Októberi programajánló

A jó gének és a család

Jövő hónapban számos sport- és
kulturális program lesz a városban.
Ezeket összegyűjtöttük olvasóinknak.
Ajánló a 6-7. oldalon

Látvány és tartalom

Benke Sándornét 90. születésnapja
alkalmából családja körében
köszöntötte Nagy András HEB elnök.
Cikk a 8. oldalon

A Szikra Galériában Varga József
Zsolt Barcsay-díjas festőművész
alkotásait tekinthetjük meg.
Írás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 39. szám (XXIX./39.)
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Jászberény város lapja

Mértéktartó, elegáns szalonavató Eredmények és gondok
A város egyes számú választókörzetének bejárására és az azt követő
lakossági fórumra került sor szeptember 20-án, szerdán. Az ott lévő
gondok és panaszok megismerésére,
a problémák megoldására kerestek
megnyugtató válaszokat a résztvevők
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester,
a körzet képviselője és a város vezetői
részvételével.
Demeter Gábor
A város főterén, Lehel vezér szobránál gyülekezett, és indult bejárásra a
képviselő-testület tagjaiból, a hivatalok
és hatóságok szakembereiből, valamint
a körzet érdeklődő lakosaiból összeállt
kis csapat.
Szeptember 22-én, pénteken este hat órakor ismét autószalont avatott a
Jász-Plasztik Autócentrum Kft. Három és fél hónapja, ugyancsak egy pénteki napon, június 9-én az új Mercedes-Benz szalont és kiegészítő létesítményeit adta át a Kasza család, ezúttal pedig a cég másik márkája, a KIA új
szalonjának átadó ceremóniája következett, ami újabb jelentős mérföldkő
az autós divízió életében.
Halász Lajos
Az akkori tudósításunkból annyi
bizonyosan megmaradt az olvasók emlékezetében, hogy a márkához méltó
impozáns ünnepség keretében zajlott a
több mint négyórás átadás, amihez ha-

Beérett
a homoktövis
A közfoglalkoztatási program keretében a Jászberény Városi Önkormányzat a Neszűr különböző területein
homoktövis ültetvényeket telepített.
A növények ebben az évben hozták
meg első termésüket, melynek betakarítására látogattunk el szeptember
közepén a 8. dűlőbe.
demeter
A helyszínen Gáspár Csaba, városüzemeltetési és közfoglalkoztatási referens tartott tájékoztatást az ott folyó
munkákról. – A 2014-ben telepített
homoktövis ültetvényen most kezdődött el a termés betakarítása nagyjából
2,5 hektárról. Az első hétnek most van
a lezárása, ma történik meg a szállítás.
Három-öt tonna nyesedékes vesszőt
szállítunk Szeged mellé, Bordányba egy
hűtőházba. Ennek valamikor a hónap
végén megtörténik a bogyózása, akkor
lesz látható, mennyi lesz a gyümölcs,
amit sikerült megtermelni ebben az
évben.
folytatás a 2. oldalon 

sonlót sem látott még a Jászság, hacsak
nem Ferenc József és Sissi fogadásakor.
Most a kérdés az volt, hogy a kis testvér, a KIA átadási ceremóniája próbál-e
versenyre kelni a nyári nagy durranással? A helyszín a közvetlen szomszédban, ugyanazon a telephelyen, ugyan-

azon a kapubejárón közelíthető meg.
Mérete kisebb, ám ugyancsak tiszteletet parancsoló. A portál erőteljes pirosa
szinte vonzza a szemet, talán kissé elütve az autók simulékonyságától, a kecses
vonalakra és beltartalomra koncentráló
koncepciótól.
Az már júniusban kiderült, hogy
fejben átgondolva az akkor beszerzett
adatokat némileg módosítani kellett
azt az elképzelést, hogy a cégcsoporton
belül az autó üzletág és a borászat talán
inkább csak dísz a kalapon.
folytatás a 4. oldalon 

Közmeghallgatás a város dolgairól

Múlt kedden öt órakor kezdődött a Déryné Rendezvényházban Jászberény
város önkormányzatának közmeghallgatása, ahol többek között szó esett a
belváros rendezéséről, az infrastruktúra hiányosságairól, zajszennyezésről,
fejlesztésekről. A fórumon Szabó Tamás polgármester, az önkormányzati képviselők, iroda- és ágazatvezetők mellett Pócs János országgyűlési képviselő is
jelen volt, és válaszolt a felmerülő kérdésekre.
Kárpáti Márta
A város közössége számára az önkormányzat többféle kommunikációs csatornát biztosít a véleménynyilvánításra,
ezek közül az egyik az éves közmeghall-

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.

A Szőlő utca 7. szám alatt nemrégiben elkészült társasházi lakóépület
tulajdonosainak képviselője már várta, hogy a bejárás odaérkezzen, hiszen
több kérdéssel is készült. Az ott lévő
nyolc lakásról az építtető nem adott át
műszaki leírást, az építési osztály pedig
nem adja ki azt számukra. Erre a helyzetre próbáltak megoldást találni Alvári
Csaba főépítésszel közösen, megvitatva
a lehetőségeket. Kérdés érkezett arról
is, mi lesz a sorsa a ház előtt és mellett
található közterületnek, utcarésznek,
hozzákezdjenek-e annak szépítéséhez.
Hajnal-Nagy Gábor türelmet kért, és
elmondta, hogy a most még rendezetlen terület helyén parkoló épül – remélhetőleg pályázati forrásból.
folytatás a 2. oldalon 

gatás, ahol Jászberény lakói személyesen
elmondhatják véleményeiket, feltehetik
kérdéseiket a városvezetésnek. A törvény
biztosította fórumon ezúttal tucatnyian
éltek a szólás lehetőségével.
Szabó Tamás polgármester üdvöz-

Tehergépkocsi, Újdonság!
kamion,
lassújármű Személygépkocsi
gumiszerelés
és motor
vizsgáztatás is. soron kívül!

lését követően Kis László köszönetnyilvánítása nyitotta a közmeghallgatást. A
felszólaló Pócs Jánoshoz intézte szavait,
akinek a nyári dinnyeosztási akciót köszönte meg.
László Miklósné a fórumok rendszeres hozzászólója. Ezúttal a 2-es posta környéki forgalmi rend ellen emelt
szót. Az ötös útkereszteződésben tapasztalta, hogy a szelektív gyűjtőedények nem pakolhatóak meg egyenletesen, hátul üresek maradnak.
folytatás a 3. oldalon 

Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

Új építésű lakás
vásárlási program
Új, államilag támogatott megtakarítási formát kínál a nemzeti
otthonteremtési közösség, melynek tagjai előtakarékoskodással új
építésű lakáshoz juthatnak 10-15
éven belül. A termék részleteiről a
Szatmári Kft. székhelyén tartottak
tájékoztatót.
Gergely Csilla
A termék első értékesítője a Centrál
NOK Szervező Zrt., melynek értékesítési igazgatója, Krnács Zsolt szeptember
22-én, pénteken délután városunkban
tájékoztatta az érdeklődőket a termék
előnyeiről.
A nemzeti otthonteremtési közösség (NOK) létrejöttével zárt, fix
létszámú közösségek jönnek létre,
az elsőt 180 résztvevővel szeptember
végén zárják. A termék célja, hogy a
közösség tagjai előtakarékossággal új
építésű ingatlanhoz jussanak előbb,
mint ahogy a teljes összeg rendelkezésre állna.
folytatás a 2. oldalon 

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

www.nvgtrans.hu

19.900 Ft-tól

Önkormányzat

2. oldal

Beérett a homoktövis

 folytatás az 1. oldalról
– Értékesítési szerződésünk van jelen
pillanatban erre a mennyiségre – folytatta Gáspár Csaba az ismertetést –, és reméljük, hogy meg tudjuk mutatni, hogy
a közfoglalkoztatási program valóban
értékteremtő. Huszonöt fővel vagyunk
kint a Neszűrben, traktorral, gépekkel.
Ez teljesen szakképzetlen munkaerőt
foglalkoztató program. Az ültetvényen

idáig, és ezzel így vannak az itt dolgozó
munkások is. Azt látni kell, hogy ők telepítették, gondozták ezt a homoktövis
ültetvényt, várták, mi is lesz belőle. Sajátjuknak érzik, és ez meg is látszott a
munkamorálon. Ha a közfoglalkoztatásra csak gazdasági tevékenységként tekintünk, ráfizetéses. Ha szociális gazdasági
tevékenységként vizsgáljuk, akkor azt
kell látnunk, hogy valami értéket teremt.

folyik az ágak levágása, kihordása, és a
sorok végén 30-50 centis darabokra vágják fel az asszonyok metszőollóval, majd
konténerekbe pakolják. Hétfőn kezdődött a vágás, 13 konténer van eddig
tele, háromnaponta kell szállítani, mert
a beltartalom kezd romlani, és az befolyásolja az egész mennyiséget, valamint a
kialkudott árat is.
– Boldog vagyok, hogy eljutottunk

De nemcsak az az értéke a programnak,
hogy ezt a bogyót mennyiért tudjuk eladni, hanem az is, hogy ezek az emberek fölkelnek és a család azt látja, hogy
elmennek dolgozni. Ennek a vonzata a
következő generációra is kihat. Vannak
itt romák és nem romák. Az első időben
külön ténykedtek, de most már együtt
dolgoznak, és számítanak is egymásra –
tájékoztatott Gáspár Csaba.

Új építésű lakás vásárlási program
 folytatás az 1. oldalról
A Centrál NOK Zrt. 120 hónapos
és 180 hónapos futamidejű közösségeket szervez közvetítők, pénzügyi tanácsadók bevonásával. Ez egy olyan gyorsforgási sebességű megtakarítási forma,
mellyel akár 4,5 millió forint állami
támogatás is jár, és nem szociális alapon
működik. A szerződéses összeg minimum 10 millió forint és maximum 40
millió forint lehet. Kamatmentes, forint
alapú finanszírozási konstrukció, melyet
értékálló vagyontárgyra fordíthatnak a
közösség tagjai. A havi kötelezettség a
teljes futamidő alatt változatlan, nincs
árfolyamkockázat. A termék előnye továbbá, hogy a lakás-takarékpénztárhoz
igényelhető állami támogatás is felve-

hető mellette, valamint családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) és kedvezményes hitel is.
A 180 hónapos futamidejű tarifatáblázat szerint, amennyiben a szerződéses érték 15.000.000 forint, a havi
részlet 101.333 forint lesz, ami tartalmazza a 15.000 forint szervezési díjat
és a 3.000 forint hitelfedezeti életbiztosítás havidíjat. Ehhez a 15.000.000 forinthoz adódik a 4.500.000 forint állami támogatás, így összesen 19.500.000
forint költhető új építésű ingatlanra. A
közösség tagjai között háromhavonta
jogosultság szerzési sorrendet állapítanak meg, s az juthat elsők között a
teljes összeghez, aki legalább 36 havi
törlesztőrészletet előre megfizet.

