Programajánló

A Papiron negyed évszázada

December havi ajánlónkból
városunk legfontosabb kulturális- és
sporteseményeiről tájékozódhatnak.
Ajánló a 6-7. oldalon

A Papiron Kft. ügyvezető-tulajdonosával,
Gondos Gabriellával beszélgettünk a helyi papírírószer vállalkozás idei születésnapja apropójából.
Interjú a 3. oldalon

Lovak és nemesek

A Belvárosi Esték soron következő eseményén
a világhírű versenylóról, Kincsemről és
gazdájáról hallhattunk érdekességeket.
Tudósítás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 48. szám (XXXI./48.)

Megállapodás az
Electroluxnál

Újság

2019. november 28.

Jászberény város lapja

A Jászság Kincses Kalendáriuma

Keddi információnk szerint közel két
hónapon át tartó konstruktív egyeztetést követően szociális megállapodást
kötött az Electrolux Lehel Kft. és dolgozói érdekképviseleteinek vezetősége. A megállapodás aláírását követően
döntés született arról, hogy a szeptember 10-én, az Electrolux Csoport
által bejelentett szervezeti átalakításokra a jászberényi szervezetnél 2020.
február 1. és 2021. január 31. között
kerül sor, és legfeljebb 800 Electrolux
munkatársat érint.

Turisztikai workshop és helyi termék
kiállítás volt a Déryné Rendezvényházban november 21-én, csütörtökön a megyei rendezvény-sorozat
negyedik állomásaként.
Kárpáti Márta

munkatársunktól
– Az Electrolux Lehel Kft. és a dolgozói érdekképviseletek vezetősége közötti
konstruktív egyeztetéseken mindkét fél
kiemelt célja az volt, hogy méltányos
és humánus megállapodás jöjjön létre
az átszervezésekben érintett dolgozóink
helyzetének átfogó rendezése érdekében
– emelte ki dr. Gönczy Sándor, az Electrolux Lehel Kft. ügyvezető igazgatója, az
Electrolux európai alelnöke.
Antal Csaba, az Üzemi Tanács és a
Központi Üzemi Tanács elnöke szerint
a tárgyalások eredményeképpen átfogó
szociális megállapodás született. – Arra
törekedtünk – fogalmazott –, hogy
ahol lehet, a felmerülő egyéni igényeket
is figyelembe vegyük. A megállapodásban megerősítettük többek között az új
többletjuttatások bevezetését, a végkielégítést, illetve a felmondási időre járó
bér mértékét, valamint a nyugdíjas és
védett korú munkavállók munkaviszonya megszűnésének feltételeit is.
folytatás a 8. oldalon 

Meghívó alakuló
testületi ülésre
Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületét a 2011. évi
CLXXXIX törvény 43. § (2)
bekezdésében biztosított
jogkörömben eljárva,
figyelemmel az SZMSZ-ről szóló
7/2013. (II.14.) önkormányzati
rendelet 23. § (1) bekezdésében
foglaltakra

2019. december 2-án
(hétfőn) délután
15 órára

alakuló ülésre
összehívom.
Az alakuló ülés helye: Déryné
Rendezvényház nagyterme.
Napirend:
1. A Képviselő-testület
alakuló ülése, tisztségviselők
megválasztása.
Előadó: Budai Lóránt
polgármester
2. Egyebek
Az alakuló ülésre minden
érdeklődőt tisztelettel várunk.
Jászberény, 2019. november 26.
Budai Lóránt polgármester

Brandek,
logók, piacok

November 25-én, hétfőn délután a
Csányi Alapítvány Közösségi Házában ünnepélyes keretek között mutatták be a frissen megjelent, Pethő
László professzor által szerkesztett
27. Jászsági Évkönyvet.

ték jelenlétükkel a rendezvényt, melynek
színvonalát a Csányi Alapítvány tehetséges mentoráltjainak zenés-irodalmi műsora emelte.

Kazsimér Nóra
A megjelenteket Hábenciusné Balla
Andrea mentor köszöntötte, külön tisztelettel üdvözölte az évkönyv főszerkesztőjét, dr. Pethő Lászlót, a Jászsági Évkönyv
Alapítvány kuratóriumi elnökét, dr. Kertész Ottót, valamint a Csányi Alapítvány
operatív igazgatóját, a Justitia Regnorum
Fundamentum díjas dr. Radoszáv Miklóst, aki a könyv első olvasójaként ajánlotta figyelmünkbe a rendkívül szerteágazó témaköröket feldolgozó kiadványt.
Budai Lóránt polgármester, továbbá a
képviselőtestület tagjai – Nagy András, dr.
Gedei József, Balogh Béla – is megtisztel-

A kedvcsináló, fotográfiákkal színesített beharangozó videóból már előtűntek szemelvények a hét művészetet,
történelmet, oktatást és társadalmat,
gazdaságot, sportot és kultúrát felölelő
fejezetekből, melyekről dr. Radoszáv
Miklós előolvasó szólt részletesebben.
„Mire a végére értem, úgy éreztem
magam, mint amikor gyermekkoromban a Kincses Kalendáriumot olvastam.
Egyrészt nagyon sok mindent megtudtam a jászokról, de leginkább azt mutatta be számomra, hogy ez a kistérség,
és ez a közösség, a jászok évszázadok
óta mennyire kemények, makacsak, de
amibe belefognak, azt biztos, hogy végigcsinálják. Itt olyan erők mozognak,
és olyan erő van az itt élő emberekben,
amely meg is tud mutatkozni, nem
csak egy pillanatnyi helyzetben, hanem
abban is, ahogy megtartja önmagát egy
kisebbség, ahogy keresi a múltját.
folytatás a 11. oldalon 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum Iroda szeptemberben és novemberben helyi termék
kiállítást és szakmai fórumot tartott
kézművesek, őstermelők, KKV-k és a
szolgáltatói szektor - szállodák, éttermek – bevonásával. A megyében négy
településen – Mezőtúron, Cserkeszőlőn, Tiszafüreden és zárásképp Jászberényben várták az érdeklődőket az informatív fórumra.
folytatás a 2. oldalon 

Tervszerűen Nem lesz Visszavágott remények
alakul a kórházfúzió
költségvetés
Előző heti számunk címoldalán megírtuk, hogy lezajlott a távozó és az új
polgármester közötti átadás-átvétel.
Budai Lóránt milliárdos hiányt jelzett a város jövő évi költségvetésében. Megkérdeztük az átadó polgármestert, Szabó Tamást is ez ügyben.
halász
Logikusnak tűnik, hogy önt kérdezzük a költségvetésről, hiszen az
eddigiekért viselte a felelősséget. Jó
helyen érdeklődünk?
Megalakult a Fidesz frakció Tamás
Zoltán vezetésével, a testületi- bizottsági struktúrára, személyi kérdésekre vonatkozóan majd őt keressék.
Ugyanakkor a frakciótól azt a feladatot kaptam, hogy a Budai Lóránt által
a milliárdos költségvetési hiányról közölt információt kezeljem a sajtó előtt,
tájékoztassam a közvéleményt a mi
álláspontunkról.
folytatás a 8. oldalon 

Az elmúlt napokban sajtóorgánumokban felröppent a hír, hogy több tucat,
orvoshiánnyal működő kórház összevonásra kerül. Közéjük sorolták a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat is, amely
alaptalan híresztelésnek bizonyult.
k. m.

Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője közösségi oldalán azonnal cáfolta
a hírt, miszerint a megyében a Jászberényi
kórházat Szolnokhoz csatolnák. Az álhírt
Orbán Viktor miniszterelnök levelével támasztotta alá.
Idézet a miniszterelnök képviselőnek
írott leveléből: „Tisztelettel tájékoztatom,
hogy a kormány ülésein a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórházra vonatkozó előterjesztés
nem szerepelt, következésképpen a nevezett
kórház Szolnokhoz történő integrálásának
ügye semmilyen módon nem merült föl.”
Sinkó-Káli Róbert, a Szent Erzsébet
kórház igazgatója szintén közösségi oldalán
nyilatkozott az álhírrel kapcsolatban. Mint
írta, még a hír megfogalmazása is pontatlan. A berényi kórházban minden marad a
régiben, nem terveznek csatlakozást.

Gyorsan „kitavaszodott” a magyar labdarúgás harmadik vonalában, miután
a hétvégén az előrehozott 16. fordulóban léptek pályára a Keleti csoport csapatai is, köztük a Füzesgyarmatra látogató Jászberényi FC. A hazaiak a szezon
eleji vereségért szerettek volna visszavágni.
Szőrös Zoltán
Német Gyula gárdája abban a reményben indult a határ közelében található Békés megyei településre, hogy
a küzdő felek közötti nyolcpontos
különbséget csökkenti, vagy legalább

megtartja. A listavezető házigazda ellen
biztatóan kezdtek a mieink, Gresó beadása épphogy magas lett Pálinkásnak,
pár perccel később Sándor indításával
ismét Pálinkás veszélyeztethetett volna,
de védője beérte, így odalett a helyzet.
folytatás a 12. oldalon 

2. oldal
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Akit a munka éltet Brandek, logók, piacok

Vasárnap, november 25-i kilencvenedik születésnapja előtt egy nappal
köszöntöttük Szappanos Gézát családja és a körzet képviselője társaságában Seregély utcai otthonában.
kárpáti
Szappanos Gézát nem csak a jelenlévők, de egykori kollégái és tanítványai is szép számmal köszöntötték,
akik képeslapokkal kívántak további jó
egészséget, szeretetben eltöltött éveket
az idős szabó mesternek.
A jászberényi születésű mesterember
kilencven éven át hű maradt városához,
családot is itt alapított. Feleségével hatéves koruktól ismerték egymást, hiszen
osztálytársak voltak a református iskolában. A honvédségtől való leszerelést
követően házasodtak össze, egy lányuk
született, aki egy fiú és egy lány unokával örvendeztette meg szüleit. Hála
istennek az idős szülők, nagyszülők még
ma is együtt tölthetik napjaikat.
Géza bácsi életét mindig a munka
töltötte ki, szabadidejében is dolgozott.
A Szabó KTSZ-ben kezdete inaséveit
és innen is vonult nyugdíjba számos
elismeréssel, kitüntetéssel több mint
negyven év munkaviszony után. Dolgozott szabóként, majd szakoktató,
tanműhelyvezető is volt. Kollégái és
tanítványai megbecsülték, szerették.
Műhelyében készítették annak idején
a Jászság Népi Együttes nadrágjait, de
szabtak például balett tütüket is. A keresetét piaci árusítással egészítette ki,
sokan megfordultak a sapkás standnál,
ahol feleségével saját termékeit árulták.

Mindemellett nyulakat is tenyésztett,
több mint két évtizeden át. Az állatokat
az ÁFÉSZ vette át, azután tőlük még
Olaszországba is importálták a nyulakat. A kereskedést a csernobili katasztrófát követően hagyta abba, amikor a
húsért az olaszok alig akartak fizetni.
A műhely zaját, az anyagégetésből
keletkező kellemetlen szagokat a Ne
szűrben pihente ki. Ötvenegy éven át
művelte fáradhatatlanul az első dűlőben ültetett szőlőt és gyümölcsöst. Volt,
hogy 5-6 hektó bor, 40-50 liter pálinka
is készült a Neszűr ajándékából. Azért
azt hozzá kell tenni, hogy Géza bácsi
alaposan megdolgozott a nedűkért.
Volt, hogy hajnalban már munka előtt
kiment, hogy előkészítse a permetvizet,
délután pedig újra visszatért és sötétedésig kinn maradt. Véleménye szerint
az ott szívott jó levegő, a testedzésnek is
beillő kemény fizikai munka és a napi
egy-két deci neszűri jó bor miatt élhette meg egészségben a kilenc évtizedet.
Még a múlt évben is kijárt a szőlőbe,
de sajnos egy kerékpáros baleset véget
vetett a hobbiként művelt munkálkodásnak. A telket eladták, mára már
csak a kerti munka maradt. A szellemi
frissesség megőrzésében a rejtvényfejtés
segít, amihez Géza bácsi sokszor már
hajnali négy órakor hozzálát.
Ehhez a fizikai és szellemi erőhöz
gratulált és kívánt további szép, egészségben, szeretetben eltöltött esztendőket Tamás Zoltán képviselő, aki a
virágcsokor mellett Orbán Viktor miniszterelnök dokumentumba foglalt
jókívánságait és a város közösségének
köszöntését is közvetítette.

