Fontos dolgot sosem adtam fel
Budai Lóránt polgármestert a megbízólevele
kézhezvétele után személyes témákról, a
választásról és a városról kérdeztük.
Interjú a 3. oldalon

Véget ért a kispályás bajnokság
22 heti nemes küzdelem után kialakult a
Jászberényi Kispályás Labdarúgó Bajnokság
három osztályának végeredménye.
Táblázatok az 5. oldalon

Remek rímek Romhányival

A Magyar Nyelv Napjához kapcsolódva
tartott előadást Romhányi József műveiből
Utasi Hajnalka költő, író november 15-én.
Tudósítás a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Sikeres regionális kórustalálkozó városunkban
A Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület hatodik alkalommal szervezett
Regionális Kórustalálkozó november
9-én, szombaton zajlott a Déryné
Rendezvényházban. A nagyszabású
zenei rendezvényre az ország négy
régiójából összesen tizennégy kórus
érkezett, akik repertoárjukkal Joseph Haydn, Bárdos Lajos és Halmos
László kórusművészetének adóztak.

November 19-én, kedden délután lezajlott a november 10-i megismételt
polgármester-választást követő átadásátvétel a jászberényi városházán Szabó
Tamás leköszönő és Budai Lóránt hivatalba lépő polgármesterek között.
munkatársainktól

Taczman Mária
Az őszi hétvégén zsúfolásig megtöltötték a rendezvénytermet a kórusmuzsikát kedvelők, akiket Virágné Hamar
Nóra, a Cantate Nobis Énekegyüttes
tagja köszöntött. Ismertette, hogy
Franz Joseph Haydn, a bécsi klas�szicizmus első nagy mestere 210 évvel
ezelőtt hunyt el, míg Bárdos Lajos, a
huszadik századi magyar zenetörténet
egyik meghatározó alakja 120, Halmos László zeneszerző pedig 110 évvel
ezelőtt született. A három zenei óriás
jubileuma alkalmából tizennégy kórus
tudott bemutatkozni az egynapos művészeti rendezvényen városunkban.
A köszöntők sorát Szabó Tamás leköszönő polgármester kezdte meg, aki
kiemelte, hogy Jászberény a kultúra, a
sport, a civil programok emblematikus
fővárosa, és ennek a nyüzsgő kulturális életnek a kórusok szép színfoltjai.
A műsorközlő bemutatta a délután
szakmai zsűrijét is dr. Kis Katalin karnagy, főiskolai docens és Ember Csaba
karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja
személyében. Dr. Kis Katalin örömmel
üdvözölte a nagy számmal megjelent
kórustagokat és örömét fejezte ki, hogy

ez a rendezvény azt is fémjelzi, hogy a
kórusművészet élő mozgalom hazánkban. A jászberényi találkozó különlegessége, hogy nincs versenyhelyzet és
drukk, a zsűri feladata a szakmai támogatás, biztatás, így az énekesek igazi
öröméneklést tudnak bemutatni, és
egymást is nyitott szívvel tudják hallgatni. Külön üdvözölte a szervezők Joseph Haydn kórusműveit is felelevenítő gesztusát, „melyek igazi életörömet,
sziporkázó szellemet fognak árasztani”
– hívta meg a közönséget az értő zenehallgatásra.

Ismét Jászok előadás
November 26-án és 27-én újra látható lesz Budapesten a Jászok című
nagyszabású történelmi dal- és táncjáték a Hagyományok Házában.
demeter
A Jászberényben 2016-ban bemutatott, majd a Művészetek Palotájában teltház előtt játszott Jászok című
történelmi dal- és táncjátékot a nagyközönség és a szakma is egyöntetű
lelkesedéssel várta és kitörő örömmel
fogadta. Most, három évvel később,
2019. november 26-án és 27-én a cso-

Fotó: Gémesi Balázs

Megtörtént az
átadás-átvétel

dálatosan felújított Budai Vigadóban,
a Hagyományok Háza színháztermében is látható lesz a nagy sikerű és ritkán látható előadás.
A Jászok című történelmi dal- és
táncjáték alkotóinak, létrehozóinak
elsődleges célja volt, hogy bemutassák a népcsoport rendkívül összetett,
és izgalmas történelmét, felmutassák
a jászok sokoldalúságát és tehetségét.
Az előadásban több mint száz közreműködő vesz részt, akik döntő módon
jászsági, vagy a jászságból elszármazott
művészek.
folytatás a 6. oldalon 

Balla Zoltán hajdúböszörményi kórustag Zene című versének elszavalása
után felcsendült az első összkari mű
közel kétszáz énekes előadásában. Virágné Hamar Nóra röviden ismertette
Halmos László karnagy, zeneszerző,
tanár hihetetlenül gazdag életművét,
útját Nagyváradtól Győrig, ahol zenei
műhelyre és otthonra talált. Ünnepi alkalmakra komponált kórusműve szinte
bezengte a rendezvénytermet, és hirdette, hogy élni jó és együtt énekelni
egy igazi csoda: „Zene, zene, te fülcsoda, Istentől léleknyoszolya!” – hangzott

Jászsági Évkönyv
Pethő László professzor szerkesztésében huszonhetedik alkalommal jelenik meg a Jászsági Évkönyv, ezúttal
természetesen a 2019. évi.
halász
Az évkönyv nyilvános bemutatására
november 25-én délután három órakor
kerül sor a Csányi Alapítvány Közösségi
Házában (Jászberény, Déryné utca 6.). A
hagyományoknak megfelelően lesz felkért „első olvasó”, akinek elsőként volt
alkalma a kötet tanulmányozására. Ismét
a programban vannak a szerzők ajánló
egypercesei, és meglepetés látványosság is.
A kötet tematikus szerkesztésű ezúttal is: a Művészet, História, Oktatás
és társadalom, Gazdaság és társadalom,
Sport és mozgáskultúra, Örökségünk,
Könyv és filmismertetések hét fejezetét
az Új kiadványok és internetes elérhetőségek a Jászságról összeállítás követi.
A hét plusz egy fejezetre következő
számainkban visszatérünk, ezúttal csak
két tanulmányt emelünk ki az érdeklődés felkeltéséül. Csörgő Terézia a 15 éves
Csányi Alapítványról ír a tehetséggondozás kapcsán, Hamar Katalin és Sebők
Balázs a Jászberényi fiatalok és a város
kapcsolatát elemzi.

el a megelőző szavalatban.
Elsőként a házigazda szerepében
brillírozó kórus, a nyolc éve működő
Cantate Nobis Énekegyüttes lépett
színpadra. Műsorukkal szakmai és kórusközösségi szempontból is magasra
tették a délután mércéjét Thormanné
Husznay Mária karnagy vezényletében.
Günsberger Ákos, Varró Dániel Három
limerick című versére írt kórusműve
egy igazi kuriózum volt előadásukban:
a zenei és irodalmi vicc széles mosolyt
csalt a közönség arcára.
folytatás az 5. oldalon 

Szabó Tamás szerint az esemény
lényege az volt, hogy minden, ami
folyamatban van, átkerült az új városvezetéshez, beleértve a pillanatnyi,
nagyjából háromnegyedéves „zárszámadást”, illetve az általa aláírt teljességi
nyilatkozatot. Ezt követően fontos,
hogy minél hamarabb megalakuljon
az új testület, és annak szakbizottságai
megvitassák az átadás-átvétel tartalmi
vonatkozásait. Információnk szerint a
város gazdálkodása pozitív, a december
15-ei feltöltés legalább 150-250 millió
forint pozitív szaldót eredményez.
Budai Lóránt polgármester a részletekről elmondta, hogy a délelőtt folyamán jogi szakemberek segítségével
tekintették át az iratokat, majd délután
zökkenőmentesen lezajlott a hivatalos
folyamat. Az előzetes átvizsgálásokból
kitűnt, hogy az idei év költségvetése
még tartható, azonban a jövő év elején
az első hónapokban közel egymilliárd
forintos hiány jelentkezik. Ez az érték
a költségvetés átstrukturálásával sem
csökkenthető nagymértékben. Budai
Lóránt megerősítette, az önkormányzat a testület felállásával megteszi a lépéseket, amelyek jóvoltából minél hamarabb csökkenthető ez az összeg.

Őszi harmadik a JFC
Az ESMTK elleni hazai győzelem
után a középmezőnybe tartozó Eger
vendége volt a Jászberényi FC a labdarúgó NB III Keleti csoportjának
15. fordulójában. A dobogósokkal
való lépéstartáshoz a három pont lett
volna az ideális, végül egy lett belőle.
Szőrös Zoltán
Az egy héttel korábbival azonos
kezdőcsapat lépett pályára a hevesi
megyeszékhelyen, és az első félórában
uralta is a játékot a JFC. Több lehetőség is adódott a vezetés megszerzésére,

a legnagyobb talán Gresó előtt, aki egy
bedobást követően a továbbcsúsztatott
labdát 12 méterről lőtte a jobb alsó sarok irányába. Az egri kapus, Nacsa bravúrosan, lábbal védeni tudott. Szöllősi
két lövése adott még munkát a hálóőrnek, majd a kilépő Pálinkás lábáról
szedte le jó érzékkel a labdát. Az első
játékrészben a hazaiak szinte egyáltalán
nem tudtak veszélyes szituációt kialakítani, de tartották a gól nélküli állást.
Szünet után kijjebb merészkedett
a vendéglátó, és Német Gyula csapata
rögtön büntetett.
folytatás a 8. oldalon 
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2. oldal

