Lomtalanítás

Nyárvégi interjú

A J.V.V. Nonprofit Zrt. ismét megrendezi
őszi lomtalanítási akcióját. A szállítás
rendjéről lapunkból tájékozódhatnak.
Tájékoztató a 2. oldalon

Pócs János országgyűlési képviselőt
kérdeztük a nyár tapasztalatairól és
a kampány előkészületéről.
Interjú a 3. oldalon

Hangszeravató koncert

Vasárnap este Elischer Balázs
hangversenye avatta fel a Ferences
Templom új orgonáját.
Írás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 36. szám (XXIX./36.)

Rozália búcsúja
Vasárnap a Főtemplomban sokan
összegyűltek a 10 órakor kezdődő
szentmisére. Ünnepi alkalom volt ez,
hiszen Jászberény város védőszentjéről Szent Rozáliáról emlékeztek meg
a misén, illetve a búcsú során.

Újság

2017. szeptember 7.

Jászberény város lapja

Tanévkezdő ünnepség

Buschmann Éva
Rozália nap szeptember 4-e. A szokásokhoz tartozik, hogy szeptember első
vasárnapján ezt ünneplik a hívek. Jelen
voltak még a helyi Keresztény Értelmiségeik Szövetségének (KÉSZ) tagjai,
hiszen az is hagyomány, hogy a szentmise végén átadják a Rozália díjat, amit
a KÉSZ kuratóriuma ítél meg, rendszerint annak a személynek, aki élete során
kiemelkedőt tett, alkotott a város javára.
Az ünnepi szentmisét és beszédet
Zsova János káplán atyától hallhattuk,
aki szólt a szentek életéről: – A szentek
nem legendák, olyan embertársaink,
akik földi életet éltek és az egyház szentként tiszteli őket. Életükben kimagasló
módon csatlakoztak Jézus Krisztushoz,
akár vértanúsággal vagy csöndes tanúságtétellel, erkölcsileg kimagasló tettel
mutattak példát embertársaiknak. Az
egyház megadja a szenteknek a tiszteletet, amely a szentté avatásban csúcsosodik ki.
Rozália nemesi családból származott, apja fejedelem volt, anyja normand
királyi rokonságban született. Családi
palotájukban éltek, Rozália jó nevelést
kapott, keresztény szellemben. Szülei
nemesi házasságot szántak lányuknak,
aki addig nem is tiltakozott ellene, mígnem egy látomása során meg nem jelent
előtte Jézus és másként döntött.
folytatás az 5. oldalon 

Szeptember elsejével megszólalt a
tanév első csengőszója az iskolákban.
Idén második alkalommal rendeztek központi tanévnyitó ünnepséget,
amelynek a Bercsényi úti Sportcsarnok szolgált helyszínéül.
Szabó Lilla
Zsivajgó gyermekek az utcán, álmos szempárok, várakozó pillantások
és fekete-fehér ünneplőt viselő sietős
diákok jelezték pénteken reggel a tanév kezdetét. A Bercsényi úti Sportcsarnokban Pesti Péter, a Jászsági Általános
Iskola intézményvezetője köszöntötte a
város vezetőségét, pedagógusokat, szülőket és a tanulókat. – Mindenki azért
dolgozik a maga területén, hogy gyer-

Az ART Camp Nemzetközi Művészeti Szimpózium a legnagyobb és legrégibbi
hagyományokkal bíró kortárs művészeti eseménye városunknak. Augusztus 30án, szerdán este, a Lehel Film-Színház galériáján nyitották meg Folyam(at)ok
címmel, a művésztelepen készült alkotásokból összeállított/válogatott kiállítást.

A 27. alkalommal megtartott
ART Camp Nemzetközi Művészeti
Szimpózium Jászberényi Művésztelepét karöltve rendezték meg az alapító
„atyák”, valamint a Jövőkép Alkotók

Az országosan meghirdetett Nemzeti
Drogstratégiához kapcsolódva alakult
meg a szakembereket tömörítő Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum,
segítő kezet nyújtva a drogfüggőséggel
veszélyeztetett korosztálynak és szüleiknek, pedagógusoknak.
Gergely Csilla

A félreértés néha jó
Demeter Gábor

Értetek, a szertelen
ifjúságért!

Egyesülete tagjai. Az egykori „tanítóképző műtermeiben kilenc napon át,
közös térben és időben, 35 művész
foglalatoskodott az alkotással, az ott
elkészült művekből alakult ki a kiállítás anyaga.
folytatás a 7. oldalon 

mekeink olyan iskolába járhassanak,
ahol minden körülmény biztosított ahhoz, hogy képességeik sokoldalúan fejlődjenek, a tanulás alapja sikerélmény
legyen, és az újszerű pedagógiai módszerek a hagyományos pedagógiai értékekkel egyaránt jelen legyenek, mert
csak így lehet igazán hatékony iskolát
működtetni – mondta az igazgató.
Szabó Tamás polgármester köszöntőjében felidézte az egy évvel ezelőtti
tanévnyitót, amikor hagyományteremtő szándékkal megszervezték az
első központi évnyitó ünnepséget. „Az
egész Jászság egy nagy család és ennek
a családnak egyaránt tagjai a pedagógusok, szülők és a tanulók.” – részletezte
köszöntőjében, majd kifejtette, hogy a
város az átalakuló oktatási rendszerben

Hétvégén
Jász-Expo
Pénteken 14 órakor tárul ki a VII. JászExpo és Fesztivál kapuja, amely a Főtéren, illetve a Lehel Vezér Gimnázium
területén bepillantást nyújt régiónk és
a díszvendégként meghívott Nyíregyháza gazdasági, kulturális és gasztronómiai életébe.
A péntek 16 órai ünnepséggel hivatalosan is megnyílik a három napos kiállítás, ahol a változatos programok minden
korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígérnek. A Jászság gazdasági kirakatában hazai vállalkozások mutatják meg
produktumaik legjavát, annak reményében, hogy a bemutatkozás megismerteti
az itt és a távolabbi vidékeken élőkkel a
cégek tevékenységét, az előállított minőségi termékeket. Nem titkolt cél a piacfejlesztés, a kapcsolatteremtés sem.
A fesztivál három napja alatt a cégekkel való ismerkedésen túl lehetőség lesz a
kulturális és gasztronómiai igények kielégítésére is. Színpadi előadások, táncbemutatók, koncertek, kézműves foglalkozások, sztárfellépők, vásári komédiások
műsorai, ételkóstoló színesítik majd a
hétvégét. A Jászkürt Újságot az A pavilon
10-es standján találhatják meg olvasóink.

is magáénak érez minden iskolát. Erre jó
példa az önálló tankerület létrejötte, számos iskolai felújítás, infrastrukturális- és
digitális fejlesztés, amelyeket az önkormányzat jó ügyként karolt fel.
Faragó Sándor intézményvezető
helyettes a tanulókat bátorította beszédében: „tanuljatok képességeitekhez
megfelelően, legyetek felkészültek és
magatartásotok is legyen megfelelő.”
Útravalóul szólt a megszeppent elsősökhöz is, akik teli kérdésekkel és örömteli
várakozással néznek szembe az első iskolaévvel. A felső tagozatos ötödikeseknek
a kabinetrendszerű oktatás jelent újdonságot – mondta Faragó Sándor, végül
pedig a 6-8. osztályosokat buzdította a
sikeres, eredményes tanulásra.
folytatás a 4. oldalon 

A Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum augusztus 31-én tartotta legutóbbi ülését, ahol elfogadták a Jászsági Önkormányzatok Drogellenes Stratégiáját és
Cselekvési Tervét (2017-2020).
A szakmai testület által elfogadott
dokumentumban két kérdőíves vizsgálatot értékeltek a fiatalok droghasználati
szokásairól, melyek egyikében a KLIK
jászsági intézményeinek pedagógusait,
a másikban a térség 7. és 8. évfolyamos
tanulóit kérdezték. Mindkét felmérésből
kiderül, hogy aggasztóak a 11-14 éves
korosztály káros szokásai, főként az energiaital, az alkohol, a dohányzás és egyre
szélesebb körben a drogozás tekintetében. Éppen ezért is egyre sürgetőbb, hogy
ne csak beszéljünk a problémáról, hanem
tegyünk is érte.
A Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum márciusi megalakulása óta négy
munkacsoportot hozott létre, melyek
egyenként megalkották célkitűzéseiket és
konkrét feladataikat. Így az Egészségfejlesztés, kábítószer fogyasztás megelőzés-,
a Kezelés, ellátás, felépülés-, a Kínálatcsökkentés- és a Emberi és társadalmi
erőforrások munkacsoportok javaslatai
alapján megalkották a cselekvési tervüket
2017-18-as évre.
folytatás az 5. oldalon 

Mesés könyvtár
Először tavaly nyáron kerültek színes
mesefigurák a könyvtár falaira, amely
nagy sikert aratott a lurkók körében.
Idén folytatódott a kezdeményezés és
tovább szépült a gyermekrészleg.
szabó
Augusztus 21-én három hetes leltár
után ismét megnyitotta kapuit a városi
könyvtár. Az első emeletre felsétálva
már a lépcsőfordulóban szembetűnő
a változás, vagyis az ajtó fölött teázó

közel kétméteres sárkány, amint éppen
könyvet olvas. Nos, ez egy könyvtárban annyira nem is meglepő, az annál
inkább, hogy Verseginé Ujhelyi Petra
az illusztrációk kidolgozója mindenféle sablon és előképzettség nélkül festette meg. Ahogyan ő mondta „isteni
adottság.”Ehhez persze semmi kétség,
és a képeket elnézve kétszer is sorban
állhatott a Teremtőnél.
– A múlt évben a könyvzugi manókat festettük a könyvtár falaira.
folytatás az 5. oldalon 

Önkormányzat

2. oldal

Meghívó

közmeghallgatásra
Tájékoztatom Jászberény város lakosságát,
hogy a Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2017. szeptember 19-én (kedden)
17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart

a Déryné Rendezvényház dísztermében
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33.).
A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő
társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a Képviselő-testülethez, az
egyes képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez és a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok!
Szabó Tamás polgármester

Közeleg az adóbefizetési határidő
Tisztelt Adózók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 2017. II.
félévi adókat szeptember 15. napjáig, péntekig kell megfizetni. Ezek
az adónemek a következők: Építményadó, magánszemély kommunális adója, telekadó, iparűzési adó és
gépjárműadó.
Adóhatóságunk a második félévi
adók befizetéséhez szükséges csekkeket,
év elején minden magánszemély adózó
részére megküldte. A vállalkozásoknak
utalással kell teljesíteniük a fizetési kötelezettségüket. Azok az adózók, akik
már regisztráltak adóhatóságunknál a
Jászberény Elektronikus Adó Rendszerén keresztül, közvetlenül tudják
ellenőrizni az adószámláik egyenlegeit
és bankkártyás utalást tudnak indítani.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
amennyiben a szeptemberi esedékességű adók csekkjei mégsem állnak
rendelkezésre, akkor azt telefonon
keresztül az 57/505-711 számon
vagy a www.ado@jaszbereny.hu
e-mail címen szíveskedjenek jelezni
irodánknak.