Időt ajándékoznak
A Szent Ferenc Egyesített Szociális
Intézmény tavaly két alkalommal
csatlakozott a JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
kampányszerű önkéntes akciók szervezéséhez. Ebben az évben önállóan
folytatta az önkéntes akciók szervezését, ennek keretében a felhíváshoz
csatlakozók időt/élményt ajándékoztak az idősek részére.
m. t.
Most felhívásukkal önkéntes programra invitálják Jászberény város közéleti szereplőit, a városban működő
intézmények, szervezetek vezetőit az
Advent időszakában, december 4-én
szerdán 10 órától fél tizenkettőig Önzetlen szeretettel az idősekért címmel.
A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézménybe (Jászberény, Hatvani

út 35.) szervezett program fókusza a
játék, a játékosság, a mesélés, a vers, a
zene, a mozgás.
Terveik szerint az önkéntesek 3040 percben saját érdeklődési körüknek
megfelelően időt/élményt ajándékoznak az otthon lakóinak. A felajánlások lehetnek klasszikus játékos programok – sakk, malomjáték, puzzle,
kártyajáték, ország-város játék –, ill.
csoportos játékok, mesélés, verselés,
zenés, mozgásos tevékenység, közös
kézműveskedés, az önkéntesek érdeklődéséhez, kreativitásához kapcsolódva.
A szervezők a jelentkezéseket egy
rövid e-mailben várják – amelyben
szerepel, hogy ki milyen tevékenységet
vállal és annak mi az eszközigénye –. a
következő címre: 20.kulturalis@gmail.
com. A visszajelzések után a jelentkezők részére megküldik a program hivatalos meghívóját.

 folytatás az 1. oldalról
A rendezvénysorozat elsődleges célja szakmai segítséget nyújtani a helyi
termékfejlesztéshez. A rendezvény támogatja a potenciális kereslet és kínálat
összeegyeztetését a termelők és kézművesek, illetve a szolgáltatók között.
A felkért előadók bemutatták az új
trendeket, jó gyakorlatokat, valamint
külön előadások keretében marketing
és értékesítési témákban képezhették
magukat a résztvevők.
Berényben délelőtt kilenc órára várták az érdeklődőket, akik nem csupán a
városból, de szerte a Jászságból érkeztek.
Az egybegyűlteknek mindenek előtt
Hubay Imrének, a megyei közgyűlés elnökének üdvözletét tolmácsolta a moderátor. Az elnöki köszöntés valóban
hiteles volt, hiszen Hubay Imre maga
is biogazdálkodóként helyi termékekkel
igyekszik a hazai piacon jelen lenni politikai megbízatása mellett.
A program menetrendje Göcző
Ágnesnek, a Marketing Jam Trend Kft
munkatársának előadásával folytatódott, aki a jelenlévők érdeklődési körére szabva tartotta meg prezentációját
Nélkülözhetetlen marketing eszközök
címmel. Az előadás első perceiben végzett rövid bemutatkozás keretében kiderítette, ki milyen célból látogatott el

a fórumra, illetve milyen területen tevékenykedik. Így megismerve egymást
kiderült, hogy az érdeklődők között
méhész, homoktövis-termelő, kézműves textilfestő, biokozmetikum-készítő,
marketinges szakemberek, jótékonysági alapítványi munkatársak, kézműves
tevékenységek népszerűsítésével foglalkozók vannak jelen. Kifejezetten a
számukra osztott meg hasznos tanácsokat Göcző Ágnes a leginkább javasolt
marketing eszközökről, a vállalkozást
segítő virtuális és a fizikai térben való
megjelenésről.
A weboldal készítés, a digitális

megjelenés sokak fantáziáját izgatja,
hiszen az egyik legnépszerűbb marketingfogás, amely könnyen, gyorsan
sok emberhez képes eljuttatni a terméket. A téma iránt érdeklődőknek
osztott hasznos tanácsokat Ferge Balázs Webáruházak sikeres üzemeltetése
című előadása.
A kávészünetet követően Takács
Zsuzsa, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala képviseletében Eligazodás a
szellemi tulajdon útvesztőjében címmel tartott prezentációt, majd zárásképp egy üzleti jó példát tárt a hallgatóság elé Varga Marianna teaszakértő.

Sikeres pályázók a Jászságban
A Magyarország Kormánya által meghirdetett Magyar Falu Programban a
Jászság települései összesen kétmilliárd
610 millió 356 ezer forintot nyertek.
Magyarország Kormánya eltökélt a
magyar vidék fejlesztése és fejlődése mellett, ezért 2018-ban meghirdették a Magyar Falu Programot. Pócs János, a Jászság
országgyűlési képviselője és a polgármesterek összefogásával idén jelentős összeget
sikerült elnyerni a régió településeinek,
amelyet a vidék fejlesztésére fordíthatnak,
vonzóbbá, élhetőbbé, fejlettebbé téve a
Jászság falvait.
A pályázat tizenöt kategóriában kínált fel lehetőséget, amelyből a Jászságban tíz félét sikerült kiaknázni. Egyházi
közösségi terek fejlesztésére Jászalsószentgyörgy 21.357.495, Pusztamonostor
14.999.970 forintot kapott. Nemzeti és
helyi identitástudat növelésére Jászágó
önkormányzata 21,271,987, Jászboldogháza 14,996,520 forintot nyert el.
Orvosi eszközök beszerzésére pályáztak
legtöbben sikerrel. Jánoshida 2,999,987,
Jászalsószentgyörgy 2,985,793, Jászbol-

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

dogháza 2,999,986 forintot fordíthat
ilyen célra a kormány jóvoltából. Óvodafejlesztésre Jászivány pályázott sikerrel.
Önkormányzatuk 29,978,471 forintot
kapott az államtól. Önkormányzati utak
felújításnak kormány pénzből Jászdózsa örülhet, ahol 19, 093,639 forintot
fordíthatnak a hasznos célra. Egyházi
közösség tulajdonában lévő temető fejlesztésére Jászjákóhalma kapott ötmillió
forintot. Óvodaudvar fejlesztésére szintén három sikeres pályázatot hagytak
jóvá a Jászságban. Jászfelsőszentgyörgy,

Jásztelek és a parlamenti választókerületet tekintve hozzánk tartozó Tiszasüly
egyenként közel ötmillió forintot nyertek el. Temetőfejlesztésre Jászszentandrás
kapott ugyancsak kevés híján ötmillió
forint összeget. Falu és tanyagondnoki
szolgáltatás támogatására Jászfelsőszentgyörgy 14,975,231, míg Jászszentandrás
14,989,999 forintra pályázott sikeresen.
Eszközfejlesztés közterület belterületi fejlesztésére Jászboldogháza Községi
Önkormányzata kereken tizenöt millió
forintot nyert el.

Emlékezés

SZABÓ PÉTER
halálának 10. évfordulójára

„Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet,
De a kegyetlen halál
mindent összetépett.”
Soha nem felejtünk.
Szerető feleséged és
családod

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Harmath
Antal

(1948-2019)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönet dr. Antonio de Rocca
háziorvosnak és asszisztenseinek,
Anitának és Ildikónak
odaadó munkájukért.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Varga Istvánné
szül.: Turoczi Rozália
(1924 - 2019)

temetésén részt vettek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
„Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága, jó szívét, két dolgos kezét
áldd meg Atyám, s mi köszönjük, hogy
Ő lehetett a mi édesanyánk.”
Szerető családja

Szatmári Gyuláné
szül.: Halasi Anna
(1941-2019)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet az ápolást segítő
orvosoknak, ápolóknak, gondozóknak.
Köszönet a IUSTA Temetkezési
Vállalat dolgozóinak.
Mérhetetlen fájdalommal
búcsúzunk:
fiad, lányod, unokáid.

Kerek Istvánné

Pócz Klára – Kati –
(1954 - 2019. 11. 21.)
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik gyászszertartásán
megjelentek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Szerető férjed és fiaid
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A Papiron negyed évszázada
Városunk legnagyobb papír-írószer
vállalkozása idén ünnepelte megalakulásának huszonötödik évfordulóját. A céltudatos kezdetekről, a vásárlói igények kielégítése érdekében
történő folytonos megújulásról és a
közeljövő terveiről Gondos Gabriellával, a Papiron Kft. ügyvezető-tulajdonosával beszélgettünk.
Kazsimér Nóra

elkövetkezendő hónapokban már a jövő
évi iskolaszezonra vonatkozó rendelést
adom le, ahogy minden év január végén
a soron következő karácsonyi trendet is
ismernem kell.
Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy a Papiron cég sikerességének titka az egyediségben, a minőségben rejlik.
Egyrészt olyan színes árukínálattal
rendelkezünk – 30 ezer termék van jelenleg az üzletben –, ami nagyon kevés cégnél található meg az országban.
Emellett a legfőbb szempont mindig a
minőség volt, nem a szerény termékek
forgalmazása. Amit kiemelnék még, az
a megújulási képesség, hogy meg tud-

A Papiron Kft. több mint két évtizede városunk egyik meghatározó,
generációkat kiszolgáló vállalkozása.
A főként irodaszerek, iskolaszerek,
nyomtatványok, Samsonite és dekorációs termékek forgalmazásával foglalkozó cég széles
körben nyújt megoldásokat,
legyen szó akár magánszemélyek, vállalkozások, vagy
közületek megszokott, esetleg
egyedülálló kívánalmairól.
Repüljünk vissza egy kicsit az időben ahhoz a korszakhoz, amikor megfogant a
Papiron üzlet megnyitásának
gondolata. Miként alakultak
a kezdetek?
Abszolút a nulláról építettem fel a céget, semmi olyan
dolog nem volt, ami gondolkodásra ösztönzött volna, zsigerből indítottam és azzal is tisztában voltam már akkor, hogy
az álmomat valóra váltom.
Megelőzőleg a Jászsági Áfésznál
dolgoztam, amikor elhatároztam, hogy szeretnék önállóan
vállalkozni. A helyszín minFotó: Álomgyár Fotóstúdió
dig is az Apponyi tér volt, bár
nyolc évbe telt, mire fel tudtam vásá- tam őrizni a rugalmasságomat, nem
rolni az üzlethelyiséget. Először 130 csak emberként, hanem cégvezetőként,
négyzetméteren indult a bolt, majd a cégként is. A legnagyobb erényünk tefalak kibontásával, és a gyógyszertár át- hát a rugalmasságunk, hogy hajlandóköltözésével alakult ki az a színtér, me- ak vagyunk lekövetni a változásokat.
lyet a vásárlóközönség ma ismer.
Van valami, ami mindig előre visz, és az
Ha valaki belép az üzletbe, ko- az elégedetlenség. Mindig jobbnak lenrántsem egy hagyományos papírbolt ni, még többet tenni. Nekem a hobbim
látványa tárul a szeme elé.
egyben a munkám is. Úgy nem lehet
Ennek az az oka, hogy sosem mások fennmaradni, ha csak a profitot nézi az
munkája érdekelt, sosem törekedtem ember. Leginkább az kell, hogy szívvel
arra, hogy másokat kopírozzak, leköves- lélekkel szeresük, amit csinálunk, mert
sek. Mindig igyekeztem saját kútfőből, ha belülről nincs meg a tűz, nem lehet
elemi ösztönből fejleszteni. Számtalan hosszú távon boldogulni.
kreatív szakmát, dekoratőri, lufi deA termékek tekintetében hogyan
koratőri, virágkötészeti, lakberendezői érvényesül ez a szemlélet?
képzést végeztem, melyek hozzájárultak
Minden kategóriában van olyan
az arculat kialakításához. Ha valame- termék, mely minőségében, specifikuslyik termékben fantáziát látok, akkor ságában, újszerűségében illeszkedik a
minden bizonnyal bekerül a polcokra, fentebb megfogalmazott szemlélethez.
ugyanakkor a kereslet-kínálatnak min- A Faber-Castell kifejezetten dobodig, minden esetben találkoznia kell.
gós nálam. Láttam hogyan készülnek
Kreatív személyiségként fontos a ceruzák, tudom, mekkora gondot
az inspiráció. Mi az, ami a leginkább fordítanak a minőségre, hogy milyen
ösztönzőleg hat önre?
vizsgálatokon megy keresztül, mire a
Nagyon sokat utaztam, utazom a gyermek kezébe kerül az adott termék,
világban, és minden egyes alkalomkor és mennyire figyelnek oda, hogy tényvalami újabb ötlettel térek haza, amit leg a minőség legyen az első. A másik a
aztán leképzek az üzletben. A nyaralá- Samsonite, melynek forgalmazását ma
saim nem feltétlen a pihenésről, sokkal nagyon kevés cég tudhatja magáénak
inkább az inspirációról, egy újabb álom és kevés ekkora méretű város van, ahol
megvalósításáról szólnak. Egyfajta ízlés- Samsonite termékeket értékesíthetnek.
formálást is próbálok ezzel végrehajtani. Tisztában vagyok vele, hogy ezek nem
Nagyon sok külföldi kiállításon veszek olcsóbb kategóriás termékek, de nem
részt, Kínától Hong Kongig, Frank- az a cél, hogy a multikhoz hasonlítsam
furttól Olaszországig, Angliáig, de em- önmagam, hanem hogy más legyek.
líthetném Törökországot is példaként.
Ha ki kellene emelnie egy tényeMa már nyolc-tíz külföldi országból zőt az elmúlt huszonöt esztendőből,
hozunk be importos termékeket annak amire visszatekintve büszkeség tölti
érdekében, hogy a vásárlók ne ugyan- el, mit említene meg?
azt találják az összes többi más boltban,
Talán amire a legbüszkébb vagyok,
mint nálunk. Nagyon fontos az is, hogy hogy akik évekkel ezelőtt itt vásárolelőre lássam, mik lesznek a legújabb tak, azok ma már a gyerekeiknek is itt
mozifilmek, milyen figurákat keresnek szerzik be a termékeket. A tradíciók
majd a gyerekek, mik lesznek a karácso- megőrzése, hogy a szüleim is itt vették
nyi trendek. Nem elfekvő árukészletet az iskolatáskát, én is ide jövök a gyerszeretnénk értékesíteni, hanem maxi- mekemnek megvenni, ami szükséges.
málisan kiszolgálni a vásárlóinkat. Én az Ezek a visszacsengő mondatok motivá-