2017. szeptember 28.

Eredmények és gondok

 folytatás az 1. oldalról
Ez enyhítené és megoldaná a most
folyamatosan fennálló parkolási problémákat az utcában és az átellenben található parkban.
A bejárás útja a Jókai Mór utcán
át vezetett tovább, ahol több lakó is
ugyanazzal a problémával fordult a körzet képviselőjéhez. A nemrégiben felújított utcában értetlenkedve mutatták
a kapubehajtóknál túlságosan magasra
épített útpadkát és az ebből adódó kellemetlenségeket. A csapadékvíz nem az
úttestre folyik, hogy ott a csatornába
távozzon, hanem a járdákon gyűlik ös�sze, nagy tócsákat képezve áll meg a víz,
sőt több portára is befolyik. A szemmel
is látható problémák miatt a Jókai utca
felújított teljes szakaszán jelentős átalakítás szükséges, ami egyelőre nem fér
bele az önkormányzat költségvetésébe. Így az utcabelieknek várniuk kell
a megfelelő műszaki megoldás kivitelezésére, a csapadékelvezetési anomáliák
felszámolására. Az utca nem megfelelő
szegélyezését végző céget terheli a felelősség, mondta Tóth Endre kommunális ágazatvezető. Majd hozzátette, hogy
az építésvezető és a műszaki ellenőr a
tevékenységüket vizsgálják meg, akiktől mielőbbi választ várnak a kivitelezés
hibáira.

lya utcából nyíló bejáratot és az ott lévő
parkolókat legyenek szívesek használni,
ha a jégcsarnokban szeretnének időt
tölteni.
A delegáció útja az Öntő utca felé
vezetett, ahol újabb panasz érkezett az
első számú választókerület képviselőjéhez. Az ott lakók bírálták a sportpálya új lelátóját, de főleg annak szürke
beton hátfalát, amiről úgy gondolják,
még az ingatlanjuk értékét is csökkenti.
Hajnal-Nagy Gábor javaslatát, misze-

Egy forrongó helyszín következett,
a Líceum utca, a jégcsarnok utcája, ahol
a lakók 9 éve már, hogy hangot adnak
felháborodásuknak és véges türelmüknek. Fotókkal is készültek, melyeken
jól látszik, hogy megközelíteniük is
nehéz saját házukat. Szinte mindenki, aki a létesítményt használja, itt jár
be, itt parkol. Állandósult a nagyarányú gépkocsiforgalom, az edzéseket és
mérkőzéseket látogatók jövés-menése,
az éjszakai és hétvégi zajterhelés elviselhetetlen mértékű. Azt szeretnék, ha a
jégpályát használók a Sportpálya utcai
parkolóban hagynák autóikat, az onnét
kialakított bejárást használnák. Szabó Tamás polgármester biztató választ
adott a háborgó utcabelieknek, hogy
véglegesen megoldják a panaszaikat
okozó kellemetlenségeket. Ehhez egy
utcagondnok kinevezését is megígérte,
akinek feladata lesz kapcsolatot tartani,
közvetíteni és intézkedni a problémák
felszámolásával kapcsolatosan. Kaptak egy időpontot is, ez október vége,
mikor az új kiszolgáló egység, benne a
pénztár használatba vételi eljárása véget
ér. Ekkor a Líceum utcából a jégcsarnokba való bejárás megszűnik. Ez a
lehetőség csak vészkijáratként funkcionál majd, illetve havária esetén mentőegységek felvonulási területének lesz
fenntartva.
A Líceum utca lakói ezúton is kérnek minden érintettet, hogy a Sportpá-

rint zöld növényzettel be kéne futtatni
azt, valamint fák és cserjék telepítésével
feloldanák annak nyomasztó egyhangúságát, az utca érintett lakói elfogadták, és várják a terv megvalósítását. Az
utca másik végén, ahol egy mélyebb
rész található, rendszeresen összegyűlő
csapadékvíz okoz gondot, olyannyira,
hogy az ingatlanok megközelítése is
problémás. A képviselő közölte: ennek
megoldása már folyamatban van, a
járda szintjét több réteg aszfalttal megemelik, és egy íves vízelvezető árok is
kialakításra kerül a közeljövőben.
Nagy átjáró kerékpáros forgalom
jellemzi a közeli szűk Zagyvapart utcát.
Földes talajának legalább zúzottkővel
való borítását kérték az itt lakók, nemcsak saját érdekükben, hanem azért is,
hogy azt csapadékos idő esetén is használhassák az erre járók, ne váljon ott
minden sártengerré.
A körzetbejárás lakossági fórummal
zárult, melyet a Lehel Vezér Gimnázium egyik földszinti tantermében tartottak. Itt már csak néhány érdeklődő
jelent meg, akik különböző témákban
tettek fel kérdéseket, melyekre elsősorban a polgármester, valamint a városüzemeltetés képviselői válaszoltak.
Lakossági érdeklődésre, mely szerint tervez-e a város újabb esetleges
összefogást csatornarákötéssel kapcsolatosan, mivel ezer körül van azon ingatlanok száma, amelyek nincsenek a

hálózathoz kapcsolva. Elhangzott, hogy
keresik az egyéni megoldásokat, amit a
város egyes ingatlanok és családok esetén alkalmazhat. Arról, hogy köteles-e
mindenki elvégezni a rákötést, Lányi
László városüzemeltetés vezető elmondta: vállalkozások, intézmények kötelesek azt elvégezni, magánszemélyeket
ilyen kötelezettség nem terhel.
Észrevétel érkezett a Zoltán utca lakótömbjét szeles időben elárasztó nagy
mennyiségű porszennyezésről, melynek forrása a Conselve park
mellett létesített gépjárműparkoló. Az ott lakók azt
szeretnék, ha az úttakarító
gép rendszeres menetrendjébe bevonnák ezt az utcát
is. Valamint kérdésként
merült fel, hogy szilárd
burkolattal ellátható-e a
kifogásolt terület. Az illetékesek elmondták, hogy
az úttakarítást géppel, heti
ütemezésben végzik a főtér
környékén, így a Zoltán
utcában is. Az adott helyen
ideiglenes jelleggel kialakított parkoló burkolása
nincs tervben, mivel azt
ingatlant fejlesztési területként tartják számon.
Szó esett a Riszner
sétány burkolatának tűrhetetlen állapotáról, a
Nagykátai és a Gyöngyösi út kerékpárútjainak leépültségéről, a belterületi utak minőségéről. Elhangzott, a
városvezetés célja, hogy biztonságos
és időtálló kerékpárutak épüljenek, ez
azonban sok pénzt igényel, így azok
ütemezve újulnak meg, illetve épülnek
ki városszerte. A Riszner sétány rehabilitációja egy, a Margit-sziget fejlesztését, funkcióbővítését is elősegítő eredményes pályázat esetén valósulna meg.
Végezetül, a bejárás és a fórum
summázataként Hajnal-Nagy Gábor
eredményesnek értékelte az erre fordított figyelmet és időt.

Emlékezés

Pap Ádám

halálának 7. évfordulójára.
„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg,
a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad
belőlem néhány pillanat.”
Emlékező szentmise szeptember 30-án,
szombaton 6.30 órakor lesz
a nagytemplomban.
Gyászoló család

Város

2017. szeptember 28.

3. oldal

Közmeghallgatás a város dolgairól
 folytatás az 1. oldalról
Véleménye szerint a piac mellett
kevés a rokkantak részére kialakított
parkoló és azokat is rendre az árusok
foglalják el. Végezetül a „Legszebb
konyhakertért” járó díjkiosztó lebonyolítását kifogásolta a Rákóczi úti
lakos. A polgármester válaszolt a felvetésekre, aki megígérte, szakemberekkel
megvizsgálják a forgalom struktúráját,
illetve a szelektív edényeket. A piac
kapcsán elmondta, hogy a terület jelentős fejlesztések előtt áll, melynek során
a parkoló helyzete is rendeződik majd.
A konyhakerti díjkiosztó az expó idején történt, sajnos az idő szűke miatt
sikerült kurtára. A jövőben megpróbálják másként rendezni az eseményt.
Oláh János szűkebb otthona, a Hűtőgépgyári lakótelep és környéke problémáit tárta a hallgatóság elé. A bekötőút előtt a Nagykátai úti buszmegállónál
folyton megáll az esővíz, illetve a hídig
tartó szakaszon a rézsű kimosódik. Az
elmúlt időszakban a javítások valamennyit segítettek a helyzeten, de még
most sem tökéletes az út. A nemrég felújított Ifjúság úton repedések jelentek
meg, amit ildomos lenne még a fagyok
előtt kijavítani. A kórház előtt található
zebra és a Szelei úti nagy forgalom balesetveszélyeire is felhívta a figyelmet.
A villanyoszlopokon található nyitott
kapcsolószekrények szintén veszélyesek. Ugyancsak a polgármester válaszolt, aki elmondta, hogy a buszmegállót hamarosan felújítják, csakúgy, mint
a kórház környékét, ahol átrendezik a
parkolót, illetve kerékpárút is épül. Az
ottani sebességtúllépésből eredő problémákat az önkormányzat ismeri, megoldás lehetne a gyakoribb ellenőrzés.
Az Ifjúság útjára megvizsgálják a garanciális javítási lehetőségeket. A villanyoszlopok ügyében folyamatosan jelzik
az ÉMÁSZ számára a gondokat.
A Necső-telep környékéről is érkezett panasz, ahol a Jász-Plasztik telephely zaja okoz bántalmakat. Ide zajvédő

falat javasolt a lakó. A másik problémája, hogy a tanyája szomszédságában garázda életmódot folytató lakók élnek.
Szabó Tamás tájékoztatott, hogy megvizsgálják zajvédő fal építésének lehetőségét, esetleg erdősáv telepítését a problémás területre. A szomszédok kapcsán
elmondta, hogyha bárkinek felmerül
probléma az együttélés kultúráját leheletlenné tévő lakókkal kapcsolatban,
jelezzék azt az önkormányzat felé, és
megteszik a megfelelő intézkedéseket.
A következőkben ismét Kis László
kért szót, aki Szatmári Antalné alpolgármester asszonynak megköszönte a
nyugdíjasok számára indított informatikai tanfolyam megszervezését,
valamint érdeklődött a folytatás lehetőségéről. Az alpolgármester asszony
elmondta, hogy októberben várható a
folytatása a népszerű oktatási formának. A Nagytemplomon tollászkodó
galambok piszkítása sok bosszúságot
okoz a városnak. A közelmúltban felszerelt madárriasztó elemek máris potyognak az épületről – hívta fel a figyelmet
az előző felszólaló. Szintén a környék
gondja a posta előtt rendszeres időben
megjelenő pénzre váró tömeg, akik akadályozzák az iskolába, munkába vagy
a hivatalba igyekvőket. A bíróság előtt
ugyancsak hasonló helyzet alakul ki,
amikor a hozzátartozók az utcán várakozva elfoglalják a járdát. A következő
kérdést a rendőrkapitányhoz intézte
volna, aki azonban nem volt jelen.
Arról tudakozódott, hogy lesz-e majd
rendőrkutya az állományban, illetve érdeklődött a rendőrség-polgárőrség kapcsolatáról. Végezetül a Buzogány utcai
gondok megoldása felől kérdezett.
A polgármester a galambokkal kapcsolatban elmondta, hogy folyamatosan dolgoznak a megoldáson. A szaporulat megállítására törekednek, arra is
gondoltak, a madarak fészkelő helyeiként szolgáló padlásokat le kell zárni.
A postától már több ígéretet kaptak
a helyzet konszolidálására. A bíróság