A csekkek személyes átvételére a
Rákóczi út 42-44. szám alatt, az alábbi
ügyfélfogadási időkben van lehetőség:
hétfő, kedd, péntek: 8-12 óráig, szerda:
8-12 óráig és 13-17.30 óráig.
A befizetési határidő elmulasztása
esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi
pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap
után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Azoknak az adózóknak, akik önhibájukon kívül nem tudják határidőre
megfizetni adóikat, a törvény lehetőséget biztosít fizetési könnyítésre. A
törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén fizetési halasztás vagy
részletfizetés engedélyezhető, amely
kizárólag kérelemre történhet. A kérelemhez szükséges adatlapok megtalálhatóak a www.jaszbereny.eado.
hu honlapon, az elektronikus űrlapok
menüpont alatt vagy személyesen átvehetők az irodánkban.
Köszönjük az együttműködésüket!
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Adóigazgatási Iroda

Szeptemberben eboltás lesz

Az oltás a Magyar Állatorvosi Kamara határozata alapján díjköteles:
3.500.- Ft/db. Az ebek kötelező féreghajtása 10 testsúly-kilogrammonként 100 Ft/db. Az oltatlanul
maradt ebek tulajdonosait a pótoltás
befejezése után, a járási főállatorvos
minimum 30.000 Ft bírság megfizetésére kötelezi. Az oltáskor az elmúlt
évi eboltási bizonyítványokat vigyék
magukkal!
Az eboltás helye és időpontja:
Szeptember 7. csütörtök
8-10 óra: Álmos utca
13.30-15.30 óra: Mező u. Irinyi D. u. sarok
Szeptember 8. péntek
8-9.30 óra: Kulacs kisvendéglő
(Kossuth u.)
Szeptember 9. szombat

8-10 óra: Szent Imre herceg u. (KIOSZ
épület)
10.30-12.30 óra: Szent Imre herceg úti
temető r.bejárat
13-14 óra: Hűtőgépgyár lakótelep
(Uszoda utca)
Szeptember 11. hétfő
8-10 óra: Százszorszép sarok
10.30-11.30 óra: Neszűr 8. dűlő
(volt Kolonics tanya)
13.30-15.30 óra: Kinizsi u. Ady Endre utca sarok
Szeptember 12. kedd
8-9.30 óra: Volán telep (régi Hatvani u.)
10-11 óra: Kozma autójavító
13-15.30 óra: Gyöngyösi u. Nádverő u. sarok
Pótoltás: szeptember 16. szombat
8-9.30 óra: Fiat szalon – Honvéd sarok
10-11.30 óra: Gyöngyösi út –
Nádverő u. sarok

Módosul a településrendezési terv
A Képviselő-testület döntése alapján folyik a város településrendezési tervének
módosítása több helyszínt érintően.
Annak érdekében, hogy mindenki
megismerhesse a módosítással érintett
területeket, szeptember 12-én 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Nagytermében lakossági fórumot szervezünk,
ahol tájékoztatást adunk az egyes folyamatokról és a módosítások tartalmáról.
Ezek a következők: Lakossági, egyéni
igények vizsgálata; Jászberény városi

piaca és az öregerdei tábor beépítési
paramétereinek módosítása; Ady Endre út 11. (hrsz.: 0270/12 és 2410/2)
ingatlanok beépítési paramétereinek
módosítása.
A módosításokkal kapcsolatban az
érintettek javaslatokat, észrevételeket
tehetnek 2017. szeptember 22-ig írásban eljuttatva Alvári Csaba főépítésznek címezve, a Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
alatti címére vagy elektronikusan az
alvari.csaba@jaszbereny.hu címre.

2017. szeptember 7.

Őszi lomtalanítási tájékoztató

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy őszi
lomtalanítási akciót szervez, melynek
alkalmával az érintett területekről a
megjelölt időpontokban elszállításra
kerülnek a háztartásokban feleslegessé vált lom hulladékok. Tájékoztatónk megtalálható a honlapunkon is
(http://vvzrt.hu), illetve a Berénycafé
http://berenycafe.hu oldalán is. Az
aktuális utcajegyzéket a Jászkürt Újság közli mindig.

Kérjük a lomtalanítás során az alábbi
szabályok betartását:
• Lomhulladékok kihelyezésének időpontja: reggel 7 óra.
• A háztartásban keletkezett lomot az
ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a
célgépek és a dolgozók könnyen meg
tudják közelíteni, és a rakodás biztonságosan és balesetmentesen, kézi erővel
végezhető legyen.

• A lomtalanítás során a nagydarabos,
azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladék kerül elszállításra. Az apróbb méretű lomokat kérjük
zsákban, vagy dobozban kihelyezni a
szétszóródás megelőzése érdekében.
• A kikészített lomokat a közszolgáltató
kizárólag a jelzett időpontban szállítja el. A később kirakott hulladékot a
Közszolgáltató nem szállítja el.
• Az egyéb módon kihelyezett hulladék
nem kerül elszállításra.
A lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot,
oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat,
olajszűrőket, fertőző hulladékokat
(állati tetem, trágya), gyógyszereket,
éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk,
fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési

törmeléket, épület bontásból származó
hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk
nem szállítja el.
A lakosság részére lehetőség van
elektronikai hulladék, építési törmelék,
zöldhulladék, veszélyes hulladék, gumiabroncs leadására a jászberényi hulladékudvarunkban.
A lomtalanítás során közterületre
helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak közszolgáltatón
kívül bárki más által történő elszállítás
jogtalan eltulajdonításnak minősül!
Városunk és környezetünk tisztasága
érdekében kérjük Önöket, hogy a lomtalanítási akció során e tájékoztató szerint helyezzék ki elszállításra szánt lom
hulladékaikat.
Köszönjük, hogy
igénybe veszik
szolgáltatásainkat!
Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt.

2017. őszi lomtalanítás utcajegyzéke
1. program
szállítás: 2017. 09. 16. (szombat)
Ábránd u., Áldomás u., Ártér u., Árva
u., Bakki J. u., Batthyány u., Bognár u.,
Csatorna u., Csík T. u., Dr. Wittmann
T. u., Fenyő u., Gallér u., Gárdonyi
G. u., Gyárfás u., Hársfa u., Irányi D.
u., Kádár u., Kakukk u., Kodály Z. u.,
Kölcsey F. u., Kőrösi Cs. S. u., Lepke u.,
Lomb u., Lövész u., Mátra u., Messzelátó u., Mező u., Mikszáth K. u., Pannónia u., Platán u., Sírkert u., Szarka u.,
Szép u., Szivárvány u., Tavasz u., Vadász
u., Vereckei u., Virág u., Zerge u., Akácfa u., Áldás u., Banner J. u., Báthory u.,
Beleznay A. u., Benepuszta u., Boldogszállás u., Bulcsú u., Csonka u., Csörsz
u., Daru u., Dob u., Érhát u., Forgács
u., Fortélyos u., Frankel Leo u., Garat
u., Gyöngyösi út, Hableány u., Harcos u., Hattyú u., Kapás u., Kárpát u.,
Klapka Gy. u., Komáromi J. u., Kun u.,
Lajosmizse u., Nádverő u., Négyszállás
u., Olvasókör u., Páva u., Redemptio
u., Szérűskert u., Szigony u., Szobor u.,
Térítő u., Tigris u., Trombita u., Túzok
u., Tündér u.
2. program
szállítás: 2017. 09. 23. (szombat)
Alkotás u., Árendás u., Bálvány u.,
Benczúr Gy. u., Csákány u., Csana
u., Cserkész u., Csiga u., Csokonai V.
M. u., Csoma u., Dinamit tér, Dózsa
Gy. út, Ebhát u., Eperfa u., Fodor F.
u., Gorkij u. (Som u.), Gyepü u., Hajdú u., Horgász u., Jákóhalmi út, Jász
u., Jászkapitány u., Katona u., Kazal
u., Kert u., Kisberényi tér, Korányi F.
u., Kórház u., Kosárfonó u., Kovács
u., Kötélverő u., Külső Pelyhespart
u., Kürt u., Madách I. u., Magyar u.,
Mátyás u., Móra F. u., Nemes u., Nyár
u., Nyárfa u., Nyerges u., Páfrány u.,
Petrence u., Pesthy F. u., Pintér M. u.,
Régi vágóhíd u., Réz Kálmán u., Rezeda u., Sikló u., Szárazmalom u., Szellő
u., Szent Imre h. út, Szűcs u., Tél u.,
Tímár u., Tüzér u., Tűzoltó u., Vásárhelyi I. u., Vásártér u., Vincellér u.
Apponyi tér, Arany János u., Árpád
u., Attila u., Bárány u., Béke u., Békés
u., Bérkocsis u., Bimbó u., Bogár köz,
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Bolyai J. u., Czigány J. u., Csillag u.,
Csók u., Csónak u., Darázs u., Eötvös
u., Fazekas u., Festő u., Gát u., Görbe
u., Halász u., Harang u., Hatrózsa u.,
Határ u., Honvéd u., Huszár u., Ibolya u., Iskola u., Jásztelki út, Kalap u.,
Kalinka u., Kántor u., Káposztáskert
u., Károly u., Kaszás u., Kender u.,
Király u., Koszorú u., Kökény u., Liliom u., Liszt F. u., Margit u., Mária u.,
Molnár u., Móricz Zs. u., Mozsár u.,
Munkácsy M. u., Pelyhespart u., Potyka u., Puska u., Puskin sétány, Rácz u.,
Réhely u., Rét u., Rozmaring u., Rózsa
u., Sárkány u., Sarló u., Sarok u., Sas
u., Seregély u., Síp u., Szabadság tér,
Szabadság u., Szabó u., Széchenyi u.,
Szegfű u., Szent István krt, Szentkúti
tér, Szilfa u., Toldi M. u., Tóth u., Varga u., Vasvári P. u., Zagyvapart sétány.
3. program
szállítás: 2017. 09. 30. (szombat)
Alsócsincsapart u., Aprítógégyár u.,
Átjáró u., Berze N. J. u., Boróka u.,
Botond u., Buzogány u., Cimbalom
u., Csengő u., Csóka u., Csokor u.,
Dembinszky u., Derkovits Gy. u., Dr.
Varga L. u., Egér u., Eke u., Elefánti
u., Felcsőcsincsapart u., Felsőmuszály,
Fiastyúk u., Gerevich A. u., Göncöl u.,
Gyanta u., Gyöngyvirág u., Hatvani
út, Hentes u., Herkules u., Hétvezér
u., Hunyadi J. u., Ilona u., Jászkürt
u., Jedám u., Jókai M. u., Karabély u.,
Kerékgyártó u., Kertész u., Költő u.,
Lagzi u., Líceum u., Liget u., Mályva
u., Mártírok útja, Móczár M. u., Nádor u., Nagyér u., Nap u., Nefelejcs u.,
Öntő u., Pákász u., Palánka u., Pethes
I. u., Pipa u., Riszner sétány, Sánc u.,
Serház u., Sómérő u., Sportpálya u.,
Szekér u., Szent F. u., Szilvás dűlő, Szőlő u., Szúnyogos u., Tarnai A. u., Téglagyár u., Tejút u., Toborzó u., Üstökös
u., Varjú u., Varró u., Víz u., Vízöntő
u., Zagyvapart u., Zagyvaparti tanyák,
Zenész u., Bajcsy Zs. u., Béla u., Bem
József u., Berényi u., Csángó u., Delta u., Déryné u., Dohány u., Fácán u.,
Fecske u., Fék u., Fekete u., Felsőmező
u., Fémnyomó u., Fuvaros u., Fülemüle u., Fürdő u., Fűzfa u., Gém u., Gerle

u., Gorjanc I. sétány, Hajnal u., Hegedűs u., Hold u., Holló A. u., Ifjúság
u., Ipar u., Ipartelep út, Jászai M. u.,
Jubileum u., Kálvin János u., Kard u.,
Kátai u., Korcsolya u., Kossuth Lajos
út, Kőkép u., Lant u., László Károly
u., Lehel u., Lehel vezér tér, Mozdony
u., Nagykátai út, Ostoros u., Pajtás u.,
Palotai J. u., Patkó u., Pesti u., Pipacs
u., Rákóczi út, Rigó u., Róka u., Szarvas u., Széchenyi tér, Szent László u.,
Szentháromság tér, Szerecsen u., Szív
u., Szövetkezet út, Thököly út, Traktor
u., Tulipán u., Uszoda u., Váltó u., Vaspálya u., Vécsey E. u., Villany u., Viola
u., Vízimalom u., Vörösmarty u.,
PORTELEK: Fenyves u., Fő u.,
Herboly I. u., Homok u., Március 15.
u., Nyúl u., Vaskapu u., Vasút u.
4. program
szállítás: 2017. 10. 14. (szombat)
Ady E. út, Agancs u., Árvácska u.,
Bagoly u., Bajnok u., Bartók B.
u., Bedekovich L. u., Bercsényi út,
Blénessy J. u., Borsóhalmi út, Csalogány u., Dárdás u., Fáy A. u., Fehértói
u., Galamb u., Gergely u., Gólya u.,
Gyökér u., Halmay J. u., József A. u.,
Kálmán u., Kazincy F. u., Kengyel u.,
Kertváros u., Kinizsi u., Kiss E. u., Könyök u., Megyeház u., Méhész u., Mészáros L. u., Munkás u., Nagytemplom
u., Napsugár u., Négyház u., Október
23. u., Ősz u., Pacsirta u., Perec u., Petőfi S. u., Rácz A. u., Réz u., Sándor
u., Sármány u., Sipos O. u., Sólyom
u., Szabadságharcos u., Székely M. u.,
Szélmalom u., Szent Pál u., Táncsics
M. u., Telep u., Tóth J. u., Tölgyfa u.,
Vas u., Verseny u., Vértes u., Zirzen
J. u., Zoltán u., Zöldár u., Álmos u.,
Árok u., Balaton u., Bokor u., Cserepes
u., Damjanich u., Deák F. u., Diófa u.,
Faiskola u., Fátyol u., Fillér u., Futó u.,
Füst u., Gyalu u., Gyöngy u., Gyöngytyúk u., Horváth P. u., Jászváros u., Juhász u., Kápolna u., Kéve u., Kígyó u.,
Körte u., Kötő u., Medve u., Méntelep
u., Nyíl u., Repce u., Sarkantyú u.,
Sáros-ér u., Sátor u., Suba u., Szél u.,
Szelei út, Tamás u., Temető u., Tompa
M. u., Tört u., Zrínyi M. u.

