Választási fórum

Választási összeállításunkban az induló
jelöltekről, visszalépésekről és a témával
kapcsolatos aktualitásokról olvashatnak.
Összeállítás a 4. oldalon

Gáll főorvos életműdíja

A Szent Erzsébet Kórház Gasztroenterológia
Osztályának osztályvezető főorvosa
Batthyány-Strattman László-díjat vehetett át.
Cikk az 5. oldalon

Alkotás spirituális háttérrel

A Magyar Festészet Napja programsorozat
keretein belül mutatták be Fejős László
grafikáit a Lehel Film-Színház galériáján.
Tudósítás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 45. szám (XXXI./45.)

A kitartás, a szerencse és a siker

November ötödikén délelőtt a Szatmári Rendezvényházban Nagyvállalati
Beruházási Támogatási (NBT) Program Keretén belül mintegy hetven
meghívott partner és vendég, valamint
a kormány képviselője, Varga Mihály
miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter jelenlétében került sor a
Szatmári Kft. által elnyert támogatásról szóló okirat ünnepélyes átadására.
Halász Lajos

Az ünnepség ceremóniamestere, Molnár Mária megkülönböztetett
tisztelettel köszöntötte a házigazda
család mellett Varga Mihály miniszterelnök-helyettes és pénzügyminisztert,
Marczinkó Zoltán István munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkárt és a várost képviselő Szabó Tamás polgármestert, akinek elsőként adott szót.
Szabó Tamás bevezetőjében kiemelte a Jászberény városát ország-világszerte képviselő brandek jelentőségét. Ilyen ma is az Electrolux, ami a
szívekben mai napig Lehelként létezik, ilyen a Jász-Plasztik és a Szatmári Kft., amelyek teljesen a mieink, itt
születtek, itt nőttek naggyá a szemünk
láttára. A jelenlévő partnereknek nem
kell bemutatni a Szatmári Kft-t, de az
ország lakói is nap-mint nap találkozhatnak kamionjaival, szaküzleteivel,
malmaival, a boltokban kiváló termékeivel. A büszkeségen túl, hogy ez
mind Jászberénynek köszönhető, talán
a szoros partnerek sem tudhatják, hogy
szerényen, de következetesen mennyit
tett és tesz a Szatmári Kft társadalmi

kazsimér
Délután a volt Huszárlaktanya területén található, egykori parancsnoknak
emléket állító táblánál gyűltek össze
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Jászberény város lapja

Megalakult a megyei közgyűlés
Ünnepélyes keretek között tartotta a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat alakuló ülését november
4-én, a Megyeháza dísztermében. A
tizennyolc fős közgyűlésben a FideszKDNP 11 fővel meghatározó erő, a
második legnagyobb csoportosulás a
Jobbik frakció három taggal, köztük
Budai Lóránttal. A testület vezető
tisztségviselőit is megválasztotta: az
elnöki posztot Hubai Imre, míg az
alelnöki titulust Borbás Zoltán töltheti be a következő öt esztendőben.
Munkatársunktól
A konferanszié az ülés kezdetén
köszöntötte dr. Berkó Attila kormánymegbízottat, dr. Bezdán Edit címzetes
megyei főjegyző asszonyt, dr. Gulyás
Zoltánt, a Területi Választási Bizottság
elnökét, valamint megkülönböztetett
tisztelettel fordult az újonnan megválasztott közgyűlési tagokhoz, a megjelent országgyűlési képviselőkhöz, a

szerepvállalásával az itteni kultúra és
sportélet támogatására. Felbecsülhetetlen a Szatmári lakópark szerepe a letelepedni vágyóknak történő lehetőség
megteremtésével, vagy éppen a belváros
szívében most elkészülő épületegyüttes
várost formáló és szolgáló funkciójával.
Ezt a nem teljes sort figyelembe véve is
érzékelhetők azok az érdemek és értékek, amelyek a céget jellemzik.
Szatmári Zoltán folytatta a sort
bizonyos értelemben, hangsúlyozva,
hogy mérföldkő ez a nap a Szatmári

Hősökre emlékeztünk
November 4-e nemzeti gyásznap
hazánkban, országszerte az 1956-os
forradalom elhunytjai előtt tisztelegnek a megemlékezők. Városunkban a magyar áldozatok mellett az
előtt a névtelen szovjet katona előtt
is fejet hajtunk, aki a jászberényiekre
kiadott tűzparancs megtagadásáért
életével fizetett.

Újság
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múltidézésre a megemlékezők, akikkel
Besenyi Vendel helytörténeti kutató osztott meg történelmi szemelvényeket.
„Ez a szovjet parancsnok 1956.
november 4-én katonáival a laktanyában maradt, nem támadta meg a várost,
és azt nem foglalta el, életét feláldozva
is betartotta szavát. Azt mondta, nem
hajlandó azokra az emberekre támadni,
akiknek a gyermekei és a szovjet tisztek
gyermekei együtt játszanak. A jászberényiek jó emberek, nem ellenségek. Ez
a szovjet parancsnok megtagadta a parancsot, ezért életével fizetett.
folytatás a 2. oldalon 

megyeszékhely polgármesteréhez, a jelenlévő állami szervezetek és egyházak
képviselőihez, végezetül üdvözölt minden megjelent vendéget.
A Himnusz elhangzását követően
az idén Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Művészeti Díjjal kitüntetett Szolnoki
Légierő Zenekar érzelmek széles skáláját felvonultató ünnepi műsorának lehettünk részesei. A színvonalas előadásban felcsendült Müller József Jászkun
indulója, Erkel Ferenc ünnepi zenéje
és Ennio Morricone filmzene válogatásából is szemezgetett a Molnár János
karmester vezényelte formáció.
Az alakuló ülést a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény
értelmében a legidősebb képviselő,
mint korelnök vezeti. Ez a tisztség ez
alkalommal Rózsa Endre Bertalan urat,
az MSZP listájáról megválasztott képviselőt illette, a folytatásban ő látta el a
levezető elnöki teendőket a tisztségviselők megválasztásáig.
folytatás a 2. oldalon 

Kft életében. Egy közel 30 éves, hos�szú út fontos állomása, amely 1990ben kezdődött. Szatmári Zoltán egy
pici garázsban kezdte el feleségével a
gázfűtéséhez szükséges készülékek és
szerelvények árusítását. Jó döntés volt,
hiszen folyt a lakossági gázosítási program, egyre több vásárló lett. Gyorsan
kinőtték a boltot és 1996-ban megépült az első Szatmári áruház itt Jászberényben, majd elindult az országos
terjeszkedés.
folytatás a 3. oldalon 

Tudatosság Tovább tart a mélyrepülés
az életünkben
Sokszor halljuk sokfelől, hogy a testlélek-szellem hármas egysége adja az
igazi egészséget, a boldog életet. Ha
jobban belegondolunk, tudnunk
kell, hogy valóban alapigazságot
hordoz ez a kijelentés. Ha belül kiegyensúlyozottak vagyunk, az kedvezően hat a szűkebb, tágabb környezetünkre is.
Buschmann Éva
Hagyatkozzunk többet a belső erőforrásainkra! Erre igyekszik felhívni a
figyelmet többek között a jászberényi
Lelki Köldökzsinór Egyesület, amely
dr. Ördög János szülész-nőgyógyász,
holisztikus orvos, mindfulness-tréner
vezetésével látja el úttörő feladatát régiónkban, és igyekszik egyre többeket
megszólítani, és ezt a szemléletet közelebb vinni az emberekhez.
A fentebb említett „hármas egység”
szellemiségében valósult meg tavaly
szeptemberben az első konferencia,
amely a várandós kismamákat, kisgyermekes szülőket igyekezett megszólítani.
folytatás a 6. oldalon 

November 2-án, a szombat esti kosárlabda mérkőzésen az utóbbi két mérkőzését megnyerő Kecskemét volt a
berényi csapat ellenfele, a JKSE öt vereség után lépett pályára. Mindezek ellenére is minden szurkoló abban bízott,
hogy meglesz az első győzelem.
Ács Tibor
Jól is kezdtek a mieink, hiszen Mészáros és Alekszandrov egy-egy duplájával indult a mérkőzés. Aztán érkeztek a
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válaszok is és 8-8-ig együtt haladt a két
alakulat. Ettől kezdődően aztán óriási
fordulat következett, hiszen a Hírös
Város csapata egy 12-0-s szériával meglépett, a mieinknek pedig szinte semmi
sem sikerült. Így (11-24) hétpontos
hátrányuknál zárult az első 10 perc. A
folytatás sem volt jobb, sőt a második
etap elején már -17 volt a hátrányunk,
majd szép lassan kezdtek a fiúk felzárkózni és nagyjából tíz pont körüli különbség alakult ki a két csapat között.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat
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Megalakult a megyei közgyűlés

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területi Választási Bizottság döntése alapján

2019. november 10-én (vasárnap)
MEGISMÉTELT POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSRA
KERÜL SOR JÁSZBERÉNYBEN.
A szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart.
A választópolgárok a korábbi – október 13-i – szavazás
szavazóköreiben adhatják le szavazataikat.
Külön értesítőt a Helyi Választási Iroda
nem küld a választópolgárok részére.
A megismételt választás szavazóköri névjegyzékében azok
szerepelnek, akik az október 13-i névjegyzékben szerepeltek,
illetve akik időközben betöltik a 18. életévüket.
Átjelentkezésre a megismételt választásra
nincs lehetőség.
Azok a választópolgárok, akik az október 13-i választásra
mozgóurna igényt terjesztettek elő, azt megismételni
nem kell, a kérelmük kiterjed a megismételt választásra is.
Új mozgóurna igény előterjesztésére
az alábbiak szerint van lehetőség:
• személyesen: november 8-án, 16 óráig a választási irodán,
• postai úton, oly módón, hogy az november 6-án,
délután 4 óráig megérkezzen a választási irodához,
• a kérelmet november 10-én 12 óráig a szavazatszámláló
bizottságnál is benyújthatja.
További tájékoztatásért forduljanak
a Helyi Választási Irodához a polgármesteri hivatalban.