Város
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Pályázati kiírás jegyző
munkakör betöltésére
Jászberény Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Jászberényi Polgármesteri Hivatal jegyző
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon,
vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési
szakon szerzett okleveles közigazgatási
szakértő vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképzettség,
• legalább két éves közigazgatási gyakorlat,
• munkakörre vonatkozó egészségügyi
alkalmasság,
• vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
• 6 hónap próbaidő.
Előnyt jelent:
• jegyzői, vagy aljegyzői, illetve egyéb
vezetői munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat,
• legalább 5 év közigazgatási gyakorlat,
• jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
• a dolgozók motiválásának képessége,
• folyamatmenedzselés,
• vezetési-szervezési készség,
• empátia.
Pályázathoz csatolni kell:
• a pályázó szakmai önéletrajzát a
87/2019. (IV. 23) Korm. rendelet 1.
mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 42. §
alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),
• végzettséget igazoló dokumentumok
másolatát,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
• valamint a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázati anyagnak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést, maximum 5 oldal,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 8587. §-ai szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn,
• vagyonnyilatkozattétel-kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,
• közigazgatási gyakorlat igazolása.
Ellátandó feladatok:
• A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb
jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok.
• A Jászberényi Polgármesteri Hivatal vezetése, a hivatali Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző
hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.
Munkavégzés helye:
• Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér18.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
• határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A vezetői megbízás határozatlan
időre szól.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős foglalkoztatás.
Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Jászberényi Polgármesteri Hivatal
PH/2997-21/2015. számú Közszolgálati
Szabályzata alapján.
A munkakör legkorábban:
• 2020. január 14-től tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
• 2019. 12. 13.
A pályázat elbírálási határideje:
• 2019. 12. 19.
A pályázatot Jászberény Város Polgármesteréhez (5100 Jászberény, Lehel vezér
tér 18.) PH/8754/2019. iktatószám és a
jegyzői munkakör borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.
A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe
venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra,
amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.
A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg.
A pályázat elbírálásáról Jászberény
Város Polgármestere dönt.
A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat
eredményéről.
Jászberény Város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Egyéb lényeges információ:
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy
az adatkezelés célja: a jegyzői tisztségre
megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat
elbírálása.
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a
pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az
önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő
az adatokat az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján
kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát a
87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. sz.
melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi
és Önkormányzati Iroda illetékes ügyintézői dolgozhatják fel, valamint kizárólag
ők és az elbírálásban résztvevő polgármester ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy
eredménytelen pályázat esetén – amen�nyiben a pályázati anyagukban külön
mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik
–, önéletrajzuk egy később megüresedő
pozíció betöltése érdekében, legfeljebb 6
hónapos időtartamra megőrzésre kerül.
Ezt követően azokat megsemmisítjük.
Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó
nem tesz, akkor eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül.
Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelemi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban
talál bővebb információt, mely a város
hivatalos honlapján érhető el (www.
jaszbereny.hu).
A pályázatról bővebb információ
kérhető Tóthné Páll Ilona humánpolitikai ügyintézőtől személyesen, vagy az
(57) 505-719 telefonszámon.
A pályázati kiírás elérhető még
a Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
www.kszk.gov.hu weboldalon.
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Kálmán bácsi kilenc évtizede
Városunk megbecsült lakója id.
Szűcs Kálmán szűk családi körben,
november másodikán a Szikra Galériában ünnepelte 90. születésnapját.
m. t.
Kálmán bácsi 1929.október 31-én
született Jászberényben. 90 év hosszú
idő sok jóval és nyilván időnként ros�szal is. Szülei származása miatt kulák
prés alá kerültek fiatal évei, amelyek a
nagykátai tanyavilágban gazdálkodással
teltek. A tanya elvétele után egy tőtevényi tanyán 15 holdon gazdálkodtak,
amit később a Jászsági Állami Gazdaság
sajátított ki. Maradt a tanya és egy hold
föld, meg a sok munka.
1958-ban házasodtak össze Irénkével, majd 1959-ben Jászberénybe
költöztek. Sok munkahelye volt, nehéz idők jártak rá, mivel származása
miatt feketelistás volt. Felesége bedolgozóként dolgozott, először munkaköpenyt, majd később védőkesztyűket
varrt. Mellette nevelte a gyerekeket, és
volt egy kis háztájijuk is: disznó, csirke,
kevéske föld a Belsőszőlőben, mint abban az időben sokaknak. Nagyon szorgalmas, becsületes asszony volt, sajnos
már hét éve elveszítette a család.
Kálmán bácsi felnőtt fejjel tanult, elvégezte a Mezőgazdasági Technikumot,

majd 1969-től a szolnoki Mérésügyi Hivatal dolgozója lett, egészen 1989 év végi
nyugdíjazásáig. Mindennap utazott Szolnokra vonattal, de fel sem merült benne a
költözés gondolata. Mindvégig kitartott
szülővárosa, Jászberény mellett.
Házasságukból két gyermek született, egy lány és egy fiú, mindkét
gyermeke diplomás. Természetesen
vannak unokák, sőt dédunokák is. A
rendszerváltás után négy évig tagja
volt a FKGP-nek, az 56-os szervezetnek pedig alapító tagja. Nyugdíjazása
után is sokat dolgozott, szerette a föl-

det művelni a Belsőszőlőben, az állatokat, disznót, csirkét nevelni. Mára csak
a kert maradt, de neki már az is elég.
Szeret még különféle tárgyakat faragni,
főleg régi mezőgazdasági gépeket, és
hobbi szinten festeget is, valamint szépen rendben tartja a házat.
Kérdezhetnénk, hogy mi a hosszú
élet titka? Talán az egészség – mondja
viccesen –, meg a mértékletesség mindenben, és az, hogy az ember mindig
elfoglalja magát.
További jó egészséget, és szép éveket kívánunk Kálmán bácsinak!

Hatvan éve boldog házasságban

Az elmúlt vasárnap a Jézus
szíve templomban 60. házassági évfordulója alkalmából köszöntötte Novák
István plébános úr Mészáros Sándort és feleségét,
Csesznyik Teréziát.
Hatvan évvel ezelőtt,
1959. november 24-én álltak a jászberényi főtemplom
oltáránál Mészáros Sándor és
Csesznyik Terézia a holtomiglan-holtodiglant kimondták,
és a stólával átfogott kezeiket el nem engedték. Ketten
együtt tették meg ezt a hosszú

utat. Az első tíz évet a
négyszállási
tanyán
élték, majd 1969-ben
költöztek Jászberénybe. Két gyermeket
neveltek fel, Sándort
és Katalint. A jeles
napon köszöntötte a
család többi tagja is,
a menyük Mártika, a
vejük Feri, és két unokájuk, Máté és Balázs,
de jelen voltak a még
élő testvérek, sógornők, nászasszonyok és
nászuk is.

Karácsonyi adománygyűjtés
A „Helyet!”Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel és a TESCO
Global Zrt-vel közösen Karácsonyi
adománygyűjtést szervez november 2224. között, hogy a szeretet ünnepén senkinél ne maradjon üresen az asztal.
m. t.
Több mint egy évtizedes hagyománya
van már annak, hogy a Tesco karácsony
előtt tartós élelmiszereket gyűjt a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel együttműködve. Az összegyűjtött
élelmiszerek az Élelmiszerbank helyi partnerszervezete, a „Helyet!” Alapítvány segítségével jutnak el a rászorulókhoz. Idén

ezt az akciót november 22-24. között szervezik és bonyolítják le.
Aki vásárol a Tesco áruházban november 22. (péntek) és 24. (vasárnap) között,
és vesz egy- két darabbal több tartós élelmiszert – lisztet, cukrot, olajat, konzervet,
bébiételt –, majd miután fizet, távozáskor
átadja azokat az adománygyűjtő önkénteseknek, a vásárlással egybekötve most segíthet a rászorulóknak!
Az élelmiszereket a „Helyet!” Alapítvány gyűjti össze és osztja szét a helyi közösségekben, az arra rászorulók, például nagycsaládosok, gyermekeiket egyedül
nevelők, hajléktalanok között. Bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez, önzetlen
adományát szívesen fogadják!

Hatvan évbe sok minden belefér:
öröm és fájdalom, alázat és békesség.
Ehhez kellett az Úr kegyelme. A legnagyobb örömet mindig a gyermekeiktől
kapták, a legfájdalmasabb az életükben
az volt, amikor Dénes unokájukat hat
éves korában elveszítették.
A még előttük lévő úton szívből
kívánjuk, hogy egymásba kapaszkodva,
egymás kezét fogva, szeretetben, az Úr
ajándékozza meg őket boldog évekkel,
és áldja meg mindkét kezével!
„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét…”
(Madách Imre)

