán elhitte, hogy ahhoz
Szabó Tamásnak bármi köze is van, és
ezért ellene szavazott. Már ez eldöntötte ezt a helyzetet, vagy ugyanúgy másik
15 „dühös” ember, aki úgy érzi, hogy
itt a városban a fejlesztések, építkezések
miatt az utóbbi hónapokban nehezebb
az élet, nehezebb parkolni, közlekedni, akár gyalog, akár kocsival, és ezért
megint csak Szabó Tamás a felelős, és
ezen érzelme alapján döntött. Nos,
nyilván ők is eredményezhették ezt a
helyzetet. Józan ésszel végiggondolva
persze sem az egyikhez, sem a
másikhoz személy szerint nincs
közöm. Rajtam kívülálló körülmény egy multinacionális
cég döntési mechanizmusa és a
fejlesztésekhez kötődő pályázati és kivitelezési rendszerek sajátosságai is, amelyeken keresztül ez a helyzet adódott. Tehát
ezek a lokális történések.
Melyek a nem helyi okok?
Tudtuk, hogy a Fidesz ellenében csakazértis szavazók
is lesznek. Látszólag logikusan
végigvitt gondolkodás mentén
is vannak/lehetnek ellenérzések
irántunk, de azt gondolom,
hogy országos események – akár
Győrben, akár Budapesten –,
ezeket az érzelmeket még feljebb tornázták. Összességükben
ezek eredményezték a szerintem
egyébként képtelen és méltatlan
jelenlegi jászberényi helyzetet.
Tehát kész a leltár?
Én itt be is fejezném, tekintettel arra,
hogy van egy következő lépés még ebben, egy eljárási jellegű lépés. Ennek a
fejleménynek vagy döntésnek a birtokában nagyon szívesen beszélek majd arról,
hogy egyébként miként látom a város
jövőjét akkor is, ha mégis én viszem tovább a polgármesterséget, és akkor is, ha
esetleg marad a mostani eredmény, mert
természetesen mindkét esetre van konkrét, határozott elképzelésem.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Dr. CSATAI JÓZSEF

Homoki Istvánné

(1951-2019)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkban osztoztak.
Emléked örökké itt van a szívünkben.
Szeretettel búcsúzik
családod.

szül.: Tóth Irén (1946 - 2019)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Szerető lányai, vejei és unokái

Emlékezés

Emlékezünk

BATHÓ
ISTVÁN
halálának
19. évfordulójára.
„Az ő szíve megpihent,
a miénk vérzik
A halál fájdalmát csak
az élők érzik.”
Szeretettel emlékezünk
Feleséged, testvéreid, sógornőid, sógorod, keresztgyermekeid és a többi
rokonaid.

KRUPA FERENC
(1949-2018)
halálának 1. évfordulójára

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
ahol megpihent dolgos két kezed.
Megpihenni tértél, ahol nincs több
fájdalom, de szívünkben itt leszel, mert
hiányzol nagyon.”

Szerető feleséged és családod.
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Egy év feltárásai
Az ősembertől a honfoglalókig címmel tartott beszámolót a tavalyi esztendő munkálatairól és azok eredményeiről Gulyás András Zoltán, a Jász
Múzeum régész-muzeológusa szeptember 19-én, csütörtökön.
kazsimér
Ahogy Gulyás András fogalmazott,
a 2018-as év roppant sűrű esztendő
volt régészeti szempontból a Jász Múzeumnak, melynek kapcsán az elvégzett
munkák mellett a kifejlődőben lévő
projektekre és az idén elért eredményekre is kitért.
Az elmúlt év a süvegcsúcs lelőhelyének kutatásával vette kezdetét. 2017-ben rendkívüli jelentőségű
leletegyüttessel, a Hajzer Kálmán pusztamonostori lakos által átadott, honfoglalás-kori süvegcsúccsal, valamint a
több hozzá kapcsolódó honfoglalás-kori
tárggyal bővült a Jász Múzeum régészeti gyűjteménye. A lelőhely – a 31-es út
melletti homokbánya területe - beazonosítására a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Régészeti Intézetével közösen
végeztek próbafeltárást dr. Türk Attila
tanszékvezető közreműködésével.
A következő régészeti munkára áprilisban került sor, amikor Kerékgyártó
Gyula felhívta a figyelmet egy, a Hűtőgépgyár melletti építkezés területén
fellelhető régészeti helyre, ahol később
objektumok foltjait vélték felfedezni.
A területen mentőfeltárást végeztek,
melynek eredményeképpen nyolc objektumot bontottak ki. „A feltárás során egy késő-bronzkori, úgynevezett
halomsíros kultúra településének egy
részét tártuk fel, amiben szakrális temetkezési gödrök kerültek a felszínre.”
Az elsőszámú gödörben legalább három
felnőtt ember maradványai kerültek
elő, egy nagy méretű tárolóedénnyel
egyetemben. A második és a harmadik
gödörben 1-1- fiatal férfi vagy nő maradványai nagy méretű tárolóedénnyel.
Egy sírban egy szétroncsolt csontváz
maradványait is sikerült kibontani.
Két kisebb méretű gödrön kívül
még egy kemencét is sikerült a felszínre hozni, több bögrével és tállal a
belsejében. A feltárás során nagy men�nyiségű kerámia került a Jász Múzeum
gyűjteményébe. A csontanyag egy tudományos kutatói pályázatba kerül be,
ahol több vizsgálatot is végeznek majd
rajta.” – számolt be az eredményes
ásatásról az előadó, majd hozzátette,
még két további objektumot sikerült
kibontani jelentős mennyiségű régészeti leletanyaggal. „Ez volt az első olyan
ásatás Jászberényben, amely országos
visszhangot kapott.”
A folytatásban az áprilisban, Jászfényszarun
megkezdett
régészeti
munkába avatta be a hallgatóságot a
múzeum munkatársa. A városvezetés
kérésére két hónapon keresztül 3.000
m2 területen végeztek munkálatokat,
ahol egy római császárkori, szarmata
telep részleteit, 1483 objektumot sikerült feltárni, 1947 bontási egységgel. A
szarmata településhez tizenegy kemen-

ce és harmincöt épület tartozott, utóbbiak között sokféle szerkezet előfordult.
„Az objektumok nagy része az épületekhez tartozó gödör és árokrendszer
volt. Öt alkalommal egy-egy gödörben
teljes kutyacsontvázat figyeltünk meg,
melyeket anatómiai rendben helyeztek
el a gödör aljára. A terület középső,
legmagasabb pontján egy nagy üres

tér volt, melyet több, nagyobb oszloplyuk vett körbe. Meglehet, hogy egy
karámnak a maradványait figyeltük
meg. A terület északkeleti részén négy,
egymáshoz közeli, nagyméretű kutat sikerült megfigyelni. Ezek a kutak széles,
csekély mélységű kutak voltak, melyeket az állatok itatására használhattak.”
– részletezte a feltárást Gulyás András.
A feltárás során több, a Jász Múzeumhoz szorosan kötődő fémkeresős is
segítette a munkát. Közreműködésükkel egyéb fémtárgyakat, fibulák mellett
több olyan érmét is sikerült megmenteni, melyek a település életének idejét,
második századtól negyedik századig
segítenek meghatározni.
Az előadó kiemelte, a jászfényszarusi
feltáráson meglepetésükre több honfoglalás kori sírt tártak fel, sőt, rábukkantak a Jászság első szablyás sírjára is.
A középkorú férfit hosszú, 96 cm-es
szablyájával és tarsolyával temették el,
amelynek záró lemeze akkor a negyedik
volt a Kárpát-medencében. A tárgynak,
– tette hozzá a régész – nagyon jó párhuzamai vannak a Volga-Ural folyók
környékén. A férfi mellett egy fiatal
fiú feküdt nyilakkal eltemetve, valamint az övén egy nagyon ritka tárgy,
egy kecskeszarvból készült pontkörös
díszítésű bogozó lógott. A későbbiekben még két honfoglaláskori sír került a felszínre. Egy fiatal fiú részleges
lovastemetkezéssel eltemetett sírja, ruhadíszekkel, valamint egy nő teljesen
szétszántott sírja, melyet két éve Kovács
Péter, a Damjanich Múzeum régésze

Őszi akció október 9-től a készlet erejéig!
Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

25 éve a lakosság szolgálatában.