Munkálatok az Ősz utcában

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény lakosait, hogy
Jászberény Városi Önkormányzatának
beruházásainak II. ütemének keretein
belül szeptember 4-én az Ősz utcában
megkezdődtek a tervezett vízvezetékrekonstrukció, csapadékcsatorna-épí-

tés, és útfelújításainak munkálatai.
Kérjük, közlekedjenek figyelmesen a
környéken!
A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
vezetősége köszöni a lakosság megértését, és türelmét.

Interjú

2017. szeptember 7.

3. oldal

Példaértékű a jászsági önkormányzatok összefogása

Az interjú egyeztetése során szep
tember első hétfőjére esett végülis a
választásunk. Inkább könnyű nyárzáró írásnak indult, de a beszélgetés igen hamar milliókról, milliárdokról, munkáról, munkahelyekről,
napi feladatokról, sőt demokrácia
deficitről szólt. Így az olvasónak nem
ígérhetünk laza, nyáridéző sztorikat,
inkább mindannyiunkat érintő, de
mindig pozitív kicsengésű összegzést
és a jövőre vonatkozó elképzeléseket.
Halász Lajos

Beszéljünk kicsit a nyárról és a
Jászságról. Sűrű nyári találkozásainkból azt leszűrtük, hogy programjai miatt nem sokat pihenhetett. Mit
csinált helyette?
– A sokak számára természetes pihenési mód, esetleg egy hosszú hétvégi kiruccanás nem fért bele az időmbe.
A húsz településen mindig akad gond,
elintéznivaló, amiért helybe kell menni, és persze ahogy ígértem, ha hívnak,
megyek. Pihenésnek számít, hogy Berényből kerékpárral járok időnként
haza, de ennek is van haszna, mert nagyon fontos a közvetlen kapcsolódás,
az emberek véleménye. Fodrászhoz
sem máshova járok, mert itt, a választókerületemben kevés dolog van, amit
az emberek hajvágás közben ne beszélnének meg, s ezekből a történetekből
jelenségszinten, nevek nélkül is sokat
tanulhatok. Mostanában üdítő megbeszéléseink vannak nálunk, a Gazdafarmon. Esténként meghívok 20-40 embert, egy-egy település képviselőit, és
vacsora, fehér asztal mellett kötetlenül egyeztetünk feladatokról, tennivalókról.
Ennek mi a motivációja? Nagyon
sokat jár, naponta akár több települést is felkeresve, az emberek között.
– Ugyanaz az indíttatás, mint a települések felkeresése esetében. Úgy érzem, hogy egy ideje fal csúszott a lakosság és a közélet szereplői közé. Ez
még valahol a tanácsrendszer idejéből
eredeztethető, amikor az egyébként tegeződő ismerősök hivatalos hangnemre
váltva elkezdték egymást magázni, leginkább a lakosok a vezetőket. Ezért kell
találkozni minél több választópolgárral, megbeszélni velük, hogy mit hogy
látnak.
Mit mondanak az emberek?
– Véleményük szerint van, amit
jól csinálunk, van, amit másként kellene csinálni, és előfordul, hogy valamilyen kormányzati intézkedést nem
értenek. Utóbbiaknál az érem másik
oldalát megvilágítva már egyetértenek
az intézkedésekkel. Legutóbb például körbejártuk, hogy miért is alakult
a lombikbébi-program körül országos
vita. Abban is egyetértünk, hogy fontos megvédeni az elmúlt hét év értékeit.
Valaki plasztikus példát hozott: szerinte a kormányzati munka olyan, mint a
gyümölcsfaültetés. Nagyon sok fát kell
elültetni, hogy négy-öt év múlva eredménye, jó termése legyen.
Hogyan érvel a kormány politikája mellett ezeken a megbeszéléseken?
– Elmondom, hogy ez a kormány
az első, amelyik nem a korábbiak szokását vette át, azt ugyanis, hogy valahogy nyerjék meg a választást hitelből,
aztán lesz, ami lesz. Történelmileg is
érzékelhető változás, hogy az Orbánkormánynak hosszútávú, 30-50 éves
elképzelése is van arról, hogyan élhetnének jobban a magyarok. Mindeközben évről évre többet nyújtunk az embereknek, mint az előző esztendőben.
Ide, a Jászságba az utóbbi három évben
százmilliárd forint érkezett fejlesztésre

a kormánytól önkormányzatok és cégek részére. Ehhez most tizenkét milliárd forint TOP pályázati pénzt nyert el
a Jászság. A napokban pedig 480 millió forint érkezik iskolák fejlesztésére.
Ezt a gazdaság növekedése teszi lehetővé, ahogy azt is, hogy többet tett a kormány, mint amit megígért.
Mire gondol?
– Elég emlékeztetni arra a szocialista Lendvai Ildikó választási kampányban elhangzott kijelentésére, hogy „lassan mondom, hogy mindenki értse,
gázáremelés márpedig nem lesz”. Aztán lett háromszorosa.
Rózsaszín felhős ígérgetések helyett inkább
a realitás és a lehetőségek talaján maradt
a kormány. A gazdaság növekedése által
lehetővé tett újabb és
újabb intézkedéseket a
megélhetés javítására,
a családok megerősítésére, a közbiztonság
és az ország védelmére. Gondoljunk arra,
hogy a migrációs válságról és az emiatt
szükséges hatalmas kiadásokról, kerítésépítésről, háromezer határvadász kiképzéséről
az előző választások
idején természetesen
szó sem volt.
Miben tud segíteni képviselőként a településeknek?
– Említettem az
előbb a TOP-os fejlesztés tizenkét milliárdját, ami nagyon
nagy lehetőség az egész
Jászságnak. A települések egy részének azonban nincs gyakorlata gyors tervezésben, lebonyolításban,
ezért támogatást kértek és kaptak is tőlem. Ugyanakkor el kell mondanom,
példaértékű a jászsági önkormányzatok összefogása. Az, hogy nem akartak
egymás rovására nyerni a pályázatokon.
Szabó Tamás polgármesterként és képviselőként is mindig azt vallotta, hogy
az ő városa sem fejlődhet a többiek rovására. Ezt a szemléletet, hogy együtt
jobban fejlődhetünk, a városvezetők
kilencvenöt százaléka magáénak érzi.
A települési politikusok hogyan
viszonyulnak Önhöz?
– Nem az az érdekes, hogy hozzám
miként viszonyulnak, hanem az, ahogy
az emberekhez, a választóinkhoz. Van
több olyan polgármester is, akivel a választások idején nem egy oldalról indultunk. Talán egy akad, akinek bármit
tehetek, vörös posztó vagyok a szemében. A többiek, noha ellenzékből indultak, felismerték, hogy a kormány, a
képviselőjük és a település együtt mes�szebbre juthat.
Lakossági fórumon elhangzott
egy polgármester szájából, hogy eddig országgyűlési képviselő a településükért nem tett annyit, mint a mostani.
– Ez szívmelengető megjegyzés
volt, de több lesújtó tapasztalatom van.
Az ellenzék mintha demokrácia deficitben szenvedne. Korábban soha nem
tapasztalt alpári stílusban kommunikál politikustársaival, sőt a választókkal
is. Mit csinálna, ha hatalomra kerülne?
Egy időben zsidóztak, cigányoztak, támadták a külhoni magyarokat, most
meg már a tisztességben megőszült időseket is. Korábban is szemben állt az ellenzék mindig a keresztény-konzervatív értékekkel, de azt diplomáciával
tette, nem arroganciával.

Ez eléggé elszomorító lehet...
– Meggyőződésem, hogy a közéletben az önérdeknek nincsen helye. Itt,
a Jászságban is van olyan magas posztra vágyó, magát politikusnak tartó ember, aki az internetes bejegyzéseiben is
szinte csak a saját sérelmeivel foglalkozik. Inkább tisztelem az olyan ellenfelet, mint Jászberény korábbi polgármestere, Gedei József, aki kommentálja
a tevékenységünket, keményen ostoroz, legjobb esetben félsikernek minősíti az eredményeinket, de nem önmagával, nem a saját egójával foglalkozik.

Mit érhet el egy képviselő kétszáz
társa között a Parlamentben?
– Közeli példát tudok mondani, a jövő évi költségvetés elfogadásának időszakából. Ez egyszerre jó példa
is, meg ellenpélda is. Ellenpélda, mert
a költségvetés elfogadásának végső szakaszában még nem fordult elő, hogy
egyéni módosító indítványt nagy ös�szeggel befogadtak volna. Ami a dolog pozitív oldalát illeti, több mint hatmilliárd forint értékben befogadták az
egyéni módosító javaslatomat, amiből
szinte újjáépülhet a Jászberényt Jászfényszaruval összekötő út és a Tiszasülyi út is. Jászszentandrás nyolcvan millió, Jászjákóhalma százmillió, Jászágó
harmincnyolc millió, Jászivány és Jánoshida pedig tizenöt millió forinthoz
jutott útépítésre. Nagyon jóleső érzés
mindegyikünknek, hogy nem vagyunk
leszakadó régió, nem vagyunk alsóbbrendűek, Budapesttől nemcsak Hatvanig tart az infrastruktúra. Itt is felzárkózunk, és kiváló minőségű úton
érhetjük el az autópályát. De említhetném a Dalkia-ügyet, amikor a kormány első szóra átvállalta Jászberény
perveszteség miatti több száz milliós
váratlan terhét. A Szent Erzsébet Kórház pedig nagyobb támogatást kapott
az adósságkonszolidáció során, mint a
megyei kórház. Folyamatosan nő, és a
jövőben méginkább erősödik a Jászság
lobbiereje.
A kormányzati szervekkel milyen
a kapcsolata? Hogyan fogadják az ötleteit?
– Lázár János miniszter úr elé terjesztettem be egy javaslatot. A Jászságban is megfigyelhető, hogy a kistelepüléseken az elhagyott házak olykor
ajtók, ablakok nélkül, évek óta lakatlanul, életveszélyessé válva roskadoznak.
Az önkormányzat sem tud mit tenni,

