Városi elismerések

Jászberény önkormányzata
kitüntetések adományozására vár
javaslatokat a város lakóitól.
Felhívás a 2. oldalon

Fejlesztések a Szatmári Kft-nél

A cégalapító Szatmári Zoltánnal és
lányával, Melindával készítettünk interjút a
vállalat működéséről.
Interjú a 3. oldalon

Mise és hangverseny a kántorért
A száz éve született dr. Horváth Ottó
karnagy lelki üdvéért ajánlották fel a
főtemplom vasárnapi miséjét.
Írás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 38. szám (XXIX./38.)

Kilencedik évad
a Főnixben

Újság

2017. szeptember 21.

Jászberény város lapja

Rendíthetetlenül és bölcsen

Évadnyitó tájékoztatóra várták szeptember 13-án kora délután a Főnix
Fészek Műhelyházban Várszegi Tibor
művészeti vezető és munkatársai a sajtó képviselőit (is). Az alkalom: Jászberény befogadó színháza kilencedik
évadát kezdi meg.

Elrajtolt a XII. Coop Rally szeptember
14-én, melynek második állomása Jászberény volt. Az országjáró autóverseny
a minőségi magyar termékek fogyasztására hívja fel a figyelmet, valamint
fontos célkitűzése a hazai gyártók bemutatása – erről tájékoztatták a sajtó
képviselőit csütörtökön a helyi Co-op
Star Zrt., majd a Szatmári Malom Kft.nél történt látogatások alkalmából.

Demeter Gábor
Bevezetésképpen a világzenét játszó
Neofolk együttes dallamait hallhattuk,
Bonyár Judit és Hűvösvölgyi Péter előadásában. Ők Jászszentandrásról járják
az országot-világot, a körülöttünk élő
népek zenéjét kutatják és művelik.
Várszegi Tibor művészeti vezető
az elmúlt nyolc színházi évad összegzésével kezdte tájékoztatóját. Ezen
időszak alatt 186 társulat, illetve előadó 285 különféle előadását, programját valósítottak meg összesen 471
alkalommal.
A színház, valamint az előadások
finanszírozásáról elmondta: „Aki teret
ad, az életet ad – ezt kell első helyen
említenem, egy város tulajdonát képező, kihasználatlan épületet töltöttünk
fel élettel.” Az önkormányzat beruházásával létesült itt hangosítási rendszer,
lámpapark, függönyzet, a további költségeket pedig pályázati forrásokból finanszírozza az idén negyedszázados Új
Színházért Alapítvány.
A városvezetés részéről jelenlévő
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester elismerő szavakkal méltatta a színház és
műhelyház, nem utolsó sorban az igazgató nyolcéves tevékenységét.
folytatás a 7. oldalon 

Őszi nagytakarítás
Önkéntesek fogtak össze, hogy idén
is szebbé tegyék városunk köztereit
az országos TeSzedd! szemétgyűjtési
akció keretein belül.

Rally a magyar
termékekért

szabó

Kétszázötven év egy intézmény történetében is jelentős szám, ami ünneplésre ad okot. A Lehel Vezér Gimnázium egy egész esztendőt szánt arra,
hogy méltóképpen megemlékezzen a
nagyhírű Alma Mater alapításáról. A
hónapokon átívelő ünnepségsorozat
csúcspontjára a múlt héten, csütörtöktől szombatig került sor.
Kárpáti Márta
Csütörtökön valamennyi gimnazista
könnyű táskával és még könnyebb lélekkel indult iskolába, mert ezen a napon

minimális tanulás és maximális jókedv
ígérkezett az öreg, de korántsem nyugdíjas Lehel Vezér Gimnázium intézményében. A humán-, illetve a reál érdeklődés
szerint összeszerveződött diákcsoportok
számára a pedagógusok különböző furfangos feladványokat kreáltak, amelyek
megoldásához a város ismerete is szükséges volt. Nem véletlen ez a pedagógiai
szemlélet, ami a nyitottságot demonstrálja, hiszen a gimnázium mindig is nyitott
volt Jászberény egész közössége felé, az
intézmény és a város szoros együttműködésben él immár évszázadok óta. A
mókás, ugyanakkor intelligenciát, kreati-

vitást igénylő feladatokért jutalom is járt,
a legügyesebbek akár három ötössel is
gazdagodhattak a rendhagyó tanórákon.
Pénteken még szélesebbre tárta
számtalan kéz koptatta patinás kapuit
az intézmény. Ezen a napon a bemutató órák alkalmával bárki részese lehetett egy-egy természettudományos
vagy nyelvi tanórának. A Szántai
Tornakerben sportversenyek zajlottak,
a tornateremben néptáncot oktattak fiatalok, a könyvtárban pedig régi képek
vetítésével elevenedtek meg az iskola
mindennapjai.
folytatás a 4. oldalon 

Jászberényben maradt a kupa
A Jászberényi Röplabda Klub egykori technikai vezetőjére emlékeztek szeptember 15-én és 16-án. Ekkor rendezték a Szeles Péter Emléktornát, hat magyar élvonalbeli női csapat és a Kolozsvár együttese részvételével.

gergely

Ács Tibor

Szeptember 15-én, pénteken reggel Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester
köszöntötte az iskolásokat a központi
megnyitón, a Városháza udvarán. Biztatta őket, hogy ne csak aznap, hanem
minden nap ügyeljenek környezetük
tisztaságára, ami nem nagy fáradság, de
ha a hetek, hónapok alatt felhalmozódott szemetet kell összegyűjteni, az már
kemény munka.
Az eligazítást követően minden intézmény képviselője megkapta a kesztyűkből és zsákokból álló csomagot,
és ki-ki elindult a neki kijelölt helyre.
A diákok elsősorban az iskolájuk környékén szedték a szemetet, de a város
több pontján, így az állatkertnél és a
Pelyhesparton is dolgoztak. Csaknem
a város összes oktatási intézménye
részt vett az országos szemétgyűjtési
akcióban, velük párhuzamosan pedig
közmunkások és az ott élők tisztították
meg a Neszűr dűlőútjait.
folytatás a 2. oldalon 

A kétnapos emléktornát Oszvald
Nándor, a Jászberényi RK elnöke nyitotta
meg, majd köszöntötte a résztvevőket Pócs

János, a Jászság országgyűlési képviselője is.
– E torna megrendezését az elkövetkezendő években is folytatni szeretnénk,
hiszen ez jó lehetőséget biztosít minden
csapat számára a bajnokságra való fel-

készülésben – tudtuk meg a JRK elnökétől. A résztvevő csapatokat két részre
osztották a rendezők. Az „A” csoport
csapatai, – JRK, Nyíregyháza, MTK és a
Gödöllő – a Bercsényi úti, a „B” résztvevői – Óbuda Vasas, MTK és a Kolozsvár
– pedig a Nagyboldogasszony iskola játékcsarnokában mérték össze tudásukat.
folytatás a 8. oldalon 

Fotó: Gémesi Balázs

A szakmai rendezvény ebben az évben Magyarország északkeleti tájain látogatott meg több élelmiszeripari szereplőt,
amelyek hosszú távú partnerségben dolgoznak a COOP Gazdasági Csoporttal.
Az idén 12. alkalommal megrendezett, a
magyar élelmiszer-feldolgozást a középpontba állító Coop Rally ebben az évben
a korábbiaknál is népszerűbb.
Szabó Tamás, Jászberény polgármestere beszédében a Coop üzletlánc
értékeire hívta fel a figyelmet, vagyis a
megbízható, jó minőségű haza termékekre, amelyek a bolthálózatot jellemzik. Kiemelte, hogy az a fajta munkamorál, amit az üzletlánc munkatársai
képviselnek, helyi-, és országos szinten is
folyamatos megújulást eredményeznek.
Az elhangzottakat alátámasztja,
hogy a Coop Rally elnevezésű kezdeményezést 2017-ben Magyar Termék
Nagydíjjal ismerték el.
folytatás a 6. oldalon 

Megszépült
történelmi portrék
Nemes gondolatból nagyszerű tett
született – ezekkel a szavakkal méltatta Hortiné dr. Bathó Edit a Jász
Múzeum igazgatója Czinege Károly
helyi vállalkozót és feleségét Erzsébet
asszonyt, akik az elmúlt időszakban
három festmény restaurálását támogatták. Az alkotásokat szeptember
13-án, szerdán a Jász Múzeumban
állították ki.
Szabó Lilla
Hortiné dr. Bathó Edit köszöntőjében egészen a kezdetekig, a múzeum
megalapításáig nyúlt vissza. Felelevenítette a 143 évvel ezelőtti időszakot,
amikor Sipos Orbán, az akkori országgyűlési képviselő felvetette a múzeum
megalapításának gondolatát.
Az önkéntesek, a művészet pártfogói lehetőségeikhez mérten előszeretettel támogatták a múltkor értékeinek
tárházát. Ilyenre példa Gróf Szapáry
Gyula, Magyarország egykori miniszterelnöke, aki – akkoriban nagy összegnek számító adománnyal – 10 forinttal
segítette a múzeumot.
A nagylelkű segítségnyújtásnak
szép megnyilvánulásai íródtak fel az
intézmény történelmében, és ez napjainkban sincs másként.
folytatás a 6. oldalon 

Önkormányzat

2. oldal

Meghívó
Tisztelettel meghívom
városunk időskorú lakosságát

2017. szeptember 28-án, csütörtökön 14 órára az

Idősek Világnapja
alkalmából rendezett

városi ünnepségre az Ifjúsági Ház nagytermébe
(Jászberény, Bercsényi út 1.)
Köszöntőt mond Szabó Tamás polgármester és
Pócs János, a Jászság parlamenti képviselője

Műsor: Részletek az István, a király című rockoperából
a Déryné Vegyeskar előadásában

Szabó Tamás Jászberény város polgármestere

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
3. program utcajegyzéke
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.