lóan tudnak hatni az emberre, különösen a kereskedelemben. Itt csak olyasvalaki tud dolgozni, aki szereti, amit
csinál. Első érzésre nem a leghálásabb
szakma, de amikor egy újabb ötletet,
egy újabb dolgot tudunk előrevetíteni
az ügyfélnek, egy születésnapra vagy
házassági évfordulóra, és a vásárló megkapja a kívánt terméket, az elkészített
gravírozást, a becsomagolt ajándékot,
az nagyon sok örömöt tud okozni. És
ha a vásárló örül, akkor mi is örülünk.
Aki az Apponyi téri üzletben vásárol, csupán egy szegmensét látja a
Kft. által vállalt feladatoknak. Milyen egyéb területekből áll még a cég
tevékenysége?
A Papironnak tulajdonképpen négy lába van. Ebből az
egyik a környező cégek ellátása, direkt beszállítói vagyunk
számos térségi vállalatnak, vállalkozásnak. Nagy mennyiségben látjuk el őket az irodaszerektől kezdve a tisztítószerekig
mindennel, amit egy irodában
használnak. Ezen kívül minden
évben kijövünk egy 600-800
oldalas katalógussal, amiben
az összes beszerezhető közületi
termékünk benne van, a cégek ebből is tudnak vásárolni.
Van két kisker üzletünk, illetve
vannak szolgáltatásaink, és öt
webáruházunk. Utóbbiakkal
leginkább a budapesti üzletünk
foglalkozik, ami három évvel
ezelőtt nyílt, és leginkább a webes felületekre illetve nagyobb
cégek kiszolgálására koncentrál. A webáruházunkban 100
ezer termék közül válogathatnak a vásárlók.
Hogyan ünnepelték a negyedszázados jubileumot?
Ügyfeleinknek az évfordulóhoz
kapcsolódóan készültünk akcióval,
25%-os engedmény került levonásra
a vásárlásból, majd 25 napon keresztül
egy-egy termékkategóriából, termékkörből választhattak 25%-os kedvezménnyel a vevők.
Milyen tervek határozzák meg a
vállalat jövőbeni működését?
Először is lépést kell tartani az elvárásokkal, az önfejlesztés mindenképpen egy határozott terv, nem csak
saját magam, de a kollégáim tekintetében is. A személyiségünk változását
és a világ változását is figyelembe kell
vennünk, mely együtt jár a vásárlói
szokások megváltozásával is. Megújítjuk webáruházainkat, teljesen új,
modern rendszerek lesznek. A trendek
tekintetében előtérbe kerül a természet
megőrzése, kivonjuk lassan a műanyag
csomagolásokat, a világtrendnek megfelelően a környezettudatosság mindenképp középpontba kerül.
Van esetleg olyan személyes gondolata, amit az eredményes huszonöt
esztendő kapcsán megosztana a jászberényi ügyfelekkel?
Azt mindenképpen, hogy ezt a folyamatos hatékonyságot nem csak a
kollégáimnak, vagy magamnak köszönhetem, hanem a nekünk bizalmat szavazó, hűséges vevőinknek, akik nap mint
nap nálunk vásároltak, vásárolnak. Az
általuk termelt profitot mindig Jászberényben, akár az üzlet megújítására, akár
az üzlethelyiség megvásárlására fordítottuk, tehát a nyereség minden esetben
visszaforgatásra került. Számunkra a
legfontosabb az ügyfél. Hiszem és vallom, hogy a vásárlói elégedettségre –
tudván, hogy nem lehet mindenkinek
maximálisan megfelelni, jót tenni, mert
olyan nincs, hogy hibátlan ember, vagy
hibátlan cég – lehet és kell is törekedni.
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A Népdalkör egy éve

2019. november 28.

Hangköltészet képekben és zenében
Egy ifjúságot célzó programsorozat
első alkalmára került sor november
23-án, szombat délután a Főnix Műhelyben, amikor egy interaktív hangműhely keretében Szilágyi Rudolf képzőművésszel találkoztak az érdeklődők.
kárpáti

A Jászberényi Kossuth Népdalkör
1971-ben jött létre azzal a céllal, hogy
a Jászság és környékének még eredeti
formában élő népdalait gyűjtse, megőrizze, tolmácsolja és továbbadja a
jövő generáció számára.
m. t.
A „Kossuth emlék” ápolása is kiemelt célja az Egyesületnek, melynek
elemeként tagja a Kossuth Szövetségnek.
A hagyományápolás jegyében minden
felkérésnek eleget tesznek a tagok, akik
minden héten találkoznak közös éneklés, közös zenélés céljából. A népdalkör
a járási és az országos népdaltalálkozók
állandó, rendszeres résztvevője.
A népdalkör 2019-ben támogatást
nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
által meghirdetett Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének
biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati kiíráson. A
több mint kétmillió Ft összegű támogatásból többek között olyan szakmai prog-

ramokat valósít meg az egyesület, mely a
jászsági népdalkörök számára nyújt lehetőséget a közös éneklésen túl a szakmai
tapasztalatok megosztására és a tagságnövelésről, a hagyományátadásról és hosszú
távú fenntarthatóságról történő közös
gondolkodásra. A pályázat a működési
és fellépésekhez kapcsolódó költségek finanszírozásán túl lehetővé teszi viseletek
és hangszerek beszerzését is, hogy ezáltal
a közönség számára még élvezhetőbbek
legyenek az előadásaik.
A Kossuth Szövetség által évente
megrendezésre kerülő népdalköri találkozót idén Megyaszón rendezték. A
Kossuth Szövetség, Megyaszó Község
Önkormányzata és a Megyaszói Népdalkör és Citerazenekar szervezésében
huszonötödik alkalommal szervezték
meg a Kossuth Népdalköri Találkozót
október 19-én a Megyaszói Mészáros
Lőrinc Körzeti Általános Iskolában,
melyre a Jászberényi Kossuth Népdalkör is meghívást kapott. Ahogy minden évben, ezúttal is szívesen tettek
eleget a felkérésnek Mátics Béláné elnök és Kecskés Istvánné szakmai vezető
irányításával.

Félszáz éves emlékek

A Réteghang című programban
Szilágyi Rudolf képzőművész, tanár a
hangkollázsok készítésének műhelytitkaiba vezette be a közönséget. A rendhagyó zenei kalandozás egy egészen
különleges művészeti élményre nyitott
ablakot. Az előadás megmutatta az átjárót a zene és a képzőművészet között,
amelyet videóbejátszások segítségével a
nézők is megtapasztalhattak.
Rudolf nem egyszerű hangszerekre
írja zenéit, hanem zörejekből építkeznek melódiái. Az élet minden területéről ellopott hangok néha nyersen,
néha a digitalizáció eszközeivel alaposan átformálva, rétegenként kerülnek
egymásra, amely a pillanatnyi hangulat
szerint végtelen számban alakítható.
Ezekhez a zenei mozaikokhoz aztán
animációk, videók is készülhetnek,
amellyel kiegészülve egy egészen páratlan élményt adnak a befogadónak.
Ez a technika nem csupán Szilágyi
Rudolf sajátja, világszerte számos alkotó kísérletezik hasonló témákkal. A

nemzetközi kínálatból is megtekinthettünk néhány kiemelkedő darabot,
például az esztelen erdőirtásokra reflektáló videóklipet, amelynek hang és
képanyaga a favágók munkaeszközeinek és a haldokló erdőnek a zajából
és képi világából készült videokollázs
lett. Hasonló filmes hangköltemények
születtek egyes nagyvárosok jellemző
zörejeiből is. A filmszakma ugyancsak
szívesen használja ezeket a réteghangokat egyes mozijeleneteknél.
Az előadás során Rudolf beavatta
az érdeklődőket a hangkeverés metodikájába, az izgalmas munkafolyamat

technikájába. Megmutatta, hogyan lesz
például az egymásnak koccanó edényekből, egy játékmarkoló hangjából,
a szél zúgásából, vagy a szirénák vijjogásából zene. Hangkölteményeihez készült animációkból is kaptunk ízelítőt,
amely ugyancsak különleges élményt
adott a résztvevők számára.
A szombati előadásnak teret biztosító uniós támogatásból megvalósuló
ingyenes programsorozat hat alkalmat
foglal magában, amelyben zenei előadások és filmvetítések is lesznek. A
következő alkalomra februárban kerül
sor szintén a Főnixben.

Utánpótlás és generációváltás
A vállalkozói életforma népszerűsítéséről tartott konferenciát az Ipartestületek Országos Szövetsége november 21-én, csütörtök délelőtt.
m. t.
Németh László, az IPOSZ elnöke
nyitóbeszédében elmondta, hogy e tekintetben együtt dolgoznak a HanzaParlamenttel, amellyel a 25 éves tagság
alatt már számos közös projekt valósult
meg. Jelenleg pedig az új vállalkozások
támogatásán és a vállalkozások átadásának kérdésén dolgoznak együtt. Az
elnök ezzel kapcsolatban üdvözölte
Fotók: Juhász Melinda

Ötven évvel ezelőtt ballagott el a Kossuth iskolából Csomor Imréné 8. c
osztálya. A fél évszázados osztálytalálkozóra szeptember 28-án, szombaton
került sor az Aranykanál étteremben.
k. m.
Az egykori osztály 39 diákja szétszóródott a Jászság és az ország különböző településein. A régi jó emlékek, a
sok közös kaland visszaidézésének vágya mégis sokukat visszahozott Berénybe erre a jeles alkalomra. Badari Imréné
Nagy Erzsikének és Balogh Józsefné Csík

Katinak nem kevés munkájába telt,
mire kikutatta az egykori osztálytársak
lakcímét, kipostázta a meghívókat szerte az országban. Sajnos tizenegyüknek
már hiába írtak, ők már csak a visszaemlékezésekben lehettek jelen az egykori nyolcadik c-ben. Az alsó tagozatos
tanító néniük, Telek Béláné, Évanéni
is velük ünnepelt. A jelenlévők a régi
dolgokat felidézve, a viszontlátás örömétől feltöltekezve vidám órákat töltöttek el egymás társaságában annak
reményében, hogy két év múlva újra,
ugyanitt még több mesélni valóval találkozhatnak.

Csángó Mikulás tizedszer

Ismét a városunk egyik legszebb év
végi kezdeményezéséhez érkeztünk,
a Csángó Mikuláshoz.
m. t.

Már egy évtizede indul minden év
decemberében Jászberényből a csángóföldre Mikulás. Végcélja testvértelepülésünk Gyimesfelsőlok, ahová
puttonyában a jólelkű városlakók, és a
nagyvonalú vállalkozók adományaival
érkezik, hogy mosolyt csaljon az ezeréves határ mellett lakó gyerekek arcára.
A jubileumhoz érkezett adományo-

zás alkalmából a cél változatlan, összegyűjteni 350 finomságokkal teli csomagot, amelyet december 6-án átadhat
a nagyszakállú a gyimesi gyerekeknek.
Mindemellett nélkülözhetővé vált
mesekönyveket is gyűjtenek a jótékonysági akció során. Aki szívesen gazdagítaná
a Csángó Mikulás puttonyát télapócsomaggal, mesekönyvel, melyekkel mosolyt csalhat a gyimesfelsőloki óvodások
és kisiskolások arcára, kérjük, hogy adományát a Jászsági Térségi Televízióban, a
Bercsényi út 5 szám alá juttassa el december 3-ig. Hiszen a múltunk összeköt,
jövőnk pedig a gyerekeké.

az új KKV-stratégiát, valamint az új
szakképzési törvényt. Németh László
emellett kiemelte, a hazánkba érkező
külföldi munkavállalók továbbképzése
is nagy hangsúllyal bírhat a jövőben.
Ez utóbbi gondolatot húzta alá Jürgen Hogeforster is, a Hanza-Parlament
elnöke, aki elmondta, hogy az utánpótlás jegyében új célcsoportokat kell
keresni, amely során a külföldiek mellett a nőkre és a fiatalokra is nagyobb
figyelem irányulhat. Solti Gábor, az
IPOSZ oktatási igazgatója elmondta,
hogy a felnőttképzés arányát is növelni kell. Ebben az IPOSZ is segíthet,

amely immár képzési intézményként
is működik. Solti Gábor hozzátette,
jelenleg a vállalkozások alapításával és
a vállalkozások átadásával kapcsolatban
szerveznek képzéseket, melyekben nagy
hangsúlyt kapnak a Hanza-Parlament
által kidolgozott és már működő módszerek, melyeket a hazai viszonyokhoz
adaptáltak.
A konferencia során a hallgatóság
két előadáson keresztül is bepillantást
nyerhetett az utódlás kérdésébe: Kovács
Miklós, Kossuth-díjas kékfestő büszkén
számolt be arról, hogy immár unokája,
Kovács Mária vezeti sikeresen műhelyét.

Fél évszázad megosztott emlékei
Nagyon jó hangulatú ötven éves általános iskolai találkozó volt október ötödikén a Bercsényi Miklós általános iskolában az 1969-2019-ben
végzett 8c osztályos volt diákokkal.
Habár az idő nem kedvezett, ez nem
szegte a kedvünket.
Olyan volt, mintha csak most álltunk
volna fel az iskolapadból, mókából, kacagásból nem volt hiány. Szép számmal
összejöttünk, csak sajnos már két diák és
az osztályfönök nem tudott velünk ünnepelni, ők már eltávoztak. Ötven év alatt
nagyon sok volt az élménye mindenki-

nek. Hosszúra is nyúlt a mesélés, így az
Aranysas vendéglőből már este köszön-

tünk el egymástól. A jelszó: egy év múlva
ugyanitt! Köszönet a szervezőknek!

Iskola
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Centenáriumi bál

A Szent István Sport Általános Iskola
és Gimnázium idén ünnepli alapításának százéves centenáriumát. A záróesemény a november 9-i centenáriumi
iskolai bál volt, melynek a Szatmári
Rendezvényház adott otthont.

kétszáz vendéget. Beszédében Teleki
Pál szavaira hivatkozva köszönetét
fejezte ki a jubileumi év méltó megünneplése érdekében kapott önzetlen
szülői felajánlásokért, a fenntartó és
Jászberény Város Önkormányzatá-

nak anyagi és erkölcsi támogatásáért,
a pedagógusok szakmai segítségéért.
Mert „…összefogással és sok szeretettel gyakran lehet segíteni ott, ahol az
anyagiak hiányzanak.”
Az intézményvezető elmondta,
hogy a bál bevételéből az iskola parkosítását szeretnék szolgálni, kerti bútorokat, játékokat vásárolni.
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Élmények Erdélyben
A Jászsági Apponyi Albert Általános
Iskolából a 7. osztályosok 35 tanulója – köztük e sorok írója –, és három
kisérő tanár vett részt a Határtalanul
Pályázat segítségével megvalósult erdélyi kiránduláson.

