Negyed évszázad elismerése

Egy letűnt kor mákszemei

Szaszkó Sándort, a helyi Gazdakör
egyik alapítóját kérdeztük augusztus
20-án kapott elismerése kapcsán.
Interjú a 3. oldalon

Y Brand Motivációs Kupa

Hajnal József újságíró múlt csütörtökön
mutatta be Mákdobáló című könyvét a
jászberényi közönségnek.
Írás a 7. oldalon

A Yakuzák SE először rendezett
kyokushin karate versenyt a Bercsényi
úti Sportcsarnokban.
Tudósítás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 37. szám (XXIX./37.)

Nálunk a vevő
az első!

Újság
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Jászberény város lapja

Látványos volt az idei expó

Megkezdődött
az egyetemi tanév

Fém és műanyag. E két alapanyag
jelenik meg a Metálplaszt Kft. nevében, és ezek jelentik a vállalat üzemcsarnokaiban előállított termékek
alapjait is. Szerdán délután Jászberény képviselő-testületének tagjai is
betekintést nyertek a gyártásba a szokásos havi üzembejárás alkalmával.

Teljesen megtöltötték az Apponyidísztermet a hallgatók szeptember
8-án, akik mind az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán
kezdhették meg tanulmányaikat az
idei tanévtől.

kárpáti

A színvonalas ünnepi tanévnyitó
szenátusülés a zászlók és az elnökség
bevonulásával vette kezdetét. A Himnuszt dr. Varró Bernadett főigazgató
főként elsősökhöz intézett köszöntőbeszéde követte, melyben kiemelte, hogy
választásukkal nemcsak egy 100 éves
múltra visszatekintő intézmény mellett döntöttek, hanem egy olyan hely
mellett is, ahol életük legszebb éveit
tölthetik majd el. Sikeres felvételi jelentkezésükkel a diákok megtapasztalhatják a hagyományokat, a közösségi
élet szépségeit és az új képzések adta
lehetőségeket. Bár a jászberényi tanítóképzés sokszor rögös útra tévedt, mára
a város neve egybeforrt a szeretetteljes,
kiváló nevelők oktatásával. Ebben a
tanévben a tanító, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus és
a szociális munkás szakok mellett két
új képzéssel – a közösségszervezés alapszakkal és a programtervező informatikus szakképzéssel – bővült az egyetem
kurzus kínálata.
folytatás a 3. oldalon 

A Jászberény és Jásztelek között található telephely tárgyalójában helyet
foglaló érdeklődőket – Szabó Tamás
polgármestert, a képviselő-testület tagjait, valamint a média képviselőit – Fülöp
Tibor cégvezető köszöntötte. Diákkal illusztrált prezentációjában röviden bemutatta a cég történetét, a gyártás profilját,
vázolta a jövőre vonatkozó terveket. A
Metálplaszt Kft., mint több berényi társa, a rendszerváltás idején kipattant ötletből nőtte ki magát prosperáló vállalattá,
amely ma a világ legnagyobb autómárkáinak s egyéb multivállalatoknak szállít
műanyag alkatrészeket. A műanyagüzemben gyártott, fröccsöntéssel készült
termékeket a szerszámüzemben készített
szerszámokkal állítják elő. A vállalat több
mint ötszáz családnak biztosít munkát,
ám mint a régió egyéb cégeit, őket is sújtja a munkaerőhiány. Mintegy száz foglalkoztatott hiányzik a létszámból, nagy
gond a képzett szakemberek hiánya.
folytatás a 2. oldalon 

Kazsimér Nóra

Pénteken délután Marczinkó Zoltán,
a Nemzetgazdasági Minisztérium
vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az expó színpadán ünnepélyesen megnyitotta a VII.
Jász Expo és Fesztivált.
Kárpáti Márta
A megszólaltatott Lehel-kürt hangjával vette kezdetét az ünnepi műsor. A
felharsanó dallamok s azt követő Berzsenyi Dániel-idézet hosszú távú bőség, gazdasági siker reményét hozza el
a jászoknak – hangoztatta Erdei Gábor

Tímea megyei bajnok
Szeptember 9-én, szombaton tizedik alkalommal rendezte fogathajtó versenyét a
Jászberényi SE Fogathajtó Szakosztálya a BA-HO-KA Lovastanya és Jászberény
Városi Önkormányzat támogatásával.
Ács Tibor
Hagyományosan Szabó Tamás, a
város polgármestere nyitotta meg a
rendezvényt, majd a fogatok vették át
a főszerepet az ízlésesen berendezett
lovaspályán. Mint azt Karádi Andortól,

a verseny egyik szervezőjétől megtudtuk, 61 fogat indulását regisztrálták és
a szokásos versenyszámok – póni kettes, lovak egyes és kettes CAN-C és
D – mellett a megyei döntőt is ezen a
napon bonyolították.
folytatás a 8. oldalon 

konferanszié meggyőződését.
A három napon át tartó rendezvény
résztvevőit, a kiállítókat, a meghívott
települések delegációit, az érdeklődőket, szervezőket és nem utolsósorban
Jászberény közösségét Szabó Tamás
polgármester házigazdaként köszöntötte. A városvezető a hátunk mögött
lévő hét esztendő jelentőségére hívta
fel a figyelmet. Az expó életében eltelt
idő már alkalmas arra, hogy megalapozott tapasztalatokat vonjunk le a jövő
építése érdekében. Az expó megtalálta
a Jászságban a maga helyét, jól prezentálja a gazdaság szereplőinek helyzetét,

Tűzoltók
a statisztikák
mögött
Tavaly év közepén készítettünk nagyobb interjút Fózer Tibor ezredessel, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjével. Nyáron gyakran hallottuk a vonuló tűzoltók szirénáit, így eseteikről, mindennapjaikról kérdeztük az ezredest.
Halász Lajos

amely önmagában is kiemelkedő minősítésre szolgál. A program, melynek
fókuszában egy ilyen teljesítmény áll,
szükséges és vállalandó egy város életében – hangsúlyozta Szabó Tamás.
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője szintén üdvözölte a megjelenteket. Beszédében a tőle megszokott módon egy tanulságos anekdotán
keresztül illusztrálta a gazdasági innováció, a megújulásra való hajlandóság
jelentőségét. Hangsúlyozta, az expó híven tükrözi a jászok példaértékű szorgalmát, gazdasági sikerét.
folytatás a 4. oldalon 

Új mentőautó a jászsági betegekért
Szeptember 7-én ünnepélyes keretek között új mentőautót adtak át a Jászberényi Mentőállomáson, ahol bemutatták a Lucas mellkaskompressziós-készüléket is, amely Jászberény Városi Önkormányzat és az Országos Mentőszolgálat Alapítvány ajándéka.
Gergely Csilla
A megjelenteket Kardos József vezető mentőtiszt köszöntötte a Jászberényi Mentőállomás garázsában, majd
átadta a szót dr. Korcsmáros Ferencnek,
az Országos Mentőszolgálat Észak-

Alföldi Régió igazgatójának. Ünnepi
köszöntőjében kiemelte, hogy az autóállomány már igényelte a frissítést,
ezért is jó hír, hogy a régióba érkező
hét mentőautó egyike Jászberénybe
került.
folytatás a 2. oldalon 

Mennyire volt rendkívüli a tűzoltóknál ez a nyár? El tudtak menni szabadságra?
– Június-július-augusztusról készült
a legfrissebb statisztikánk. Ha egy szóval
kellene válaszolnom, azt mondanám,
változatos volt a nyarunk. Jászberényt és
a hozzánk tartozó további 17 települést
elkerülték a szélsőséges időjárási események. 170 esetben kértek tőlünk segítséget és ennyiszer ki is vonultunk, legtöbbször természetesen szirénázva.
folytatás a 3. oldalon 

N. V. G. - TRANS KFT.

jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

● Ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)
● Nemzetközi és belföldi szállítás.

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

- Computeres diagnosztikai vizsgálat, hibafelmérés,
- Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás,
- Kamion, teher- és személygépkocsi szerviz.

Igény esetén tréleres szállítással is!

Személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.
Szerviz: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
Internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

Önkormányzat

2. oldal

Meghívó körzetbejárásra és
lakossági fórumra
Szeptember 20-án, szerdán 16 órától
a városi képviselő-testület részéről az
egyes számú választókerület bejárása
következik. Várom Önöket a főtéren
a Lehel vezér szobornál.
A tervezett gyalogos útvonal:
Holló András u. – Fürdő u. – Rákóczi
u. – Bem József u. – Sánc u. – Jászkürt
u. – Líceum u. – Elefánti u. – Liget u.
– Jókai Mór u. – Aprítógépgyár u.–
Öntő u.– Hunyadi János u. – Riszner
József sétány.
A lakossági fórumomat 18 órától
tartom a Lehel Vezér Gimnázium földszinti 13. sz. tantermében.
Meghívott vendégeim: Szabó Tamás polgármester, dr. Tóth Péter rendőrkapitány, Lányi László és Hegyi István
irodavezetők, Alvári Csaba főépítész, a
JVV Nonprofit ZRt-től Horgosi Zsolt
vezérigazgató és Tóth Endre ágazatve-

zető, valamint minden önkormányzati képviselő.
Hívom és várom a bejárásra és a lakossági fórumra az egyes számú választókerület lakóit és minden tisztelt érdeklődőt.