2017. szeptember 21.

Felhívás javaslattételre, városi kitüntetések
adományozására
Jászberény Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő tevékenységet
végző vagy maradandót nyújtó közösségek, személyek munkája elismerésére tizenkét kitüntetést alapított.
A díjak adományozásának feltételei:
1. Jászberény Város Díszpolgára
cím adományozható:
A város közéletének kiemelkedő
személyiségei számára, vagy azoknak
a jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy
szolgálják.
2. Jászberény Város Tiszteletbeli
Polgára cím adományozható:
Azoknak a nem jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett
kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó
hírét az ország határain belül vagy azon
túl erősítik vagy erősítették.
3. Jászberény Városért - Pro Urbe
érdemérem adományozható:
Azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek,
akik vagy amelyek a város gazdasági
életében; a városfejlesztésben; a város
közéletében; a tudomány, a művészetek területén; az egészségügy, oktatás,
nevelés, szociális ellátás, sport területén
kiemelkedő, eredményes munkát végeztek vagy végeznek.
4. Jászberény Város Friedvalszky
Ferenc köztisztviselői díj adományozható:
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó, példaértékű, szakmailag kimagasló
munkát végző köztisztviselőknek.
5. Jászberény Város Sipos Orbán
kulturális és művészeti díj adományozható:
A tudományok, a kulturális élet,
az irodalom, a művészetek (a zene-, a
tánc-, a színház-, a képző-, ipar- és népművészet, az építőművészet, a film- és
fotóművészet) terén kiemelkedő színvonalú alkotó tevékenységért; a közművelődés területén éveken keresztül
maradandó értékeket teremtő kimagasló munkáért, valamint átfogó élet-

mű elismeréseként.*
6. Jászberény Város Zirzen Janka
közoktatási díj adományozható:
A közoktatás területén végzett kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői,
továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munka elismeréseként.*
7. Jászberény Város Árpád-házi
Szent Erzsébet egészségügyi díj adományozható:
Az egészségügy területén végzett
kimagasló szakmai munka elismeréseként.*
8. Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj adományozható:
A kimagasló testnevelő tanári,
sportvezetői, edzői és versenyzői érdemek elismeréseként versenysportban,
a szabadidősportban és az utánpótlásnevelésben, a sportvezetői, edzői szakterületeken magas színvonalú munkát
végzőknek, azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el, vagy a
testnevelés és a diáksport terén éveken
keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktatói munkáért, maradandó értékeket nyújtó tevékenységért.*
9. Jászberény Város Szent Klára
szociális munka díj
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, vagy a szociálisan
rászorulók támogatását felvállaló civil
szervezetekben tevékenykedő, Jászberényben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismeréseként.*
10. Jászberény Város Komáromy
József sajtódíj adományozható:
Azoknak a személyeknek, közösségeknek, elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságíróknak a városról
való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtottak, kiemelkedő és
magas színvonalú tevékenység elismeréseként.*
11. Jászberény Város Rendészeti
díj adományozható:
a) Annak a rendőrnek, aki hivatásos állományban Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai
munkát végez, amellyel hozzájárul a
város közbiztonságának javításához,

Őszi nagytakarítás

 folytatás az 1. oldalról
A gyűjtési akció – és a pontos men�nyiség megállapítása – még folyamatban
van, de már így is több száz zsák vár
mérlegelésre, mondta el lapunknak Lányi László irodavezető.
Hazánk legnagyobb önkéntes moz-

galmához, a Te Szedd! akcióhoz Jászberény hetedik alkalommal csatlakozott.
Bár a J.V.V. Nzrt. munkatársai rendszeresen karbantartják a parkokat, közterületeket, a notórius szemetelőkkel nehéz
felvenni a kesztyűt, ezért nagy segítség
az önkéntesek önzetlen munkája.

amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a rendőrség tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá
életvitele, magánélete a rendőri hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként;
b) Annak a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségébe
tartozó hivatásos állományú tűzoltónak, aki Jászberény városában teljesít
szolgálatot és huzamosabb ideje a tűzmegelőzés, a tűzoltás és műszaki mentés, a polgári védelem és az iparbiztonság területén olyan tartós és kiemelkedő
munkát végez, amellyel hozzájárul a
város közbiztonságának javításához,
amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a katasztrófavédelem
tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a tűzoltói
hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként.
12. Jászberény Város Mecénása
díj adományozható:
A város gyarapodását, fejlődését
szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként.*
A kitüntetésekre ajánlást tehetnek: a
polgármester, az alpolgármester, a jegyző; a helyi szakmai és civil szervezetek,
intézmények; a települési képviselők;
legalább 100, jászberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
Kitüntetési javaslatot kizárólag
a19/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A javaslattételi lap a város honlapján (www.
jaszbereny.hu), valamint a Városháza
portáján elérhető.
Kérem, hogy ha arra érdemes személyt, szervezetet kívánnak ezen elismerésekre javasolni – a kitüntetés alapját képező munkásság ismertetését is
tartalmazó – ajánlásaikat a Városháza
portáján zárt borítékban helyezzék el,
vagy Jászberény város polgármesteréhez juttassák el (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) 2017. november 1-ig.
A kitüntetések átadására a 2018.
évi Város Napja rendezvénysorozat során kerül sor.
*A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

Szabó Tamás
polgármester
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik Drága szerettünk

Kis Lajos

(1945-2017)
temetésén megjelentek, sírjánál
virágot, koszorút helyeztek el és
együttérzésükkel gyászunkban
támogattak bennünket.
A gyászoló családok.

Fájó szívvel emlékezünk

Krupa Sándor
(1943-2016)
halálának első évfordulójára.
„Az idő múlik,
feledni nem lehet,
fájó az életet
élni nélküled.”
Szerető családod
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3. oldal

Generációkon átívelő családi vállalkozás
A Szatmári Kft.-nél nem újdonság,
hogy mindig történik valami. A cégcsoport idei nettó bevételi terve 70
milliárd forint, amit 1250 dolgozójukkal érnek el. Hat-nyolc lábon
állnak, és ezek közül legalább a fele
egység/részleg milliárdos fejlesztéseken esett át, vagy éppen napjainkban
zajlik valami nagyszabású beruházás.
Az interjú apropója tehát nemcsak
egy közelmúltban elnyert díj, hanem
a cég működése, lüktetése, szerepe
a Jászság gazdasági életében. Most
először páros interjú készült a cégalapító Szatmári Zoltán és lánya, dr.
Szatmári Melinda részvételével.
Halász Lajos
Itt, a szomszédban van a Szatmári Rendezvényház. Legutóbbi találkozásunkkor még nagyon újdonság
volt. Sikeres vállalkozás nőhet ki
belőle?
SzM: Úgy tapasztaljuk, hogy akik
már szerveztek itt valami nagy rendezvényt, elégedettek vele. Mondhatni,
hogy a közvélemény jól fogadta a városban ezt a korszerű, akár 300 vendéget is befogadó létesítményt. Kiváló a
fény- és hangtechnikája, elsőosztályú
szállodákhoz hasonló, komplett konyhája van, amit a rendezvényház bérlője, a Kukta Kft. is nagyra értékel. Éves
szinten volt itt 25 lakodalom, és már a
jövő évre is le van kötve 30 nagy rendezvény a lakosság részéről. Egész novemberre, decemberre cégek foglalták
le, így alapvetően beindult és ígéretes a
rendezvényház üzletileg is.
A rendezvényház nagyon gyorsan, szinte észrevétlenül nőtt ki a
földből. Lassabban halad a Gondozóház építkezése. Most éppen növényeket ültetnek körülötte. Ez is az
építkezés része?
SzM: Nem, ez nem a mi megrendelésünkre történik.
SzZ: Engedélyünk van az építkezésre, ami elkezdődött. Műszakilag
meglepte a szakembereket a pince
alapozásának nehézsége, ahol szivat�tyúzni, vízteleníteni kell, vagyis technológiai okok megnehezítették a továbblépést. A több évtizede ott lévő
megállapodott, már nem süllyedő épülethez pedig sokkal mélyebb, stabilabb
alapozást kell készíteni, hogy az egész
épületegyüttes együtt mozogjon, illetve az új rész se süllyedjen. A határidő
továbbra is 2018. év vége, amit szeretnénk betartani. Nagy munka, 2.200
négyzetméter, és a bekerülési költség is
ehhez mérhető, nettó 850 millió forint
a kalkuláció. A berendezésekkel, bútorzattal együtt pedig alighanem eléri az
ugyancsak nettó egymilliárd forintot a
forrásigénye.
Ez jóval drágább a legelső tervekhez képest. Nyilván a cégcsoportnak
a különböző részlegek fejlesztése között be kell osztania a lehetséges forrásait. Mi igényelte a legtöbb forrást
mostanában?