Buschmann Éva

Csikós Brigitta

A jubileumi események májusban
az Iskolánkért gálával kezdődtek, majd
egy tartalmában, kivitelezésében is
méltó évkönyv került kiadásra. Októberben ünnepi műsor keretében Máté
György szobrászművész Szent Istvánt
megformázó alkotását ismerhették meg
az egybegyűltek. Ezek az események és
a mostani bál mind a kerek évforduló
tiszteletét övezik.
Az ünnepséget Zolnai Sára, egykori gyakorlós diák dalcsokra nyitotta meg, majd Pomázi Imréné intézményvezető köszöntötte a közel

A hosszú út már az első nap egészen Gyimesfelsőlokig vezetett, ahol
ízletes vacsorával vártak minket. Itt, a
SkiGyimes panzióban két éjszakát töltöttünk el. Útközben megálltunk a Királyhágón, megcsodáltuk a festői szépségű kilátást, Korondon ajándékokat
vásároltunk. Farkaslakán Tamási Áron
síremlékénél rövid megemlékezést és
koszorúzást is tartottunk.
Másnap reggel a gyimesfelsőloki
testvériskolába mentünk, ahol a gyerekek nagyon örültek az átadott ajándékoknak, viszonzásul énekeltek nekünk,
megmutatták a környék nevezetességeit
és focimeccset játszottak velünk. Dél-

A bál fővédnöke, Szabó Tamás tiszteletét fejezte ki az intézményben folyó
szakmai, oktató-nevelő munka eredményességéért. Hangsúlyozta, az iskola
a város életében jelentős szerepet tölt
be, az ott folyó képzés magas színvonala révén, melynek méltó elismerése a
Pro Urbe kitüntetés.
A báli hangulatot Molnár Anna
táncpedagógus növendékei, a Lehel
Melody Társastánc Klub táncosai,
majd a pedagógusok meglepetés tánca
készítette elő. Az Innovent Kft. ízletes
vacsorája után hajnalig ropták a táncot
a vendégek a Koktél Zenekar slágereire.

Nyílt napok a Terplánban
November közepén két alkalommal
is nyílt napon várta a pályaválasztás
előtt álló nyolcadikosokat a Terplán
Zénó Ferences Középiskola. Az intézmény által meghirdetett szakirányok
mellett az átalakuló szakképzésről is
tájékozódhattak az érdeklődő diákok és szüleik, de az elkövetkezendő
hónapokban is lesz még lehetőség látogatást tenni az iskolában.
m. t.
Az Országgyűlés által elfogadott
törvény alapján a következő tanévtől a szakgimnáziumokba jelentkezők
már technikusi képzésben kezdik meg
középiskolai tanulmányaikat. A változás lényege, hogy a tanulók öt év alatt
érettségit és szakképesítést is szereznek,
és a felsőoktatásba is közvetlenül jelentkezhetnek.
Mint Molnárné Somogyi Margit
igazgatónő elmondta, a Terplán továbbra is diákközpontú oktató-nevelő munkára törekszik. Meghirdetett
szakirányaikon – közgazdaság, logisztika, informatika, gépészet, közlekedésgépészet – az első két évben ágazati
képzés folyik, ezt követően a szakmai
képzés duális formában – gyakorlati
helyek bevonásával – történik. Mindez
munkaszerződéssel is együtt jár, azaz a
diákok jövedelmet kapnak tanulmányi idejük végéig. Az öt érettségi tantárgyból lépcsőzetesen tesznek vizsgát,
a negyedik év végén magyar nyelv és
irodalom, matematika és történelem,
majd az ötödiket követően angol nyelv
és szakmai tárgyból. Ez utóbbi emelt
szintű vizsgának számít, így a jól teljesítők számára nagy esély kínálkozik a
felsőoktatásba való bejutásra.
Az idén húszéves Terplán képzési
kínálatát a munkaerőpiaci igényekhez
igazodva alakítja ki, azaz a náluk végzetteknek nem okoz gondot a szakképesítésüknek megfelelő elhelyezkedés.

Kiválóan felszerelt tanműhellyel biztosítják például a gyakorlati hátteret a gépészeti szakirányokon, s korszerű informatikai eszközparkkal is rendelkeznek.
Az igazgatónő hangsúlyozta, kiemelt szerepet kap az idegen nyelvi
tudás fejlesztése, az intézmény a Budapesti Műszaki Egyetem akkreditált
vizsgahelye, ahol a középiskolai évek
alatt államilag elismert nyelvvizsgát
tehetnek le a diákok. Ezen kívül számítástechnika területen ECDL vizsga
megszerzésére is van lehetőség.
A Terplán 2014 óta a Magyarok
Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működik. Szak-

mai céljaik mellett fontos, hogy a katolikus-keresztény értékrendre alapozva,
a fiatalok tiszteljék nemzeti hagyományainkat, szeretettel forduljanak minden ember felé.
A tehetségeket nemcsak választott
szakterületük, szakmai versenyek kapcsán karolják fel. Az iskola alapítványa
rendszeresen támogatja a valamilyen
alkotótevékenységben kiemelkedő tanulóit, legyen az színjátszó kör, fotópályázat vagy logótervezés. A Ferences
Ösztöndíj Program kapcsán szociális
területen is tehetnek szűkebb és tágabb
közösségükért a diákok, segítve idős,
rászoruló, hátrányos helyzetű embertársaikon. Az iskola közösségi életébe
a szülőket is szívesen vonja be, retróparty, vetélkedők, színházlátogatások,
sportversenyek, a városi programokban
való aktív részvétel is rendszeres az intézményben.
– A Terplán novemberi nyílt napjait követően is szívesen fogad minden
érdeklődőt. A Szabadság téri főépületen kívül a Monostori úti képzési
helyet, illetve az ott folyó munkát is
megtekinthetik gyerekek és szülők,
hogy közvetlen, személyes tapasztalatot
szerezzenek a továbbtanulásról történő
döntés előtt – zárta nyilatkozatát Molnárné Somogyi Margit.
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utáni programunkon az Ezeréves Határon koszorút helyeztünk el, megmásztuk a Rákóczi vár megmaradt romját.
Gyimesbükk falvában a magyar vasúti
őrházban kiállítást néztünk meg, az
idegenvezető bácsi régi történeteket
mesélt az elmúlt időkről. A szállásunkra visszatérve a bob-pályát próbáltuk
ki, ami nagyon tetszett mindenkinek.
Vacsora után csapatokban ügyességi vetélkedőn mérhettük össze tudásunkat.
Pihenés után a harmadik napon
reggel elindultunk Torockóra, menetközben megcsodáltuk a vidéket.
Útközben megnéztük a Csíksomlyói
kegytemplomot, ahol 2018-ban Ferenc
pápa is járt, és a magyarok egyik legnagyobb zarándokhelye. Szálláshelyünkre
érve a Tordai hasadékban gyönyörködhettünk, és Torockó nevezetességeit
néztük meg. Utolsó napon a hazaindulás előtt elmentünk a Tordai Sóbányába, ahol felülhettünk az óriáskerékbe
is. Fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagon tértünk haza Jászberénybe.

Erasmus+ Vechtában
Az ERASMUS+ program keretében a Bercsényi Miklós Általános Iskola részt vesz
három projektben is. A ‘The value of different cultures – Különböző kultúrák értéke’ elnevezésű kétéves együttműködési programsorozat nyitótalálkozóját német
főkoordinátori irányítással a vechtai testvér intézményben, a Geschwister-SchollOberschulében rendezték meg 2019. november 3-9. között, ahová a Bercsényin
kívül egy erdélyi, egy spanyol és egy török iskola is küldött képviselőket. A projekt fő témája a kulturális különbségek leküzdése, és egymás elfogadása volt.
A program keretében három pedagógusnak és öt tanulónak volt lehetősége elutazni Vechtába, ahol a
tanítványok családoknál voltak elszállásolva. Az ott töltött napok alatt
rengeteg programon vettek részt a bercsényisek: iskolabejáráson, városismereti vetélkedőn, biofarm-, múzeum- és
skanzenlátogatáson, bremerhaveni tengerparti kiránduláson és rengeteg izgalmas workshopon. Megismerkedtek az
észak-német konyha ízeivel, kapcsolatot létesítettek a vechtai iskola dolgozóival és tanulóival, valamint az erdélyi,
spanyol és török csoportokkal is.
A nyitóértekezleten a projekt tartalmi részét beszélték át, rögzítették a
további négy találkozó időpontját, és

felosztották a projekt időtartama alatt
elvégzendő feladatokat. A német kultúra mellett megismerhették a partneriskolákat prezentációk által, és egy közös
földrajzórának is részesei lehettek az
utolsó napon.
A következő találkozónak Jászberény ad otthont 2020. márciusában,
majd az erdélyi, a török és a spanyol
iskolák látják vendégül a többieket egészen 2021. májusáig.
A találkozón résztvevők a Bercsényi
Általános Iskolából: Gergi-Bodor Attiláné intézményvezető-helyettes, Alvári
Ottó és Tóth Laura pedagógusok, illetve Dorók-Nagy Szabolcs 6. b, Angyal
Bálint, Berente Ádám, Kállai Dávid és
Tóth Gábor 7. a osztályos tanulók.

2019. december 4-én (szerda) 10 órától
nyílt napot szerveznek a Jászberényi Campuson!
Részletes program:

9 óra
- Kapunyitás
9-12 óráig - Ismerkedés a Campussal (nyereményjáték)
- A Jászberényi Campus képzési kínálata
(Tornaterem előtti félemeleten) ahol
közvetlenül a képzésről, első kézből a hallgatóktól és
az oktatóktól lehet kérdezni.
- Felvételi információs pult
10 óra
- Köszöntő (Apponyi terem)
- Amit a felvételi eljárásról tudni érdemes.
2020. évi felvételi eljárás bemutatása, tájékoztató
a változásokról.
- Tájékoztató az Egyetem Erasmus hallgatói
mobilitás programról
11 óra
- Betekintő óralátogatások
12 óra
- Kollégiumi körséta
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Programok
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Decemberi ajánlatok
Jászberényi Advent
2019. december 1 - 22.

Ünnepre hangoló játszóház
December 7., szombat 9.00-12.00
Karácsonyi képeslapok, dekorációk, karácsonyfadíszek készítése különböző kézműves technikákkal. Belépő: 500 Ft.
Hamza Múzeum
Adventi hangverseny
December 7., szombat 16.00
A Székely Mihály Kórus előadása. Vendégként fellép:
Cantate Nobis Énekegyüttes. A rendezvény ingyenes.
Szentkúti Templom

Családi Matiné
December 1., vasárnap 15.30
Suszter és a karácsonyi manók. A Fogi Színház
gyermekszínházi előadása. Jegyár: Elővételben
990 Ft, helyszínen 1290 Ft, csoportos (minimum
20 fő) 800 Ft.
Lehel Film-Színház
Gyertyagyújtás
December 1., vasárnap 17.00
Ünnepi köszöntőt mond: Budai Lóránt polgármester. Ünnepi áhítatot tart: Resch Tamás káplán. Közreműködik: Cantate Nobis Énekegyüttes.
A rendezvény ingyenes.
Szentháromság tér
Ünnepi Pódium
December 1., vasárnap 19.00
Karácsonyi történetek. Rákász Gergely koncertorgonista hangversenye. Jegyár: 2500 Ft.
Lehel Film-Színház
A Hónap Műtárgya
December 3., kedd 17.00

Yoko Retro Mikulás Party
december 7., szombat 21 óra
Az év utolsó Yoko Retro Partyján buli a Mikulással.
Aki jól viselkedett idén, garantáltan nem távozik
üres kézzel! Az este házigazdája Dj Guba.
Ifjúsági Ház
VI. Játékos Nap
December 8., vasárnap 9-17 óra
Bűvös kocka, kockashow, 3*3*3-as verseny,
playstation, x-boksz, kinect, vr, logischool, retro videojátékok, társasjátékok, polyuniverzum, Lego játszóház, bűvészet, 3D makett kiállítás, robotika. Minden program ingyenes. A 3,5 m-es vásznon játszható
playstation játékra előzetes regisztráció szükséges.
Regisztrálni lehet a Lehel Film-Színházban.
Déryné Rendezvényház
Családi Matiné
December 8., vasárnap 15.30
Mikulás és a hamis manók. A Görbetükör Színház
Kovács Robi Társulat gyermekszínházi előadása. Jegyár: 1600 Ft, mely tartalmazza a mikuláscsomagot is!
Lehel Film-Színház
Karácsonyi hangverseny
December 8., vasárnap 16.00
A Palotásy János Vegyeskar előadása. Közreműködik:
Vukovich Edit énekművész. Vezényel: Ecsedi Péter
karnagy, énekművész. Zongorán kísér: Farkasné Szőke Tünde művésztanár. A rendezvény ingyenes.
Szentkúti Templom
Gyertyagyújtás
December 8., vasárnap 17.00

Pólya Tibor Apáti című olajfestménye. A művet bemutatja: Csiszár Róbert művészeti író, a Damjanich
János Múzeum munkatársa. A rendezvény ingyenes.
Szikra Galéria
Könyvbemutató
December 5., csütörtök 16.00
A félig nyúzott bakkecske. Népmesék a Jászságból.
A könyvet a vendégek figyelmébe ajánlja: Hortiné
dr. Bathó Edit, a könyv szerkesztője. A kötet, mely
a Jászsági Népmesepont létrehozása című EFOP3.3.4-17-2017-00001 azonosítószámú pályázat
támogatásával valósult meg, a helyszínen megvásárolható. A rendezvény ingyenes.
Jász Múzeum

Ünnepi Pódium
December 8., vasárnap 20.00

Leonard Cohen best of magyarul a Müller Péter
Sziámi And Friends együttes előadásában. Leonard
Cohen valódi, kirívóan fontos író és költő, őszinte,
magához kíméletlen művész volt, aki, mint mondta, nem őrzött meg titkokat, hanem a műveiben a
rendelkezésünkre bocsátotta valamennyit. A jászberényi advent második vasárnapján a Müller Péter
Sziámi AndFriends zenekar koncertjére két nagyszerű vendégelőadót is meghívott: Kováts Kriszta és Novák Péter éneklik velük kedvenc Leonard
Cohen dalaikat. Együtt mutatják be a közülünk
ritka méltósággal távozott, kikerülhetetlenül fontos
dalszerző-előadó legjobb dalait - magyarul, a legérzékenyebb fordítók, köztük Lovasi András és Müller Péter Sziámi fordításában. Cohennél perdöntő
a szövegértés. Ez az est beavatja a hallgatót Cohen
erőteljesen költői, olykor prófétikus üzenetvilágába.
Jegyár: elővételben 2900 Ft, helyszínen 3400 Ft.
Lehel Film-Színház
Gémesi Balázs fotókiállításának megnyitója
December 10., kedd 17.00
A rendezvény ingyenes. A kiállítás 2020. január 12ig, naponta 15 és 22 óra között látogatható.
Lehel Film-Színház