Köszönetnyilvánítás

Pap Ilona

volt védőnő (1956 - 2019. 11. 14.)
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik gyászszertartásán megjelentek, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
„Pihen a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Itt hagytál minden álmot, vágyat,
Csak a bánat és a könny maradt utánad.”
Szerető családod
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Fontos dolgot sosem adtam fel
Budai Lóránt polgármesterrel a megbízólevele kézhezvétele után, egy nappal
a hivatala átvétele előtt készült interjú. Három témacsoportról kérdeztük:
elsőként személyesebb kérdésekkel még a választásról, a hirtelen jött országos hírnévről, aztán a város vezetésének átvételéről, elvekről és technikai
részletekről, végül pedig arról a várospolitikai térről, amelyben mostantól
élünk és ő is dolgozik.
Halász Lajos
Mikor örült legutóbb annyira,
mint november 10-én?
Az öröm nem volt annyival nagyobb a második választás után az
elsőhöz képest, mint amekkora lett a
különbség. Az első győzelmet is nagy
eredménynek, nagy sikernek értékeltem. Az, hogy ilyen számban megerősítettek pozíciómban a jászberényiek,
nyilván nagy öröm volt, de nem a
számok miatt, hanem azért, mert az
emberek belém helyezték a bizalmukat
és azt mondták, ezt a változást nekem
kell elhoznom. A második választás
eredményétől függetlenül azt gondoltam, hogy amit az emberektől kaptam
és kapok folyamatosan az utcán, óriási
elismerés.
Hirtelen országosan ismert lett.
Hogy viselte?
Bizonyos körökben eddig is ismert
voltam, a választás pedig egy nagyobb
körben tett most ismertté, de azt gondolom, hogy ez nagyobb felelősséggel
jár, mint bármi egyébbel. Persze igyekszem ezzel élni és még több embernek,
még több helyen elmondani, hogy
igenis van remény arra, hogy az embereket a változáshoz segítsük.
Ennél azért zajosabb volt a sikere, itt járt vagy üzent szinte minden
nagy név az ellenzéki oldalról.
Nekem a legnagyobb nevek azok a
jászberényiek – sok ismeretlen is -, akik
eljöttek aznap éjszaka és megöleltek,
gratuláltak. Nekem ez a legfontosabb,
mert az országos politikusok eljöttek egy-két napra, sokban segítették
a munkát, de utána ők hazamentek.
A legnagyobb öröm és büszkeség számomra az a fajta fogadtatás, amit az
a több száz jászberényi okozott, akik
akkor összegyűltek az irodám és a városháza előtt. Nekik örültem, nekik
vagyok a leginkább hálás.
Milyen embernek ismeri magát –
választások előtt és után?
Nem kívánok más lenni, mint aki
voltam, továbbra is a kitartás, küzdelem és a föl nem adás jellemez. Pedig
nagyon sokat veszítettem, voltak olyan
ellenfeleim, akik mindent próbáltak elvenni tőlem, ami csak fontos és szent.
Eltökéltem, hogy ezt végigcsinálom és
az sem titok, hogy most föltettem mindent egy lapra, mert úgy éreztem, a tíz
év küzdelem vagy beérik, vagy nem.
Azt mondtam, hogy sem listán nem
akarok bekerülni, sem képviselőként
nem mérettetem meg magam, mert
vagy el tudom hozni az emberek által
óhajtott változást, vagy nem. Úgy tűnik, hogy ez a fajta visszaigazolás most
elég erősen megtörtént, úgyhogy, ha
valami erősít, az az, hogy én fontos
dolgot sosem adtam fel.
És milyen ember lesz öt év múlva?
A kitartás, az emberekkel való közös munka és a kommunikáció, ami
nagyon fontos szerintem és remélem,
öt év múlva is az tudok lenni, az tudok maradni, aki voltam és aki vagyok.
Akinek nem jelent gondot odamenni a
piacon a kofához, vagy bárkihez az utcán és megszorítani a kezét. Ez nagyon
fontos! Nyilván nagyon sok ismérve
kell, hogy legyen egy polgármesternek,
de ha nincs meg benne a minimális
emberség, akkor szerintem semmit sem

ér. A választás eredménye is ezt mutatja
szerintem. Én mindig is azt mondtam,
hogy eddig is bármelyik szavamat és
tettemet fel tudtam vállalni, és ez így
lesz a jövőben is. Aki
engem ismer, az tudja – és szerintem ez is
az eredmény része –,
hogy én egészen másfajta ember vagyok,
mint akiket megrontott a politika szele.
Igyekszem meghálálni
a bizalmat, és ha mégsem élek vele, akkor
majd dönt a többség fölöttem is, mint
ahogy eddig is döntött
mások felett.
Térjünk át a második kérdéskörre.
Hogy néz ki a polgármesteri menetrendje?
Egyelőre próbálom magam utolérni,
életstílust váltani, minél inkább megtalálni ezt a ritmust. Van
rengeteg
tennivaló,
hivatalos és kevésbé
hivatalos
egyaránt.
Nagyon sok emberrel
találkozom, és igyekszem akivel csak tehetem
személyesen
felvenni a kapcsolatot.
Folyamatosan mennek az egyeztetések és
most úgy gondolom,
hogyha minden terv
szerint alakul, akkor jövő hét vége felé
az új testület fölállhat Jászberényben.
Sok szempontból más lesz az alakuló
ülés, mint az eddigiek voltak, csak en�nyit mondhatok.
Kész tervei vannak a jövőre vonatkozóan?
Van egy határozott elképzelésünk,
de mint ahogy azt oly sokszor elmondtam, ez csak úgy fog működni, ha a Fidesz-frakció is partner lesz, tehát mint a
legtöbb esetben, ennek is konszenzusos
döntésnek kell lennie. Nem kívánok
harcolni öt éven keresztül és az előzetes egyeztetésekből arra következtetek,
hogy a másik fél sem erre készül. Mind
a bizottságok száma, összetétele, az alpolgármester, vagy alpolgármesterek
személye megegyezés alapján kell, hogy
eldőljön. Van egy elképzelésünk, nyilván a Fidesz-frakciónak is van egy és ezt
összevetve tud megszületni a döntés.
Nagyon erős polgármesteri felhatalmazása van, ez kétségtelen.
Ugyanakkor a Fidesz-képviselőknek
is. Az egyéni körzetekben hatszázzal több szavazatot kaptak, mint az
önök közös jelöltjei. Összességében
hét-hét a szavazati arány a két nagy
tömb között. Ön szerint mit üzentek
ezzel a szavazók?
Hiszek az együttműködésben az
életünk minden területén, ez itt sem
fog másként működni. Azok a rendszerek, azok a csoportok, amelyeknek
az élén van egy ember, aki megmondja a tutit, az nem fog sokáig életben
maradni. A város érdekében nekünk
együtt kell dolgoznunk. Azt üzenték az
emberek, hogy változásra van szükség,
és nyilván nem lehet elvitatni a Fidesz-

frakció létjogosultságát, erejét. Persze - ahogy mondtam -, én a fideszes
szavazókat is képviselni szeretném, az
ő érdekeiket is szeretném védeni. Nekem innentől kezdve nincs fideszes és
ellenzéki, jászberényi van és nagyon
bízom benne, hogy ezt mindenki így
fogja gondolni. Ha nekem valaki azt
mondja, hogy ez így fog elsülni, én elégedett lettem volna, hogy a kétharmados Fidesz-többségből ilyen eredményt

sikerül elérni Jászberényben. Nekem
inkább ez az üzenet.
Hol tart ma az együttműködés?
Elkezdődtek a tárgyalások a Fidesz
és közöttünk, a legmagasabb szinten
is. A választásokat követő másodikharmadik napon fölkerestem országgyűlési képviselő urat, és kértem a
segítségét és felajánlottam az enyémet.
Elmondtam, hogy szeretném a volt,
illetve valós sérelmeket félretenni a
város érdekében, és úgy vettem észre,
ezt Pócs János is így gondolja. Bár kifejezte nemtetszését a választási eredményekkel kapcsolatban, azt mondta,
hogy a város érdekében segíteni fogja a
munkát, a munkánkat. Ebben bízom
és innentől kezdve úgy vélem, hogyha
a legfelsőbb egyeztetés ilyen pozitívan alakult, akkor a Fidesz-frakció is
ugyanígy fogja gondolni. Le fogunk
ülni, és egyeztetni fogunk már az alakuló ülés részleteivel kapcsolatban is.
Ez sokak fülének kedves bizonyára. Ráfér a városra az egyeztetés,
a megnyugvás a sűrű kampány után.
Belefér ebbe a nyugodtabb légkörbe az előző ciklus eredményeinek
elismerése is? Úgy is, mint az előző
testületek tagja, aki látta a kis kiadványban 99 képen felmutatott városi
fejlesztések létrejöttét?
Kedden megtörtént a hivatalos
átadás-átvétel, melynek fontos része,
hogy mi történt az elmúlt időszakban
valójában. Ha egy oldalról beszámolunk – akkor önnél maradva a 99 eredményről –, akkor majd egy másik oldalról be lehet számolni egy másik fajta
eredményről is. Nem szabad elrejtenünk semmilyen nehézséget, visszássá-

got, vagy bármely problémát az elmúlt
ciklusból csak azért, mert konszenzusra
törekszünk. Ezúton adok tehát tájékoztatást, hogy a dokumentumok előzetes átvizsgálása során kiderült, hogy
önkormányzatunknak a jövő év elején
több, mint egy milliárd forintos hián�nyal kell szembesülnie.
Nagy ön iránt a bizalom, és nagyon nagy a konkrét várakozás, az
ígéretek betartása szempontjából.
Ígéretek
nem
hangzottak el, nekünk
programunk
volt, vállalásaink, amit
nyilván nem egyik
napról a másikra lehet
megvalósítani. Mint
ahogyan említettem,
kedden átvettem a
hivatalt és minden
erőmmel, minden nap
azon fogok dolgozni,
hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljek.
Nagyon sok minden
csak hozzáállás kérdése, nem pénz és nem
bürokrácia, hanem,
hogy valóban fontosak-e az emberek mindennapi igényei, vagy
csak látványberuházásokban és milliárdos
méretekben tudunk
gondolkodni.
Most mire gondol
polgármester úr?
Nagyon konkrét
leszek: vasárnap részt
vettem egy szemétszedési akción, és ott
elhangzott
többek
között, hogy egy-egy
bizonyos útszakaszra
például milyen típusú
fákat ültethetnénk, és
mivel szebb lenne az a rész, az emberek mindennapjai is szebbé válnának.
Nagyon minimális dolgokat is lehet
tenni annak érdekében, hogy az emberek jól érezzék magukat a saját városukban. Nagyon fontos meghallanunk
és a legkisebb észrevételeit is komolyan
kell vennünk az embereknek, és akár
ilyen vágyakat, óhajokat is ki kell elégítenünk. Ez nem pénz, ez akarat és
odafigyelés kérdése, erre vágynak, ezt
óhajtják. Biztos, hogy nem kevés olyan
ember lesz, aki azonnali változást akar,
de ha azt érzik az emberek, hogy az ő
gondjaikra odafigyelnek, az ő kezüket
megfogják, a hangjukat meghallgatják,
akkor azt hiszem, egy nagyon nagy lépést tettünk előre.
A nyilvánosságot tekintve az előző években megsokszorozódott a
lakosokkal és a cégekkel szervezett
találkozások száma. Ezeket jó példának tekinti?
Ezeknek a hatékonyságát meg kell
vizsgálni, akár a véleményládák, akár
a cégbejárások, akár a körzetbejárások kapcsán. Az emberekkel valóban
tartani kell a kapcsolatot, de hogy ezt
protokollárisan, tévékamerák előtt, arról el lehet gondolkodni. Szerintem a
városlakók között kell élni nap, mint
nap és akkor ezek mellett a problémák, visszaélések mellett, ha akar, sem
tud elmenni az ember. Elmondtam
már, hogyha eddig jól működött egyegy kezdeményezés, akkor nem kívánok azon változtatni. Nem az a fajta
ember vagyok, aki mindent borít, és át
szeretne szervezni. A jól bevált rendszer a továbbiakban is működni fog.
Ez több szegmenssel kapcsolatban is