Cement Diszkont

6-22 mm-es OSB lapok
nagy árengedménnyel.
Házépítő cement 3.710 Ft/q-tól.
Gipszkarton normál, impregnált, tűzgátló.
Több fajta szén, fa- és napraforgó brikett.
RUF brikett 10 kg/cs. 750 Ft/cs.
Téglák, cserepek, betonelemek,
zsalukövek, lambériák.

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

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

már próbált megtalálni.
További két korszak emlékeit is feltárták, több őskőkori kőeszköz, négy
pattinték, továbbá tizenhat kőeszköz
és egy oszlophely került a felszínre. „A
területen összesen kilencvenhat kőeszközt, magkő és pattintékot tártunk fel,
emellett még egy oszlophelyet. A terület kb. 12-14.000 évvel ezelőtt vadásztábor volt. A lelőhely különlegességét
az adja, hogy nagy felületű feltáráson
nem szoktak paleolit emlékeket találni. Nekünk sikerült megfogni egy
ilyen vadásztábor maradványait.” A
Jászfényszarusi feltárással párhuzamosan a Trend Kft mellett egy mezolit lelőhelyen találtak több kőeszközt.
Jászjákóhalmáról néhány korong
alakú lószerszámdísz került elő, így ott
is látogatást tettek, a kis felületű feltárás
a X. század második felére datált, nagy
kiterjedésű és gazdag temetőt sejtetett.
Itt idén tavasszal folytatták a kutatást,
ekkor azonban már csak szétszántott
sírokat találtak leletanyag nélkül.
Időközben közös projektet indítottak el Jászdózsa-Kápolnahalmon az
MTA Régészeti Intézetével, melyben
célul tűzték ki a halmot körülvevő
bronzkori külső telep megismerését.
A szisztematikus terepbejárások során
előkerült leletanyagot idén dolgozták
fel, mely munka eredményét októberben kívánják nyilvánosságra hozni. Az
előadás folytatásában magunk mögött
hagytuk a terepmunka világát, és a
projektek – melyekben a Jász Múzeum
részt vállalt – bemutatása következett.
Az első ilyen projekt a süvegcsúcs
természettudományi eszközökkel való
megismerése volt. A Magyar Nemzeti
Múzeumban vizsgálták meg a csúcsot,
készítettek róla endoszkópos felvételeket. Miskolcon, a Miskolci Egyetem
Metallurgiai Tanszékén elektronmikroszkópos vizsgálatnak is alávetették
a süvegcsúcs kupakját, mely alapján
megállapították, hogy csontenyvvel ragasztották össze a két elemet.
Az elmúlt esztendőben Jászboldogháza – Csíkosi határrészében a száz évvel ezelőtt előjött római katonai sírkő
lelőhelyet tekintettek meg. A helyszínen Árpád- és középkori anyagot találtak, de jövőre szeretnék a Zagyva másik
oldalát is megkeresni. Két fémkereső
Pusztamonostort kutatta, a falu névadójának a helyét keresték, eddig nem
sok sikerrel, azonban több lelőhelyet is
behoztak, több száz tárggyal.
Ősszel Jászfelsőszentgyörgy –
Pusztakerekudvar lelőhelyen jöttek rá,
hogy a középkori földvárként regisztrált létesítményen kőtorony is volt,
Steuer István és Kubon Péter fémkeresősök pedig III. András denárt találtak rajta, valamint a falu területén egy
Kálmán denárt. „Ebből tudjuk, hogy
a vár már az Árpádok ideje alatt állt,
használatban volt. A későbbi kutatás
feladata az, hogy a majd nyolc méter
magas földvár történetét pontosítsa.”
Tavaly országos konferenciát is
tartottak. Dr. Stanczik Ilona régész, a
Jászdózsa – Kápolnahalom bronzkori
lelőhely kutatója idén lett volna hetvenöt éves. Az ő emlékére rendeztek
kétnapos konferenciát, amelyre az ország, és Erdély legfontosabb bronzkoros kutatói jöttek el.
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A pedagóguspálya emlékei

Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus Díszoklevél-átadó
ünnepséggel egybekötött öregdiák
találkozóra várta egykori pedagógus
hallgatóit október 12-én, az intézmény dísztermébe.
k. n.
Az elnökség bevonulását és a Himnusz eléneklését követően dr. Varró
Bernadett osztotta meg ünnepi gondolatait a népes publikummal. A főigazgató asszony hangsúlyozta, nagy
megtiszteltetés számára, hogy ő adhatja
át a pedagógus pályán eltöltött, több
évtizedes munkásság elismeréseként
járó díszokleveleket. „Már hallgatóként
is sokat foglalkoztatott az a gondolat,
hogy az elmúlt évtizedek alatt kik tanultak ezen falak között, kik koptatták
a lépcsőket, kik hallgatták az oktatók
intő szavait? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy évről évre találkozhatok azokkal az egykori diákokkal,
akik ötven, hatvan, hetven éve vehették
át diplomájukat.” – fordult hálával a
megjelent pedagógusok felé, akik büszkén emlékezhetnek vissza arra a több
évtizedre, melyet a legszebb hivatásnak
szenteltek életükből.

Az átadott elismerés azt fejezi ki,
hogy kisgyermekek százait, ezreit tanítva, nevelve végezték az emberformálás
felelősségteljes feladatát, amely a történelem oly sok vihara között sokszor
nem volt egyszerű feladat. Ám a számos
nehézség ellenére is megőrizték a hitet,
szívükben a jóságot, kitartottak és kitartásra neveltek szülőket, gyermekeket
egyaránt. „Kérjük, meséljenek családtagjaiknak a pedagóguspálya szépségeiről,

A Kert

A város szívében...
Jászberény, Szabadság Tót utca sarka.

emlékeikről, tapasztalataikat adják át a
jövő nemzedékének. Őrizzék szívükben
a felejthetetlen diákéveket, és életpályájuk emlékét, legyenek legalább erre a
napra ismét a jászberényi tanítóképző
diákjai. Isten áldása kísérje önöket!” –
zárta beszédét a főigazgató asszony.
A folytatásban Szabó Tamás köszöntötte a díjazott nevelőket. A polgármester személyes meglátását tárta
a hallgatóság elé, miszerint vallja, nem
etikus a különböző végzettségeket,
szakmákat és munkaterületeket rangsorolni, mégis, minden teljesítménynek alapja a képzés, az oktatás, és ennek
értelmében, elsősorban a jó pedagógus.
„Számomra a szakmák legnemesebbje a
pedagógusi szakma. A dolgok itt dőlnek el, az önök munkája által. Természetesen óriási szerepe van a családnak
is, de minden olyan dolgot, amit jó
irányba lehet terelni, azt a pedagógus,
a tanítók, a tanárok végzik el, ezért maximális hála illeti őket mindenki részéről.” – fogalmazott a polgármester.
Az ünnep fényét a továbbiakban
Réz Lóránt, az egyetem oktatójának zenei produkciója emelte, a zongoraművész Claude Debussy G-dúr Arabesque
című darabjával kedveskedett az oklevelek leendő birtokosainak. A felsőfokú végzettséget szerzett diplomás
személyek, jelen esetben tanítók, akik
oklevelüket legalább ötven évvel korábban szerezték a megfelelő felsőfokú
vagy annak jogelőd intézményében,
díszoklevél átvételére jogosultak. A
rendezvény a 22 arany, a 14 gyémánt,
a 4 vas, és a – 70 év alázatos tanítói
munka után adható –, rubindiploma
átadásával folytatódott, ez utóbbit Rózsa Imréné kapta kézhez, aki népiskolai
tanítói oklevelét 1949-ben vehette át a
Jászberényi Tanítóképző Intézetben. Az
elmúlt hetven évben végzett pedagógusi munkáját kimagasló szorgalom jellemezte. Ennek elismeréseként 2014ben vehette át vas oklevelét. Mai napig
városában minden ünnepi eseményre
szeretettel hívják és várják, mindemellett a város lakóinak és volt tanítványainak szeretetét élvezi.
A Díszoklevél-átadó Szenátusülés
a Szózat eléneklésével, és az elnökség
kivonulásával zárult. Az ünnepeltek
az állófogadásra berendezett teremben
osztották meg egymással örömüket, és
idézték fel az elmúlt, értékteremtésre
fordított évtizedek legszebb emlékeit.