Ünnepi köszöntőt mond: Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója. Ünnepi
áhítatot tart: Stipitz Árpád szerzetes atya. Közreműködik: Molnár László népzenész, Molnárné
Pete Mariann és Kovácsné Lajos Krisztina népdalénekes. A rendezvény ingyenes.
Szentháromság tér

Író-olvasó találkozó
December 12., csütörtök 17.00

December 1., vasárnap 18 óra
OB III-s jégkorongmérkőzés
Lehel HC – Debrecen
Jászberényi fedett Jégpálya
December 7., szombat 19 óra
Extraligás női röplabdamérkőzés
Jászberényi VT – UTE
Bercsényi úti Játékcsarnok
December 21., szombat 18 óra
NB I/A-s férfi kosárlabda mérkőzés
Jászberényi KSE – Zalakerámia ZTE KK
Bercsényi úti Játékcsarnok

December 29., vasárnap 18 óra
NB I/A-s férfi kosárlabda mérkőzés
Jászberényi KSE – OSE Lions (Oroszlány)
Bercsényi úti Játékcsarnok

Dance Fitness SE Karácsonyi Gála
december 15., vasárnap 17 óra
Bercsényi Sportcsarnok
„Kézműves Karácsony”
December 15., vasárnap 10.00-12.00

Ajándékkészítő családi délelőtt az ünnep jegyében.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni személyesen a Városi Könyvtárban és a
Lehel Film-Színházban lehet.
Főnix Fészek Műhelyház
Családi Matiné
December 15., vasárnap 15.30
Brumi és a téli álom. A Fabula Bábszínház gyermekszínházi előadása. Jegyár: Elővételben 990 Ft, Helyszínen 1290 Ft, csoportos (minimum 20 fő) 800 Ft.
Lehel Film-Színház
Gyertyagyújtás
December 15., vasárnap 17.00
Ünnepi köszöntőt mond: Farkas Edit, a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója. Igei áldást
mond: Mező István református lelkipásztor. Közreműködik: Székely Mihály Kórus. A rendezvény
ingyenes.
Szentháromság tér

Decemberi sportprogramok
December 1., vasárnap 13 óra
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC - Gyöngyösi AK
Városi Stadion

MVM Jégkaland
december 15., vasárnap 10 óra
Szeret korcsolyázni? Szereti a kalandokat? Korcsolyázzon velünk az MVM Jégkalandon! Hét városban egyszerre siklunk majd a jégen. Kíváncsi, vajon
melyik város tudja a legtöbb energiát beleadni a
korcsolyázásba? Töltse ki a regisztrációs űrlapot a
www.mvmjegkaland.hu oldalon, jöjjön el és érezze
a mozgás pozitív energiáját!
Jégpálya

Vendég: Kepes András író. A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen a
Városi Könyvtárban és a Lehel Film-Színházban lehet.
Ifjúsági Ház
Adventi népzenei koncert
December 12., csütörtök 18.00
Molnár László népzenész és Kovácsné Lajos Krisztina népdalénekes műsora. Közreműködnek: Balogh
Roland, Bolla János, Hajnal Melinda, Nagy András. A rendezvény ingyenes.
Jász Múzeum

Ünnepi Pódium
December 15., vasárnap 18.00
A Palotásy János Zeneiskola tanárainak és növendékeinek ünnepi koncertje. A rendezvény ingyenes.
Déryné Rendezvényház
Karácsonyi Falu és Adventi Vásár
a Fürdő utcában
2019. December 17–22.

Népzene Bartók módra
december 13., péntek 18 óra
Déryné Rendezvényház
L. L. Junior
december 14., szombat 21 óra
Ifjúsági Ház

Minden program ingyenes.

2019. november 28.

Programok

Karácsony Sétány
December 17., kedd 15.00
„Karácsony Sétány” átadója, valamint a Karácsonyi
falu és Adventi vásár megnyitója.
Fürdő utca

November végi
programok

„A Hónap meséje” A betlehemi Csillag
December 21., szombat 10.00
Élőszavas mesemondás, szokások a karácsonyi ünnepkörből és kézműves ajándékkészítés a város kézműves, alkotó közösségeinek közreműködésével. A
rendezvény ingyenes.
Főnix Fészek Műhelyház

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

Mézeskalács Futam
December 21., szombat 15.00
A rendezvény ingyenes.
Fürdő utca
Karácsonyi hangverseny
December 22., vasárnap 15.00
A Déryné Vegyeskar előadása. Vendégként fellép:
a jászárokszállási Harmónia Kamarakórus. A rendezvény ingyenes.
Ferences Templom
Családi Matiné
December 22. vasárnap 15.30
Kis Karácsony, Nagy Karácsony. Kolompos együttes
gyermekkoncertje. Jegyár: Elővételben 990 Ft, Helyszínen 1290 Ft, csoportos (minimum 20 fő) 800 Ft.
Lehel Film-Színház
Gyertyagyújtás
December 22., vasárnap 17.00

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
kineziologus vezet. A belépés ingyenes!
Főnix Fészek Műhelyház
Könyvbemutató és díjkiosztó
November 29. péntek 17 óra
A rendezvény első részében Kocsán László: Az Istenek hegye című – magyar és
angol nyelven is olvasható – kötetét mutatja be négy ajánló, Rédei Panni, Rózsa
Ibolya, Taczman Mária és Utasi Hajnalka.
Ezt követően a hetedik alkalommal kiírt
Csillagkürt irodalmi pályázat 2019-es díjkiosztójára kerül sor.
Városi Könyvtár kamaraterem
Adventnyitó Kultúrzug
November 30. szombat
10-13 óra között
Ünnepi kézműveskedés a könyvtárosokkal
kicsiknek és nagyoknak.
Városi Könyvtár kamaraterem

Ünnepi köszöntőt mond: dr. Rédei István a Jászsági
Menedzser Klub Egyesület elnöke. Ünnepi áhítatot tart:
Szántó József apát plébános. A rendezvény ingyenes.
Fürdő utca, Karácsonyi Falu
Ünnepi Pódium
December 22., vasárnap 18.00
Péter Szabó Szilvia Akusztik koncert. A rendezvény ingyenes.
Fürdő utca, Karácsonyi Falu
Club Yoko Remember
december 28., szombat 21 óra
Közkívánatra Club Yoko Remember Party! Egy éjszaka,
ahol kizárólag csakis 1996-2017 közötti Club Yoko-s
slágerek csendülnek fel. (Ez nem Retro buli lesz, fontos
kiemelnünk!) Érkezik hozzánk a korszak egyik ikonja,
Náksi Attila, aki több alkalommal is a közönség nagy
örömére szórakoztatta a Club Yoko közönségét és ez
alkalommal is hozza a „legparádésabb” dalokat.
Ifjúsági Ház

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

www.jku.hu

7. oldal

Decemberi moziműsor
Kisterem
Léghajósok
amerikai-angol életrajzi film, akciófilm,
kalandfilm, 101 perc (12)
december 5., 6., 7., 16.15 óra, december 8., 9.,
18.15 óra, december 10., 11., 20.15 óra.

Nagyterem
Jégvarázs 2.
amerikai animációs vígjáték, kalandfilm (6)

Élősködők
dél-koreai dráma, 132 perc (16)
december 5., 6., 7., 18.15 óra, december 8., 9.,
20.15 óra, december 10., 11., 15.45 óra.
Tel Avivban minden megtörténhet
luxemburgi-belga-izraeli-francia romantikus
dráma, vígjáték, 100 perc (12)
december 5., 6., 7., 20.15 óra, december 8., 9.,
16.15 óra, december 10., 11., 18.15 óra.
A művészet templomai:
Ermitázs – A művészet ereje
olasz ismeretterjesztő film, 92 perc (12)
december 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
16.15 óra.
A két pápa
angol-olasz-argentin-amerikai dráma, 125 perc (12)

december 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 18
óra, december 19., 20., 21., 26., 27., 28., 29.,
30., január 1., 16.15 óra, december 22., 23.,
18.15 óra, december 25., 20 óra.
Charlie angyalai
amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték,
119 perc (16)

december 5., 6., 7., 9., 10., 11., 16 óra.
Seveled
magyar romantikus vígjáték, 90 perc (12)
december 5., 6., 7., 9., 10., 11., 18 óra, december 12., 13., 14., 16., 17., 18.15 óra.
Charlie angyalai
amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték,
119 perc (16)
december 5., 6., 7., 9., 10., 11., 20 óra.
Jumanji - A következő szint
amerikai családi kalandfilm (12)

december 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.,
20., 21., 22., 23., 25., 16 óra.
Fekete Karácsony
amerikai horror, misztikus thriller (16)
december 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20 óra,
december 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27.,
28., 29., 30., január 1., 20.45 óra.
Star Wars: Skywalker kora
amerikai sci-fi, akciófilm, családi kalandfilm,
155 perc (12)

december 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
20.15 óra.
Családi karácsony
dán vígjáték, dráma, 101 perc (16)
december 19., 20., 21., 18.30 óra, december
22., 23., 20.30 óra, december 25., 16.15 óra.
Seveled
magyar romantikus vígjáték, 90 perc (12)
december 19., 20., 21., 20.15 óra, december
22., 23., 16.15 óra, december 25., 18.15 óra.
Jumanji - A következő szint
amerikai családi kalandfilm (12)
december 24., 11 óra, december 26., 27., 28.,
29., 30., január 1., 18.30 óra.
Egy esős nap New Yorkban
amerikai romantikus vígjáték, 92 perc (12)
december 26., 27., 28., 29., 30., január 1.,
20.30 óra.
Boldog idők
francia vígjáték, dráma, 110 perc (12)
január 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 16.15 óra.

december 18., 19 óra, december 19., 20., 21.,
22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., január 1.,
18 óra, december 24., 11 óra, január 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 8., 20.30 óra.
Kémesítve
amerikai animációs kalandfilm, akciófilm,
102 perc (6)
december 26., 27., 28., 29., 30., január 1., 2.,
3., 4., 5., 6., 7., 8., 16 óra.
Macskák
amerikai-angol musical, vígjáték, dráma,
120 perc (6)

Különleges életek
francia vígjáték, 114 perc (12)
január 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 18.30 óra.
Portré a lángoló fiatal lányról
francia romantikus dráma, történelmi film,
119 perc (16)
január 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 20.30 óra.

január 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 18 óra.

8. oldal

Gazdaság

www.jku.hu

Tervszerűen alakul
a költségvetés
 folytatás az 1. oldalról
Kezdjük a leglényegesebb kérdéssel! Van hiány, vagy nincs?
Nekünk nincs semmi takargatnivalónk! Nincs olyan tény, adat, ami az előző
képviselő-testületben dolgozó várospolitikusok számára ne lett volna ismert. Lassan mondom, és az indoklás elé sorolom
a választ: nincs hiány.
Lehetne kicsit részletesebben?
Két éve, 2017 decemberében a kormány engedélyével négymilliárd forint
erejéig hitelkeretet nyithattunk. Megfelelő pályáztatás, közbeszerzés során a
testület döntött a lebonyolító bank kiválasztásáról, majd határozat született
arról is, hogy – tekintettel a folyamatban
lévő fejlesztésekre –, ebből a keretből ez
év végéig egymilliárd forintot hívjunk
le. Ezáltal a költségvetés bevételi-kiadási
oldala rendben van. Ráadásul az Electrolux leépítése, átalakítása az idei iparűzési
bevételeinket nem érinti. Ezért nem beszélhetünk hiányról. Minden kiadásnak
megvan a fedezete.
Hogyan látja a jövő évi gazdálkodást?
A 2020-as évi költségvetés tervezésének még előtte vagyunk. Ennek során
meg kell vizsgálni a futó fejlesztések és az
önként vállalt feladataink konkrét kihatásait, beleértve azt is, hogy mi a fedezetük.
A mi elgondolásunk szerint a hitelfelvételt 2020-ban folytatni kell. Ígérvénye
van a városnak a banktól újabb egymilliárd forintos hitelszerződés kötésére.
Tekintettel arra, hogy a hitelcélok ebben
a két évben – többek között építőanyagárak és szakipari munkabérek emelkedése
miatt – módosultak, a hitelkeret további
részének lehívását a kormánynak jóvá
kell hagynia. Ezt várjuk. Ha megérkezik, akkor a folyamatban lévő fejlesztések
költsége teljes mértékben fedezhető. Mi
ebben a folyamatban gondolkodtunk,
és abban, hogy a megváltozott körülményekre tekintettel a hitelfelvételt ezen a
szinten megállítjuk.

Végül is, hogy áll a város költségvetése?
Jászberény 2019-es költségvetése
rendben van, a terveknek megfelelően
alakul, a jövő évi költségvetési rendelet
megalkotása pedig még előttünk álló
feladat, így arról a szakbizottsági, a testületi, és a hivatali szakapparátusi elemzések nélkül megalapozatlan, és felelőtlen bármit mondani. Sajnálom, hogy
Jászberényt is elérte az a hullám, amit
több ellenzéki városban és budapesti kerületben láthatunk, hogy az új vezetők
saját legitimálásukat kiesett csontvázak
vélt megtalálásával próbálják erősíteni.
Mindezt utánjárás nélkül, feltevésüket
tényként közölve a sajtóval, és a nagy
nyilvánossággal. Minél előbb bizottság
elé kell vinni az ilyen szakmai kérdéseket,
és azt követően tájékoztatni hitelesen a
közvéleményt.
Nem az ön reszortja, de mégis,
hogyan áll a testületi struktúra előkészítése, ami az előbb említett szakmai
munkát majd lehetővé teszi?
Tárgyalunk és vitázunk is egymással.
Leköszönő polgármesterként elismerem
és elfogadom, hogy november 10-én
kivételes erősségű felhatalmazást kapott
Budai Lóránt polgármester, ezért én is
támogatom, hogy amit az önkormányzati törvény és a Szervezeti és Működési
Szabályzat a polgármesterre ruház, azt ő
a legnagyobb felhatalmazással végezze.
Ez a szavazók akarata. Ugyanakkor az is a
szavazók döntése, hogy október 13-án az
egyéni képviselői körzetekben hat-négy
arányban a Fidesz szerzett többséget, a
listás egyéni képviselőket is figyelembe
véve pedig hét-hat arányban. Természetes, hogy ezt a többséget a bizottsági struktúrában érvényesíteni akarjuk.
Diktátumszerű feltételeket nem fogunk
elfogadni! Köt bennünket a mandátumszámban megnyilvánuló népakarat. Remélem egyezségre jutunk, és hétfőn megalakulhat Jászberény képviselő-testülete.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak
a segítőknek és támogatóknak, akik a 2019. november 16-án
megrendezésre került Erzsébet-napi Tudományos Ülés és
VI. Erzsébet Bál sikeréhez hozzájárultak.