így van. Nyilván ami eddig nem volt
hatékony, vagy szembe ment a közérdekkel, azzal szemben fel fogok lépni,
ahogy csak lehet.
Mennyi munkára, erőfeszítésre
számít az új feladata kapcsán? Kikre
támaszkodhat?
Rengeteg munkára számítok. Az
egyesület a vártnál is jobban és hatékonyabban működik. Azok a vészhangok,
hogy ez talán a választásokat kibírja és
össze fog dőlni, nem voltak helytállóak, mert egy erős és összetartó csapatról
van szó. Nyilván az ő segítségük mellett
még nagyon sok szakember van körülöttünk. A helyzetből is adódik, hogy
egyre több szakember kínálja fel a segítségét - egyébként olyanok is, akikről sosem gondoltam volna. Ha egy
igazán hozzáértő, szakértő, és a város
érdekében dolgozni hajlandó csapat
vesz engem körül, segíti a munkámat,
akkor ez a város valóban fejlődni fog
és a városba érkező pénzeket ott fogjuk
felhasználni, ahová érkeznek.
Mit gondol a polgármesteri hivatalról, az ott dolgozókról?
Én a Szent Erzsébet Kórházban
dolgoztam tizenkét évig, amíg a politika nem tett ki onnan is, és naponta
százakkal találkoztam. Nagyon sokan
ismernek, és akik ismernek, azok tudják, hogy milyen ember vagyok. A mai
napig megállítanak az utcán, hogy a
röntgenből ismernek, és milyen pozitív
és kedves voltam velük, és ezt szeretnék
visszalátni a polgármesteri székből is.
Ezt csak azért mondom, mert a hivatalban sem voltam soha rosszban senkivel, aki velem korrekt és normálisan
áll hozzám, ahhoz én is úgy állok. Egyfajta szabadabb légkör lehet most már
a városházán is. Nyilván van, akinek
kevésbé őszinte a mosolya, aki politikai
munkát végzett, attól ezt megértem.
Valaki már távozott, valaki fontolgatja
a távozását, de aki Jászberényért akar
tenni, annak helye van ebben a rendszerben, aki pedig csak a Fideszért, annak nem biztos.
Létszámstop van a közigazgatásban. Ezzel számol?
Én nem számítok a munkában
fennakadásra, hiszen aki eddig is a
városért végezte a dolgát, annak szerintem nincs oka, hogy fölálljon és
elmenjen. Még a héten szeretnék mindenkivel személyesen beszélni. Nem
összeverbuválva a dolgozókat egy helyre, és ott szónoklatokat tartani, hanem
szeretnék mindenkit a saját irodájában
meglátogatni. Ez sokkal személyesebb,
és talán ez is mutatja, hogy én teljesen
más hangulatú közös munkát kívánok
végezni, mint ami az előzőekben volt.
Honnan veszi az erőt a mindennapokban? Milyen a családi háttere?
Igaz, hogy elvált?
Az én erőm ebben a csodálatos városi közösségben, városi hangulatban
van, ami most már lassan egy hónapja tart, illetve a gyerekeimben, a velük
töltött időben. A magánéletem úgy
alakult, hogy a feleségemmel külön
élünk egymástól, ennek okairól azonban nem lenne elegáns nyilatkoznom.
A gyermekeimmel rendszeresen tartom
a kapcsolatot, ők azok, akik erőt adnak
a folytatáshoz. Próbálom őket távol
tartani ettől a világtól, a nagyot már
nem lehet, ebben ő nyakig benne van,
még ha mindig is próbáltam távol tartani ettől. De ő már elmúlt 11 éves és
az internetet használva sok mocsokkal
szembesült, amit rám zúdítottak a kormányoldalról. Ettől függetlenül, vagy
pont ezért, kitartott mellettem és végig
fogta a kezem.
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Mézes nap
November 14-én Molnár György,
a Jászsági Szatmári László Méhész
Egyesület vezetője, valamint a Jászsági Mézlovagrend tagjai tartottak
filmvetítéssel, méhészeti eszközök
bemutatásával egybekötött előadást
a méz hasznosságáról, készítéséről,
felhasználásáról.
Kelemen Csilla
Iskolánk, az NBA ebédlőjében egymást váltották a délelőtt folyamán az
alsó és felső tagozatos osztályok. – Ugye
hallottátok már a mondást, hogy édes,
mint a méz? – kezdődött a közvetlen
hangulatú előadás, amely így is folytatódott. – A méz nem csak édes és finom,
de nagyon egészséges is. Ha télen köhögtök, betegek vagytok, akkor naponta
egy-két kanál méz segíthet abban, hogy
gyorsabban gyógyuljatok meg. A mézben ugyanis sokféle vitamin megtalálható – A-, B-, és C-vitamin –, valamint
olyan alkotóelemek, amelyek segíthetnek a megfázás vagy a láz legyőzésében.
Olyan „adatokra” is fény derült,
mint a szorgos méhecskéknek egy kilogramm méz összegyűjtéséhez négymillió virágot kell meglátogatniuk. Eközben 170 ezer kilométert repülnek, ez
körülbelül annyit tesz, mintha négyszer
megkerülnék a Földet. A színes és illatos
virágok odacsalogatják a méheket, azok
pedig repkedve, táplálékot keresve juttatják egyik növényről a másikra a virágport. Tehát a méhek nélkül a zöldségek,
gyümölcsök nagy része nem létezne.
Az előadás után diákjaink jóízűen
kóstolgatták a Mézlovagrend tagjai által kínált különféle mézfajtákat, nagyokat haraptak a mézes-vajas kenyérbe, és
kortyolgatták a hársfamézzel ízesített
forró teát.

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

Köszönet
A Fogódzkodó Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a
2019. október 26-i jótékonysági báljához támogatást nyújtottak,
illetve hozzájárultak a bál megrendezéséhez:
Dr. Krikovics Istvánné, Dr. Krikovics István; Autoelektro Kft.; Batta Bizományi;
Dobrai Erika mesterkozmetikus; Iza Kincsesboltja; Molnár Méhészet (Molnár
György); Rockvillker Kft,.; Sas Textil Méteráru; Sánta & Sánta Órásüzlet;
Taczman és Társa Kft.
Dancsa András és neje; Deák Dominik; Gáspár-Szanyi Krisztina; Kasza
Lajosné; Fazekas Gyuláné; Kiss József és családja; Kocsis Antal; Kocsisné
Kovács Ildikó; Láncziné Taczman Gizella; Marzahn Szilvia; Pócs Tiborné;
Répási-Ipacs Judit; Simon Károly és neje; Szabó Jánosné; Szaszkó Béla és
neje; Székelyi Éva; Székelyi Mihály; Vass István; Vassné Kovács Katalin.
Köszönetet mondunk az egyesület tagjainak a támogatásokért és köszönet
mindazoknak, akik tombolatárgyakkal hozzájárultak a bál sikeréhez.
Nagyné Fehér Edit, a Fogódzkodó Egyesület elnöke

Téged is
vár a

Közönségkorcsolya
időpontok:

november 23..... 15-21 óráig
november 30..... 15-21 óráig
Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
oldalon. (Bejárat és parkolás
a Sportpálya utca felől)

Jégre fel!

Az ajánlat az akcióban résztvevo magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu oldalon) veheto igénybe 2019.11.04-tol 2020.02.29-ig
elozetes bejelentkezést követoen. A csomag részét képezo 21 pontos átvizsgálást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, elore meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját
a peugeot.hu oldalon találja, illetve a Peugeot-márkaszervizekben kaphat részletes tájékoztatást. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelezo hatósági muszaki vizsgát. Az átvizsgálás azt ellenorzi, hogy az ellenorzési pontokon, kontrollpontokon a vizsgálat idopontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti elore az adott pontok és/vagy a jármu
bármely más alkatrészének, berendezésének késobbi meghibásodási eshetoségét. Az átvizsgálás során az átvizsgálást végzo szakember a muszerfalon kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármu hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenorzi. A tájékoztatás nem teljes köru, a P Automobil Import Kft.
fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. A jelen hirdetés nem minosül szerzodéses ajánlatnak. A szolgáltatáscsomag tartalma és ára más akcióval,
ajánlattal és/vagy huségprogram kedvezményével nem összevonható. A feltüntetett ár 10 Ft-ra kerekített bruttó akciós ügyfélár.
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Fotók: Pesti

Jászberény, Nagykátai út 20/a.
Tel.: (57)505-300

Szolnok , Verseghy út 3.
Tel.: (56)524-090

Karcag, Madarasi út 54/a.
Tel.: (59)500-139

www.qualite.hu

Sport / Zene

2019. november 21.

