A hiányzó interjú

Budai Lóránt sokak által várt
interjúját és közlésének körülményeit
ebben a számunkban tudjuk hozni.
Interjú és cikk a 3. oldalon

Cigány táncképek

Érzések a vásznon

A Khamorro Táncszínház a
romák szemszögéből vitte színre
az Egri csillagok történetét.
Írás a 6. oldalon

A Szikra Galéria pályázatának
eredményhirdetése és kiállításmegnyitó
várta a művészetbarátokat.
Tudósítás a 7. oldalon
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Ünnepeltek a gazdák

Jászberény város lapja

November 10.
polgármester választás?
Az október 13-ai önkormányzati képviselői és polgármesteri választás – ahogy
azt előző számunkban dokumentáltuk –, szoros eredményt hozott. A kormánypárti Fidesz-KDNP szövetség hat egyéni körzetben győzött, a Közösen
Jászberényért Egyesület (KJE) pedig négyben. A listán utóbbiak két, előbbiek
egy helyet nyertek el az egyéniben veszítő jelöltjeik töredék szavazataival. A
polgármesteri választást Budai Lóránt nyerte 14 szavazattal, így a két, egymással szemben álló csoportosulás 7-7 szavazattal számolhatott a képviselőtestületben. A mérleg nyelve a Mi Hazánk Mozgalom listás képviselője lehet.
Halász Lajos

Október 20-án, Vendel napján a vasárnap délutáni szentmisén a gazdálkodók védőszentjéről emlékeztünk
meg a Barátok templomában, ahol a
Jászberényi Gazdakör támogatásával
az ünnepre elkészült a Vendel oltár
restaurálása.
Kárpáti Márta
A Barátok templomának négy díszes mellékoltára Isten segedelmével
és a hívek támogatásával a közeljövőben megújul. Elsőként a Szent Vendel
tiszteletére állított oltár restaurálása
készült el Tamás Zoltán gazdaköri elnök javaslatára, és a gazdák egymillió
forintos támogatásával. Az állattartók

védőszentjeként számon tartott szentet
ábrázoló festményt és az oltár egészének tisztítását, javítását Benke László
festőművész vállalta magára. A régi
fényében ragyogó oltárt az ünnep alkalmával a mise során terítőkkel, virágokkal, gyertyatartókkal, képekkel felöltöztették, majd dr. Novák István atya
újraszentelte. A szentmise is ezen oltár
mellett zajlott vasárnap délután.
István atya prédikációjában az Isteni bizalomba vetett erényt emelte ki,
amely az imádságba foglalt szüntelen
kérésben nyilvánul meg. Elmondta,
hogy az oltár megújításához is Isten
segítségét kérték, bízva abban, hogy
az Atya szeret, és most is megmutatja
gondoskodó arcát. A lelkipásztor meg-

Vagy igazad van, vagy boldog vagy?
Schäffer Erzsébet személyes beszélgetésre, lélekmelengető előadásra
érkezett városunkba október 15-én,
és ez alkalommal sem hagyta otthon
legendás bölcsességét, lebilincselő
meseszövő tehetségét, magával ragadó éleslátását.
Kazsimér Nóra
Az érdeklődő közönség a Jó Szó
Esték vendégeként üdvözölhette a
többek között Magyar Érdemrend lovagkereszt, Pulitzer-emlékdíj, valamint
Prima Primissima díjjal kitüntetett
újságírónőt, kinek cikkeit hétről hétre
százezrek olvassák a Nők Lapja magazin hasábjain.
Itt az előadásán megtudhattuk, milyen fricskával tette helyre a vonaton
almát pucoló parasztasszony siránkozó
utastársát, vagy milyen katartikus, szórakoztató szituációkat szülhet a 21. században, ha valaki elektronikus kütyük
nélkül indul el egy megbeszélt találkozóra. Látszólag hétköznapi történések ezek, egy zötyögő vasúti kocsiban
előkerülő borospohár, egy kedves szó a
soproni éjszakában, Anna Karenina a
hóval borított téli tájon, vagy a meghibásodott villamoson terjedő bunkofon

anekdotája, de ugyanitt említhetnénk a
karácsony éjjelén felvarratlanul maradt
nadrág esetét is, mely mulasztás végül
megpecsételte az ünnepi hangulatot.
Talán így olvasva némileg zavaros lehet, és a rendszertelen felsorolásból nem
tűnik ki, mi is a közös ezekben a szokványos, mégis rendkívüli történetekben,
mert olvasva, hallgatva őket, saját magunk jutna legutoljára eszünkbe.
folytatás a 7. oldalon 

köszönte a hívek adományát és azt a
buzgalmat, amellyel imádságos lélekkel
megszólították az Istent, hogy Jászberény egyik legszebb templomában a
lélek ragyogása mellett a tárgyak dísze
is Isten dicséretéhez méltóan töltse be
a teret. Tájékoztatott, hogy a következő
lépésben az önkormányzat támogatásának köszönhetően a Szent Erzsébet oltár újulhat meg, majd sor kerül a Szent
Ferenc és végül a Szent István oltár restaurálására is. A segítséget megköszönte a festőművésznek, és az adományozó
Gazdakörnek, akiket a december 8-i,
adventi misére invitált, amikor az egyház majd ajándék formájában is kifejezheti háláját.
folytatás a 2. oldalon 

Fűtsünk okosan!
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2019.
(III.13.) határozatával fogadta el
Jászberény Város 2019. évi Környezetvédelmi Akciótervét. Az Akcióterv
egyik kiemelt fejezete a város levegőminőségének javítása.
A levegőminőség javítása, a szen�nyezőanyagok kibocsátásának csökkentése közös érdekünk. Az elmúlt
években elkészített országos felmérések
alapján az egészségre legártalmasabb
kisméretű szállópor kibocsátásához a
legnagyobb mértékben a lakossági fűtés járul hozzá. Sajnos ezzel a ténnyel
nagyon sokan nem vagyunk tisztában,
a rossz levegőért elsősorban az ipart és
a közlekedést tesszük felelőssé. A fűtési szezon kezdetével egyértelműen
kimutatható a levegőminőség romlása,
különösen a város azon területein, ahol
a lakosság gyakran fát vagy szenet, esetenként hulladékot használ fűtésre. A
nem megfelelő tüzelőanyag használata,
a helytelen tüzelés jelentős mennyiségű
kisméretű részecske-kibocsátással jár,
ami a környezetben élők egészségét –
elsősorban a gyermekekét és a szép korúakét – közvetlenül károsítja.
folytatás a 2. oldalon 

A polgármesteri választás 14 szavazatnyi különbsége az egész országban
az egyik lekisebb különbségű lett. Dr.
Szabó Tamás október 17-én jogorvoslati fellebbezést nyújtott be a Jászberényi
HVB polgármesterválasztás eredményét megállapító határozata ellen. A
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi
Választási Bizottság megsemmisítette
a jelzett határozatot, november 10-ére
polgármester választást írt ki. Csütörtök estig dönt a Szegedi Ítélőtábla,
hogy a Szolnoki TVB döntését elfogadja, vagy elutasítja.
Összeállításunkban néhány, a mindennapjainkat tematizáló dokumentumot közlünk kommentár nélkül az
elmúlt hét időszakából.
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Területi Választási Bizottság (5000
Szolnok, Kossuth L. u. 2.). 71/2019.
(X.18.) számú határozat dr. Szabó Tamás jászberényi polgármester-jelölt
által benyújtott fellebbezés ügyében
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területi Választási Bizottság a Válasz-

tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban Ve.) 307/P §
(2) bekezdés c. pontjában biztosított
jogkörében eljárva dr. Szabó Tamás
jászberényi polgármester-jelölt fellebbezése alapján a Jászberényi Helyi Választási Bizottság 67/2019.(X. 14.) számú határozatát, illetve annak a 2019.
október 13-i polgármester-választással kapcsolatos választási eredményt
megállapító döntését megváltoztatja,
a polgármester-választás eredményét
megsemmisíti és e körben a választás
megismétlését elrendeli.
A megismételt szavazást 2019. november 10-ére tűzi ki…
Indokolás: dr. Szabó Tamás jászberényi polgármester-jelölt 2019. október 17-én fellebbezést nyújtott be a
Jászberényi Helyi Választási Bizottság
67/2019.(X. 14.) sz., a jászberényi
polgármester választás eredményét
megállapító döntése ellen. Beadványában kérte az eredmény megsemmisítését és a választási eljárás szavazási részének megismétlését, másodlagosan
pedig a szavazatok ismételt megszámlálását…
folytatás a 4. oldalon 

Megizzadt a Pécs Jászberényben
Október 19-én, szombaton este fogadta soron következő ellenfelét,
nevezetesen a Pécsi VSK-t Jászberény
kosárlabdacsapata. A mérkőzés esélyesének a vendégek számítottak, mivel két győzelem állt a nevük mögött,
viszont a berényi gárda még nem
nyert meccset az őszön.
Ács Tibor
Mindezek ellenére a mieink kezdtek
jobban, és Pantelics triplája után, már
öt (9-4) volt közte. Ez az előny nem so-

káig maradt meg, mert a pécsiek is egy
ilyen dobással válaszoltak, így ismét fejfej mellett haladt a két alakulat. Majd
később előrelépett a Berény, különösen
a remek dobóformában játszó Miller
vezérletével és kosaraival. Ez kitartott a
negyed végéig is, így (24-19) nyugodtan
ülhettek le egy két percre. A kis „pihi”
jól is jött Millernek, mert rögtön beszórt
egy hármast és már nyolccal lépett meg
a JKSE, de mivel triplára-tripla volt a válasz, zárkózott a Pécs. Sőt, a félidő végére
meg is fordították az állást (37-40).
folytatás a 8. oldalon 

Fotó: Gémesi Balázs

2. oldal

Önkormányzat / Civilek

www.jku.hu

Fűtsünk okosan!

 folytatás az 1. oldalról

A helytelen tüzelés
egészségügyi hatásai.
Az emberi szervezetre az égésből
származó, szénalapú részecskéknek
alapvetően gyulladást előidéző hatásuk van. A por részecskékhez kötődő
nitrátok, szulfátok és kloridok kevésbé
mérgezőek, de hatásuk egyáltalán nem
elhanyagolható. A porrészecskék felületén a mérgező anyagokon kívül (pl.
fémek, karcinogén, mutagén anyagok)
baktériumok, vírusok, és gombák is
megtapadhatnak, így könnyen bejutnak a légutakon keresztül a szervezetbe. A belélegzett porok méretétől, minőségétől és a felületükön megkötött
anyagok tulajdonságaitól függően az
emberekben különböző betegségeket
okoznak (pl. szilikózis, azbesztózis,
kenderláz, pamutláz). A kisméretű részecske koncentráció rövid távú
emelkedése izgatja a nyálkahártyákat,
köhögést és nehézlégzést válthat ki. A
tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el, aminek következtében növekszik a vér alvadékonysága és
vérrögösödés léphet fel. Minél kisebb
a szálló részecske mérete, annál „távolabb” jut a szervezetünkben is. A kisebb
részecskék elérik a tüdőben a gázcsere
helyszíneit, ahol hozzákötődnek a bő
vérellátású tüdőhólyagocskákhoz. Innen nagyon könnyen továbbjutnak
a szövetekbe, ahol akár évekre is lerakódhatnak. Ez a mérettartomány
a legveszélyesebb az egészségre. A tüdőszövetekben lerakódott részecskék
összetételüktől függően különböző
ingereket, gyulladásos folyamatokat
váltanak ki a szövetekben és sejtekben
egyaránt. Az ultra finom részecskék
képesek behatolni a vérpályába, és ezáltal a szervezet különböző szerveibe
transzportálódni, így kimutathatóak
a májban, szívben és az agyban is. Az
ultra finom részecskék szervezetbe való
jutásuk során első sorban szívritmuszavarokat, érszűkületet, megemelkedett
szintű véralvadást és vérben megjelenő
gyulladásfaktorok fellépését okozzák.
Ezek a hatások szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának rizikófaktorai.