SzZ: A malmok korszerűsítése és
átépítése igényelte a legtöbb fejlesztési
forrást, több milliárd forintot. De ez
valóban mindig változik, előtte a mezőgazdasági ágazatba kellett több milliárdot invesztálni. Legutóbb, szeptember
8-án a szegedi malomnak kezdődött el
a beüzemelése. A svájci BÜHLER cég
szakemberei nyolc hétig végzik ezt a
feladatot. Most már ez a legnagyobb
malmunk, ez a legbonyolultabb és legtöbb gépet felvonultató rendszerünk,
ahol vagy 200 tonna búzalisztet, vagy
150 tonna durumbúzalisztet – ami új
termékünk – tudunk előállítani naponta. Ahogy ez a malom stabilan belép a
rendszerbe, megkezdhetjük a kiskunhalasi malom felújítását, ami ugyancsak milliárdos tétel, és 6-9 hónapig
tart majd. Az új búzához jövőre már
ismét üzemkész lesz.
Mitől új ez a termék, röviden?
SzM: Magas fehérjetartalmú liszt,
ami a tésztaipar mellett a korszerű
táplálkozás egyre kedveltebb alapanyaga. Régóta készültünk már ennek
a terméknek a bevezetésére, amivel
ugyanúgy élenjáróak lehetünk, mint a
Naszálytej idehaza piacvezető, egészségtudatos fogyasztók által kedvelt bioés laktózmentes termékeivel.
Fontos lehet a cég számára az
egészséges életmód, hiszen az átépítés alatt lévő Gondozóház mellé a
Jászság legnagyobb edzőtermét tervezték.
SzM: Arról még nem szeretnénk
mondani részleteket, nem ígérgetünk.
A város lakói számára a legjobbat szeretnénk megvalósítani. A Börtönudvarba most vásároltunk Infra Trainer
gépet, ami egy forradalmian új alakformáló, használatával kis ráfordítással gyors és biztos eredmény érhető
el a fogyásban és a méregtelenítésben.
A vendégeink nagyon szeretik. A tapasztatok szerint 10-15 Infra Trainer
edzésből álló kúra várható eredménye:
3-8 kg fogyás. Egy óra „fekve tekerés”
során a Philips Vitae Infra vonalsugárzók és egy mágnesterápiás-készülék
hatását egyesíti. Az infrasugarak behatolnak a bőr alá, belülről felmelegítik,
feloldják a zsírszöveteket és felszabadítják a méreganyagokat. Alkalmazási területek: cellulit kezelés, bőrfeszesítés, bőrfiatalítás, immunerősítés,
vérkeringés-javítás, fogyás, zsírégetés,
vitalitásjavítás.
Ezek szerint a Börtönudvarban is
fejlesztések voltak mostanában.
SzM: Új homlokzatot alakítottunk
ki, és az udvarban tíz új parkoló is várja
a vendégeket. Motelt is kialakítunk hat
vendégszobával, amelyek fürdőszobásak, és háromágyasak.
Ha nem tévedünk, a legnagyobb
érdeklődésre számító fejlesztésük a
Szatmári Lakóparkhoz kötődik.
SzZ: Itt valóban jelentős fejlesztést
kezdtünk el. A lakóparkhoz csatlakozó
mezőgazdasági földterületeket vontunk ki a művelésből, lakóhelyi övezetté minősíttettük át azokat. Ehhez

elkészíttettük a terveket, rendelkezésre
áll a teljes közmű, víz, gáz, szennyvíz és
az aszfaltozott utak is. A közvilágításnak a tervei is adottak, jövő év elejére
várható a kivitelezés. Ötven kertes háznak és száz lakásnak van itt hely, főleg
a Réz Kálmán utcával párhuzamosan,
illetve a meglévő többi telken. Három

átlagunk termett, napraforgóból és
repcéből pedig egyaránt 3,2 tonnát takarítottunk be hektáronként. A tejárak
javultak, a sertésárak jók, így optimisták lehetünk ebben az ágazatban is.
Tettünk is a jövőért, mert Jászladányban 700 milliós beruházással istállót,
silót és raktárat építettünk.

nagyobb társasház építése már folyik
mintegy harminc lakást érintően, és a
házak is nőnek ki a földből. Ahogy a
közös helyszíni utunkon megmutattam, az alapásástól a kész tetőig különböző készültségi fokban vannak az
épületek.
Meddig bővülhet a Szatmári Lakópark?
SzZ: Ennek az 50.000 négyzetméteres lakópark résznek a beépítése többéves feladat, ami természetesen függ a
piaci igényektől is. A lakásépítések fellendülését látva úgy gondolom, hogy
nem ez lesz a végállomás, igény esetén
vannak még kapcsolódó és a lakásépítésbe bevonható területeink.
Van fizetőképes kereslet?
SzM: Egyre élénkebb az érdeklődés. Az ötven házhelyből tízre már van
szerződésünk, a száz lakásból pedig
harminc már épül is, ahogy édesapám
említette. Sokat segít a fiatalok döntésében a CSOK vagy hosszabb nevén a
Családi Otthonteremtési Kedvezmény,
és a hozzá kapcsolódó öt százalékos áfa.
Új, még kevéssé ismert lehetőség a lakást vásárlók számára a Nemzeti Otthonteremtési Közösség megtakarítási
forma, ahol akár személyenként négy
és fél millió forint állami támogatás
igényelhető.
Már benne járunk az őszben, itt
mellettünk a kukoricatáblákat is
kombájnok tizedelik. Milyen volt ez
az év a mezőgazdasági részlegüket tekintve?
SzZ: Sikeresnek mondható ez az
év a szélsőséges időjárás ellenére, ami
azért minket nem sújtott annyira, mint
az ország más területeit. Búzából hat
tonnás, árpából még jobb, hét tonnás

A cég alapja kezdetben a gázszereléshez és a szerelvényforgalmazáshoz kötődött. Behálózták mára az
országot, de a múltkor még négy-öt
fehér foltot említett Magyarország
térképén. Ezzel hol tartanak?
SzZ: A hálózatunk gyakorlatilag
az ország minden területén ki tudja
szolgálni az építő-szerelő szakembereket. Nem is ez most a fejlődésünk
gátja. Elértünk egy olyan nagyságot,
amikor naponta 30-35 kamiont kell
be-kirakodnunk, amihez még hozzáképzelve a sürgő-forgó ötven targoncát, gyakorlatilag közlekedési „dugó”,
de legalábbis torlódás alakul ki a telephelyünkön, aminek a teljesítményét
nagyon precíz logisztikával sem lehet
a végtelenségig fokozni. Ezen nem
segít, hogy elkezdtük az autóflottánk
cseréjét tizenkét hálófülkés, hátfalas
kamionnal, és a targoncákat is még
korszerűbbre cseréljük. A megoldás
másfél-két éves távlatban az ittenihez
hasonló dunántúli raktárbázis kiépítése
Nagykanizsa környékén. Az ottani tízezer négyzetméteres csarnok segíthet a
további növekedésben és fejlődésben.
Apropó, autóflotta. Eredményes
az autóegységük?
SzZ: Az elmúlt években inkább a
Ford kishaszongépjárművei voltak cégünk „zászlóshajói”, de úgy tapasztaljuk, hogy a többi márka is tudja hozni a már-már jellemző és megszokott
15 százalékos éves növekedést. Ehhez
nagyban hozzájárul, hogy a cégek mellett a magánszemélyek érdeklődése, sőt
vásárlási kedve is megnőtt.
Az utolsó két kérdés előtt, amit
inkább Melindának készítettünk elő,
beszéljünk a sikerek kovácsairól, a

dolgozókról! A Jászságban mindenütt hiányzik az ember. A Szatmári
Kft.-nél hogy van ez?
SzZ: Más és más a helyzet a különböző részlegeinken. Jelenleg minden
posztra van megfelelő szakemberünk.
Gépkocsivezetőket és raktárosokat keresünk gyakrabban, mert minden járműre van vezetőnk és minden raktárrészlegre emberünk, de tartalék nincs.
Nálunk minimálbéres munkahelyek
gyakorlatilag ismeretlenek évek óta, de
így is tíz százalék fölött emeltük a béreket. A fizikai és a raktáros állomány
esetében áprilisban és szeptemberben is
volt bérrendezés.
A legaktuálisabb indok a mostani
interjúra a Co-op Rallyhez kötődik.
SzM: A Szatmári Malom Kft. mindig szívesen kapcsolódott, kapcsolódik
a CO-OP Hungary kezdeményezéseihez. A CO-OP Rally-t különösen
fontosnak tartjuk, mert a lakosság
széles rétegeit szólítja meg, a magyar
terméket, a magyar gyártókat állítja
fókuszba. Külön öröm, hogy 2016ban a Szatmári Malom Kft. ügyvezetője, Tóth-Kása Attila hozta el az első
helyett. A mostani megmérettetésen
pedig ifjú Tóth-Kása Attila a második
helyezést szerezte meg a cégnek. Külön
büszkeség, hogy a FVM különdíját is
kiérdemeltük.
Teljesen más, személyes kérdés.
Milyen érzés fiatal nőként bekapcsolódni ebbe a családi vállalkozásba,
amelyet a Forbes Magazin Magyarország 33 leggazdagabb emberéről készült összeállítása 27. helyre rangsorolt? Önbizalmat ad vagy nyomasztó
felelősségérzetet?
SzM: Én itt nőttem fel Zoli öcsémmel a telepen, a cégnél. Gyerekkorom
óta láttam, hogy nő, fejlődik. Volt
időm felkészülni a rám váró feladatokra. A szüleim mindenben támogattak,
így tanulmányokat folytathattam hazai
és külföldi egyetemeken is, és három
diplomát szereztem.
Szóval mindig erről álmodott?
SzM: Apa erre a kérdésre magunkra
hagyott bennünket, de előtte is elmondanám, hogy volt olyan pillanat, amikor
arra gondoltam, hogy talán jobb volna
másutt kipróbálni magamat, felépíteni
a karrieremet. De ezek csak pillanatokig tartottak, nagyon büszke vagyok a
szüleimre és örömmel tölt el, hogy mellettük dolgozhatok. Mindig is tudtam,
hogy nekem itt a helyem, itt vannak a
gyökereim. Boldog vagyok, hogy tanulhatok a szüleimtől, és igyekszem hasonlóan jól tenni a dolgomat, mint ők.
Édesapám segítsége nélkül nem tudnék
így helytállni. Ez a vonzalom a cég iránt
egyébként ragályos. Itt dolgozik Zoli
öcsém a beruházásokat intéző közgazdászként, a férjem is oszlopos tagja a
cég vezetésének, és már nagyon várjuk,
hogy unokahúgom, Nórika is elvégezze
az egyetemet, és csatlakozzon hozzánk.
A kisfiunk, Sanyika pedig tegnap is kikövetelte, hogy óvoda előtt bejöhessen
a céghez „dolgozni”.
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Jubileum
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Rendíthetetlenül és bölcsen