Külön köszönetünket fejezzük ki a szervezőknek.

Megállapodás az Electroluxnál

 folytatás az 1. oldalról
Dolgozói többlet juttatások. A
tárgyalássorozat első közös vívmánya az
volt, hogy 2019. szeptember 1-től a havi
jelenléti bónusz és termelési bónusz ös�szegét bruttó 50 ezer forinttal megemelte a munkáltató. Így, havi többletjuttatásként akár havi bruttó 76 ezer forintot
vihetnek haza a jászberényi telephelyen
dolgozó saját- és kölcsönzött fizikai
munkavállalók.
A végkielégítés mértéke a vállalat hatályos Kollektív Szerződése alapján került
rögzítésre. Antal Csaba kiemelte, hogy a
végkielégítés mértéke a dolgozók javára
jelentősen eltér a Munka Törvénykönyvében meghatározottól, s a végkielégítés
számításának alapja nem a távolléti díj,
hanem az ennél jóval kedvezőbb átlagkereset. Jelentős pozitívum az érintett dolgozók számára az is, hogy a felmondási
idő tekintetében a felmondási idő teljes
egészére felmenti a cég a munkavállalóit,
nemcsak a felmondási idő felére.
Emellett a munkáltató az átszervezésre kerülő szervezeti egységek fizikai és
szellemi dolgozóinak elkötelezettségét a
megállapodásban foglalt feltételek mentén további két, vagy három havi átlagkeresettel honorálja.
Elhelyezkedést támogató program.
Ezen túl kiemelten fontos volt mindkét
fél számára az érintett munkatársak elhelyezkedését támogató program feltételeinek biztosítása is. Az Electrolux Lehel
Kft. már előzetesen kapcsolatba lépett
számos térségbeli munkaadóval, felmérve jövőbeli foglalkoztatási igényeiket és a
lehetőségeket. A megyei kormányhivatallal és egy külső tanácsadó céggel együttműködve pedig arra törekszik, hogy az
átszervezésben érintett dolgozók mielőbb
elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon.

Partner Szigeti Kft.

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Várjuk a korizni
vágyókat!
Közönségkorcsolya
időpontok:

Ajándékozzon szeretteinek karácsonyra
termálfürdő belépőt,
bérletet vagy szolgáltatást.

Jászberényi telephelyre

Érdeklődni: 5100 Jászberény, Hatvani út 5.

Tel.: 06-57/412-108, 06-30/942-1043. www.vvzrt.hu

Munkaerőpiaci információs-nappal, állásbörzékkel, álláskeresési tréninggel, csoportos és egyéni képzési lehetőségekkel,
a munkaviszony ideje alatt megszerzett
kompetenciákat igazoló tanúsítvánnyal
támogatva az álláskeresőket a gyors és
zökkenőmentes elhelyezkedésben.
Dr. Gönczy Sándor, az Electrolux Lehel Kft. ügyvezető igazgatója a történteket így összegezte: „Dolgozóink pozitívan
értékelik a bevezetett extra kompenzációs
elemeket, és az első kifizetéseket már kézhez

Az Electrolux Group 2019. szeptember 10-én jelentette be, hogy
közel 100 millió eurós befektetést
tervez a nyíregyházi hűtőgépgyárában annak érdekében, hogy növelje
felső kategóriás termékportfóliójának versenyképességét és biztosítsa
a fenntartható, profitábilis növekedést. Ez a legnagyobb volumenű
Electrolux-beruházás Magyarországon, mióta a cég 1991-ben megkezdte működését az országban.
Ezzel egyidőben a porszívógyártás
és a szabadonálló hűtőgépek gyártásának jelentős része Jászberényből
külső partnerekhez kerül.

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

november 30..... 15-21 óráig
december 7....... 15-22 óráig
19 órától zenés jégkori!
Hangulatfelelős: DJ Krisz
december 14..... 15-21 óráig

Szolgáltatásaink: Gyógy, talp és
nyirokmasszázs, tangentor, iszapkezelés, gyógytorna, mofetta
(széndioxidos szárazfürdő), termálvizes medencék, finn és infra
szauna, kamillás gőzkamra.

is kapták. Munkatársaink elégedettségét
abból is láthatjuk, hogy dolgozóink lojálisak a vállalathoz; a fluktuáció a normál
üzemi működésnek megfelelő. Bízunk abban, hogy a hosszan tartó tárgyalássorozat
eredményeképpen olyan megállapodást sikerült kötnünk a dolgozói érdekképviseletekkel, amely jelentősen hozzájárulhat az átszervezésben érintett kollégáink helyzetének
megnyugtató rendezéséhez.”

csoport

220 Volt.hu Webáruház, Andosa Market Kft., Autoelektro Kft., BARAKK-Stúdio Kereskedelmi Kft., Bathó Károly, Batta Bizományi, Berlin-Chemie/A. Menarini Kft., Bolyós Attila,
Borbás Zsolt, Boommédia Kft., CO-OP Star Kereskedelmi Zrt., Corvina Patika, Czigány
Anikó, Csomor Csilla és Várkonyi András, Csomor Imre, Darázs István, Darázs Keverő
Kft., Dr. Badari Ágnes, Dr. Dallos László, Dr. Ócsai Antal, Dr. Törőcsik Béla, Ergoline Beauty
Szolárium, Farkas Dezső, Fenyvesi Beatrix, Gajdos Attiláné, Innonen Kft., Hartmann-Rico
Hungária Kft., Jász Múzeum, Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt., Jászapáti Város Önkormányzata, Jász-Ékszer Bt., Jászfényszaru Város Önkormányzata, Jászkerület Kulturális és
Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft., Jász-Sütőház Kft., Kovács István, Kovács Róbert,
Kreszács Ottóné, Kucza Edit, Kuti Mihály, Lantos Kft., Linanik Elegance, Metálplaszt Kft.,
MOK, Molnár Anna és a Lehel-Melody TSE táncosai, Molnár-Virág Kft., Naszálytej Zrt.,
Numil Kft., OKÉ Divat Eger, Oziris Kft., Pócs János, Richter Gedeon Nyrt., Sebestyén László,
Securus Hungary Zrt., Simon Ferenc, Szalka Éva, Szatmári Kft., TÉBA Tüzép, T-Matic Kft.,
Tóalmási Húscsarnok, UniCorp Biotech Kft., Velki Andrea, Y-Food Kft.

Pihenés és kikapcsolódás egyszerre
egy kellemes környezetben.
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Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
oldalon. (Bejárat és parkolás
a Sportpálya utca felől)

Jégre fel!

gépkocsivezető
munkatársat keresünk.
Feltételek:

C-kategóriás jogosítvány,
GKI, sofőrkártya.

Előnyt jelent:

E-kategóriás jogosítvány,
könnyű-, vagy nehézgépkezelői jogosítvány.

Telefonszám:

+36-20/206-8588

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

Sport
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Ötödik Jász Viadal
November 16-án, szombaton ötödjére
rendezték a nagy hagyományokkal
rendelkező Jász Viadal Nyílt Sport JuJitsu versenyt Jászberényben.

elnökhelyettese is egyben. A verseny
főbírája az MSJJSZ Bírói Bizottságának elnöke, Varsányi István volt. Nagy-

versenyen mérették meg magukat az
utánpótlás versenyzők. Sok első versenyes harcászpalánta bizonyította rátermettségét, gyakran megvillant a tehetség szikrája, de jelen voltak tapasztalt,
nemzetközi szinten jól jegyzett ver-

ács
A Jászsági Harcművészeti Akadémia rendezésében megvalósuló esemény hagyományosan nagy érdeklődésre tart számot. Ebben az évben az
volt a sportszakmai célkitűzés, hogy
a decemberi magyar bajnokság előtt
felkészülési lehetőséget biztosítson az
utánpótlás-versenyzőknek. A másik
nem titkolt célként lebegett a szervezők
előtt, hogy alkalmat nyújtsanak a megmérettetésre kezdő versenyzők számára
is a nagyobb hazai, esetleg nemzetközi
porondra való kijutás előtt.
A rendezvény fővédnöke a Magyar
Sport Ju-jitsu Szakszövetség alapító
elnöke, dr. Gulyás Richárd Miklós, 4
danos ju-jitsu mester, a főszervező pedig Garamvölgyi Mihály volt, aki a JHA

www.jku.hu

Elődöntőben az LVG kézisei

Már megszokhattuk, hogy a Turcsányiné Pesti Edit által vezetett Lehel
Vezér Gimnázium női kézilabdacsapatai meghatározó szerepet játszanak megyei szinten. Sőt, innen szinte
mindig tovább jutva, országos szinten is számolni kell velük.

Nem történt ez másképp az idén sem.
A VI. korcsoportos lányok megyei elődöntőjét Jászberényben rendezték és innen első helyezettként jutottunk a megyei
döntőbe. A megye legjobbjai ezúttal Mezőtúron találkoztak. Az itt lejátszott mér-

szerűen sikerült a rendezvény, méltón
a korábbi versenyek hagyományaihoz.
Kiváló hangulatú, barátságos légkörű

9. oldal

kőzések sem jelentettek akadályt a leheles
lányoknak, hiszen mind a házigazdákat,
mind a Szolnoki Széchényi Gimnázium
csapatát legyőzve, magabiztosan jutottak
a területi országos döntőbe.
A jászberényi női utánpótlás kézilabda rangját jelzi, hogy Jászberényben
rendezik ezt a rangos sporteseményt is.
A Jászság fővárosába igen jelentős erőt
képviselő együttesek érkeznek, hiszen
az NBI-es egyesületek utánpótlás-csapatai közül: Vác, Győr és Debrecen városát képviselő középiskolások lesznek
az LVG ellenfelei.

senyzők is, mint például Takács Gergő,
vagy Borbás Patrik is.
A JHA versenyzőinek
eredményei:
Fighting System: 1. hely:
Sipos Áron és Crespo Ruben; 2.
hely: Bathó Bálint, Borbás Patrik és Vas Vince; 3. hely: Palotai
Loránd és Palotai Zsombor.
Ne Waza: 1. hely: Sinka
Hanna és Csontos Péter; 2. hely:
Bakos Laura, Borbás Patrik,
Nagy Bence, Takács Norbert és
Vas Vince.
Duo Mix U14: 1. hely: Bakos Laura - Bathó Bálint.
Duo Mix U16: 1. hely:
Bathó Bálint - Sinka Hanna.
Duo Leány U16: 1. hely:
Bakos Laura - Sinka Hanna.

Remekeltek utánpótlás-röplabdázóink
A bajnokság középszakaszában Budapesten vendégeskedett a Jászberényi Röplabda Klub U17-es csapata.
Budai Levente
Nem volt udvarias látogató
Bajáriné Pesti Anikó gárdája, hiszen
míg a Szombathely csapatát 3:0-ra, a
házigazda MTK-t, és a szintén patinás
Vasast 2:1-re legyőzte. Ez pedig azt jelenti, hogy a második kört az élről várhatják röpiseink.

JRK-Szombathely 3:0 (10, 5,
12); JRK-Vasas "A" 2:1 (-15, 14, 18);
JRK-MTK 2:1 (27, 27, -22).
Jászberényi Röplabda Klub: Harnyos
Amanda, Csabai Szonja, Juhász Viktória,
Deme Fanni, Horváth Virág, Sléder Kitti,
Berényi Lora, Berényi Petra, Szabó Luca,
Imre Eszter, Hajdú Lili, Csiki Aliz. Edző:
Bajáriné Pesti Anikó.
Bajáriné Pesti Anikó (JRK): „Egyre
stabilabb a játékunk. Kisebb hullámzások még előfordultak, de keményen
küzdöttek a lányok.”