Befejeződött a kispályás foci
Befejeződött az idei - 22 héten át tartó -, Jászberényi Kispályás Labdarúgó
Bajnokság, ahol az I. osztály legjobbja, egyben Jászberény bajnoka a Jászapáti
illetőségű Ézsi Trapéz-Jbfoci csapata lett.

hely
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I. osztály
Csapat:
M Gy D V LG
Ézsi Trapéz - Jbfoci
22 16 4 2 85
Csizmadia
22 11 5 6 96
B-Beton
22 11 4 7 84
Casino-Sánta Büfé
22 10 4 8 62
Sepultura
22 10 3 9 60
Har-Kis Bt
22 10 2 10 65
Officemarket
22 9 3 10 67
Rosenberger
22 9 2 11 64
Berény Barátok
22 9 2 11 77
Hamm Horgászcentrum
22 8 4 10 48
Dzsanesz
22 7 6 9 64
Víznyelők-Levrik Kft
22 2 1 19 54
Gólkirály: Német Gyula (Berény B.) 28 gól

KG
39
64
70
69
51
51
86
71
84
59
60
122

+/46
32
14
-7
9
14
-19
-7
-7
-11
4
-68

P
52
38
37
34
33
32
30
29
29
28
27
7

hely
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

II. osztály
Csapat:
M Gy D V LG
Ha bemegy gól
22 18 1 3 100
Revans
22 14 4 4 88
JP Fanatics
22 12 3 7 60
Nagykáta Oldboys
22 11 4 7 58
Mesterek 60
22 9 6 7 50
Piccoló
22 9 3 10 73
KDJ Bútorház
22 9 2 11 43
Fáy-Ters
22 9 1 12 58
Pusztamonostor
22 8 3 11 66
Káta Fc
22 7 3 12 59
Bad Boys
22 5 2 15 40
B-B Elektro
22 5 0 17 46
Gólkirály: Német Gábor: (Piccoló) 35 gól

KG
39
38
53
46
53
71
78
56
61
69
71
106

+/61
50
7
12
-3
2
-35
2
5
-10
-31
-60

P
55
46
39
34
33
30
29
28
27
24
17
12

III. osztály
Felsőház
hely Csapat:
M Gy D V LG KG +/1 Dermesztő
14 11 2 1 77 29 48
2 P.L. Tájfun
14 11 1 2 73 21 52
3 Eurocargo
14 7 2 5 31 26
5
4 Sport75-Pastriku Pékség
14 6 2 6 39 57 -18
5 +Torlás
14 6 2 6 34 28
6
6 Berva
14 4 0 10 53 56 -3
7 Törtetők
14 3 2 9 21 60 -39
8 Csontdarálók
14 2 1 11 23 74 -51
Alsóház
hely Csapat:
M Gy D V LG KG +/1 Wiski Cola
12 9 0 3 62 23 39
2 Brasil Gépsor
12 8 0 4 32 22 10
3 Sördögök
12 6 1 5 41 39
2
4 Rokkant SC
12 7 0 5 44 34 10
5 Kapufa
12 5 1 6 27 37 -10
6 Jászberényi Tűzoltóság
12 3 1 8 25 36 -11
7 Lord Söröző
12 2 1 9 22 62 -40
8 Sarok Üzletház
0 0 0 0
0
0
0
Csépán Dániel (Dermesztő) 39 gól

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

25 éve a lakosság szolgálatában.

P
35
34
23
20
20
12
11
4
P
27
24
19
18
16
10
4
0

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

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.
Jb., Szelei út vége Hrsz.: 9406. T.: 06-57/411-061 Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

www.jku.hu

5. oldal

Sikeres regionális kórustalálkozó
városunkban
 folytatás az 1. oldalról
A kórusszemlére elsőként érkezett a
Pilisszentiváni Vegyes Kórus (karnagy:
Neubrandt Ferenc), akik a sváb kultúra,
a német kórusművészet iránti érdeklődésükkel ragadták magukkal a nagyérdeműt. A világot jelentő deszkákat a
jászkiséri Pedagógus Női Karnak (karnagy: Gócza Lászlóné) adták át, akikről
elmondható, hogy nagyon sokat tettek
a jászkiséri és megyei kultúráért is. Carl
Orff Tapsrondója megihlette a közönséget, akiknek alig volt idejük a sok meglepetéstől felocsúdni. A jászberényi Lehel
Vezér Gimnázium Férfikara már magában is számottevő esztétikai élmény lenne, hát még ha elkezdenek dalolni, sőt, a
közönséget is dalra fakasztják! A Deméné
Ilonka Gabriella karnagy vezette közösség szívesen énekel együtt csupa olyan
dalt, ami egy kicsit róluk, nekik szól. A
kórusműveken keresztül tárják fel lelkük
legmélyebb titkait, mutatják meg annak
gazdagságát. Az igazi örömet ezúttal a La
Mancha lovagja című musicalből ismert
Álomdalnak a közönséggel való együtt
éneklése jelentette. „A lélek, csak az segít
tovább. Megnyílik a csillagos éj” – hangzik a katartikus dallamívű részlet szorongást, lélekgócokat oldó pár sora.
Az idén Pro Urbe díjjal kitüntetett Nagykátai Városi Kórus (karnagy:
Szokolics Zsoltné) vette át a stafétát, majd
a lokálpatrióta szívnek nagyon kedves,
jövőre húsz esztendős Déryné Vegyeskart
hallhattuk, első alkalommal Banka Sándorné karnagy vezényletében. A műsorvezető kiemelte a testvérkórusi kapcsolatokért végzett elévülhetetlen érdemeik
mellett a sokféle stílusba és alkotói korszakba kitekintő kottatárukat. A szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar (karnagy:
Lévárdi Beáta) régi vendég városunkban,
itt kapták meg öt évvel ezelőtt gálakórus minősítésüket. A Szécsény város és
környéke kulturális életében kiemelkedő szerepet játszó művészeti közösség
ezúttal a jól ismert Bárdos Lajos-művel,
a Dana-danával zárta produkcióját. A
hajdúböszörményi Daróci Bárdos Tamás
Vegyeskar (karnagy: Gáll Péter) is szívesen látott, visszajáró vendég a kórustalálkozón. A zene szárnyán elrepítették a közönséget a hajdúsági-hortobágyi rónára a
„Szerelmünk ez a föld” című vegyeskari
darabbal.
A rendezvény második felét Madarász Lajos, a vendéglátó egyesület elnöke
konferálta. Hallhattuk a Martfűi Városi
Nőikar (karnagy: Szabó Zsolt) előadásában Kodály Zoltán 150. genfi zsoltár
című klasszikusát, majd a hazaiak számára ismerős arcok álltak a színpadra
a több mint 150 éves Palotásy János
Vegyeskar (karnagy: Ecsedi Péter) soraiban. Heves megye sem maradt ki a muzikális örömünnepből: az óriási repertoárral büszkélkedő hatvani Grassalkovich
Énekegyüttes (karnagy: Molnár Tamás)
töltötte be énekszóval a novemberi, már
estébe forduló eseményt. A 2003-ban,
főként amatőr énekesekből alakult közösség főként egyházi művekkel, de számos világi és modern mű bemutatásával

is igyekszik folyamatosan formálni a közönség zenei ízlését.
A hódmezővásárhelyi Fandante Kamarakórus (karnagy: Meleg Tamás) igazi
fogalom a hazai a’cappella éneklés terén.
Az éneklés számukra igazi örömöt jelent,
egyúttal pedig olyan közeget, amely elté-

lőjében a népdalfeldolgozásból álló
kórusmű utolsó soraira utalt: „Aki a
babáját igazán szereti, az elhozza Jászberénybe dalostalálkozóra!” A Magyar
Kultúra Lovagja igazi zenei ünnepnek
nevezte a városunkban életre hívott
kórusszemlét. Üdvözölte a már pro-

rő hátterű, érdeklődésű és életstílusú embereket hoz össze és kovácsol közösséggé
hétről hétre, fellépésről fellépésre.
A hangverseny záró részében a hazai
kórusmuzsika fellegvárából, Szolnokról
mutatkozott be két együttes. Elsőként az
Ezüst Pelikán díjas, Megyei Príma díjas,

fesszionális szintre fejlődött szervezői
munkát a Cantate Nobis Énekegyüttes
és Thormanné Husznay Mária karnagy
részéről, a kórustalálkozó magas szakmai igényét, amely a zenei jubileumokat mindig szívén viselte és azon túl,
hogy életben tartja a kórusok közötti jó

98 éves szolnoki Kodály Kórus (karnagy:
Molnár Éva) dala szárnyalt, akik a szolnoki köz- és kulturális élet meghatározó
amatőr művészeti együttese, működésüket a lakosság és Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzatának elismerése
övezi. A magyar kóruskultúrát ugyancsak magas szinten ápoló szolnoki Kodály-MÁV Vegyeskar (karnagy: Juhászné
Zsákai Katalin) repertoárjával ért véget a
kórusok szemléje.
A november 7-i zenei élményt
három kórus közös előadása koronázta, melyben felcsendült a nem régen
elhunyt zeneszerző, Daróci Bárdos
Tamás Fürjecském című alkotása.
Ember Csaba zenei szakértő értéke-

kapcsolatot, lehetőséget ad új barátságok kialakítására is.
Hitet tett a zene léleknemesítő ereje
mellett az ismert Kodály-sorokkal: „Mechanizálódó korunk olyan úton halad,
melynek végén az ember géppé válik.
Ettől csak az ének szelleme véd meg.
Hisszük, hogy az emberiség boldogabb
lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni.” Utalt Moldova György gondolatára is, aki azt mondta, hogy „Csak
jó zene van, legfeljebb nem a megfelelő
helyen és nem a megfelelő embereknek
játsszák. Nos, Jászberényben jó zene volt,
jó embereknek adták elő és jó helyen!” –
búcsúzott a szakmai zsűri tagja. Viszontlátásra 2020-ban!

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

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

6. oldal

Kitekintő

www.jku.hu

Ismét Jászok
előadás
 folytatás az 1. oldalról
A műsor tematikája a jász öntudatra és összefogásra épül, középpontjában egy mai fiatal pár áll, akik előélete
elevenedik meg az előadás során, úgy,
hogy a hét főszereplő hét generációt
személyesít meg. A múltat és folytonosságot a bölcsek hordozzák, akik jelen vannak minden történetben, a két
gyermek pedig a jövő szimbóluma. A
történet során az emberi élet sorsfordító eseményei, a keresztelő, a temetés és
a menyegző is megelevenedik a színpadon. Természetesen a jászok történetének legkiemelkedőbb eseménye az önmegváltás – redemptio – is megjelenik,
énekben, zenében, táncban megmutatva az összefogás üzenetét.
A műsor rendezője és főkoreográfusa a Magyar Állami Népi Együttes
vezetője, Mihályi Gábor, a darab zeneszerzője Melis László, Erkel Ferencdíjas zeneszerző volt. További koreográfusok: Fitos Dezső, Kocsis Enikő,
Kökény Richárd, Szűcs Gábor. A grandiózus műsor táncos és énekes szólistái is a népzene és az opera műfajának
legjobbjai, valamint a Fölszállott a
páva tehetséges fiataljai. A főszereplők között van Busai Bori, a 2016-os
Fölszállott a páva szólótánc kategória
győztese, Makula Zoltán a verseny
különdíjasa, valamint a 2014-es szólótánc kategória győztesei FundákKaszai Lili és Fundák Kristóf is.
Közreműködik a Magyar Állami
Népi Együttes, a Jászság Népi Együttes, a Hírvivők Ensemble, a Magyar Állami Népi Együttes zenészei és a Jászok
vegyeskar.