 folytatás az 1. oldalról
Akinek a fotónézegetés nem volt
elegendő az emlékek felidézéséhez, azok
számára az osztály- és nyugdíjas-találkozók adtak lehetőséget a nosztalgiára. A
folyosókon már kora délelőttől megjelentek az egykori diáktársak, és időről
időre felharsant egy-egy jókedvű kacaj a
több évtizedes sztorik említése közben,
vagy boldog üdvözlés az éppen érkező
osztálytársak felé. A találkozók a tantermekben folytatódtak, ahonnan az
emléktáblaavató-ceremónia csalta ismét
a bejárati folyosó környékére az egykori
és a jelenlegi leheleseket.
„Rendíthetetlenül és bölcsen” – ezt a
jelmondatot vésték bele latinul az iskola
250 éves fennállásának alkalmából felavatott emléktáblába. A bejárati folyosót
díszítő márvány az intézmény, a város
önkormányzata és Jászberény közösségének szoros kapcsolatát is kifejezi. E
hármas egység tette lehetővé, hogy az évforduló alkalmával népes számban ünnepelni tudjuk a Lehel Vezér Gimnázium
születésnapját. Az emléktábla-avatáson
elsőként Antics István igazgató üdvözölte a megjelenteket, aki mindenekelőtt
köszönetet mondott az önkormányzat
Humán Erőforrás Bizottságának az emlékmű elkészítésében nyújtott támogatásért. Az intézményvezető elmondta,
hogy a táblára vésett gondolat dr. Janka
Zoltán professzortól származik, aki az
emlékév nyitóbeszédében fogalmazta
meg a jelmondattá választott szavakat.
Hamarosan elkészül az gimnázium
zászlaja is, melyre szintén felkerül az
„Intrepide et sapienter” felirat.
A diákok nevében Ménkű Andrea
12. osztályos tanuló mondta el ünnepi
gondolatait. Ő az elmúlt három év tapasztalatai alapján már tudja, milyen
büszkeség leheles diáknak lenni, ehhez
a közösséghez tartozni. Megtiszteltetés a
jubileumi évben érettségizni, az elődök

nyomdokaiban továbbvinni az iskola jó
hírét – emelte ki a tanuló.
Nagy Jánosné nyugdíjas pedagógus
a kollégák nevében emlékezett meg a
múltról, és hívta fel a figyelmet a remény szerint hasonlóan ragyogó jövőre.
Beszédében felidézte az iskolában eltöltött 23 év szép emlékeit, kiemelve, hogy
a tanárok mindig szeretettel, példamutatással jártak elöl, nem csupán tanítva,
de nevelve is a diákokat.
Az ünnepi beszédek elhangzását követően Nagy András egykori, Antics István jelenlegi igazgatók és Nagy Jánosné
tanárnő megkoszorúzták az emléktáblát.
A ceremónia újabb avatással folytatódott. Az emeleti folyosón, a gimnáziumot folyamatosan támogató – 1960-ban
érettségizett két öregdiák –, dr. Papp Géza
és Besenyi Vendel javaslatára állítottak emléktáblát az intézmény igazgatói előtt
tisztelegve. Besenyi Vendel Nagy András
igazgató munkásságát emelte ki, aki 23
évig igazgatta a gimnáziumot, így rangidős a valaha volt vezetők sorában. Dr.
Papp Géza a tisztesség fogalmát hangsúlyozta beszédében. A tisztességet, amely
a Lehel Vezér Gimnázium valamennyi
egykori és jelenlegi vezetőjére igaz.
A gimnázium új szárnyában található galéria időről időre színvonalas kiállításoknak szolgál helyszínéül. A jubileum apropóján újabb kitűnő alkotások
kerültek a folyosó falára, ezúttal jelenlegi és öregdiákok városunkról és a minket körülvevő környezeti szépségekről
készült fotóiban gyönyörködhet az érdeklődő. A fotópályázatot az iskola művésztanára, Velkeiné Pócz Ilona hirdette
meg, és a lelkes diáksereg olyan sok kitűnő alkotást készített, hogy jutott anyag
a főépület folyosójára is. A kiállítást az
igazgató nyitotta meg, aki méltatta Pócz
Ilona fáradhatatlan lelkesedését, amely a
gyerekeket tehetségük kibontakoztatására ösztönzi, megdicsérte a kiállítókat

a szép művekért, valamint elismerte a
szülők teljesítményét, akik támaszként
állnak a gyermekek mögött.
Pócz Ilona elmondta, hogy közel
ötven műalkotás érkezett a pályázatra.
Minden kiállító oklevélben részesült és
több mint tíz diák könyvjutalmat is kapott munkája elismeréseként. Hozzá kell
tenni, hogy a könyvek egy részét a pedagógusok saját könyvtáruk új darabjaiból
ajánlották fel. Az elismeréseket gyermek
és felnőtt kategóriában adta át a szervező,
így többek között az iskola egykori rajztanára, Szántai Katalin, valamint a város
elismert fotóművésze, Baráth Károly is
kiállítási emlékkel térhetett haza.
A gimnázium könyvtára a nyár
folyamán az önkormányzat támogatásának köszönhetően gyönyörűen
megújult. Itt, a felújított bibliotékában
került sor a Tablók könyve kiadvány
bemutatójára. A könyvet szintén Antics
István ismertette a teremben helyet foglaló népes érdeklődőknek. Sajnos a régebbi tablók a háború során elvesztek.
Az első tabló, amely az utókorra maradt
1945-ben készült, és id. Benke László
festőművész keze nyomát őrzi. A ’45-ös
tabló nyitja és a 2017-es fényképalbum
zárja a gyűjteményt. A Tablók könyve
már megélt egy előző kiadást 2010-ben,
majd a nagy népszerűségre tekintettel a
következő esztendőben ismét kiadták.
Azóta többször kérte a város közössége,
hogy bővített formában ismét jelenjen
meg a kiadvány s erre nem is lehetett
volna jobb alkalmat találni, mint a jubileumi évforduló.
A Duna Könyvkiadó tulajdonosa
szintén a gimnázium öregdiákja. Az ő
felajánlásában is érkeztek könyvek az
iskola könyvtára számára, melyeket a
helyszínen személyesen ajánlott figyelembe. A könyvbemutatók zárásaként
vásárlásra volt lehetőség, mellyel szép
számmal éltek az ifjú és örökifjú diákok.

A Lehel a Jászság egyik ékköve
A negyedévezredes Lehel Vezér Gimnázium ünnepi emlékülésére szombat
délelőtt került sor a Déryné Rendezvényház dísztermében.
kárpáti
Az ünnepségen valamennyi résztvevő üdvözlését követően került sor a
műsorra, melyre a konferanszié diáklány szívet melengető szavai hangoltak.
Érettségi előtt álló tanulóként hangsúlyozta, az oly sok tehetséget nevelő
elmúlt 250 év kötelességet ró a mai és
a felnövekvő generáció számára, amit
mindannyian büszkeséggel viselnek. A
tanulók ünnepi összeállításában meghallgattuk az iskola történetét, majd
jászsági népdalcsokrot, szavalatot, musical dalbetétet élvezhettünk.
Az ünnepi köszöntők sorát Antics
István igazgató nyitotta, aki mindenekelőtt dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszony levelét tolmácsolta. Dr.
Kállai Mária a megyei kormányhivatal
munkatársai nevében köszöntötte Jászberény emblematikus iskoláját, a 250
éves Lehel Vezér Gimnáziumot.
„Büszkén és meghatódva állok itt,
képviselem iskolánk egykori és mai
nevelőtestületét, diákjainkat, azaz a
leheles közösséget” – közvetítette immár saját gondolatait az igazgató. Felidézte az emlékév jeles momentumait.
Kiemelte, hogy az intézmény alapfeladata, hitvallása nem változott a múló
időben: az ide kerülő diákokat nevelni,
oktatni, tehetségüket kibontani a fő
feladat, hogy az innen érettségi után
távozó fiatal felnőttek a világra nyitott
intelligens emberek, a társadalomnak