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Ceglédi út 5. Tel.: 53/889-102

Zöldség-gyümölcs
Széles választék.
Kiváló minőség.

3. oldal

lem
Szakérte ek
a szín
n.
világába

Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.

4. oldal

Választás
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Jászberény város önkormányzata 2019 - 2024
1. sz. választókerület

2. sz. választókerület

9. sz. választókerület

10. sz. választókerület

Bethlendy Béla
Közösen Jászberényért Egyesület

Nagy András
Fidesz-KDNP

Bohárné Bathó Rozália
Fidesz-KDNP

Balog Donát
Fidesz-KDNP

3. sz. választókerület

4. sz. választókerület

Listás képviselők

Budai Lóránt

Közösen Jászberényért Egyesület
Bobák Zsolt
Közösen Jászberényért Egyesület

Tamás Zoltán
Fidesz-KDNP

5. sz. választókerület

6. sz. választókerület

7. sz. választókerület

8. sz. választókerület

Bozsik Ferenc
Közösen Jászberényért Egyesület

Dobrán Gyula
Mi Hazánk Mozgalom

Szatmári Anikó
Fidesz-KDNP

Skultéti József
Közösen Jászberényért Egyesület

Dr. Gedei József
Közösen Jászberényért Egyesület

Dr. Szabó Tamás
Fidesz-KDNP

A Roma települési nemzetiségi önkormányzat összetétele:
Balogh Béla
Közösen Jászberényért Egyesület

Bódis Béla
Fidesz-KDNP

Kökény Zsolt Lungo Drom
Rácz Tamás Lungo Drom

László István Lungo Drom
Zsiga Jenő István Lungo Drom

Kökény Gusztáv Lungo Drom

A 2019-es önkormányzati választás végeredménye Így döntött
Polgármesteri választás eredménye:
Budai Lóránt,
Közösen Jászberényért Egyesület
– 3 909 – 42,63%
Dr. Szabó Tamás,
Fidesz-KDNP
– 3 895 – 42,48%
Dr. Magyar Levente,
Független jelölt
– 931 – 10,15%
Dobrosi Péter,
Mi Hazánk Mozgalom
– 434 – 4,73%
1. számú egyéni választókerületi
önkormányzati képviselő
Bethlendy Béla,
Közösen Jászberényért Egyesület
– 400 – 44,49%
Hajnal-Nagy Gábor, Fidesz-KDNP
– 368 – 40,93%
Kocsán László, Független jelölt
– 84 – 9,34%
Cseh Sándor Ferenc,
Mi Hazánk Mozgalom
– 47 – 5,23%
2. számú egyéni választókerületi
önkormányzati képviselő
Nagy András, Fidesz-KDNP
– 570 – 55,61%
Bozsik Ferenc,
Közösen Jászberényért Egyesület
– 394 – 38,44%
Kóta Zoltán, Mi hazánk mozgalom
– 61 – 5,95%

3. számú egyéni választókerületi
önkormányzati képviselő
Bobák Zsolt,
Közösen Jászberényért Egyesület
– 423 – 49,36%
Dr. Sebők Balázs, Fidesz-KDNP
– 357 – 41,66%
Kocsis Gergő, Mi hazánk mozgalom
– 77 – 8,98%
4. számú egyéni választókerületi
önkormányzati képviselő
Tamás Zoltán, Fidesz-KDNP
– 523 – 54,31%
Dr. Fodor Erzsébet,
Közösen Jászberényért Egyesület
– 389 – 40,39%
Tátrai Attila Zsolt,
Mi hazánk mozgalom – 51 – 5,30%
5. számú egyéni választókerületi
önkormányzati képviselő
Balogh Béla,
Közösen Jászberényért Egyesület
– 423 – 47,16%
Kis-Némethné Király Éva,
Fidesz-KDNP – 413 – 46,04%
Baranyi Krisztina,
Mi hazánk mozgalom – 61 – 6,80%
6. számú egyéni választókerületi
önkormányzati képviselő
Bódis Béla, Fidesz-KDNP
– 458 – 47,46%
Dr. Gedei József,
Közösen Jászberényért Egyesület

– 453 – 46,94%
Pélyi István, Mi hazánk mozgalom
– 54 – 5,60%
7. számú egyéni választókerületi
önkormányzati képviselő
Szatmári Anikó, Fidesz-KDNP
– 470 – 50,21%
Ötvös Béla,
Közösen Jászberényért Egyesület
– 359 – 38,35%
Sebestyén Tamás,
Mi hazánk mozgalom
– 107 – 11,43%
8. számú egyéni választókerületi
önkormányzati képviselő
Skultéti József,
Közösen Jászberényért Egyesület
– 428 – 45,87%
Nagy Béla, Fidesz-KDNP
– 397 – 42,55%
Dobrán Gyula,
Mi hazánk mozgalom
– 108 – 11,58%
9. számú egyéni választókerületi
önkormányzati képviselő
Bohárné Bathó Rozália,
Fidesz-KDNP
– 483 – 55,77%
Stefán Ildikó,
Közösen Jászberényért Egyesület
– 283 – 32,68%
Gerőcs Imre, Mi hazánk mozgalom
– 55 – 6,35%

Szabó András Ferenc, Független jelölt
– 45 – 5,20%
10. számú egyéni választókerületi
önkormányzati képviselő
Balog Donát, Fidesz-KDNP
– 312 – 46,85%
Turóczi György,
Közösen Jászberényért Egyesület
– 191 – 28,68%
Dobrosi Péter, Mi hazánk mozgalom
– 109 – 16,37%
Dócs Nátán László, Független jelölt
– 34 – 5,11%
Molnár József, Független jelölt
– 20 – 3,00%
Jászberény kompenzációs listás
választás eredménye
Közösen Jászberényért Egyesület
– 2 069 szavazat – 2 mandátum
Fidesz-KDNP
– 1 535 szavazat – 1 mandátum
Mi Hazánk Mozgalom
– 730 szavazat – 1 mandátum
A kompenzációs listáról
megválasztott képviselők:
Bozsik Ferenc,
Közösen Jászberényért Egyesület
Dobrán Gyula,
Mi Hazánk Mozgalom
Dr. Gedei József,
Közösen Jászberényért Egyesület
Dr. Szabó Tamás,
Fidesz-KDNP

Jászberény

 folytatás az 1. oldalról
Négy egyéni körzetben a Közösen
Jászberényért Egyesület jelöltjei diadalmaskodtak: Bethlendy Béla (1.vk.), Bobák Zsolt (3.vk.), Balogh Béla (5.vk.),
Skultéti József (8.vk.).
A töredék szavazatok alapján a kevesebb egyéni körzetet elvivő KJE két listás
mandátumhoz jutott, a Fidesz-KDNPnek, valamint a Mi Hazánk Mozgalom
egyéniben nem nyert listájának egy-egy
képviselője jutott be a testületbe. Így a
polgármestert is figyelembe véve a két
nagy csoportosulásnak egyaránt 7-7 delegáltja került be a döntéshozók közé,
vagyis gyakorlatilag patthelyzet alakult
ki. A mérleg nyelvét Dobrán Gyula, a
Mi Hazánk Mozgalom tagja jelentheti
majd a mindennapi munka során.
A szavazás eredményeként a fent
jelzett egyéni képviselőkhöz a két előző
polgármester listán csatlakozott a még
nem említett negyedik bejutó, Bozsik
Ferenc (KJE).
Ebben a számunkban az eredmények
és a tabló mellett interjút kértünk és kaptunk a Jászság parlamenti képviselőjétől,
akitől térségi kitekintésben érdeklődtünk,
az utóbbi két ciklus polgármesterétől,
Szabó Tamástól, és a nyertes polgármester-jelölttől, Budai Lóránttól. Az elkészült
interjúk közül a megbeszélt időpontra
visszaérkezett, visszaigazolt írásokat tudjuk
ebben a számunkban közölni. A teljesség
hiányáért olvasóink elnézését kérjük.