2019. november 21.

Mexikó – zene, tánc és halálkultusz

Ritkán adatik meg egy népi együttes
életében, hogy egy évben kétszer is
utazhasson távoli, külföldi eseményre Magyarország képviselete céljából.
Minket idén ez a megtiszteltetés ért,
így Makaó után volt szerencsénk a
világ másik felére, a mexikói Monterrey-be is elrepülni megmutatni,
hogy milyen kincsekkel büszkélkedhetünk itt a Jászságban, illetve a Kárpát-medencében.
Balogh János
Azonban a szerencse
mögött több dolog is megbújik, évek kemény munkája, péntek estéje és szombat
délelőttje, rengeteg áldozat, veríték, kitartás, illetve
egymás és a tánc szeretete.
Utóbbi hívja haza a Jászság
Népi Együttes tagjait minden hétvégén az ország több
pontjáról, sokszor a család
mellől, a heti munka után
is a Víz utcába. Köszönjük
ezúton is a családjaink támogatását, nélkülük nem
menne, ahogy a kiutazás
sem jöhetett volna létre a
város és az állam támogatása nélkül. Ezt is köszönjük,
igyekszünk rászolgálni továbbra is a
bizalomra és büszkeséget csempészni a
szívekbe idehaza.
Utóbbi érzés gyakran minket is elöntött Mexikóban. A kétnapos kiutazást
követte tíz nap, melyek mindegyikén egy
hatvan perces műsort adott az együttes,
melyet olyannyira értékelt a kinti közönség, hogy többször előfordult, hogy már
állva tapsoltak és azt kiabálták ütemesen,

hogy „Hungria, Hungria!”.
Az ország északi részében, Monterrey városában volt a szállásunk és
onnan mentünk különböző helyszínekre fellépni. Nagyon kedves és hálás
emberekkel találkoztunk. Volt olyan
település, ahol a fellépés után gulyást
főztek nekünk a helyiek úgy, hogy életükben először készítettek ilyet. Több
mint négy órát dolgoztak vele, de
egészen jóra is sikerült! Többször arra
érkeztünk meg, hogy ki volt díszítve a
helyszín a magyar nemzeti színekkel, a
címerünkkel. Úgyhogy ezek után nem

tük megszokni a várost, az embereket,
kimerészkedtünk és beleszagoltunk a
monterrey-i hétköznapokba is. Sok
arcával találkoztunk a városnak. A sok
színes ház, a pálmafák, a mexikói ételek
utcára gőzölgő illata mellett láttuk az
elképesztő szegénységet is, ami megrázza az embert, és rájön, hogy men�nyire értékelni kell az itthoni dolgokat.
Azonban mindig, mindenkitől lehet
valamit tanulni! Náluk például az volt
a csodás, hogyan viszonyulnak a halálhoz, a halottak napjához, ugyanis
pont ebben az időben ünnepelnek ők

volt kérdés, hogy legyen bármilyen a
színpad, extra módon felszerelt, beton
vagy csúszós parketta, oda kell tenni a
műsort!
A délutáni, esti program előre meghatározott módon folyt, azonban volt
egy kis szabadidőnk is. A szervezők
elvittek minket piacra, múzeumba,
vagy éppen egy cseppkőbarlangba, de
mi sem voltunk tétlenek, ahogy kezd-

is. Tulajdonképpen egy nagy nappalivá
változott a város aznap, és nem a virágos oltárra gondolok, mert az általában
nem túl gyakori eleme a szobának, de
az oltárokon lévő személyes tárgyak annál inkább. A mexikóiak ilyenkor úgy
ünnepelnek, hogy készítenek egy kis
oltárt az elvesztett szerettüknek, amit
feldíszítenek virágokkal, tesznek rá friss
ételt és italt, illetve az elhunyt szemé-

lyes tárgyait, hiszen úgy gondolják,
hogy ezen a napon a holtak és az élők
újra találkozhatnak. Így aztán útonútfélen ilyen oltárokat láttunk, képek,
fotók, gitárok voltak mindenhol, szinte mi is találkoztunk Monterrey előző
lakóival. Megelevenedett a Coco című
Disney mese, amiből a kóborkutyák
bizony hiteles szereplők.
Erről jut eszembe, a mi történetünknek is voltak különös résztvevői, például
a gépfegyveres rendőrök, akik úgy néztek ki, mint nálunk a terrorelhárító központ munkatársai. Ők kísértek minket
minden fellépésre, és vigyáztak ránk. Szerencsére nem
volt szükség egy fegyver elsütésére sem, a golyók helyett
inkább a poénok röpködtek.
Jó hangulatban telt a két hét,
és ez köszönhető a Zagyva
bandának is – a zseniális muzsikálás mellett természetesen –, mert tehetséges zenészekkel, jó barátokkal hálás
dolog együtt dolgozni.
Összességében egy dolgos, élménydús, sikeres
turnén vagyunk túl. Úgy
gondolom, hogy a Jászság
pozitív emlékeket hagyott
az emberekben a visszajelzéseik alapján, legyen szó
a fesztivál igazgatójáról, vagy az egyik
vendéglátó falu lakóiról. Mivel nem
beszéltek nagyon angolul, ezért nem
tudtam megkérdezni, de talán van
bennük általunk egy méltó kép a magyarokról, a jászokról és a kultúránkról. Ezért aztán ne lepődjön meg senki,
hogyha csuklik, ezentúl nem tudhatja
biztosan, lehet, hogy pont Mexikóban
emlegetik.

Ajánló

2019. november 21.

Fanyar dolce vita
A Szolnoki Szigligeti Színház vendégjátékát élvezhették péntek este a
Lehel Film-Színház nézői Aldo Nicolai Hárman a padon című színművének megtekintésekor.
Kárpáti Márta
Az olasz darab dolce vita-t közvetítő életérzésébe ezúttal egy csipetnyi
fanyar íz is keveredett. A darab szereplőinek, az öregecske Boccának (Karczag
Ferenc) és Luiginek (Mészáros István),
valamint a friss-nyugdíjas Ambranak
(Gombos Judit) inkább már csak az emlékeiben élt az édes élet. Az idős trió
egy olasz kisváros csendes parkjában
talál egymásra, ahol a napok folyamán
igazi barátság szövődik közöttük. A
park padján elhangzó beszélgetéseikből
kibontakozó élettörténetek mély társadalomkritikát fogalmaznak meg.
A fanyar humorba és drámába
ágyazott szarkazmussal tűzdelt mondanivaló éppúgy megérinti a magyar
nézőt is, mint az olaszt vagy bármelyik
egyéb nemzet fiát. A generációs problémák a fejlett országok bármelyik részén hasonlóak, függetlenül az anyagi
helyzettől. A család mellett is magányos
nagyszülők, akik a feleslegesség érzésével küzdenek vagy az esetleg utódok
nélkül megöregedő emberek, akik idegenektől koldulják a szeretet morzsáit.
A betegségektől, haláltól való rettegés,
a kiszolgáltatottságtól való félelem az
életkor előrehaladtával egyre erősebbé
váló érzés. A minőségi emberi kapcsolatokra való vágyódás gyakran inkább a
hasonló problémákkal küzdő társakban
lel megértésre, mintsem a saját gondjaikkal elfoglalt családtagok, az örökké

rohanó, sokszor önző fiataloknál. Ez a
lelki kötődés erősödik eltéphetetlen, szó
szerint sírig tartó barátsággá a két idős
férfi között. A kortalanságot nem isme-

rő szerelmi vonzódás is finoman helyet
kap a színpadon Ambra és Luigi közt,
amelyet Bocca bájos féltékenyen megpróbál szabotálni. A három öregember
az álmodozásba menekül a valóság elől.
Terveket szőnek egy jobb, szabadabb
életről, amelyhez a vonatjegyet a két férfi meg is vásárolja. Az eszükkel tudják,
hogy őrültségre vállalkoznak, azonban
nem félnek a szívükre hallgatni és készek
belevágni életük utolsó nagy kalandjába. Az álmodozásnak a tettek mezejének
határán mint egy észre térítő atyai pofon
a halál keze vet véget.
A három remek színész kiválóan
megtalálta az egyensúlyt az életigenlő
humor és az elmúlás drámája között.
Játékukban ugyancsak jutott hely a telt
házas közönség és egymás szórakoztatására. Még a helyi polgármester-választást is sikerült pikánsan belefűzni a darabba, mely bravúrért kitörő nevetés járt
jutalmul. A darab végén pedig az egész
játékért járt a megérdemelt vastaps.