Mit ne égessünk?
A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok.
A nem megfelelő körülmények között
az égetés során keletkező légszennyező
szennyezőanyagok közvetlenül és hos�szabb távon közvetve komolyan veszélyeztetik az emberi egészséget. Ezért

Magyarországon a hulladékok nyílt téri
vagy háztartási tüzelőberendezésben
történő égetése több mint 15 éve jogszabályilag tilos.
A kezeletlen fa és a papír kivételével
tilos minden hulladék elégetése, beleértve például az alábbiakat is: úgynevezett
„kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl.
régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.), rétegelt lemez, bútorlap, építési fahulladék,
színes, „fényes” papírhulladék, petpalack,
műanyag hulladék, autógumi, használt
ruha, rongy, fáradt olaj, üzemanyag.
A fentiekben említett anyagok elégetésekor a bennük található, vagy kezelés következtében felhordott, különböző mérgező vegyületek a levegőbe és
a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve
a környezetet, közvetlenül károsítva az
egészségünket. Ezen túl, a nem rendeltetésszerű használat miatt a készülék garanciáját is elveszíthetjük. A szilárd tüzelőanyagok között is nagy különbségek
vannak. Amennyiben szén vagy fa között kell választanunk, inkább a fát preferáljuk. Ha úgy döntünk, hogy a szenet
választjuk tüzelőanyagként, gondoljunk
arra, hogy az olcsóbb, de rosszabb minőségű (magasabb kéntartalmú) barnaszenek és lignit használata során okozott
légszennyezettség is nagyobb.

Hova fordulhatunk, ha
a szomszéd „befüstölt”?
Amennyiben zavaró, irritáló, feltehetően az egészségre ártalmas légszen�nyezést érzékel, első lépésként próbálja
meg a szennyezés okozóját megkeresni
és személyesen megbeszélni a problémát. Ha a személyes megkeresés nem
jár sikerrel és a káros tevékenység tovább
folytatódik, bejelentést tehet a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatalában
(5100. Jászberény, Szabadság tér 16.,
Tel: 06-57/795-000, e-mail: jaszbereny.
jarasihivatal@jasz.gov.hu), ahol panaszát a környezetvédelmi hatóságok kivizsgálják. Lehetőség szerint, próbálja
meg dokumentálni (fotó, videó) az esetet, illetve tanúkkal támassza alá.
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
A Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény város lakosságát és
a vállalkozásokat, hogy az
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Ünnepeltek a gazdák
 folytatás az 1. oldalról
A hagyományokhoz híven az ünnepség a Hatvani úti Vendel szobornál
folytatódott. A verőfényes napsütésben
sokan eljöttek – köztük Szabó Tamás polgármester, Pócs János országgyűlési képviselő, dr. Balogh Zoltán MAGOSZ alelnök, Szatmári Antalné alpolgármester,
Nagy András, Szatmári Anikó képviselők,
Szaszkó Sándor alelnök és Kiss János megyei MAGOSZ alelnök – a Zagyva-parti
emlékhelyre, ahol a szobor megszentelésével és koszorúzással kértük a szent
közbenjárását a jó termésért, az állatok és
tartóik védelméért. Tamás Zoltán elnök
a jelenlévők üdvözlését követően röviden
felidézte Vendel élettörténetét, aki királyfiúi gazdagságát elhagyva választotta
a puritán életmódot. A tizennegyedik
század óta könyörögnek hozzá a gazdák
védelemért, jó időjárásért. A Jászságban
különösen nagy tiszteletnek örvend, kiváltképp a juhtartók körében.
Az elnök – visszautalva a templomi
eseményekre –, köszönetet mondott a
Gazdakör tagjainak, amiért az oltár felújításának ügye mellé álltak, és minden
téren támogatták azt. Mindezt a segítségnyújtást azért volt lehetősége megtenni
a szervezetnek, mert az önkormányzat
támogatást nyújt a Gazdakör működéséhez. Tamás Zoltán megragadta az
alkalmat, hogy köszönetet mondjon
Szabó Tamás polgármesternek és az önkormányzatnak, hogy pályázataikat,
rendezvényeiket saját forrásból támogatták. Reményét fejezte ki, hogy az együttműködés ebben a formában továbbra is
megmaradhat. A megemlékezésen Muhari Máté diakónus szólított imára és
áldotta meg a híveket. A koszorút Tamás
Zoltán, Szabó Tamás és Pócs János helyezték el a szobor talpazatán.
A Gazdakör tagjai és a meghívott
vendégek az Árpádi úti székházban birkavacsorával tették még emlékezetesebbé a
Vendel-napot. Tamás Zoltán házigazdaként újfent köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelten a Vendeleket a vacsorával
egybekötött ünnepi közgyűlésen. Itt is
megköszönte a támogatást, és azt a kiváló
együttműködést, amit az önkormányzat
és a Humán Erőforrás Bizottság évek óta
nyújt a Jászberényi Gazdakör részére.
Emlékeztetett, hogy a székház felújítása,
a kulturális műsorok megrendezése, az
évi egymillió forintos támogatás mindmind ennek az önkormányzatnak köszönhető. A Gazdakörnek fontos, hogy
további jó kapcsolat maradjon a gazdák
és az önkormányzat között, amelynek
záloga az, hogy az újból kiírt választáson
Szabó Tamás nyerje meg a választópolgárok szavazatainak többségét. A Pócs János
közvetítette üzenet szerint a kormánynak
is ugyanez a szándéka a további sikeres
együttműködés érdekében. Mindehhez a
gazdák és családtagjaik szavazatára feltétlen számítanak. Az elnök zárszavaiban ki-

emelte, hogy Bathó Jani bácsi szellemiségét kívánja továbbvinni a Gazdakörben,
ahol számos program és terv vár végrehajtásra, amihez szükséges az önkormányzat
támogatása.
Amíg az asztali áldást közvetítő atyák
megérkezésére várt a társaság, Szabó Tamás szólt a gazdákhoz. Kihasználva a
rendelkezésre álló perceket, tájékoztatott
a kialakult politikai helyzetről, amelyet
röviden így foglalt össze: „Mi elaludtuk,
ők pedig elcsalták”. A két tényező adta
ki a nagyjából döntetlen helyzetet, amely
először 14, majd az eljárások során 11
különbséget számlált a polgármesteri szavazatok között. A máshová került voksok
is jelzik, hogy számtalan tisztességtelen
eszköz felhasználásra került mind a szavazás, mind az azt megelőző és az elmúlt
napokban. Mindezek tükrében a párt
kifogásolta a választás tisztaságát, amelyet a Területi Választási Bizottság jóváhagyott és azt a határozatot hozta, hogy
a polgármesteri választás eredményét
megsemmisíti. Jövő hét végére a Szegedi
Ítélőtábla is meghozza a fellebbezés utáni
döntését és valószínűsíthetően megerősíti a november 10-re kitűzött választási dátumot. Mindeközben láthatjuk,
hogy a Közösen Jászberényért Egyesület
egy őrült lejárató ámokfutásba kezdett.
Hazugságokat terjeszt például megsemmisített iratokról, holott a Városházára
rendszeresen bejáró Budai Lóránt pontosan tisztában van azzal a ténnyel, hogy
a szokásos szelektált papírhulladék van
a zsákokban hetek óta. Ugyancsak az ő
agyszüleményük az, hogy Szabó Tamás el
akarja hagyni Jászberényt, holott éppen a
napokban erősítette meg orvosi státuszát
a kórházban. Tudható, hogy amennyiben
Szabó Tamás megnyerné a polgármesteri
széket, úgy Budai Lóránt még a testület
tagja sem lehetne, tehát számára valóban
politikai élet-halál harc ez a küzdelem.
A kialakult helyzethez az is hozzájárult,
hogy sajnos tizenkétezer ember nem
ment el szavazni, pedig a véleménynyilvánítás állampolgári kötelesség. A szóbeli
véleményekből kitűnik, hogy a fennálló
szituációt sokan fájlalják és hihetetlennek
gondolják. Hogy mindez újra ne fogalmazódhasson meg, mindenkinek el kell

menni szavazni, mert mindenki szavazata számít! Ennek a városnak, beleértve a
Gazdakört is, más irányú jövője nincs! –
emelte ki Szabó Tamás.
Dr. Balogh Zoltán a MAGOSZ
nevében egyetértett a fent elhangzottakkal. Emlékeztetett, hogy a gazdaköri
mozgalom elindítása Antall József miniszterelnök nevéhez köthető. A kezdeti
lépéseknél az volt a cél, hogy őrizzék a
hagyományokat, a keresztény értékeket.
Akik ezeket az értékeket nem tisztelik
vagy nem ismerik, nem tartozhatnak
ezekbe a közösségekbe. Amennyiben a
civil közösségeket, a kamarákat, a gazdaköröket meg akarjuk tartani, akkor olyan
polgármesterekre van szükségünk, mint
Szabó Tamás. El kell mennünk szavazni,
és amennyiben egészséges értékrenddel
rendelkező közösséghez tartozunk, akkor
tudni fogjuk, hogy kit válasszunk! A jó
döntés záloga a jelen és a jövő, közösségünk és utódaink élete. Akkor lesz, aki
tovább viszi azt, amit mi elkezdtünk. Az
alelnök végezetül a zsoltároskönyvből
felolvasott református gondolatokkal
fejezte be mondandóját hitre, kérésre és
türelemre buzdítva.
A továbbiakban asztalra került a finom étek, amelyet jókedvű baráti beszélgetések és muzsikaszó mellett fogyasztottak a közösség tagjai.