Hősökre emlékeztünk

 folytatás az 1. oldalról
Visszaemlékezések szerint a laktanya udvarán dél körül leszállt egy helikopter, vélhetően statáriális bíróság
érkezett rajta, felelősségre vonták a
parancsnokot majd kivégezték, és itt, a
laktanya udvarán megszégyenítő körülmények között elföldelték.”
A feljegyzések szerint a szovjet csapatok Jászárokszállás, Nagykáta és Szolnok felől támadták meg a várost, a főtéren tűzharc alakult ki, melynek több
városi épület, köztük a legjelentősebb, a
Főtemplom barokk tornya is áldozatául
esett. Az összecsapás során a kiegészítő
parancsnokság és a laktanya is ostrom
alá került, az ott állomásozó katonákat
elkergették, a pénztárat kifosztották,
elvitték a fegyvereket és a raktárakban
lévő lőszereket is. A pusztítás materiális
értéke közel kétmillió forintra tehető, de
a harcban elesett magyar és szovjet tisztek élete mindörökké megfizethetetlen
veszteség marad.
A Jászberényben tisztelt szovjet
parancsnok adatait 2031-ig Oroszor-

szág titkosította, nevét csak a határidő
lejárta után fedhetjük fel, addig is,
mint névtelen mártír emlékezünk halálmegvető cselekedetére. Besenyi Vendel beszéde végén Kökény Albertről,
a Corvin-közi berényi roma fiatalról
emlékezett meg, akit a forradalom leverése után 1956. november 9-én, Tarjánban a szovjetek agyonlőttek. A helytörténeti kutató zárszavában felhívta a
jelenlévők figyelmét, noha november
4-e gyásznap városunk számára, a hazaszeretet ragyogó példáját bemutató
szovjet parancsnoknak hála, dicsőnap
is egyben. Az ünnepi megemlékezés a
városi szervezetek díszkoszorúinak elhelyezésével ért véget.
Az esti órákban, aki tehette, visszatért a város szívébe, és a Főtemplomban
hirdetett emlékmisén mondott imát a
forradalom áldozatainak lelki üdvéért.
A Nagytemplom tornyának lángba
borulása, valamint a tornyot ékesítő
Szent Korona ledöntésének emlékére
gyertyák gyúltak az isten háza előtti
emléktáblánál is.

 folytatás az 1. oldalról
A voksolás lebonyolítását megelőzően a teljes számban jelenlévő testületet dr. Gulyás Zoltán tájékoztatta
a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választási tapasztalatairól, valamint a megyei közgyűlés tagjai megválasztásának eredményéről. A
részletes, minden adatra kiterjedő beszámolót követően sor került az eskütételre, majd a szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztása után Piroska
Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés leköszönő elnöke tett
javaslatot utódjára, Hubai Imre személyében. A FIDESZ-KDNP képviselőjét tizenhét érvényes szavazattal, egyhangúan választottak meg a következő
öt évre a megyei közgyűlés elnökének.
A folytatásban az alelnöki pozíció
betöltésére hangzott el indítvány, Borbás Zoltán (FIDESZ-KDNP) személye
mellett további tizenhat érvényes igen
szavazat szólt, így a megyei közgyűlés
főállású alelnöki teendőit a jövőben ő
látja majd el. A testület tagjai egyúttal
a vezető tisztségviselők illetményéről és
költségtérítéséről is döntöttek.
A megyei önkormányzat önállóan,
demokratikusan, a nyilvánosság biztosításával végzi a hatáskörébe tartozó

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
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Helyesbítés

A Jászkürt Újság október 24-i számában, a „Szemelvények a forradalomról” című
cikkben elírás történt: a forradalom lyukas zászlaját elrejtő munkástanácstag neve
Demeter Mihály. Megérdemli, hogy nevét híven megőrizzük, annál is inkább, mert
nem volt veszélytelen akció a zászló megőrzése a forradalmat követő években.
Goda Zoltán

szül: Soós Terézia
(1936-2019)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Külön köszönet Dr. Básti
Mária háziorvosnak
odaadó munkájáért.

Köszönet a IUSTA Temetkezési
Szolgáltatónak.
A gyászoló család.

gi, társadalmi felzárkóztatása mellett a
turizmus ágazatainak fejlesztését, a kulturális hagyományok ápolását, a megye
lakosai egészségi állapotának javítását,
az ifjúságügyi kérdésköröket, illetve a
helyi és térségi értékek gondozását.
Az ünnepi közgyűlés a Szózat eléneklésével, valamint kötetlen beszélgetéssel
egybekötött állófogadással zárult.

A megye új vezetői

feladatokat, melyeket a jövőben is kimagasló színvonalon, a megyében tevékenykedő önkormányzatokkal, köztestületekkel, kamarákkal, szakmai és civil
szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel, egyházakkal és állami szervezetekkel együttműködésben kívánunk
folytatni – hangsúlyozta Hubai Imre.
Beszédében kiemelte, továbbra is fontos feladatnak tekinti a megye gazdasá-

Köszönetnyilvánítás

Hubai Imre, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés új elnöke 45 éves, karcagi lakos, négy gyermek édesapja. 1993-ban szüleivel
és testvéreivel mezőgazdasági vállalkozást alapított. A családi gazdaság
jelenleg is őshonos állatok tenyésztésével, kertészettel, saját termelésű
élelmiszerek előállításával, feldolgozásával foglalkozik. 2001 óta ellenőrzött ökológiai gazdálkodó, elkötelezett az ökológiai gazdálkodás
és élelmiszerek népszerűsítése mellett. A MAGOSZ megyei Ifjúgazda
Tagozatának elnöke, a mintamenza
program megyei szakmai segítője,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
vidékfejlesztésért felelős alelnöke
volt, „Címzetes Egyetemi Docens”.
Borbás Zoltán, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés új, főállású alelnöke 39 éves, jászapáti
lakos. A Budapesti Gazdasági Főiskolán 2005-ben szerzett közgazdász
diplomát. A 2010-2014-es ciklusban Jászapáti főállású alpolgármestere volt, 2014 óta a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés tagja,
a Tervezési és Monitoring Bizottság alelnöke. Megbízatásai, illetve
munkája során számos projekt vezetésében és lebonyolításában vett
részt. Közéleti tevékenységét jellemzi, hogy a Jászsági Rockzenéért
Kulturális Egyesület elnöke, illetve
a Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány alapító tagja.

Emlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Berkó Imre

(1960 - 2019)
gyászszertartásán megjelentek, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet a mentőszolgálat
dolgozóinak és a IUSTA Temetkezési
Szolgálatnak.
Gyászoló család

Balogh Béla
halálának 2. évfordulójára.
„Oly szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindig hiába keresni
Valakit várni ki nem jön el többé,
Valakit szeretni szívből örökké.”
Szertő felesége és családja

Város
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A kitartás, a szerencse és a siker

 folytatás az 1. oldalról
Pápa, Békéscsaba, Szeged, Nyíregyháza… sorolhatnánk. Egymást követték
az áruháznyitások a stratégiailag fontos
városokban. A lakossági piac mellett
fontos partnerek lettek a viszonteladók
és a kivitelezők, szerelők is. 2005-től az
épületgépészeti profil fürdőszoba ágazattal bővült. Később építőanyagok is
helyet kaptak a kínálatban.
Az elegáns áruházak, a széles áruválaszték, a kedvező Szatmári árak gyorsan közkedveltté váltak. A piaci sikerek
lehetővé tették a további áruházak nyitását. Mára már 35 áruházban és 12
projekt- és nagykereskedelmi irodában
kínálja a Szatmári Kft a termékeit.

Az automata raktár
A tervezett dobozos automata raktár integrált módon egyesíti magában a polcrendszereket,
az automata felrakó gépeket és a
raktározási ügyviteli szoftvereket.
A rendszer egy központi folyosóból áll, amelyben egy felrakó gép
közlekedik kiszolgálva a folyosó
két oldala mentén épített, ládák
illetve rekeszek tárolására alkalmas
polcrendszert. A szállítópályákból
álló árumozgató terület az állványzat egyik végén, vagy annak
az oldalán helyezkedik el, a felrakó gép itt adja át a kitárolt árut.
Ezt követően a szállítószalagok az
operátorhoz szállítják a ládákat,
aki – miután befejezte az adott
műveletet – azokat visszajuttatja
a felrakó gépre, ami visszaszállítja azokat egy tárolási pozícióba.
Az egész folyamatot egy ügyviteli szoftver-csomag vezérli, amely
nyilvántartja az összes anyag helyét a raktárhelyiségben és valós
idejű leltározást biztosít.

1999-ben mindezek hátteréül megépült a cég logisztikai központja, ami
2010-re megtriplázta méretét, de ez a
méret mára kicsinek bizonyult. A Szatmári Kft minden évben újabb és újabb
fejlesztéseket valósított meg. A további
fejlesztések hátráltató tényezőjéévé vált,
hogy a raktározási, logisztikai kapacitás
kihasználtsága jelenleg száz százalék
felett van. Ezen helyzet megoldása a
raktározás fejlesztése, ezért született
döntés a beruházásról.
A főbb szempontok között szerepelt
a piacvesztés megakadályozása, a hatékonyság növelése, a biztonsági előírások
maximális teljesítése, az energiahatékony,
környezetbarát folyamatok megvalósítása, az egyre égetőbb munkaerő gondok
megoldása, ugyanakkor lehetőség biztosítása újabb munkahelyek teremtésére, és
nem utolsó sorban lehetőség újabb áruházak nyitására az országban még nem
lefedett területeken.
Ezen célok megfogalmazásával már
adottak is a mostani beruházás főbb elemei: úgymint a raktárkapacitás bővítése,
automata raktárrendszer kiépítése, polcos
állványrendszer bővítése, speciális emelésű targoncák beszerzése, hulladékbálázó
beszerzése, a targoncákat töltő napelemes
rendszer kiépítése, a fejlesztéshez kapcso-

A beruházás számai
• A beruházás összköltsége: mintegy 1,4 milliárd forint.
• A beruházás vissza nem térítendő támogatásának mértéke:
mintegy 680 millió forint.
• A beruházás keretében újonnan
létrejövő raktári kapacitás:
3350 m2,
• fedett nyitott tároló terület:
1772 m2
• Az automata raktár tárolási
kapacitása: 5 462 EUR paletta