hasznos és boldog tagjai legyenek.
A továbbiakban röviden összefoglalta a gimnázium változatos történetét, amely Dósa Pál jászkapitány jóvoltából 1867. november 5-én kezdődött
Jászapátin. Az állandóság és a változás
folyamatosan jelen van az intézmény
életében. Az állandóságot ma az 1888ban felépített impozáns épület jelenti,
a változást pedig a tartalmi megújulás,
a fejlődés. A jelenleg 652 diáknak és 45
tanárnak, öt kisegítőnek és hat technikusnak második otthonát jelentő gimnázium legfőbb célja a közösség szolgálatában a tehetségek kibontakoztatása.
Ezért a lehetőségért, az összefogás sikeréért mondott köszönetet Antics István
a városnak, a megyének, a kollégáknak
az ex és a jelenlegi diákoknak, a szülőknek.
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője a bibliai sziklára épült ház
példájához hasonlította a gimnázium
állandóságát. Köszönetet mondott az
itt nevelt sok nagyszerű emberért, akik
hazájuknak javára válnak. Tiszteletét fejezte ki a pedagógusoknak, és kiemelte
Szabó Tamás polgármester lojalitását,
aki mindig, minden fórumon megvédi
az iskola érdekeit. Méltatta Nagy András
leköszönt igazgató és Antics István igazgató eredményes munkáját. Végezetül a
tanulóknak adta át jókívánságait, mely
szerint a 250 év hagyatékában váltsák
valóra álmaikat!
Szabó Tamás polgármester büszkeségének adott hangot köszöntőjében. A
nagy múltú iskola, a Lehel vezér Gimnázium a Jászság egyik ékköve, a közösség
tagjai számos ponton kapcsolódnak hozzá. A kétszázötven év kötelez, a magunk

eszközeivel gyarapítanunk kell szellemi
kincseit – hangsúlyozta a polgármester. A város nevében jelképes ajándékot
nyújtott át az igazgatónak, ami a soron
kívül felújított könyvtárat ábrázolja.
Piroska Miklós, a megyei közgyűlés
alelnöke egykori leheles diákként meghatódva szólt a hallgatósághoz. A megfogalmazott gondolatokat valódi érzelmi
kötődés hatotta át. Kiemelte az oktatás
magas színvonalát, a kiváló tantestületet, amelynek a tagjai szeretetteljesen
nevelnek. Ennek az eredménye, hogy a
pedagógiai hozzáadott értéket tekintve a
gimnázium a második helyen áll az országos rangsorban.
Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató
beszédében a fa évgyűrűihez hasonlította az iskolát, melynek tartását, a hagyományt, a biztonságot a középső rész
jelenti a nagyszerű pedagógusok személyében. Az életerőt, megújulást pedig a
friss, utolsó évek alatt fejlődött gyűrűk
az ifjú generációt jelképezik. Csak így,
együtt válhat élő szervezetté a fa, csakúgy
mint a gimnázium intézménye. A Lehel
Vezér Gimnázium a tudományos gondolkodás örököse és hordozója is, ezért
kijár a tisztelet, a támogatás, a folyamatos odafigyelés. A következő esztendőben jelentős, 143 millió forintos beruházás kezdődik az iskolában, aminek
eredményeképpen a 2018/19-es tanévet
már korszerű, oktatástechnológiailag
modern eszközökkel jól felszerelt épületben kezdhetik meg a diákok a következő
évtizedek nyitányaként.
Sipos Imre miniszteri biztos az Emberi Erőforrások Minisztériumának nevében köszöntötte a megjelenteket.
folytatás az 5. oldalon 

Jubileum / Hirdetés

2017. szeptember 21.

5. oldal

A Lehel a Jászság egyik ékköve

 folytatás a 4. oldalról
A gimnázium születése pillanatától
kezdve részt vett hazánk történelmében,
formálta azt. Jelen volt az 1848-as forradalomban, részt vett ’56 eseményeiben,
emlékeztetett a politikus. Az intézmény
szellemisége formálta a felnövekvő generációt, olyan neves személyiségeket
nevelt, mint Sára Sándor, Mihályi Gábor,
Huszár Erika vagy a Darázs testvérek.
A gimnázium tanulói büszkék lehetnek
múltjukra, jelenükre. A miniszteri biztos

teni. A német vechtai gimnázium nyugalmazott igazgatója magyarul köszönt
jó napot, majd beszédében a bizalomra
épült, mély baráti kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte az európai
kultúrák különbözőségének szépségeit,
és a különbségek megtartásával az egység
megtartásának fontosságát. Az iskolák
feladata az európaiságra való nevelés –
mondta. A delegáció következő szónoka
a személyes barátságok jelentőségéről
szólt. A 300 éves vechtai gimnázium

gratulált a remek tanulmányi eredményekhez, a kiváló ünnepi rendezvényhez.
Dr. Székely Mózesnek, az alapító
Dósa Pál dédunokájának ünnepi gondolatait hallgattuk a következő percekben.
„Semmi sem több és felemelőbb egy iskola létrehozásánál. Ez az a pont, ahol
a kultúra és az egész társadalom jövője
a tét. A jövő hősei pedig a diákok, akik
továbbviszik a zászlót.”
Az elmúlt huszonöt évben két testvériskolai kapcsolatot is sikerült kiépí-

igazgató asszonya az iskola nevében a
legszívélyesebb jókívánságokat adta át
zenei és irodalmi ajándékok kíséretében.
A kolozsvári líceum képviselője az
igazgatónő üdvözletét tolmácsolta. Beszédében felidézte a két intézmény tanárainak, diákjainak közös szép emlékeit,
megköszönte a jászok szíves vendégszeretetét, amelyben minden alkalommal
részesítik a testvériskola küldöttségét.
Hortiné dr. Bathó Edit a gimnázium
sok ezer növendéke nevében mondott

köszönetet az ünnep alkalmával. Szavai
szerint büszke arra, hogy a nagy múltú
intézmény diákja lehetett, mert az itt
megszerzett tudás alapot adott arra, hogy
mai hivatását gyakorolja. Szakmájához
híven az iskola alapításáról mesélt, majd
átadott egy képet Antics István igazgatónak, ami a magtárból átalakított egykori
iskolaépület egyetlen megmaradt ábrázolása alapján készült.
A jubileumi év részeként mutatták
be a Krónika 2017 kötetet is. A könyv
követve a korábbi hagyományokat,
lapjain visszaemlékezik az elmúlt öt év
történéseire, illetve jelen esetben kiegészül az elmúlt 250 év emlékeivel is. A
könyvet Kenyó Ildikó könyvszerkesztő
mutatta be, aki szintén a gimnázium falai között érettségizett. Az igényes, szép
kivitelű, komoly belbeccsel rendelkező
kötet 224 oldalon keresztül mutatja be
az iskola lenyomatát, az eltelt öt év es�szenciáját. A szerkesztők remekül megtalálták a módját, hogy a 250 év egy-egy
szeletét belecsempésszék a műbe.
A könyvben pedagógusok, egykori
és jelenlegi diákok írásai jelennek meg
szívet melengető nosztalgiával, fiatalos frissességgel, humorral és lírával. A
könyvbemutató alkalmával az előadó
szemezgetett néhány üdítően kellemes
írást, sokakat meggyőzve arról, hogy a
műsor végén vegyenek egyet a kötetből,
és talán már az éppen aznapra eső olvasás
éjszakáján elmélyedjenek az iskola múltjában és mindennapjainak papírra vetett
lenyomatában.
Aki másképp akart kapcsolódni az
éjszaka folyamán a Lehel Vezér Gimnáziumhoz, annak az alapítványi bál nyújtott alternatívát. A Szatmári Rendezvényház termében hajnalig ünnepelték a
táncos lábúak a jeles évfordulót.

A Szent Klára Otthon
munkatársat keres

irodai munkakör
betöltésére.

Jászberény, Nagykátai út 17., Tel.: 57/415-070 • Nyitvatartás: H-P 8-18, Szo:8-14, V: 8-12

Elvárásaink:
• mérlegképes könyvelői végzettség,
• szociális területen szerzett jártasság,
• munkaügyben,
bérügyben való jártasság,
• szakmai tapasztalat.
Fényképes, kézzel írt
önéletrajzokat várunk,
a következő címre:
Szent Klára Otthon
5100 Jászberény, Ferencesek tere 1.
Jelentkezési határidő:
szeptember 30.
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Apróhirdetés
Portelken eladó jó állapotú
kockaház melléképületekkel, 1090 m2es telken. Érd.: 30/490-3642. Irányár:
7,5 millió.
Kaputechnikával foglalkozó cég SZERELŐ kollégát keres csapata bővítéséhez.
Elektromos, lakatos végzettség előny. Jelentkezni lehet: Fényképes önéletrajzzal
e-mailben: munkaszerelo@gmail.com
illetve a 06-70/771-5169 telefonon.
Kaputechnikai cég keres ÉRTÉKESÍTÉSI TERÜLETRE KOLLÉGÁT. Elvárás
műszaki ismeret, értékesítési tapasztalat,
irodai... Előny angol kommunikáció. Jelentkezni lehet: Fényképes önéletrajzzal
e-mailben: munkaszerelo@gmail.com
illetve a 06-70/771-5169 telefonon.

Metálplaszt Kft.

jásztelki telephelyére

TARGONCÁST

www.metalplaszt.hu

Jászberény, Nagykátai út 3.

keres
Elvárás: Targoncavezetői engedély

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTORT
keres

GÉPKOCSIVEZETŐT

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

106 féle laminált padló
készletről!