gyakran több jelzálog jog is van az ingatlanon, az utca lakói pedig nap mint
nap látják ezt a pusztulást, ami az ő
rendben tartott portájukat is értéktelenebbé teszi. Röviden azt javasoltam a
miniszter úrnak, hogy az ilyen gazdátlan, életveszélyes, lakatlan házak lebontásának felgyorsítását tegye lehetővé valamilyen rendelet vagy szabályozás. A
rendben tartott, üres telek barátságosabb is és értékesebb is, mint a romok.
Sejtjük, hogy mi a véleménye az
úgynevezett bérunióról, de olvasóink
kedvéért fejtse ki bővebben.
– Egyetlen kormány sem tett még
annyit a bérfelzárkóztatásért, mint a mostani. Ez az egyetlen
járható út, amire Magyarország kormánya
2010-ben lépett. Akkor tízéves távlatban
egy millió munkahely
teremtését ígértük, ma
pedig már a teljes foglalkoztatás a cél, sőt,
a Jászsághoz hasonló,
fejlett magyarországi
régiókban nem a munkahelykeresés a jellemző, hanem a munkaerő hiánya. Ehhez sok
minden kellett! A kormány ezermilliárd forintos gazdaságfejlesztési programjából sok
jászsági cég részesült.
A hazai vállalkozások
mellett óriás multinacionális cégek is megtelepedtek
nálunk.
Elég említeni a fényszarui ipari parkba települt Thyssent. Nem
véletlenül érkeztek ők
is ide, és világszínvonalú termékeiket
itt gyártják, itt foglalkoztatnak magyar
munkaerőt. A gazdaság erősödése, a
szakemberhiány folyamatos béremelésre sarkallják a munkaadókat, akik plusz
juttatásokkal is próbálják munkatársaikat megtartani. A cégek versenyeznek
is egymással, az egészséges rivalizálás is
a dolgozók jobb megbecsüléséhez vezet. Ezért mondom, hogy működik a
bérfelzárkóztatás, amit következetesen
folytatni kell.
Aláírná a Jobbik béruniós ívét?
– Határozottan nem, és arra kérek
mindenkit, hogy senki se írja alá! Ha a
kormány háromszorosára emelné a béreket, a cégek ezt nem tudnák kigazdálkodni, tönkremennének vagy szednék
a sátorfájukat és egy-két határral Keletebbre folytatnák a termelésüket. Erre
azonban semmiféle politikai, hatalmi
eszköze nincs sem a magyar kormánynak, sem az Európai Uniónak. Ezért
demagóg a Jobbik felvetése, amivel szavazatokat remél a parlamenti választások során, ugyanis addig ez az aláírásgyűjtő kampány kitart anélkül, hogy az
eredménytelensége formálisan is kiderülhetne. Ezért sem szabad aláírni ezeket az íveket!
Mivel biztathatja a kormány az
országot, illetve Ön a Jászság képviselőjeként a jászokat?
– Egy vidéki paraszti példával hadd
éljek. Aki malacot vesz, hogy felhizlalja
és a kövér disznóból ad a rokonságnak
is, az azt szeretné, hogy mindenkinek
jusson az eredményből. Aki hazasiet a
malaccal és rögtön levágja, az csak saját
magára gondol, másnak nem akar jót.
Az óriásplakátokat országszerte Simicska Lajos tábláira helyezték ki a bérunióról. Ha ő, a párt gazdasági tartópillére ennyire támogatja a béruniót, akkor
miért fizet több ezer dolgozójának csak

minimálbért, talán azt is azért, mert
erre a kormány döntései őt is kötelezik?
Ez átlátszó az emberek számára és szerintem annyira veszik komolyan, mint
aki szerint holnaptól legyen ingyenes
a sör vagy az élelmiszer. Hátat fordítanak, lehet, hogy épp a szavazófülkékben az ilyen ígérgetőknek. Ezzel szemben az Orbán-kormány arra törekszik,
hogy évről évre több pénz maradjon az
emberek zsebében. A maga eszközeivel,
tárgyalásokkal, hatéves bérmegállapodással arra ösztönzi a gazdaság szereplőit, hogy emeljék a béreket. Ez azonban
keskeny mezsgye. Amikor a garantált minimálbér-emelést megszavaztuk
a Parlamentben, rögtön mellétettük a
munkáltatókat segítő adócsökkentési
csomagot. Csak szisztematikusan, lépésről lépésre lehet közelíteni és elérni
a nyugati béreket. A többi csak demagógia meg parasztvakítás, illetve nem
is leplezett adatgyűjtés, amit bármikor, bárki ellen felhasználhatnak. Ezért
kérem nyomatékosan, harmadjára is,
hogy senki se írja alá ezeket az íveket!
Mi a kötelező betelepítési kvóta elleni
népszavazáshoz kértük az emberek felelős véleményét, ezért kezdeményeztünk aláírásgyűjtést. A különbség az,
hogy konkrét, valóságos célt tűztünk
ki, amivel az emberek egyetértettek és
el is értük a célunkat, megvédtük és
megvédjük az embereket a migrációtól
és a betelepítési kvótától. Ők viszont
eleve lehetetlenre vállalkoznak, ráadásul ezzel tisztában is vannak. Ezért sem
szabad aláírni az íveiket.
Váltsunk témát! Mi jut eszébe a
nyár, napsütés, dinnye szavakról?
– Nyár, nem nyár, számomra ami
a választókerületi munkát illeti, nincs
nagy különbség. Legfeljebb annyi,
hogy nem ülésezik a parlament, hetente egyszer-kétszer kell a fővárosba
mennem. Ugyanakkor a nyár a falunapok ideje is, tudják, hogy kicsit jobban ráérek, ezért még több a meghívásom, és ezeknek mindig eleget teszek.
Az engem megválasztó húsz településen többször is jártam az elmúlt hetekben. Legalább százötven-kétszáz ember
véleményét, javaslatait jegyeztem fel
magamnak. A másik két szót természetesen szívesen összekapcsolom: nekem,
mint tőről metszett dinnyésnek a napsugár azt jelenti, hogy a gyümölcs ízét
növeli, finom lesz a termés. Persze 3840 fokban már nincs mit tenni, napok
alatt vége lett az idei dinnyeszezonnak.
Nem csak erre gondoltunk. Kinek az ötlete volt a dinnye ajándékozás?
– Jani fiam az ötletgazda, aki azt
mondta, hogy aki ásványvizet gyárt,
hőségriadó idején azt adja az embereknek. Mi dinnyések vagyunk, hát a 32féle vitaminkoncentrátummal, nagy
víztartalommal, a hűsítő hatással mi is
segíthetünk. Megkötések nélkül, nemre, politikai hovatartozásra függetlenül osztottuk a dinnyét a Jászság minden településén civileknek az utcán, de
vittünk a kórházba, idősek otthonába,
gyerektáborokba is.
Nem támadták azzal, hogy tulajdonképpen kampányol a dinnyével?
– Hozzám inkább a köszönőszavak jutottak el, de természetesen érzékeltem a fanyalgó hozzáállást is. Nem
kampányoltam, ugyanis amikor nem
voltam politikus, akkor is támogattuk
családommal az elesetteket. Nem kértünk aláírást, csak odaadtuk a dinnyét
a kinyújtott kezekbe. Ezt a gyakorlatunkat a kiugróan magas hőmérséklet, a nagy hőség csak megerősítette. Az
emberek egyébként is a közéleti szereplőktől azt várják, hogy adjanak, ne elvegyenek tőlük. Máskor is ezt fogjuk
tenni.
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Tanévkezdő ünnepség Boldog házasság a titok
Szombat délelőtt Burka Sándornét
90. születésnapja alkalmából családja körében köszöntötte Hajnal-Nagy
Gábor alpolgármester.
sz. l.

 folytatás az 1. oldalról
„Ne aszerint mérjétek magatok,
amit eddig elértek, hanem azzal, amit
elérhettek képességeitekkel, szorgalmatokkal.” Az iskolakezdés nemcsak
a gyermekeknek, de a szülőknek és a
pedagógusoknak is kihívásokat rejteget,
őket szintén kitartásra ösztökélte, megköszönve eddigi fáradhatatlan munkájukat.
Az ünnepség az elsősök kedves
műsorával folytatódott, ahol már-már
kitűntek a színészi vagy épp szónoki
képességekkel rendelkező tehetséges
csöppségek. A gyermekek előadását
követően az ünnepélyes fogadalomtétel
következett, melynek esküjét az első osztályosok mondták el.
Pócs János a Jászság országgyűlési
képviselője hangsúlyozta a gyermeki
öröm megőrzésének fontosságát. Ennek tükrében nyitotta meg a tanévet,
sok sikert, sok örömöt kívánva a lelkes

tanulóknak. „Őszintén szívből kívánom
és meggyőződésem, hogy ebben a tanévben számotokra sok olyan nap lesz,
amire úgy fogtok gondolni, hogy életetek legszebb napja volt. Mert szüleitek,
tanáraitok nagyon sok napon csak veletek fognak törődni”

Tárva nyitott ajtó, jóízű nevetés és
vendégszerető rokonok fogadtak baráti közvetlenséggel, ami az egész Burka
családot jellemzi. Rozália néni sötétkék
kosztümjében, elegáns megjelenéssel,
életet sugárzó bájjal invitált a sütivel
megpakolt asztal köré, miközben felidézte életének nagy pillanatait.
Kilencven évvel ezelőtt 1927. szeptember másodikán földművelő szülők
gyermekeként született Jászberényben.
Nyolcan voltak testvérek, közülük hatan
még ma is élnek, és ha tehetik, meglátogatják szeretett testvérüket.
Élete párjával Burka Sándorral 67
évet éltek boldog házasságban. Ma már
nevetve meséli, hogy egy tánciskolában
találkoztak először, Rozália néni nevét
pedig dörzsölt ismerősük egy fröccsért
cserébe árulta el a lelkes kérőnek. És
milyen jól tette, hiszen az első randi egy
életre szóló történet kezdete volt. Két

gyermekük született, Katalin és Sándor
György, majd az évtizedek alatt 3 unokával és 6 dédunokával bővült a család.
Népes családja szívesen időzik a 90
éves hölgynél, de nemcsak a rokonok
tekintenek rá nagymamaként. Fiatalon kezdett dolgozni a gombüzemben,
majd onnan a műszakipari szövetkezet raktárjába vezetett
útja. A munkahelyén
empatikus, családszerető természetének köszönhetően a fiatalabb
generációt segítette,
ezért idősebb korára
az ott dolgozók közül
többen „Maminak”
szólították.
Mindig társasági
ember volt, párjával és
gyermekeivel országszerte sokat kirándultak. Sajnos egy autóbaleset következtében
manapság már nehezebben jár, azonban a
társasági életről így sem
kellett lemondania. Fia
gyakorta elviszi ebédel-

Viszik hírünket a táncosok

Éppen csak véget ért a XXVII. Csángó Fesztivál utolsó tánca, a Jászság
Népi Együttes tagjai máris útra keltek, hogy Kazahsztán fővárosában,
Astanában mutassák meg a magyar
néptánc szépségét. Az ázsiai élményekről és a közeljövő terveiről Szűcs
Gábor koreográfus, az együttes művészeti vezetője számolt be.
Kárpáti Márta

A Jászság Népi Együttest érte a megtiszteltetés, hogy a Szolnoki Légierő Zenekar tagjaival, a Nagykun Táncegyüttes
három párjával, kun kapitányokkal és
hagyományőrző huszárokkal egyetemben Magyarország kultúráját képviseljék
az astanai világkiállításon augusztus 1620 között. Az expón –, amelyen Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter és
Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-

ter is jelen volt –, számos hazai vállalat
kiállított, elsősorban a megújuló energiaforrásokat kiaknázó technológiák
témakörben. A Jászság Népi Együttes a
Magyar Napon lépett színpadra Magyar
lélek című produkciójával, amelyet a
Zagyva Banda kísért zenével. A műsor
nagy sikerrel szerepelt, a nemzetközi
közönség értőn fogadta a tánc nyelvén
közvetített, a magyar mentalitást, szokásokat és életutat tükröző előadást –
mondta Szűcs Gábor.
A Jászság Népi Együttes és utánpótlás csoportjai az ősz folyamán is sok
felkérésnek tesznek eleget. Hétvégén,
pénteken, a Jász Expón szerepelnek a Viganó AMI diákjai, majd vasárnap a Budai Borfesztiválon egy Páva Gála keretében a Jászság Gyermektáncegyüttes lép
színpadra. Szeptember közepén a JNE
közvetlen utánpótlás csoportja, a Jártató
Táncegyüttes a Vajdasági Táncház Ta-

Aláírásgyűjtés a bérunióért A nyugdíjasok védelmében
Augusztus 20-tól országszerte elindult a Jobbik által életre hívott bérunió kezdeményezés aláírásgyűjtési
szakasza, és augusztus 29-től már
Jászberényben is van rá lehetőség.
A Jobbik Jászberényi Alapszervezetének elnöke, Budai Lóránt augusztus 29-én tartott sajtótájékoztatót
Bercsényi úti irodájában, ahol pártja
béruniós kezdeményezéséről számolt
be. Elmondta, hogy a Jobbik nagy
sikerének tekinti, hogy az Európai
Bizottság május 22-én elfogadta kezdeményezésüket, melyhez az aláírásgyűjtés augusztus 20-án indult el.
Hangsúlyozta, hogy ez az ügy pártok fölött álló, hovatartozástól, tár-

sadalmi rétegtől és kortól független.
Céljuk, hogy az Európai Unió alaptörvényei közé bekerüljön az egyenlő
munkáért egyenlő bér alapelv, melyhez egymillió aláírást kell összegyűjteniük. „Mi nem alamizsnát kérünk
Brüsszeltől, hanem egy igazságosabb
és szolidárisabb Európát szeretnénk
magunk körül látni, ahol mindenki
a szülőföldjén boldogulhat.” – emelte
ki pártja álláspontját Budai Lóránt.
A Jobbik jászberényi irodájában
elsőként a helyi szervezet elnöke,
majd a jászsági tisztségviselők írták
alá az íveket, s telefonos egyeztetést
követően ide várják azokat, akik szeretnének csatlakozni kezdeményezésükhöz.