lódó szükséges informatikai fejlesztések.
Szatmári Zoltán azt is elmondta,
hogy mit remélnek a beruházástól. Ez
egy modern, minden előírásnak megfelelő raktárbővítés és automatizálás,
amellyel a beruházás utáni öt év alatt
a Szatmári Kft húsz új munkahelyet is
teremt. A tervek szerinti öt automata
gépsor a már meglévő és a fejlesztéssel
párhuzamosan épülő új csarnokba kerül. A beruházással elérhető a Szatmári
áruházak áruellátásának gyorsabbá és
kiszámíthatóbbá tétele, illetve lehetővé válik a közeljövőben 2-3 új áruház
megnyitása. Nem utolsó szempont,
hogy a kormánnyal egyeztetve hét év
alatt ötven százalékos béremelésre készülnek.
A 800 ezer négyzetméteres bázison
jelenleg napi 37 kamion szállít be és
ugyanannyi ki a 9,2 milliárd forint értékű raktárkészletre alapozva. Szatmári
Zoltán bízik a csapatban, a kitartásukban, a cég jövőjében.
Varga Mihály a Szatmári család elismerésével kezdte beszédét, kifejtve,
hogy a kitartó munka és a szerencse
sikeressé tette a céget. Ő maga nem
ritkán találkozik a cég eredményeivel,
a közelmúltban Törökszentmiklóson
egy korszerű kukoricamalom átadásának örülhettek közösen. Hangsúlyozta,
nincs egyedül a Szatmári Kft. a városban, a Trend, a Jász-Plasztik, a FerroPress ugyancsak számíthatott mások
mellett kormányzati támogatásra,
ahogy összességében maga a város is:
Jászberényben 10 milliárd forint értékű beruházás valósult meg a kormány,
a cégek és a város közös erőfeszítésével.
Jászberényben mindig történik valami, amiért érdemes és jó ide jönni –
mondta a miniszter, aki értesült az október 13-ai itteni választásról – hajszál
került a levesbe –, de elsősorban is megköszönte azoknak a részvételt, akik a demokrácia ünnepén elmentek szavazni.
Elmondta, hogy országosan tíz helyen
lesz új választás, nemcsak itt. – Bármi
lesz az eredmény, Jászberényben folytatni kell az elkezdett fejlesztéseket, csak
az együttműködés eredményezheti a
további fejlődést, nem a háborúskodás.
A miniszter kitekintett országos,
sőt uniós távlatokra is, kiemelve, hogy
a Nyugat-európai 1,4 százalékos növekedésnek több, mint háromszorosa
volt a magyarországi 5 százalék fölötti
eredmény. Lesajnált országból a legjobban fejlődőek lettünk. Persze nem azért
dolgozunk, hogy a szép számokat nézegessük, hanem azért, hogy mindig egy
kicsivel jobban éljünk. A reálkeresetek
nyolc százalék feletti növekedése azt
jelenti, hogy gyakorlatilg egy havi fizetéssel többet vihetnek haza az emberek.
Részletezte röviden Varga Mihály
a sikeres gazdaságpolitika hátterét is: a
gazdaság szereplőinek 2016-os megállapodása tette lehetővé a munkát terhelő járulékok folymatos csökkentését
27 százalékról 17,5-re, és majd még
tovább, az adócsökkentést, a munkanélküliség leszorítását. Az országban az
aktív népesség 70 százaléka dolgozik,
itt a megyében 139 ezerről 166 ezerre
nőtt a foglalkoztatottak száma. Konkrétan Jászberényben a munkanélküliek
száma 4 ezerről a negyedére esett, ami
3,1-es rátának felel meg.
Beszédét a városra visszakanyarodva fejezte be, emlékeztetve arra, hogy
nemcsak a Nagyberuházások Támogatási rendszerével állt a kormány a város
és cégei mögé, de akkor is, amikor 2,8
milliárd forint adósságától szabadította
meg, és átvállalta a Dalkia-per százmillióinak kifizetését is, hogy Jászberény
fellélegezve a fejlődésre koncentrálhasson. Ezekkel a lehetőségekkel Jászberény városa élt.

www.jku.hu

3. oldal

Halottak napja

Kazsimér Nóra képriportja

4. oldal

Fórum / Választás

www.jku.hu

Magyar Levente üzenete

Sorsdöntő öt év következik

A választási időszakban nagyobb interjút a négy jelölt közül csak egyikükkel készítettünk, a többiektől
rövidebb, aktuális információkat közöltünk. Szabó Tamás polgármestertől most az utca embere által felvetett
kérdésekre kértünk válaszokat.
halász

Kedves Barátaim, kedves Jászberényiek! A népszavazások és a választások nem a racionalitásról, nem az
észérvekről, hanem többnyire az érzelmekről szólnak. Ezt támasztja alá,
amit az elmúlt három hétben itt Jászberényben látunk, láttunk.
Engedjék meg, hogy néhány dologra felhívjam a figyelmet. Először is el
kell menni szavazni, mert az újonnan
megválasztandó polgármesternek legitimitással kell rendelkeznie és ezt a választásra jogosultak mind nagyobb száma

tudja csak megadni. Másodszor: ha valamikor, akkor most tényleg itt az ideje
annak, hogy a jászberényiek bebizonyítsák, valóban „hideg hónaljú” jászok, ami
azt jelenti, hogy a város érdekét helyezik
előtérbe, és nem az egyéni és pártérdekeket. A várost újra működőképessé kell
tenni minden tekintetben.
És végül engedjenek meg még egy
megjegyzést: a forradalom ideje nem
most van, hanem 2022-ben jön el.
Most mindenekelőtt a várossal kell
foglalkoznunk.
Magyar Levente

Budai Lóránt sajtótájékoztatója

A Közösen Jászberényért Egyesület
nevében Budai Lóránt polgármesterjelölt, illetve dr. Gedei József és Balogh Béla a választási csalás vádjaira
reagálva tartottak sajtótájékoztatót
október 31-én, csütörtök délelőtt a
rendőrkapitányság épülete előtt.
munkatársunktól
Nem volt véletlen a helyszín választása, hiszen az Egyesület ide nyújtotta
be feljelentését reggel. Budai Lóránt
tájékoztatta a sajtó munkatársait a feljelentés okairól. – Bizonyára mindenki
tisztában van vele, hogy a Területi Választási Bizottság a Fidesz beadványának
helyt adva választási csalásra hivatkozva
megsemmisítette az október 13-i polgármesteri választás eredményét, november
10-én ennek köszönhetően új választások
lesznek Jászberényben. A csalás tényét
az ellenzékre szeretné testálni a Fidesz,

amely több szempontból is kérdéseket
vet fel. A legfontosabb, hogy a választások napján semmilyen befolyásolásról,
törvénysértésről nem volt szó, ilyen jelzés
akkor nem érkezett. A voksolást követő
második napon gondolták úgy a fideszes
delegáltak, hogy valami jogsértő dolog
történt Jászberényben, és ezért fellebbezést nyújtottak be a Területi Választási
Bizottsághoz, amely ennek helyt adott.
Szabó Tamás büntető feljelentés megtételét ígérte, amelyet azonban mégsem eszközölt – mondta Budai Lóránt.
Az Egyesület úgy gondolta, hogy
pontot tesz az ügy végére, ezért megtették a büntető feljelentést a Jászberényi
Rendőrkapitányságon, annak kiderítése érdekében: ki csalt, ki próbálta befolyásolni a választások eredményét október 13-án. A rendőrségnek a törvény
szerint harminc nap áll rendelkezésre a
válaszadásra. Így valószínűleg már csak
a választások után derül ki az igazság.

Indul Dobrosi Péter is

Október 31-én sajtónyilatkozatot
juttatott el szerkesztőségünkbe a Mi
Hazánk Mozgalom: „Dobrán Gyula
a jászberényi Mi Hazánk Mozgalom
alapszervezetének elnökeként nyilatkozom, hogy Budai Lóránt alkalmatlan
a városvezetésre. Erre való tekintettel,
a jobboldali választókat nem kívánjuk megosztani a november 10-i polgármester-választáson. Dobrosi Péter
polgármester jelöltünk nem indul a
választáson!”

November 2-án a Mi Hazánk Mozgalom sajtónyilatkozata kiemelte, hogy
a (fenti) közlemény az MHM „jászberényi tagszervezetének álláspontját tükrözte,
amit az országos elnökséggel nem egyeztettek”. Abban egyetértettek, hogy Budai
Lóránt alkalmatlan a városvezetésre,
ugyanakkor szerintük Szabó Tamás is
alkalmatlan. „Egyik polgármesterjelöltet
sem tudjuk támogatni, azért…a Mi Hazánk polgármesterjelöltje, Dobrosi Péter is
indul a megismételt választáson.”
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Talán szokatlan a kérdésünk,
hogy az elmúlt kilenc év értékelése
módosult-e önben a választási kampány hatására?
Szerencsére nem kellett, hogy módosuljon, mert hónapokkal a választás
előtt elkezdtünk egy elemző, áttekintő összegzést, amelynek egyetlen célja
volt, nevezetesen, hogy a napi rutinból
kiszakadva valóban tisztán lássuk az
elért eredményeket, azt, hogy mit tehettünk volna jobban, illetve a jövőben
hogyan célszerű folytatni a városépítő
munkát. Számomra ez elsősorban lelkiismereti kérdésként vetődött fel.
Mire jutott a vizsgálódással?
A lelkiismeretem tiszta, mert két
fontos dologban egyértelműen pozitív a szaldó. Az egyik, hogy a város
működtetésével a kilenc év során soha
nem volt gond, gazdái voltunk a városnak. Ezt a stabil gazdálkodás tette lehetővé, amelyben prioritást élvezett a városüzemeltetés. A másik fontos dolog
ezzel a lehető leszorosabban összefügg.
A kiegyensúlyozott, kézben tartott gazdálkodás tette lehetővé a fejlesztéseket.
Hét milliárd forint fejlesztést indítottunk el az utóbbi három évben, amihez
2,3 milliárd saját forrást tudtunk tenni.
Ebből 1,3 milliárd házon belüli megtakarítással képződött, úgy, hogy közben
adókat csökkentettünk, és nem vezettük be például az országszerte általános
fizetős parkolást.
Elég nehéz parkolni a városban,
ezen nem segítene a fizetős parkolás?
Mi más utat választottunk. Ideiglenes parkolókat nyitottunk a csúcsra járó
fejlesztések miatt, illetve új parkolókat
építettünk. A fejlesztések láthatóan hamarosan befejeződnek, addig sok kényelmetlenséggel járnak, amiért ezúttal is
köszönjük a város polgárainak türelmét.
Biztos, hogy most kellett ez a sok
útépítés, átalakítás választások előtt?
Tisztában voltam azzal, hogy személy szerint rám nézve hátrányos lehet
a valóban nagyon sok fejlesztés a belvárosban, de a város más részein is. Mégis
első a város érdeke, hiszen a hitelkeret
jóváhagyást azért kaptuk a kormánytól,
hogy a fejlesztésekkel nagyot tudjunk
előre lépni, például jobb legyen a közlekedés, a parkolás. A pályázatok kiírása, a szükséges tervek elkészítése, az
átláthatóságot szolgáló szigorú versenyeztetések időigényesek, most értünk
oda, hogy több beruházást átadtunk, a
többség pedig most készül. Az életnek
ez a rendje, a folyamatosság.
Mit gondol a további városfejlesztésekről?
A következő öt év sorsdöntő lesz
Jászberény számára. Folytatni kell a
fejlesztéseket, mert az uniónak ebben a
hétéves ciklusában lesznek még felzárkóztatási alapok, utána már nem. Ráadásul a mostani tervek szerint hazánk
24 százalékkal kevesebb összegre számíthat az időközbeni fejlődésünk, illetve a
Brexit miatti kisebb uniós büdzsé miatt.
Még nagyobb jelentősége lesz a tervszerű, gyors és hatékony pályázásoknak.
Ehhez a kormányon keresztül az uniót
kell megnyerni. Most a gyakorlatlanság,
a tehetetlenség nagyon könnyen lejtőre
terelheti a várost, ami évtizedekre meghatározhatja a sorsunkat.
Orvosként hogy vélekedik a kórház jövőjéről?