kárpáti
2009 óta ünnepeljük hivatalosan a
magyar nyelv napját. Kezdetben áprilisban köszöntöttük megkülönböztetett napon édes anyanyelvünket, nyolc
éve pedig november 13-án tisztelgünk
irodalmi rendezvényekkel a magyar
nyelv szépsége előtt. Ebben az évben a
Városi Könyvtár Romhányi József író,
költő, műfordító, humorista, forgatókönyvíró munkásságát emelte ki az
ünnepnap alkalmával.
A Mézga család, Doktor Bubó,
Mekk mester, Frédi és Béni, Ludas Matyi, Hófehér figuráit senkinek nem kell
bemutatni. A Romhányi József tollával
jegyzett ikonikus megnyilvánulásaik

szinte szállóigévé váltak. Azt viszont
kevesebben tudják, hogy Romhányi
operalibrettókat és musical szövegeket
is fordított. Valóságos nyelvzseni volt,
nem csak anyanyelvének, de az ógörög,
a latin, az olasz, a német nyelveknek is
tudója. Széles körű műveltsége az általa
megalkotott fogalom, a „kultúr-showbiznisz” mesterévé tette. Dolgozott
forgatókönyvíróként, költőként, humoristaként, műfordítóként, a Magyar
Rádió dramaturgjaként, vezette a Magyar Televízió szórakoztató osztályát.
Munkásságát szinte már csak a halálos
ágyán Magyarország Érdemes Művésze
díjjal ismerték el.
Becenevéhez, – amelyet állítólag ő
maga talált ki - méltón fáradhatatlanul
hányta a rímeket. Legkedvesebb témája
az Esopus fabulái nyomán keletkeztetett
állatversek voltak, ahol az állatok emberi karaktereket ábrázolnak. Eme versek
elegye a Szamárfül című kötet, amiből
a műsor folyamán Utasi Hajnalka is felolvasott néhány szellemes költeményt,

derűt csalva a népes közönség arcára.
A versek mellett számos érdekességet is hallhattunk Romhányiról. Megtudtuk például, hogy kiváló apa volt.
Lánya, Ágnes szerint a világ legjobb
apukája. Rímeit Ágnesen tesztelte és
ha a gyerek nem értette, átírta a költeményt. Megtudtuk azt is, hogy a két
kőkorszaki szaki forgatókönyve eredetileg prózai mű, csak a magyar átirat a
makáma stílusú versforma. Elsősorban
ennek köszönhette rendkívüli sikerét
Frédi és Béni sztorija. Az angol szöveget képkocáról képkockára szinte
lekottázta. A zeneművészet egyébként
sem állt távol tőle, hiszen eredetileg
zeneművésznek, brácsásnak készült, de
egy sajnálatos sérülés miatt ezt az álmot
fel kellett adnia. Helyette maradt a zenei művek szövegkönyvének fordítása,
például a ma is sikerrel játszott Macskák című musical, amelynek bemutatóját már sajnos nem érhette meg.
Romhányi sokszínű életének egyik
állomása az orosz hadifogság volt, ahol
szintén a humor, a borzalmak között
is az életigenlése mentette meg a halál torkából. Hastífuszban szenvedett,
amelyből kigyógyulva zenekart alapított, így szórakoztatva az őröket. Ennek
köszönhette, hogy a konyhára került
és megúszta három évi raboskodással.
Talán ott tanult meg főzni, amely tudományt később is szívesen gyakorolta.
Barátai sűrűn látogatták a kerti főzőcskézések, grillpartik alkalmával.
Nem csak barátai, családtagjai, kollégái kedvelték, de egy ország szerette,
szereti ma is az intelligens humorú
költőt. Kígyónak lábsó, madaraknak
fogsor, diktál a beteg, írja a doktor. Beszél majd az utókor, kiről? A rímhányó
Romhányi Józsefről.

7. oldal

Programajánló
Belvárosi Esték
November 21., csütörtök 16 óra
A Belvárosi Esték sorozatában A föld és
a ló szerelmesei a Blaskovichok címmel
- Gócsáné dr. Móró Csilla, az MMgMKBlaskovich Múzeuma igazgatójának előadására kerül sor. A Jász Múzeumért Alapítvány az esemény rendezője, melyen a
részvétel ingyenes.
Jász Múzeum
Igézet
November 21., csütörtök 18 óra
Kövi Szabolcs meditatív koncertje vetítéssel. Lelki feltöltődés pánsípon és okarinán
megszólaló dallamok erejével.
Déryné Rendezvényház

Remek rímek Romhányival

A Magyar Nyelv Napjához kapcsolódva „Beszél majd az utókor, kiről?”
címmel Utasi Hajnalka költő, író tartott felolvasó estet Romhányi József
műveiből november 15-én, péntek
délután a könyvtár kamaratermében.

www.jku.hu

Keresztyén tudományoskulturális esték
November 21., csütörtök 18 óra
A stressz és a reprodukciós nehézségek (női
meddőség) összefüggései címmel dr. Lakatos Enikő református lelkész, a mentális
egészségtudományok doktora tart előadást
a Keresztyén tudományos-kulturális esték
sorozat következő előadásán.
Református gyülekezeti ház
Csillagász előadás
November 22., péntek 18 óra
Hasznos-e valamire a csillagászat címmel
Frey Sándor, a CsFK Konkoly Thege
Miklós Csillagászati Intézet főmunkatársa tart előadást.
Városi Könyvtár Kamaraterem
EKE JC Gólyabál
November 22., péntek 19 óra
Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campus Hallgatói Önkormányzata szeretné életben tartani a jászberényi Gólyabál
régi hagyományát, ezért ebben az évben is
megrendezi az eseményt. Az egri hagyományokhoz kapcsolódva itt kerül sor a Gólyák
számára az eskütételre, akik a rendezvény
után hivatalosan is elhagyják a Gólya titulust és Rókává avanzsálnak. Program: 19
óra Kapunyitás, 20 óra Ünnepi megnyitó,
20.30 DJ Martin Glare, 21.30 Tombolasorsolás, 24 óra: DJ Attila Kun.
EKE Jászberényi Campus
Ossián
November 22., péntek 19 óra
Az Ossian Reményhozó című lemezének
bemutató turnéja. Vendégzenekar: Invader.
Kapunyitás – 18.30-kor, Invader – 19 órától, Ossian – 20.30-tól.
Pótkerék Csárda
Hírös Gasztroszínház
November 22., péntek 19 óra
A Berényi Borklub keretében a Hírös
Gasztroszínház előadása látható Benedek
Peti vendégszereplésével. „A kultúra tálalva”, és lesz hozzá bor is!
Déryné Rendezvényház
RétegHANG
November 23., szombat 16 óra
Interaktív HANGműhely – Szilágyi
Rudolffal, aki képzőművész, tanár, szervező és 15 éve kísérletezik zenével is.
Hangkollázsait, improvizációit több fantázianéven készíti. UEUM, Jacobus CURA,
dzsémszGOND, dj kOMa… A látogatók
betekintést kapnak Szilágyi alkotó metódusába, témáiba, a műfajok közti kalandozásába, amit maguk is kipróbálhatnak a közös
hangkollázs készítése során.
Főnix Műhely
Klasszikus utazás
November 23., szombat 18 óra
Rendhagyó, ismeretterjesztő klasszikus
zenei koncert. A zene és az irodalom találkozása. Közreműködik: Sas Zoltán, a budapesti Színművészeti Egyetem színművész
szakos hallgatója. Az előadás szerkesztője,
műsorvezetője, koordinátora, fellépője: Sas
Dániel zongoraművész.
Déryné Rendezvényház
Születésnaposok Éjszakája
November 23., szombat 21 óra
Ez az este egy kicsit más lesz mint a többi,
pontosan egy éve bulizunk együtt az éjszakában. Sztárvendég: Kunu Mário.
Ifjúsági Ház
Klubkoncert
November 23., szombat 21 óra
Színpadon a Cry Free, a magyar Deep
Purple's Favourite Tribute Band. A csapat
zenei koncepciója kellő tisztelettel és zenei
alázattal megközelített, minél hitelesebb

reprodukció, fenntartva az egyéni átdolgozás lehetőségét, ahol lehet és érdemes. A
legnagyobb slágerek többféle verzióban is
felcsendülnek a bulikon.
Lehel Film-Színház galéria
Látványtánc Gála
November 24., vasárnap 10 óra
A Kolibri SE sportolóinak évadzáró bemutatója. Egy Látványtánc Gála keretében mutatják meg tudásukat. Az egyesületnek egyben szezonnyitó is az esemény,
hiszen sportágukban a versenyek időszaka most kezdődik.
Ferencesek tere 1. Sportcsarnok
Jászsági Évkönyv – 2019
November 25., hétfő 15 óra
Pethő László professzor szerkesztésében
huszonhetedik alkalommal jelenik meg a
Jászsági Évkönyv, ezúttal a 2019. évi. A
hagyományoknak megfelelően lesz „első
olvasó”, a szerzők ajánló egypercesei, és
meglepetés látványosság is a Csányi Alapítvány Közösségi Házában.
Déryné utca 6.
Komiszkenyér –
Görgei Artur válogatott írásaiból
November 26., kedd 17 óra
Görgei tábornok a napi- és hetilapokban,
illetve folyóiratokban megjelent kisebb,
időnként egyébként kötetnyi terjedelmű
írásai kiegészítik és kiigazítják az emlékiratok egyes állításait, emellett bepillantást nyújtanak ennek a nem mindennapi
elmének a gondolatvilágába. Dr. Ócsai
Antal amellett, hogy kórházi főorvos,
megbecsült Görgei kutató is, és már számos alkalommal bizonyította, színésznek
sem utolsó. Ismét hallhatjuk egyszemélyes előadói estjét Görgei Artúr írásaiból,
lebilincselő tolmácsolásában.
Szikra Galéria
Bakancslista
November 26., kedd 18 óra
Az én EL Camino-m. Körei Nagy Kristóf
2019 nyarán teljesítette a Világörökség részét képező spanyolországi El Camino-t,
több mint ezer kilométert gyalogolva.
Városi Könyvtár kamaraterem
JÁSZOK- történelmi dal- és
táncjáték a Hagyományok Házában
November 26., kedd és 27. szerda
Újra látható lesz Budapesten a Jászok
című nagyszabású történelmi dal- és
táncjáték. A 2016-ban Jászberényben
bemutatott, és most, november végén a
Hagyományok Házában megtekinthető
összművészeti alkotás a jászok összetett
történelmét viszi színpadra monumentális és egyedi látványvilággal, különleges
zenekísérettel és táncprodukciókkal.
Hagyományok Háza, Budapest
Egy másik világ kapujában
November 28., csütörtök 17 óra
Elmosódnak a valóság és a képzelet közti
határok Kazsimér Nóra és Dinai Zsófia
könyvbemutatóval egybekötött tárlatmegnyitóján. A varázslatos fotográfiákon
és az interaktív előadáson keresztül most
beléphetnek egy misztikus világ kapuján,
ahol csupán a fantázia szabhat határt.
Városi Könyvtár kamaraterem
Kapcsolatok hálójában
November 28., csütörtök 18 óra
A belső és a csoportos erőforrások megtalálása, stratégiák és élmények feltérképezése, és gyakorlattá tétele lesz a feladata
a foglalkozásnak, amelyet Gulyás Zsuzsa
kineziológus vezet. A belépés ingyenes!
Főnix Fészek Műhelyház
50 éves a Lehel Táncklub
November 30., szombat 18 óra
Jubileumi összejövetelre várja a társastánc
kedvelőit, köztük régi táncosait a Lehel
Melody TSE. A bál programjait táncbemutatók, kiállítás, videovetítés színesítik.
Zenél Csősz János és zenekara. Információk: Molnár Anna 30/363-1290,
lehelmelodytse@chello.hu
Ifjúsági Ház
Szezonzáró König Remember AllStars
November 30., szombat 22 óra
Jön az idei utolSHOW König Remember,
ahol ismét előkerülnek a 2000-es évek
legnagyobb zenei kedvencei. Érkeznek
a rég nem látott rezidensek Dj Well és
Banffy személyében!
Aranysas Rendezvényház
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Ragyogó nyomot hagyva csöpörög az ősz
Csütörtökön a szerdai esős időjárás után
felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható, napközben 15 fok valószínű. Péntekre
visszatér az erősen felhős idő, enyhe ködre,
gyenge záporra lehet számítani. Hétvégére
marad a közepesen borús, szeles, de zömében
napsütéses, száraz időjárás, a legmagasabb napi
hőmérséklet 12 fok körül alakul. Hétfőn azonban már gyülekeznek a fellegek, melyek keddre
újabb égi áldást, enyhe lehűlést hoznak.
A népi jóslás szerint, ha november 25-én,
azaz Katalin napján zord, hideg az idő, akkor
karácsonykor eső valószínű.