Emlékezés

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.

A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara,
a Földművelésügyi Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:

2019. október 26. (szombat)
9 órától, Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: mucsu, golden, starking, jonagold, jonatán
Ezen alkalommal almalé vásárlására is lesz lehetőség.

További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Muhari Ferenc
halálának 9. évfordulójára.

„Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szeliden és örök fehéren.”
Családod
Engesztelő szentmise
2019. október 29-én, 18 órakor lesz
a Főtemplomban.

Interjú

2019. október 24.

Budai Lóránt 14 szavazattal legyőzte a
regnáló polgármestert, Szabó Tamást.
A választásokról, a városról, kicsit a
terveiről is kérdeztük.
halász
Szeretett volna nyerni, de számított is a győzelemre?
Számítottam a győzelemre, hogyne. Bele sem kezdtem volna, ha nem
hiszek benne. Hittem benne.
Tehát elégedett?
Úgy fogalmaztam meg aznap éjszaka
magamnak, és aztán hangosan is, hogyha ezt nekem előre borítékolja valaki,
hogy ez az eredmény, ez a csapat így fog
fölállni, akkor azt elfogadtam volna bátran. Természetes, hogy az ember mindig
többet akar, persze, főleg egy bizonyos
idő után, hogy ez lehetett volna csak egy
icipicivel jobb, és akkor talán a helyzet
egyszerűbb és könnyebb, de sosem arról
voltam híres, hogy a könnyű részét fogom meg a munkának. Úgyhogy igen,
mondhatom azt, hogy elégedett vagyok.
Mit gondol a két fő oldal 7-7-es
eredményéről. Véletlen?
Nem hiszek a véletlenekben az élet
egyéb területén sem. Ha már egy plusz
emberünk van, nyilván, hogy gördülékenyebben mehetett volna a munka, de
természetesen én nem leszek gátja a Fidesz frakció képviselőivel való együttműködésnek. Az én gondolkodásom,
amit talán sikerült az embereknek átadnom, hogy a város érdekét előbbre
kell helyezni a pártpolitikánál, ez pedig
ugyanúgy érvényes marad a fideszes
képviselőkre is. Föl fogom ajánlani az
együttműködést minden téren. Nem
tudunk olyan döntéseket hozni a város
érdekében, ami esetleg az ő érdekeiket
gátolná, ezt közösen kell. Én őszintén
bízom benne, hogy az együttműködés
teljes mértékben konstruktív lesz, így
bízom benne, hogy a Mi hazánk képviselője is a város érdekét helyezi előtérbe
az egyéni érdekekkel szemben.
Ki gratulált elsőként?
A mai napig válaszolok a gratulációkra. Hogy elsőként ki volt, a televízió közössége, a családtagjaim, édesanyám, testvéreim, gyermekem, ők voltak az elsők.
Hogy látja a csapata teljesítményét?
Én nagyon büszke vagyok a csapatomra, tehát azt gondolom, hogy amit
letettünk az asztalra, arra méltán lehetek
büszke, de mint az eredménynél, nem
lennék őszinte, ha azt mondanám, hogy
maradéktalanul. Persze lehetett volna itt
is hatékonyabban, de a lehetőségeinkhez
képest szerintem kihoztuk a legtöbbet,
amit tudtunk, és lehetünk is büszkék az
eredményre, hiszen nagyon sokan támogatták ezt a közös együttműködést. Akár
a program kiadása, akár a szórólapjaink,
akár a lakossági fórumaink –, bárki megirigyelhette volna ezt a kampányt, és a
vélemények is pozitívak voltak. Ütőképes
csapat ez az egyesület, és a város érdekeiért nem lesz probléma a közös együtt
gondolkodás és cselekvés.
Vége a kampánynak. Ma és holnap is tartja a vállalásait?
Természetesen tartom a vállalásaim. Nyilván sok minden nem lesz egyszerű, hiszen a város sem lesz egyszerű
helyzetben, már most sincs, de ez akár
lehet még nehezebb is, viszont a vállalások azért vannak, hogy az ember utána tartsa magát hozzájuk.
Meg lesz ehhez az egység a csapatában?
A saját csapatom egységében biztos
vagyok, most is egy megbeszélésről jövök,
ahol előre mutató és konstruktív gondolatok hangzanak el a mai napig. Nem
is fogtam volna bele, ha nekem ez egy
kényszer, vagy vállalhatatlan együttműködés lett volna. Számtalanszor elmondtam, hogy kiválóan működik ez a fajta
közös gondolkodás, és ez a jövőben is így
lesz. Én nagyon szeretnék a fideszes kép-
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Ütőképes csapat ez az egyesület
viselőkkel együtt dolgozni. Elmondtam a
választások éjszakáján is a helyi televízióban, hogy képes vagyok félretenni azokat
a múltbéli dolgokat, amelyek esetleg akadályozhatják a közös munkát. Remélem,
hogy ezt ők is így gondolják, és a város
érdekéért tudunk együttműködni, hiszen
mi ezt is üzentük, hogy számunkra ez az
első, és ha ők is így gondolják, akkor nem
lehet probléma a közös munka.
Most átpasszolta a labdát a másik
térfélre…
Nem szabad, hogy két térfél legyen,
egy térfél kellene, hogy legyen. Ez
Jászberény érdeke, és ezért közösen
kell gondolkodnunk akár bizottsági, akár testületi szinten. Lehet,
hogy ez idealizmus, de csak ez vihet előre, ez a fajta egyesületi közös
munka, ez a választási eredmény,
mert hiszem, hogy ez példaértékű.
Az embereknek példát mutattunk,
hogy nem szabad egymással harcolnunk, nem szabad árkokat ásni, hidakat kell építeni, és azt nézni, ami
összeköt bennünket.
Én nem azt a világot szeretném
a gyermekeimnek – és ez lehet,
hogy idealizmus – hogy kiállok a
főtérre elmondani a gondolataimat, és valaki megtámad bennünket paprikás krumplival. Tehát
azt gondolom, hogy erre a világra
nincsen szüksége se nekem, se a
gyermekemnek, se a városlakóknak. Tartsuk már egymást annyira
tiszteletben, fogadjuk el, vagy épp
nem is muszáj elfogadni, te így gondolod, én úgy gondolom, de igazából az
érdekünk az egy, a város fejlődése.
Nézzünk néhány konkrét területet a város életéből. Mit tart a kulturális életünkről?
Én azt gondolom, hogy ami előrébb
viszi a várost, és nagy tömegeket vonz,
akár a Csángó Fesztivál, azt persze mindenképpen támogatni kell. Az már egy
másik kérdés, hogy ezzel párhuzamosan, ha már Csángó Fesztivál, akkor nagyon sok embert bosszant, hogy ilyenkor nem lehet közlekedni a városban.
Tehát megoldást kell találni arra, hogy
ez a rendezvény valóban méltó legyen
Jászberényhez, viszont nem szabad,
hogy az emberek bosszankodjanak,
a legkevesebb kellemetlenséggel kell,
hogy járjon egy rendezvény megtartása. Amit szintén a programban írtunk,
hogy a kulturális programokat és azoknak a szintjét emelni kell, hiszen az,
hogy Jászberényben, egy ekkora városban Solymos Tóni és a harmonikás Márió zenél és a Zizi Labor hívja fel a színpadra az ott jelenlévő város lakóit, az
sok esetben méltatlan: ehhez a városhoz
az a fajta kulturális tömegrendezvény
megtartása, ami kisebb településeken,
más helyeken magasabb színvonalon jelenik meg. Kétélű ez a kulturális kérdés
ilyen szempontból.
Mit gondol a város sportéletéről?
A tömegsport és a versenysportnak az arányát kell, hogy egészségesen
kezeljük, a kiemelt támogatást élvező
sportágakban is nyilván, hogy meg kell
nézni az eredményeket, hány gyermeket foglalkoztatnak, hány sportoló van.
Nyilván a tömegsport mellett a versenysport is lényeges, itt is az egészséges
arány a fontos, ezen a területen is.
Civil élet?
A civil élet szerencsére gazdag Jászberényben, ez örvendetes dolog. Én
nem hinném, hogy ebben a kérdésben
– ha hirtelen csak a Humán Erőforrás Bizottság pályázati keretében gondolkodunk –, hogy ebben változtatni
kellene. A civileket támogatnunk kell,
a civil élet pezsgő Jászberényben, már
több egyesület is megkeresett engem és
leültünk beszélgetni. A támogatásom-

ról biztosítottam ezeket az egyesületeket. Nem is emelnék ki egy kimondott
szegmenset, a civil élet fontos és támogatnunk kell a jövőben is őket.
Mit tart a fejlesztésekről?
Bőven van, amire ebben a városban
költeni lehetne. Járhatatlanok az utak,
nem megoldott a csapadékvíz-elvezetés,
de a főtéren költői túlzással évente cserélik az útburkolatot. A városközponton
kívül is van élet, és oda is ki kell tekinteni, nem csak a belvárosba, nem beszélve a Gyöngyösi út felújításáról, mely az

átadás után már hónapokkal kátyús, a
posta előtti terület az átadás után a nagy
esőt követően ázott, ezek látványberuházások, hiszen látszik, hogy a funkciójukat csak ideig-óráig őrzik meg.
Hogy jellemezné a kapcsolatát a
gazdasági szereplőkkel, a berényi cégekkel?
A gazdaság szereplőinek nem állt
érdekében kapcsolatot kiépíteni velem,
mint ellenzéki képviselővel. Ezáltal szorosabb kapcsolat a gazdasági élet vezetőivel nem alakulhatott ki, de nyilván
amint jogerőre emelkedik az én polgármesteri választásom, és ez legitim lesz,
eltökélt célom, hogy a város meghatározó gazdasági szereplőit felkeressem. Bízom benne, hogy az együttműködésemről való tájékoztatásuk egy olyan irányt
vesz, amely pozitív együttgondolkodást
és cselekvést fog eredményezni, hiszen
ez ugyanúgy a köz érdeke.
Nem nehezíti ezt a kapcsolatépítést az eddigi kijelentéseinek egy
része például a rabszolga munkáról,
éhbéren tartásról?