Az ingatlan és eszközfejlesztésekben
is sikerült lépnünk a kórházunk esetében. Ezt folytatni kell, de önmagában
még ez is kevés lenne. Ezért céloztuk
meg a nővér és orvosszálló építését,
amihez a kormány itteni állami ingatlanok befolyt összegét rendelkezésünkre bocsátotta, a szükséges másik felét
pedig ugyancsak a kormánytól reméljük megkapni. A munkaerő megszerzésének és megtartásának egyik lényegi
eleme a lakhatási feltételek biztosítása.
Ebben a kormányzatnak és a városnak
vannak közös feladatai.
Hogy vélekedik az ukrán munkavállalók városi jelenlétéről?

befektetők megnyerése.
Mi lesz a büdzsén ejtett lyukkal?
Még gondosabban kell gazdálkodni,
kétszer megnézni, hogy mit mire költünk, és persze olyan ígéreteket tenni,
ami a kiadásokat jelentősen megemeli,
felelőtlenség. Csak addig nyújtózkodhatunk a jövőben is, ameddig a takarónk
ér, ahogy minden normális ember ezt
teszi odahaza a saját családi költségvetésében. Lehet álmodni, de meg kell teremteni a megvalósítás feltételeit.
Némi áthallást érzek az ellenzékiek ígéreteire az utóbbi mondataiban.
Ettől most valóban nehezen tudjuk
mentesíteni a gondolkodásunkat, és

A legfrissebb adatok szerint az országban 44 ezer ukrán munkavállaló
dolgozik. Közülük több mint ezren
Jászberényben. A gazdasági egységeknek, cégeknek meg van a joga, hogy
akár Ukrajnában toborozzanak munkaerőt. A város a beilleszkedésüket, az
életük szabályozottságát segítheti elő
saját cégei és a város lakói érdekében.
Nem megy az együttélés konfliktusok
nélkül senkivel, de tény, hogy a rendőrkapitány úr beszámolójában külön
kiemelte, hogy városunkban ukrán
bűnözés nincs. Ezt a testület minden
ellenzéki tagja is elfogadta. Én a kampányban is elfogadom a rendőrkapitány számait és elemzését, van, aki
meggondolta magát.
A szavazás miatt talán nagyobb a
félelem...
Ez meg végképp csak kampányfogás, hiszen nem uniós állampolgárok és
nincs magyarországi lakcímkártyájuk.
Ezek bármelyikének hiányában természetesen nem szavazhatnak november
10-én sem.
A munkaerőt érintettük. Sajnos
az Electroluxnál fog felszabadulni
sok ember…
Az Electrolux globális cég, ilyen
döntést hozott, amit nem a berényi
polgármester, de egyetlen európai
kormány sem tud megakadályozni.
Nyolcszáz családot fog érinteni jövőre
ez a döntés, és a város kasszája is szegényebb lesz mintegy 400 millió forint elmaradó iparűzési adóval. Az idei
adók befolytak a tervezett szerint, gazdálkodásunk rendben van. Ezért sem
volt értelme két nappal a választás előtt
sürgősen összeülni az ellenzék javaslatára. Politikai haszonszerzésre a város
jövőre kedvezőtlenebb helyzetét nem
szabad felhasználni.
Mi lesz az Electrolux dolgozóival?
Új szereplőket kell megnyerni fejlesztésre, idetelepülésre. A héten is itt a
városban tárgyalok a külgazdasági miniszter úrral a jövőről, a lehetőségekről,
és ezt a vonalat erősítette Varga Mihály
miniszter úr látogatása is a Szatmári
Kft-nél, ahol fejlesztési támogatásról
tudott beszámolni, ami új munkaerőfelvételt is eredményez a korszerűsödés mellett. Komoly előkészületet és
folyamatos, intenzív, a kormányzattal
összehangolt erőfeszítéseket követel a

úgy látom, ez mindkét oldalon így van.
Értem, hogy nekem könnyebb a dolgom, mert az elmúlt 9 év eredményeit
össze tudtam foglalni egy kiadványban,
99 képpel évenkénti csoportosításban,
ahol mindenki láthatja, hogy men�nyit gyarapodott a város. Ez nyilvános és ellenőrizheti mindenki a maga
tapasztalatával. Az ellenzék most lép
be a politika első vonalába. Az elmúlt
ciklusokban a vagyoni, fejlesztési előterjesztéseket ellenezték, nem fogadták
el. Példaként gondoljunk a Huszárlaktanya vagy a Szatmári Malom körüli
rendszeresen visszatérő vitákra. Sem az
a gyönyörű óvoda, sem a főtéri új épület nem valósult volna meg, ha többségben lettek volna a szavazataik. Most
meg fűt-fát ígérnek.
Mire gondol pontosan?
Nem lehet egyszerre adót csökkenteni – és itt nem a kommunális adó
18 millió forintjára gondolok, amit
a lakosság 15 százaléka fizet, tehát 85
százalékot ma sem érint –, ugyanakkor
több tízmilliós tervekkel előjönni forrás nélkül. Másrészt az ígéreteik jórésze
nem városi kompetencia. Ilyen az ös�szes oktatási elképzelésük a gyerekek leterheltségének csökkentésétől a tanárok
önállóságának növeléséig. Vagy például
megígérik az elkerülő utat, aminek az
ügyét az eddigi városi többség a vállalkozókkal és a parlamenti képviselővel
közösen a miniszterelnökig vitte, és
megkezdődött az építés előkészítése a
32-es út átépítéséhez igazítva. Ebben a
megvilágításban is különösen érdekes
azt kommunikálni, hogy a város és a
kormány közötti szoros, jó együttműködésre nincs szükség.
Azért jó lenne már a 32-es és az
elkerülő út elkészülte után lenni.
Ez igaz, de ott sem lesz megállás. Az
ugyanis csak a teherforgalom kizárásával mentesít bennünket a mai állapotokhoz képest. Minőségi változás akkor
lesz a város életében, ha befejeződik a
forgalomtól mentesített főtér átépítése,
és ha sikerül felújítani a belső utakat.
Ezt ugyanúgy tudom elképzelni, mint
a porteleki bekötőút két kilométeres
szakaszának megújítását. Mi adtuk az
anyagot, a Közútkezelő, mint állami
cég a gépeket, a szaktudást és a munkaerőt. Tehát ez a siker is az együttműködésről szólt.
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Gáll főorvos életműdíja
Dr. Gáll János, a
Jászberényi Szent
Erzsébet
Kórház
Gasztroenterológia
Osztályának osztályvezető főorvosa szakmai munkája, a betegellátás
során elért kimagasló tevékenysége elismeréseként,
Batthányi-Strattman
László-díjban részesült.

Téged is
vár a
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Remekeltek
a gyorskorcsolyások

Közönségkorcsolya
időpontok:

november 9...... 17.30-22 óráig
november 16..........15-21 óráig
november 23..........15-21 óráig
Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
oldalon. (Bejárat a
Sportpálya utca felől)

Jégre fel!

m. t.
A Pesti Vigadóban, október 31-én,
csütörtökön délelőtt rendezett ünnepségen az egészségügyi munkát elismerő
díjakat adott át Kásler Miklós miniszter
és Csiki Zoltán egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár.
„A szeretettel fordulás elesett embertársaink felé meghatározta az emberiség történelmét” – fogalmazott
a miniszter, hiszen a díj névadója,
Batthyány-Strattmann László orvos ezt
a szemléletet képviselte, és azokat gyógyította, akiket mások már nem.
Batthyány-Strattmann László dúsgazdag arisztokrataként élvezhette volna az élet minden örömét, de ő az I.
világháborúban, majd azt követően is a
legnyomorultabbaknak, legszegényebbeknek szentelte életét. A kitüntetet-

tekhez szólva Kásler Miklós azt mondta: „Önök, akik ezt a díjat kapják,
ugyanezt a szellemiséget képviselik. Ez
a díj nem tudományos munkásságért
járó díj, hanem annál lényegesen több,
ez az emberség kitüntetése.”
Egyben arra kérte a kitüntetetteket,
hogy ezt a mentalistást adják tovább a
következő generációnak abban a korban, amikor a gyógyítás ősi művészetét
egyre inkább kezdi kiszorítani az egészségügyi szolgáltatások rendszere.
Nagy büszkeség, hogy 2019-ben
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
főorvosa, dr. Gáll János belgyógyász –
gasztroenterológus szakorvos BatthyányStrattmann László-díjban részesült, ez
az elismerés is bizonyítja, hogy szakmai
munkája és teljesítménye példaértékű.

Plasmage vágás nélküli
szemhéjplasztika
már Jászberényben is!
Dr. Szabó András

Jászberény, Szövetkezet út 5. fsz. 1.
K: 10.30-12.30, Cs: 15-18.30
Telefon: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu

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.

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz.: 13-18, Cs.: 8-14,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

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

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

Sűrű októbert tudhat maga mögött
a JSE Gyorskorcsolya Szakosztálya,
ugyanis minden hétvégére kijutott
a versenyből. Az alábbiakban összefoglaljuk a legjobb eredményeket.
Győriné Nagy Mariann
Október 12-13-án Zágrábban rendezték meg az Alpok-Adria versenysorozat első állomását, ahol 150 versenyző állt rajthoz. Marinka-Tóth Anna és
Schönborn Melinda mindhárom távon
diadalmaskodott, így az összetett első
helyet is elhozták. Ezüstérmet szerzett a
Tóth Tamás Olivér, Pető Bendegúz férfi,
valamint a Schönborn Melinda, Schönborn Virág és Redler Aisa összetételű női
váltó. Negyedik lett György Nimród és
Váradi Vivien, ötödik Balázs Levente
és Redler Aisa, hatodik helyen végzett
Szabó Jázmin és Balázs Benedek. További helyezések: 8. Fodor Fruzsina, 10.
György Benedek, 16. Schönborn Virág,
17. Gál Boglárka.
A következő hétvégén a csehországi Benátkyban rendezték a Danubia
Kupasorozat első állomását, ahol 230
versenyző mérettette meg magát. A
népes mezőnyben két első helyet is
szereztünk, egyéniben Major Dominik,
váltóban a Schönborn Melinda, Szőcs
Mónika Nikolett, Taczman Máté, Major
Dominik összetételű vegyes váltó révén. Ötödik lett a Taczman Máté, Major Dominik, Pető Bendegúz alkotta
váltó, Schönborn Melinda és Pető Bendegúz pedig a nyolcadik helyet érték el.
További helyezések: 13. Szőcs Mónika