Nehezen nyert a listavezető
Továbbra is tart a sérüléshullám a jászberényi kosárlabdacsapatnál, és irányítót sem sikerült még igazolni, így a
vendég listavezető szombathelyi gárda
volt a vasárnapi mérkőzés esélyese.
Mégis majdnem meglepetés született.
Ács Tibor

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
november 21. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

november 22. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 27. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 23. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 28. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 24. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 29. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 25. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 30. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 26. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

december 1. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
november 23. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu
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Jászberény város 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 berényi gárda az elmúlt héthez képest bővült, mivel Búzás Bence felépült
betegségéből. A mérkőzés 0-7-tel vette
kezdetét, de aztán szép lassan magára talált a hazai gárda és Alekszandrov vezérletével kezdett zárkózni. Az első negyed
végére (14-18) négy egységgel vezetett
a tavalyi bajnok. A második negyedet
vehetjük felejtősre, mert hét perc elteltével mindössze két duplát produkáltak a
mieink, így 13 pontos (25-38) szombathelyi előnynél kezdődött a nagyszünet.
A pihenőt követően aztán nagyot
fordult a kocka, hiszen mind támadásban, mind védekezésben óriásit javult a
hazai gárda játéka. Ebben a negyedben
már három trojkát is sikerült elsüllyeszteni a Falco gyűrűjében. Rujákék meg is
nyerték ezt a negyedet 21-11-re és így
az utolsó negyed már csak hárompontos
(46-49) vendégelőnnyel kezdődött. A
zárónegyedben sem csüggedt a berényi
legénység, sőt két alkalommal is már
csak egy ponttal voltak lemaradva a

Őszi harmadik
a JFC

 folytatás az 1. oldalról
Pálinkás tette ki balra a labdát
Gresónak. Az éppen az Egertől Jászberénybe került játékos kitűnően adott
középre, az érkező Szemere pedig a kapu
jobb oldalába fejelt (0-1).
Feljebb tolták állásaikat a házigazdák,
de egy fölé szálló fejesen kívül továbbra
sem kellett izgulni a csapatot elkísérő
berényi drukkereknek. A 75. percben aztán Gajda vitte keresztbe a labdát, majd
kissé balról, mintegy 22 méterről kilőtte
a bal felső sarkot (1-1).
A 83. percben nem sok híja volt a
fordításnak, ám Miski lábbal hárított,
négy perc múlva a másik oldalon Sándor labdájával Szöllősi mutatott be remek cselsorozatot, melynek végén nagy
helyzetben, hét méterről a léc fölé emelt.
Egy perc múlva ugyanő veszélyeztetett,
Nacsa védett, a lefújás előtt pedig még
az egriek kontráztak egyet, de végül sikerült blokkolni a kísérletet.
Eger SE – Jászberényi FC 1-1 (0-0)
Az első negyvenöt percben biztos
előnyre is szert tehettek volna a mieink,
a szünet után szerzett gól után viszont
az egriek kerültek fölénybe. Igaz, komoly helyzet nélkül jött össze nekik az
egyenlítés, felbátorodva azonban benne volt az újabb gól is a játékukban.
Az utolsó tíz percben nagy hajrát
kivágó JFC-nek sem kellett volna sok,
hogy megszerezze a győztes találatot,
ami ezúttal „benn maradt”, az egy gól
egy pontra volt elég.
Az ESMTK legyőzte a Ceglédet (10), így a mieink a két pont elvesztése
ellenére a Pest megyeieket megelőzve
felléptek a dobogóra. A listavezető Füzesgyarmat rangadón verte a Tiszaújvárost (1-0), előnyük négy pont a DEAC,
és nyolc a jászberényi gárda előtt. 15
meccs után az őszi idény befejeződött,
de két tavaszról előrehozott játéknap
még vár a csapatokra. Ludasiék épp a
tabellát vezető Füzesgyarmat otthonába
látogatnak november 24-én, vasárnap,
13 órától. Az ellenfelet fűtheti a vis�szavágás vágya, mivel az 1. fordulóban
1-0-ra alulmaradtak Jászberényben. Remélhetőleg most is lesz okuk keseregni!

Fotó: Gémesi Balázs
Falcotól. A végjátékban aztán, ha nehezen is, de hozta a kötelezőt a listavezető.
Jászberényi KSE - Falco-Vulcano
Energia KC Szombathely 60-65
– Gratulálok a csapatomnak a mai
teljesítményhez. Profin, férfiasan álltunk
a mérkőzéshez, és a körülményekhez
mérten jó teljesítményt nyújtottunk.
Még mindig jobban kell védekeznünk
és hatékonyabban támadnunk, és akkor
a folytatásban nyerhető mérkőzések után
örülhetünk majd – nyilatkozta Lo Elhadji

Malick megbízott edző a mérkőzés után.
Ehhez még annyit tehetünk hozzá, hogy
tényleg nagyon nagyot küzdöttek a fiúk,
és egy kis szerencsével akár meglepetést
is okozhattak volna. Petőfi Áron elnöktől
megtudtuk, hogy továbbra is gőzerővel
keresik a csapat irányítóját. Mindenesetre nem könnyíti a helyzetüket, hogy egymásután három alkalommal is idegenbe
utaznak, és majd csak december 21-én
játszanak hazai pályán, amikor a ZTE
együttesét fogadják.

Világbajnok erőemelők
Október 20-27 között rendezték a szlovákiai Érsekújváron a GPC Erőemelő
Világbajnokságot, ahol kitűnő eredményeket értek el a jászberényi versenyzők.
Tóth Ivett az ifjúsági nők mezőnyében,
felhúzásban 135 kg-os teljesítménnyel
világbajnoki címet szerzett. Ugyancsak
világbajnok lett Száraz Bálint is, aki fekve-

Rövid hírek
Jégkorong. Jégkorongcsapataink
közül ezúttal két együttes lépett jégre a
hétvégén, és mindkét gárda szereplését
siker koronázta. Az OB III-ban szereplő Lehel HC Szombathely vendége
volt. Az Érdi Jégcsarnokban lejátszott
mérkőzésen 6-3 arányban verték Bathó
Andrásék a Pingvineket. Az OB IV/B
csoportban a Lehel HC Amatőr korongozók pedig az Újpesti Ragadozók vendégei voltak, és 4-1 arányban nyertek.

nyomásban a juniorok -75 kg-os súlycsoportjában 147,5 kg-os teljesítménnyel lett
első. Bordás Dorina még rajtuk is túltett,
hiszen guggolás és felhúzás versenyszámban is a dobogó tetejére állhatott. Varga
Ernő is remekül versenyzett, ő fekve-nyomásban, a Masters-3 korosztályban a -75
kg-os súlycsoportban - 127,5 kg-os nyomással -, ezüstérmet szerzett.

Asztalitenisz. A jászberényi pingpongcsapatok legutóbbi eredményei:
NB II.: NGS UNION Jászberényi ASE
– Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi
Tér 9-9. NB III.: NGS-U JASE - Eötvös
Diák-Pedagógus SE (Orosháza) 15-3.
Birkózás. November 16-án rendezték Kecskeméten a Balla József
Meghívásos Nemzetközi Gyermek Birkózóversenyt. A Jászberényi Birkózó
Clubot Lagzi-Kovács Balázs (32 kg) és
Baráth Hunor (38 kg) képviselte. Balázs
a döntőben szerb ellenfelet kapott, akit
sikerült legyőznie, így súlycsoportja
legjobbja lett. Hunor is remekül birkózott a döntőben, ahol mindenképpen
sikernek mondható az ezüstérme.
Látványtánc. A Kolibri SE fiatal
táncosai (képünkön) Debrecenben vettek részt a „Dance Stage” elnevezésű
nemzetközi táncversenyen, ahol arany
minősítést kapott: Birgés Anna, Juhász
Nóra és Szatmári Bianka, valamint a
Kenyó Anna - Borics Olga duó. Az un.
kiemelt versenyen (ruha, koreográfia,
gyakorlat stb.) szintén arany minősítést
kapott Kenyó Anna, sőt e mellé egy
különdíjat is átvehetett. Ezüst minősítésben Lencs Nóra, bronz minősítésben
pedig Smidt Sofi részesült.