Csütörtök délelőtt rendhagyó módon a Jobbik Magyarországért Mozgalom Bercsényi úti képviselői irodája előtt tartott sajtótájékoztatót
Pócs János, a Jászság parlamenti képviselője. A nyilatkozat reagált Vona
Gábor jobbikos pártelnök nyugdíjasokat sértő beszédére.
munkatársunktól
A képviselő megindokolta, miért
kérte a Jobbik irodája elé a sajtó képviselőit: – Nem szokásom ellenzéki reagálásokkal foglalkozni és velük kapcsolatban sajtótájékoztatót tartani… Most
meg kell tennem, mert képviselői megbízatásomkor, azt vallottam és hirdettem, hogy ha valakit méltatlan támadás
ér, politikai hovatartozástól függetlenül
számíthat rám, meg fogom védeni.
Ezután felidézte a botrányos esetet:
Vona Gábor egyik július végi Facebook
beszámolójában nyomdafestéket nem
tűrő szavakkal és stílusban minősítette
a magyar nyugdíjasokat. A Jobbik elnöke hárommillió embert alázott meg,
köztük jászberényi, jászsági embereket.
A nyugdíjasokat különösen meg kell
védelmeznünk, mert ők végigdolgozták az életüket értünk, gyermekeinkért,
a jövőnkért. Sértegetés helyett megbecsülést, szeretetet, tiszteletet érdemel-

nek. A nyugdíjasoknak kijár a szólás
szabadsága. A homokozójukban demokráciát játszó politikusoknak is meg
kell tanulniuk, hogy vannak véleménykülönbségek, amelyeket tiszteletben
kell tartani.
– Vona Gábor, a Jobbik elnöke
nem érti, hogy csak akkor méltó a közélet szolgálatára, ha tudja azt mondani,
hogy köszönöm, ha tudja azt mondani, hogy bocsánat… Nem a hatalomnak van igazsága, hanem az igazságnak
hatalma. Ha ellenzékben nem tudják elviselni szüleink, nagyszüleink véleményét,
akkor mi lenne, ha hatalomra kerülnének?
– fogalmazott a képviselő. „Felszólítom a
Jászság jobbikos elnökét, felszólítom Budai
Lórántot, hogy a Jobbik elnöke nevében itt,
a Jászságban Vona Gábor helyett kérjen bocsánatot! Amennyiben
nem teszi ezt meg, akkor nem méltó a köz
szolgálatára,
ahogy
Vona Gábor sem.”
Kérdésre válaszolva
Pócs János kifejtette,

ni és a ház lakóival is jó kapcsolatot ápol,
sokat beszélget az ott élőkkel.
Kitűnő szellemi frissességnek örvend, örömmel mesél a régmúltról,
hiszen ahogy Rozi néni fogalmazott:
„amire szívesen emlékszik az ember, arról szívesen beszél.”
Az ünnepelt szerint a hosszú élet titka a közel 70 évig tartó boldog házassága, aminek emléke a mai napig élteti és
örömmel tölti el a szívét.

lálkozón vendégszerepel. A szeptember
17-én megrendezendő Nemzeti Vágtán
a Jászság Népi Együttes és a Páván sikerrel szereplő táncosok mutatkoznak be,
ahol egy jászsági viselet-bemutatóval is
meglepik a közönséget. Szeptember 20án az Országos Mezőgazdasági Kiállítás
és Vásár megnyitóján is találkozhatunk a
Jászság Népi Együttes műsorával, csakúgy mint a KIA Autószalon avatásán,
amelyen a JNE mellett a pávás gyermekcsoport is fellép.
A hónap legnagyobb kihívása kétségkívül a XIX. Pekingi Nemzetközi Turisztikai Fesztiválon való szereplés lesz.
Ez Kína legnagyobb fesztiválja, ahol
szeptember 28. és október 6. között a
Jászság Népi Együttes egyedüliként képviseli hazánkat. A meghívás nagy örömet, ám némi gondot is okoz az együttesnek, mert a mintegy nyolcmillió
forintos utazási költséget nem egyszerű
előteremteni – fejtette ki beszámolójában Szűcs Gábor.
hogy a kormány számos intézkedést
tett a nyugdíjasok érdekében. Ezek
közül kiemelte a rezsicsökkentést, a
gazdaságot erősítő intézkedéseket,
amelyek eredményeként áremelés helyett árcsökkenések tapasztalhatók, így
több marad a nyugdíjasok kasszájában,
gyakorlatilag visszakapták az előző szocialista kormány által elvett 13. havi
nyugdíj összegét. Az adók mérséklését
is megnevezte, mint olyan intézkedést,
ami a nyugdíjas korosztály számára is
kedvező. Az országgyűlési képviselő végezetül hozzáfűzte, valódi bocsánatkérést vár a Jobbik helyi vezetőjétől.
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Rozália búcsúja

 folytatás az 1. oldalról
Ez arra késztette, hogy az ő jegyese legyen élete végig. Elhagyta a királyi
palotát, remeteként egy barlangban élte
le életét. Fiatalon, 35 évesen érte a halál
1166. szeptember 4-én.
Zsova János azt is kiemelte, hogy a
szentek példája útmutatás a keresztény
ember számára, út, hogy eljussunk Jézushoz, a Megváltóhoz. Mindenkit arra
biztatott, hogy válasszon egy szentet,
akinek szimpatikus az élete. A szentek
közbenjárók Jézusnál, hogy el tudjunk
hozzá jutni. Nekünk is szükségünk van
arra, hogy Jézus közelségét érezzük, találkozzunk vele. Ezt meg tudjuk tenni
dicsőítő, kérő, hálaadó imával is, illetve
a szentmiséken való részvétellel.
A szentmise után következett a Rozália-díj átadása, amelyet a KÉSZ kuratóriumának döntése értelmében ezúttal
dr. Horváth Ottó zeneszerző, kántor,
karnagynak posztumusz ítéltek oda,
születésének 100. évfordulója alkalmából. Munkásságát a kuratórium elnöke, Szádvári Gábor méltatta: – „1917.
augusztus 12-én Zakárfalván született,
fiatalon, 1975. február 18-án hunyt

A

el. Gimnáziumi érettségijét 1936-ban
tette le a Sátoraljaújhelyi Kegyesrendi
Gimnáziumban. Tanulmányait Budapesten folytatta az Országos Királyi
Zeneművészeti Főiskolán a Bárdos
Lajos vezette egyházzene és egyházkarnagy szakon, ahol 1939-ben fejezte be
tanulmányait. Főiskolai tanulmányaival párhuzamosan a Királyi Magyar
Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának hallgatója volt. 1941-ben diplomázott. Úgy
a Zeneművészeti Főiskolán, mint a jogi
egyetemen kiváló tanuló volt. Hivatalosan 1942. január 4-én a főtemplomban tartott szentmisén tette le az
ünnepélyes hitvallást, és ekkor iktatta
be kántor-karnagyi hivatalába dr. Kele
István prelátus-plébános. Hosszú ideig
a főtemplom kántor-karnagya volt.”
A díjat Vargáné Deme Katalin, a
helyi KÉSZ csoport elnöke és Szádvári
Gábor kuratóriumi elnök adta át a díjazott lányának és fiának, Simonné Horváth Katalinnak és Horváth Lászlónak.
Az ünnepség a körmenettel és a
Szent István Házban állófogadással ért
véget vasárnap a déli órákban.

Metálplaszt Kft.

jászteleki telephelyére
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Műanyagüzemi technológust
(fröccsöntő területre) keres 3 műszakos munkarendben.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Bérezés megegyezés szerint.

Előny: számítógépes ismeret, hasonló területen szerzett tapasztalat.
Érdeklődni: +36-30/381-9569 telefonszámon munkaidőben vagy
a sandor.kollar@metalplaszt.hu e-mail címen lehet.

Értetek, a szertelen
ifjúságért!
 folytatás az 1. oldalról
Ebben szerepel többek között egyegy munkacsoport megbeszélés és fórumülés negyedévente, drogprevenciós
előadások szervezése Jászság-szerte tanulóknak, szülőknek és pedagógusoknak
egyaránt. Folyamatos a kortárs segítők
toborzása és a Jászberényi Rendőrkapitányságon létrehozott Ifjúságvédelmi Csoport megerősítése, valamint a
Szertelen-sziget program megvalósítása.
Ezeken kívül számos ötletet gyűjtöttek
össze a JKEF szakemberei, egyedül az
anyagi források megerősítése hiányzik.
Szatmári Antalné, a JKEF elnöke lapunk kérdésére elmondta, hogy a pályázati pénzből létrehozott fórum munkájának
első szakasza ezzel lezárult, de igyekeznek
további lehetőségeket keresni forrásbevonásra a cselekvési terv megvalósításához. Az önkéntes alapon szerveződött
fórum azonban addig is segít, elérhetőek
a kef.jaszsag@gmail.com címen, valamint
megtalálhatóak a Facebook-on is.

Mesés könyvtár
 folytatás az 1. oldalról
Idén új koncepciót választottunk,
mivel nem lett volna ildomos más manókat melléjük festeni – részletezte a
könyvtár munkatársa, majd csapatáról is
beszámolt. – Tavalyhoz hasonlóan idén is
a Boserép Kft. és a PPG Trilak, a színmester Kft. támogatta a projektet. Természetesen voltak segítőim is: Balázs Petra, Sisa
Georgina, Szász Emese és Kis Virág, akik
az érettségihez szükséges 50 órát töltötték
nálunk. Nemcsak az előtér színesedett, a
foglalkoztató terem is új pompájában ragyog. A kék falfelületen népmesékre utaló motívumok foglalnak helyet, ezzel is
barátságosabbá téve a helyiséget. A kicsik
birodalmába eddig egy egyszerű barna
kapu vezetett, de ezen a nyáron ezt sem
kerülték el a színes festékek.
Verseginé Ujhelyi Petra elárulta lapunknak, hogy a könyvtár szépítése még
közel sem ért véget, újabb és újabb ötletek vannak a kreatív könyvtárosok tarsolyában.

Apróhirdetés
Jászberény főterén társasházi lakást
vásárolna magánszemély. Elérhetőség:
06-20/566-1259

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

Jászberény, Nagykátai út 3.
(Penny markettel szemben)
Tel.: 06-20/409-4896
Nyitva tartás: H-P.: 9-17,
Sz.: 9-13, V.: zárva

106 féle laminált padló
készletről!

Főnix Fészek Műhelyház
Jászberény, Fürdő u. 4. ● www.malomszinhaz.hu

Évadnyitó
Tájékoztató nem csak a sajtó képviselői számára

Szeptember 13., szerda, 14 óra.