Hajnal-Nagy Gábor
az 1. számú választókerület képviselője

Új mentőautó a jászsági betegekért
 folytatás az 1. oldalról
Ezek a korszerű mentőautók felszereltségben és technikai tudásban
is megállják a helyüket. Automata sebességváltóval, hidraulikus hordágyemelővel rendelkeznek, és jobb a belső térelosztásuk, minden kéznél van.
Korcsmáros Ferenc szerint ma minden
mentőautónak ilyennek kellene lennie
Magyarországon, hogy a kiváló mentő szakemberek a lehető leghamarabb
odaérjenek a beteghez, és korszerű
eszközökkel menthessenek életet. „Azzal párhuzamba semmi sem állítható,
mint visszaadni valakinek az életét.”
Beszéde zárásaként balesetmentes közlekedést kívánt bajtársainak, és átadta
használatra az új mentőautót.
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője örömét fejezte ki, hogy országosan 700 új mentőautóval frissítik
a mentőszolgálat autóállományát, és
harminc új mentőállomás jöhetett létre, köztük a jászboldogházi is, amit tavaly adtak át. Így a Jászságban jelenleg
öt mentőállomás van: Jászboldogházán, Jászkiséren, Jászapátin, Jászárokszálláson és Jászberényben. A képviselő
méltatta a mentők munkáját, akik szeretteink eljutását biztosítják a kórházig. Megköszönte munkájukat, és azt

kívánta, hogy a lehető legkevesebbet
halljuk az új autó szirénáját.
„Minden fejlesztés fontos a városnak, és amikor erről van szó, Jászberény az egész Jászságban gondolkodik”
– emelte ki Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester a mentőállomásnak nyújtott
támogatás kapcsán, majd átadta a szót
dr. Sinkó-Káli Róbert kórházigazgatónak, aki örömét fejezte ki, hiszen a központi büdzséből nem lett volna keret az
új autó és készülék megvásárlására.
A négy kocsis jászberényi mentőállomás hat település hatvanezer lakosát látja el. Mentőautó szinten három kocsival 24 órás szolgálatban lévő
esetkocsija pedig a Jászság mintegy
százezer lakosát szolgálja. Pócs Márton,
a Jászberényi Mentőállomás vezetője
lapunknak elmondta, hogy bejáratását
követően az új, 35 millió forint értékű
mentőautó veszi át az esetkocsi szerepét, annak felszerelésével. Jászberény
Városi Önkormányzatának és az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak
köszönhetően az eszközpark is bővült
egy új Lucas mellkaskompressziós-készülékkel, mintegy 4,5 millió forint
értékben. A speciális újraélesztő gépet
be is mutatták egy próbababán a mentőszolgálat munkatársai.

Vásároljon
magyar termelőktől
magyar almát!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi
Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:
2017. szeptember 16. (szombat) 9.30 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: jonatán, golden, starking.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Szeptemberben
eboltás

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!
Pótoltás: szeptember 16. szombat
8-9.30 óra: Fiat szalon – Honvéd u. sarok
10-11.30 óra: Gyöngyösi út –
Nádverő u. sarok

berenycafe.hu | jku.hu

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Járomi Sándorné
született Magócs Erzsébet
temetésén megjelentek,
virágaikkal,
koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

2017. szeptember 14.

Nálunk a vevő az első!
 folytatás az 1. oldalról
A vezetők keresik a megoldást,
gondolkodnak szolgálati lakások biztosításáról, dolgozói buszjáratok indításáról, külföldi munkaerő toborzásáról.
Bizakodnak abban, hogy a szakképző
intézettel kötött megállapodásuk is
enyhíti a problémát. Az iskola és a cég
ösztöndíj programja segít a fiatalok
képzésében, biztos munkahelyet kínál,
és remény szerint itthon tartja a frissen
végzett szakmunkásokat.
A Metálplaszt Kft. első fröccsöntő
gépe egy családi ház garázsában kezdett dolgozni 1989-ben. A mára múzeumi darabbá érett „Törpapa” névre
keresztelt gépmatuzsálem az üzemcsarnokban tölti nyugdíjas éveit, s jóságos
nagypapa módjára ott figyeli az ifjú
gépgenerációt jelképező modern robotokat, melyek szinte pihenés nélkül
állítják elő a műanyag alkatrészeket. A
csarnokokban folyamatosan dolgoznak
a gépek, s mellettük természetesen az
őket irányító munkások. Leállás csupán ünnepnapok alkalmával történik.
Csak így tudnak megfelelni a cég szemléletét tükröző jelmondatnak: „Nálunk
a vevő az első!” A megrendelők érzik és
értékelik a vállalat filozófiáját, hiszen
a Metálplasztnak egyelőre nem akadt
versenytársra. Megrendelőik olyan neves autógyárak, mint a BMW, Volvo,
Honda, Suzuki, Mini, Volkswagen,
Mercedes, melyek számára a legmagasabb minőségi elvárásokat tudják teljesíteni. Általában az autók belső terének
leglátványosabb kozmetikai egységét,
a frontvonalat készítik, amelyeket a
vevők igen kritikusan szemlélnek.
Ebben az évben indult a légzsák-ös�szeszerelő üzem munkája, amely tevé-

kenység rendkívüli precizitást igényel.
A következő 3-5 év tervei között szerepel, hogy az autógyártókhoz közvetlen beszállítói kapcsolatot építsenek
ki. A járműiparon kívül kapcsolatban
állnak olyan cégekkel, mint a Carrier,
Bosch, Alpine, Konica Minolta vagy

elkövetkező években további fröccsöntő, szerelő és raktár csarnokkal bővül.
A beszámolót követően a vendégek
szintén informatív üzembejárás alkalmával ismerkedtek az itt folyó munkával, majd a tárgyalóba visszatérve a
házigazdák állófogadásra invitálták a
delegációt. A pohárköszöntő alkalmával
Szabó Tamás megköszönte a lehetőséget,
s gratulált a második generációs üzem-

az Electrolux, amely számára porszívó
és hűtőgép alkatrészeket is gyártanak.
A műanyagot helyben meg is festik, s
ezzel a Metálplaszt kitűnik versenytársai közül. Jól felszerelt mérőlaborjuk
ezred pontosságú számításokra képes.
A vállalat teljes körű logisztikát visz,
a raktározástól a szállításig mindent
saját rendszeren belül megoldanak. A
vezetőség munkatársi gárdája hosszú
évek óta dolgozik együtt, a munkatársi viszonyon túl élő baráti kapcsolatot
ápolnak. Talán ez is a titka, hogy a cég
árbevételét szemléltető diagram görbéje meredek felfelé ívelést mutat, az elmúlt években a 30 százalékot is elérték
s további növekedést prognosztizálnak.
A Metálplaszt jelenleg közel 20.000
négyzetméteres területen fekszik, s az

vezetés sikereihez. Felajánlotta, hogy a
cégvezetés a vállalat érdekében kérdést,
kérést intézzen az önkormányzathoz.
Fülöp Tibor elmondta, hogy igyekeznek az éppen egy évvel ezelőtt elhunyt
cégalapító édesapjuk, Fülöp Béla által
kijelölt utat követni. A város mecénása díjat elnyerő Fülöp Béla a kultúra, a
sport és az egészségügy területén számos
alkalommal támogatta Jászberényt, s ezt
a fajta tevékenységet fiai is továbbviszik, csakúgy, mint az üzem fejlesztését,
amellyel sok jászsági családnak biztosítanak megélhetést. A cégtulajdonos kérése
is a munkatársakhoz, a közösséghez való
lojalitást tükrözte, amikor Jászberény és
Jásztelek között kerékpárút építésének
ötletét terjesztette a polgármester és a
képviselők elé.