Vannak dolgok, amiket polgármesterként az embernek óvatosan kell megfogalmaznia, és óvatos lépéseket kell,
hogy tegyen. De én tudom, dolgoztam
gyárban, ellentétben sok politikussal, én
dolgoztam nagyon sok helyen, és ezt nem
tudom szebben mondani annál, hogy ez
valóban sok esetben rabszolgamunka. Bemegy reggel, kétóránként öt perc szünet
és hazamegy, ez nagyon sok ember életét
megkeseríti. Nem mondom, hogy erről
a vállalkozó tehet, de ezeknek az embereknek az életét könnyebbé kell nekünk
tennünk annak érdekében, hogy
legyen bérfelzárkóztatás ilyen módon, akár a jászberényiek, a jászságiak, akár még a harmadik állambéli
polgárok tekintetében beszélünk. Ő
értük felelősséggel tartozunk és nekünk mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy ne csak az a szemlélet valósuljon meg, ami eddig volt,
hogy a munkáltatók érdekét tartottuk szem előtt, hanem megjelenjen
az is, hogy legalább olyan fontos a
munkavállalók érdeke, és az ő életük
könnyebbé tétele. Ilyenre is vállalkoztunk. Túl kevés szó esik a munkavállalókról. A munkáltatónak is
érdeke, hogy a munkavállalója jól
érezze magát, és ha ez nem így van,
akkor meg kell tennünk a közös
lépéseket annak érdekében, hogy
a lehető legjobban boldoguljon, és
a lehető legtöbbet hozza ki abból
a munkakörből, amelyben teljesít.
Hiszen ez jó a vállalkozónak is, minden mindennel összefügg, ha pedig neki
jó, akkor a városnak is.
Mit kíván lépni Electrolux-ügyben?
Visszatérek oda, hogy amint jogerőre emelkedik a kérdés, akkor a hetekkel
ezelőtt megígért irányadó tárgyalások
ügyében kezdeményezéssel fogok élni,
tehát most már nem csak egy testületi
ülés vagy bizottsági ülés összehívásáról
beszélek, hanem személyesen kívánom
fölkeresni akár Varga miniszter urat, akár
az Electrolux vezetését. Folyik az egyeztetés, hogy a kormány, a városvezetés, a cég
és a vállalkozások, a meghatározó vállalkozások szereplőivel üljünk le egy asztalhoz, és kezdjünk el gondolkodni, hogyan
tovább, mert ezután is úgy gondolom,
hogy ez nagyon nagy felelőssége a volt városvezetésnek, hogy ezt elszalasztotta. Ez
már csak eső után köpönyeg, amit a bejelentés óta próbálnak kommunikálni. Érdemi lépést kell, hogy tegyünk, és felelős
városvezetőként én erre teszek ígéretet.
Rugaszkodjunk el időben a mai
naptól. Mivel lenne elégedett polgármesterként egy-két, vagy öt év múlva?

Szelíden a Budai interjúról
Az október 13-ai, vasárnapi választást követően hétfőn hagytuk pihenni a résztvevőket. Kedden Pócs,
Szabó és Budai urak egyaránt rendelkezésünkre álltak. Készült a lap,
közben mindhárom interjú felvétele
megtörtént. Mindhárom anyagfelvétel barátságos, korrekt körülmények
között történt a szerkesztőségben.
h. l.
Szerdán mindhárom interjú elkészült. A parlamenti képviselő és a jelenlegi polgármester anyaga a 2. oldalon
kevés hirdetéssel együtt elfért. A legnagyobb, egész oldalas, 3., azaz interjú
oldalra tördelt interjú Budai Lóránté,
hiszen rá irányult a nagyobb figyelem.
Elsőként Budai Lóránt interjúját
küldtük meg kötelező bemutatásra
13.15-kor, aztán sorba a másik kettőt.
Mindhárom interjút betördeltük, oldalban javításra felkészülve. A 2. oldalt

négy órakor le tudtuk zárni.
Budai Lóránttal azonban csak a
levelezésig jutottunk, mígnem 16.50kor rákérdeztünk, érkezik-e javítás? Öt
perc múlva a válasz: „Holnap”.
A szerkesztőségből emlékeztető következett, hogy most van nyomda, meg
az olvasók tisztelete emlegetésével. A
nyomdával egyeztetve jeleztük, hogy
technikailag 17.30-ig tudunk várni.
Erre azonban már nem érkezett válasz.
Vészforgatókönyv nem volt – feltételezve, hogy közös érdek a megjelenés.
A lapot már nem volt idő átrendezni,
így fontos, de nem a harmadik oldalon
szokásos anyagokat emeltünk be a lapba a Budai interjú helyére.
Még annyi energiánk volt, hogy a
választási vezető anyagunk végére a következő bekezdés kerüljön:
„Ebben a számunkban az eredmények és a tabló mellett interjút kértünk
és kaptunk a Jászság parlamenti képviselőjétől, akitől térségi kitekintésben ér-

3. oldal

Azzal lennék elégedett, hogyha az
emberek, tehát a fiataloktól kezdve az
idősekig nem vágynának el ebből a városból, ha nem lenne az az általam is tapasztalt rossz hangulat ebben a városban,
és nyilván ez sok mindennek köszönhető
volt. Ha azt mondanák, hogy Jászberényben képzelik a jövőjüket. Nagyon sok
üzenet jött hozzám, személyesen, telefonon, emailben, hogy most kezdtek el újra
reménykedni abban, hogy ez a város újra
föllélegezhet, és fejlődő pályára kerülhet,
és nem a hatalmi csatározások célpontjává válik, hogy nem a pártérdekek fognak érvényesülni, nem a pártközpontból
érkező utasítások alapján fog működni,
hanem valóban az emberek érdekeiért fogunk végre dolgozni. Én ilyen várost szeretnék, szintén mondtam már, aki azért
ment el, mert nem tudott itt boldogulni,
és nem bírta ezt a légkört, az végre hazavágyjon, és azt mondja, hogy érdemes
hazajönni Jászberénybe.
A városlakók látták, tapasztalták
a város fejlesztéseit, nyilván nem épül
mostanában két óvoda két bölcsőde
például. Ön ebből – nem felsorolva
mindent –, mit tudna vállalni, elismerni, alapnak tekinteni?
Az elmúlt két ciklusban közel harminchat milliárdnyi saját bevétel és uniós
támogatás érkezett ebbe a városba, ezzel
párhuzamosan, vagy ezen túl döntött úgy
a város egykori fideszes vezetése, hogy további négymilliárdot fog fölvenni. Ott
járunk, hogy ez közel negyven milliárd,
és ez a negyven milliárd nem látszik ezen
a városon. Úgyhogy van alap igen, amire lehet építkezni. Bár ingatag, de alap,
hogy ez a negyvenmilliárd nem látszik.
Nagyon fontos üzenet, hogy a közpénzekkel bánni csak átlátható módon és
tisztességesen lehet. Ha nem tudunk
elszámolni azzal, hogy az a negyvenmilliárd forint, hogyha az emberek, a város
lakói, ezzel a számmal szembesülnek, akkor joggal kérdezhetik meg, hogy de hol
van? Ezt az utat folytatni kell, csak nem
így. Már említettem a kultúra, a civilek
támogatását, ez vitán felüli persze. Ami a
város érdeke, azt tovább kell vinni, legyen
bármiről szó. Én csak azt mondom, hogy
lehetne ezt másképp is.
Utolsó kérdés: a legközelebbi napi
teendői melyek?
Hétfő reggeltől kezdve minden nap
bent vagyok a hivatalban és a jegyző
úrral konzultálok. Így teszek holnap
is, reggel szintén a hivatalban kezdek és
teendőkről, jogi kérdésekről és a hogyan
továbbról érdeklődöm, tájékozódom.
Mindeközben eleget teszek nagyon sok
meghívásnak, és nagyon sok városlakóval és civil szervezettel, sportegyesülettel
találkozom, egyeztetek, úgyhogy van
mit tenni már így is bőven.
deklődtünk, 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.”
Ebben az adott időpillanatban a
város megválasztottnak hitt vezetőjét
nem értettük. Három interjú és egy
vezető anyag egyvégtében való megírása ehhez fárasztó volt. Az is felmerült,
hogy ha nem jelenik meg az interjú,
könnyebb támadni a lapot és szerkesztőjét. Ezt azonban elvetettük. Udvariasan jeleztük, hogy a város első emberének interjúja miért maradt ki. Még
elnézést is kértünk az olvasóktól.
Nincs nálunk éppen a bölcsek köve,
de abban eléggé biztosak vagyunk, hogy
akik információk nélkül, vagy a félretájékoztatásnak inkább hitelt adva kritizálnak a világhálón, a fentieken elgondolkodnak, és megenyhülnek irántunk.
Nos, ezt a fenti interjút nem közölhettük múltheti számunkban.
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November 10. polgármester választás?
 folytatás az 1. oldalról
A TVB a rendelkezésére álló nyilatkozatokat, bizonyítékokat mérlegelve
egyértelműen megállapította, hogy az
abban szereplő cselekmények olyan súlyú
jogsértések (itt elsősorban az Idősek Otthonában történteket vette alapul a TVB),
amelyek nemcsak alkalmasak arra, hogy
befolyásolják a választópolgárok akaratát,
de az érvényes szavazatok közötti csekély
különbség miatt a választás eredményét is
döntően befolyásolhatták.
A jogorvoslat egyéb felhozott indokai a Ve. olyan jellegű megsértését
rögzítik, amelyek a Ve. alapelvi szintű
megsértése okán a választási eredmény
megsemmisítésén kívül más következményt nem tesznek lehetővé. A TVB
e körben utal a szavazókörökben való,
idegenek általi bemenetelre, a szavazatszámláló bizottsági tagok kontrollálatlan
mozgására, valamint a teljes bizonyító
erejű magánokiratban rögzített, a szavazási szándékot torzító pénzfelajánlás körére. Ezek az események összességében
olyan mértékben tették aggályossá a választási eredményt, amelyet csak új szavazás elrendelésével lehetett orvosolni.
Szolnok, 2019. október 18.
Budai Lóránt országos sajtótájékoztatója
Mint az ismeretes, ma hajnalban a
Fidesz megóvta a választások jászberényi
eredményét. Ezzel a tisztességtelen és példa nélküli döntéssel Dr. Szabó Tamás nem
engem gyalázott meg, hanem azt a közel
négyezer jászberényi választópolgárt, aki
a változásra szavazott. Természetesen ez
csak erőt ad a folytatáshoz! Erről és sok
minden másról is beszéltem ma délután
az RTL KLUB, az ATV, a HÍR TV, az
N1 TV, az ALFAHÍR, a HÍRKLIKK, valamint a NÉPLAP és a JÁSZSÁGI TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ munkatársainak.
Köszönöm a rengeteg biztatást! További
részletek hamarosan.
2019. október 19.
***
Budai Lóránt, a Közösen Jászberényért Egyesület polgármester-jelöltje
szombaton kora délután az országos
és a helyi média képviselői jelenlétében a Városháza előtt sajtótájékoztatót
tartott. Reagált a bejelentésre, misze-

rint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Választási Bizottság határozata szerint
jogsértésekre hivatkozva a polgármester-választást november 10-én meg kell
ismételni. Budai Lóránt üzenetében
elmondta, hogy visszautasítják a csalásra vonatkozó vádakat és töretlenül
folytatják a küzdelmet a győzelemért
Jászberény működésének érdekében.
BerényCafé 2019. október 19.
Szabó Tamás: miből állt a csalás?
Sokan kérdezik, miből állt a csalás,
ezért összefoglalom azokat, a felvett
jegyzőkönyvek alapján: Szavazatokat vásároltak és szavazókat fenyegettek meg.
A jelöltek közül többen törvényt sértve
tartózkodtak a szavazókörben, egyes esetekben, még a szavazófülkébe is bementek. A mozgóurnás szavazás kapcsán,
főleg a szociális otthonban, olyan súlyos
jogsértések történtek, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják a választópolgár akaratát, a választás titkosságát és
ezzel (az érvényes szavazatok közti csekély különbség miatt), a választás eredményét is döntően befolyásolhatták. A
Gedei József által kezdeményezett 6-os
választókerületi szavazatok újraszámlálása során találtak 3 db személyemre
szóló, érvényes polgármesteri szavazatot. A szavazatok elsikkasztása szintén
felveti a választási csalás gyanúját. Ezzel
a 3 szavazattal egyébként a szavazatkülönbség 11-re csökkent, úgy, hogy ezt
az újraszámlálást csak 2 szavazókörben
végezték el, a 21-ből.