Indul a 9. színházi évad
25 éves az Új Színházért Alapítvány
Megújult nézőtér – kibővült
színpadtechnika – több külföldi előadó
– kiemelt jubileumi események.

És Rómeó és Júlia ● október 3.

Az eddigi 8 év alatt 186 társulat illetve
előadó 285 különféle előadását
összesen 471 alkalommal mutattuk be.

Rejtő a megejtő ● november 29.

Honlapunkon megjelent programjainkra jegyek már válthatók. www.malomszinhaz.hu Tel.: 06 57 400 556
Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.

5. oldal

Hűség és összefogás

Minden év augusztus harmadik
vasárnapján újra megtelik élettel
az egykor viruló tanyavilág, Peres
Kisboldogasszony kápolnája, és ha
csak néhány órára is, a szikár táj ismét
benépesül búcsújárókkal.
gergely
A szántók és legelők ölelésében
meghúzódó, takaros kápolnához hos�szú, egyenes földút vezet. Ahogy minden évben, idén is lila sóvirág föveny
díszítette a takaros épület környékét
Kisboldogasszony napsütéses ünnepére.
A Gyilkos dűlőben árnyékot a templombelsőn kívül a mellette felállított fehér sátor és néhány nyárfa nyújtott, de
a szervezők jóvoltából hűs italok széles
választéka és aprósütemény szolgálta a
felfrissülést a tikkasztó melegben.
Már hagyomány, hogy az ünnepi
szentmise előtt kiszolgáltatják a keresztség szentségét. Idén három kisgyermeket
hozták a Kisboldogasszony kápolnába,
akik az Anna Ilona, Korina és János
Marcell nevet kapták a keresztségben.
A szentséget kiszolgáltató Szántó József
apátplébános – aki maga is e tájék szülötte – örömét fejezte ki, hogy évről évre
mind többen zarándokolnak el szülő-

földjükre és utódaikat is e hagyomány
tiszteletére nevelik. Az egyik szemfüles
búcsújáró számításai szerint körülbelül
350-en kulcsolták imára kezeiket, vis�szarévedve gyökereikhez. „Akkor marad
meg a jövendő számára az ősök lábnyoma által megszentelt kápolna, ha az ő hazaszeretetük lobog a szívükben.”
A búcsúi szentmisét Kiss Csaba, jászárokszállási plébános celebrálta, aki emlékeztette a megjelenteket, hogy itt Szűz
Mária oltalmára találhatnak minden bújukban, bánatukban, majd lelkiismeretvizsgálatra buzdított. „Bármit is értünk
el az életben, ez a kápolna emlékeztessen
minket, honnan indultunk, és hogy mindent Istennek köszönhetünk.” Szívből
jövő, kedves szavai segítettek az elcsendesülésben és feltöltődésben reménységgel,
szeretettel.
Több mint száz évvel ezelőtt, amikor
e kápolna felépült a környező tanyákon
élők jóvoltából a Szűz Anya tiszteletére,
közösségi teret és menedékhelyet biztosított a szegény tanyasiak számára, akik
csak egymásra számíthattak a bajban. Ezt
a közösségi létet néhány éve Kasza Lajosné
Gizella élesztette újra és szervezi szívvel-lélekkel a búcsú ünnepségét peresi születésű
férjével, Kasza Lajos vállalkozóval élen járva az anyagi hozzájárulásban is.

Egészség / Szabadidő

6. oldal

Nemzeti rock

A Kárpátia zenekarról köztudott,
hogy minden évben bejárja az ország
szinte összes szegletét. Szeptember
2-án, szombaton a Jászberényi Szabadtéri Színpad került sorra.
duka
Kárpátia koncertre mindenki másmás okból megy el. Van, aki a zenéjét
szereti, van, aki nem az egyszerű dalla-

maiért rajong, csak az eszmeiségéért,
de olyan is akad, aki azért van ott, mert
divat Kárpátiát hallgatni. Hiszen sokuknak már csak fiatal koruknál fogva sem
lehet fogalmuk arról, hogy miről szólt
Trianon, mi az a nemzeti öntudat.
A nézőtér megtelt a környező településekről is érkezett közönséggel, akik

már alig várták, hogy a színpadon láthassa az együttest. Csak körbe kellett
nézni ahhoz, hogy az ember rájöjjön,
vérbeli Kárpátia rajongók veszik körül.
A zászlók, az öltözködés, a hajviselet
árulkodtak, sőt még betyárok is voltak.
Rég volt szerencsém Kárpátia koncerten
részt venni, de nem csalódtam. A meghirdetett időpontban szólaltak meg az
első akkordok, és egyszerre a magasba
emelkedtek az árpádsávos és magyar
nemzeti lobogók, melyeket végig lengettek a dalok alatt.
Kezdetét vette az őrület, ismert, nagy
nemzeti érzelmekkel átitatott, folklórelemekkel színesített számok sorjáztak
egymás után. A közönség befogadta, sőt
együtt énekelte a dalokat a zenekarral,
akik nemcsak saját számokkal, de remek
adaptációkkal is dolgoztak. Versekre,
népdalokra, katonaindulókra, táncdalra
készített saját verzióik is elhangzottak. A
pazar koncerten a hang remekül szólt,
a fénytechnika is pompásan illeszkedett
a dalok hangulatvilágához. Összességében a Kárpátia zenekar eseménydús
estét nyújtott a résztvevők számára. Mit
lehetett látni az arcokon? Izgalmat, fáradtságot, örömet. Érdekes volt ennyi
egyforma véleménnyel rendelkező embert látni, ahogy együtt mozdulnak a
dalokra. Nem csoda, hogy megvolt a
maga varázsa.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059

FELHÍVÁS

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája
a TÁMOP-6.1.2/11/3 -2012-0059 projekt fenntartásának keretében

térítésmentes
JÓGA foglalkozást indít

2017. szeptember 11-től. Jóga oktató: Nagy Anikó
Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Gyógytorna terem
Jelentkezés, előzetes egyeztetés után:
Nagy Anikó, Tel.: 06-30/653-8901
A foglalkozáson szükséges felszerelés:
jógaszőnyeg, törölköző, víz.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

2017. szeptember 7.

Sportházasságból aranylakodalom

Aranylakodalmat tartottak augusztus 19-én az Aranysas Étteremben.
Kisádám Antal és Taczman Terézia öt
évtizeddel ezelőtt keltek egybe, és a
visszatekintés kapcsán megkerülhetetlen mindkettőjük sportmúltja. Az
1960-as években a vőlegény birkózóként, menyasszonya, Terike röplabdásként volt igen aktív a város sportéletében.
Szőrös Zoltán
Ötven év nem kis idő, de mint
mondják, a sport fiatallá tesz. A házaspár mindkét tagja idén ünnepli 75.
születésnapját, van mire emlékezni, és
büszkének lenni. Tóni bácsi a Lehel
SC-ben versenyzőként Kelet terület bajnoka és vidéki magyar bajnok, ifiben a
magyar csapatbajnokság 4. helyezettje
volt. Terike néni a röplabdában meghatározó feladóposzton játszva a Jászberényi Egészségügyi SE csapatával kétszer
is megnyerte a megyei bajnokságot, és
szerepelt a Debrecenben játszott osztályozókon. A civil életben az érettségit
követően könyvelői végzettséget szerzett,
és a helyi kórházban helyezkedett el. Két
lányuk született, Tünde tanárnő lett, és
szintén szép házassági évfordulót, a huszadikat ünnepelhette 2017-ben férjével,
Sebestyén Bélával. Másik lányuk Szilvia,
aki marketingmérnök, idén kerek születésnaphoz (40) érkezett, miként férje
Marczan Jürgen (50) villamosmérnök is,
így a mostani családi ünneplésből ők is
részesültek. A jeles alkalmakat a nagyszülők számára unokáik tették teljessé: Sebestyén Bálint, akit éppen most vettek fel
a Gödöllői Egyetem gépészmérnök szakára, valamint a legkisebbek, Marczan
Olívia és Marczan Milán.
Kisádám Antal felsőfokú szervező,
géplakatos és technikus végzettségével
évtizedeken át a Hűtőgépgyárban dol-

gozott, ahol művezető és 20 évig vállalati
programozó is volt. Sportolói pályafutása
befejezése után 1974-től edző, majd vezetőedző, illetve szakosztályvezető lett a
birkózóknál egészen 1987-ig. A birkózás
az említett időszakban a Lehel SC legeredményesebb szakosztálya volt, Tóni
bácsi versenyzői 160 olimpiai pontot
gyűjtöttek a magyar bajnokságokon,
nyolc magyar bajnoka volt. Szívesen
emlékezik a város birkózóéletében legeredményesebb garnitúrára, az 1985-ös
aranycsapatra. A jelenleg a veteránok között versenyző Száraz Ferenc is tanítványa
volt, aki korábban háromszor lett magyar
bajnoki második helyezett, mostani korosztályában pedig 20-szoros magyar bajnok, a vb-ken pedig öt érmet, két ezüstöt
és három bronzot szerzett.
Kisádám Antalnak a sportág a hivatalos szerepvállalás befejezése után is
szívügye maradt, a Lehel SC birkózóinak
100 éves évfordulójára családi összefogással könyvet jelentetett meg, sportmúzeumot rendezett be a Szelei úton, amely

1990-től 1998-ig működött.
Országos kitüntetést vehetett át
1982-ben az OTSH elnökétől, 1985-ben
Kőszegen nemzetközi játékvezetőként,
míg 1989-ben megyei szinten ismerték
el tevékenységét. A Jászberényi SE 100
éves évfordulóján, 2006-ban Kun Ágnes
ügyvezető adott át jutalmat munkájáért.
A sikeres sportpályafutásokkal párhuzamosan szépen alakult a családi életük is, ennek fontos állomása érkezett el
aranylakodalmukkal. A Nagytemplomban megerősített fogadalmukat követően
a családi meglepetések egyikeként lovas
hintó vitte az ünnepi ebéd helyszínére a
házaspárt. A sok ajándék mellett a családtagok, rokonok az elmúlt évtizedek
emlékeit tartalmazó albummal, illetve
személyesen előadott versekkel, dalokkal, néptánccal, sőt, mesés vígjátékkal
köszöntötték az aranypárt, és ünneplés
közben a magyar nóták is sorra kerültek.
A jeles alkalomból szerkesztőségünk
nevében is sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!

Vércukor mérő
készülék

cserelehetőség.
Dcont / Trend

vércukormérő készülék
csere készülék ellenében

2900 Ft

● Dr. Lenkei vitaminok
● Mesterbalzsam visszerekre, fájdalmakra.

Számítógépes
anyajegyvizsgálat
Jászberényben!
Az időben észrevett kóros
elváltozások 100%-ban
gyógyíthatóak, évente
mindenkinek javasolt a
szűrővizsgálat!

Dr. Szabó András

Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1.
K: 10.30-12.30 Cs: 15-18.30
Tel.: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu

gyógyulás
otthon

Dr. Németh Ildikó
csecsemő-, gyermekgyógyász,
gyermek-tüdőgyógyász főorvos

Rendelési idő:

megbeszélés alapján.

Elérhetőség:

bejelentkezés minden nap
7-21 óra között
a 06-30/9961-143-as telefonszámon.
5100 Jászberény, Madách I. u. 4.

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

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

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

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

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Ajánló

2017. szeptember 7.