Gazdaság

2019. október 17.

Jászság Dinamikája Futónap

Fotó: Szalai György
Társadalmi felelősségvállalás. Hangzatos szavak, szó se róla. A társadalmi felelősségvállalásban bízva egy
februári napon került végleg a mondat végére felkiáltójel – kérdőjel helyett. Futóversenyt szervezünk!
Konkoly – Szappanos Anett
Izgalmunk határtalan volt, amikor elkezdtünk „zsizsegni”, hogy mit és hogyan
kell. A fő támogató, Konkoly Szabolcs
döntése után tudtuk, hogy valamilyen
versenyt akkor is szervezünk, ha senki
nem áll mellénk. Bíztunk azonban a jászsági vállalkozókban, bíztunk a városi segítségben, bíztunk a Jászberényi Triatlon
Egyesületben. Nem hiába!
Az álmunk az volt, hogy 500 ember
hömpölyög körülöttünk, süt a nap, szól
a zene és vidám gyerekek fogócskáznak
a fűben. Több száz munkaórát, több
megbeszélést és egyeztetést követően,
rengeteg levél kiküldése és megválaszolása után pedig október 12-én reggel ott
álltunk – azaz inkább pakoltunk – legalább ötven önkéntes segítővel, és izgatottan vártuk a közel ezer futót. 1000
futót! Ez egy olyan hatalmas szám, amire mindenki felemeli a fejét.
Közel félszáz jászsági támogatót sikerült magunk mellé állítanunk. Min-

denki úgy és akkor segített, amiben tudott, vagy amiben a legjobb. Rá kellett
jönnünk, hogy az emberek valóban jók,
valóban szeretnek segíteni. Nekik köszönhetően rengeteg olyan elemet tudtunk az I. Jászság Dinamikája Futónapra
megszervezni, ami nem általános egy kisvárosi futóversenyen. Több távra lehetett
regisztrálni, hiszen célunk az volt, hogy
minden korosztályt megszólítva fusson
több generáció együtt. Chipes időmérés,
egyedi befutóérem mindenkinek, hangosítás, fotófal, zsíros kenyér, zene, országosan ismert emberek garantálták, hogy
remek versenyt bonyolítsunk le.
Csodás érzés volt látni az ovisokat,
ahogy izgatottan toporognak a rajtnál.
Csodás érzés volt látni, hogy a kisiskolások mindent beleadva küzdenek a
győzelemért. Csodás érzés volt látni,
ahogy a profi futók tökéletes technikával szelik a kilométereket, és mosolyognak a Konkoly Electro Kft. új telephelyén felállított fotópontnál.
Az eredményhirdetésnél 28 kategória
összesen 84 futója állhatott fel a dobogóra
és kapott mindenki kupát és ajándékot.
Mi pedig boldogok voltunk, mert
az emberek hömpölyögtek körülöttünk, sütött a nap, szólt a zene és vidám gyerekek fogócskáztak a fűben. A
folytatás pedig garantált!

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Műszaki
képzés a
Campuson
 folytatás az 1. oldalról
A rektor úgy véli, akár a keresztféléves időszakban is van esély a képzés
meghirdetésére, ami egyben profilátalakulást is jelent, így az eddig tanítóképzőként aposztrofált intézmény
számára új kapuk nyílnának meg a felsőoktatásban.
A folytatásban dr. Liptai Kálmán
egy másik pozitív információt is megosztott. Az Eszterházy Károly Egyetem két milliárd forintot kapott a PPP,
vagyis a public-private partnership
kiváltására, mely a közfeladatoknak a
közszféra és a magántőke együttműködésében történő ellátását jelenti,
és az egyetem számára komoly értékű
megterhelés. „Az a döntés született,
hogy egy egri, valamint a jászberényi
PPP konstrukció lesz kiváltva. Egyrészt
könnyebb lesz, fellélegzünk, másrészt
a képzésfejlesztés tekintetében kinyílik
egy lehetőség, hogy a turizmus vendéglátás szakot is elindítsuk, és valamilyen
módon ebben is tovább tudjunk gondolkodni.” Lapunk kérdésére a rektor
elmondta, körülbelül 800 millió forint
értékű összeget kell most kifizetniük,
ugyanakkor ennek köszönhetően az
egyetem havi 15 millió forintos terhétől szabadul meg a jövőben.
Végezetül Szabó Tamás hozzáfűzte,
az Electrolux kapcsán történtek egyfajta gondolkodási löketet adtak, hiszen
már évekre visszamenően kérdés volt
a műszaki, mérnöki jellegű képzések
meghonosítása Jászberényben. – Amikor Palkovics miniszter úr a bejelentés
után megjelent, különféle dolgok is
megbeszélésre kerültek. Azóta folyamatosan kapcsolatban vagyunk a három
miniszterrel, beleértve Szijjártó Péter
urat is, hogy milyen kiutat, továbblépést találhatunk, ennek egyik területe
az oktatás – fogalmazott a polgármester, majd elmondta, levélben kérte ki a
Jászság meghatározó gazdasági szereplőinek véleményét, a cégek pedig jelezték, 25-30 munkavállalót jelenleg is
tudnának fogadni ilyen jellegű képzési
területről.

„C” jogosítvánnyal rendelkező
gépjárművezetőt keresünk

7,2 t-s élőállat-szállító tehergépjárműre, gyöngyösi
munkakezdéssel, 240.000 Ft-os havi fizetéssel.
Érdeklődni: 06-70/408-0807 vagy

szetranskft@gmail.com

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

Minden, ami autó

 folytatás az 1. oldalról
Szabó Tamás örömét fejezte ki az invitálás kapcsán. Véleménye szerint egy
polgármester számára minden lehetőség
örvendetes, ami arról szól, hogy valaki
a továbblépés mellett dönt, mert azzal
egész Jászberény érdekét, fejlődését képviseli, és általa tekinthetjük úgy, hogy
maga a város lépett egyet előre. „Évekre
visszamenően látom a cégcsoport működését, hogy olyan, mindennapos életünket érintő tevékenységet vállalnak,

kezdve a rendezvényekhez kötődő biztosítástól a vagyonvédelmen keresztül a
kereskedelmi szálláshely fenntartásáig,
melyekkel a lakosság kívánalmait szolgálják. Megköszönte a város polgárainak
nevében a sokrétű szolgáltatásnyújtást, és
eredményes működést kívánt.
A nemzetiszín szalag átvágását követően Fazekas Viktor lapunknak elárulta,
hogy eddigi munkájuk során – vagyonvédelem, távfelügyelet, pénz és értékszállítás, vendéglátás – negyvenöt saját járművet kellett alkalmassá tenniük. Ennek
kapcsán merült fel a menedzsmentben az
ötlet, hogy a költséghatékonyságot, és az
előzetesen felmért igényeket szem előtt
tartva a cégcsoport berkein belül kívánják megoldani ezt a feladatot, megnyitva
a szervizt a jászberényi ügyfelek előtt is.
„Ezzel munkalehetőséget is teremtettünk, jelenleg négy fővel dolgozunk,
mely létszámot tovább szeretnénk fejleszteni. A szolgáltatások is bővülnek majd
egy fényező és egy karosszérialakatos
műhellyel, valamint autómosóként is fogunk működni, ezért szeretnénk megnövelni a munkahelyi létszámot.” – avatott
be a részletekbe az ügyvezető, majd az
esemény állófogadással folytatódott.