előtt gyülekező, zavart okozó rokonságot a saját biztonsági őreiknek kell
felszólítani a távozásra. A polgárőrségrendőrség kapcsolatát együttműködési
szerződés biztosítja, és élő, működő
kapcsolat van a szervezetek között. A
kapitányhoz szóló kérdést pedig továbbítják az illetékesnek. A Buzogány utca
kapcsán a polgármester tájékoztatott,
hogy a feszültség és a problématömeg
jelentősen csökkent az utcagondnok
intézkedései nyomán.
Csík István az időről időre visszatérő kérdésről, az elkerülő út helyzetéről,
illetve a 31-es, 32-es út felújításáról
érdeklődött. Ezen kívül a kopott útburkolati jelekre hívta fel a figyelmet,
valamint a tervezett sétálóutca helyét,
illetve a téli hó eltakarítását kifogásolta. Az utakkal kapcsolatban Pócs János
válaszolt, aki elmondta, hogy a 31-es a
megyehatárig rendben van, a 32-es felújításához pedig költségvetés módosító
javaslatban sikerült jelentős összegű
milliárdos tételt kérni. Ennek értelmében a fényszarui körforgalomtól Jászberényig megújul az út. Az ügy jelenleg
engedélyeztetés alatt áll, és ha az őszi
időjárás engedi, még az idén elindul az
építkezés, amelyre összesen 155 napot
határoztak meg. A Jászberény-Újszász
útszakasz TOP pályázat keretében újul
meg 2019-ben. Az elkerülő út kapcsán
folyamatos lobbitevékenységet folytat a
polgármester és az országgyűlési képviselő. A költségvetésből sajnos jelentős
mértékben kivett a határvédelem, de
dolgoznak rajta, hogy az első kapavágás
még Szabó Tamás polgármesteri ciklusa alatt megtörténjen.
A sétálóutcával kapcsolatban Szabó
Tamás elmondta, hogy sétány készül,
nem sétálóutca, melynek célja, hogy a
Conselve parkból gyalogosan átjussanak a múzeumhoz, illetve a polgármesteri hivatal parkosított udvarába. Az
útburkolati jeleket hamarosan újrafestik. A téli hó eltakarításának hiányossága a tavalyi extrém időjárásból fakadt,

akkor a szakemberek és a munkások
mindent megtettek, ami kapacitásukból eredendően megtehető volt.
A Szent István körúton a UPC
földmunkálatai nyomán rendezetlen
maradt az előtte szépen parkosított
terület. Ezt kifogásolta egy ott lakó,
valamint az utcában rendre előforduló
csőtörések miatt emelt szót. A polgármester elmondta, hogy az infrastrukturális fejlesztések fontosak egy város
életében, melyek az építkezés során
kellemetlenségekkel járnak ugyan,
de a későbbi hozadékuk szerint mind
megtérülő befektetés. Természetesen a
területet rendezni kell a kivitelezőnek,
és nem megengedhető a balesetet okozó építési gödrök vagy a szemét otthagyása. A Szent István körúton pályázati
pénzből kerékpárút épül majd, ehhez
kapcsolódva tudják cserélni az elöregedett ivóvízvezetékeket.
A Szövetkezet út egyik társasházban tavaly feltört a szennyvíz, amelynek megoldása nyolc hónapon át húzódott. Erről is szó esett a fórumon.
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester
tájékoztatott, hogy az önkormányzat
keményen dolgozott a megoldáson, és
minden eszközt megmozgatott, hogy
mielőbb megoldódjon a TRV Zrt. fel-

adatkörébe tartozó probléma.
Streitmann András a Fáy utcából
jelezte, hogy nem tartja megfelelőnek
makadám burkolattal ellátni az utakat,
mint például a Váltó vagy a Fácán utca
esete, ahol a gépkocsik felverik a port.
Véleménye szerint nem kell fesztivált
rendezni, vagy sétálóutcát építeni,
fontosabb az utak megfelelő burkolata. Szabó Tamás válaszában kifejtette,
hogy a makadámút útalapnak készül,
forrás esetén aszfaltozzák. A földúthoz
képest ez előrelépés. A város vezetése
nem támogatja azt a szemléletet, hogy
a kultúra vagy az egységes városkép rovására átcsoportosítsák a költségvetést.
A pályázati pénzekből megvalósított
fejlesztéseket egyébként célzottan lehet
felhasználni. Jelenleg évente 150 millió
forintot tudnak az utakra fordítani. Az
egyéni problémákon túl a város egészének helyzetét kell kezelni, nem lehetséges szegmenseket kiemelni és csak azzal
foglalkozni.
Szintén a Fáy András utca lakója
érdeklődött az ott található játszótér
felújításának időpontjáról. A polgármester azzal az örömhírrel szolgált,
hogy éppen most írták alá a kivitelezővel a szerződést, amely lehetővé teszi a
fejlesztést.

Egy nap autó nélkül a környezetünkért
Az eső ugyan részben elmosta az Autómentes Nap látványosnak ígérkező
programjait, de így is sokan kimerészkedtek, hogy legalább egy nap mentesítsék környezetünket a káros kipufogógázoktól és mozgással tegyenek
egészségükért.
gergely
Az utóbbi években egyre többen
közlekednek autóval, ami főleg a reggeli
és délutáni csúcsforgalomban okoz nagy
gondot, holott Jászberényben köztudottan igen nagy a kerékpáros forgalom. Ezt

a szemléletet erősítette a vasárnap megrendezett Autómentes Nap is, melyhez
a változékony időjárás ellenére sokan
csatlakoztak. Idén már 16. alkalommal
rendezték meg országszerte az Európai
Mobilitási Hetet és Autómentes Napot.
Az összeurópai környezetvédelmi kezdeményezés célja a fenntartható közlekedési intézkedések bevezetése, és a közlekedés alternatíváinak népszerűsítése a
lakosság körében.
Jászberényben négy helyszínről,
legtöbben két keréken indultak, azaz
gördültek a Szentháromság tér irányába, ahol apró ajándékokkal, almával és

színes programokkal várták a gördülő
bejárás résztvevőit. Még a nap is előbújt
a szürke felhők közül, melynek sugarai
meg-megvillantották a láthatósági mellények fényvisszaverőit.
A nap folyamán a szervező Jászkerület Nonprofit Kft. munkatársai,
valamint több civil és hivatásos szervezet fogadta a látogatókat ötletládával,
totókkal, bemutatókkal, gyermekfoglalkoztatókkal és tanácsadással. A Jászberényi Rendőrkapitányság évek óta
aktív résztvevője a programnak, melynek keretein belül negyedik alkalommal rendezték meg a Jászberényi Zsaru

Napokat. Standjuknál többek között
bűn- és balesetmegelőzési tanácsadással, animációs KRESZ teszttel, kerékpár
gravírozással és rendőrségi nyilvántartásba vétellel várták az érdeklődőket, a
kapitányságon pedig szeptember 18. és
23. között nyílt hetet tartottak. Emellett egészségügyi szűréseket végeztek,
elsősegélynyújtó bemutatókat tartottak
és a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum önkéntesei drogprevenciós tanácsadással szolgáltak.
A Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság munkaeszközeit és gép-

járműveit vonultatta fel, és lehetőséget
biztosított azok kipróbálására és tálcatűz
oltására is, amely igen közkedvelt volt a
kicsik körében. S amíg a látogatók szemlélődtek, a bográcsban igen ínycsiklandó
ebéd készült csakúgy, mint a 298. számú
Lehel Vezér Cserkészcsapat sátrában. A
terepszínű alkalmi fedél alatt az érdeklődők betekintést nyerhettek a cserkészek
mindennapjaiba a kiállított tárgyakon
és vetített képkockákon keresztül, de
a tandembiciklizést is kipróbálhatták.
A környezetvédelem jegyében a J.V.V.
Nonprofit Zrt. munkatársai Jászberény
hulladékgazdálkodását szemléltették.
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Mértéktartó, elegáns szalonavató
 folytatás az 1. oldalról
A Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
két évvel ezelőtt 18 milliárd, tavaly pedig megközelítőleg 24 milliárd forint
nettó árbevételt ért el. Ugyanebben az
időszakban a társaság adózott eredménye erősen kerekítve 470 millió forintról 750 millió forintra nőtt.
A KIA szalonok – amelyek közül a
legfontosabb, de csak az egyik a most
átadott berényi –, egyre hatékonyabban veszik ki a részüket az autó ágazat
eredményeiből. Néhány tíz darab forgalmazásával kezdtek, jelentős állomás
volt az ötszázadik autó átadása, ebben
az évben pedig már ezen a napon átadhatták az ezredik autót egy budapesti
hölgynek és kislányának, akik egyformán örültek az új szerzeménynek. Valószínűleg még ebben az évben megközelítik, vagy el is érik az ezerötszáz
darabos újabb álomhatárt – januárdecember viszonylatban.
Az esemény ennél természetesen
titokzatosabb volt. Már a műsorvezető is rejtvényesen mutatkozott be, ekképpen: „Nem sző, nem takács, nem
ismert, mint a Gundel Takács. Ez a
muki is TV-zik, sőt a neve is Gábor,
druszája után, hát nem egy mámor…
Jóval alacsonyabb, de a haja kb. ugyanannyi, viszont ismeri a dörgést és igyekszik helyt állni!” Azon keveseknek, akik
nem ismerték, azért bemutatkozott:
„Nevem Erdei Gábor, a Jász Trió Tv felelős szerkesztője és ma este, az Önök
műsorvezetője.”
A vendégeket viszont nem rejtvényesen, hanem pontosan, precízen
mutatta be. Először a Jász-Plasztik
Cégcsoport tulajdonosait, Kasza Lajost, Kasza Jánost és Ifj. Kasza Lajost,
majd az autószakma képviselőit, Kovács
Róbertet a Jász-Plasztik Autócentrum
Kft. ügyvezető igazgatóját, Mr. Dowan
Kim-et, a KIA Motors Hungary Kft.
elnökét, és Nagy Norbertet, a KIA Motors Hungary Kft. országos igazgatóját.
Megtisztelte az eseményt Vitályos Eszter, a kormány európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár asszonya, Pócs
János, a Jászság országgyűlési képviselője, Szabó Tamás, Jászberény város polgármestere.
Kedves vendégek voltak Vogel Adrienn és Krajnyák Petra autóversenyzők, akiknek csodamasinái a bejáratot
őrizték két oldalról. Megtudhattuk az
est házigazdájától, hogy a hölgyek nem
csak szépek és csinosak, hanem imádják az adrenalint, idén a GFS OXXO
Energy Team versenyzőjeként indulnak a Lotus Ladies Cup-on, mely sorozat nemcsak a hazai Forma1-es futam,
hanem két WTCC világbajnoki hétvége betétfutama is.
Hamar kiderült, hogy néhány titok/meglepetés kivételével az esemény
egyenes vonalú, logikusan felépített és
pörgős menetét a Príma Primissima
és Csokonai Díjas, Fölszállott a Páva
és Ki mit tud? győztes, illetve számos
megtisztelő titulussal rendelkező 45
éves Jászság Népi Együttes produkciói
színesítik. Bevezetésül pásztor botolót
és hajdúsági táncot mutattak be, majd
mezőségi blokk (Erdély) következett
az est közepe tájékán, végül pedig záró
produkcióként kalotaszegi – mérai
táncokat láthattunk. Azon kívül, hogy
a JNE a világ bármely pontján vastapsra készteti a nézőket, azért is volt jó
választás a város jeles együttese, mert
kapcsolatuk a Jász-Plasztikkal hosszú
évekre nyúlik vissza: a cég az együtes,
a Csángó Fesztivál egyik legbőkezűbb
támogatója. A JNE kapcsolata pedig a
Zagyva Bandával nem mai keletű, akik
a talpalávalót húzták.
A sorrendet kissé tovább bontva, a
titkokat vegyük előre egy csokorban.