Sajtónyilatkozat a fellebbezés beadása okáról
A jászberényi választások után a
nagyszámú érvénytelen szavazat és a
csekély különbség miatt eleve felmerült,
hogy újraszámlálást kérek. Ennek előkészítéséhez az anyagokat összegyűjtöttük, de közben folyamatosan érkeztek
jelzések, észrevételek, amelyek alapján
felmerült a gyanú a választás tisztaságát illetően. Ezért beadványunkban
felsoroltuk a bizonyítható eseteket, és
egyértelműen igazoltnak látjuk, hogy a
választás szabályszerűsége nagymértékben sérült. A Területi Választási Bizottság mindezek alapján hozta meg azt a
döntését, hogy a polgármester-választás
eredményét megsemmisíti és elrendeli
a választás megismétlését. A döntést
jogkövető polgárként tiszteletben tartom, egyúttal felhívom politikai ellenfeleim figyelmét arra, hogy maradjanak
a törvényesség talaján, és a továbbiakban ne kövessenek el jogsértéseket.
Dr. Szabó Tamás
Jászberény, 2019. október 19.
Budai Lóránt: A koholt vád is
bűncselekmény
Kedves jászberényi barátaim! Mint
arról már bizonyára értesültetek, a Fidesz óvást nyújtott be, melyben választási csalással vádol bennünket és új választások kiírását kezdeményezi. Ebből
is látszik, hogy a kormány nem tiszteli
a nép akaratát, nekik csak a pénz és a
hatalom számít.

„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

TÁRSASTÁNC
OKTATÁS INDUL

Beiratkozás: csütörtökön
17 órakor

Szeretnék mindenkit megnyugtatni:
minden törvényes eszközt megragadunk,
hogy megtámadjuk ezt a nyilvánvalóan
hazug határozatot. Amennyiben pedig
valóban új választások lesznek, mindent
megteszünk, hogy még nagyobb arányú
győzelmet arassunk a kiskirályok felett,
ahogyan azt 2014-ben, Ózdon tettük.
2019. október 19.

ahonnan kb. 5 méterre nyílik az az iroda,
ahol Budai Lóránt öccse, Budai Levente
évek óta dolgozik. Ő minden nap látja az
elmúlt fél évben a sárga zsákokat, talán őt
kellett volna először megkérdeznie Budai
Lórántnak a zsákokról. De a cél nem az
igazság megismerése, hanem a Budai féle
rágalomgépezetnek a működtetése sajnos. Ez tipikus Budai Lóránt módszer…

Budai Lóránt az iratmegsemmisítésről
Ezekben a percekben dől el a szavazatok újraszámlálásának sorsa a Szolnoki Megyeházán. Ezzel párhuzamosan
elindult az iratok megsemmisítése a
jászberényi Polgármesteri Hivatalban.
Vajon mindez csak a véletlen műve?
2019. október 18.

Sajtónyilatkozat Jászberény város
jegyzőjétől
Jászberény város jegyzőjeként, hivatali vezetőként visszautasítom a helyi
és országos sajtóban megjelent vádat,
amely szerint a hivatalban iratmegsemmisítés folyik, és ez a tény kapcsolatban
volna az önkormányzati választásokkal.
Valójában a menetrendszerű szelektív
hulladékgyűjtésből származó, ledarált,
zsákba csomagolt papírokról készült
fotót állították be hamis színben. A szelektív hulladékgyűjtés hivatalunkban jó
ideje bevett, folyamatos rutineljárás. A
hivatal valamennyi érintett dolgozója
nevében visszautasítom a hamis híresztelést, egyúttal jelzem, hogy az ügyben a
szükséges jogi lépéseket megteszem.
Jászberény, 2019. október 20.
Dr. Gottdiener Lajos
Jászberény város jegyzője

Szabó Tamás az iratmegsemmisítésről…
Ahol iratok keletkeznek, ott mindig
és mindenkor van iratmegsemmisítés.
A városházán kb. fél éve működik 2 db
nagyteljesítményű iratmegsemmisítő. A
ledarált papírokat szelektív módon papírhulladékként gyűjtjük, majd azt hetente
egyszer elszállíttatjuk.
A zsákok tárolási helye a hivatal
földszintjén, a lépcsőfeljáró mellett van,

Fellebbeztek egyéni körzetekben is
A választások szoros eredménye
tehát esetünkben nem újságírói túlzás, ugyanis az ötös körzetben Balogh Béla, a KJE jelöltje mindössze
tíz mandátummal előzte meg KisNémethné Király Éva Fidesz-KDNP
jelöltet. (423-413), a hatos egyéni választókerületben pedig Bódis Béla (Fidesz-KDNP) öt szavazattal gyűjtött
többet, mint dr. Gedei József (KJE).
Itt a számok 458 – 453.
Országosan többszázas különbségek esetén is kezdeményeztek újraszámlálást, és amit a törvény lehetővé
tesz. Itt Jászberényben mindkét vesztes fél, a Fidesz-KDNP és a KJE jelöltje egyaránt jogorvoslattal fordult
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottsághoz. (TVB)

Dr. Gedei József október 15-én fellebbezett a TVB-hez, amely indokai
alapján a szavazatok újraszámlálásáról döntött. A különbség 2 szavazatra
csökkent, (456 – 458 dr. Gedei József
szemszögéből), de az eredmény nem
változott, a 6. számú egyéni választókerületben Bódis Béla nyert.
Az 5. számú egyéni választókörzetben Kis-Némethné Király Éva
(Fidesz-KDNP) fellebbezése alapján
történt kétszeri újraszámolást követően a TVB helybenhagyta a Jászberényi Helyi Választási Bizottság határozatát, megállapítva, hogy mindkét
érintett szavazókör jegyzőkönyvei
helyes adatokat tartalmaztak, tehát
Balogh Béla javára megmaradt a 10
plusz szavazat, ő nyerte a körzetet.

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

az Ifjúsági Házban
(Jászberény,
Bercsényi út 1/A)
szerda és csütörtöki napokon
• általános iskolások - 8 éves kortól
• középiskolásoknak és felnőtteknek
Az alábbi táncok sajátíthatók el:
cha-cha, keringő, mambó,
rock and roll,
salsa, samba,
tangó.
Folytatási
lehetőség
az Ifjúsági
Házban
a versenytánc
klubban.

MOLNÁR ANNA táncpedagógus
Telefon: 30/363-1290
www.lehel-melody-tse.hu
lehelmelodytse@chello.hu

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

CNC Operátor

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

Várjuk szakképesítés nélküli, pályakezdő és
hölgy munkavállalók jelentkezését is!
Jelentkezni fényképes önéletrajz megküldésével lehetséges:
hpo@hpo-group.hu
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Poposodott Az Istenanya ünnepe
rock

A Klubkoncert sorozatába, egy az ország keleti régiójából érkezett banda,
a Karmapirin dalait ismerhette meg
a közönség október 18-án, pénteken
este, a mozi galériáján.
duka

A Hangfoglaló program, a hazai
könnyűzene ösztönzésére, népszerűsítésére létrehozott támogatási rendszer,
ami fellépési lehetőségek kiszélesítésével segíti a hazai zenekarokat. A koncert lehetőséget kínáló helyek pályázhatnak, és a programhoz kapcsolódó
együttesek műsorait ismertethetik meg
a közönséggel. Ennek keretében láthatta és hallhatta a Karmapirin produkcióját is a közönség, amely foghíjasan lézengett csak a klubkoncerteknek helyet
adó mozi galérián.
A Nyíregyházáról érkezett csapat,
az ottani Szüret Alkotóműhely néhány
sokat próbált rockzenésze határozta el
néhány esztendeje, hogy egyértelműen
rock alapokra egy popénekesnő hangját rakják, ez lett a Karmapirin.
A banda kizárólag saját szerzeményeket játszik és csak magyar nyelven,
zenéjük hangulatában a nyolcvanas
évek pop-rockját idézi.
A korrekt hangzással kevert koncerthez, a jó hangú énekesnő, Szakos
Andrea sokat hozzátett színpadi jelenlétével és az általa írt dalszövegekkel.
Ezekben saját gyermekkorának szép
emlékeit idézte fel, bemutatta a felnőtté válás fájdalmas folyamatát, az
elengedésről is szóló szövegében saját
családjának széthullását sem titkolta el.
Egy csúfos véget ért szerelem történetéről beszélt, a rózsaszínű ködtől a fájdalmas szakításig, az Azt hazudtad dala. A
mélyebb tartalmú dalszövegeket erős
riffekel, technikás gitárszólókkal tarkított és pulzáló, dögös dob- és basszus
témájú zene kísérte.
A Karmapirin zenéjének és dalainak befogadása közben a hallgatóság
ráeszmélhetett, hogy a megannyi rossz
mellett ugyanannyi jó is van az ember
életében, és a változás továbbvisz mindenkit. Ez a gondolat a koncert után
az ajándékba kapott cd-ről bármikor
felidézhető lesz majd.

Október hatodikán, vasárnap délelőtt tíz órakor kezdődött a Barátok
templomának Rózsafüzér búcsúja,
amelyen Udvardy György veszprémi
érsek celebrált misét. A szertartás alkalmat adott a Szatmári Zoltán adományából felújított Lurdes-i barlang
újraszentelésére is.
k. m.