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 lomhulladékok. Tájékoztatónk
megtalálható honlapunkon (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 lomhulladék 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
vagy 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 2. program utcajegyzéke
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,
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., Ibo-

lya 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.
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Tűzoltók a statisztikák mögött

 folytatás az 1. oldalról
Ennek ellenére sikerült úgy alakítani a szabadságolást, hogy minden bajtársunk többször elmehetett rövidebbhosszabb pihenőre. Ez már csak azért
is fontos, mert a vonuló állomány húszas-harmincas éveiben jár, óvodás-iskoláskorú gyerekeik vannak, így az iskolai
szünetben a legnagyobb az igényük a szabadságolásra.
Térjünk még vissza kicsit a számokhoz! Miből tevődik össze ez a 170
eset?
– Jászsági szinten ebből 110 volt a
tűzeset, 60 alkalommal pedig műszaki mentés miatt riasztottak bennünket.
Lélekszáma és az ide települt sok üzem
miatt a legnagyobb számban Jászberény szerepelt 42 tűzesettel és 27 műszaki mentéssel.
Ha nem kerülte el a figyelmünket,
nagyobb tűz nem volt a nyáron.
– Két olyan kiemelt vonulásunk volt,
amihez a nagykátai és a hatvani tűzoltókat is segítségül hívtuk. Szabadtéri tűz
volt mind a kettő, nagy kiterjedésben
égett az erdő aljnövényzete. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a fák koronája nem égett, meg tudtuk menteni
őket.
Mi okozta a tűzeseteket?
– Ilyen, majd' negyven fokos hőségben gondatlanságból és öngyulladásból
is keletkezhet tűz. Az előbbi, az emberi
gondatlanság a veszélyesebb, ami a szabályok ismeretének hiányára utal. Jászberényben egész évben tilos a kerti hulladék égetése, most ráadásul egész nyáron
tűzgyújtási tilalom volt érvényben. Aki
ezt megszegi, a bírságon kívül akár az annál is nagyobb összegű vonulási költséget
is meg kell térítenie. Ez pedig több tízezer forint. A Jászságban tizenkettő, Jászberényben két ilyen esetünk is volt idén.
Az üzemekben nem volt nagy tűz.
A családi otthonokat is meg tudták védeni?
– Jászberényben három épülettűz
volt egész nyáron. Két perc a riasztási idő,
így öt-hét perc alatt a város legtávolabbi
pontjához is odaérünk, ezért ugyan égett

helyiség, födém- vagy tetőrészlet, de meg
tudtuk fékezni a lángokat nagyon hamar.
Mit takar a 60 műszaki mentés?
– Legnagyobb számban, egész pontosan 24-szer viharkár miatt kellett segítenünk – ebből 18 esetben Jászberényben.
Közlekedési balesetnél 18 alkalommal
voltunk jelen, a többi szinte mind más és
más jellegű volt, az állatmentéstől az olajfolyás megszüntetéséig.

Milyen a kirendeltség műszaki feltétele?
– A korábbi évek gyakorlatának megfelelően itt, Berényben négy gépjárművel
dolgozunk, köztük található gépjárműfecskendő, vízszállító és létraszer is. Az
épületünk az önkormányzat segítségével 2012-ben újult meg. Minden négyzetcentimétere foglalt! Egyhektáros területünk van, amelyben szabadidőpark és
egy kerti tó is van, amit idén sikerült reFózer Tibor 30 éve, diplomája
megszerzése óta jászberényi tűzoltó. '84 szeptember 1-je óta hivatásos állományú, '87-től tűzvédelmi mérnök, tíz évig beosztott
törzstiszt. Újabb évtized parancsnokhelyettesi beosztást követően 2007-től öt évig tűzoltóparancsnok, majd újabb öt éve
kirendeltségvezető. Két éve léptették elő ezredessé.

habilitálni. Saját magunk végeztük a festési munkálatokat.
A Jászságban megszoktuk, hogy
már sehol nincs elég ember. Önöknél
mennyire stabil a létszám?
– Vezetőtársaimmal öt és fél éve változatlan összetételben dolgozunk együtt,
de a végrehajtó állomány is stabil. Kéthárom százalékos az éves fluktuáció.
24-48 órás készenléti munkarendben
dolgoznak, és odafigyelünk az állandó
képzésükre. A helyismeretet például kiemelt cégeknél tartott gyakorlatokkal
növeljük. Az ellenőrzéseinket részben az
időszakhoz, részben a feladatokhoz időzítjük. Iskolakezdés idején az oktatási-nevelési intézményeket ellenőrizzük, októberben természetesen a fűtési szezonra
való felkészülést segítjük, év végén pedig
a karácsonyfák és a szilveszteri pirotechnikai eszközök veszélyeire hívjuk majd fel
a figyelmet. Folyamatosak a társasházak
tűzvédelmi szemléi és – az ipar tekintetében – a tűz-és iparbiztonsági felülvizsgálatok, ellenőrzések.
Az iparbiztonság ugyancsak fontos
feladatkörük. Mégis elég keveset tudunk erről a területről.
– Az iparbiztonság elsősorban a veszélyes anyagok feldolgozása, tárolása és szállítása körüli szabályok betartatását végzi,
és az ott dolgozók, a lakosság biztonságára ügyel. A Jászságban a sok cég ellenére
csak két veszélyes üzem van, de ezek is kisebb fokú veszélyes ipari üzemnek minősülnek. Az üzemeket eddig mindig rendben találtuk és szerencsére a biztonságos
szállítás is egyre jellemzőbb. Utóbbit tekintve hetente változó helyszínen és időpontban folytatunk ellenőrzéseket.
Legutóbb a Jász-Expon találkozhattunk Önökkel. Legközelebb hol?
– Minden alkalmat megragadunk a
lakosság, és különösen a fiatalok érdeklődésének megragadására, a hiteles tájékoztatásra, a megelőzés fontosságára. Most
vasárnap az autómentes napon is várjuk
a város lakosságát. Több elemmel leszünk
kint: lesz tálcatűz, füstsátor, tűzoltó járművek és felszerelések megismerésére is
lehetőség lesz.

Negyed évszázad elismerése
Szabó Lilla

Nagy meglepetésként ért a kitüntetés, amit ezúton is szeretnék megköszönni a szakmai bizottságnak. Úgy
gondolom, ebben minden olyan tevékenységem benne van, amiben az évek
alatt szerepet vállaltam. Többek között
a 2005-től 2015-ig tartó agrár-környezetgazdálkodási program, mellyel

A Földművelésügyi Minisztérium
egyik legrégebbi és legrangosabb elismerésében részesítette. Milyen út
vezetett idáig?
Jászboldogházán földművelő család
gyermekeként születtem. A nagyszüleim Jászberényben éltek, így a gyermekkorom java részét itt töltöttem,
valamint a gazdaságunk nagyobb része
is itt volt. Tizenöt évesen végleg Jászberénybe költöztünk, majd később a Hűtőgépgyárban helyezkedtem el. 1992ben, a rendszerváltás után kaptuk
vissza a korábban állami tulajdonba
vett földeket. Kezdetben állattenyésztéssel is foglalkoztunk, tartottunk teheneket és tejet értékesítettünk. Utána
a cukorrépa-termesztést helyeztük előtérbe, amíg igény volt rá az országban.
Ezt követően ültettünk kalászosokat:
búzát, árpát, napraforgót, kukoricát,
lucernát és más szántóföldi növényt,
mellyel napjainkban is foglalkozunk.
Hány hektáros földről beszélünk?
Közel 100 hektár, ennek nagyjából
15 százaléka bérlemény.
Tudott a kitüntetéséről?

a növényvédő szerek felhasználásának
mérsékléséért álltunk ki. De idesorolhatnám a Natura2000 programot,
amivel a természet, az élővilág megvédését karoltuk fel. A gazdálkodás mindig fontos szerepet töltött be az életemben, alapító tagja voltam a Jászberényi
Gazdák és Polgárok Körének, örömmel
mondhatom, hogy lassan 12 éve alelnöki titulust töltök be. Valamint hos�szú ideje a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjaként is tevékenykedem.

Államalapításunk ünnepén Szaszkó
Sándor jászberényi vállalkozót több
évtizedes példaértékű munkájáért
Aranykoszorús Gazda Díjban részesítette Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.

A Gazdakör miben tudja segíteni
a fiatal vállalkozókat?
Korábban nagy jelentősége volt a
gazdaköri pályázatoknak, néhány évtizede nagyjából 20 jászberényi gazda
jutott gép- és eszköztámogatáshoz.
Ezzel kétségkívül jól indultak a kezdő
gazdálkodók. Természetesen napjainkban szintén ilyen céllal működik a Gazdakör, megtalálni azokat a lehetőségeket, amellyel fejlődhetnek a jászsági
gazdaságok. Az utóbbi időben a kisebb
vállalkozások is nyertek támogatást, de
az igazsághoz hozzátartozik, hogy a nagyobb mezőgazdaságok nagyobb esél�lyel indulnak.
Napjainkban a pályázatok korszakát éljük, Ön is megragadja ezeket a lehetőségeket?
Igyekszem úgy működtetni a gazdaságot, hogy az adandó alkalmakat,
a jó lehetőségeket ki tudjam használni.
A család közös célja, hogy a modern,
fejlődő gazdaságokat kövessük.
Említette a családot, ők hogyan
vesznek részt a vállalkozásban?
A feleségem, Mária a családi gazdaság nélkülözhetetlen tagja, nagyon
sokat segít, például az ügyintézésekben
is helytáll. Két gyermekem van, Sándor
és Mária. Mindketten elvégezték a mezőgazdász alapképzést, úgyhogy nem
aggódom a föld sorsa felől. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy már két unokával
bővült a család, és hamarosan háromszoros nagypapa leszek.