Az ezredik autó átadásáról, amit Nagypál Csaba adott át a későbbiekben,
már árulkodtunk. A különleges, az
épületet mintázó torta – a jászberényi
Mizsi-Mazsi Cukrászda 150 szeletes,
harminckilós remeke –, kitalálható
ilyen rendezvényen. A sztárvendég már
kevésbé, de hát ő maga a titkok mestere. Kőhalmi Ferenc bűvész több mint
húsz éve kezdte a legendás Rodolfo-dobozokkal, majd kiváló mentorok után
maga is a mágia és a szórakoztatás mestere lett. Legutóbb 2011-ban Blackpoolban varázsolta magát a Bűvész Európa Bajnokság harmadik helyére. Igen
kellemes meglepetés volt, hogy a rendezvény hivatalos részét követően bejött az ajtón, Erdei Gábor (és a kalapja)
felhívta rá a figyelmet, hogy megérkezett, ő pedig asztalról asztalra körbejárt,
és mindenkinek tudott varázslatosat
mutatni Fózer Tibor ezredestől a házigazdákig. Eleinte mindenki azt hitte,
hogy megfejtette a titkot ötven centi
távolságból, ám ez nem így volt...
Úgy volt viszont a hivatalos rész,
ahogy azt a Kasza cégeknél már megszokhattuk: a szakmában, a kivitelezésben, és a majdani működtetésben
élenjárók ismertették az adatokat, a 12
éves sztori fontos pontjait, az építkezés
részleteit. Természetes, hogy sok ember támogatása, partnersége és munkája kellett ehhez az esti ünnepléshez.
Nagypál Csaba, a Jász-Plasztik Autócentrum Kft. KIA kereskedelmi igazgatója egy-egy palack pezsgővel, illetve
virágcsokorral köszönte meg a tulajdonosoknak, a munkatársaknak, és az
utóbbi hetekben különösen áldozatot
hozó feleségeiknek a kitartást.
Kovács Róbert és Nagypál Csaba
szakmai előadásából a fentieken kívül
nem hiányozhattak a sikert bizonyító Platinum Dealer díjak, új eladási
rekordok. Mr. Dowan Kim és Nagy
Norbert a KIA gyár felől erősítették
meg a számokat. Dél-Korea legidősebb autógyártóját, a KIA-t 1944-ben
alapították. Kezdetben kerékpárokat
készítettek, hamarosan pedig már a
motorbiciklik, a személygépjárművek
és a teherautók gyártása is beindult.
Sok-sok nehézség és kihívás után a cég
2006-ban új lendületet vett a C’eed
megjelenésével, amelynek formaterve
magyar designer, Kovács Miklós munkáját dicséri. Magyarországi eladásaik
során hamarosan elérik az 50 ezredik

autót, amelyekből messze a legtöbbet
a Jász-Plasztik Autócentrum adott át
tulajdonosaiknak. – A KIA mindig, a
jövőben is a Kasza család mögött állt
és áll üzletileg és barátilag egyaránt –
fogalmazott Mr. Dowan Kim.
Pócs János hosszú ideje ugyancsak
baráti kapcsolatot ápol Kasza Lajossal
és családjával. Beszédét így a közvetlenség, életteli vidám példák tarkították.
Elmondta azt is, hogy milyen fontos
szerepe van a cégnek 7500 család munkaadójaként, mennyire fontos a társadalmi szerepvállalásuk a városban és az
egész Jászságban, de azt is, hogy saját
maga és családja mennyire elégedett a
KIA autójával. Ezzel egyébként nem
volt egyedül ezen az estén sem. Videó
üzenetben lelkendezett a Kovalski meg
a Vega gitárosa az autójáról, Pataki Attila pedig az Edda család hét KIA flottáját dicsérte, jó szórakozást kívánva a
jelenlévőknek, no meg további sikereket az autóház dolgozóinak.
Vitályos Eszter, a kormány európai
uniós fejlesztésekért felelős államtitkár
asszonyát kislánya is elkísérte, és felmehetett vele a színpadra is, ahol segédkezhetett a jelképes átadásban, a szalag
átvágása pillanatában Mr. Dowan Kim,
Nagypál Csaba, az édesanyja és Szabó
Tamás társaságában. A meghittséget
Kiss Csaba, Jászárokszállás plébánosa tette teljesebbé, áldást kérve, majd
megszentelve az autószalont.
Még egy titok azonban volt ezen
az estén, de azt ne is firtassuk: az állófogadás lényege, amit Szántai Attila
és az Aranysas étterem szolgáltatott. Jó
szakács úgyis csak a végeredményt teszi
nyilvánossá, ami pedig kiváló volt. A
többi talán nem is tartozik ránk.

Iskola

2017. szeptember 28.
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Dévai diákok vendégjátéka Megújul a Klapka
A Főtemplomban tartott szeptember 1-jei szentmise mellett egy különleges vendégszerepléssel indult
a Terplán Zénó Ferences Középiskola 2017/2018-as tanéve. A Böjte
Csaba atya által létrehozott Szent
Ferenc Alapítvány gyermekvédelmi
otthonaiban nevelkedő tizenévesek
előadásán az intézmény több száz
diákja láthatta A néma levente című
darabot, mely szívet, lelket szólított
meg szívvel-lélekkel…
Szőrös Zoltán
– A talentum az ókorban még tömeg- és pénzegység volt, a Bibliában
is szerepel, ránk bízott érték jelentése
a tehetség szinonimája lett – hangsúlyozta Stipitz Árpád atya, az esztergomi
ferences gimnázium tanára a tanévnyitó misén elmondott gondolataiban.

Prédikációjában arra biztatott, hogy a
Jóistentől kapott talentumot mindenki
becsülje meg és kamatoztassa jól, amire
az iskolai tanulmányok is lehetőséget
adnak. A terplános diákok aztán egy
hét elteltével az Ifjúsági Házban megtekintett előadáson meggyőződhettek a
talentum erejéről.
Böjte Csaba ferences atya tavaly az
iskola lelki napján volt vendég, és az intézmény karácsonyi adománygyűjtéssel
is segítette az erdélyi gyerekeket. Ennek
a kapcsolatnak a folytatásaként érkeztek Jászberénybe az alapítvány otthonaiban élő diákok, s léptek színpadra
Heltai Jenő népszerű komédiájával.
Mint felkészítőjük, Páll Éva bevezetőjében kiemelte, a darabválasztásban
meghatározó volt egy mondat a műből, mely szerint „az élet szép, tenéked
magyarázzam?!” Ez a gondolat tükrözi
a pedagógusok és a gyerekek hozzáál-

lását, hogy a nehézségek közepette is
megtalálják a boldogság útját.
A nagysikerű produkció után megindító volt a szereplő fiatalok egyenkénti bemutatkozása. Életutak sejlettek
fel néhány ízes, nyelvjárásos mondatból, s a nézőtéren ki-ki elgondolkodhatott, hogy hányatott sorsú kortársaik
tehetséggel és kitartással milyen érték
létrehozására képesek. A vendégek a
nap további részében megismerkedhettek a Terplánban folyó oktatási munka
helyszíneivel, s a város néhány látnivalójával, illetve átvehették az intézmény
felajánlását is.
A tanév kezdete előtt az iskola pedagógusai a ferences társintézményekben dolgozó kollégáikkal is eszmét
cserélhettek. Az Esztergomban megrendezett Ferences Pedagógiai Napok
során műhelyfoglalkozások és közösségépítő programok során gyarapodhattak a résztvevők szakmai és
emberi útravalóval. A Terplán
Zénó Ferences Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskolában idén négy kilencedik
osztályban összesen száz tanuló
kezdte meg középiskolai tanulmányait, egy-egy nyelvi előkészítő és gimnáziumi osztály
mellett
pénzügy-számvitel,
logisztika és gépészet szakmacsoportban. Az esti tagozatos
gimnázium harminckét fővel
indult, míg nappali rendszerű
OKJ-s képzésekben logisztikai
és szállítmányozási, valamint
pénzügyi és számviteli ügyintéző, autószerelő, gépgyártás-technológus, informatikai
rendszer-üzemeltető és vállalkozási mérlegképes könyvelő
szakképzettséget szerezhetnek
a már érettségivel rendelkezők.
A szakközépiskolai oktatásban
egy végzős kereskedő osztály
tagjai tehetnek majd vizsgát a
tanév végén.

Apróhirdetés
Portelken eladó jó állapotú
kockaház melléképületekkel, 1090 m2es telken. Érd.: 30/490-3642. Irányár:
7,5 millió.

Figyelem!

A jászberényi jégpálya
újra megnyitja kapuit.

Jászberény, Nagykátai út 3.

Közönségkorcsolyázási időpontok:

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

106 féle laminált padló
készletről!
Vásároljon
magyar termelőktől
magyar almát!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi
Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

2017. szeptember 30-án
(szombaton) 14 - 20 óráig.
2017. október 7-én
(szombaton) 14 - 22 óráig,
október 7-én JÉGDISCO
a közönségkorcsolya idejében.
Hangulatfelelős: Dj. Guba.
További információk a
www.jaszberenyijegpalya.hu oldalon.
Téged is vár
a Jászberényi
Jégpálya!

Jégre fel!