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.

facebook.com/
berenycafe

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

Szabadidő

6. oldal

Megszépült történelmi portrék

 folytatás az 1. oldalról
„A támogatásnak ilyen formáját
még nem tapasztalta a múzeum” – utalt
Hortiné dr. Bathó Edit Czinege Károly
és neje felajánlására.
Az önzetlen támogatással lehetővé
tették a múzeum tulajdonában lévő
három történelmi arckép restauráltatását. A festmények ünnepélyes átadásán
Bathó Edit, a Jász Múzeum által alapított Aranydiplomát adta át a Czinege
házaspárnak, akik elsőként vehették át
a kitüntetést.
Az alkotások múltjába dr. Farkas
Kristóf Vince muzeológus adott bepillantást. Elsőként Alekszandra Pavlovna
Romanova arcképét tekintettük meg,
aki József nádorral kötött házassága
révén osztrák főhercegné és magyar
királyi hercegné volt. Házasságkötése
után Budára költözött a fiatal nádorné.
Tekintve, hogy férje a jászkunok egyik
legfőbb bírája volt, valószínűleg a Jászkun Kerület rendelte meg a festményt
Jászberénybe. Az ismeretlen művész
által készített kép az idők során elveszí-

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

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

tette keretét, a lakkrétege megkopott és
megöregedett. Mára régi fényében ragyog, így hűen tükrözi a fiatal hercegnő
arcképét.
Ferenc József császár ifjúkori portréját szintén a Jász Múzeum őrzi. Azonban az arckép feltehetően Marastoni
Jakab 1850-ben Ferenc Józsefről készített portréjának a másolata. Az eredeti
képet jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi, ami kidolgozottabb, színei
harmonikusabbak.
Végül Rudolf trónörökös arcképéről
hallottunk tájékoztatást, melynek felületét háborús sérülések, vágások csúfították. Rudolf főherceget jászberényi
születésű festő, Polgáry Géza örökítette
meg. Érdekesség, hogy nemcsak festményt, de már fényképet is készítettek
a trónörökösről, abban az évben, mikor
szeretőjével öngyilkosságot követett el.
Az érdekfeszítő előadást követően
a népes közönség közelebbről is szemügyre vehette a felújított képeket, majd
közös beszélgetéssel, vendéglátással zárult a nívós találkozó.
Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
/Csomor Családi
Méhészet
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Rally a magyar termékekért
 folytatás az 1. oldalról
A kitüntetéshez Pócs János országgyűlési képviselő üzenetében gratulált
és arra ösztönözte a hallgatóságot,
hogy magyar termékek vásárlásával támogassák az ország gazdaságát.
Mersich Mátyás, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatósági tagja „egyedi és
innovatív” jelzőkkel illette a tavaly felújított Szabadság téri Coop áruházat.
A sajtótájékoztató ünnepélyességét
emelte a Coop Rally emléklap átadása,
amit dr. Rédei István, Co-op Star Zrt.
elnök-vezérigazgatója vett át.
A vezérigazgató beszédében az
áruház előző évi átalakításának fontosságát emelte ki, mely elősegítette
az üzletlánc versenyképességét, valamint maximálisan kiszolgálja a vevők
igényeit. Külön kitért a bolt meglehetősen egyedi és népszerű kávézójára,
amely ennek az eseménynek is helyet
adott.
– A jászsági vállalkozások hozzátettek ahhoz, hogy Magyarország
gazdasága 4 éve töretlenül fejlődjön,
így ma már országszerte 4,4 millió foglalkoztatott van – mondta dr.
Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős
helyettes államtitkár. Hangsúlyozta,
hogy a Coop bolthálózat kiszolgálja az
erősödő magyar fogyasztói igényeket,
valamint a Co-op Star Zrt-nél leginkább tapasztalják a cég megújuló képességét. Beszédét azzal zárta, hogy az
élelmiszeripar és a mezőgazdasági termelés kölcsönös együttműködését lehetőségekhez mérten erősíteni fogják.
A Co-op Star Zrt. látogatása után
a Szatmári Malom Kft-hez vezetett
a versenyzők útja. Az idei, immáron
12. alkalommal megrendezett Coop
Rallyt a minőségi szeszesitalokat forgalmazó Ital Magyarország Kft. nyerte, a Földművelésügyi Minisztérium
különdíját a Szatmári Malom Kft.
kapta meg.
A szakmai programon száz autóval,
három média busszal 115 élelmiszeripari-, kereskedelmi, szolgáltató- és

média cég utazott el a Coop Rally keretében. A közel 300 résztvevő kilenc
állomást látogatott meg, 735 kilométert megtéve Magyarország északkeleti
tájain. A mára már hagyományossá
vált rendezvényen élelmiszer-feldolgozó cégeket mutatnak be a résztvevőknek azzal a céllal, hogy felhívják a
figyelmet a hazai élelmiszer-előállítás
értékeire, és a magyar termékek vásárlásának fontosságára.
Az idei Coop Rallyn a résztvevők
többféle üzemet, így például tejipari,
húsipari feldolgozót, malomipari céget,
új logisztikai központot, valamint két
Coop üzletet látogattak meg. A rendezvény ismételten lehetőséget biztosított,

Szeretet és tisztelet
Szeptember 16-án, szombaton zajlott
az Ifjúsági Házban a 24. alkalommal
megrendezett Jászsági Cigány Nap,
amely a kulturális értékőrzés és ös�szefogás jegyében hagyományőrző
műsorral várta az érdeklődőket.
Kazsimér Nóra

Kung-Fu gyerekeknek
Jászberényben!

Edzéseket vezeti: Si-Mei Szőllős Judit oktató

Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Az első alkalom ingyenes!
Edzések: kedd és csütörtök 17-18 óráig.
Jászberény, Lehel v. tér 15. (Börtönudvar Fitness - emelet).
További információért látogass el edzésünkre,
vagy érdeklődj a +36-30/715-1031-es telefonszámon!
www.facebook.com/wtjaszbereny
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E-mail: wingtsunjaszbereny@gmail.com
Szeretné szemefényét mindig biztonságban tudni?
Önvédelem, fegyelem, figyelem, tisztelet.
Családias csapat, elfogadó légkör, fejlődés
a saját képességekhez mérten.

Hazánk kulturális sokszínűségéhez
nagyban hozzájárul az a tizenhárom
nemzetiségi csoport, melybe a romák is
beletartoznak. Példaértékű a napjainkban jellemző összefogás, mely ennek a
kisebbségi kultúrának a megismerését
és befogadását tűzte ki célul. Nemzetközi Roma Nap, civil események, koncertek, egész napos rendezvények, nyílt
megmozdulások adnak erről tanúbizonyságot. Ezek az események a városok minden lakója számára elérhetőek
és általuk szinte észrevétlenül kerülhetnek közelebb a résztvevők a romák
hagyományaihoz, történelmükhöz és a
roma emberekhez.
A Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által megvalósított eseményre több mint százan érkeztek jászsági cigány magyarok, nemcsak
a város térségéből, de távolabb fekvő
országrészekből is. A megjelenteket
Rácz Tamás, a JVRNÖ elnöke köszöntötte és elmondta, hogy hatalmas
megtiszteltetés, amiért ilyen sokan és
ilyen messzi vidékekről is ellátogattak a
rendezvényre. Külön szeretettel üdvö-

zölte Szatmári Antalné alpolgármester
asszonyt, és kiemelte, mennyire hálás
a jászberényi önkormányzat és a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közötti
békés együttműködésért, a kölcsönös
támogatásért. Beszédét egy Bibliából
idézett sorral zárta, miszerint a cigányokat arról ismerik meg, hogy szeretik egymást, ezért szívből reméli, ezt a
jeles napot is az egymás felé irányuló
szeretetben és tiszteletben tölthetik el.
Szatmári Antalné alpolgármester
asszony beszédében egy hétköznapi,
ám számára annál jelentősebb gesztus
történetét osztotta meg a közönséggel,
melyben felhívta a figyelmet arra a ked-

hogy a résztvevők megtekintve több
üzemet megismerkedhettek az azokban
zajló élelmiszer-előállítás folyamatával.
A COOP Gazdasági Csoport 100%ban magyar tulajdonú, amelynek
jelenleg közel 700 kis- és középvállalkozás a tagja. Tavalyi árbevétele
582 milliárd forint volt. Több mint
30 ezer alkalmazottjával az ország
egyik legnagyobb kistelepülési foglalkoztatója. Az üzletláncnak 1700
településen, közel 2700 franchise
boltja van, és további közel 2000
üzletet lát el áruval és naponta 1,5
millió vevő fordul meg üzleteiben.

vességre, amit a városban élő cigányoktól kap, és ami pozitív visszacsatolása
egyenlő bánásmódra törekvő munkájának.
A nap további részében a fiatalokat is megmozgató hagyományőrző
programoké volt a főszerep. Elsőként a
Jászság Népi Együttes táncoslányainak
produkciója kápráztatta el a nagyérdeműt, akiket ifj. Makula Zoltán – a Fölszállott a páva televíziós műsor egyik
különdíjasának – kalotaszegi legényese
követett. A táncos műsor után a Jászsági Hagyományőrző Csoport zenés
előadását tekinthették meg, majd Oláh
Gergő roma származású magyar énekes,
az X-Faktor harmadik szériája győztesének a műsora zárta a jó hangulatú
rendezvénysorozatot.