Nikolett, 15. Taczman Máté.
Ugyanezen a hétvégén az utánpótlás válogatott Somogyi Barbara az olaszországi Bormioban vett részt az Alta
Valtellina kupán. 1000 m-en 3. helyet
ért el, összetettben pedig az előkelő 7.
helyet szerezte meg a 41 fős mezőnyben. Tagja volt a 4. helyet elért magyar
váltónak is.
Október utolsó hétvégéjén Debrecenben vettek részt a gyerekek a 150
versenyzőt felvonultató Csizmadia Ferenc emlékversenyen, ahol 41 éremmel a legtöbb érmet szerző csapat lett
a Jászberényi SE. Összetettben aranyérmes lett Marinka-Tóth Anna, Major
Dominik, és Zsigó Máté, valamint a
Zsigó Mátéval és Zsigó Bencével felálló
vegyes váltó. Második lett Balázs Levente, Schönborn Melinda és a Schönborn Melinda, Szőcs Mónika Nikolett,
Redler Aisa összetételű női váltó. Bronzérmet szerzett György Nimród, Tóth
Tamás Olivér, Szőcs Mónika Nikolett,
Zsigó Bence és vegyes váltóban Fodor
Fruzsina, valamint a Taczman Máté,
Major Dominik, Pető Bendegúz alkotta
váltó. További helyezések: 5. Pető Bendegúz, 6. Váradi Vivien, 7. Szűcs Márton, Kiss Kende, Arnóczki Ádám alkotta
váltó, 8. Balázs Benedek, 9. Taczman
Máté és a Schönborn Virág, Szabó Jázmin, Marinka-Tóth Anna alkotta váltó,
10. Schönborn Virág, Fodor Fruzsina,
és a Balázs Benedek, György Benedek,
Tóth Tamás Olivér összetételű váltó,
11. Szabó Jázmin, Redler Aisa, 13. Kiss
Kende, 14. György Benedek, Arnóczki
Ádám, Gál Boglárka, 18. Szűcs Márton.
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A válás generációk Tudatosság az életünkben
története

Fridvalszki Nóra gyermek és ifjúsági szakpszichológus rezidenst köszönthettük egy korábbi Keresztyén
Tudományos Kulturális Esték rendezvényen. A vendégelőadó A válás
– sérülések: megelőzés és gyógyulás
című előadásában tárta fel az érzelmi szövetség felbomlásával járó lelki
folyamatokat.
Kazsimér Nóra

Fridvalszki Nóra már tíz éve dolgozik együtt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeteivel,
család - gyermek - és anyavédelmi
intézményekkel válás témakörében.
Prezentációját a stigmatizálás veszélyeinek feltárásával kezdte, mely különösen kockázatos, ha a megbélyegzés
egy gyászfolyamatot megélő személyt
érint. A pszichológus szerint arra vagyunk hivatottak, hogy Krisztus szeretetét képviseljük a világban, ennek
pedig hangsúlyos része a bajba jutottak
megsegítése. Ne gondoljuk, hogy nem
lehetünk elég bölcsek ahhoz, hogy értő
szívünket odategyük a másik elé.
A vendégelőadó a folytatásban főként a másodlagos prevencióról szót
ejtve arra fókuszált, miként tudjuk az
ártalmakat csökkenteni, amikor már
megtörtént a baj, és miként tudjuk
megakadályozni, hogy a gyászfolyamat elmélyüljön, krónikus problémává
nőjön. „Egy válás valójában nem két
ember, hanem generációk története.” hangsúlyozta, mivel a témakifejtés során
elsősorban a gyermekeket figyelembe
véve vizsgálódtunk, ami nem jelenti azt
– tette hozzá - hogy a gyermektelen párok válása kevesebb terhet ró a felekre.
A gyermek számára a szülő a biztonságos kapcsolat jelképe, mely kötődés egész életünkre kiható, testi-lelki
immunitásunkat erősítő védőfaktor. A
szülő az, akin keresztül megtapasztaljuk az önzetlen szeretetet a világban, és
ha ez a kapcsolat megsérül vagy megszűnik, az mérhetetlen traumaként
képeződik le. „A szülőnek meg kell
mutatni, hogy lehet és szabad is kötődni, lekommunikálni, hogy egyáltalán
nem biztos, hogy mindennek válás lesz
a vége. Ez a veszteség rossz kapcsolati
mintává is válhat, később, a felnőtté
vált gyermek kötődése sem lesz biztonságos. Az, hogy jóban, rosszban mellettem lesz, nem szűnik meg a szeretete
irántam, olyan alapvető megtapasztalás, ami nélkül az ember sérülékeny. A
kötődés a mágikus kapocs.”
Fridvalszki Nóra kiemelte, nagyon
nehéz ezt jól közvetíteni a gyermekek
felé, mert a válással mindenképp egy
világot robbantunk fel, ám fontos tudni, hogy az ártalomnak vannak enyhítő
körülményei. Történjen nyílt kommunikáció feléjük, hiszen a gyermekek
születésüktől fogva monitorozzák a
szülők nonverbális kinyilatkoztatásait,
így akkor is teljesen tisztában vannak a
konfliktus jelenlétével, ha nem történik
szóváltás a pár tagjai között.
Az egyik elkerülhetetlen lépés a
kommunikáció, a szeretet változatlanságának biztosítása. „Nemes gesztust kell
gyakorolni. Attól, hogy megszűnt a szeretet a másik iránt, a másikban a szülőt,
mint a közös gyermekünk édesanyját
vagy édesapját szeretni mindenkinek
kötelessége. A gyermekeknek meg kell
teremteni a szabad, szorongásmentes
légkört, ahol a legszorongatóbb kérdéseiket feltehetik, és ezeket meg kell tudni
válaszolni.” – fogalmazott a szakpszichológus, aki a válást gyászfolyamatként jel-

lemezte, amikor nem csupán a múltat,
de azt is meg kell tanulnunk elengedni,
ami a tragédia nélkül, a közös jövőben
történhetett volna volna.
Mint megtudhattuk, a válás a legnagyobb mértékben, vagyis 43%-ban a
negyvenes éveibe érő felnőtt lakosságot
érinti, a döntés a nyugatibb, fejlettebb
államoknál jellemzően gyakrabban következik be. Emögött az életközépi válság időszaka áll, életünk derekán olyan
létkérdések feszegetnek bennünket,
melyek hatalmas teherként jelennek
meg a mindennapokban. „Be tudtam-e
teljesíteni, amit szerettem volna? Vajon
az a személy, aki mellettem van, ő fog-e
változni valaha?”

„Fontos, hogy éberek legyünk,
koncentráljunk, ismerjük fel időben a
mentálisan nehéz állapotokat. Ha valaki tudja és látja, hogy már nem lehet
helyreállítani, olyan szinten tört meg
a bizalmi tőke, akkor azt is kell látnia,
hogy emögött mindig egy életút van.
Nincs értelme új kapcsolatba kezdeni
addig, amíg nem gyakoroltunk önismeretet, és nem kérdeztük meg önmagunktól, hogy én miben voltam felelős,
miben volt mulasztásom.”
A folytatásban a különféle életszakaszok szerint vizsgáltuk, miként reagálnak a gyermekek veszteségek esetén,
mely kapcsán a fiatalok felnőttektől eltérő gyászfeldolgozása is szóba került. A
kulcs, hogy saját érdekkonfliktusainkat
félretéve a gyermeket helyezzük előtérbe, saját fájdalmainkért, sérelmeinkért
ne őket büntessük, ne raboljuk el gyermekéveiket azzal, hogy támaszként
tekintünk rájuk. Ez utóbbi kapcsán a
gyógyulás folyamatát elemeztük, mely
az alapvető fázisok mentén nemek szerint eltérő lehet.
Az előadás záró részében a megküzdési stratégiákat összegeztük. Egy
trauma tekintetében a társas támasz, az
érzések nyílt megosztása, a tervkészítés
és a jövőkép kialakítása megakadályozhatja, hogy benne maradjunk a fájdalomban, vagy apátiába süllyedjünk.
Keressük olyan emberek társaságát,
akik segítenek abban, hogy felemeljük
a tekintetünket.
Végezetül Fridvalszki Nóra az újonnan belépő fél szerepéről szólt, mely
kapcsán személyesen érintett, ugyanis
ő maga is egy mozaikcsalád tagja. „A
feladatom az, hogy a gyermekeket arra
tanítsam, hogy szeressék a szüleiket,
és hogy őket is viszontszeretik, nekem
pedig kiváltság, hogy szerethetem őket.
Ha lehetőségem van rá, elsődleges feladatom az, hogy az ő kötődési kapcsolatukat erősítsem.”

 folytatás az 1. oldalról
A program keretében folyamatosan
tájékoztató előadásokat szerveznek a járási településeknek, intézményeknek arról,
hogy saját és gyermekeink egészségéhez
csakis felnőtti felelősségvállalással, egyéni
példamutatással járulhatunk hozzá.
Október 26-án, szombaton folytatódott az említett tavalyi konferencia.
Idén a tanuló ifjúság, a családtervező
párok tudatossá válása állt a középpontban. A konferenciák a kétéves országos
„Mentális Egészségmegőrzés” című pályázat keretében valósultak meg.
Szombaton is a mentális egészség
megőrzése volt a fő téma. Szakterületükön kiváló előadókat hallgathattunk
meg a nap során.
A résztvevőket az esemény háziasszonya, Suhaj Csilla köszöntötte az
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campusának Apponyi termében.
A konferenciát Nagy András, a konferencia védnöke, önkormányzati képviselő nyitotta meg. Kiemelte, hogy a
Lelki Köldökzsinór Egyesület nemes
küldetése az emberi tudatosságra irányítja a figyelmet. Az önkormányzat
igyekszik az egyesületet támogatni céljainak megvalósításában.
„Az emberi élet – ahogyan az egyesület mottójában is szerepel – valóban
egy körforgás: születünk, elmúlunk,
örülünk, vagy épp szomorúak vagyunk.
Mindebben a lényeg, hogy minél több
tudatossággal éljük mindennapjainkat,
hogy az élet valóban élhető és élvezhető
legyen.” – fogalmazott Nagy András.
A konferencia főszervezője, dr.
Ördög János kezdte, majd zárta is az
előadások sorát ezen a napon. Előadásaiban kiemelte, hogy amit látunk, érzünk és felfogunk a világból, az mind
csak a „felszín”. Mindannyian csendre,
nyugalomra, boldogságra vágyunk. Ez
kizárólag a jelenben található, de balga
fejjel ott keressük, ahol ez nincs meg:
vagy a múlton rágódunk, vagy a jövőn
aggódunk, észrevétlen feszültségben
tartva életünket reggeltől estig, holott
tudatosan a jelenben lenne érdemes élnünk, mert az mindig békés és boldog.
Fontos, hogy újra felfedezzük ezeket az
elfeledett belső értékeinket, mindehhez
a tudatos jelenlét, éber figyelem gyakorlására van szükség.
Elhangzott, hogy ennek szellemében
alakult meg a Lelki Köldökzsinór Egyesület immár három esztendeje, amely a
fogamzástól a felnőtté válásig igyekszik
felölelni és segíteni az egyéneket, családokat, és minél inkább nyitni a külvilág
felé, hogy a küldetést mind többek megismerjék és csatalakozhassanak hozzá.
„Fontos az embereket képessé tenni
arra, hogy tudatosan kezdjenek el magukról gondoskodni és a körülményektől függetlenül megtapasztalni a boldogságot. Legelső a mentális egészség: tiszta
elmével tanulni és dolgozni. A nehéz
helyzetekben is tudjunk elfogadóak
lenni. A mentális egészségzavarok elvezethetnek a depresszióig, vagy a pánikhoz, de más szervi betegségek elindítói
is lehetnek. Indulatosakká válhatunk,
ennek nem kívánt következményével.
Mindez az öntudatlan elméből fakad. A
mai ember életéből olyannyira hiányzó
testi-lelki-szellemi jólléthez segíti hozzá
az érdeklődőket az egyesület által folyamatosan tartott, nyolc hét alatt nyolc
találkozásból álló elméleti és gyakorlati
mindfulness tréning” – hívta fel a figyelmet dr. Ördög János, aki második
előadásában számos, a tréningnek köszönhető pozitív tapasztalatokat is megosztott a jelenlévőkkel a résztvevők saját
élményeiből idézve.
A következő előadást dr. Balog Piroska klinikai és mentálhigiéniai felnőtt