Fajták: jonatán, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

k. m.
Huszonöt éve vagyok tagja a tantestületnek, s azóta nem volt ilyen volumenű felújítás az iskolában – mondta
bevezetőjében az igazgató. A belső felújításra közel hat millió forintot kaptak
a Centrumtól, amiből a nyár folyamán
megújultak az irodák, kicserélték a függönyöket, parkettacsere történt. Nyolc
tantermet kifestettek, 16 zárható szekrényt szereztek be.
Az energiatakarékosság jegyében
többirányú fejlesztést valósítottak meg.
Az önkormányzat amortizációs alapjából finanszírozott 13 millió forintból korszerűsítették a fűtési rendszert.
Szintén támogatást nyújtott a város a
szigeteléshez közel 10 millió forintos
összegben. Az ablakcsere 16 millió
forintba került, minisztériumi támogatásból. Az egész iskolát tekintve az
ablakcsere és a szigetelési munkálatok
kétharmada még várat magára.
Jelentős költségcsökkentést várnak
a most telepített napelem és napkollektor rendszertől, amelyet a Hatvani úti
és a Kossuth úti épületekre helyeztek
fel. A rendszer kiépítését KEOP pályázaton keresztül a szakképző centrum
finanszírozta.
Szabó Tamás polgármester beszédében kiemelte, hogy Jászberény mindig
szívén viselte az iskolák fejlesztését, de
nagyságát tekintve a most zajló, hat
oktatási intézményt érintő milliárdos

A

nagyságrendű fejlesztés egyedülálló. A
következő két-három évben jelentős
előrelépés várható ezen a téren. Remény szerint a szakképző felújításának
befejezésére hamarosan sor kerül és így
a környezetében megújuló buszpályaudvarral együtt a belvároshoz méltó
helyszín lesz.
Hicsó György, a Szakképző Centrum főigazgatója hangsúlyozta, hogy
az iskola fenntartója, az iskola és az önkormányzat együttműködésével jöhetett létre az iskolaépület rehabilitációja,
s ez az összefogás példaértékű. A 2015ös szakképző centrumhoz csatlakozás
óta már történtek eszközfejlesztések az
intézményben, és ez a tendencia a jövőben is folytatódik. A tárgyi eszközök
bővítésére további tervekkel rendelkeznek, és a szigetelés, illetve ablakcsere
folytatására vonatkozóan a pályázati
terveket benyújtották.
A részleges felújítás befejezését jelző
nemzeti színű szalagot Tamás Zoltán,
Hicsó György és Szabó Tamás metszették át az udvaron, majd a jelenlévők
közösen megtekintették a megszépült
belső tereket, a modern fűtési rendszert
és a felújított épülethomlokzatot.

Metálplaszt Kft.

jásztelki telephelyére

www.metalplaszt.hu

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

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.

Időpont, helyszín:
2017. szeptember 30. (szombat) 9.30 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)

Kedden délben a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka
György Szakgimnázium és Szakközépiskola Hatvani úti intézményének
udvarán fogadta a város képviselőit,
a Szakképző Centrum vezetőségét,
kollégákat és újságírókat Tamás Zoltán igazgató, hogy avatóünnepség
alkalmával ismertesse az iskolaépületen megvalósult fejlesztéseket.

facebook.com/
berenycafe

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
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Rózsafüzér királynője búcsú
Október 1. vasárnap 10 óra
A Rózsafüzér Királynője búcsú ünnepi szentmiséjét
pontifikálja és szentbeszédet mond dr. Beer Miklós,
a Váci Egyházmegye püspöke. Előző este, szeptember 30-án, szombaton 18 órakor búcsúnyitó
szentmisét tartanak.
Barátok temploma
Székely Mihály nyomában
Október 1. vasárnap 16 óra
A turizmus világnapja alkalmából rendhagyó városi
séta indul Székely Mihály nyomában címmel.
Jász Múzeum
Zenei világnap
Október 2. hétfő 8.15 óra és 9 óra
A zenei világnap alkalmából a Palotásy János Zeneiskola tanárai tartanak érdekes, interaktív előadást.
Déryné Rendezvényház
És Rómeó és Júlia…
Október 3. kedd 18.30 óra

Ketten vannak a világot jelentő deszkákon: NagyKálózy Eszter és Rudolf Péter. Varázslatos játékukkal életre keltik Shakespeare világát. Testük egyben
a díszlet is. Gesztusok, mozdulatok fantáziadús
jelrendszerével változnak egy pillanat alatt figuráról
figurára.
Főnix Fészek Műhelyház
Országos Könyvtári Napok (Október 3-8).
Október 3. kedd
10 óra Lukoviczki Réka – A Robotlány
– interaktív előadás középiskolásoknak.
17 óra: Doboss Gyula: A Merza-unoka című
könyvének bemutatója.
Október 4. szerda 10 óra
A boldogság forrása. Elmebajnokság a szellemi
frissességért. Játékos könyvbemutató a helyi
Idősek Nappali Otthon gondozottjainak.
Október 5. csütörtök 10 óra
Barátok a víz és a tűz? Az óvodásoknak a helyi tűz-

oltóság segítségével interaktív bemutató a könyvtár
udvarán. (Regisztrációhoz kötött!)
Az állatok és a víz. A Jászberényi Állat- és Növénykert zoopedagógusainak bemutatója. (Regisztrációhoz kötött!)
Október 5. csütörtök 17 óra
Winkler Márta – Örömre nevelni könyvbemutató.
Harcos forradalmár és szelíd tanító néni, az első
magyar alternatív iskola, a Kincskereső megalapítója. (Regisztrációhoz kötött!)
Október 6. péntek
Petrencések a Víz utcából. Néphagyományok, népszokások a Jászságban, interaktív délután a Petrence
Táncegyüttessel.
Október 7. szombat
A természet forrásai. Megújuló energiaforrások
könyvkiállítás és előadás.
Jászberényi Városi Könyvtár
Könyvbemutató
Október 5. csütörtök 16 óra

A két világháború között működött a fővárosban
dr. Czettler Jenő akadémikus, országgyűlési képviselő vezetésével a Jászságból elszármazottak szervezete.
Az egykori egyesület negyedszázados tevékenységét
összegzi dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna új
könyve.
Jászberényi Városháza díszterme
Az aradi vértanúk emlékezete
Október 6. péntek 16 óra
Megemlékezést tartanak a Jászberényi Kossuth
Népdalkör és Jász Lovas Bandérium közreműködésével. Emlékbeszédet mond dr. Ócsai Antal.
Mártírok úti híd, emlékfasor
14. Berényi Borünnep
Október 6. péntek 18 óra
Már 14. alkalommal várják a régi és új borbarátokat
a Coop Áruház átriumában, ahol ismét borászok
kínálják majd boraikat.
Coop Áruház átriuma

Októberi sportprogramok
Október 11. szerda 19 óra
Bercsényi úti játékcsarnok. NBI A, kosárlabda mérkőzés: JP-Auto Jászberényi KSE –
Falco-Szombathely
Október 15. vasárnap 15 óra
Városi stadion. Jászberényi FC – MTK Budapest II. NB III-as labdarúgó mérkőzés.

zetközi taekwon-do kupán a magyar élvonal
mellett szomszéd országok taekwon-do klubversenyzői vesznek részt több versenyszámban.
Október 22. vasárnap 18 óra
NBI A, kosárlabda mérkőzés: JP-Auto Jászberényi KSE - Zalakerámia ZTE

Október 13. péntek 19 óra
Bercsényi úti Játékcsarnok. Női röplabda
NB I. Jászberényi RK - Budaörs

Október 29. vasárnap 10 óra
Ifjúsági Ház NB II. Erkel csoport. Sakk
csapatbajnokság Jászberényi Sakk Kör – Pestszentlőrinc SK

Október 21. 8 – 19 óra
Bercsényi úti játékcsarnok. IX. Lehel Vezér
Open, III. Eperjesi Nándor Emlékverseny. Nem-

Október 31. kedd 19 óra
Bercsényi úti Játékcsarnok. Női röplabda
NB I. Jászberényi RK - Békéscsaba

ef. Zámbó István kiállítása és filmvetítés
ef. Zámbó Happy Dead Band koncert
Október 6. péntek 18.30 óra
18.30 óra: Filmvetítés
(Lehel Film-Szinház Sára Sándor terem)
Tisztaság fél egészség
(1997, játékfilmszerű videóimprovizáció)
20.00 óra: Kiállításmegnyitó
(Lehel Film-Színház emeleti galériája)
Változó állandó válogatás ef. Zámbó István elmúlt
két évtizedben született műveiből.
A kiállítást megnyitja: Telek Zsolt válságértelmiségi
ef. Zámbó István autodidakta képzőművész, több
műfajban is kísérletező alkotó (szobrászat, grafika,
zene, performance, film, multimédia).
21.00 óra: Koncert (Lehel Film-Színház CinePart
Club) ef. Zámbó Happy Dead Band. Önmeghatározása szerint kommandózenekar (mindenütt rajtaütésszerűen lépnek fel), zenei stílusában eklektikus
könnyűzene, jazz, szving, rhythm and blues, rock
and roll és még sok egyéb keveréke, szövegeiben
szürrealisztikus, expresszív.

Lehel Film-Színház
Arabesque zsonglőrszínház
Október 7. szombat 18.30 óra
Ashlee Male 2013-14-ben önkéntesként színjátszó
csoportokat vezetett Jászberényben. Hullahopp
karikára épülő zsonglőrszínházi előadását is itt
készítette.
Főnix Fészek Műhelyház
Egészséges Fejbőr koncert
Október 7. szombat 22 óra
Ismét Jászberény vendége lesz az Egészséges Fejbőr,
ezúttal egy jó hangulatot csináló vendéggel, a Turán
zenekarral.
Lord Söröző
„Szabó Magda 100” Agyigo színpadi est
Október 9. hétfő 19 óra

Szabó Magda születésétnek 100. évfordulója alkalmából látják vendégül a Spirit Színház előadását,
melyben az írónő verseiből és önéletrajzi ihletésű
prózaköteteiből hallhatunk részleteket.
Déryné Rendezvényház
Képzőművészeti kiállítás és vásár
Október 9-10. hétfőn és kedden
A Vándorfény Galéria vásárral egybekötött képzőművészeti kiállítást szervez kortárs alkotásokból.
Ifjúsági Ház

Meglepetés festmény
Október 10. kedd 17 óra

Október hónap műtárgyaként Sáros András családja meglepetés alkotását hozza el a festőművésznek,
amelyet először mutatnak be nyilvánosság előtt.
Sáros András alkotását a művész fia, Sáros László
György DLA Ybl-díjas építész mutatja be.
Szikra Galéria
Virtuózok Jászberényben!
Október 12. csütörtök 18 óra
Brahms, Prokofjev és Rossini művek friss, fiatal
tolmácsolásban. Előadók: Magyar Valentin- zongora, Sas Dániel- zongora, Antós Dénes- klarinét,
Demeniv Mihály- harmonika
Déryné Rendezvényház
Kisbolygók és fényes csillagok
Október 13. péntek 18.30 óra
Szűcs Nelli és Trill Zsolt színészházaspárt már több
előadásban is láthatta a jászberényi publikum. Ezúttal zenés, humoros betétekkel kiegészített beszélgetés részese lehet az érdeklődő közönség.
Főnix Fészek Műhelyház
Klubkoncert
Október 13. péntek 21 óra