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,

!
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

6. oldal

Szabadidő

www.jku.hu
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Három perc hírnév Négylábú szépségek

Az idén harmadik alkalommal hirdetett slam poetry versenyt a Jászkerület. Az elsősorban a fiatalok körében népszerű szövegelő versenyre
október 9-én, szerda este került sor a
mozi galériáján.
k. m.

A trendi irodalmi műsort a hagyományokhoz híven a főszervező, Góg
Zoltán nyitotta meg, köszöntve az open
micre, a slamre érkező versenyzőket és
a két vendég slammert, Pion Istvánt és
Fazekas Viktort.
A megmérettetés előtt a két ismert
és népszerű kortárs poéta melegítette
be a közönséget, hogy a rafinált szövegekre és versek befogadására megfelelően kihegyeződjenek a fülek, készen álljanak az agytekervények, a like-ok, azaz
a csettingetés kinyilvánításához pedig
kilazuljanak az ujjak. A nemtetszést jelző dobogásra nem kellett hangolni, hiszen várhatóan remek produkcióknak
néztünk elébe ismét az öt versenyző és
az open mic-es fellépő jóvoltából.
Mindenek előtt Pion István kérte
a közönséget az égiek könyörületéért
többek között a költőkért, akikből
semmirekellő raperek lettek, Barbiért,
aki lecserélte Kent Jason Momoára,
háborúért mert nekünk nem jutott,
az Alma együttesért, hogy mindennap
legyen születésnapjuk és Justin Biberért.
...Ja, érte nem.
Fazekas Viktor a slamben még kevésbé járatos hallgatósággal megosztotta azt a fontos információt, mely
szerint az előadás engedélyezett három
perce azért egészül ki 15 másodperccel,
hogy a szövegelő ennyi időben be tudjon mutatkozni. Ezen az estén Viktor

facebook.com/
berenycafe
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megfordította a szabályt és három percben darálta le bemutatkozó szövegét. A
későbbiekben szintén három percben
megosztotta élményeit a slamről kihívásként a slam szó használata nélkül.
István a slam törvényei szerinti hexameterek számolására buzdított, majd
következő expozéjában hasonlatok nélküli hasonlatokkal szórakoztatta a közönséget.

Fotó: Gémesi Balázs
Elsőként versenyen kívül az open
mic produkciót hallgathattuk, ám a
„gonosz” zsűri őt is pontokkal értékelte. Az utána következő öt szövegelő
között voltak már ismert arcok és új
próbálkozók is. Témáikban a korosztályukat érintő problémákat, kérdéseket
fogalmazták meg hol nevetésre fakasztva, hol gondolkodásra ösztönözve a
hallgatóságot, akinek azért nem kevés
agymunkába került feldolgozni a pörgős ritmusokat. A zsűri mindenesetre
feszülten figyelt és értékelt. Lassan a
végeredmény is megszületett, ez alkalommal Szabó Gyöngyvér dumája bizonyult a legjobbnak az ítészek szerint.

MŰSORVÁLTOZÁS!
Október 20., 11 óra

Családi matiné
A főszereplő
tartós betegsége miatt
a Nektár Színház,

a Szépség és a Szörnyeteg c.

előadása helyett

A Csizmás Kandúr
című mesejátékát játssza.

A jegyek érvényesek vagy
a váltás helyszínén
visszaválthatók.

Megértésüket köszönjük!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
A Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény város lakosságát és
a vállalkozásokat, hogy az

október 23-ai és november 1-jei ünnepek
miatt a kommunális hulladékszállítást
az alábbiak szerint végzi:
2019. október 23. (szerda): - A szállítás szünetel!
2019. október 26. (szombat):
- Jászberény szerdai program szerinti szállítás
- Jászberény zöldhulladék 6. program szerinti szállítás
2019. november 1. (péntek): - A szállítás szünetel!
2019. november 2. (szombat):
- Jászberény pénteki program szerinti szállítás
- Jászberény zöldhulladék 4. program szerinti szállítás

Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.
Hulladékudvarunk 2019. október 23-án és 2019. november 1-jén zárva tart.
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

 folytatás az 1. oldalról
Azt is hozzátette, az egész család dolgozik az egyesület fennmaradásáért, mert
ezt csak így, sok munkával, szívvel-lélekkel lehet csinálni. Beszélgetésünk alatt
előjöttek a fél évszázad kedves emlékei, az
egyesület alapításának története. Annak
idején a Hűtőgépgyár a fegyvergyártás
miatt kutyás őröket alkalmazott a létesítmény biztosítására.
Az ott dolgozó P. Szabó Béla a szünetekben gyakran kiment figyelni az
őrök és a kutyák játékát, az ebek képzését. Az első 1100 forintos fizetéséből
háromszáz forintot egy leselejtezett
őrkutya megvásárlására szánta. Az apja
mindezért egy cseppet sem dicsérte
meg, sőt jó nagy fülesekkel jutalmazta
a tettet. A kutya valami úton módon
egy hónap múlva el is tűnt a háztól.
Mindenesetre ekkor már Béla szíve
végleg elköteleződött a német juhászok
mellett. Később a hadseregben foglalkozhatott újra ebekkel. A következő
saját kutyája is emlékezetes módon
került hozzá. 1969-ben munkahelyén,
a Műszeripari KTSZ mérnöki irodájának ablakából kipillantva, meglátta,
hogy három fiú madzagon vonszol
egy német juhászt. Leszólt a fiúknak,
várjanak! Leszaladt, és ötven forintért
megvette tőlük a jószágot. A kutyának
csináltatott egy B törzskönyvet, majd
hetvenben megalapította az egyesületet, ahová csatlakozott a többi kutyatulajdonos a városban. Innentől kezdve

már szerveztek kiállításokat, szemléket.
Az elnököt országos elnökségi taggá is
megválasztották. 1975-ben bíróként
vizsgázott, természetesen német ju-

hászra szakosodva. Azóta több mint
kétszáz fajtának szakavatott bírája. A
rendezvényhez visszatérve elmondta,
hogy most több mint félszáz kutyát
neveztek. Sajnos a verseny helyszíne
és időpontja ütközik a futóversennyel,
így nem túl ideális. Jövőre, a jubileumi

rendezvényre megpróbálnak egy kedvezőbb, körbezárható helyszínt találni.
Szintén az egyesület tagja Csík
Pál, aki nemzetközileg is elismert
ebtenyésztő. Most három szépséges
leonbergijével, Dorkával, Irisszel és
Mangóval érkezett. A hatalmas jószágok, amilyen tiszteletet parancsoló
méretűek, olyannyira barátságosak. Ezt
a fajtát kifejezetten terápiás célokra is
használják – mondta a büszke tulajdonos, akitől világszerte szívesen vesznek kutyakölyköt. A rendelésekre már
hónapokkal előbb be kell jelentkezni,
hiszen nagyon jó vérvonalú többszörös
fajtagyőztes kutyák kölykei kerülnek
ki a Csíkék kenneléből. A kutyák szeretete ebben a családban is örökletes.
A 13 éves Luca szinte együtt nőtt fel
Dorkával, az ovis ikerunokáknak pedig
kedvenc játszópajtásaik az óriási plüssjátékra hasonlító állatok.
A délelőtt tíz órakor kezdődő
rendezvényt Pócs János országgyűlési
képviselő nyitotta meg P. Szabó Béla
felkérésére. A délutáni kutyaszépségversenyen már Szabó Tamás polgármester is részt vett. Személyesen adta át a
legszebb magyar fajtának járó kupát
a gyönyörű mudi gazdájának. A versenyen a legtöbb nevezés az amerikai
staffordshire terrier, a border collie, a
francia buldog, a mudi és a cane corso
fajtákból érkezett. A szépségversenyen
alig volt valaki, aki üres kézzel távozott,
hiszen számos kategóriában osztottak
kupát, amelyet a szponzorok segítségével tetemes mennyiségű kutyatáppal is
megtoldottak a szervezők.