szakpszichológustól hallottuk, aki házastársi konfliktusok hatásairól beszélt.
Konkrétan arról, hogy a szülők közötti
megoldatlan viták milyen tünetekhez,
betegségekhez vezetnek a gyermeki lélekben.
Kiemelte, hogy főként a 2000-es
évektől a válások száma emelkedett.
„Kimondhatjuk, hogy azoknál a gyerekeknél „evidencia”, hogy depressziósak,
agresszívek lesznek és viselkedészavarral küzdenek, akik gyakori tanúi szüleik meg nem oldott konfliktusainak.
Könnyebben nyúlnak később droghoz,
egyéb egészségkárosító szerekhez, gyakoribb közöttük a kriminalitás, az öngyilkosságra való hajlam.” – hallottuk.
Dr. Balog Piroska kitért arra, hogy
mi is a konfliktus: gyakori, intenzív,
durva, erőszakos, hangos vita. Azonban a másik „véglet” sem jó, amikor
„jeges csend” uralkodik a családban a
felek között. Amikor a szülők inkább

kerülik egymást, nem beszélgetnek, kivonulnak a vitás helyzetekből.
Van-e jó konfliktus? – hangzott a
kérdés. Kiemelte: minden családban
adódhat nézeteltérés, azonban fontos
arra törekedni, hogy azokat felnőtt módon rendezzék a szülők. A végén mindig van megoldás, kompromisszum.
Schell Gergely tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta, tréner folytatta az előadások sorát. Ő a
társas kapcsolatok fontosságára hívta
fel a figyelmet. Feltette a kérdést: ki,
hogyan áll a szomszédi kapcsolataival?
Átjárunk-e egymáshoz, vagy pont ellenkezőleg, a rossz viszony miatt bosszant a
másik jelenléte? A szomszédok legtöbb
esetben felszínesen kapcsolódnak egymáshoz, de lehet jó viszonyt is kialakítani egymás között, időnként egy-egy
kávéra átlátogatni a másikhoz és beszélgetni, ami nagyon jó hatással tud lenni
a felekre. Aki nagyon magányos és krízishelyzetbe kerül, sok esetben magára
marad mindezzel és egyedül nehezen
tudja megoldani a problémáit.
„Nagy a jelentősége a társas kapcsolatoknak, a várható élettartam is
hosszabb azoknál, akik jó minőségű,
kellő mennyiségű társas kapcsolatot
ápolnak. Kevésbé égnek ki, akiknek baráti kapcsolataik vannak. Fontos, hogy

az őket nyomasztó feszültségeket meg
tudják valakivel beszélni. Akinek több
barátja van, boldogabb.” - fogalmazott
Schell Gergely.
Barta András senior mindfulnesstanár, szupervizor és addiktológiai
konzultáns a mindfulness-ről, vagyis
a tudatos jelenlétről, annak hasznosságáról beszélt. Kiemelten szólt a különböző függőségekről, az azok által okozott rabságérzetről. A függőségek kárt
okoznak, elmondta, hogy mi magunk,
emberek alakítjuk ki függőségeinket,
amelyektől utána nagyon nehezen tudunk megszabadulni. Kipróbálunk
dolgokat, és amelyikben örömünket
leljük, elkezdünk ragaszkodni hozzá,
ami káros szenvedéllyé válhat. A történelmi Buddhát idézte, aki azt mondta,
hogy az emberek a vágyaik vonzásában
élnek és arra törekednek, hogy minél
előbb kielégítsék azokat. Vágyvezérelt
világban élünk.
„A sóvárgásnak nem kell bedőlni,
sem ellenállni, egyszerűen meg kell
tanulni ezzel együtt élni tudatosan a
jelenben.” – mutatott rá Barta András.
Dobó Katalin óvodapedagógus, pedagógia szakos tanár, bölcsész, a tudatos gyermeknevelésről tartott előadást
a hallgatóságnak. Mint mondta, a tudatos gyermeknevelés tudattalan lépésekkel kezdődik, hiszen nem tanuljuk
előzetesen azt, hogy hogyan leszünk
majd jó szülők, hogyan kell gyermeket nevelni, mindezt a gyermekünk
érkeztével tanuljuk meg.
„A tudatos gyermeknevelés első
lépése, hogy találkozzunk belső önmagunkkal, belső univerzumunkkal.
Kapcsolódnunk kell önmagunkhoz.
A mindfulness minderre nagyon jó
lehetőség, és arra is, hogy megértsük,
kik is vagyunk. Fontos a gyermekkel
a megértő, mély kapcsolat, a felelősségvállalás közös életünk történéseiért.
Irányítástól, birtoklástól mentes gyermeknevelés a cél. Mindehhez mi szülők figyeljünk magunkra, és arra, hogy
a belső konfliktusainkat rendezni tudjuk.” – fogalmazott Dobó Katalin.
Kámán Éva szociológus, mindful
motherhood tréner szintén azt hangsúlyozta, mennyire sokat tud adni egy
családnak a mindfulness, a tudatos jelenlét, a jelenben élés, az értő figyelem.
„Alapvető, hogy saját érzelmeinket
is bele tudjuk vinni a döntéseinkbe. A
rossz, fel nem dolgozott emlékeink lelki betegséget tudnak előidézni. Fontos,
hogy ne azonosuljunk a rossz állapotunkkal, a rosszkedvünkkel.” – hívta
fel a figyelmet Kámán Éva.
Az október 26-i konferencia délután ért véget konzultációval, baráti
beszélgetésekkel abban a reményben,
hogy a megkezdett munkát ebben a
közös hivatástudatban tudják a résztvevők tovább folytatni, és minél többekhez eljuttatni.

Ajánló

2019. november 7.

Alkotás spirituális háttérrel

Egy nem mindennapi komplex művészeti élmény részese lehetett, aki
ellátogatott a Magyar Festészet Napja programsorozatához kapcsolódó
eseményekre október 25-én, a Lehel
Film-Színházba. Ott, a Fejős László
grafikáit bemutató, A végtelen kezdete (om namo) című tárlat megnyitóján és azt követően pedig, egy kiállításról készült filmhez kapcsolódó
improvizációs zenei koncerten töltekezhetett művészeti impulzusokkal.

Braja Prabhu vaisnava lelkésztől a spirituális mondanivaló volt megismerhető.
Nagyon sokfajta vizuális megoldás
jelentkezik a falakon függő alkotásokon, melyek több felületkezelési megoldással készültek, mondanivalójuk
tértől, időtől független és szerves egységgé áll össze a látottakból egy vizuális

értékeket, kérdéseket és az azokra adható válaszokat. A grafikáiba rejtett és vagy
nyíltan kimondott, leírt idézetek, gondolatok az emberek lelkéhez tartó szavak,
szimbolikus formák és színek láthatóak,
amelyek képessé tehetik az alkotót és a
grafikák megtekintőit arra, hogy magunkba nézve, azokat magunkra véve
gondolkodjunk el életünk, létezésünk
eredetéről, minőségéről, jellemeiről és

Demeter Gábor
A Magyar Festészet Napja – október
18 –, Szent Lukács névnapja, aki évszázadok óta a festészet védőszentje. Tizennyolcadik alkalommal ez a nap a fény, a
szín, a formák és ritmusok, az élő hazai
festészet ünnepe. Az immáron több napos rendezvénysorozat, a Magyar Festészet Napja Alapítvány jóvoltából, Verebes György festőművész vezetésével az
egész országot átszövő, az országhatárt is
átlépő művészeti fesztivállá szélesedett.
Ennek lehetett egyik kiemelt helyszíne
Jászberény, ahol számos képzőművészeti
és társművészeti események sorával kapcsolódtak a programhoz. Ennek része
lett a nagykátai gyökerű, de sok szállal
városunkhoz kapcsolódó Fejős László
grafikus önálló kiállítása is. A végtelen
kezdete (om namo) című tárlatának
megnyitóján, Góg Zoltán, az esemény
szervezője mindezeket köszöntőjében
megemlítette.
Elhangzott okos és jó gondolatokkal teli megnyitó, két oldalról közelítette meg a kiállított grafikai műveket.
Verebes György, Munkácsy díjas festőművész részéről a szakmai, valamint

képlet. Ami pedig egységbe kovácsolja
mindezeket a megjelenési formákat, az
a spirituális háttér, amely eme vizuális
rendszert mozgatja. Érezhetően Fejős
László személyére is hat, hatott, nemcsak mint alkotóra, hanem mint gondolkodó emberre, érző lélekre.
Az alkotás számára az emlékezés, az
emlékeztetés tevékenysége, a meditáció
ideje. Ebből adódóan az alkotásai nem
csak esztétikai élménynyújtás a grafikái
megtekintőinek. Törekszik arra is, hogy
a képzőművészet olyan eszköz legyen,
amely szervesen, természetesen kapcsolódik a saját és az emberek életéhez, létezéséhez, természetéhez. Igyekszik kifejezni
már az alkotás közben a közös alapokat,

céljairól. A grafikái az érzelmi-esztétikai
töltődésen kívül, tudást tartalmazó-közvetítő, konkrét és direkt információkat
képesek eljuttatni a látáson keresztül az
emberek, a lelkek számára.
A művészeti esemény a mozi nagytermében folytatódott, ahol egyedülálló élmény részesévé válhatott a
befogadó. Az Orbis Zeneműhely koncertjét, a Szolnoki Művésztelep Jelenlét című kiállításáról, ez év tavaszán, a
kápolnásnyéki Halász-kastélyban készített különleges filmfelvétel inspirálta. A képkockákra, szinte, mint kottára
tekintve, rögtönöztek a zenészek hangszereiken, érzelmekkel és hangulatokkal ajándékozva meg a hallgatóságot.