A templom idei évi utolsó búcsúján
a padsorokat teljesen megtöltő híveket
dr. Novák István atya köszöntötte. Kiemelt figyelemmel üdvözölte Szabó Tamás polgármestert, a képviselő-testület
tagjait, Pócs János országgyűlési képviselőt, a jászkapitányokat és Udvardy
György veszprémi érseket, aki immár
második alkalommal tiszteli meg jelenlétével a Barátok templomának közösségét. Az egyházközösség nevében
Lantos Istvánné, a képviselő-testület vezetője köszöntötte az érsek atyát. Udvardy György viszonozta az üdvözléseket és hálás szívvel mondott köszönetet
a meghívásért, amelynek ezen a kedves,
nagy erővel bíró ünnepen, a Boldogságos Szűz Mária, Rózsafüzér királynője
napján eleget tehet.
A prédikációban az angyali üdvözlet evangéliumot kifejtve Mária
végtelen hitéről tett tanúbizonyságot.
Kérte, gondolkodjunk el arról a határtalan szeretetről, amelyet a Szűzanya a
fia iránt érzett, és arról a hitről és bizalomról, amellyel az Atya iránt bírt.

Elmélkedjünk róla, hogyan nevelte a
fiút, aki Isten gyermeke, hogyan tanította beszélni, járni, imádkozni. Merjünk kérdéseket feltenni arról, Mária
milyen édesanya lehetett, és Jézus vajon
milyen gyermek volt? Mária megbizonyosodott az Isten emberi arcáról, aki
nem csak törvényeket hoz és büntet, de
végtelen szeretet ad.
A Szűzanya egy nagyon mély személyes utat járt be, amíg nevelte a fiát,
hiszen aki a méhében fogant Istentől
származik, a világ megváltója. Ezt a
szemlélődő, hittel és bizalommal telt
anyai érzést, szeretetet és jóságot élhetjük át a Rózsafüzér imádkozása
közben. Imádkozzunk minden nap, és
közben gondolkodjunk el Mária szerepéről. Kérjük közbenjárását érettünk –
tanácsolta az érsek.
A szentmise celebrálását az egyházközség vezetője jászberényi vonatkozású egyháztörténeti könyvek és a Lehel
kürt másolatának átadásával hálálta
meg az érseknek.
A Mária szobor hordozásával vezetett búcsúi körmenet ezúttal kitérőt
tett a Lurdes-i barlang felé, hogy Novák atya hálaadó beszédét követően
megtörténhessen az érseki felszentelés.
A felújított emlékmű és környezete
Szatmári Zoltán adományának köszönhetően szépülhetett meg Mária dicséretére, és a városlakók örömére.
A körmenet tagjai a templomba
való visszatérést követően érseki áldásban részesültek.

Ford márkaszervizbe keresünk

munkafelvevő-szervizasszisztens
kollégát.

Feltétel: számítógépes ismeret, „B” kategóriás vezetői engedély,
autókkal kapcsolatos végzettség.
Fényképes önéletrajzokat a
farkasgy@alfold-autohaz.hu
e-mail címere várjuk.

A Solver Unio Kft. jászberényi
polimer környezetszimulációs
kihelyezett laborjába

felvételt hirdet:

Meghívó

az 50 éves
Lehel
Táncklub

jubileumi összejövetelére
2019. november 30., 18 órától
várjuk a régi és mai táncosokat
az Ifjúsági Házba
(Jászberény, Bercsényi út 1/A)

Program: kiállítás, videovetítés,
táncbemutatók, bál, tombola.
Zene: Csősz János és Zenekara
Vacsora: svédasztalos fogadás
Belépődíj: 6.000 Ft
Támogatói jegy (vacsora nélkül): 1.000 Ft
Asztalfoglalás befizetéssel:
2019. november 15-ig.
Generációnként szervezve várjuk a
jelentkezést és a befizetést hétfőn,
szerdán, csütörtökön
15-19 óráig az
Ifjúsági Házban és
a helyszínen.
A régi
táncosok
fellépési
szándékukat
sürgősen
jelezzék!

Információ: MOLNÁR ANNA
Telefon: 30/363-1290
lehelmelodytse@chello.hu
www.lehel-melody-tse.hu

Labortechnikus pozícióba
Feladatok:
• Mérések végzése mérőberendezések használatával, a vizsgálati
szabvány alapján
• a laboratóriumi munka során keletkező adatok dokumentálása,
eredmények rögzítése
• mérési jegyzőkönyvek elkészítése
• ellenőrzéshez kapcsolódó statisztikák, riportok vezetése
• a folyamatokhoz használt berendezések felügyelete,
felhasználói karbantartása
Elvárások:
• legalább középfokú általános vegyész / műszaki / technikusi
végzettség
• gyakorlat elemző, értékelő munkákban
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség
Előny:
• laboratóriumi (anyagvizsgálat) környezetben szerzett tapasztalat
• polimervizsgálati feladatokkal kapcsolatos általános szabványok
és előírások ismerete
• hasonló területen szerzett tapasztalat
• alapfokú angol nyelvtudás
• B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• Változatos, rugalmas, önálló munkavégzés
• Versenyképes jövedelem
• Stabil kisvállalati háttér
Munkavégzés helye, időtartama:
Solver Unio Kft., 5100 Jászberény, Felsőmező utca
Főállás, napi 8 óra www.solvergroup.hu
Jelentkezés: Fényképpel ellátott, szakmai önéletrajzát a
karrier@solvergroup.hu e-mail címre várjuk
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Táncos-zenés történelem

2019. október 24.

Természet és ember
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
október 19-én, a Magyar Festészet
Napja alkalmából rendezett Őszi
Tárlatot, melyen a gyűjtemény Képzőművészet-barát Körének alkotói
mutatták be legújabb műveiket.
kazsimér

A Khamoro Táncszínház az Egri
csillagok című regényben szereplő
cigány, Sárközi alakját elevenítette
meg a roma zene és tánc nyelvén. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
jóvoltából október 11-én, pénteken
este a jászberényi közönség is ingyen
megtekinthette a pergő ritmusú előadást a Lehel Film-Színházban.
k. m.
A Khamoro Cigány Táncegyüttes
2002-ben alakult meg a világhírű Kalyi
Jag együttes táncosainak vezetésével.
Az együttes létrejöttének alapvető
célkitűzései között szerepel a magyarországi cigány kultúra letisztult, archaikus tánc-és zenei kultúrájának bemutatása. Megalakulása óta az együttes
repertoárja folyamatosan bővült, mert
a hazai cigányság folklór értékeinek
bemutatása és megismertetése mellett,
a határon túli magyar nemzetiségű,
ám cigány származású lakosság hagyományos tánc és zenei kultúrájából
is ízelítőt nyújt az együttes az előadások alkalmával. A mintegy húsz tagot
számláló csoportban cigány és magyar
származású zenészek és táncosok közösen lépnek színpadra, ezzel is szemléltetve az együttműködés lehetőségét,

és a Kárpát-medence cigány népzenei
kultúrájának sokszínűségét.
A pénteki bemutatón a Gárdonyi
tollából életre keltett Sárközi cigány
történetét vitték színpadra. A „ragyás
cigány” segített a magyarok oldalán a
török elleni harcban, emlékeztetve a cigány társadalom összetartására és a két
nép összefogásának szükségességére.
A humorban, látványos táncképekben, jó muzsikában bővelkedő darab
kellemes kikapcsolódást nyújtott a hétvége nyitányaként.

KÖSZÖNET

A Lehel Vezér Gimnázium és a „Tehetséget 2000-re!” alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
1.276.000 Ft bevételhez juttatták a 2019. évben;

illetve hozzájárultak a XXI. alapítványi bál megrendezéséhez,
ezzel együtt lehetővé tették a további eredményes
tehetséggondozást.
Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője; Dr. Szabó Tamás, Jászberény város polgármestere; Nagy András, az LVG nyugalmazott igazgatója, a
Humán Erőforrás Bizottság elnöke; Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi
Központ igazgatója; CO-OP Star Zrt. - Dr. Rédei István; LVG Férfikar - Deméné
Ilonka Gabriella karvezető; Samsung Electronics Magyar Zrt. - Oravecz Tamás;
Szatmári Kft. - Nyitó Róbert; Jász-Plasztik Kft. - Kasza Lajos; Jász-Plasztik Autócentrum Kft. - Mezei Hajnalka; Jász-Plasztik Autócentrum Kft. - Nagypál Csaba;
Electrolux Lehel Kft. - Udvardi Szilvia; Tábori Attila; Oszvald Nándor; Sisa Balázs;
Fiala-Trans Kft. – Rédei István; Fortuna TSE.
Bakos Andrea és Bakos Béla, Baráth Zoltán, Bollók Eszter, Boommédia Reklám és Grafikai Stúdió - Kormos László, Csillik Istvánné, Demeter-Nagy Andrea,
Döltl Dóra, dr. Bálint Alexander, dr.Nagy Lóránt, dr. Zrupkó Barnabás, dr. Zrupkó
Ferenc, dr.Bolla Ilona, dr.Gócza Tamás és dr.Góczáné Kakuk Melinda, Durucz
Dávid, Erős Sándor, Ferencsik Gyula, Fülöp Tibor, Gazsi István és Kovács Linda,
Gódorné Nagy Eszter, Gulyásné Tihanyi Nóra, Gyenes Krisztina, György Ákos és
Györgyné Sas Mária, Győri Imre, Honti Antal, Hornyák János, H-Rom Kft., Innoven
Kft., Jászberényi Röplabda Klub - Deme Gábor, JuvaPharma Kft. - Megyes János,
Kerekesné Vas Mária, Kerékgyártó Réka, Kispál Róbert, Kiss Hanna Mária, Konkoly Béla, Kovács Laura Karola, Laczkó Anna, Lázár Attila, Lipták János, Magócs
Tamás, Magossné Danyi Szilvia, Márkus Viktória, Mezei Anikó, Molnár és Társa
Kft., Molnár Gábor, Moravcsik Hajnalka, Nagy Bence, Nagy Tamás, Nagy Zóra,
Nagyné Koncz Éva, Pál László, Pető Ágnes Zsófia, Rubint Róbert, Sólyom Hotel
és History Kávézó - Kövér Tamás, Stomfai György, Szabó László, Szálkai Adrienn,
Szappanos Gergely, Szarvas Kft. - Szarvas Ferenc, Szmida Ildikó és Szmida Péter, Tajti István, Takács Norbert, Tóth Attila és Sas Hernriett, Tóthné Szikra Csilla,
TrafficBand, Turi Bence, Urbán Ágoston, Váciné Cseh Mónika, Velkei Orsolya, az
5.N, 6.N, 7.N, 9.A, 9.C, 9.N, 9.NY, 10.B, 10.C, 10. N, 11.A, 11.B, 12.A, 12.B, 12.C és
12.N osztályok szülői munkaközössége.
És köszönetet mondunk emellett mindazoknak, akik tombolatárgyakat
ajánlottak fel a rendezvényre.
Antics István igazgató, a kuratórium elnöke