Ajánló
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A négy évszak országa
Megfigyelték már, hogy a térképen
Irán csiga alakú? Többek között erre
az érdekességre is rávilágított dr. Sárközy Miklós történész, Közel-Kelet
szakértő, iranista a Bakancslista előadás-sorozat október 8-i alkalmán.

perzsa egy üzleti, diplomáciai, kancelláriai, irodalmi nyelvként volt jelen a
Bengáli-öböltől Budáig. Budán és Pécsen épületek feliratai is őrzik a perzsa
kultúra valamikori jelenlétét. A perzsa
irodalom pedig megérne egy külön előadást, hiszen világhírű költőik gyönyörű verssorai ma is közszájon forognak
nem csak Iránban.
A kulturális tájékozódást követően
Irán iszlám előtti és utáni történelmébe
is betekintést nyertünk. Gyorstalpalón
megismerkedtünk az óperzsa dinasz-

tiákkal, a kalifátussal, az uralkodó kis
dinasztiákkal, a sahokkal, a nyugatbarát köztársasággal, majd a forradalom
utáni iszlamizált, ám egyre puhuló
rendszerű államszervezettel.
Ebbe a furcsa, kapitalizálódó
„urambátyám” iszlamista demokráciába látogattunk el a fotók segítségével a
következő szűk órában. Iránba nem túl
bonyolult eljutni. Vízumot akár online
is kérhetünk, Teherán pedig közvetlen
járattal elérhető. A belső közlekedés
kiváló, akár szervezett úton, akár egyénileg vág neki az utazásnak a turista,
ajánlható bárkinek ez a fantasztikus
látnivalókkal kecsegtető ország. Még
inkább vonzóvá teszi Iránt a magyar
utazó számára, hogy Puskás Öcsin kívül
az utca embere is ismeri Márait, Szabó
Magdát, Örkényt, olvasnak Kertész
Imrét. Az informatív bevezetőt követően a képek nézegetésével és a hozzájuk
fűzött értő magyarázatokkal képzeletben elutaztunk a húszmilliós Teheránba, testvérvárosunk, Yazd széltornyaihoz, Kermánsah palotáiba, Iszfahán és
Shiraz páratlan szépségű mecsetjeibe.
Bepillantást nyertünk az ősi Perzsia titkaiba és képet kaptunk a modern, fejlődő, a világ felé egyre szélesebbre tárt
kapukkal váró Iránról. Szerintem sokan
vágyunk rá, hogy valóban megízleljük
Irán zamatát minden tekintetben.

Halhatatlan kórházalapító
Kórházat alapítani még ideális körülmények között sem mindennapi
teljesítmény – magyarként Romániában pedig főként nem az. A kilencvenes években dr. Bíró Géza mégis erre
a lehetetlennek tűnő küldetésre vállalkozott Kézdivásárhelyen. A nagy
formátumú radiológus főorvos-kórházigazgatóról – emléke előtt tisztelegve – volt munkatársa, Kiss István
írt könyvet, melyet október 1-jén
mutatott be Jászberényben.
Szőrös Zoltán
Az Országos Könyvtári Napok –
Könyvtárak az emberért rendezvénysorozat keretében a szerző személyes hangon
szólt az íráshoz fűződő viszonyáról, illetve
a dr. Bíró Gézáról megőrzött emlékeiről.
Mint elmondta, az egykori igazgató számára egyszerre volt barát, munkatárs és
atyai tanácsokkal szolgáló mentor. Dr.
Bíró Attila, a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház osztályvezető főorvosának édesapja 1989-ben került Hargitából Kézdivásárhelyre, ahol öt év múlva igazgatónak
választották. Kiss István felelevenítette,
hogy a vezetőválasztáskor az ő édesapja
javasolta dr. Bíró Gézát a tisztségre, végül – szakmai tudása, embersége, vezetői
képességei miatt – kérdés és kétség nélkül
döntöttek mellette.

Kiss István eredendően jogász, ám
tízéves kora óta foglalkozik írással,
mostanáig négy könyve jelent meg.
Mint elmondta, az „egy a nemzet” gondolat jegyében hitvallása, hogy a haza, a
nemzet nem szűnik, nem szűnhet meg.
Az otthon kapott értékrend erkölcsi és
irodalmi útmutatásként is szolgált számára. Innen fakad a szándék, nagy emberek nagy alkotásaiért hálásnak lenni,
azokat viszonozni és továbbadni. Ez a
könyv is erre példa, mely egyben emlékezés, a tisztelet és a szeretet kifejezése.
Dr. Bíró Géza tíz éven át volt igazgató a városban, szokatlan módon 1995-

ben nem felújításba, hanem – dacolva
minden akadályozó tényezővel – kórházalapításba fogott, és neki köszönhetően egy egész térség, Felső-Háromszék
kaphatott modern intézményt.
Szolgálta a közösséget, azt vallotta, a betegnek nincs nemzetisége. Úgy
élt, hogy áradt belőle az empátia, kiállt
embertársaiért, páciensért és kollégáért
egyaránt, segítette a pályakezdőket. Röviden szólva, tudott az emberek nyelvén. Kiss István felidézte dr. Bíró Géza
egyik bölcs gondolatát, mely szerint „a
rád bízott feladatot el kell végezni, az
úton végig kell menni. Ha van célod,
lehet alkotásod, hogy úgy emlékezzenek rád, letettél valamit az asztalra.”
Kiss István három éven át dolgozott együtt dr. Bíró Gézával, aki negyvenhat éves pályája során összesen huszonkilenc évig volt igazgató. A szerző
célja nem titkoltan az volt, hogy egy
kivételes, mégis hétköznapi embernek
állítson emléket, megőrizze és halhatatlanná tegye életművét. Ezért célja az
is, hogy a kézdivásárhelyi kórházat dr.
Bíró Gézáról nevezzék el.
Zárszóként kiemelte, magyarul írni
Romániában életérzés és kihívás, egykori
magyartanára tanácsát igyekszik követni:
„a forma adott, de egy alkotásban legyen
tartalom, üzenet”. Miként dr. Bíró Géza
életművéből is mindez ránk maradt.
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Programajánló
Ifjú szívekben élek –
In memoriam Ady Endre
Október 17., csütörtök 16 óra
Irodalmi est Ady Endre halálának 100.
évfordulója alkalmából. Ady Endre verseit
idézi Jónás Zoltán előadóművész, közreműködik Svéd Mátyás.
EKE Jászberényi Campus Könyvtár
Múzeumi Esték sorozat
Október 17., csütörtök 17 óra
Emlékezés 1956-ra címmel a Nagy Imre
Társaság előadásai. Előadók: Fodor István
Ferenc – Jászjákóhalmán talált fotók, Goda
Zoltán – A lyukas zászló hazaért, Kiss János
– Jászapáti 1956-os áldozata, Metykó Béla
– A Corvin közi forradalmárok tagja volt
egy roma srác.
Jász Múzeum