Az új orgona főpróbája
Színvonalas orgonahangversenynek
adott otthont a Jászberényi Ferences
Templom szeptember 3-án, vasárnap
este, amikor is Elischer Balázs zenei
látogatásának lehettünk részesei.
Kazsimér Nóra
Habár sötétedésre a zuhogó eső is
megérkezett, a zord időjárás nem szegte
kedvét a sorokat lassan megtöltő, zenét
kedvelő közönségnek. Dr. Novák István,
a Jászberényi Nagyboldogasszony iskola
főigazgatója mondott köszöntőt, melyben a hangszert megszólaltató művész
mellett, felhívta a figyelmet az est másik
főszereplőjére, magára az orgonára. Arra
az orgonára, melyet az elmúlt években
a különböző támogatások révén sikerült felújítaniuk és melynek jelenleg is
javában folyik a bővítése. Köszönetet
mondott Jászberény Város Önkormányzatának és az Emberi Erőforrások Minisztériumának a felajánlott segítségért,
melynek köszönhetően az este folyamán
megvalósulhatott az eddig elkészült
orgona főpróbája. Mielőtt azonban
elmerülhettünk volna az emelkedett
dallamokban, Pintér Bálint teológus
növendék gondolatai révén közelebbről
is megismerkedhettünk Elischer Balázs
orgonaművész munkásságával.
Elischer Balázs Szombathelyen született és tanulmányait is ott kezdte a
Bartók Béla Zeneiskolában, hat éves korában. A zongoratanulmányok után orgonálni kezdett és a győri Richter János
Zeneművészeti Szakközépiskolába nyert
felvételt. A Debreceni Egyetemen megszerzett orgonaművész-tanári diploma
után számos neves intézményben oktatta
fiatal zenésztársait orgona és hangszerismeretre. Amellett, hogy szívesen koncertezik énekesekkel és kórusokkal, szólistaként és kántorként is tevékenykedik.
Szerencsések lehettünk, hogy Ausztria,
Csehország, Olaszország és még számos
külföldi fellépés után, városunkban,
Jászberényben hallhattuk őt játszani. Repertoárjának gerincét a barokk, francia
romantikus és impresszionista szerzők
művei alkották, de mint elmondta, va-

lójában nem is a művész, sokkal inkább
az orgona választja a műsorba kerülő
darabokat. A koncert után a Ferences
Templom orgonájáról és elkövetkezendő
hangversenyeiről faggattuk.
Volt már korábban Jászberényben?
Igen, nagyon szép város. Egyszer
volt egy futó látogatásom barátom Pintér Bálint révén, amikor egy kis időt
még arra is szántunk, hogy megismerkedjem ezzel az orgonával.
Milyen érzés volt a templom orgonáján játszani?
Rendkívül jó érzés, meg kell, hogy
mondjam. Rendkívül inspiráló érzés volt. A nagy orgonák között bár
ez kisebb modellnek számít, elsősorban nem is a mérete az, ami motiváló, hanem az, hogy hangzásában és
hangképösszeállításában is francia stílusú. Még játék közben is megfordult a
fejemben, hogy akkor találkoztam utoljára ilyen hangzással, amikor Párizsban
voltam. Hűen sikerült visszaadni vele a
francia kultúrát, ami nagyon közel áll a
szívemhez, így külön öröm volt, hogy
egy ilyen orgonán koncertezhettem ma.
Van olyan zeneszerző, akitől szívesebben játszik?
Ez nagyon nagy szokás, hogy legyen
mindenkinek kedvenc zeneszerzője,
ilyen kötelező jellegű dolog. Olyan több

A félreértés néha jó

 folytatás az 1. oldalról
Góg Zoltán a szervezők képviseletében elmondta, hogy az idei művésztelepet szerényebb keretek között tudták
megrendezni, mint az elmúlt esztendőkben, ennek ellenére mégiscsak létrejött
27. alkalommal is.
Köszönhető ez annak, hogy Jászberény város önkormányzata mellé állt a
kezdeményezésnek. Az elmúlt évekhez
hasonlóan az idei művésztelep anyagából is fog maradni a városban munka,
gyarapítva ezzel a kortárs képzőművészeti gyűjteményt, amely közös reményünk alapján egyszer méltó helyen

bemutatható lesz.
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester is utalt arra köszöntőjében, hogy
szeretnének helyet találni a formálódó
kortárs kollekciónak. A kiállítótérben
látható alkotásokat a ma élő művészek
legfrissebb reflexiói környezetükre. Az
ő válaszaik fogalmazódnak meg feltett
kérdésekre, melyek a rácsodálkozáson
túl elgondolkoztathatnak mindenkit.
Az utolsó két napra csatlakozott
Nagy T. Katalin művészettörténész a
táborhoz, és a kiállítás berendezésében
aktívan részt vett. Sok mindent látott,
szinte mindenkivel beszélgetett, benyo-

van, aki inspirál. Nagyon nehéz lenne
kijelenteni, hogy ki a kedvencem, mert
más szerzőkkel szemben méltatlan lenne, hogy őket kihagyom. Orgonistaként
annyira különböző stílusú hangszerekhez ülünk le. Én úgy gondolom, hogy
alapvetően nem mi választjuk a műveket, hanem az orgona. Az, hogy milyen
műsort hozunk egy-egy hangszerhez,
az talán 60%-ban az orgonán múlik és
a maradék az orgonista saját emóciója,
hogy ő mit szeretne megmutatni aznap
a közönségnek. Tehát alapvetően mi
vagyunk azok, akik az orgonához igazodunk.
Mikor és hol hallhatjuk legközelebb?
Októberben fogok legközelebb
koncertezni a budapesti Dohány utcai
zsinagógában. Ez egy különleges koncert és olyan kihívás, amivel az eddigi
életem során, mondhatjuk, hogy nem
találkoztam. Ez a Cinemusic nevezetű
koncertsorozat lesz Varnus Xavérral és
Barnkopf Balázzsal. Mint ahogy a nevében is benne van, híres klasszikusoknak
és kultfilmeknek a zenéit dolgozzuk fel
és szólaltatjuk meg egyszerre hárman. A
többiek Nagy orgonán, Virtuális orgonán én pedig Hammond-orgonán zenélek, ami nekem is egy nagy kihívás, mert
most fogok először ilyen fajta hangszeren játszani.
másokat szerzett, megnyitó szavaiban
erről hallottunk: „A művésztelep egy
kulturális közeg, ott hagy nyomot a város, telep szervezőinek és résztvevőinek
kultúrája, tanulsága, tehetsége, mindez
észrevétlen, akarva akaratlan hat egymásra. Bebarangoltam a műtermeket,
hogy megismerjem a történeteket, a
művek születésének történeteit. A történetek éppúgy részei a műalkotásnak,
mint maga a mű, a történetek az alkotói
folyamat velejárói, a művek személyes
történetek melyeket nem ismerünk és
meg sem értünk. ..A művészet expanziója évtizedek óta folyik, a művész mindent felhasznál, elhasznál, újrahasznosít,
a szilikon pisztoly, a csúszásgátló szőnyegalátét éppúgy műteremtő eszközzé
válhat, mint az ecset. A művek értelmezésénél csak a félreértés létezik és ez így
van jól! Senki sem gondolja ugyanazt
ugyanarról a műről, a félreértés pedig lehet megtermékenyítő, az anyag, a hangulat, a látvány értéke nyomán. Hogy
hatott a jelen kultúrája a művésztelepen
dolgozó művészekre és művészetük hogyan hat a nézőkre? Az alapvetés, a művészet egyik Oscar Wilde-i dilemmája,
hogy tükör e vagy fátyol? A mostani látványból ítélve azt hiszem fátyol!”
A folytatásában, az est lezárásaképpen, a Gentry Sultan zenekar avantgárd
muzsikája mélyítette el és fokozta a kortárs művészeti esemény hangulatának
élményét.
A kiállítás október 3-ig látogatható a
mozi nyitvatartási idejében.

7. oldal

Heti program
● Rajz szakkörösök kiállítása
Szeptember 9-én, szombaton 15
órakor nyitják meg a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria rajzszakkörének
kiállítását az intézmény Gyöngyösi úti
épületében.
● Dr. Horváth Ottó emlékhangverseny
Szeptember 10-én, vasárnap 10 órakor a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplom Énekkara (vezényel:
Beniczki Béla) és a Csepel-Királyerdei
Szűz Mária Szeplőtlen Szíve Plébániatemplom Énekkara (vezényel: Bőgelné
Juhász Veronika) közösen mutatja be
dr. Horváth Ottó Szent Rita mise című
művét a főtemplomban. Horváth Ottó
a főtemplom egykori egyházkarnagya
volt és idén ünnepeljük születésének
100. évfordulóját.
● Búcsú a Szentkúti templomban
Szeptember 10-én, vasárnap 11 órakor tartják a Szentkúti templom búcsúi ünnepségét.
● Bakancslista – Bepillantás Indonéziába
Szeptember 13-án, szerdán 18 órakor Harmincz Rita tart előadást Indonézia csodáiról a Déryné Rendezvényházban.
● Emléktáblaséta
Szeptember 16-án, szombaton 15 órától a Kulturális Örökség Napja alkalmából emléktáblasétát szerveznek a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galériától indulva.
● Ars Sacra Fesztivál
Szeptember 16-án, szombaton 16
órától érdekes programokkal várják
az érdeklődőket az Ars Sacra Fesztivál
jászberényi állomásán, a Nagyboldogasszony Főtemplomban.
● Jászsági Cigánynap
Szeptember 16-án, szombaton 14
órakor a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jászsági Cigánynapot szervez
az Ifjúsági Házban.
● Európai Autómentes Nap
Szeptember 17-én, vasárnap 9 órától
10.30 óráig gördülő bejárással veszi
kezdetét az Európai Autómentes Nap
a város kerékpárútjain a Hatvani úti
Zagyva hídtól, a Gyöngyösi út és Kapás utca kereszteződésétől, a Jásztelki
út és a Szent István körút kereszteződésétől, valamint a Hatvani út és az
Electrolux elkerülő út kereszteződésétől. A Szentháromság téren 10 órától
18 óráig színes programokkal, sportbemutatókkal várják az érdeklődőket.
● Varga József kiállítása
Szeptember 19-én, kedden 17 órakor nyitják meg Varga József Zsolt
Barcsay-díjas festőművész kiállítását
a Szikra Galériában. A tárlat október
10-ig megtekinthető, a galéria nyitvatartási idejében.
● Író-olvasó találkozó
Szeptember 21-én, csütörtökön 14
órakor Beck Andreával, A Titoktündér című könyv szerzőjével találkozhatnak az érdeklődők a Jászberényi Városi Könyvárban. A részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni
a 06-57/505-406-os telefonszámon, a
csilla61@gmail.com emailen és személyesen, a könyvtárban lehet.
● Mit tehetünk magunkért?
Szeptember 22-én, pénteken 18 órakor Balogh Béla író, spirituális tanító
tart előadást Tudatosság, Párkapcsolat,
Teremtés címmel a Déryné Rendezvényházban.

● Könyvbemutató - Mákdobáló
Szeptember 7-én, csütörtökön 17
órakor Hajnal József újságíró Mákdobáló című könyvét mutatják be a
Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermében.
● Csillagász szakkör
Szeptember 8-án, pénteken 18 órakor újra indul a csillagász szakkör,
ahová felső tagozatos, elsősorban 7-8.
osztályos és középiskolás diákokat várnak a Jászberényi Városi Könyvtárban.
● VII. Jász Expo & Fesztivál
Szeptember 8-án, pénteken 14
órakor nyitják ki a VII. Jász Expo &
Fesztivál képzeletbeli vásárkapuját az
érdeklődők előtt a Lehel Vezér Gimnázium udvarában és városunk főterén.
A színpadi műsorok folyama 15 órakor a Palotásy János Zeneiskola fúvószenekarának zenés üdvözlőjével veszi
kezdetét, majd 16 órakor ünnepélyesen is megnyitják a vásárt és átadják
a díjakat. 17 órakor a Sárkánykönny
Zenekar ad koncertet a kisebbeknek,
míg 18 órától a Berényi Színjátékos
Társaság Dandin György, a megcsúfolt
férj című komédiájával örvendezteti
meg a közönséget. 20 órakor a Volnij
Don orosz-kozák együttes lép színpadra, 21 órakor Szabyest mutatkozik
be, majd 22 órakor az Érzés zenekar
eleveníti fel a bakancsos Edda zenéket.
Szeptember 9-én, szombaton 10
órakor nyitják a vásárt és a Mesterségek Randevúja bemutatót, kézműves
foglalkoztatót. 11 órakor a Berényi
Színjátékos társaság Az Ördög három
aranyhajszála című mesét mutatja
be, 12 órakor pedig nyírségi ebéddel
várják a megéhezett látogatókat. 14
órakor mutatkozik be a vásár díszvendége, Nyíregyháza városa, 16 órakor
a Viganó AMI csoportjai adnak néptánc gálát, majd 18 órakor viszik színre A jász kamukéró, avagy történetek
Szűcs Mihályról című népi vígjátékot
a Jászsági Hagyományőrző Egylet előadásában. 20 órától Litkei Lóránd DJ
szolgáltatja a talp alá valót, majd 21
órától Deniz, kétszeres Fonogram díjas rapper ragad mikrofont.
Szeptember 10-én, vasárnap 10
órakor nyitják a vásárt és a Kultúrzug
gyermekfoglalkoztatót, majd 11 órakor a Kelepelő bábcsoport gyermekműsora következik. 14 órától a kórusok délutánján fellép a Cantate Nobis
Énekegyüttes és a Székely Mihály
Kórus, 15.30 órától Mádi Piroska és
Csengeri Attila ad elő operett klas�szikusokat, 17 órakor pedig az Etna
együttes koncertje zárja a fesztivált.
● Lecsófőző verseny
Szeptember 9-én, szombaton 8
órától rendezik a lecsófőző versenyt
a Neszűr 8. dűlőben, a Mini ABC
udvarán. Idén új kategóriával, a sertéskörömből készült ételekkel bővül
a repertoár, valamint ügyességi versenyekkel is készülnek a szervezők. Bővebb információ: Szijártó József (0630/906-1453).
● Gyermekvilág börze
Szeptember 9-én, szombaton 9 órától használt gyermekholmik, játékok,
könyvek vásárával, valamint játszóházzal és kézműves foglalkozással várják
az érdeklődőket az Ifjúsági Házban.
Asztalfoglalás: Bíró János 06-20/3276422.

képp

Jászberény más

Fotópályázat

Szeretsz fotózni a városban?
Lencsevégre kaptad a nyár legjobb pillanatait?