Egy este két koncert – Stoned zenekar és a Chuck
Berry emlékzenekar. Vendég: Závodi János
Lehel Film-Színház, CinePart Club
Kórushangverseny
Október 14. szombat 15 óra
A Cantate Nobis Énekegyüttes 2016. március
13-ára meghívást kapott Jászberény németországi
testvérvárosába, Vechtába. A helyi Madrigálkórussal
(Madrigalchor Vechta) együtt Christoph Kirchberg,
ma élő zeneszerző, Missa de Requiem című
művének ősbemutatóját énekelték. A németországi ősbemutató nagy sikere után Jászberényben is
bemutatják a szerzeményt.
Nagyboldogasszony Főtemplom
Díszoklevél - Átadó Alumni Nap
Október 14. szombat 10 óra
A 100 éves fennállását ünneplő Eszterházy Károly
Egyetem Jászberényi Campus (valamikori Jászberényi Tanítóképző Főiskola) Díszoklevél-Átadó
Alumni Napot szervez (öregdiák nap) Program:
Díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusülés, dokumenfolytatás a 7. oldalon 
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 folytatás a 6. oldalról
tumkiállítás, fotókiállítás, sporttörténeti kiállítások
megnyitói, csoporttalálkozók.
EKE Jászberényi Campus

filmeket Demeter István fesztiváligazgató mutatja be.
20.15 óra: Egy fiúnak a fele – Hamza D. Ákos
filmje, magyar vígjáték, 1943
Lehel Film-Színház

Zorall koncert
Október 14. szombat 20 óra
A Zorall együttes 15 éves jubileumi turnéja keretében érkezik a Törpe színpadára.
Előzenekar: Generation Impasse.
Törpe Rock Club

Kulináris Filmklub
Október 19. csütörtök 18.30 óra
A Toni Erdmann című feliratos, német-osztrák
vígjáték vetítéséhez tiroli almás rétest kínálnak a
szervezők.
Lehel Film-Színház, Sára Sándor terem

Családi Játszóház Levendula Játszóház és Alkotóműhely
Október 15. vasárnap 9-11 óra
Tevékenységeik során elsősorban természetes
anyagokat használnak, igyekeznek az igényességre
törekedni, hogy a gyerekek minőségi, hasznos tárgyakkal és játékokkal távozzanak a programjaikról.
Lesz madárijesztő készítés, agyagozás, szalvétatechnikázás és kukorica morzsolás.
Lehel Film-Színház

Sündisznócska lovagol
Október 19. csütörtök 9.30 és 11 óra
A Nefelejcs Bábszínház mulatságos meséje a hatalmas mackó bácsiról, és a kicsi, de annál furfangosabb süniről.
Főnix Fészek Műhelyház

Családi Matiné – Süsü, a sárkány
Október 15. vasárnap 11 óra
A televízióból jól ismert egyfejű sárkány, a jóságos
Süsü kel életre a színpadon, hogy barátjával, a
királyfival járja végig kalandos útját. „Útitársuk” a
sok nagyszerű sláger és – remélhetően – a gyerekek
szüntelen nevetése.
Lehel Film-Színház
II. Európai Art Mozi Nap
Október 15. vasárnap
Premier előtti európai filmek a vásznon.
16.15 óra: Pál utcai fiúk
18.15 óra: Aurora Borealis – Északi fény
20.15 óra: Megtorlás
Lehel Film-Színház
Őszi Slam Poetry és Irodalmi est
Október 16. hétfő 18.30 óra
A slam poetry egy előadó költészeti verseny, amely
csakis szóban és leginkább élőben hatásos. Lesz itt is
slam verseny + Open Mic.
Meghívott költők, slammerek és egyben a zsűri
is: Kemény Zsófi, Laboda Róbert és Pion István
Lemezbűvész: Joe-Z
Lehel Film-Színház emelete
Subsurface – táncosnők a táncról
Október 16. hétfő 18.30 óra
A Zadam Társulat táncszínházi előadása.
Főnix Fészek Műhelyház
Bakancslista - A sivatagtól a füves pusztákig
Október 17. kedd 18 óra

Dr. Farkas Kristóf Vince Dzsingisz kán és öröksége kiállítás 50.000. látogatójaként egy mongóliai
utazáson vett részt. A kint töltött idő során járt a
füves pusztákon, a Góbi-sivatagban és az északi
hegyvidéken is. Az út során rengeteget tanult és egészen különleges élményekkel gazdagodott, amiről a
kedves közönségnek is szeretne képet adni.
Déryné Rendezvényház
A Lehel Film-Színház születésnapja
Október 18. szerda
2017 eddigi legnagyobb nézettségű filmjei
újra vásznon.
Nagyterem kínálata (kedvezményes jegyár):
16 óra: Gru 3 – amerikai animációs kalandfilm
18 óra: Kincsem – magyar romantikus kalandfilm
20.30 óra: A sötét ötven árnyalata – amerikai
romantikus dráma
Sára Sándor terem kínálata (díjtalan):
16.15 óra: Holnap lesz fácán – magyar vígjáték,
1974
18.15 óra: Válogatás a Nemzetközi Tudományos
Filmfesztivál nyertes filmjeiből. A fesztivált és a

Szent Vendel napja
Október 20. péntek 14 óra
A Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre minden évben szentmisével emlékezik a mezőgazdasági munkások és pásztorok védőszentjéről, Szent Vendelről a
Barátok templomában, az őt ábrázoló oltárnál.
Barátok temploma
Őszi Tárlat
Október 21. szombat 15 óra
A Magyar Festészet Napja alkalmából a Hamza
Múzeum Képzőművészet-barát Körének alkotó
tagjai munkáiból nyílik kiállítás. A tárlat november
18-ig látogatható a múzeum nyitvatartási idejében.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
MoltOpera - Hogyan éljünk túl egy operát?
Október 21. szombat 18 óra
Az opera műfaja olyan, mint a távoli rokon. Itt az
ideje, hogy bemutassuk neked ezt a távoli, nem túl
nagy lelkesedéssel várt rokont és segítsünk, hogy
rátalálj az értékeire. Fogsz nevetni.
Kicsit talán sírni is. De legközelebb már érdeklődéssel és örömmel fogod meglátogatni őt.
Déryné Rendezvényház
Nemzeti ünnep
Október 23. hétfő
9 óra: Ünnepi szentmise.
10.15 óra: Városi megemlékezés. Feleni kell! Mi
történt október 23-án? – Verses, zenés, tánccal
kísért történelmi visszaemlékezés. Közreműködik: Molnár László, Zelei Gábor, Kinczel József,
Besenyi Anna.
11 óra: Koszorúzás az ’56-os emlékműnél

Barátok temploma, Ferencesek tere
11.30 óra: Koszorúzás a Városháza falán elhelyezett emléktáblánál.
12 óra: Tiszteletadás és koszorúzás az ’56-os
forradalom és szabadságharc jászberényi hősei emlékére állított kopjafáknál a Fehértói temetőben.
18 óra: Szabadság, szerelem című magyar filmdráma ingyenes vetítése a Lehel Film-Színház Sára
Sándor termében.

Csillagászati előadás
Október 27. péntek 18 óra
Dr. Kóspál Ágnes csillagász tart előadást.
Jászberényi Városi Könyvtár
Pólika
Október 27. péntek 18.30 óra

Filharmónia hangverseny
Október 24. kedd 9 óra és 10.10 óra
Az ifjúsági hangversenyen a Ludas Matyit mutatják
be nemcsak iskolásoknak.
Ifjúsági Ház
Dumaszínház
Október 24. kedd 19 óra
Borsodi homályos – Aranyosi Péter önálló estje.
Az est – ahogy a címe is sugallja – a "provinciákról" érkezett „Borsodiember” története, ahol a
barátok és cimborák sztorijai fognak dominálni.
Homályosan, hiszen az alkohol és társai átfollyák a
történeteket!
Ifjúsági Ház
Vedd át az irányítást! – Oravecz Nóra előadása
Október 26. csütörtök 18 óra
Lehet, hogy úgy gondolod, pénz és lehetőségek
nélkül képtelenség átírni az életed, ám tévedsz. A
közösségi média világában mindenki egyenlő esél�lyel indul, pénz és kapcsolatok nélkül, akár egy pár
száz fős kis faluból indulva is felépíthetsz egy olyan
birodalmat, ami felszabadít, és megadja azt az életet,
amire mindig is vágytál. Az előadáson megtudhatod, hogyan!
Déryné Rendezvényház

Cigány sorsdráma, zenés vándorlás, Varga Klári és
Rusz Milán előadásában, Kovács
Apollóniáról a magyar és a cigány dal koronázatlan
királynőjéről.
Főnix Fészek Műhelyház
Halloween party
Október 28. szombat 21 óra
A parti zenét a Fülemüle Presszó Tribün Band
szolgáltatja. Jelmezverseny és italakció!
Lehel Film-Színház, CinePart Club
Kálmán Imre: A Cirkuszhercegnő
Október 29. vasárnap 19 óra
A Cirkuszhercegnő Kálmán Imre egyik legtöbbet
játszott nagyoperettje látható két részben. Szerelem,
csalódás, boldog egymásra találás - ahogy ezt egy
igazi operettől elvárható.
Lehel Film-Színház

Fórum
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A gének és a szerető család

2017. szeptember 28.

A jót akarni és tenni kell
Az élet olyan, mint a mese, ahol a jóság és ellentéte egymáshoz közel van.
Így volt ez 75 éve is, amikor a tőtevényi tanyavilág lakói az I. világháború
helyi áldozatait nem feledve emlékművet emeltek a tanyán.