10. oldal

Szabadidő

www.jku.hu

Adyval Párizsban
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A gyermek iránti vágy lelki nehézségei
A jászberényi Református Gyülekezeti házba ezúttal dr. Lakatos Enikő
lelkészt invitálták a soron következő,
november 21-i Keresztyén tudományos kulturális esték vendégelőadójának. A mentális egészségtudományok
doktora a stressz és a reprodukciós
nehézségek közötti összefüggéseket
tárta a hallgatóság elé.

lyi állapotot megbillenti, a szervezetet
alkalmazkodásra hívja. Az alkalmazkodás biológiai változást von maga után.
A külső, negatív inger hatására testi
és lelki változások is bekövetkeznek,
ez pedig önmagában még nem volna
probléma.” Dr. Lakatos Enikő úgy véli,
a kulcskérdés az, milyen eszközkészletünk van arra, hogy megküzdjünk a

kazsimér
Mező Istvánné Ildikó és Mező István
lelkészek köszöntőjét követően dr. Lakatos Enikő néhány megrendítő szociográfiai adattal indította informatív
előadását. A diavetítés során tisztáztuk
a meddőség és a terméketlenség fogalmait, mely értelmezés kapcsán megtudhattuk, hogy a meddőség – melyet
egy év rendszeres házas élet mellett
elmaradó teherbeesés után már betegségként diagnosztizálnak – a jóléti társadalmak 10-15%-át, Magyarországon
150 ezer párt érint.
A kevesebb gyermekvállalás következményeként folyamatosan csökken
a hazai népesség, az első gyermek születésénél kitolódik az életkor, a legtermékenyebb időszakot beárnyékolja
a reprodukció 22-es csapdája, és az
egyedülálló státusz elterjedése – csak
Budapesten 30% a társ nélkül élő nők
aránya – mind-mind olyan tények,
melyekről már nem egy platformon informálódhattunk, és melyek a legtöbb
fejlett régiót érintik.
A hormonális, anatómiai, genetikai
háttéren túl azonban kulcsfontosságú
okok lehetnek a pszichogén valamint
a viselkedésbeli feltételek és már a tapasztalati bizonyítékok is alátámasztják, a krónikus stressz, pontosabban a
testi, lelki és társas egyensúly megbomlása elősegíti a meddőség kialakulását.
„Nagyon sokan használjuk ezt manapság, hogy stresszes vagyok, de vajon
mit is jelent ez? A stressz a környezet
révén érzékelt negatív külső hatás,
mely a szervezetben fennálló egyensú-

A Magyar tudomány ünnepe alkalmából november 19-én zenés irodalmi
emlékestre invitálták az Anyanyelvi
és Művészeti Nevelési Tanszék oktatói
az érdeklődőket az Eszterházy Károly
Egyetem Jászberényi Campusára.
kazsimér
A diákok „Szerelem – Párizs” című
műsorukban idézték meg Ady Endre
szellemiségét és szenvedélyes érzelmeit
a legendás magyar költő halálának 100.
évfordulóján.
A Tóth Mariann főiskolai tanársegéd és dr. Réz Lóránt főiskolai adjunktus szervezésében megvalósuló előadáson Ady Endre impulzív rigmusait a
másodéves tanító szakos hallgatók tolmácsolták, akik szemmel láthatóan
könnyen azonosultak a poétaóriás pátoszos gondolataival.
Az irodalmi estet dr. Réz Lóránt játéka színesítette, a zongoraművész stílszerűen a francia zenetörténelem legismertebb
impresszionistáját, Claude Debussy-t
idézte meg a nyomokban nyugat-európai lírikusok költeményei ihlette Ady-remekművek aláfestő dallama gyanánt.
Ady Endre Lédához való ragaszkodásának végletes árnyalatait Tóth Mariann
tárta fel a költemények egy-egy sorának
újraértelmezésében, majd a romantikával
egybeforrt Párizs macskaköves utcácskái
derengtek fel az Apponyi teremben, és
szálltak végül tova az elégikus Héja nász
az avaron c. vers strófái nyomán.
Az esemény záró részében az egyetem
nyugalmazott oktatója, a Thormanné
Husznay Mária által vezényelt Cantate
Nobis Énekegyüttes megindító produkcióját élvezhettük. A kórus az irodalmi
est témájához illeszkedő, szívhez szóló
művek előadása után igyekezett önfeledt, humoros műsorszámmal útnak
ereszteni az érzékletes költemények súlya alatt kissé mélabússá vált nagyérdeműt. Búcsúzóul Günsberger Ákos Varró
Dániel Három limerick című versére írt,
bohókás kórusművével örvendeztették
meg a résztvevőket.

változással. Amennyiben azt a helyzetet, amiben benne vagyunk, kontrollálhatatlannak minősítjük, és ez az állapot
hosszú ideig fennáll, olyan fiziológiai
változást indít el, mely szervi problémák megjelenésével jár együtt.
A pszichoszomatikus megbetegedések a reprodukciós funkciókra is
hatással vannak. A stresszközpont és a
reprodukciós rendszer egy idegpályát
alkot, a nemi szervek, nemi funkciók
működésében különösen fontos szerepet betöltő hormonok, szteroidok
akadályozva lesznek a kiválasztódásban, így elmaradhat például a peteérés,
vagy petevezeték elzáródás, esetenként
nagyon komoly hormonális eredetű
problémák jelentkezhetnek.
Az előadó kiemelte, nem pusztán a
stressz, hanem az életmód is rendkívüli
hatással van a reprodukciós életünkre. A
prezentáció során vizsgált pszichológiai
modellek a női szerep befogadásának

nehézségét, a karrier-család harmóniáját, a párkapcsolati szintű problémákat,
a meghatározó gyermekkori kötődési
mintákat, a szülői példa jelentőségét,
a pszichés jólléttel összefüggő gyermek
iránti vágyat domborítják ki, mint legjelentősebb befolyásoló tényezőket. Mint
azt a felsoroltak is jól példázzák, az anatómiai problémák kiszűrése, korrigálása
önmagában nem elegendő, a pszichés
nehézségeket is fel kell oldani, hogy létrejöhessen a kívánt terhesség.
Az adatok azt mutatják, hogy a termékenységi problémákkal küzdőknek
csupán a fele szeretne élni az asszisztált
reprodukciós segítséggel, pedig a 2014es számok szerint a beavatkozások révén
– ha már a 15%-uk sikeresen végződik –
világszinten hatmillió gyermek születik
meg, mely szám Európában egyébként
különösen magas.
Az előadás végéhez közeledve a
gyülekezetek szerepéről, a társas támogatás rendkívüli erejéről szólt az előadó.
Az érzelmi hullámvasútként megélt folyamat során a kéretlen kioktatások,
tanácsok, a társadalom és a közvetlen
környezet felől kimondottan vagy akár
kimondatlanul sugallt elvárások nyomás alá helyezik a párt, akik az esetek
többségében épp azoktól a személyektől távolodnak el ennek következtében,
akikre a legnagyobb szükségük volna.
„Szükség van a lelki segítségnyújtásra, különösen akkor, ha valaki rálépett az orvosi eljárás útjára, de ugyanígy hangsúlyozandó a tudatosság, a
lelki és egészségi tudatosság egyaránt.
Meg kell érkezni lelkileg is abba az állapotba, hogy nő vagyok és gyermeket
fogadok be, mert - hiába gondoljuk a
mai teljesítménykényszeres társadalmunkban másként - nem elég csupán
a szakmai kiteljesedés, fontos az is, de
nem elég.” – zárta gondolatait az előadó, majd a rendezvényt a Sejtjeink
című, egy lombik-programban résztvevő pár megpróbáltatásokkal teli küzdelmét megörökítő dokumentumfilm
részletének megtekintésével zártuk.

Adventi gondolat
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A hétwminden napján délutánonként
w is várjuk vásárlóinkat!

Karácsonyi Akció a Jászberényi Termálfürdőben!

Fájnak a végtagjai vagy magas a vérnyomása?

December hónapban

Mofetta

(széndioxidos szárazfürdő)

kezelés esetén

„kettőt fizet, hármat kap”
akciót biztosítunk,

valamint vegye igénybe gyógy-, talp- és nyirokmasszázsunkat is.

Érdeklődni és időpontot kérni:

5100 Jászberény, Hatvani út 5. www.vvzrt.hu
Telefon: 06-57/412-108, 06-30/942-1043.

Mostani rejtvényünk helyes megfejtői között könyvet sorsolunk ki, az előző rejtvény helyes megfejtőivel együtt.
A megfejtéseket a szerkesztőségbe várjuk 2019. december 9., hétfő délig személyesen, vagy postai úton
az 5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 58. címre. (A rejtvényt készítette: Derencsényi Béla.)

Ajánló
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Lovak és nemesek

A Jász Múzeum Belvárosi Esték sorozatában a világhírű versenylóról,
Kincsemről és gazdája, Blaskovich
Ernő családtörténetéről hallottunk
izgalmas információkat Gócsáné dr.
Móró Csilla a Blaskovich Múzeum
igazgatójának előadásában november 21-én, csütörtökön.
Kárpáti Márta

A szervező Jász Múzeumért Alapítvány jóvoltából a rendezvény ingyenes
volt, ám nem csak ez lehetett az oka,
hogy még a pótszékeket is elfoglalták az
érdeklődők ezen a délutánon. A berényi
közönség mellett kíváncsian várták
Blaskovichék históriáját a Jászapátiból,
illetve a Tápióságból érkezett vendégek is.
Kincsemről és a Blaskovichokról
különösen az utóbbi időben, a nagy
sikerű film kapcsán sokat hallottunk,
ugyanakkor keveset tudunk. Sok a
tévinformáció, az ismeretek hézagosak. A valóságról a leplet Gócsáné dr.
Móró Csilla hántotta le, aki Magyarország egyetlen kúriamúzeumának, a
Blaskovich Múzeumnak igazgatója, a
Blaskovics család kutatója, történetének leghűbb szakértője.
Az igazgatónő mindenekelőtt szeretettel köszöntötte a megjelenteket, a
múzeum baráti körének tagjait, akik
között jászberényiek is jelen vannak.
Kiemelt figyelemmel üdvözölte a hallgatóság soraiban Hesp József írót, aki
nem más, mint Kincsem egyik trénerének, Heps Róbertnek ükunokája.
A Blaskovichok a föld és a ló szerelmesei voltak. Családfájukat Rákóczi
koráig sikerült visszakutatni. Abban az
időben Blaskovich Sámuel tisztviselőként tevékenykedett a még nem igazán
gazdag család fejeként. Új nemesi címet

III. Károlytól kértek és kaptak 1712ben. A családi vagyont Antal gyarapította jelentősen. Akkorra már házassági
kapcsolat révén a Grassalkovichokkal
is rokonságba kerültek, így hatalmas
birtokokra tettek szert. A török dúlás
után elnéptelenedett területen, Tápiószentmártonban a földet Sámuel 1728ban vásárolta meg Antaltól. 1768-ban
a család barokk stílusú magánkápolnát
is építtetett a településen. Érdekes mó-

don a kápolna '45 után is megmaradt
magánkápolnaként, amelyet a Forray
család örökölt meg később. Ma a sülysápi egyházi alapítvány gondozza.
Blaskovich II. József táblabíró az 1820-as években költözik
Szentmártonba. Jelentős vagyonából
egyedüli köznemesként részvényeket vásárolt a nemzeti lóversenypálya beruházásakor. A ló, a lóversenyzés nem csak az
ő szívéhez állt közel a családban. A nógrádi Blaskovich Pál például kiváló hajtó
hírében állt. A „Hajt mint Blaskovich”
szállóige ma is gyakran elhangzik azon

a vidéken, visszaidézve azokat az időket,
amikor a nemes úr István főherceget
vagy magát Ferenc Józsefet szállította
rekordsebességgel hat szürkéje által vezetett fogaton. Anekdotaként maradt
fenn, hogy a király meg kívánta vásárolni a fantasztikus teljesítményre képes
paripákat, ám Pál nem adta el azokat. A
lovakért cserébe inkább amnesztiát kért
sógorának, Percel Mórnak. Mint tudjuk
kérése nem igazán járt sikerrel.
Egy másik Blaskovich, nevezetesen
Miklós is nagy lószakértő hírében állt.
Lovai a legjobb magyar versenyparipák
voltak. Ezt misem bizonyítja jobban,
minthogy 307 ezer koronát nyertek
gazdájuknak.
A laikusok számára a legismertebb
Blaskovich a Kincsem című filmben is
megismert Ernő. Mint az előadásból
kiderült, a film és a valóság igen távol
áll egymástól. Kissé illúzióromboló,
hogy Ernő nem igazán hasonlított az
őt megformáló Nagy Ervin színészre,
Ernő ugyanis meglehetősen alacsony
ember volt. A léha, tékozló életmód is
távolt állt tőle, inkább kiváló gazdálkodással lehetett jellemezni pénzforgató
tevékenységét. Ezt bizonyítja a Pesten
építtetett palotája, az öt automobil és
a Tápiószentmártonban tartott ménes.
Ebből a ménesből, pontosabban Ernő
kedvenc kancájától született a világhírűvé vált hosszú lábú sárga csikó is.
Ernő nem idegen országból vette a lovat, ahogy a film legnagyobb tévedése
elmeséli, hanem tudatos, gondos munka eredménye, száz százalékban magyar
tenyésztés. Abban azért a filmnek is
igaza volt, hogy Kincsem minden versenyét, azaz ötvennégyből ötvennégyet
megnyert. Még a legutolsó megmérettetésén is tíz testhosszal tudott győzni.
Nem véletlenül védett a neve. Sikereinek titka talán a trenírozás módszere,
esetleg a macska, amely minden versenyére elkísérte és nyugtatólag hatott rá.
Ennél azonban biztosabb az a feltételezés, hogy mint a halála utáni boncolásból kiderült, tüdeje másfélszer akkora
volt, mint egy normális versenylónak.
Csontváza a Mezőgazdasági Múzeumban van kiállítva, szobra a Kincsem
park előtt áll, a róla készült festményt
a Blaskovich kúria múzeumban tekinthetjük meg. A híres Blaskovich ménes
1944-ig volt meg, ahol mintegy nyolcan évjáratot neveltek fel.
Kincsem teljesítménye azóta is
nemzetközileg elismert, utánozhatatlan világrekord. Nemzeti kincsünk és
büszkeségünk.