kárpáti
Az előadó már szinte hazajár Iránba,
ahol tanulmányútjai mellett turistautakon is lelkes vezetője az egzotikus ország
látogatóinak. Ez alkalommal számos
tévhitről és sztereotípiáról rántotta le a
leplet, engedett betekintést a jelképes
csador alá, ahol páratlan szépségek rejtőznek. Vetített képes beszámolójában a
négy évszak országának középső részére,
Teheránba és a közeli városokba kalauzolta el a népes hallgatóságot.
Elöljáróban az iráni és a jász népcsoportok rokoni kapcsolatát vázolta
fel a professzor. Tisztázta, hogy a jászok
az iráni kagán népcsoportban kereshetik gyökereiket. Az ősi kapcsolatokat
nyelvemlékeink, a régi jász viselet is
őrzi. Jászberény, a Jászság azaz Alánia,
tulajdonképpen az ősi iráni népek
mozgásának legnyugatibb helyszíne.
Elmondta, hogy a gazdag kultúrájú,
több ezer éves múltú Perzsia nem csak
a jász, de a magyar kultúrára is hatással volt. Elég, ha csak arra gondolunk,
hogy mintegy hatvan szavunk őriz
közvetve vagy közvetlenül valamilyen
iráni kapcsolatra utaló nyelvemléket.
A perzsa irodalomban számos nyomra
bukkanhatunk a magyarok őstörténetéről, vándorlásairól. Gazdasági kapcsolataink is messzire nyúlnak vissza, a
legújabb időkben pedig újra feléledni
látszanak, csakúgy mint kulturális kontaktusaink. Jászberény mellett Budapest, Pécs és Debrecen is ápol testvérvárosi kapcsolatokat iráni településekkel.
Irán beszélt nyelvéről, a perzsáról
megtudtuk, hogy Ázsia egyik legfontosabb kulturális nyelve, a kelet franciája. Ezen értik meg egymást Iránban,
Afganisztánban,
Tádzsikisztánban,
Üzbegisztánban. A nem arab iszlám országokban és a hódoltsági területeken a
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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
Keresztyén tudományos –
kulturális esték
Október 17., csütörtök 18 óra
Takaró Károly nyugalmazott református
tábori püspök, A gyász a keresztény ember
életében címmel tart előadást.
Református Gyülekezeti Ház
Klubkoncert – Karmapirin
Október 18., péntek 21 óra
A nyíregyházi 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. 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 Auróra, és azóta is aktívan zenél. 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
Yoko Retro Video Disco, ahol az este házigazdája Dj Guba.
Ifjúsági Ház
Red Ring – G. w. M.
Október 19., szombat 22 óra
Érkezik a IX. kerület fenegyereke G. w. M.
az „új hullámos” hazai rap zene képviselője.
A házigazda: Benks kolléga.
Red Ring
Családi Matiné
Október 20., vasárnap 11 óra
A Nektár Színház Szépség és a Szörnyeteg c.
előadása a főszereplő tartós betegsége miatt
A Csizmás Kandúr c. előadásra módosul. A
jegyek érvényesek vagy a váltás helyszínén
visszaválthatók. Megértésüket köszönjük!
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 hangzanak el. Az előadások,
koncertek szerkesztője, fellépője: Sas Dániel
zongoraművész. Közreműködik: Keskeny

Richárd, a Debreceni Egyetem mester szakos
zongoraművész hallgatója.
Déryné Rendezvényház
Papköltőre emlékezünk
Október 21-én, hétfőn 17 órakor
A 130 éve született Sík Sándor papköltőre
emlékezünk. Az emlékezést Szabó Jánosné,
a KÉSZ jászberényi csoportjának alelnöke
vezeti. Közreműködnek a Nagyboldogas�szony katolikus iskola növendékei.
Szent István Ház
Egy életed van!
Dr. Csernus Imre előadása
Október 22., kedd 19 óra
„Állj a tükör elé, és mondd ki, hogy imádom
az életet! És ha közben búbánatos képpel nézed a tükröt, akkor bizony hazudsz. Ha pozitív töltetű mondat után nincs az arcodon
szívből jövő mosoly, akkor hazudsz.”
Ifjúsági Ház
Nemzeti Ünnep
Október 23., szerda
Emlékezés az 1956-os forradalom eseményeire városi ünnepség keretében.
56-os emlékmű
A végtelen kezdete (om namo)
Október 25., péntek 17 óra
(Magyar Festészet Napja programja) Fejős
László grafikus kiállításának megnyitója.
Megnyitják: Verebes György Munkácsy-díjas
festőművész, a Magyar Festészet Napja Alapítvány elnöke, és Braja Prabhu Vaisnava lelkész. Kapcsolódó hangok: Sipos Máté. Kapcsolódó fotók: Barabás Dávid, Fejős Samu.
A kiállítás november 25-ig, naponta 15 és 22
óra között látogatható.
Lehel Film-Színház
Jelenlét
Október 25., péntek 18 óra
(Magyar Festészet Napja programja) Kiállításfilm az Orbis Zeneműhely koncertjével. A Szolnoki Művésztelep Jelenlét című
kiállításáról készült különleges filmfelvétel
képeire, mint kottára improvizál az Orbis
Zeneműhely. Fellépő művészek: Verebes
György – zongora, Verebes Ernő – basszusgitár, billentyűs hangszerek, Ulrich Gábor –
ütős hangszerek.
Lehel Film-Színház, nagyterem
P. Mobil Aranylakodalom koncert
Október 25., péntek 20 óra
50 éve kötötték össze életüket a közönséggel,
és most a turnén megerősítik ezt a kapcsolatot, a régi és új mobilosokkal, a rockzenét szeretőkkel. Vendég a Radar zenekar.
Ifjúsági Ház
Életmód-tudatosság
Október 26., szombat, 9.30 óra
Mentális egészségmegőrzés, tudatos fiatalság
címmel jeles szakemberektől hallhatnak előadásokat az egészségtudatosságról.
Eszterházy Egyetem Jászberényi Campus
A Hónap Meséje
Október 26., szombat 10 óra
Élőszavas, élményszerű mesemondással, amit
népdalokkal is színesítenek, ismerhetik meg
a gyerekek a hónap meséjének történetét. A
mesélés végén, annak világában maradva táncolnak, majd ezt követően kézművesedéssel
készíthetik el a mese egyik szereplőjét, így a
résztvevők is a mesehősévé válhatnak.
Főnix Fészek Műhelyház
Múzeumok Őszi Fesztiválja Egypercesek
Október 26., szombat 18 óra
Kikapcsolódás a társművészetek segítségével: Dvorák Gábor és Patka Heléna, Egypercesek című előadása, melyet Örkény
István Egyperces novellák című kötete, valamint az író szellemisége ihlették.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
III. Jótékonysági Röpi Bál
Október 26., szombat 18 óra
Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Jászberényi Röplabda Klub
szervezésében a Jótékonysági Röpi Bál.
Déryné Rendezvényház
Pápai Joci
Október 26., szombat 21 óra
Kezdődik az őszi szezon egy fergeteges bulival és egy különleges sztárvendéggel Pápai
Jocival. Este folyamán legdögösebb klubslágerekkel készülnek a rezidensek dj Makkos
és dj Patron
Ifjúsági Ház
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Ökörnyál húron napsugár citerázik
Csütörtökön ködös reggelre ébredünk, napközben azonban többnyire száraz, napos időre van kilátás.
Megélénkülhet a délies szél, a hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
Pénteken és a hétvégén is kitart még
a vénasszonyok nyara, végig 20 fok
feletti csúcsértékeket mérhetünk.
Hétfőn közepesen felhős, szeles nap
várható, melyet kedden már záporok
követnek.
A népi jóslás szerint ha október
21-én, Orsolya napján szép az idő,
akkor az karácsonyig meg is marad.

Másodikok a focisták
A labdarúgó NB III 10. fordulójában
a Jászberényi FC az újonc Balassagyarmat otthonában lépett pályára.
Magabiztosan utaztak futballistáink a
Nógrád megyei gárdához, hiszen két
fontos mérkőzés megnyerését tudhatták maguk mögött.

félidőben. Természetesen helyzetük továbbra is akadt bőven. Pálinkás Gergő lábáról a baloldalról beadott labda csúszott
le, így kimaradt a nagy helyzet. A gólerős

JFC: Menczeles – Szemere, Lakatos
B., Lakatos G., Süttő – Sándor I. – Gresó,
Király O.(Győrfi), Szöllősi, Nagy Sz. (Balogh M.), – Pálinkás.
Régi megállapítás, hogy a focimec�cset gólra játsszák, így hiába volt sok
helyzete Német Gyula legénységének, be

ács

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

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

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

október 23. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

október 24. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

október 25. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 21. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 26. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

október 22. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

október 27. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
október 19. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu
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2019. október 17.