3. oldal

Megkezdődött az egyetemi tanév

 folytatás az 1. oldalról
A főigazgató asszony Deák Ferenc
bölcs szavaival nyitotta meg a tanévet, és
sikerekben gazdag felsőoktatási tanulmányokat kívánt a hallgatóknak.
Pócs János országgyűlési képviselő
egy diákéveket idéző személyes történetet
osztott meg a jelenlévőkkel, felhívva ezzel
a figyelmet arra, hogy egy jó pedagógus
nemcsak a gyermek jellemét, de egész
életét, a jövőjét is meghatározza, ezért hatalmas felelősség hárul azokra, akik ezt a
hivatást választják.
A díjak átadását megelőzően a Szent
István Sport Általános Iskola és Gimnázium tanulói verssel, énekkel, zenével
köszöntötték az új tanévet és tették színessé a hivatalos eseményt. A közfeladatok ellátásában töltött évek elismeréséül
idén Nagyné dr. Paksi Margit címzetes
főiskolai docens részesült jubileumi
jutalomban, míg nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – a Nők a tudományért
hallgatói díj mellett – Kriegel Zsófia és

Bódás Cintia vehettek át.
A tavalyi évben új oktatóként csatlakozott a Jászberényi Campushoz dr. Réz
Lóránt zongoraművész, aki idén is elkápráztatta a hallgatóságot Bartók Béla három csíkmegyei népdal című darabjával.
Az ünnepélyes eskütételt követően
Szabó Tamás, Jászberény város polgármestere köszöntötte a tanulókat, s jelképesen átadta a város kulcsát a szellemi és
kulturális együttműködés szimbólumaként, mellyel hivatalosan is a város polgárává fogadta a hallgatókat.
Kriegel Zsófia, a Jászberényi Campus
Hallgatói Önkormányzatának elnöke is
megszólította a diákokat és elmondta,
hogy szívből reméli, hogy az „Eszterházyérzés” mindenkit megérint, és mikor diplomaátadásra kerül sor, visszaemlékezve
úgy vélik majd, semmiből sem maradtak
ki. Az ünnepség zárásaként elhangzott a
Szózat és az Egyetemi Himnusz, mely
egyúttal a 2017/2018-as tanév kezdetét
is jelentette.

Szeptember 15. és 17. között szervezik a nagy sikerű Te Szedd akciót,
melynek az idei mottója: „Önkéntesen a tiszta Magyarországért!”.

Az országos hulladékgyűjtési akcióhoz Jászberény idén is csatlakozott. A
Polgármesteri Hivatal belső udvarán
szeptember 15-én, pénteken 8 órakor
várják azokat az önkénteseket, akik
tenni kívánnak városunk tisztaságáért, lakókörnyezetünk szépítéséért.
Munkavédelmi kesztyűt, gyűjtőzsákot
és kötözőanyagot a szervezők biztosítanak, és kérik az önkénteseket, iskolákat, civil szervezeteket, vállalatokat,
hogy részvételi szándékukat a lanyi@
jaszbereny.hu e-mail címen jelezzék.

4. oldal

Jász-Expo
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Látványos volt az idei expó
 folytatás az 1. oldalról
Tiszteletét fejezte ki a vállalkozóknak, elsősorban a dr. Rédei István
vezette Jászsági Menedzser Klubnak,
akiknek köszönhetően a nyár folyamán részt vehettünk egy rendkívül sikeres gazdasági konferencián. Szintén
köszönetet mondott dr. Kállai Mária
kormánymegbízott asszonynak a Jászság érdekében nyújtott közbenjárásért.
Az önzetlen segítségnyújtást Mária nap
apropóján virágcsokorral is meghálálta
a képviselő.
Kovács Sándor, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés elnöke a
Jászságot egy szigethez hasonlította,
mely kultúrájában, hagyományaiban,
gazdaságában kiemelkedik környezetéből, ahová jó megérkezni, ahonnan érdemes tapasztalatot gyűjteni. A jászok
szorgalma, kitartása, hozzáállása példaértékű, melynek eredményeivel mind a
megyeházán, mind az országban bárhol
büszkének lehet lenni.
Marczinkó Zoltán nyitóbeszédében
kiemelte, hogy a Jászság és Jászberény
gazdasági törekvései egybecsengenek
a kormány gazdaságpolitikájával, jól
tükrözik az ország fejlődését, stabilitását, lendületét. Tolmácsolta a miniszter üdvözletét, akinek ígérete szerint
beszámol arról, hogy egy kiváló város
nagyszerű rendezvényén vett részt, ahol
a cégek növekednek és prosperálnak,
a növekvő foglalkoztatás mellett kiemelkedő árbevételt és adóforintokat
produkálnak. A kormány törekvései,
hogy olyan működési környezetet teremtsenek, amelyek elősegítik a vállalatok működését, fejlődését. Az ország
gazdasági sikerének alapja, hogy egyre
több olyan van jelen nálunk, amelyik a
fejlődés motorját képezi Magyarországon és Jászberényben egyaránt. Ehhez a
célhoz elengedhetetlen a kis- és középvállalkozások támogatása. Az európai
uniós forrásokat és a hazai költségvetésből származó pénzeszközöket szintén ezek szolgálatába állítja.
A díszvendégként jelen lévő Nyíregyháza polgármestere, Kovács Ferenc
köszönetet mondott a meghívásért és
bizakodását fejezte ki a két település

kapcsolatának további bővítéséhez.
Borbás Ferenc jászkun főkapitány felolvasta a Jászberény városa nevében íródott, díszvendégi meghívást tanúsító
dokumentumot. Dr. Mirza Hosseini
Shahrok, a Perzsa Kulturális és Művészeti Központ Kft. igazgatója, az Iráni
Kereskedelmi Központ vezetője – tökéletes magyarsággal – az ARS Persica
Kiállítás megtekintése mellett a két ország közötti gazdasági együttműködési
lehetőségek keresésére invitálta a cégek
vezetőit. Az iráni delegáció értékes,
tradicionális kézműves termékekből
álló ajándékcsomagot adott át a Jász
Múzeum részére, amelyet Hortiné dr.
Bathó Edit intézményvezető köszönettel fogadott. Szintén ajándékkal és
díszoklevéllel tisztelte meg a küldöttség Szabó Tamás polgármestert, Szabó
János vásárigazgatót és dr. Bathó Edit
múzeumigazgatót a szakmai együttműködés jutalmául.

Mestermunkák Perzsiából
A VII. Jász-Expo és Fesztivál talán
legimpozánsabb standja a perzsa kézművességet bemutató Fogadj örökbe!
című kiállítás volt.
k. m.
A tárlat rendezőjét Ács Érmes Károly kurátort kérdeztük a bemutatott
kézműves remekekről, az iráni-jász
közös kulturális gyökerekről. A Perzsa
Kulturális és Művészeti Központ Kft.
bázisanyagából egy olyan összeállítást
láthatott az expó közönsége, amely
kifejezetten erre az alkalomra készült.
Iráni testvérvárosunk, Yazd kézműiparának termékei mellett ízelítőt kaptunk Shiraz, Iszfahan, Tabriz, Qum,
Mashad, Kashan, Heriz városainak
művészetéből is. Kilim technikával készült szőnyegek és szőttesek, gazdagon
díszített kerámiák, a fémművesség remekei, pompás színvilágú miniatúrák,
üveg és fa dísznek is illő használati
tárgyak, épület és tájfotók engedtek
betekintést nyerni a tradicionális keleti
művészetbe.
A khatam fadobozok miniatúráin visszaköszönt a csodálatos kertek, a
színes madarak, életfák mesés világa.
A szegélyeken megjelenő kalligráfiák
önmagukban is művészi értéket képviselnek, mondanivalójuk szerint pedig

költemények, szent szövegek részleteit
írják le. A kézi csomózású szőnyegeken szintén varázslatos lények figuráit
fedezhettük fel. A stilizált madarak,
virágok, életfa képei emlékeztetnek a
magyar motívumvilágra. A kerámiákra
festett rózsa minta szintén megdöbbentően hasonlít a jász hímzésből ismert
virágformára. Az Irán ragyogó kék egére emlékeztető kecses vázák, kancsók,
desszertkínáló kerámiák, az orientalista
művészet legjavát mutatják be. A fémműves tárgyak ma is az ősi technika
szerint készülnek. A mesterek domborítással, finom vonalas díszvésetekkel,
rekeszzománcolással áttört mintázattal
munkálják meg a rézből és nemesfémből készült tárgyakat.