A szabadság visszacsempészése

Aki szereti a Deep Purple-t, annak a
Cry Free koncertjén kötelezően részt
kellett vennie, november 22-én, pénteken, a mozi galérián, a Klubkoncertek sorozatában rendezett eseményen.
duka
Zsúfolásig telve a galéria igényes zenét kedvelő, főképpen az idősebb generációt képviselő közönséggel, akik javarészt
akkor voltak fiatalok mikor a „mély bíbor” legnagyobb számai születtek.
Aki esetleg nem tudná a Cry Free,
egy a 70-es évek ikonikus angol rock zenekarának, a Deep Purple-nek tribute
bandája, aki repertoárjában csakis az ő
dalait tűzi műsorra, olyan köntösben,
hogy így, vagy ettől jobban, csak a nagy
előd játssza a saját zenéjét. Mivel a példakép még mindig aktív, a kezdeti korszakától egészen napjainkig adják elő
hitelesen nótáikat, olyan Deep Purple
élményt nyújtva, amit csak nagyon ke-

vesek tudnak a földkerekségen. Ezért
aztán nem is véletlen hogy a „mély bíbor” tagok (Jon Lord, Ian Paice, Nick
Simper) is szívesen osztották és osztják
meg a színpadot a Cry Free tagjaival.
A lelkes közönség egy hamisítatlan
Deep Purple érzés műsort kapott, autentikus felállásban és hangszerekkel,
köztük a nélkülözhetetlen egyedi hangkeltő eszközzel, a Hammond orgonával és nem utolsó sorban az eredetihez
megszólalásig hasonlító énekhanggal.
A látvánnyal a legkisebb mértékben
sem foglalkoztak, működésük pusztán
a zenéről szólt, ahogy azt a Purple is
tette, teszi. Szemmel láthatóan jól szórakozott a publikum és hangját is hallatta a refréneknél. A zenekarból áradt,
hogy tényleg megszállottan szeretik
amit csinálnak, ez kisugárzott a produkció minden percéből.
A hangzás teljesen korrekt, nem
robbantotta le az ember fejét, minden
szépen, arányosan szólt. Folyt ének-gitár

párbajt dübörgött dobszóló és a billentyűk kezelőjén is „úrrá lett az őrület”
Hammond-szólója közben, félig megborítva a súlyos alkotmányt játszott remek szólamokat. A Cry Free rendesen
„felkorbácsolta” a nézősereget, a „Burn”nel indítottak, a „Smoke On The
Water”-rel zártak. A két szám között,
„a vihar tökéletesen idegen furcsa nőket hozott, akiket meg lehetett fektetni
egy fekete éjszakán, űrbéli teherautózás
és némi engesztelés után”, a végén határozott visszázást és vastapsot követően
még belefért egy nóta.
A Deep Purple számai tényleg képesek begyújtani a szikrát saját jogukon
is, maximális alázattal és profizmussal
kezelt dalok, lelkes és hangulatos interpretálásuk a Cry Free részéről maradandó élményt adott a hallgatóságnak.
Távozóban valaki meg is jegyezte, a mai
együttlét és zenekar, a klubkoncertek
„tótjóskás” dicső időszakát, és hangulatát idézték, amire szükség volna.

www.jku.hu

11. oldal

A Jászság Kincses
Kalendáriuma

 folytatás az 1. oldalról
Én büszke vagyok, hogy tizenöt éve
egy kicsit ide tartozhatok, és megismerhettem ezt a kicsit fafejű, de nagyon
tisztességes közösséget.” – osztotta meg
személyes véleményét a hallgatósággal,
majd a folytatásban az egyes írások vonatkozásában tett személyes észrevételeket, kiemelve a jászsági származású
Heller László nemzetközileg is elismert
munkásságát.
A program a hagyományokhoz
híven a megjelent szerzők egyperces
ajánlóival folytatódott. Elsőként Hamar Katalin, az Ifjúsági Önkormányzat
munkatársa Sebők Balázs főiskolai docenssel közösen megvalósított, Jászberényi fiatalok és a város című írását tárta a
hallgatóság elé. A kutatást egyfajta gondolatébresztőnek szánták a döntéshozók
felé a város fiatalosabbá tétele céljából.
Fodor István Ferenc Bugyi Gáborral
valamint Nagy Dezsőnével közösen készített, 1848/49 jászsági emlékhelyeket
megörökítő képeit ajánlotta a jelenlévők
figyelmébe, még Besenyi Vendel Fontos
dokumentum a XVIII. századból című,
naplóként és családtörténet-leírásként
jellemzett, archaikus magyar nyelven
íródott könyvére hívta fel a figyelmet.
Szabó Jánosné Mihályi Gábor jászberényi születésű művészről írt, Táncművész és koreográfus című kiadványáról,
Nagyné Koncz Éva a Berényi Műhely
egykori mesteréről írt emlékezéséről
szólt néhány mondatban. Papp Izabella
Ari Ilonával, a családkutató klubok vezetőjével folyó beszélgetéséről publikált,
Kovács Béláné Pető Magdolna a Jászfényszarun működő Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság tartalmas 25 esztendejéről értekezett írásában.
Az első alkalommal rögzített sportrovat néhány szerzeménye is ismertetésre
került, az idei Jászsági Évkönyvben Nagy
Béláról, a Fradi krónikásáról, a jászberényi
női röplabdasportról, az El Caminóról és
a város legnézettebb sportjáról, a kosárlabdáról is olvashatunk.
Végezetül a Csörgő Terézia által
megjelentetett, A tehetséggondozás egy

formája a Jászságban című, a Csányi
Alapítvány 15 esztendejét felölelő írásából kaphattunk némi ízelítőt. Csörgő
Terézia kiemelte, az évkönyvben helyet
kapott egy másik rövid írása is, melyet
Lovász Tibor szerzőtársával készített a
Turi István biológiai emlékverseny témájához kapcsolódóan.
Az ünnepélyes könyvbemutató a
szerzőkkel és szerkesztőkkel folytatott
kötetlen beszélgetéssel, és állófogadással zárult.

12. oldal

Sport / Ügyeletek
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Tél veszi át a víg ősz örökét
Közepesen felhős, de enyhe idővel búcsúzik az ősz. December csapadékot
hoz, eleinte eső, majd a hét közepén akár hó is várható. A téliesre forduló időjárásban az ilyenkor
megszokottól kicsit
hidegebb lesz. Éjjelre -5 – 2, nappal
2 – 7 fokot ígér a
meterológia. Eső,
havas eső, hó bármikor előfordulhat.
December 1.
Advent első vasárnapja

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

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

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

december 4. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

december 5. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

december 6. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

december 2. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

december 7. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

december 3. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

december 8. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
november 30. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
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
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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.
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Két meccs, két vereség
A női röplabda Extra Ligában november 15-én Békéscsaba volt a jászberényi hölgyek vendége és sima 3-0-ás
győzelmet arattak ellenük. Ez tulajdonképpen még el is fogadható, mert
végül is egy többszörös bajnok sikeréről beszélhetünk. Viszont november
23-án az MTK vendégeként már nagyon fájó volt a vereség.
Ács Tibor
Már az első játszmában látszott,
hogy nagyon meg fognak izzadni lányaink az MTK Budapest vendégeként,
merthogy 17-17-ig fej-fej mellett haladt
a két csapat, de innentől kezdve jobban
koncentráltak a fővárosiak, és 25-21-re
megnyerték az első szettet.
A második etapot már jobban
kezdte a berényi csapat és 3-4 ponttal
vezettek is egészen 18-ig, mert itt beérték őket a fővárosiak. 23-21-nél közel
álltunk az újabb szettveszteséghez, ám
Borsos Lili és Jessica Ventura remek leütésével 24-24-re egalizáltuk a szettet,
majd meg is nyerték azt Tóth Eszterék
26-24 arányban.
A térfélcsere után aztán az MTK-s

Leiskolázták
a kosarasokat
Továbbra is ezer sebből vérzik a jászberényi kosárlabdacsapat. A korábbi
sérültek ezúttal sem játszhattak, és új
irányító sem érkezett még az együtteshez, így nem véletlen, hogy a mérkőzés
toronyesélyesének a tavalyi ezüstérmes
Körmend számított saját otthonában.
Az előjelek ellenére jól kezdte a
mérkőzést a jászberényi gárda, főleg
Alekszandrov emelkedett ki az egész
mezőnyből az első negyedben. Két triplája mellett a ketteseket is dobálta, így a
17 találatból 12 az ő nevéhez fűződött.
Mivel csak 10 érkezett a körmendi oldalról, hétpontnyi előnnyel kezdődött
a második negyed. Ezt viszont jó lenne elfelejteni, hiszen Reed sérülésével
kútba estek a begyakorolt figurák. Ezt
jelezte az a tény is, hogy tíz hazai találat
után 4 perc elteltével Pantelics szüntette
meg a berényi „kosárcsendet” egy büntetővel. Később Taylor zsákolása pedig
már 15 pontos hazai előnyt jelentett.
A mi centerünk mellett még Mészáros
dobott egy kettest, így a végére (42-20)
húsz fölé kúszott a különbség. Ezzel el
is dőlt a mérkőzés sorsa. A térfélcsere
után ugyan Alekszandrov és Pantelics
is beköszönt egy-egy duplával, de később Varnado triplájával már 32 volt
a differencia a két csapat között. A befejező etapban aztán kishíján negyven
lett közte (77-39), de a végére is bőven
maradt a körmendi előnyből.
Egis Körmend - Jászberényi KSE
87-53. JKSE: Ruják 6, Reed 4, Miller
2, Alekszandrov 17/9 Pantelics 4. Csere: Buzás 11, Szigedi -, Mészáros 6, Peringer 3, Mondi -.
Lo Elhadji Malick megbízott edző
egyáltalán nincs irigylésre méltó helyzetben. A sok gondot, problémát még tetézi
LaMarcus Reed ismételt sérülése is. Az új
irányító „beszerzése” továbbra is gőzerővel folyik. Most hosszabb idő is lesz rá,
hiszen legközelebb majd csak december
8-án lépnek pályára Kaposváron.

facebook.com/
berenycafe

hölgyek kezdtek jobban, de 11-11-nél
egyenlítettünk. Bár a folytatás is szoros
volt, de 25-22-s játszmagyőzelemmel az
MTK 2-1-s vezetésre tett szert.
A 4. játszma elején a mieink vezettek, viszont most meg a házigazda érte
be őket 11-nél. Innen még sikerült erősíteni és 16-13-ra vezetni, de a folytatásban megremegtek a kezek, és az MTK
– csak magyar játékosokból álló együttese –, ezt a játszmát (25-22) is behúzva,
megérdemelt győzelmet aratott. MTK

Budapest – Jászberény Volleyball
Team 3-1.
Fájó tehát a vereség, hiszen a lányok
ettől sokkal többre képesek. Makai Péter
is csalódott volt a mérkőzés után és nyilatkozatából kiderült, hogy ez a vereség
jó pofon volt számukra, és mint mondta, felébredtek álmukból. Erre szükség
is lesz, hiszen december 1-én a bajnok
Vasas vendégei lesznek. 7-én az UTE érkezik Jászberénybe és ellenük már mindenképpen nyerni kellene.

Visszavágott remények
 folytatás az 1. oldalról
Mintegy negyedórányi mezőnyjáték után aztán villantak a gyarmatiak,
amikor egy bal oldali átívelést Achim
Sebastian kitűnően „készített le” Székely Dávidnak, aki tíz méterről lőtt a
kapu közepébe
(1-0). A JFC igyekezett egyenlíteni,
Szöllősi szabadrúgásból adott középre,
de több kapurarúgási kísérlet blokkolása
után végül Lakatos lövése mellé szállt. A
39. percben Szöllősi sarokkal passzolt
Pálinkáshoz, aki 13 méterről célozhatta
meg a kaput, de a kapus hárítani tudott.
A második félidő hazai lehetőségekkel indult, egy bal oldali beívelést
Miski szedett ki a léc alól, majd ezt
követően egy fejes kerülte el a berényi
kaput. Az 58. percben a másik oldalon Király Olivér szintén fejjel próbálkozott, Fildan viszont védett. A 71.
percben ismét Miskinek kellett bravúrt
bemutatni, amikor Székely Dávid kiszorított helyzetből tüzelt. Túl a kilencvenedik percen szöglethez jutott a JFC,

az utolsó esélyt kihasználandó szinte
mindenki előrehúzódott, és a kivágott
labdából vezetett gyors ellentámadás
végén Achim Ádám átadásából Lukács
Zsombor biztosította be a hazai sikert
(2-0). Füzesgyarmati SK – Jászberényi FC 2-0 (1-0).
A több romániai játékossal és a volt
jászberényi Fejes Jánossal megerősített
vendéglátók igazolták, nem véletlenül
állnak a tabella élén. Bár a JFC előtt
is adódtak lehetőségek, a nagyobb átütő erő nem érdemtelenül döntött a
hazaiak javára. A további eredmények
nem túl jól alakultak, győzött a második DEAC, az üldözők közül a Cegléd,
akik ezzel visszaszerezték a harmadik
helyet, valamint az ESMTK és a Sényő
is, velük szemben egy pontra olvadt a
mieink előnye. A téli pihenő előtt még
van alkalom a javításra, miután még
egy játéknapot előrehozott a szövetség,
így december 1-jén, vasárnap 13 órától
városunk csapata a Gyöngyössel szemben alapozhatja meg tavaszi reményeit.

Sporthírek röviden
Rövidpályás gyorskorcsolya. Major Dominik aranyérmes. November
elején a JSE rövid-pályás gyorskorcsolya
csapatának C és D kategóriás versenyzői
a szlovákiai Spisska Nova Vesbe utaztak,
ahol a Danubia Kupa második állomását
rendezték meg. Az első állomás nagyszerű eredményét megismételve Major Dominik itt is első helyezést ért el. Ugyanebben a korcsoportban Pető Bendegúz a 11.
lett. A C korcsoportban Schönborn Melinda az előkelő 4. helyezést szerezte meg,
Szőcs Mónika Nikolett a 7., míg Taczman
Máté a 9. lett.

Jégkorong. Jégkorongcsapataink közül ezúttal az OB IV/A osztályában szereplő Warriors Jászberény lépett jégre vasárnap, amikor a Szigetszentmiklós hokisait
fogadták. A berényi Harcosok már az első
harmadban háromgólos előnyt szereztek,
amit a későbbiekben jóval felülírtak és így
kiütéses győzelmet arattak. Varriors Jászberény – Szigeti Bikák 9-1.
Asztalitenisz. A jászberényi pingpongcsapatok legutóbbi eredményei. NB
II.: Vecsés SE - NGS UNION Jászberényi
ASE 4-14. NB III.: NGS-U.JASE – Békési TE II. 5-13. Megyei I. osztály: Jászkun
Volán SC Kft III. - NGS-U.JASE 8-10.
Birkózás. November 23-án rendezték Kiskunfélegyházán a Diák II. Országos Szabadfogású Diákolimpia döntőjét, ahol Tugyi Zétény remek birkózással
aranyérmes lett 38 kg-ban, Kiss Keve a
29 kg-ban pedig bronzérmet szerzett.
Ebben az évben újabb rekord született a
Jászbe-rényi Birkózó Club történetében,
ugyanis három különböző korosztályban
is diákolimpiai bajnokot ünnepelhetett
az egyesület. Tugyi Zétény Diák II. szf.
(38 kg), Bécsi Sára Leány szf. (49 kg.) és
Baráth Konor Diák I. szf. (69 kg).