Szabó Jánosné
A találkozó első részében a harangokról, pontosabban történetükről, készítésükről, funkciójukról volt szó. Kovács
Mihály, jászfelsőszentgyörgyi plébános A
harang című műve 100 éve, 1919-ben
jelent meg. Ennek emlékére rendezték
meg Egerben szeptember hónapban az
I. Harangtörténeti konferenciát. Mivel
jászsági kötődésű a könyv szerzője, szükségesnek tartottuk, hogy a ma kutatói is
tájékoztatást kapjanak erről a nagyszerű
műről és alkotójáról. Ördög János, az
ELTE IV. éves angol-történelem szakos
hallgatója (jászfelsőszentgyörgyi lakos)
mutatta be a szerző plébános életútját.
Ezt követően Kerékgyártó József Károly
harangkutató, az egri konferencia kitalálója, szervezője A harang című könyvről
adott részletes tájékoztatót, tartalmi és
formai értékelést. Az előadás során képet
kaptunk a harang anyagáról, hangjáról,
feliratairól, díszítéséről, felszereléséről.
„Nevezhetjük a harangot a templom szívének is, a templom harang nélkül néma
emberhez hasonlítható.” – olvasható a
bemutatott műben.
A rendezvény második részében
megemlékeztünk azon jászsági helytörténeti kutatókról, akik ebben az évben
születésük vagy elhalálozásuk kapcsán
kerek évfordulóhoz érkeztek. Róluk a
Jász Helytörténeti Kör tagjai tartottak
rövid méltatást.
Bagi Imre (1909-2008) jászapáti
tanár születésének 110. évfordulója.
Főbb munkái: Jászsági szűcs- és szűrhímzések. Ruházkodás története (benne: varróeszközök fejlődése stb.). Kékfestő Jászapátin. Kéziszövés fejlődése. A

kender és a len feldolgozásának folyamata és eszközei. Ipartestület alakulásáról és működéséről Jászapátin.
Dr. Rusvay Lajos (1901 – 1999)
jegyző halálának 20. évfordulója. Főbb
munkái:
Jászalsószentgyörgy krónikája I.,
1984. Jásztelek életrajza, 2001. Jászapáti története, 2003.
Hild Viktor (1855–1929) hírlapíró, régész, főlevéltárnok halálának 90.
évfordulója.
Főbb munkái: A Jász-Kunság történetére vonatkozó többkötetnyi kéziratos, precíz, művészi rajzaival illusztrált
munkája torzón maradt az utókorra.
Réz Kálmán (1869–1946) római
katolikus lelkész, régész, muzeológus
születésének 150. évfordulója. Főbb
munkái: A Budapesti Hírlap, a Nemzeti Újság, a Magyarország c. lapokban
tudósító volt. 1921-től a Jász Hírlap munkatársaként Toborzó álnéven
1944-ig rendszeresen közölte régészeti, helytörténeti s a római katolikus
ünnepeket méltató színes, hangulatos
cikkeit. Tevékenykedett a Hadtörténeti
Múzeum szépészeti és régészeti szakosztályában.
Zupkó Ágoston (1838–1889) római katolikus lelkész Jászdózsán, halálának 30. évfordulója. Főbb művei:
Tudósításokat küldött az Egri Egyházmegyei Közlöny részére szolgálati helyeinek fontosabb eseményeiről. JászDósa község történeti leírása. Kandra
Kabos szerkesztette. (Adatok az egri
egyházmegye történetéhez) 1885–
1886.
Dr. Kele (Kléger) József (1863–
1929) Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főügyésze, halálának 90. évfordulója. Főbb munkái: A Jászkunság
megváltása, 1903.
A Vörösek és fehérek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében (kézirat).
Jász testvérek (kézirat).

Halloween napján, október 31-én
este, haláli bulira várták a vérpezsdítő rockabillyre rémesen jót táncolni
vágyó vendégsereget a Lehel FilmSzínház galériáján.
duka
A Halloween az ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, melyet október 31-én éjszaka tartanak elsősorban az
angolszász országokban, de mára már az
egész világon elterjedt, így nálunk is hagyománya lett az ilyenkor tartott beöltözős „rémes” buliknak.
Boszorkányok, szellemek, rémisztő
zombik és a félelmetes démonok sokasága gyűlt egybe, hogy egy borzalmasan félelmetes táncos őrület részese legyen ezen
az estén. Mindehhez, a rémesen jó zenét
és fergeteges hangulatot az Ed Philips
and the Memphis Petrol zenekar varázsolta a színpadra. Modern zenei megoldásokkal fűszerezett rockabilly-jükkel hatalmas energiával és egyedülálló imázzsal
elevenítették fel Elvis Presley mindenki
által ismert slágereit. A dalokat friss és új
hangszerelésben adták elő, olykor jelentősen eltérve az eredetitől, de mindvégig
megmaradva az ötvenes évek rockabilly
hangzásánál. Röpke pihenő alkalmával
a zenekar kihirdette a „borzalmas” este
általuk legjobbnak ítélt jelmezét, mely ez
alkalommal Molnár Máriát rejtette.
A banda amerikai katonai egyenruhában lépett fel, a hangszerek korhűek,
az előadás energikus és robbanékony stílusa Elvis fénykorát idézte. A boszorkányos buli kísértetiesen kitartó közösségét
a kakasszó „kergette” csak haza.
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Programajánló
A Hendrix Project bemutatja:
Hendrix 77
November 8., péntek 21 óra
A Hendrix Project – Lamm Dávid – gitár/ének, Tomor Barnabás – basszusgitár, Molnár Dániel – dobok –, 2013ban kezdett el Hendrix-műsort játszani,
de együttműködésük már két évvel korábban kezdődött. Mindhármuk számára meghatározó hatás Jimi Hendrix változatos zenei világa, így hát igen hamar
kiderült a közös nevező.
River Bistro
Baba-Gyermek-Női Ruhabörze
November 9., szombat 13 óra
Sajnálja kidobni a megunt, az alig vagy
sosem viselt ruháját, cipőjét, táskáját
vagy éppen a csemetéje alig használt,
kinőtt ruháit? Ami nekünk régi, megunt, az másnak kincset érhet! Nyereményjáték csak a jelenlévők és a vásárlók között!
Klapka Iskola tornaterme

Harangok és megemlékezések Halloween buli

A több mint egy éve működő Jász
Helytörténeti Kör rendezvényén a
közelmúltban a Városi Könyvtárban
tartott eseményen ritkán tárgyalt, de
igen érdekes téma került terítékre.

www.jku.hu

VI. Regionális Kórustalálkozó
November 9., szombat 14 óra
A Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület szervezésében ismét megrendezésre
kerül az immár VI. Regionális Kórustalálkozó. Ebben az esztendőben, Joseph
Haydn, Bárdos Lajos és Halmos László
emlékének szentelik az eseményt, ahol
az ország négy régiójából 15 kórus lép
a közönség élé.
Déryné Rendezvényház
AB/CD Highway To Jászberény
November 9., szombat 20 óra
Az AC/DC klasszikus Highway To Hell
albumának 40. évfordulója alkalmából
szervezett országos turné jászberényi
állomása. A koncerten főleg erről a lemezről hangzanak el a már ismert, és
még nem játszott dalok, de természetesen a közkedvelt slágerek is szerepet
kapnak az este folyamán. Kapunyitás
– 19.30, Anonymus 60 – 20.00, AB/
CD – 21.30
Pótkerék Csárda
Hekiii x J-Boy és Terplán
szalagavató afterparty
November 9., szombat 22 óra
Ezúttal lesz szerencsénk bemutatni a
két szívtiptrót, vagyis a csókok királyait.
Először rezeg a föld a Jászságban, érkezik
Hekiii x J-Boy! Szalagavatós Terplános
diákoknak egész éjjel díjtalan belépés.
Az elektronikus zenei világból a legdögösebb partislágereket Benks házigazda
pörgeti majd.
Red Ring
Családi kézműves játszóház Márton napi libaságok!
November 10., vasárnap 9 óra
A játszóházban jászsági kézműves mesterek irányításával készíthetnek liba
nyakláncot textíliából, agyaglibát, liba
plakettet, sőt még kákából is libát.
Lehel Film-Színház
Családi Matiné
November 10., vasárnap 11 óra
Csipke Rózsika meséjét láthatják a Körúti Színház művészeinek előadásában.
Lehel Film-Színház
Dió-demencia információs órák
2. alkalom
November 13., szerda 16 óra
Demencia Információs Órák keretében második alkalommal kerül sor
képzésre. Témakörök: családi szerepek,
átalakult kapcsolat rendszerek. A képzésre elsősorban olyan jelentkezőket

várnak, akik otthonukban ápolnak
demenciával élő családtagot.
Helyszín: Szent Ferenc Egyesített
Szociális Intézmény, Hatvani út 35.
A digitális világ veszélyei –
Szorongok, tehát vagyok
November 14., csütörtök 18 óra
A XXI. században az online tér és a közösségi média használata megnövelte a
szorongások mennyiségét. Ezek többségéért szinte önként jelentkezik mindenki, mintha nem lenne amúgy is olykor
nehéz az élet. Mindazonáltal jó lenne
megértenünk, hogy az információs kor
jelenléte felülírta korábbi érzelmeink
egy részét, és bár segítség és jó dolog is
ez a fejlődés, mellette vigyáznunk kell
önmagunkra, a társas kapcsolatainkra.
Erről hallhatunk Tari Annamária klinikai szakpszichológus előadásában.
Ifjúsági Ház
Romhányi felolvasóest
November 15., péntek 17 óra
A Magyar Nyelv Napjához kapcsolódva
„Beszél majd az utókor, kiről?” címmel,
Romhányi Józsefről minden szinten,
Utasi Hajnalka költő, író tart felolvasóestet az író műveiből.
Városi Könyvtár kamaraterem
Bérletes színházi előadás
November 15., péntek 19 óra
A Szolnoki Szigligeti Színház vendégjátékában Karczag Ferenc, Mészáros
István és Gombos Judit előadásában,
Aldo Nicolai Hárman a padon című
színművét láthatják. Aldo Nicolai darabjának hősei egyszerű nyugdíjasok,
akiket eleinte semmi más nem köt ös�sze, csak az öregedés nyűge és a magány.
Találkozásaik egy városi padon idővel
azonban célt és értelmet adnak életüknek. A nézők elé pedig pontos képet
tárnak a társadalom perifériájára szorult
idős emberek bölcsességéről, humoráról
és szeretet éhségéről.
Lehel Film-Színház
Galériabusz Debrecenbe
November 16., szombat 8 óra
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
galériabuszt indít Debrecenbe. A programban szerepel a Nagytemplom, Szabó
Magda interaktív szobra, és a Lyceum
fa megtekintése. A Déri Múzeumban a
Munkácsy más/kép(p) című kiállítást,
a Krisztus trilógiát, valamint a Péterfia
utcában Medgyessy Ferenc emlékkiállítását ismerhetik meg. Jelentkezési határidő: 2019.november 9.
Bővebb információ és jelentkezés:
57/503-260 vagy
hamzamuzeum@gmail.com
Kowalsky meg a Vega koncert
November 16., szombat 19 óra
A Kowalsky meg a Vega Magyarország
egyik legkedveltebb zenekara. Az 1999
óta aktív banda tanulságos, mégis egyszerűen érthető dalszövegeivel és fülbemászó dallamaival minden korosztály
kedvence. Legutóbbi albumuk, az Árnyék és Fény az év elején jelent meg 11
új szerzeményel, amelynek anyagát a
legnagyobb slágereik mellett Jászberényben is bemutatják. Előzenekar, a ’90-es
évek közepén alakult, kezdetben férfiakból álló rockcsapat, a Sugarloaf együttes,
amelynek immár két éve Muri Enikő az
énekesnője. A nyár elején jelentkeztek új
albummal Sputnik címmel, amit turné
keretében mutatnak be. Kapunyitás –
19 óra, Sugarloaf - 20 óra, Kowalsky
meg a Vega - 21 óra.
Bercsényi úti Sportcsarnok
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