Benke Sándornét szeptember 21-én
90. születésnapja alkalmából köszöntötte az önkormányzat nevében
Nagy András HEB elnök. A különleges alkalmon családjával együtt ünnepelt a szépkorú hölgy.
Szabó Lilla
Rendezett ház, szorgos kezekkel
gondozott udvar fogadott csütörtök
délután, aminek otthonosságát a viharos szél sem tudta elrontani, akárcsak
a Benke család jókedvét. Marika néni
örömmel várta Nagy Andrást, a Humán Erőforrás Bizottság elnökét, hiszen jól ismeri őt az Idősek Klubjából,
ahova 15 évig rendszeresen eljárt. A virágcsokor és a kormány által kiállított
oklevél átadása után a finomságokkal
megpakolt asztal köré ültünk, ahol emlékek hadát idézte fel a család.
Marika néni 4 testvérével együtt
Jászberényben született a család második gyermekeként. Két testvére Teréz és
Gizella közösen ünnepelhetett Marika
nénivel, azonban egyetlen fiútestvérük,
Sándor már az égből nézett le rájuk.
Szeretett férjével, Benke Sándorral
frigyre lépésük hajnalán, Jászboldogházán telepedtek le, és sok éven át tanyán
laktak, melyre a mai napig szívesen
gondol vissza. Mosolyogva mesélte,
hogy jól ismerte a község lakóit, hiszen dolgozott élelmiszerboltban, majd
nyugdíjba vonulásáig a boldogházi takarékszövetkezet kirendeltségének ve-

zetőjeként tevékenykedett.
A Benke házaspár mindig nagyon
összetartó, családszerető volt, így még
sajnálatosabb, hogy nem részesültek
gyermekáldásban. Az utódok hiányát
nyaranta pótolták a rokonok lurkói, a
keresztgyerekek, akik a mai napig szívesen idézik fel a tanyavilágot, a kemencében sült kenyér illatát, a rétestészta
nyújtását, melyet mákkal, túróval ízesített Marika néni. Szép élményként jött
fel a közös társasjátékozás, vagy épp az
önfeledt nótázás, táncolás, amit még a
nagypapa szerettetett meg a családdal.
Boldogházáról 33 év után férje javaslatára Jászberénybe költöztek, hogy
közelebb legyenek Marika néni testvéreihez, rokonságához. Az ünnepelt könnybe lábadt szemekkel mondta, hogy
boldog házassága 48 év után ért véget.
Mára az emlékek maradtak a meghitt
pillanatokról, a kirándulásokról.
Benke Sándorné kitűnő szellemi frissességnek örvend, a dereka sokszor fáj,
de ez sem gátolja meg abban, hogy precízen végezze a háztartási-, és a kert körüli munkálatokat, melyben szomszédja
is segít neki. Ahogy keresztlánya Katalin
mondta „a kert mindig virágzik” pont
úgy, mint a mosolygós Marika néni.
Idős köszöntésnél mindig kíváncsian kérdezzük, hogy mi lehet a hosszú
élet titka. Benke Sándorné szerint a géneknek köszönheti. Igaza lehet, hiszen
két héttel ezelőtt a szintén 90 éves unokatestvérét köszöntöttük születésnapja
alkalmából.

Az ügyfelek és a munka szeretete
A Lendvai Kft. közel negyed évszázada írta be magát a jászsági cégek történelmébe. A családi vállalkozás tevékenységének elismeréseként Lendvai
Miklós ügyvezető igazgatót szeptember 16-án, szombaton az év építőanyag kereskedője díjjal tüntették ki
a Területi Prima Díj gálaestjén.
szabó
A Lendvai társaság Jászjákóhalmán
1993-ban alakult, majd az évek során

jászberényi és jászárokszállási telephellyel bővült a cég. A főként tüzelő-,
és építőanyaggal foglalkozó kis-, és
nagykereskedés ügyvezető igazgatója a
szolnoki Szigligeti Színház színpadán
vehette át az elismerést szimbolizáló
oklevelet és aranymedált.
Hogyan érintette a kitüntetés?
Meglepett, mert ilyenre abszolút
nem számít az ember. Nagyon meghatódtam és a mai napig örömmel tölt el.
Mit gondol, mivel érdemelte ki a
díjat?
Úgy gondolom ehhez az elismeréshez, nagy szükség volt a családom
kitartó támogatására, kellett az ügyfelek és a munka szeretete, amire édesapám tanított meg. Negyvenhat éve
dolgozom, jó érzés, hogy a munkámat
megbecsülik. A családi vállalkozást 24
éve vezetem, az ügyfeleim mindig bizalommal fordulnak hozzám, én pedig
szívvel-lélekkel segítek nekik.
Mit jelent önnek ez az elismerés?
Sokat jelent, még nem volt ilyenben
részem. A gálaest óta többen felhívtak,
gratuláltak és ez nagyon jól esik. A díjátadó is felejthetetlen élmény volt, hiszen
több mint 450 ember elé kiállni díjazottként, mindenképpen büszkeséggel tölt el.

Néhány év múlva az új rendszer
nem nézte jó szemmel a tiszteletadás
módját. 2009 óta ismét tiszteletünket
fejezzük ki az áldozatok előtt. Az ünnepség műsoradóinak többsége sem
a tájhoz, sem az áldozatokhoz nem
kötődik. A lelkes kis csapat munkáját
látva Pócs János országgyűlési képviselő parlamenti látogatásra hívott meg
minket, amit örömmel és köszönettel
elfogadtunk.
A tanya adta hátrányokkal az itt
lakók ma is küzdenek. A helyi ünnepségről többségük hallomásból utólag
értesült, mert a postaládájukba nem
került bele a Jászkürt Újság. A hátrányos helyzetüket a távolságon kívül a
helyenként már-már járhatatlan földutak is növelik. Ezt nemcsak a dűlő
utak fölött összehajló fák ágai, hanem
az utak összeszűkülését előidéző bozótos fabenövések is okozzák.
Nyolcvan évvel ezelőtt az itt lakók a
hit erejével – az akkor már bontás alatt
álló templomuk idején – felépítették
a harangozó házzal ellátott, közösségi
házat, a kört. Ismeretterjesztő előadásokat, bálokat, műsoros esteket tartot-

tak. Elődeink is igényelték a közösségi
életet. Homokon a templomkertben
ma is áll ez az épület. Az államosítás
után iskolai tantermeket alakítottak ki
benne. Kiszolgálta a szőlőgazdaságot, a
TSZ-t, a munkásőrséget.
Ha egy teremnek elvégeznék a tisztasági meszelését, a tanyák villamosítási programjával villanyt kaphatna az
épület, az itt élők közösséggé formálásában sokat segíthetne. A cserkészek is
kulturáltabb környezetben tarthatnák a
foglalkozásaikat.
Őseink munkáját, hitét tartanák
tiszteletben. Becsüljük meg az általuk
létrehozott építményeket. Napjainkban is kell a pusztában a kereszt. Egyet
se hagyjunk bedőlni, még akkor se, ha

Költségvetési víziók

Évadnyitónak nevezett sajtótájékoztatót tartott szeptember 11-én pártja Táncsics Mihály utcai irodájában
Balogh Béla MSZP-s önkormányzati képviselő. Témája a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság elnökeként a
város soros költségvetésével volt kapcsolatos.

van, aki ezeket az építményeket a legszívesebben törölné a földről.
A sok hátrány edzi is az embert.
Példa erre országgyűlési képviselőnk,
aki szeptember 6-án a látogatásunk
idején elmondta, hogy – ha rövid ideig
is – diákja volt a tőtevényi iskolának. A
hátrányos helyzetből is van kiút, ha nagyon akarja az ember. Kemény, kitartó
munkával a tanyáról is el lehet jutni az
országházi feladatok végzéséig. További munkájához jó egészséget, kitartást
kívánunk!
A jóságot nemcsak gyakorolni kell,
hanem tudni kell elfogadni is. Ne csináljunk mindenből politikát. Tegyük
szebbé az életünket!
Katona Katalin

a szennyvízre, ivóvízre, utakra és más
egyéb közművekre. Elgondolkodtatónak nevezte, hogy milyen előkészítettsége van bárminek. „Amikor a város
úgy akar felvenni négy milliárd forint
hitelt, amelynek egy nagyobb léptékű
közműfejlesztés az egyik legfontosabb

folytatni és ennek eredményeképpen
lehet kialakítani majd a döntést. Ez
azért érdekes, mert különböző „jelekből” Balogh Béla azt látja, nemcsak egy
sima hitelkérésről van szó, hanem annak a törekvésnek felvezetéséről és végrehajtásáról, hogy az önkormányzat ne
az OTP-vel, hanem az MKB-val legyen
pénzügyi kapcsolatban. Mint elmondta: „Fogadni mernék rá, ha a hitelfelvé-

feladata, hogy 10-20-70 milliót nem
tudnak erre elkölteni, mert nincs előkészítve, nincs rá kapacitás, nincs megtervezve, akkor miről beszélünk?”
Ha már szóba került a hitelfelvétel,
elhangzott, hogy valószínűsíthetően
a két megfelelő ajánlattevővel – OTP
Bank és MKB – tárgyalásos eljárást kell

telt az MKB biztosítja, a számlevezetés
is előbb-utóbb átkerül oda.”
Befejező gondolatként Balogh Béla
elmondta, hogy a város költségvetése az
OTP-nél jó kezekben és biztonságban
van most is. Valamint reményét fejezte ki, hogy az általa felvázolt lehetőség
nem fog valóra válni.

demeter
Miért évadnyitó? Balogh Béla szerint, bár az önkormányzat éves költségvetést készít, ennek ellenére úgy tűnik,
mintha működése szeptembertől júniusig tartana, aztán „nyári szünet” következik.
Az, amiről ezúton szeretné tájékoztatni a lakosságot, az a feltételezése,
hogy olyan történt, történik az elmúlt
fél évben a költségvetésben, ami nem
szokványos. Valós problémának látja,
hogy az év végére a tervezett éves adóbevételtől durván számolva 200 millió
forint adóelmaradás, -hiány várható,
ami jövő év elején a likviditást veszélyeztetheti. Ilyennel az elmúlt időszakban nem kellett szembenéznie a városnak.
Szerinte a költségvetésben olyan
közműfejlesztés előirányzat csökkentések szerepelnek, amit egyébként rá
lehetett volna fordítani már ez évben

Évfolyam
találkozó

Szeptember 16-án az egykori Kállai Éva Gimnázium és
Mezőgazdasági Szakközépiskola hajdani négy osztályának
„öreg diákjai” gyűltek össze
50 éves érettségi találkozóra a
Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola és
Gimnázium ebédlőjében. Jó
időben, jó ebéd mellett tanáraikkal közösen elnosztalgiáztak az elmúlt fél évszázadról és
az azt megelőző négy évről.

Hirdetés

2017. szeptember 28.
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Csatlakozz hozzánk!
•
•
•
•

ha minimum 8 általános végzettséggel rendelkezel,
megbízható vagy,
önállóan, pontosan dolgozol,
vállalsz 3 műszakot,

akkor nálunk a helyed!