A változatos stílusú és hangulatú
alkotásokkal tarkított kiállítást Farkas
Edit, a múzeum igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében ismertette a
Magyar Festészet Napja alkalmából a
városban lebonyolított eseménysorozatot, melyhez az intézmény is csatlakozott őszi tárlatuk bemutatásával.
Ráhangolódásképp Verebes György
sorait osztotta meg a nagyérdeművel.
„Mit tesz a festő? Színt kever, pigmentet old, felületet alakít, síkba teret formáz, anyagot gyúr látvánnyá, a
látványból mondandót, üzenetet képez. Környezetet, élettereket ruház fel
szépséggel, harmóniával, kérdőjelekkel
és felkiáltójelekkel. Felzaklat és elsimít,
könnyekre fakaszt, üvöltésre késztet és
megnyugtat. A festő a látható világ es�szenciáját gyúrja képanyaggá. De a festő ennél sokkal többet tesz: hozzáállást,
látásmódot, szemléletet alakít.”
Ehhez a gondolatmenethez csatlakozik a múzeum már 2005 óta a Képzőművészet-barát Egyesület tematikus
kiállításaival, majd 2015-től az egykori egyesületből alakult múzeum baráti
kör részére, a kétévente megrendezett,
új alkotásokat bemutató Őszi Tárlattal.
„Ahány kiállító, annyi – sőt, még
több – technika, gondolat és benyomás.”
– fogalmazott Farkas Edit a bemutatott
alkotások jellemzésekor, melyek két fő
irányt, a természet, valamint az emberi
lét témaköreit jelenítik meg. A kisteremben az emberábrázolás számos jó példája mutatkozik meg, Nagyné Koncz Éva
természethű Kingájától Dömök Gizella
egészen szürreális olajképéig, az Újjászületésig igen széles a merítés.
A folyosón ablakokat láthattunk,
szó szerinti és átvitt értelemben. Deli

Julianna akvarelljei a való világ arcait
mutatják meg nekünk, míg Velkeiné
Pócz Ilona az álmok birodalmába enged
betekintést Mélység és magasság sorozatának újabb darabjaival.
A hátsó teremben a természet mint
társalkotó vette át az uralmat. A technikában és ábrázolásmódban is eklektikus alkotások realisztikus koncepciót,
valóságtól elrugaszkodott gondolatokat
tükröznek. A vezetett növekedéssel lét-

Adyt a szívekbe!
Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából érkezett városunkba
Jónás Zoltán, aki a Jászberényi Campus könyvtárában várta az ifjakat,
hogy azok szívébe némi huszadik
századi költészetet csempésszen.
k. n.
Az előadó legutóbb Nevető Parnasszussal oldotta az irodalmi közegben előforduló feszültségeket, ezúttal
pedig „Ifjú szívekben élek” – in memoriam Ady Endre címmel életre hívott
műsorával készült a nagyérdeműnek.
Jónás Zoltán már visszatérő vendég
városunkban, a könyvtári, színházi,
esztétikai és újságírói tanulmányokat is
folytatott művész huszonöt éve készít
dokumentum – és portréfilmeket, de
még ennél is régebb óta, már harminc
éve foglalkozik irodalmi műsorok, pályázatok, kötetek szerkesztésével, így
mondhatni bennfentes a témában.
A már jól bevált gyakorlatot követve, ezúttal is zenei kíséret segítségével
elevenedtek meg az érzelmek széles
skáláját felvonultató lírai sorok. A Svéd
Mátyás játéka során felszabaduló emóciók reflektáltak Ady költészetének sajátosságaira, az önértelmező alkotások,
magyarságot, emberiséget megszólító
művek impulzív frázisait a hegedű fordította le a muzsika nyelvére.

Külön blokkot érdemeltek a jellegzetes szimbólumvilággal élő, szenvedélyes
költemények, a francia impresszionista
költők keze nyomát magukon viselő
szerzemények, és természetesen a magyar
irodalmi hagyomány előtt tisztelgő rigmusok. A versmondóval párhuzamosan
a sorokban ülők ajkai is megmozdultak,
felelevenedtek az iskolai memoriterek rímei, a folyosón unásig ismételt versszakok, melyek így, felnőtt fejjel már egészen
új megvilágításba kerültek.
Jónás Zoltán a nagy hatású produkció végén személyes gondolatokkal
engedte útjára a közönséget. Zárszavában elmondta, sokáig idegenkedett

rehozott struktúráktól, a mikroszkopikus metszeten át a környezetünk harmóniáját érzékeltető erdélyi, valamint
őszi tájképek egyaránt helyet kaptak a
tágasabb kiállítótérben.
A megnyitó a kiállítók és műveik
bemutatását követően kötetlen beszélgetéssel, az alkotókkal történő személyes interakciók sorával zárult. A tárlat
2019. november 17-ig látható a múzeum nyitvatartási idejében.
Ady költészetétől, úgy érezte, túl magasra, a hétköznapi, irodalomszerető
ember számára túl messzire helyezték
a legendás szerzőt, egy olyan piedesztálra, ahová kevesek merészkednek föl.
Évekbe telt, mire megszületett benne
az elhatározás, apránként megteszi ezt
a távolságot, és elmerül a nyugatos költőóriás gazdag életművében.
Az előadó minden jelenlévőt biztatott erre a döntésre, és hangsúlyozta,
bátorkodjunk elcsenni magunknak egy
darabkát a fundamentumról lenéző
költő soraiból, hiszen történelmi jelentősége ellenére, ő is csak egy ember
volt, és ha azt szeretnénk, hogy az elkövetkezendő száz esztendőben ekképp
emlékezzenek rá, raktározzunk el egy
kis Adyt magunknak, és őrizzük őt közel a szívünkhöz.

2019. október 24.

Ajánló

Színekbe zárt élmények
A Szikra Galéria Élmények című
pályázatának eredményhirdetésére
október 15-én, kedden délután került sor az emeleti kiállítótérben. A
pályaműveket és a nyertes alkotásokat egy hónapig tekinthetik meg az
érdeklődők.
kárpáti
Az egybegyűlteket Szikra István
galériatulajdonos köszöntötte sok szeretettel. Elöljáróban ismertette, hogy
a Magyar Festészet Napja egész hetes
országos programmá duzzadt, amelynek idén kiemelt helyszíne Jászberény.
A program nyitánya a Szikra Galéria
rendezvénye, majd követi a Hamza
Múzeum tárlata és Lehel Film-Színház
galériájának kiállítása, filmvetítése.
Az előző évek gyakorlatához képest
idén kicsit szűkítették a szervezők a jelentkezők körét. Ezúttal a Jászsághoz
valamilyen kötődéssel rendelkezőknek adatott meg a lehetőség a pályázaton belül tehetségük bemutatására. A
művészaktől tizenhét alkotás került fel a
galéria falára, amelyekből hármat választott a zsűri legjobbnak. Szikra István név
szerint köszönetet mondott a pályázóknak a szép anyagért, és a kiállítás berendezőinek a segítségért.
A rendezvényt a Palotássy János
Zeneiskola növendékeinek és tanárainak műsora színesítette a köszöntő
elhangzását követően. A kiállítást Telek

www.jku.hu
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Programajánló
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
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 kézműveskedéssel készíthetik el a
mese egyik szereplőjét, így a résztvevők is
a mese hősévé 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. Az este folyamán legdögösebb klubslágerekkel készülnek a rezidensek dj Makkos és dj Patron.
Ifjúsági Ház
Halloween party
Október 31., csütörtök 21 óra
Beöltözős halloween party, ahol az Ed
Philips & the Memphis Patrol banda a
rock 'n' roll királyának, Elvis-nek szellemiségét idézi meg, modern zenei megoldásokkal fűszerezett rockabilly-jükkel.
Lehel Film-Színház

Vagy igazad van, vagy boldog vagy?

Béla művésztanár, festőművész ajánlotta figyelembe. – Elsősorban értékmentő, patronáló tevékenységnek tekintjük
Szikra István és művészbarátai tevékenységét. A művészet műveléséhez
bárki hozzáfoghat, szándékunk az,
hogy a beküldött sok-sok alkotás közül
kiválasszuk a legjobbakat, és minél többet bemutathassunk a nagyközönségnek. Évről évre kiváló anyagokból van
lehetősége meríteni a zsűrinek. Külön
öröm, hogy egészen fiatalok is jelentkeznek a pályázatra és műveik nagy
arányban bekerülnek a kiállításra szánt
anyagok közé. Tetten érhető a generációváltás a tematikában, technikában,
kivitelezésben. A művek szemlélése
közben nem kell feltétlenül a megértés-

re törekedni, az alkotások célja inkább
a lelki katarzis kiváltása, akár színekről,
akár formákról beszélünk. Egy-egy jól
sikerült festmény megfigyelése közben valóságos érzelmi csodát élhet át
a művészetre fogékony néző. Jó érzés a
szépet látni, legyen az tökéletesen megkomponált, nonfiguratív vagy realista
festmény – foglalta össze Telek Béla.
A továbbiakban a konkrét képek mellé
odatűzött egy-két felvillanó személyes
gondolatot a témák kapcsán.
Az eredményhirdetést megelőzően
Varga József festőművész is hozzáfű-

zött néhány megjegyzést a kiállításhoz.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a tárlat felöleli a mai magyar meanstream
irányzatot. A festményeket Szikra István és Hajnal-Nagy Gábor műgyűjtők,
Telek Béla művésztanár és Varga József
festőművészek zsűrizték szubjektív és
objektív véleményük alapján. A Szikra Galéria Nagydíját Czókoly Nikoletta
akvarellje nyerte. Nikoletta a három
pályaművéből egyet felajánlott a galéria számára. Jászberény Város Nagydíját
Bíró Boglárka érdemelte ki. A Szponzori
Díjat Czinege Károly és felesége ajánlotta
fel, és Velkeiné Pócz Ilonának adták át.