Ajánló
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Százéves kántorunk emléke
Főtemplomunk egykori kántor-karnagyáért, dr. Horváth Ottóért ajánlották
fel szeptember 10-én a vasárnapi ünnepi szentmisét, ahol az általa írt Szent
Rita mise zengett lelki üdvéért.
Gergely Csilla
Szeptember 10-én a megszokottól
eltérően latin nyelven csendült fel a bevonulási ének a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkara és a
Csepel-Királyerdei Szűz Mária Plébániatemplom Énekkara előadásában. E
kivételes szentmisét a főtemplom egykori
kántor-karnagyáért, dr. Horváth Ottóért
(1917-1975) ajánlották fel, aki 1962-ben
hálából vetette kottára Szent Rita miséjét.
A szerzeményt elsőként 1963-ban Budapesten, s ötvennégy év elteltével, a jászberényi főtemplomban is bemutattak.
Szent Rita Mise című művét háromszólamú vegyeskarra és orgonára írta, a
kor egyházi nyelvén, latinul. Az ünnepi
előadáson a két kórust Beniczki Béla vezényelte. Orgonán dr. Réz Lóránt művésztanár kisért, a szólót Bőgelné Juhász Veronika, a vendégkórus karnagya énekelte.
A bevezető ének után Zsova János káplán
köszöntötte a híveket és a szentmisét dr.
Horváth Ottóért, a főtemplom énekkarának elhunyt tagjaiért és az elhunyt karnagyok lelki üdvéért ajánlotta fel.
Az emlékhangverseny Szent Rita
nevének jelentéséhez hűen valóságos
igazgyöngyként szólt a főtemplomban.
A reménytelen ügyek szentjéhez íródott
hálamisébe dr. Horváth Ottó belefűzte
mindazokat az érzéseket és gondolatokat, amelyek életének egyik legnehezebb
időszakát zárták le. Vívódása az aktuális
politikai elvárások és az azzal éles ellentétben álló katolikus hite között döntés
elé állította, de – bízva a gondviselésben –
hű tudott maradni a Jóistenhez, aki utat
mutatott számára.
Dr. Horváth Ottó 1941-től dolgo-

zott a főtemplomban, majd 1942-ben
nevezték ki kántor-karnaggyá. Feleségével, Borköles Katalinnal három gyermeket neveltek: Ottót, Lászlót és Katalint.
Súlyos betegsége sem szólíthatta őt el az
orgona mellől, halála előtt két nappal
még szentmisén szolgált, melyet fotón is
megörökítettek. Dr. Horváth Ottó augusztus 12-én lett volna 100 éves, s ebből
az alkalomból és az iránta tanúsított tiszteletből ő kapta a KÉSZ helyi csoportjának posztumusz Szent Rozália-díját.
Gyermekei nagy szeretettel emlékeznek édesapjukra, akinek korai elvesztése
nagy űrt hagyott maga után, hiszen otthonukat mindig átjárta a zene szeretete, a
közös muzsikálások öröme. Dr. Horváth
Ottó elsőszülött fia, Ottó kedves emlékként őrzi, amikor Kossuth Lajos utcai
házukban vasárnaponként Haydn vonósnégyes szólt a szobában, amíg a konyhában elkészült az ebéd. Otthon többféle
hangszert is kipróbálhatott, de ő végül a
fúvósok mellett tette le a voksát. Családjával még a ’80-as években kiköltöztek
Németországba, ahol ma már boldog
nyugdíjas éveiket töltik feleségével. Klari-

nét- és szaxofonművészként több filharmonikus zenekar tagja és gyermekektől
felnőttekig tanítja hangszerei használatának fortélyait.
A művészt az emlékkoncerten is
hallhatták a jelenlévők, ahol Schubert
Ave Maria-ját játszotta altszaxofonon
Beniczki Béla orgonajátékára. A felajánlás alatt felcsendülő dallal édesanyjának
állított emléket, aki esküvők alkalmával
gyakorta énekelte ezt a művet szívvel-lélekkel. Lírai játékába belefűzte a gyász fájdalmas hanglejtéseit, de ott voltak benne
az örömteli pillanatok, melyek bizonyára
ihlették a zenészt előadása során. Édesanyja már nem vehetett részt az ünnepi
szentmisén, mert júniusban, 92 éves korában elhunyt.
A szentmise végén dr. Horváth Ottó
lánya, Simonné Horváth Katalin mondott köszönetet a kórusoknak és minden
közreműködőnek, majd a Szent István
Házban kötetlen beszélgetéssel folytatódott a megemlékezés. Katalin szerint
ez az emlékhangverseny bizonyára nagy
elégtétel volt édesapja számára, aki az égi
kórusból muzsikálhatott övéivel.

Kilencedik évad a Főnixben

130 ember is befér a színházba egyszerre, és mindannyian bele tudnak nézni a
színészek szemébe, és a színész is a néző
szemébe, ha akar.
Szeptemberben már a 9. évad kezdődik a színház történetében. Az évad
tematikájában szerepel, hogy minél több
színész házaspár fogadja el a színház felkérését. Elsőként, októberben, Szűcs Nelli és Trill Zsolt lesz a vendég, akiket már
nagyon sokszor láthatott itt közönség.
Nagy hangsúlyt kapnak az idei évadban
a Rómeó és Júliáról, illetve a csak Júliáról szóló darabok is. Legelőször október
3-án Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter
mutatják be a híres Shakespeare műből
adoptált duó drámájukat.
A művészeti vezető szerint közönségüknek nincs szüksége hívogató szavakra:
akik ismerik a színház felhozatalát tudják,
mit kaphatnak. Ezt megtapasztalhatja
ebben az évadban is minden érdeklődő.

 folytatás az 1. oldalról
Megemlítette azt a tényt, hogy önkormányzat támogatását minden évben
megtöbbszörözik, attól függően men�nyire sikeresen tud a műhelyház pályázni. Szeretnék, hogy állandóan élő, folyamatos kulturális kínálat legyen jelen,
elérhető a városban, ahol mindenki talál
kedvére való programot, és ebben helye
van a Főnixnek is.
A műhelyház épületében és keretei
között működő képzések vezetői is megszólaltak. Tóthné Szatmári Terézia nagy
örömére csoportos foglalkozásai népszerűek, művészetterápiás foglalkozásokat vezethet. Minden tevékenysége a
táncra, önkifejezésre és a zenei nevelésre
épül. Milosits Dániel színház pedagógus
tréning munkákat vezet általános- és
középiskolás tanulóknak, beszéd technikát, ritmus játékokat. Teret biztosítanak
a gyerekeknek, hogy ebből a digitalizált
világból kiszakadjanak egy időre. Beszélgetni velük könyvekről, színházról,
„eszméletlenül jó dolog”.
Várszegi Tibor a Főnix Fészek Műhelyház és Malom Színház elsődleges
céljának a minőségi kultúra terjesztését

nevezte: – Van olyan missziónk is hogy
járatlan úton járunk elől, ez amennyire hálás, annyira hálátlan, és embert
próbáló feladat, de hozzá tartozik a
missziókhoz – fogalmazott. A színház
szlogenje sem marketingfogás, hanem
tapasztaláson alapul és abból született
meg: „Aki hozzánk betér, boldogabban
távozik, mint érkezett”!
Ilyen irányú pozitív tapasztalatairól számolt be Mizseiné Benke Mária
a színház háziasszonya, aki nemcsak a
közönség, de a színészek, az itt fellépő
előadóművészek arcán is ugyanezt az
örömöt látja. Ők a kulisszák mögött azt
is elmondják, itt jobbat, többet, mást
tudtak adni a közönségnek, a stúdió
színház jellegéből adódóan.
Ez az évad is úgy kezdődik, mint az
előzőek, hogy be lehet számolni valami újdonságról. Sokszor szóvá tették,
hogy a színpad és a játéktér azonos
szinten van, nem lehet mindenhonnan
jól látni. Ezeket a tereket úgy ildomos
legjobban berendezni, hogy a nézőteret
emelik meg. Ez itt, most következett
be. Minden egyes széksor eggyel magasabbra került az előzőnél, így már 120-

Programok
● 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 Film-Színházban.
● 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 Lanka) mozgásszínházi előadást
tart a Főnix Fészek Műhelyházban.
● A jászsági zsidóság emlékeiből
Szeptember 26-án, kedden 17
órakor a Jászok Egyesületének ös�szejövetelén Kiss Erika újságíró,
helytörténész tart előadást A jászsági
zsidóság emlékeiből címmel, a Pest
megyei Megyeházán.
● 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
Időpontváltozás! Szeptember 28án, csütörtökön 14 órakor tartja
Jászberény Városi Önkormányzata
Idősek Napi rendezvényét az Ifjúsági
Házban.
● Kutatók Éjszakája a könyvtárban
Szeptember 29-én, pénteken 18
órától a Kutatók Éjszakáján csillagászati előadásokkal, csillagköd készítéssel és drón bemutatóval várják az
érdeklődőket a Városi Könyvtárban.
● Kutatók Éjszakája az egyetemen
Szeptember 29-én, pénteken 13.30
órától kötetlen beszélgetést szerveznek olvasásról, olvasási szokásokról,
majd 14.30 órától interkulturális
workshopot tartanak angol és német

nyelven is az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán. 15 órától „Látom magam kívülről? címmel
korhatár nélküli érzékenyítés lesz, 16
órától pedig angol és német nyelvű
próba szóbeli nyelvvizsga. Szintén 16
órától Való-e vagy igaz? – szándékos
vagy véletlen tévedések az Interneten
címmel tartanak előadást, míg a gyerekeknek diavetítés lesz. 17 órakor
gömbi geometria érdekességekről
hallhatnak az érdeklődők, míg azzal
párhuzamosan Legális és illegális drogokról tartanak előadást ,és megtekinthető az idei Art Camp Folyam(at)
ok című kiállítása a galérián.
● Klubkoncert – Soulwave
Szeptember 29-én, pénteken 21
órakor a Soulwave nyitja meg az
idei évad első klubkoncertjét a Lehel
Film-Színház emeletén.
● XXVI. Zagyva-Hajta Kerékpáros
Teljesítménytúrák
Szeptember 30-án, szombaton
7.30 órától rajtolnak a ZagyvaHajta kerékpáros teljesítménytúrák
a Vasas Horgásztótól.
● 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 Film-Színházban.
● Rózsafüzér Királynője búcsú
Október 1-jén, vasárnap 10 órakor tartják a Rózsafüzér Királynője
búcsút a Barátok templomában. Az
ünnepi szentmisét pontifikálja és
szentbeszédet mond dr. Beer Miklós,
a Váci Egyházmegye püspöke. Előző
este, szeptember 30-án, szombaton
18 órakor búcsúnyitó szentmisét
tartanak.
● Székely Mihály nyomában
Október 1-jén, vasárnap 16 órakor
rendhagyó városi séta indul Székely
Mihály nyomában címmel a Jász
Múzeumtól.
● És Rómeó és Júlia
Október 3-án, kedden 18.30 órakor Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf
Péter keltik életre Veronát a Főnix
Fészek Műhelyházban.
● Változó állandó
Október 6-án, pénteken 18.30
órakor ef Zámbó István képzőművész a Tisztaság fél egészség című
videoimprovizációját vetítik a mozi
Sára Sándor termében, majd 20 órakor nyitják meg a kiállítását a Lehel Film-Színház emeleti galériáján
Változó állandó címmel. A megnyitót a 21 órakor kezdődő ef Zámbó
Happy Dead Band koncertje zárja.
A tárlat november 12-ig látogatható, a mozi nyitvatartási idejében.
● Szabó Magda 100
Október 9-én, hétfőn 19 órakor
Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából viszik színre az
Agyigó színpadi estet a Déryné Rendezvényházban.