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Opál felhőfüggönyből szél fúj záporcseppeket
Csütörtökön felhős lesz az ég, nyugat,
délnyugat felől eső, zápor érkezhet térségünkbe, 11-17 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken továbbra is borult, ködös
idő várható, délutánra erős délies áramlás
szállít melegebb, 18 fokos levegőt fölénk.
Szombaton hideg frontra lehet számítani,
így vasárnapra újból lehűl majd a levegő,
és kisebb záporok is előfordulhatnak. A
hét elején marad a változékony idő, közepesen felhős, esős napokra van kilátás.
A népi jóslat szerint, ha november 11én, Márton napján a lúd jégen jár, akkor
karácsonykor vízben poroszkál.

Szőrös Zoltán

Gyógyszertárak
november 7. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

november 8. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

november 13. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 9. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 14. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 10. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 15. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 11. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 16. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368
november 17. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Helyrebillent egyenlőség
Két hazai meccsen szerzett egy pont
után Cegléden rangadó várt a Jászberényi FC-re a labdarúgó NB III Keleti
csoportjában. A tavaly még másodosztályú hazaiak az elmúlt 12 fordulóban
Német Gyula csapatához hasonlóan
23 pontot szereztek, szoros küzdelemre volt tehát kilátás, és az is lett…

Egészségügyi ügyeletek

november 12. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

2019. november 7.

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.

A kiállítása miatt három mérkőzéstől eltiltott Süttő Attilát, valamint
a hosszabb ideje sérült Ilkovics Miklóst nélkülöznie kellett a JFC-nek, ám
ha az első félidőt pontozásra játsszák,
jászberényi részsikert jegyezhettünk
volna fel. A taktikai csatában ugyanis a stabil védekezésből indított ellentámadásokkal többször is veszélyt
tudtak teremteni Pálinkásék az ellenfél kapujánál. Bő tíz perc elteltével a
ceglédi védelem zavarában kis híján
öngólt vétett, a 24. percben pedig a
kapus rövid felszabadítását követően
Gresó emelt centiméterekkel mellé.
Két perc múlva viszont a játékrész
egyetlen komolyabb hazai próbálkozása góllal zárult, Kovács jobbról laposan
adott be, az érkező Kun pedig nem hibázott (1-0). A túloldalon ismét Gresó
kísérletezett, balról, 17 méterről csak
kevéssel csavart a bal felső sarok fölé.
Szünet után nemcsak térfelet, szerepet is cseréltek a küzdő felek, ezúttal
a vendéglátó húzódott vissza és igyekezett kontrákat vezetni. Az 54. perc-

ben egy ilyen akció végén a felső lécre
emeltek, negyedórával később azonban
már nem hibáztak. A volt berényi Lukács lépett ki, Miski mellett is elhúzta
a labdát, majd a hálóba lőtt (2-0). Bő
húsz perc maradt, hogy a házigazda
ekkor már jól záró védelmét feltörjék
a mieink, szűk tíz elteltével sikerült is
csökkenteni a hátrányt, amikor Szöllősi
szögletéből Lakatos Gergő fejelt a jobb
alsó sarokba (2-1). Bár a ceglédiek eldönthették volna a három pont sorsát,
kihagyott ziccerük után megmaradt az
esély az egyenlítésre, ami a 88. percben
végül bekövetkezett. Gresó balról cselezett befelé, amikor buktatták, a megítélt büntetőt pedig a sértett vágta a léc
alá (2-2).
A labdarúgásban a játék képéhez és
a helyzetek számához viszonyítva olykor
csalóka a végeredmény, ezúttal azonban

helyrebillent a mérleg nyelve, igazságosnak mondható döntetlen született. Ceglédi VSE – Jászberényi FC 2-2.
A Pest megyeiek addig meddő fölényükből és ellencsapásból is gólt tudtak
szerezni, így elúszni látszott a pontszerzés esélye. Ha nem is sziporkázva,
de a hajrában az utolsó szalmaszálakat
megragadva sikerült kétszer betalálni,
ezzel továbbra is azonos pontszámmal
(24-24) áll a két gárda a 4. és 5. helyen.
A dobogósok közül a Füzesgyarmat a
Sényőt verte (2-1), míg meglepetésre a
DEAC a Gyöngyös ellen botlott (2-3).
Mivel a Tiszaújváros az ESMTK-nál
ikszelt (2-2), ők is 24 pontosak. A JFC
november 10-én, vasárnap 13.30-tól
épp az erzsébetieket fogadja, akiknek
három ponttal van kevesebb. Győzelem
esetén elléphetnek tőlük Ludasiék, és
egyúttal tapadhatnak az előttük lévőkre.

Tovább tart a mélyrepülés

A JKSE közleménye

 folytatás az 1. oldalról
A félidő végén aztán ez jelentősen
csökkent, mert Brbaklic és Pantelics beszórt egy-egy hármast és így a szünetre
már csak négy (38-42) maradt közte.
A negyedórás pihenő után állandósult a 7-9 pont közötti különbség,
a harmadik etap pedig Miller hárompontosával ért véget és ezzel öt egységre (56-61) mérséklődött a JKSE hátránya. A zárónegyed elején felcsillant
a remény az egyenlítésre is, miután
Brbaklic duplája után már csak három
maradt közte. Ettől közelebb viszont

már nem sikerült zárkózniuk, mert a
vendégek rutinos játékosai elkezdték
a hárompontosakat szórni – összesen
négyet –, és ez megpecsételte a mieink
sorsát. Tetézte a bajt, hogy a magas
játékosok, Alekszandrov és Pantelics
kipontozódtak, így hét pontos megérdemelt győzelmet aratott Forray Gábor csapata.
Jászberényi KSE – KTE Duna
aszfalt 78-85.
Legközelebb az Alba Fehérvárhoz
utaznak, majd november 17-én, vasárnap a Falko érkezik Jászberénybe.

Mező Lili Tokióba utazott
Mező Lili, a Yakuzák SE hatszoros
Európa bajnoka már Tokióban, a
Shinkyokushin Világbajnokság színhelyén tartózkodik, ahol a hétvégén
november 9-én lép tatamira. Elutazása előtt, október 31-én sajtótájékoztatót tartottak az Y Házban, ahol a
felkészüléséről kaptunk tájékoztatást.
ács
Agócs Tibor, a Yakuzák SE szakmai
vezetője a sajtótájékoztató elején elmondta, hogy a Tokióban rendezendő 12. Shinkyokushin Világbajnokság
nagy horderejű, hiszen kb. 60 ország
képviselteti magát. A férfiaknál várhatóan 128-an lépnek tatamira, viszont a
hölgyeknél sokkal szűkebb a mezőny,
mert ők kvalifikációval jutottak ki a
32-es főtáblára.
- Lili az idei Prágában rendezett
Európa-bajnokságon megnyerte az
Open kategóriát, így Európa válogatottjaként kvalifikálta magát a 32 hölgy
közé – mondta Agócs Tibor. A szakmai vezetőtől azt is megtudtuk, hogy
Mező Lili és a magyar küldöttség az
egyik legerősebb világszervezet, a VKO
Shinkyokushin világbajnokságán vesz
részt. Dr. Rácz Levente, a Testnevelési

Egyetem Kineziológiai Tanszékvezetője
diagnosztikai mérésekkel segítette Lili
felkészülését, de hozzátette, hogy az Y
Házban folyó munka nagyban hozzájárult a súlycsoport nélküli világbajnokságra való kijutásához.
- Itt nem személyiség, hanem egyéniségfejlesztés folyik, és ez hatalmas
különbség, mert e nélkül világversenyre lépni ma már nem érdemes. Lili ott
tart, hogy az egyénisége olyan verse-

A JKSE vezetősége a lefolytatott
vizsgálat eredménye alapján közös megegyezéssel szerződést bont Nikola Lazic
vezetőedzővel aki így elhagyja klubunkat.
Nikolának köszönjük az elmúlt szezonokban végzett munkáját, különösen a
tavalyi sikeres szezont, amikor is a JKSE
az eddigi legsikeresebb szezonját zárta.
További munkájához sok sikert kívánunk! A megbízott vezetőedzői feladatokat Lo Elhadji Malick látja el. Ezúton
is köszönjük támogatóink és szurkolóink
türelmét, eddigi támogatását, biztosak
vagyunk benne, hogy sikerül kimozdítani a csapatot a jelenlegi állapotból.
nyen mérettetik meg, ami más sportágakban az olimpiával egyenlő – fogalmazta meg dr. Rácz Levente. Mező
Lili nem izgul a nagy világverseny előtt.
Részben azért, mert már három alkalommal is járt a Japán viadalon, másrészt pedig az Európa-bajnokságokon
megfelelő tapasztalatokat szerzett.
– Prágába is úgy utaztam ki, hogy
nincs vesztenivalóm 19 évesen a nálamnál 7-8 évvel idősebb lányokkal
szemben. Ezáltal nagyon felszabadultan tudtam küzdeni, azaz nem volt
rajtam semmilyen plusz izgalom. Most
sincs, pedig ez egy sokkal nagyobb
verseny lesz. Elmondhatom, hogy életem legnagyobb felkészülésén vagyok
túl, amit becsületesen végigcsináltam.
Ez egy közös munka volt, mert itthon Tibiékkel edzettem, Pesten pedig
– mivel szeptembertől a Testnevelési
Egyetemre járok –, dr. Rácz Leventével tudtam végezni erőnléti edzéseket
– mesélte Lili a tőle mindig megszokott nagy nyugalommal. Többszörös
Európa-bajnokunk Japánba való kiutazását Jászberény Önkormányzata is
támogatta anyagilag. Agócs Tibor meg
is köszönte mind a városvezetésnek,
mind a vállalkozásoknak, cégeknek a
támogatást. Mező Lilivel együtt ös�szesen négy magyar versenyző utazik
Japánba a november 9-én kezdődő
Shinkyokushin Világbajnokságra.