Küldd el nekünk kedvenc képedet
fesztivál vagy városi képek kategóriában
a berenyiujsag@gmail.com email címre!

Beküldési határidő: 2017. szeptember 20.
A beküldött fényképek szeptember 22-én felkerülnek
a Berénycafé facebook oldalára.
A legtöbb lájkot szerző kép gazdája
értékes nyereményekben részesül!

Bővebb információ a www.jku.hu oldalon!

Sport / Ügyeletek

8. oldal

Alszik a pergő búzaszemekben a nyár
Gyakran felhős lesz az ég csütörtöktől. Hétvégére egyre több
napsütés ígérkezik, vasárnap 2530 fokra melegedhet az idő. A
jövő hét elején ismét megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar várható.
Szeptember 8-án Fecskehajtó Kisasszony-napja, Mária
jelkép. A népi időjóslás szerint
amilyen az időjárása, annak az
ellenkezője jellemzi az egész őszt.

halász

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

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

szeptember 8. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 13. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

szeptember 9. szombat
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

szeptember 14. csütörtök
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

szeptember 10. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 15. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

szeptember 16. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

szeptember 12. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 17. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi
szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300300; 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: 0657/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V.
Zrt. vízágazat központi telefonszám: 06-57/503-290; REGIO-KOM Kft.
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-30/297-8968;
Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752.

Jól nyitottak a gyorskorisok
A Jászberényi SE gör- és gyorskorcsolya szakosztálya szeptember első
hétvégéjén a szlovákiai Spisska Nova
Ves-ben vett részt az őszi idény első
nemzetközi rövidpályás gyorskorcsolya versenyén. Major Dominik 1., Pető
Bendegúz 2., Redler Aisa 3., Zsigó Bence
5. Szőcs Mónika Nikolett 7., Taczman
Máté 7., Schönborn Melinda 8., Kis
Kende 9., Nagy Netti 10., Szűcs Már-

Szeles Péter röplabdatorna

Az előttünk álló hétvégén, szeptember 15-16-án, pénteken és szombaton
több külföldi és neves NBI-es csapat
részvételével felkészülési torna lesz városunkban Szeles Péter Röplabdatorna néven. Oszvald Nándort, a rendező
Jászberényi Röplabda Klub elnökét
kértük gyors tájékoztatásra.

Egészségügyi ügyeletek

ton 15., Schönborn Virág 18. helyen ért
célba.
A csapat többi tagja meghívást kapott az öt napon át tartó felnőtt országos bajnokságra. A négy berényi gyorskorcsolyázó – Sziliczei-Német Rebeka
(6.), Túri Anna (8.), Somogyi Barbara
(10.), Zsigó Máté (12.) –, becsületesen
helytállva képviselte a Jászberényi SE
színeit.

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.
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Mi a célja a JRK vezetésének a torna megrendezésével?
Alapvető célunk, hogy így szeptember közepén, a felkészülési időszakban, az ország jelentős felnőtt csapatai
lehetőséget kapjanak a megmérettetésre. Természetesen a saját csapatépítési
tervünkben is jelentős állomás ez, fel
tudjuk mérni, hogy hol tartunk. Szeretnénk a város sportszerető közönségét
kiszolgálni, színvonalas találkozókkal jó
szórakozást nyújtani.
Kik vesznek részt a tornán?
A bajnokcsapat kivételével, akiknek

A felnőtt csapat 2017-2018
Vezetőedző: Deme Gábor. Másodedző: Makai Péter. Erőnléti
edző: Hering Antal. Gyúró: Koczka Adrienn.
Játékosok: Miklai Zsanett,
Yana Shevchuk, Pintér Andrea, Alina Adamenja, Lékó Lilla, Bleicher
Nóra, Borsos Lili, Bertók Betti,
Halla Petra, Túri Inez, Blázsovics
Dorka, Smidt Anna, Faragó Fanni,
Hemmert Yvon, Gulyás Vivien.

a felkészülési tervébe nem illett bele ez a
torna, a legerősebb hazai élvonalbeli gárdák játszanak a berényi közönség előtt
két helyszínen, a Bercsényi úti sportcsarnokban és a Nagyboldogasszony
Iskola sportcsarnokában. A csapatok:
Nyíregyháza, Vasas, MTK, Budaörs,
Gödöllő, Jászberény, Kolozsvár.
Nemzetközi tornában gondolkodtak?
Új tradíciót szeretnének elindítani ezzel a versennyel. A szervezés során
megerősített bennünket az a tény, hogy
évtizedekkel ezelőtt jelentős nemzetközi tornákat rendezett a város. Maga a
sportág azóta is mélyen gyökerezik Jászberényben. Van mire büszkének lenni,
és van mire alapoznunk. Most Kolozsvár képviseli a nemzetközi röplabdát, de
jövőre testvérvárosunk Vechta csapata is
itt lesz, és másokkal is tárgyalunk.
Milyen szereplésben reménykednek?
Éppen arra is jó ez a torna, hogy
felmérjük az erőnket, azt, hogy hol tartunk. Az biztos, hogy küzdeni fognak a
lányok, szoros meccsek lesznek. Ha győzünk, az persze nagy öröm, de ha mindent beleadnak és szoros csatában alulmaradunk, akkor is boldogok leszünk a
szép játék miatt.
Hol tart a csapat építkezésben?
A TAO révén látványsportággá minősítették a röplabdát is, ami az anyagi
alapokat biztosítja. Tíz korosztály van
jelen nálunk, külön képesített szakedzőkkel, akik egymásra épülő rendszerben tanítják, edzik a fiatalokat az
alsó tagozatosoktól a felnőtt csapatig.

A jászberényi gyerekek mellett jönnek
saját maguktól is a Jászságból a röplabdázni vágyók, de három iskolával
– Jászkisér, Nagykáta, Sülysáp –, szervezett kapcsolatunk van, fizetni tudjuk
az ottani tornatanárokat. Az utánpótlásnak is rendes felszerelése van, az
alapok a tehetségek megtalálásához és
felkarolásához adottak.
És milyen a felnőtt csapat?
Rendkívül összetartó, lelkes társaság. Csupaszív és dinamika a csapat.
Erre szükség is lesz, mert a TAO révén
megerősödött a magyar bajnokság első
két vonala. Már a másodosztályban is
van amerikai edző, úgyhogy izgalmas
szezon elé nézünk. Mi a saját nevelésű
tehetségekben hiszünk hosszú távon.
Bizonyára jól erősíti a csapatot két idegenlégiósunk, Yana és Alina nemzetközi
rutinjával, humorával és kohéziós erejével. Érdemes lesz kijönni a tornára és
később a meccseinkre.

Újabb hazai győzelem
Nem jártak rosszul azok a futbal kedvelők, akik kilátogattak szeptember 2-án szombaton késő délután a város
NB III-as futball csapatának bajnoki mérkőzésére. Egy jó
iramú mérkőzést láthattak és nem utolsó sorban az idény
második hazai győzelmét.
A vendég Balassagyarmat két győzelemmel a tarsolyában
érkezett a 4. fordulóra, ami egy ütőképes csapatra utalt, ez a
meccs elején beigazolódott. Az első 20 percben két lövésük is
megrezgette a berényi hálót, de les miatt egyik sem került be
a jegyzőkönyvbe. Később sem adták alább, sőt Menczeles Iván
kapust igencsak megdolgoztatták. Az első félidőben kicsit ránk
ijesztettek a vendégek, ám a folytatásban erőre kapott a berényi
legénység és a sok helyzetből egyet sikerült gólra váltani. Ezúttal a védekezéssel sem volt gond, így megérdemelten szerezték
meg a három pontot. Jászberényi FC - Balassagyarmat 1-0

Rajtoltak a teniszezők
Megkezdődtek az őszi küzdelmek a II.
Osztályú Országos Csapat Teniszbajnokságban. A jászberényi teniszezők elmúlt hétvégi mérlege egy-egy győzelem
és vereség.
A sorsolásnak köszönhetően szeptember első hétvégéjén két debreceni együttessel is meg kellett küzdeni a jászberényi
tenisz csapatnak. Szombaton, hazai pályán
a Debreceni Duse együttesét verték 8-1
arányban. Ezzel a győzelemmel bebiztosították – a többi mérkőzés eredményétől
függetlenül – a további másodosztályú
tagságukat. Másnap, azaz vasárnap pedig a
cívisvárosba utaztak a csoport egyik legerősebb csapatához a DEAC-hoz.
– Nagyon kiélezettek voltak a játszmák,
közülük több is csak egy-egy ponton múlott. Végeredményben a DEAC győzött
7-2 arányban, de közel sem volt ekkora a
különbség a két csapat között. – nyilatkozta
Dancsó Márk a mérkőzés másnapján.
Folytatás szeptember 16-án szombaton
egy megyei rangadóval, amikor a berényiek
a szomszédváros Jászapáti együttesét látják
vendégül. A tavaszi fordulóban nagyon szoros találkozón, 5-4-es vereséget szenvedtek,
de hazai környezetben kötelezőnek tekintik
a visszavágást.

Fotó: Pesti József
JFC: Menczeles – László, Hevesi-Tóth, Sorecz, Fejes – Mile,
Lékó – Lukács (Szabó T., 93.), Ludasi, Tisza – Nagy R. (Nabil, 80.).
A 4. helyen tanyázó futballcsapatunk az eddig egy győzelmet jegyző Tiszaújváros vendége lesz szombaton.

Dobogón a birkózók
Városunk birkózói elkezdték az őszi
menetelést: egy bronz mellé három
aranyérmet kasszíroztak.
Augusztus utolsó hétvégéjén rendezték Miskolcon a Veterán Kötött- és
Szabadfogású Magyar Bajnokságot,
amelyen a Jászberényi Birkózó Club
két versenyzővel vett részt. A 35-40
éves korosztályban a 100 kilósok között Calu László szabadfogásban remek
birkózással, 2 győztes- és egy vesztes

mérkőzés után bronzérmet nyert. Idén
az "F" és a "G" kategória küzdelmeit
egyben rendezték, azaz a 60-70 éves
korosztályt összevonták, ahol Száraz
Ferenc mindkét fogásnemben aranyérmet szerzett.
Szeptember 2-án Egerben rendezték az Egyetemi Magyar Bajnokságot.
Száraz Vivien 75 kg-ban ismét bajnoki
címet szerzett, ezúttal két tusgyőzelemmel. Ez volt számára sorrendben a harmadik egyetemi aranyérem.