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

És Rómeó és Júlia…

Nagy-Kálózy 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.

Arabesque

Ashlee Male (GB)
október 7., szombat, 18.30 óra
Önkéntesként színjátszó csoportokat
vezetett Jászberényben.
Szeptember 17-én Guinness rekordot
állított fel.

Kisbolygók és fényes
csillagok

Szűcs Nelli és Trill Zsolt
október 13., péntek, 18.30 óra

A Nemzeti Színház színészházaspárját már
több előadásban is láthatta a jászberényi
közönség.
Ezúttal zenés,
humoros betétekkel kiegészített beszélgetés
részese lehet a
közönség.

Subsurface – táncosnők
a táncról Zadam Társulat

október 16., hétfő, 18.30 óra

„Én sosem álmodtam arról, hogy táncosnő
legyek, nem szeretem a felületességét.
A színpad egy lehetőség az álmok valóra
váltására.”

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.

Sport / Ügyeletek

8. oldal

Színes bálra készül a természet
Csütörtökön marad a
borús idő, péntekre ismét
kisüthet a nap. Hétvégére
megvastagszik a felhőzet,
azonban délutánra több
órás napsütés várható. A
nyugati szél élénk lesz, 20
fokig melegszik a levegő.
Vasárnapra kissé szeles időre van kilátás, ahogy a jövő
hét elejére is hasonló időjárásra kell számítani.

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

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

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

szeptember 27. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

szeptember 28. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

szeptember 29. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

szeptember 25. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 30. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 26. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 1. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 23. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
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.

Jászberényben maradt a kupa
 folytatás az 1. oldalról
A Szeles Péter emlékére megrendezett női tornát neves szakemberek is
meglátogatták. Köztük Ludvig Zsolt, a
Magyar Röplabda Szövetség főtitkára,
valamint a magyar röplabda egyik legendás alakja, Nyári Sándor, volt szövetségi kapitány is.
– A Jászberényi RK vezetését dicséri, hogy több élvonalbeli csapatot meg
tudott nyerni e tornára, így színvonalas
mérkőzéseket látunk. A közelgő bajnokság lebonyolításáról pedig azt tudom mondani, hogy jó ötlet volt. Majd
amikor „kettéoszlik” a társaság mind a
felső, mind az alsóházban jó színvonalú
meccseket fogunk látni, mert hasonló
képességű együttesek találkoznak egymással – mondta a mai napig energikus, jó kedélyű szakember.
Nos, a mérkőzéseket illetően a „B”
csoportban a Vasas lett az első, megelőzve Kolozsvár együttesét, a berényi
lányok pedig Gödöllő és Nyíregyháza
legyőzésével lettek csoportelsők. Ebbe
még az MTK elleni 2-1-es fiaskó is
belefért. A szombati folytatásban a
berényi lányok Kolozsvár legyőzésével
jutottak a döntőbe, ahol ismét a nyír-

JSE – Vasas SC B 2:5.
Rövidpályás gyorskorcsolya. A
hétvégén kezdődött meg a – hat állomásos – Danubia Kupa. Az Austrian
Open volt a kupasorozat kezdete, ahol
Sziliczei-Német Rebeka a juniorok mezőnyének, „Ladies A” csoportjában elsőként érkezett a célba, Túri Anna pedig ugyanebben a korosztályban, a „B”
csoport győztese lett.

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, Kazsimér Nóra, 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.

Fotó: Gémesi Balázs
egyháziakkal találkoztak. Ez a mérkőzés már sokkal kiélezettébe vált, mint
a csoportmeccs, minden szett nagyon
szoros volt. Leginkább a 2-1-es JRK
vezetés után, amikor a berényi hölgyek
óriási csatában 30-28-ra nyerték a 4.
játékot és egyben a mérkőzést is 3-1
arányban. A 3. helyért lejátszott találkozót pedig Kolozsvár nyerte a Vasassal
szemben.

A női röplabdatorna bronzérmese
így a kolozsvári együttes lett, míg az
ezüstérmeket a nyíregyházi lányok vehették át. A Szeles Péter emlékére kiírt Kupa pedig Jászberényben maradt.
A további sorrend: Vasas, Budaörs,
MTK, Gödöllő. A különdíjakból is
jutott a hazai játékosoknak. Ezt Lékó
Lilla, Miklai Zsanett és Alina Adamenja
érdemelte ki.

Nyert meccsből döntetlen

Az elmúlt hétvégén vasárnap játszotta
hazai mérkőzését városunk NB III-as
futballcsapata. A JFC ellenfele közel
250 km-ről, a Bodrogközből, Cigándról érkezett a Jászság fővárosába.
ács

A vendégek az előző időszakban az
NB II-ben szerepeltek, de kiesésük után
gyengébb kerettel vágtak neki a harmadik
vonalnak, így már a 4. percben megzörrent a hálójuk, amikor remekül lépett ki
Lukács Richárd és lövése a hálóban kötött
ki, 1-0. Továbbra is a berényi gárda dominált. Bálint Artúr a 20. percben ragyogó
labdát kapott és mivel védője nem érte
be, máris 2-0 állt az új digitális eredményjelzőn. Sokan azt hittük eldőlt a meccs,
ám egy ártalmatlannak látszó helyzetből
szépítettek a vendégek. Egy erős lövést kiöklözött Menczeles Iván, és a labda HevesiTóth Tamásról behullott a hálóba, 2-1.
Azt gondoltuk, hogy a második játékrészben újra szárnyra kapnak a mieink, de tévedtünk, ugyanis tíz perc eltel-

Fotó: Pesti József
tével jött a hidegzuhany. A 16-os vonalon
belül Lékó Gergő szabálytalanul és kézzel szerelt. Piros lap és büntető járt érte,
Szőllősi Ferenc pedig góllal büntette régi
játszótársait, 2-2. Az egyenlítés után erőre
kaptak a borsodi legények, volt egy sakkmatt helyzetük is, ám nem találtak a hálóba. Később aztán már nem látszott meg
az emberelőnyük, de gól már nem esett.
Jászberényi FC - Cigánd SE 2-2

2-0-s vezetéséig szervezetten játszott a
berényi gárda, de a szépítő gól és a kiállítás
lecsökkentette a nyerési esélyt, pedig ez a
borsodi alakulat tényleg verhető volt. Hat
játéknap után két győzelem, három döntetlen és egy vereség, azaz 9 pont birtokában a hetedikek vagyunk a tabellán, amit
Monor vezet 14 ponttal az ESMTK (13),
a Salgótarján (13), az MTK II. (10), a
DEAC (10), és a Balassagyarmat (9) előtt.

Erőemelő érmek

Rövid hírek

Labdarúgás. A Jászberényi FC
utánpótláscsapatok eredményei: U-19:
JFC – Budai FC 1-0, U-17: JFC – Budai FC 0-2, U-15: STBC - JFC 5-3,
U-14: STBC - JFC 1-4, U-13: JFC –
Mészöly Focisuli 0-6. Női bajnokság.
Pest megyei bajnokság Vác – JFC 1-0.
Jégkorong. A Jászberényi SE
U-14-es utánpótlás csapatának hétvégi
eredménye: JSE – KMH Warriors 3-2,

2017. szeptember 21.

Sikeresen szerepeltek a jászberényi versenyzők a XXX. Jubileumi Országos Fekvenyomó Kupán Pusztaszabolcson
szeptember 16-án.
A több mint száz sportolót felvonultató versenyen Szabó
Zsolt Viktor 190 kg-os nyomásával megnyerte a Masters-1
120 kg+ súlycsoport versenyét. A 120 kg alattiak mezőnyében Simon Norbert III. helyezést ért el 145 kg-os teljesítménnyel, míg a 83 kg alattiak kategóriájában Sinka István
lett III., 127,5 kg-os nyomásával.

Döntőben az ifjú birkózók
Szarvason rendezték szeptember
17-én a Területi Szabadfogású Diákolimpiát, ahol nagyon jól szerepeltek
a Jászberényi Birkózó Club ifjú versenyzői.
Aranyérmes lett súlycsoportjában:
Baráth Konor, Bereczki Szabolcs, és Laky
Levente. Ezüstérmet Gallai Zoltán kapott, Baráth Koppány és Beszteri Milán
bronzérmes lett, Hudra Gergő pedig az
5. helyen végzett. Ezzel az eredménnyel
Száraz Tibor hat tanítványa jutott be az
Országos Diákolimpia döntőjébe.