 folytatás az 1. oldalról
Pedig mi, rohanó, bezárkózó, figyelmetlen, örök elégedetlen emberek
vagyunk azok, akik akaratlanul is párhuzamot képezünk az említett események
között azzal, hogy hagyjuk kiszökni a
kezeink közül ezeket az élet írta, apró meséket, hagyjuk, hogy értő figyelem nélkül
szálljanak tovább a semmibe.
Szerencsénkre azonban van, aki nyitott
szemmel jár, és szorgosan gyűjti az utca kövén heverő fabulákat, melyek egy objektív
szemlélő olvasatában érdektelen események, míg mások, a különleges látásmódot
már elsajátítók számára drámai elemekkel
tarkított tábortűz-históriák, megható vagy
épp szemfelnyitó elbeszélések.
Az októberi előadáson azon kevesek
közé tartozhattunk, akiknek nem kellett még a kisujját sem mozdítana azért,
hogy részesévé váljon a Schäffer Erzsébet
féle befogadó szemléletnek. Az írónővel
találkozni sorsfordító élmény, érzékeny
kalauzolása során beleláthatunk egy párhuzamos univerzumba, ahol nem félünk
kiemelni tekintetünket a képernyő addiktív neonfényéből, és nem szalasztjuk el a
világ csodáit, hiszen tudjuk, hogy általuk
önmagunk egy jobb verzióját nyújthatjuk
a mindennapokban.
Ez utóbbira utalt a Vagy igazad van,
vagy boldog vagy cím is, mellyel maga a
Jó Szó esemény is meghirdetésre került. A
mondatot ízlelgetve nem egy, a hedoniz-

mus szele által már megérintett nézőnek
jutott eszébe a furfangos gondolat: hát
a kettőt egyszerre mégis, nem lehetne?
Schäffer Erzsébet szerint mindenekelőtt
el kell távolodnunk az adott szituációtól,
hogy felmérhessük, a nagy egészet látva
melyik a fontosabb, foggal körömmel
ragaszkodni az igazunkhoz, vagy a béke,
a boldogság érdekében bölcsen hátralépni egyet, megváltoztatva ezzel az adott
helyzet előjelét, megőrizve a háborítatlan
viszonyt a két fél között.
Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy ettől fogva minden esetben az okos
enged, szamár szenved metódust kell
követnünk, a végletekben gondolkodás
helyett érdemes inkább elsajátítani a képességet, melynek jóvoltából ráeszmélhetünk, mikor érdemes valóban ölre menni
álláspontunk védelme érdekében. Ez a
fajta elengedő magatartás egyébként az
élet minden területén univerzális, sőt, alkalmazása kimondottan javasolt az „ez is
csak velem történhet meg” jellegű, bos�szantó szituációkban.
Schäffer Erzsébet hangsúlyozta, csupán rajtunk múlik, mit hozunk ki egy
frusztráló eseményből, hogyan sáfárkodunk a legrosszabb körülmények között
is felbukkanó pozitív lehetőségekkel,
mert ha ezeket felismerjük, és belőlük
erőt merítünk, empatikusan fordulunk
embertársaink felé, a körülöttünk létezők
mindennapjait is könnyebbé tehetjük.

8. oldal
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Sűrű ködfüggöny mögül kukucskál a nap
Csütörtökön továbbra is kitart
majd a vénasszonyok nyara. Csupán a
délies szél élénkülhet meg olykor. Reggelente azonban pára, köd képződhet,
mely napközben feloszlik. Péntektől
vasárnapig derült, száraz, napsütéses
időre van kilátás, 22-25 fok közötti
csúcsértékeket mérhetünk. Hétfőtől
aztán csökken a nappali felmelegedés,
ködös idő várható, keddtől pedig az eső
is megérkezik térségünkbe.
A népi jóslat szerint, ha október
26-án, Dömötör napján hideg szél fúj,
kemény télre számíthatunk.

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

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

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

október 30. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

október 31. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

november 1. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 28. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 2. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 29. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 3. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
október 26. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Nóra
Jb., Sportpálya út 1.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

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.

2019. október 24.

Elveszett a veretlenség
A Balassagyarmaton
elért döntetlen utáni értékelések alapján
akkor nem volt elég
„éles” a Jászberényi
FC, így a Tiszaújvárost
fokozott elszántsággal várták a labdarúgó
NB III Keleti csoportjának 11. fordulójában. A kezdés biztató
is volt, végül azonban
pont nélkül maradt a
pályaválasztó.
Szőrös Zoltán
Mint Német Gyula vezetőedző elmondta, a hétközi felkészülés során
érződött, hogy játékosai átérzik a soron
következő bajnoki súlyát, ennek megfelelően nagy elánnal ugrottak ellenfelüknek. Sándor István húsz méteres
lövése már az első percben a jobb kapufáról jött ki, az ismétlésből Pálinkás
tüzelt mellé. A 8. percben az ezúttal
több támadófeladatot kapó Szemere
Süttő indításával lépett ki, s gurított
higgadtan a kapus mellett a kapu közepébe (1-0). Elég volt viszont egyetlen
megingás, és három perc elteltével egy
bal oldali beadás után a felperdülő labdát a kimozduló Menczeles úgy ütötte
el, hogy az ellenfél játékosáról a berényi
kapuba pattant (1-1). A lendület ért-

Megizzadt
a Pécs
Jászberényben
 folytatás az 1. oldalról
A negyedórás szünetből úgy tűnt
egy darabig, hogy a mienk jöttek vis�sza frissebben, mert egy Staten duplával és egy Miller hármassal gyorsan
fordult a kocka, (42-40). Innentől
kezdődően aztán nagy csata alakult ki
a játéktéren.
A mieink betörésekkel és remek
passzokkal gyűjtötték a dupla pontokat, a baranyaiak viszont a trojkákat
dobálták igen eredményesen. Természetesen ez jobban szaporodott és meg
is látszott a 3. etap végére, ami 56-63as állásnál fejeződött be. Ám a mieink
a zárónegyedben sem adták fel. Sőt,
amikor Ruják Bence berámolt egy
hármast, már csak hárommal (74-77)
vezetett a Pécs. Sajnos ettől nem sikerült közelebb kerülni, pedig a legvégén, ha Miller szinte félpályás dobása
behull, öt perc ráadás következhetett
volna. Így, viszont hárommal nyert a
pécsi gárda.
Jászberényi KSE - Pécsi VSKVeolia 85-88
JKSE: Staten 15/3, Mészáros -, Miller 31/9, Alekszandrov 2, Pantelics 9/3.
Csere: Brbaklic 12, Marinkovics 2, Búzás -, Ruják B. 12/3, Peringer 2.
A vereség ellenére is dicséret illeti
a fiúkat, mert óriásit küzdöttek, és látszott, hogy a csapatjáték sokat javult.
Miller extrát játszott, 31 pontot szórt,
de jól szálltak be a cserejátékosok is,
különösen Ruják és Brbaklic. Őket
még Csirke Ferenc, a PVSK edzője is
megdicsérte a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. Ha Alekszandrov is hozta
volna dobóátlagát, akár nagy meglepetés is születhetett volna a mérkőzés
végén. Mindenesetre ha LaMarcus Reed
felépül sérüléséből, biztos meg lesz az
első győztes mérkőzés is. Ez lehetne
akár november 2-án, amikor a Kecskemét lesz a vendég.

Fotó: Pesti József
hetően megtört egy időre, ám tíz perc
után újult erővel ugrott vetélytársának
a JFC, és mivel a borsodiak is élesedtek, változatos, helyzetekkel tarkított
negyedórát produkáltak a küzdő felek.
A 80. percben Menczeles mentett kiváló érzékkel, két perccel a vége előtt pedig jöhetett volna a meccslabda, amikor kavarodás után Szemere az ötösről
lőtt fölé. Az elvesztegetett esélyek után
a vendégek az utolsóval éltek, mikor a
hosszabbítás perceiben egy jobb oldali átívelés után a csereként beállt Nagy
Dávid balról, 12 méterről hatalmas
gólt lőtt a léc alá (1-2).
Tizenegyedik mérkőzésén első vereségét szenvedte el a bajnokságban a
Jászberényi FC, a gyors gól utáni lélek-

tani előnyt nem sikerült kihasználni, de
még ezt követően is számtalan alkalom
adódott a biztos előny kiharcolására.
A meccs több szakaszában megvolt a
kellő fordulatszám, de a futball íratlan
szabályai ezúttal is érvényesültek.
Jászberényi FC – Tiszaújvárosi
FC 1-2 (1-1)
A mieink 22 pontjukkal egyelőre a
4. helyre csúsztak vissza, a tovább menetelő Füzesgyarmat (27), valamint a
Cegléd és a DEAC (23-23) mögé. A
12. játéknap akár pozitív változást is
hozhat, miután DEAC – Füzesgyarmat
és Tiszaújváros – Cegléd párharcokat
játszanak, míg a JFC itthon javíthat a
szomszédvár Hatvan ellen, október 27én, vasárnap 13.30-tól.

Birkózó sikerek

Október elején rendezték a birkózó
kötöttfogású Diák II. Diákolimpia
döntőjét Püspökladányban, ahol
Kiss Keve (29 kg), Mondi Levente (32 kg) és Tugyi Zétény (38 kg)
bronzérmes lett.
Itt Gajdos Kovács Koppány (42 kg)
az 5. helyen végzett. Október 11-én a
Diák I. korcsoport döntőjét rendezték
Tatabányán, ahol Baráth Konor 69 kgban ezüstérmes lett.
Október 19-én szombaton a birkózók Szabadfogású Területi Diákolimpia

döntőjét rendezték Orosházán, ahol
Száraz Tibor tanítványai nagyszerűen
szerepeltek, hiszen 3 arany, 1 ezüst és 2
bronzérmet szereztek. A gyermek korcsoportban: Lagzi-Kovács Balázs (32 kg), és
Baráth Hunor (38 kg) sem talált legyőzőre. Ugyancsak nagyszerűen helyt állt Cseh
Dániel (35 kg) is, aki ezüstérmet szerzett.
A diák korcsoportban: Tugyi Zétény (38
kg) és Baráth Konor (69 kg) lett aranyérmes. Természetesen nagy dicséret illeti
Kiss Kevét (29 kg), Gajdos-Kovács Koppányt (42 kg) és Nagy Leventét (63 kg) is,
akik a dobogó 3. fokára állhattak.

Október 12-én, szombaton a jászberényi autósok egy része Mezőkövesden, a
repterén rendezett versenyen vett részt. Második helyezett lett a T4 kategóriában Nagy Varga Géza tuningolt BMW-vel. A széria S4 kategóriát Sós Gábor
nyerte Hondával, míg Csizmadia Viktor Seattal harmadik lett. Az S5 versenyszám első helyezettje pedig Kaposznyák Mihály. Az autós alakulat másik része
Kakucs ringen versenyzett, ahol az S3 kategóriában első lett Taczman Zsolt.
Bárkányi Alex az S2 kategória legjobbja lett. A T3 versenyszámban Tóth József állt rajthoz és második lett.