A Jászság gazdasági sikerének alapkövei az itt működő vállalkozások. A
következőkben az ő jutalmazásukra került sor a vásár díjainak ünnepélyes átadójával. A VII. Jász-Expo és Fesztivál
Vásári Nagydíját a Dometic Zrt. kapta, melyet Marczinkó Zoltán nyújtott
át. A Vásárdíj a jásztelki Kókai és Társa
Kft.-t illette meg. A díjat Szabó János
vásárigazgató adta át. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Különdíját a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. standja nyerte el, amelyet Kovács Sándor a megyei közgyűlés
elnöke adott át. Jászberény Város Különdíját a Jász Ablak Kft. képviselője
vette át Szabó Tamás polgármester kezéből. A JÖSZ Különdíját Jászfényszaru vezetője vehette át Farkas Ferenctől,
a szövetség elnökétől. A megyei Kereskedelmi és Iparkamara Különdíjára a
Hering Autóház Kft. volt jogosult. A
díjat Szatmári Zoltán, a kamara általános alelnöke adta át. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Különdíját a
Gasztrobi vállalkozás, Berente Róbert
jászberényi kistermelő kapta Kis Jánostól, a szervezet alelnökétől. A VOSZ
Különdíját a Téba Tüzép képviselője
vette át Szabó Jánostól, a szövetség alelnökétől. A Jászsági Menedzser Klub
Különdíját a Boros és Fiai Kft.-nek
ítélte oda az egyesület. Az elismerést
dr. Rédei István, az egyesület elnöke
nyújtotta át.
Az ünnepséget követően a díjazottak, a meghívott vendégek, a város vezetői közösen tekintették meg a vásárt.
Ács Érmes Károly nemcsak az újságíróknak mesélt lelkesen a kiállított
munkákról, de a népes számban megjelenő érdeklődőknek is fáradhatatlanul
újra és újra elmagyarázta a műremekek
készítésének módját, funkcióját, az
ábrázolt motívumok jelentését. Valószínűleg Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató asszonyon kívül kevesen
tudták, hogy a perzsa művészetben
gyakran megjelenő botoh motívum a
jász puccos minta megfelelője, és valójában körteábrázolást jelent. A múzeum munkatársainak a jövőben is
lesz módjuk tanulmányozni a közös
múltból táplálkozó művészetet, hiszen
az expó alkalmával egy ötven kézműves termékből álló értékes ajándékcsomagot kapott az intézmény, melyet
remény szerint majd megszemlélhet a
nagyközönség is.

Jász-Expo

2017. szeptember 14.

Paradigmaváltásra van szükség

A Jász-Expóhoz kapcsolódóan rendezett gazdasági fórumot a Jászsági Menedzser Klub Egyesület péntek délután a Déryné Rendezvényházban. A
program vendégelőadója Marczinkó
Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium vállalati kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára volt.
k. m

A politikus a kormány gazdaságpolitikai céljai mellett ismertette a Jászság
vállalkozói számára elérhető pályázatokat, és felhívta a figyelmet a szemléletváltás szükségességére. Marczinkó
Zoltán elmondta, hogy útjai során személyesen is tapasztalja azt a fejlődést,

ami a Jászságra jellemző. A fellendülés
tényét adatokkal is alátámasztotta nem
csak régiónkra, de az egész országra
vonatkozóan. Ismertette, hogy a GDP
növekedés messze túlnő a tavalyi éven.
Csökken az államadósság és az államháztartási hiány, minimális a pénzromlás, a 4,1 százalékos munkanélküliségi
arány pedig európai szinten is a legalacsonyabbak között van.
A lendület megtartásához a munkavállalói és munkáltatói rétegnek egyaránt paradigmaváltásra van szüksége.
Az emberi erőforrás hiánya a Jászságban különösen érzékeny pont. A munkáltatók egyre nagyobb távolságból
szállítják a dolgozókat az üzemekbe.
Mára elengedhetetlenné vált a mo-

Vendégünk volt a Nyírség
A VII. Jász Expo és Fesztivál vendége Nyíregyháza volt. Ebből az alkalomból szombaton a Nyírség gasztronómiai sokszínűségét és néptánc
hagyományának gazdag kulturális
örökségét hozták el a Jászságba.
szabó
Déltől a Szentháromság téren lehetett megkóstolni a híres szabolcsi
töltött káposztát, valamint a lapcsánka
nevű nemzetközi hírű népi ételünket. A
Nyírségi Ízkirályok Egyesületének mesterszakácsa, Szoboszlai Gyula elmondta
lapunknak, hogy a töltött káposzta hatvan literes lábasban készült, és 500 adag
fogyott el belőle. Bár még a délutáni
órákra is maradt a nyírségi ebédből, már
többen teli hassal a színpad előtt gyülekeztek, mert Nyíregyháza néptáncos
büszkesége, az Igrice Néptáncegyüttes
lépett színpadra. A 34 éve alakult együttes „ápolja és színpadra viszi a Kárpátmedence magyarságának zenei és táncos örökségét” – hangzott el Szöllősi
Gabriella felkonferálásában. A negyven
táncosból álló társulat csárdás, ugrós és

a forgatós alapelemeiből kidolgozott hagyományőrző néptánccal mutatkozott
be.
A nyíregyházi fiatalok után helyi
tehetségeink, a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsorát láthattuk. A Jászság Népi Együttes 45 éves
fennállása óta folyamatosan törekszik az
utánpótlás nevelésre. Fiataljaink immár
15 éve a Viganó iskolában sajátíthatják
el a tradicionális tánclépéseket, miközben a város kulturális életének nélkülözhetetlen tagjaivá váltak. Elsőként a 25
évet felölelő Árendás Táncegyüttes vitt
színpadra bonchidai magyar táncokat,
őket követte a Jászság egyik legrégebbi
utánpótlás csoportja, a 30 éves Barkóca
Táncegyüttes. Ezt követően a Borbolya
Táncegyüttes rábaközi táncokat mutatott be. Természetesen felléptek még a
„Fölszállott a páva” című televíziós műsor különdíjasai, Busai Bori és Makula
Zoltán, a legédesebb párocska is. Nagy
sikert aratott a Galagonya Táncegyüttes,
a Jártató Ifjúsági Táncegyüttes, valamint
a Jászság Gyermektáncegyüttes, akik
györgyfalvi táncokkal zárták a műsort.
A hagyományőrző együttesek után a

Szombat esti láz
Szombatra a borús felhők beváltották
ígéreteiket, de a kitartó nézők így is
érdeklődve figyelték az expó színpadán zajló eseményeket.
k. n.
Az esti programokat a Jászsági Hagyományőrző Egylet előadása nyitotta,
melyben betekintést nyerhettünk Szűcs
Mihály kalandos történeteibe és humoros nézeteltéréseibe a falubéliekkel. Mielőtt a sztárvendég megérkezett volna,
Litkei Lóránd – Dj Set – pörgős dallamai igyekeztek megmelengeti a hűvösben ácsorgókat.
Kilenc órához közeledve a színpad
előtti tér lassan megtelt izgatott fiatalokkal, akik mind tehetséges kedvencüket
várták. Denizt nemcsak fülbemászó dal-

szövegei teszik inspiráló személyiséggé,
hanem az az életút is, mellyel bebizonyította, egy lakótelepi kisszobából is
el lehet jutni az országos ismertségig.
Toplistákat vezető dalai két Fonogram

dernizálás, az automatizáció, a képzett
munkaerő alkalmazása. Növelni kell az
értéklánc hosszát, magasan feldolgozott piac- és versenyképes termékeket
kell előállítani. A kormány többféle
programon keresztül a komplex üzem
megvalósítását ösztönzi. Ezek szerint
helyben kell megoldani a kutatás-fejlesztést, a pénzügy, a termelés és a logisztika feladatait is.
Az államtitkár-helyettes néhány
GINOP programra hívta fel a figyelmet, kiemelve az Ipari parkok fejlesztése és a gyors növekedésű vállalkozások
növekedésére kiírt pályázati lehetőségeket. A tőkeprogramok és a beszállítói
programok szintén olyan lehetőségek,
melyeket a helyi vállalkozók igénybe
vehetnek.
Szatmári Zoltán a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke a vásárnyitóig hátralévő rövid időben a megye, és
kiemelten a Jászság gazdaságáról tartott
tájékoztatót. Elmondta, hogy nálunk
gyakorlatilag megvalósult a teljes foglalkoztatottság. A Jászság ipari teljesítménye megyei és országos szinten
is kiemelkedő, a vásárlóerő több mint
száz százalékos. A jászsági települések
gazdasági ereje várhatóan tovább növekszik, de ehhez elengedhetetlen a
szakemberképzés átalakítása és a hatékonyság növelése.
4 For Dance társulat a magyar néptánc
autentikus elemeivel, virtuóz ritmusjátékkal gazdagított, humoros fellépését
láthattuk. A fiúk nem először érkeztek
jász földre, már többször felléptek jászberényi közönség előtt. Noha sokan ismerhetik őket, mégis érdemes megemlíteni
érdemeiket. A táncegyüttes 2004-ben
Nyíregyházán alakult lelkes néptáncosokból. Öt év elteltével már az UNESCO
védnöksége alatti Dance World Cupon,
a hivatalos táncvilágkupán elsöprő sikerrel szerepeltek három kategóriában
is – folk, show, step – világbajnoki címet szereztek. A BBC egyik legnagyobb
show-jában, a Tonight Is The Night
sztárvendégként is felléptek, majd az
Európai Unió Kulturális Fesztiválján
három alkalommal képviselték Európát.
Van mire büszkének lenni, köszöntőjükben mégis a nyíregyházi Igrice Néptáncegyüttest, valamint a helyi néptánccsoportokat méltatták.
– Nagy világutazók hírében állunk,
ezért nem is szaporítanám a szót, engedjék meg, hogy elcsábítsam önöket a 4
For Dance expresszre! – erre az utazásra
Bárány Kristóf, az együttes tagja invitált.
Aki pedig részt vett benne, az humorral
kikövezett utakon járhatta végig a néptánc világ magasságait.
díjat és hét jelölést is hoztak számára.
Miután rajongói visszatapsolták, Deniz
a színpad előtt folytatta koncertjét, ahol
ismert dalait a fiatalokkal körbevéve, velük együtt énekelte.
Denizt a Ritmusbár második felvonása követte. Ritmoman éjszakába nyúlóan keverte a modern slágereket, színesítve egy kis afrikai konga hangzással.