Újság
Jászberény város lapja

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

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Mindezt figyelembe véve igen meglepték őket a hazaiak, hiszen már az első
percben „beköszöntek” a Miski Zoltánt
helyettesítő Menczeles Iván kapujába.
Történt ugyanis, hogy a középkezdés után
nem sokkal Szita Bence tizenhat méterről
lövésre szánta el magát, és mindenkit
meglepve a hosszú alsó sarokban landolt
a labda, 1-0. Szerencsére nem szeppentek meg futballistáink, hanem igyekeztek
minél hamarabb kiegyenlíteni. Erre jó 20
percet kellett várni, amikor szabadrúgáshoz jutottak. A tizennyolc méterről történő pontrúgást Szöllősi Ferenc végezte el és
lövése a sorfal fölött eltekerve úgy jutott a
hálóba, hogy a labda a kapufát is érintette,
1-1. Mestermunka volt. A gól után sem
változott a játék képe, továbbra is a JFC
dominált, mind az első, mind a második

Egy félidőt bírtak
a kosarasok
A kosárlabda-bajnokság elitosztályának 3. fordulóját bonyolították október második hétvégéjén, amikor a
jászberényi alakulat az egy-egy győzelemmel és vereséggel rendelkező Paksra látogatott.
á. t.
Mint azt előre jelezték, két meghatározó játékosát kénytelen volt nélkülözni
az ASE. Mindennek ellenére sem ígérkezett könnyű mérkőzésnek a paksi, mivel jó játékosállománnyal rendelkeznek
a házigazdák, például a tavalyi berényi
kedvenc Orlando Coleman is náluk
pattogtat. Mindenestre Mészáros Máté
kosarával indult a meccs. Ezt gyorsan
egalizálták és átvették a vezetést is. A
változatosság kedvéért Staten kettesével
egyenlítettünk, majd Miller kosarával
már 10-13. Sajnos érkezett két trojka is
részükről – egy éppen Colemantól –, és
fordult a kocka. Az első tíz perc végére
azonban csak egy (18-17) volt közte.
A második etap elején Miller „vis�szaadott” egy triplát, majd Alekszandrov
is hozzákezdett a pontgyártáshoz. Így
már 25-20 volt ide. Ez sem tartott azonban sokáig, de 29-29-nél még együtt
volt a két gárda. Majd ráerősített az ASE
és Statennek kellett gondoskodott arról,
hogy hategység (37-31) legyen a nagyszünetben a differencia. Úgy tűnt, a 2.
negyed elején „fejben” bent maradtak
kosarasaink az öltözőben, mert a hazai
gárda egy 13-0-as rohanással indított.
Miller és Alekszandrov is beszórt egy-egy
hárompontos találatot, de ezzel együtt is
szinte eldőlt a találkozó, hiszen 61-44nél kezdődött az utolsó felvonás. Szerepet kapott többször is Perlinger Balázs
is, de hiába zsákolt és dobott, 8 pontot
elúszott a hajó. Atomerőmű SE – Jászberényi KSE 77–62 (18-17, 19-14, 2413, 16-18) JKSE: Staten 18/3, Mészáros
M. 4, Miller 8/6, Alekszandrov 10/3,
Pantelics 6. Csere: Brbaklics 2, Peringer
8, Marinkovics 6, Ruják B.
Hiába lett a legeredményesebb
Staten (18 pont) és hiába Miller mutatója bizonyult a legjobbnak, csak
egy félidőben voltunk pariban az ASE
együttesével. Azaz alakul-alakul a csapat, de még sokat kell dolgozniuk, hogy
eredményesebbek legyenek. Szombaton
a bronzérmes Pécs látogat Jászberénybe.

Fotó: Pesti József
Gresó Mátyásnak is sikerült beverekednie
magát a 16-oson belülre, ám lövését védte
a kapus. Győrfi Benedek hatméterről lőtt
fölé, Nagy Szabolcs tizenhárom méteres
lövését pedig szintén a hazai hálóőr hatástalanította. Balassagyarmat - Jászberényi FC 1-1.

kellett érniük az egy ponttal. Pedig ha
nyernek, pontszámban is beérték volna
a listavezető Füzesgyarmatot. Tíz forduló
után ezzel együtt is második a JFC, és –
egyedüliként –, továbbra is őrzi veretlenségét a jászberényi alakulat. Szombaton
Tiszaújvárost fogadják 14 órai kezdéssel.

Izgalmas Lehel Vezér Kupa
 folytatás az 1. oldalról
– Először vagyunk ezen a versenyen
és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk.
Célunk az, hogy minél több európai
versenyre eljussunk. Ez az első állomás,
és remélhetőleg a többire is eljutunk
majd folyamatosan. Tapasztalatszerzésre jöttünk, megismerni a körülményeket. Ennek alapján döntjük majd
el, hogy jövőre a legjobb, vagy éppen
a kezdő versenyzőkkel jöjjünk el ismét
erre a versenyre – nyilatkozta Libor
Machán (VI. dan), aki a Brno klubjának edzője Csehországban. A Magyar
Tradicionális ITF Taekwon-Do Szövetség elnöke, Czeba Mihály örömét
fejezte ki, hogy egyre több külföldi
versenyző érkezik a rendezvényre, mert
szerinte, ezzel is színvonalasabbá válik a
Lehel Vezér Kupa.
Természetesen a rendező Jászberényi SE taekwon-do szakosztályának
versenyzői is részt vettek a helyi sportrendezvényen. Szakosztályvezetőjüktől, Soós Lászlótól megtudtuk, hogy
mivel ezúttal nem kellett többszáz kilométert utaznunk, így pihenten, felszabadultan ismert hazai környezetben

tudnak szőnyegre lépni tanítványai.
Mindezeket figyelembe véve, nagyon
jó szereplést vár tőlük. Aztán késő délután az eredményhirdetésnél kiderült,
hogy nem is okoztak csalódást, hiszen
12 arany-, 11 ezüst- és 8 bronzérmet
tartottak itthon Jászberényben. A verseny legeredményesebb ifjúsági versenyzője a jászberényi Száraz Gergő
lett. A csapatversenyben pedig az első
helyezett Csehország (Brno) és a második Szlovénia csapata mögött a harmadik helyet szerezték meg.
Összevonva a korosztályokat és a
kategóriákat, a jászberényi versenyzők
helyezései, (zárójelben az érmek száma). Aranyérmesek: Száraz Gerő (3),
Török Karola (3), Filep Márk, Filep
Jázmin, Szebenyi-Nagy Szabolcs, Klein Gergő és Tűzkő Olivér. Ezüstérmesek: Banka Csaba (2), Juhász Márton,
Szebenyi-Nagy Szabolcs, Száraz Gergő,
Tűzkő Olivér, Klein Gergő, Molnár
Cintia, Török Karola, Lötz Kristóf.
Bronzérmesek: Molnár Cintia (2), Juhász László, Filep Jázmin, Sárközi János,
Török Karola, Száraz Gergő és Bábosik
Boglárka.

Fürdős Dávid bronzérmes

Berek Gábor után a Jászberényi SE újabb sportolója mérettette meg magát egy nemzetközi testépítő versenyen.

Fürdős Dávid a Berek
Gym egyik sportolója, szeptember 28-án részt vett élete
első testépítő versenyén, az
Apollo Classicon Romániában. Két kategóriában
indult, mégpedig a 75 kg
alatti testépítésben és a junior testépítésben, amelyben a
24 évnél fiatalabbak álltak a
színpadra.
A 75 kg alatti súlycsoportban harmadik helyezést
ért el, a junior testépítésben
pedig negyedik helyezett
lett. A felkészítésben Berek Gábor és Fürdős Enikő,
a Jászberényi SE Testépítő
szakosztály edzői segítettek
neki. Dávid folytatja a munkát és készül a jövő évi versenyére.