5. oldal

Hit / Hirdetés

6. oldal

Mária napján Szentkúton
Szántó József főapát köszöntötte a
híveket a Szentkúti templom Mária
búcsúján vasárnap délelőtt.
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TARGONCÁST

www.metalplaszt.hu

keres
Elvárás: Targoncavezetői engedély

kárpáti
Jézus édesanyjának névnapját
szeptember 12-én ünnepeljük, s a dátumhoz legközelebbi vasárnapon emlékezünk szentmisével a Boldogságos
Szűzre. A jeles alkalomra Szabó József
egri atya érkezett a Szentkút egyházközösségéhez, hogy jelenlétével emelje az
ünnep fényét. A Szentírásból Lukács
evangéliumának angyali üdvözlet jelenetét idézte, majd a homíliában Mária
istenanyaságára hívta fel a figyelmet.
Amikor Mária nevét említjük, akkor
nem csupán egy szeretett személy nevét
mondjuk ki, hanem azt a nevet, amelyen keresztül a Megváltó belépett a világba. Jézus élete árán visszaszerezte az
emberiséget a sátán rabszolgaságából,
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RAKTÁRI ADMINISZTRÁTORT
keres

GÉPKOCSIVEZETŐT

keres

Elvárás: B,C,E kategóriás jogosítvány, GKI kártya, PÁV II vagy PÁV III
Előny: targoncavezetői jogosítvány
Érdeklődni lehet: a +36-30/789-4362-os telefonszámon.

elhozta a bűnbocsánat reményét és az
örök életet. Mindez Márián keresztül
valósulhatott meg, aki Jézus anyjaként
az első keresztény volt a világban – fejtette ki az atya.

A liturgiát követően a hagyományokhoz híven körmenetben emlékeztek a hívek a Megváltó útjára, majd áldással és a himnuszokkal zárult a Mária
napi búcsú.

Apróhirdetés
Jászberény főterén társasházi lakást
vásárolna magánszemély. Elérhetőség:
06-20/566-1259
Portelken eladó jó állapotú
kockaház melléképületekkel, 1090 m2es telken. Érd.: 30/490-3642. Irányár:
7,5 millió.

facebook.com/berenycafe

Cement Diszkont

OSB 8mm-es (2,5 m x 1,25 m x
0,008 m) 2.550 Ft/tábla (816 Ft/m2)
Gipszkarton (2 m x 1,2 m x 0,012 m)
1.140 Ft/táblától (475,15 Ft/m2)

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

A hét minden napján 14 órától
a Sólyom u. 13-ban is
várjuk vásárlóinkat!

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
/Csomor Családi
Méhészet

Fenyő fűrészáru értékesítés.
Többféle cement kapható.
NF30 falazótégla 290 Ft/db

4 raklaptól. Egyéb költség nincs.
Betonvasak, térhálók, térkövek
nagy választékban.
Megérkeztek a friss szállítmányú
szenek!
Áraink az áfát tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.
Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk.

Jászberény, Szelei út
vége Hrsz.: 9406.
Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.
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FORGÁCSOLÓT keres

CNC ÉS HAGYOMÁNYOS GÉPEK MŰKÖDTETÉSÉRE.
Amit kínálunk: Szakmai fejlődési lehetőség, tanfolyamokon való
részvétel, túlmunka lehetőség, versenyképes jövedelem.
Érdeklődni lehet: Tóvizi Tibor: 06-30/505-7899

csoport

Jászberény, Nagykátai út 3.

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

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

106 féle laminált padló
készletről!
Őszi megtakarítási
kampány
5100 Jászberény, Szabadság tér 3.
Tel.: 06-57/406-938
● Nyugdíjbiztosítás (20% adókedvezménnyel)
● Szabad felhasználású megtakarítási programok
● Lakásbiztosítások (-20% díjkedvezménnyel)
● Vállalati vagyon-, felelősség biztosítások
● Gfb / Casco
● Fundamenta (30% állami támogatással)

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

TÁJÉKOZTATÓ

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Irodája által szervezett

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT”
rendezvény sorozat

Budapesti kirándulás programjára
jelentkezett nyugdíjas
dolgozók számára.
A program időpontja: 2017. 09. 23.
Gyülekező helye, és ideje:
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Mentőállomással szembeni oldalának
parkolója, 07.15-07.30 óráig.

Ajánló

2017. szeptember 14.

A természetes ábrázolás mestere
Rácz Kálmán festőművész, a naturalizmus képviselője ragaszkodott a természetes ábrázoláshoz. Szeptember
hónap műtárgyának választott alkotása tájkép festészetének nagyszerű
darabja. Erről győződhettünk meg a
Szikra Galériában szeptember 5-én,
mikor Vízparti táj című festménye bemutatásra került.
Demeter Gábor
A képzőművészeti élményre való
zenei ráhangolódást a kiváló muzsikus
és zongorista, a Palotásy János Zeneiskola tanára, Sas Dániel zongorajátéka
szolgáltatta. Növendékként is többször
szerepelt már a Szikra Galéria kiállításmegnyitóin, programjain hozzájárulva
azok „békebeli” hangulatához.
Rácz Kálmán feleségével, Beleznay
Annával, aki szintén jó portrékép festő
volt, öt gyermeket nevelt. Közülük ketten jelenlétükkel is megtisztelték édesapjuk festmény bemutatóját. Dékány
Csabáné Rácz Anna építész – éppen
ebben a hónapban lesz 80 éves – Jászberényben töltötte gyermekkorát és itt
élt 1945-ig, az akkori élményeit idézte
fel néhány mondatban. „Apukám körül
nagy élet volt, mert a gimnáziumban
rajztanárként tanított. A tantestület
összetartott, sokszor eljöttek hozzánk,
ekkor leült a zongorához és együtt énekeltek. Brilliánsan tudott festeni, gyorsan és ügyesen, főleg akvarellben volt
nagyon jó. Később rátért az olajfestményekre, mert abból jobban meg tudott
élni. Sokoldalú ember volt, kedvelte a
zenét és szerette a sportot is. Nagy kulturális élet volt akkoriban a városban,
örülök, hogy föltámasztották ezt a polgári összetartozást és a művészet szeretetét. Ez nagy dolog.”
Rácz Gábor iparművész már másodszor vállalta édesapja egy festményé-

nek bemutatását. A Vízparti táj című
alkotásról elmondta, hogy nagyon jól
reprezentálja Rácz Kálmán tájképfestészeti tudását. Technikailag is zseniálisan
megoldott festmény, különösen a fényt
tudta nagyszerűen elhelyezni a tájban.
Nagyon kedvelte a kontrasztos témákat,
a felhőket finom lazúros ecsetkezeléssel
tudta festeni. Érlelgetve a különböző
árnyalatokat, a kék és a szürke játékát,
a fehérbe mindig egy kis nápolyi sárgát
is kevert, hogy igazi fénye legyen. A víztükröződést is egyszerűen, frissen, frappánsan tudta felrakni, nagyon vigyázott
arra, hogy a színek ne maszatolják egymást. Kedvelte és ügyesen használta a
leheletvékony acél spaklit és figyelmet
fordított a festővászon struktúrájára is.
A folytatásban Metykó Béla a korabeli jászberényi lapok cikkeiből szemezgetett, melyek sokat írtak a kiváló pedagógusról, rajztanárról, festőművészről,
aki mindezek mellett több katolikus
szervezetnek is tagja volt és hozzá kötődik a Jászberényi Nyolcak művészeti
csoport létrehozása is.

Bartos Kinga édesanyjával, B. Jánosi
Gyöngyivel egy érdekes felfedezést tett a
Vízparti táj festménnyel kapcsolatban,
mert nagyon különleges élményben
volt részük. Látták a Jászkürt Újságban
a bemutatandó alkotásról készült fotót
és nemrégiben hozzájuk került tisztításra egy festmény – mely kivetítőn
volt látható – Rácz Kálmán aláírásával,
amelyek megdöbbentően hasonlítottak
egymásra. A másik alkotás méretben
kisebb, kidolgozatlanabb, de azonos
évszámmal készült, feltételezhető, hogy
a hónap műtárgyaként bemutatott festmény vázlata.
Az esemény záró részében Szikra
István elmondta, hogy szeretnének jövőre egy zománc kiállításnak is helyet
adni a galéria falai között és ott bemutatni majd, többek között, Rácz Gábor
tűzzománccal foglalkozó iparművész
alkotásait is. A beharangozott érdekes
eseményre még várnunk kell, de Rácz
Kálmán Vízparti táj című festménye
és még több alkotása megtekinthető a
Szikra Galéria nyitvatartási idejében.

Egy letűnt kor mákszemei

rendszerváltozás előtti és utáni magyar falu mozgalmas élete elevenedik
meg. Látogatást teszünk egy tanyasi
iskola osztálytermében, részt veszünk
egy alkoholmámoros temetésen, színes
televíziót szerzünk egy orosz laktanyáról titokban, s tesszük mindezt Jakab
András központi figurájának nyomon
követesével. A könyv ugyanis hétköznapi emberek hétköznapi életének
története, azok bemutatása egy totalitárius hatalom működésének árnyékában. Ám mindezeket figyelembe véve
sem tekinthetjük dokumentum, vagy
néprajzkötetnek, sokkal inkább hiteles,
ironikus, már-már szatirikus korrajznak. Hajnal József a zsurnalisztika világát is belecsempészte könyvébe egy-egy
tudósítással, újságcikk fejezettel vagy
papírfecniken talált vallomásokkal,
naplórészletekkel. De még a történet
sem terelheti el figyelmünket a nyelvi
elemekről, melyek leginkább meghatározzák a kötet hangulatát.

Hajnal József újságírót köszöntöttük a szeptember 7-én megrendezett
könyvbemutatón, ahol a szerző első
regényébe, a Mákdobálóba nyerhettünk betekintést.
kazsimér
Ki is az a mákdobáló? A néphagyomány szerint az a személy, aki megvéd
minket az ártó szellemektől azzal, hogy
szétszór a ház udvarán egy maréknyi
mákszemet. A gonosznak előbb szemenként kell felszedegetnie, hogy meg
tudja közelíteni az illetőt. Hajnal József
regényében is találhatunk némi utalást
erre a rég elfeledett szokásra. A szerző
ugyanis nagyszüleink, dédszüleink idejében játszódó történetekkel szeretné
elérni ezt a hatást, hogy amíg olvassuk őket, elkerüljenek a gonosz lelkek,

gondolatok, kísértetek.
De a mák motívumát másképp is
értelmezhetjük. A mákgubót sok, aprócska szem alkotja, akárcsak az egyes
történetek a könyv egészét. A mákot
megszitálhatjuk, sőt ki is válogathatjuk, hogy csak a legszebb szemek maradjanak a kezünkben. Így tesz a szerző is múltbéli emlékeinkkel. Gondos
szakértelemmel megrostálja őket, hogy
az arra méltók az utókor számára is
fennmaradhassanak.
Hajnal József Tiszafüreden lett fiatal felnőtt, Szolnokon világra figyelő
ember, Miskolcon diplomás mérnök,
majd kollégiumi barátainak hatására
újságíró. Évtizedeken át hallgatta interjúalanyait: varrólányokat, parasztembereket, professzorokat.
A Mákdobáló című regényben
az író virtuóz leírásainak révén, egy

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

Háromágú tölgyfa tündére
Fabók Mariann Bábszínháza
szeptember 26., kedd,
9.30 és 11 óra

„Sűrű erdő közepében gazból gyütt
boszorkány őriz ódon tölgyfába zárott
három tündérleányt.”

Serdülőkor

Red Apple Theatre – Srí Lanka
szeptember 26., kedd, 18.30 óra

A mozgásszínházi előadáson kívül a társulat tagjai foglalkozásokat tartanak több
jászberényi középiskolában is. A társulat az
ázsiai szigetország állami díjas társulata.

Arany-kor

Petőfi Színház, Sopron
szeptember 27., szerda, 13 óra
a színház melletti parkban a hársfa alatt
Élőzenés ballada műsor Arany János
műveiből.

És Rómeó és Júlia…

Nagy-Kálóczi Eszter és
Rudolf Péter
október 3., kedd, 18.30 óra

Ketten vannak a világot jelentő deszkákon. Varázsos játékukkal életre keltik egész
Veronát. Belépő egységesen 2800 Ft.

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.
Belépőjegy ára: 1500 Ft, diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft. Jegyárusítás napközben, a Börtönudvarban,
a Kontidetti Kft. irodájában. Telefon: 06-57/400-556. A helyszínen előadások előtt fél órával.

7. oldal

Programok
● Szeles Péter Emléktorna
Szeptember 15-16-án, pénteken és
szombaton több külföldi és neves NBIes csapat részvételével felkészülési röplabdatorna lesz városunkban Szeles Péter
Emléktorna néven. A csoportmérkőzések
pontos helyét és idejét honlapunkon olvashatják.
● 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 Barcsaydíjas 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.
● Családi játszóház
Szeptember 24-én, vasárnap 9.30 órától 11 óráig Farkas Edit és Kerekné Mihalik Judit kreatív kézműves foglalkozást tart

Mese szárnyán címmel a Lehel-Film Színházban. A játszóház témája: Mirkó királyfi.
● Családi matiné
Szeptember 24-én, vasárnap 11 órakor
a Magyar Népmese Színház mutatja be
Mirkó királyfi történetét a Lehel FilmSzínházban.
● Háromágú tölgyfa tündére
Szeptember 26-án, kedden 9.30 órakor
és 11 órakor Fabók Mariann Bábszínháza
a Háromágú tölgyfa tündére című mesét
mutatja be a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Serdülőkor
Szeptember 26-án, kedden 18.30 órakor a Red Apple Theatre társulat Srí Lankáról mozgásszínházi előadást tart a Főnix
Fészek Műhelyházban.
● A turizmus világnapja
Szeptember 27-én, szerdán a turizmus
világnapja alkalmából több időpontban
induló városi sétával és ingyenes múzeumlátogatással várják az érdeklődőket.
Bővebb információ és regisztráció a Tourinform irodában kérhető.
● Arany-kor
Szeptember 27-én, szerdán 13 órakor
élőzenés ballada műsorra invitálják az érdeklődőket Arany János műveiből, a Főnix Fészek Műhelyház melletti parkban, a
hársfa alatt.
● Idősek Napja
Szeptember 29-én, pénteken 14 órakor
tartja Jászberény Városi Önkormányzata Idősek Napi rendezvényét az Ifjúsági
Házban.
● Klubkoncert – Soulwave
Szeptember 29-én, pénteken 21 órakor a Soulwave nyitja meg az idei évad
első klubkoncertjét a Lehel Film-Színház
emeletén.
● Alkotói érzékenyítés
Szeptember 30-án, szombaton 9 órától
12 óráig Papp Anett textilművész tart alkotói foglalkozást 4-8 éves gyerekeknek a
Déryné Rendezvényházban.
● Szép jó estét, Mr Green!
Szeptember 30-án, szombaton 19 órakor Székhelyi József és Pál Tamás főszereplésével viszik színre a Szép jó estét,
Mr. Green! című komédiát a Lehel FilmSzínházban.
● Rózsafüzér Királynője búcsú
Október 1-jén, vasárnap 10 órakor
tartják a Rózsafüzér Királynője búcsút a
Barátok templomában.
● Székely Mihály nyomában
Október 1-jén, vasárnap 16 órakor
rendhagyó városi séta indul Székely Mihály nyomában címmel a Jász Múzeumtól.

Sport / Ügyeletek

8. oldal

A Nap fényes aranyfátylát cakkos felhő takarja
Napos idő várható csütörtöktől, azonban a 27
fokos nyári meleg nem tart
sokáig. Péntektől felhők jelennek meg az égen, szombatra zápor, zivatar is előfordulhat. A hétvége további
részére gyakran beborul, de
csapadékra nem kell számítani. Jövő hét elején nappal 19-22
fok körül alakul a hőmérséklet és változóan felhős időre van kilátás.

2017. szeptember 14.

Y Brand Motiváció Kupa először
Harcművészektől volt hangos szeptember 9-én a Bercsényi úti játékcsarnok, ahol a Yakuzák Se által rendezett
kyokushin karate verseny zajlott.
ács

Szeptember 14-én Lambert
napja, ami időjárást jövendöl. Ha
ezen a napon szép az idő, szép lesz
majd a jövő év tavasza is.

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

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

szeptember 20. szerda
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

szeptember 21. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

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

szeptember 18. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 23. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 19. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 24. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 16. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig

– Egyesületünk 27 éves fennállása
óta először rendez saját versenyt, aminek
célja kettős. Egyrészt közel egy évtizede
utánpótlás versenyzőink a legeredményesebbek az országban, ezért úgy gondoltuk, hogy most hazai környezetben
a barátok, szülők, nagyszülők előtt adjanak számot felkészültségükről. Másrészt
a „Motiváció” alcímmel arra buzdítjuk a
fiatalokat, hogy minél többen válasszák
ezt a nagyszerű sportágat, aminek nagyon sok személyiségfejlesztő hatása van
– mondta a verseny kezdete előtt Agócs
Tibor, a Yakuzák SE szakmai vezetője.
A rendezvény nívóját emelte, hogy
jelen volt a kyokushin karate magyar
alapítója, a 8. danos Shihan Furkó Kálmán, valamint két korábbi világbajnok,
Sensei Szövetes Veronika és Sempai Sztankó Rita. Az I.Y Brand Kupát Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke
nyitotta meg, majd az egyesület elnöke,
dr. Rédei István köszöntő szavai után
dinamikus technikai háttérrel egyszerre
négy tatamin kezdődtek meg a küzdelmek. A versenyzők gyermek, serdülő,
ifjúsági és junior kategóriákban mérték
össze tudásukat.

Az elmúlt szombaton, szeptember
9-én játszotta soron következő bajnoki mérkőzését városunk NB IIIas labdarúgó csapata. Gelei Károly
együttese ezúttal Tiszaújvárosban
vendégszerepelt.

Az eddigi eredményeket alapul véve
pontért vagy pontokért utazott futballcsapatunk a borsodi városba. A két
együttes már többször találkozott egymással az utóbbi időkben, de ennek ellenére az első félidőben csak „ismerkedtek” egymással a futballpályán. Azaz
nem nagyon alakult ki gólhelyzet, inkább csak mezőnyjáték folyt a pályán.
A szünet után aztán sebességet váltott a
berényi gárda és ennek eredményeként
már a térfélcserét követően büntetőt
rúghattak volna, ám a játékvezető fi-

Jól lőttek a fiúk
A Magyar Dinamikus Sportlövő Szövetség (MDLSZ) szeptember 2-3-án
rendezte 2017. évi Sziluett 50-100
m-es lövészversenyét a füzesabonyi városi lőtéren.

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.

aki először tudott megverni presztízs
ellenfelet, pontosan a hazai környezetnek köszönhetően. Ezáltal nagyon jó
állapotban tud legközelebb tétmérkőzésen tatamira állni. Sok szép eredmény
született és voltak nagy tapasztalások is,
ami egyébként az utánpótlás versenyek
legfontosabb feladata – nyilatkozta a
rendezvény végén Agócs Tibor.
A Yakuzák SE versenyzőinek eredménye. Aranyérmes lett korcsoportjában: Danka Hunor, Notheisz Janka,
Móczó Márk, Hegedűs Marcell, TrebaKovács Botond, Csibra Barnabás, Szajka
Bendegúz, Móczó Milán, Szabó Liza,
Kerekes Réka és Mező Lili. Ezüstérmes:
Lendvai Levente és Treba-Kovács Kíra.
Bronzérmes: Pintér Kristóf, Deák Janka,
Kun István, Bagyinszki Máté, Cserepes
Botond és Gál Barnabás.

Három pont is lehetett volna…
ács

Jászkürt

A rendezők remekül felkészültek, a
versenyt nem szakították meg semmilyen szünettel, ünnepélyes ceremóniákkal és bírói étkezéssel sem. Az eredményhirdetéseket – nagyon ötletesen
– a csarnok új szárnyának emeletén
tartották, ott állhattak dobogóra a legjobbak. Számukra mindenképpen örök
emlék marad, hogy a két világbajnoktól
vehették át érmeiket, sőt, az oklevélen is
szerepelt aláírásuk.
– Nem hagyhatom szó nélkül a
Yakuzák SE szervező közösségét, akik
először álltak hadrendbe egy ilyen rendezvény sikeréért. Fantasztikus csapat
jött össze, akik mindent megtettek
annak érdekében, hogy vendégeink a
legjobb háttérrel tudjanak a versennyel
foglalkozni. Úgy értékelem, hogy versenyzőink is jól teljesítettek. Volt olyan,

A Honfoglalás Lovas és Lövészklub
hat versenyzővel nevezett. Hábenczius
Tamás Pisztolyos szakedző három hónapos lőelméleti- fizikai felkészítést tartott
a pisztolyos lövőknek. Hábencius Ferenc
a csapat vezetője, hadi pisztoly versenyszámban bronzérmet szerzett. Az ifjúsági
versenyzők közül Kun Gábor kétszeres
bajnok lett két ezüst és egy bronz mellett,
Trájer Szabolcs minden éremből nyert
egyet, míg Katona László második lett.
A Honfoglalás Lovas és Lövészklub
eredményével kvalifikálta magát, és meghívást kapott a 2018-as Sziluett Világbajnokságra, Finnországba.

facebook.com/
berenycafe

gyelembe sem vette a történetet. Pedig
Bálint Artúrt a tizenhatos vonalon belül
egyszerűen mellbe talpalta, rúgta védője. Szerencsére nem csökkent a lendülete csapatunknak, továbbra is ritmusban
maradtak, majd később ismét büntetőt
reklamált a berényi társaság, merthogy
ezúttal Tisza Kálmánt lökték el a labda
mellől. Sőt később megint egy vitatott
helyzet alakult ki a vendéglátók büntetőterületén belül. Ekkor Nagy Richárddal szemben szabálytalankodtak, de
Farkas Mátyás sípja ezúttal is néma maradt. Pedig üzemképes volt spori munka eszköze, mert nagy szerencsénkre a
házigazdák lesgóljánál is megszólalt.
Így érvénytelen volt a találat és a meccs
gól nélkül ért véget.
Tiszaújváros-Jászberényi FC 0-0
JFC: Menczeles – László, Mile, Hevesi-Tóth, Fejes – Lékó – Lukács R. (Szilágyi), Tisza, Ludasi, Nagy R. – Bálint

(Nabil).
Nem túlzás azt állítani, hogy ha a
három közül csak egy vitatott helyzet
büntetővel végződik három ponttal lett
volna gazdagabb a berényi csapat, így
a gólnélküli döntetlen is sikernek számít. – Nagyon örülök, hogy 21. születésnapomat kapott gól nélkül ünnepelhetem csapattársaimmal – nyilatkozta
a mérkőzés végén fiatal kapuvédőnk
Menczeles Iván.
– A látottak alapján győzhettünk
volna, de az egy pont is értékesnek
minősül számunkra. Annak még jobban örülök, hogy hat berényi játékos
is helyet kapott a csapatban – ezt már
dr. Gottdiener Lajos, a JFC elnöke nyilatkozta. A következő hazai mérkőzést
szeptember 17-én, azaz vasárnap rendezik, amikor Cigánd együttese lesz a
vendég. A mérkőzés 16 órakor kezdődik.

Tímea megyei bajnok
 folytatás az 1. oldalról
A JSE elnöke, dr. Bördös Lajos szerint a rendezvény nemcsak fogatok vetélkedéséről szól, hanem a lovassport
iránt elkötelezettek találkozásáról is.
Szintén közéjük tartozik az Electrolux
egykori vezérigazgatója.
– Amikor még az általunk fémjelzett díjugratás is jelen volt, akkor
is látogattuk egymás rendezvényeit.
Sajnálom, hogy már díjugrató verseny
nincs a városban, így a fogathajtó versenyeken találkozunk a barátokkal, ismerősökkel. Romániában dolgozom,
de Magyarországon élek, és sűrűn látogatok Jászberénybe lovagolni, sőt a
sajátom is itt van – mondta el Takács
János.
A versenyt illetően Sárközi Tímeára, a Jászberény Lovas Baráti Kör
versenyzőjére terelődött a figyelem,
mert esélye volt a megyei bajnokság
megnyerése. – Most jártam be versenytársaimmal a pályát, ami egy kicsit kanyargósnak tűnik, de bízom
benne, hogy sikerül teljesítenünk és

megtartom első helyemet a CAN-C
egyesfogat kategóriában. Nos, Timinek igaza lett, magabiztosan végzett az
első helyen, kategóriagyőztes és megyei
bajnok lett. Így városunkat képviselheti
majd az országos bajnokságon. A póniknál Jászárokszállás versenyzői vitték
a prímet, hiszen alig engedtek másokat
a dobogóra. A kettes fogatok CAN-C
versenyét pedig az örökifjú Csintalan
Imre nyerte. A berényi fogatosok mind
a C, mind a D kategóriákban a középmezőnyben végeztek.
A jubileumi Fogathajtó verseny tehát sikeres volt, ami további folytatásra ad okot. – Ez fejlődő sportág, egyre
többen foglalkoznak lótartással és mind
többen versenyeznek is. A Jászberényi
SE Fogathajtó Szakosztálya régóta jelen
van e sportágban és nagy tapasztalatuknak köszönhetően már a tizedik sikeres
rendezvényen vannak túl. Ez arra jogosít fel bennünket, hogy az elkövetkező
években is folytassuk az ilyen rendezvényeket – nyilatkozta lapunknak dr.
Bördös Lajos, a JSE elnöke.