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•
•

azonnali belépési lehetőség
cafeteria juttatások
hosszú távú, stabil munkalehetőség
ingyenes buszjárat
kedvezményes fitness belépő
előmeneteli/karrier lehetőség
bérezés: *bruttó 1.034 -1.350 Ft óradíj
(bruttó 180.000-235.000 Ft/hó)
+ CAFETERIA + Egészségpénztári hozzájárulás

Jelentkezés: Telefon: 06-57/531-825

E-mail: zskaszab@bundyrefrigeration.com

*átlagos juttatásokkal kalkulálva

A

Októberi
véradások

Metálplaszt Kft.

jásztelki telephelyére

TARGONCÁST

www.metalplaszt.hu

okt. 2. Jászberény, FORTACO Zrt.,
Sportpálya u. 1., 9.30-13.00
okt. 2. Jásztelek, Műv. Ház,
Szabadság u. 69., 14.00-16.00
okt. 5. Jászberény, Terplán szki.,
Szabadság tér 4., 8.00-12.00
okt. 5. Jászárokszállás, FAURECIA Kft.,
Ipari út 2., 13.00-16.00
okt. 6. Alattyán, Műv. Ház, Kossuth u. 28.,
10.00-16.30
okt. 9. Jászberény, Liska Erősáramú szki.,
Rákóczi út 13., 9.00-13.00
okt. 10. Jászberény, Tűzoltóság,
Jákóhalmi út 11/a, 9.00-12.30
okt. 10. Jászberény, Honvéd Jász Kaszinó,
Bercsényi u.27., 13.30-16.00
okt. 17. Jászboldogháza, Műv. Há,
Rákóczi út 9., 14.00-17.00
okt. 19. Jászladány, Műv. Ház,
Kossuth L. u. 110., 14.00-17.00
okt. 20. Jászdózsa, Orvosi rendelő,
Hajnal u. 5., 9.00-12.00
okt. 20. Jászberény, JÁSZ-PLASZTIK Kft.,
Necső telep 5., 13.00-16.00
okt. 24. Jászárokszállás, ROSENBERGER Kft.,
Rosenberger K. u. 1., 10.00-16.00

keres
Elvárás: Targoncavezetői engedély

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.

TARGONCAVEZETŐ
és
RAKTÁROS
munkakörbe
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A mesék biztató ereje
Beck Andrea, a Titokmesék írója látogatott el múlt hét csütörtökön városunkba, ahol alsó tagozatos rajongók
lelkes hada várta őt a Déryné Rendezvényház dísztermében.
Kazsimér Nóra
Izgatott zsibongás és türelmes
tanító nénik intő szavai töltötték
meg az írónőre való várakozás perceit. Mindenki a Titoktündérek
gazdájára volt kíváncsi, aki megérkezését követően egy interaktív
diavetítés keretein belül rögvest be
is mutatta képzeletbeli barátait és
varázskellékeiket. Lola, Lotti, Helen
és az undok tündér Carola kalandjai
a pozitív gondolkodást és az önbizalom növelését hivatottak fejleszteni
a mese eszközei által. Beck Andrea
életét fiatal kora óta végigkísérte az
írás és a hétköznapi emberként egyaránt
fontosnak vélt „soha ne add fel” szemléletmód, melynek maguk a könyvek is
köszönhetők. Elmondása szerint éppen
az adta a kötetek ötletét, hogy gyermekkorából hiányolta a bíztató, magabiztosságot és bátorítást üzenő történeteket,
ezért felnőttként úgy vélte, már egészen
kisgyermekkorban szükségesek az efféle írások. Célja, hogy hitet és bizalmat
nyújtson, hogy meséivel minél hamarabb
életre szóló erőt és segítséget adjon a gyermekek és szüleik számára is. Bár könyveit
a sorozatos elutasítások után már magánkiadásban forgalmazza, számos elismerése mutatja, hogy mai világunkban talán
az a legfontosabb, hogy mások helyett
is higgyünk magunkban. Beck Andrea
jelenleg a hatodik Titoktündér résznél
tart, melyet hamarosan a hetedik, még
nyomdában pihenő rész követ majd. A

diavetítés során a tündéreken kívül egyegy történetbe is bepillantást nyerhettünk, melyek tanulságait az írónővel közösen tárhatták fel a gyermekek. Carola,
az undok tündér egy percig sem hagyott
nyugtot és a diasorban elrejtett humoros
képeken keresztül igyekezett borsot törni a hallgatóság orra alá, így a bemutató

végéig elűzése folytonos feladatnak bizonyult. A gyermekek felszabadultan dobbantottak, csengettyűztek és tapsoltak,
hogy a gonosz Carola – aki a rossz kedvért, lámpalázért és a szomorú érzésekért
felel, még véletlenül se térhessen vissza.
A könyvbemutató végén a résztvevők kérdéseket tehettek fel Andreának,
aki készséggel válaszolt a találékonyan
megfogalmazott mondatokra. Megtudhattuk, hogy munkáját ma már teljesen
az írás teszi ki, hogy valószínűleg még
rengeteg művel fog jelentkezni és hogy
a történeteket nem más, mint a saját
titoktündére sugdossa a fülébe. Búcsúzóul a legújabb Titoktündér kötet egyik
meséjét is meghallgathattuk, melyet a
jelenlévők előtt még senki sem ismerhetett. Mindenki vidáman, önbizalmat adó
varázskaviccsal a zsebében térhetett haza
az önfeledt délutánról.

2017. szeptember 28.

Nyitott Templomok Napja
A jászberényi Keresztény Értelmiségiek csoportja (KÉSZ) is bekapcsolódott
az Ars Sacra Fesztivál-Nyitott Templomok Napja nemzetközi városmissziós
rendezvénysorozatba, melyet az Ars
Sacra Alapítvány szervez.
Buschmann Éva
A fesztivál minden év szeptember
harmadik hétvégéjén kezdődik, a Kulturális Örökség Napjával együttműködve. Célja a különböző művészeti ágakon
belül felszínre hozni és népszerűsíteni a
szakralitást (isteni, szent, vallási). A fesztiválhoz az ország legnagyobb múzeumai,
kiállítóhelyei, galériái, színházai, templomai, kulturális központjai, egyházművészeti gyűjteményei csatlakoznak.
A helyi KÉSZ tagjai és más érdeklődők előtt nyitott volt a Főtemplom
szeptember 16-án, szombaton délután.
A jászberényi esemény Hortiné dr. Bathó
Edit Ph.D néprajzkutató, a Jász Múzeum
igazgatója diavetítéssel színesített előadásával kezdődött, amelynek címe: Üzenet
a múltból…a Nagyboldogasszony templom kriptájának titkai – volt. Vargáné
Deme Katalin KÉSZ elnök köszöntötte a
megjelenteket és az előadót.
Hortiné dr. Bathó Edit előadását felvezető szavaiból megtudtuk, hogyan is
kezdődött ez a helytörténetileg, néprajzilag érdekes kutatás. Elmondta, hogy tudomásukra jutott, hogy a Nagytemplom
alatti 100 fülkés kripták felszámolásra kerülnének. 2007-ben kaptak lehetőséget,
az akkori apátplébánostól dr. Medvegy
Jánostól, hogy ezeket a 18-19. századi
sírokat régészeti, múzeumi feltárás alá
vonják. Felszámolás alá kerültek volna,
hiszen 30 évente ennek kell történnie. A
csontokat ezt követően onnan el kellett

volna távolítani, s temetőbe elhelyezni azokat. 2007 februárjában kezdték
el a munkálatokat, kevés anyagi forrás
mellett, a jászberényi kollégák segítséget
kérték Pestről, Szekszárdról is. Egy hétig
tartott a kutatás, amelyből sok minden
kiderült az akkori vallási életről, temetkezési szokásokról.
„A jászberényi Nagyboldogasszony templom elődje
már 1332-ben állott. 1772ben földrengés pusztította.
1774-1782 felépítették az
új templomot barokk stílusban. A jászok kürtjét is a
régi templomban őrizték.
A Nagytemplomot temető,
azaz cinterem vette körül.
Az állandó földbolygatások a
templom falának nem tettek
jót. A 18. század végén temettek utoljára a cinterembe,
majd felszámolás alá került. Akkor még
nem volt a templom alatt kripta. Javaslat
született arra, hogy kriptát kell valahol
építeni, s így esett a választás a templom
alatti területre. 1782. július 28- án gróf
Eszterházy Károly püspök szentelte fel
a 100 férőhelyes kriptát.” – mondta az
előadó, akitől azt is megtudtuk, hogy a
kriptába nem akárkiknek volt joga temetkezni. Főként jogi végzettségűek,
preceptorok, papok, orvosok, jászkapitányok kaptak ott helyet.
Hortiné dr. Bathó Edit elmondta,
hogy 47 fülkét tártak fel. A kripta bejárata nagyon meredek, így nagy problémát
jelentett a leleteket onnan kivenni. A
Jász Múzeum életében még ilyen feltárási
munkálat nem volt. Nehezítette a dolgot
az is, hogy odalent nagy volt a páratartalom a közeli Zagyva folyó miatt. A testek
elenyésztek, a csontok egyáltalán nem

tudtak megmaradni. negyven koporsó
került elő, s ezekben találtak egyebek mellett zsinóros posztót, dolmányt, fátyolos
főkötőt, hajtűt, nyakbavaló kendőt, papi
stólát, olvasókat, steklis fasarkú cipőt,
üröm csokrot. Újabb gondot jelentett a
146 feltárt lelet restaurálása. Jászberényben a Jász Múzeumban nincs restaurátor,
ezért a szolnoki Damjanich János Múzeumba szállították. Több éves, 5-6 éven
át tartó folyamat volt ez. Az előadás záró

részében diakockák villantak fel ezekből
az „újjászületett” darabokból, leletekből.
Egyebek mellett láthattunk restaurált halotti ruhát 1831-ből, főkötőt stb.
Az előadó végül elmondta, hogy időszaki kiállítást is rendeztek 2011-ben a
Jász Múzeumban, ahol a feltárt kincseket
megnézhette a nagyközönség.
A rendezvény folytatásaként az érdeklődőknek lehetőségük volt a Nagytemplom alatti jelenlegi kriptákat megtekinteni Besenyi Vendel helytörténeti
kutató vezetésével, illetve a helyi cserkészek segítségével a templomtoronyba
felmenni.
A jászberényi rendezvényt az este 19
órakor kezdődő szentmise zárta, amelyet
Szántó József apátplébános celebrált. Elmondta, hogy a templom mindig nyitva
áll mindenki előtt. A templomból áldást
meríthet Isten népe.

Ajánló

2017. szeptember 28.
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A látvány mögötti tartalom
Egy fiatal, pályája első évtizedét bemutató festőművész állt képeivel
közönsége elé, szeptember 19-én dél
után a Szikra Galéria időszaki kiállítások sorozatában. Varga József Zsolt
képein az ember és a környezet viszonyát tanulmányozhatják az érdeklődő műkedvelők.
Demeter Gábor
A Szolnoki Művésztelepről érkezett
névrokon és alkotótárs Varga Erik (Riki)
festőművész, basszusgitáron előadott
zenei performencei adták meg, és színesítették a kiállításmegnyitó hangulatát.
A házigazda szerepében Szikra István
köszöntötte az egybegyűlteket Varga József Zsolt egyéni kiállítás megnyitója alkalmából és elmondta: A Szikra Galéria
és a művész között nagyon jó az együttműködés, hiszen számos alkalommal
segített a megszerzett festmények tisztításában, képkereteik rendbetételében.
Góg Zoltán a Jövőkép Alkotók
Egyesület vezetője, az esztendő nyarán
Egri Mária művészettörténész tollából
megjelent, Varga József Zsolt festészetét bemutató és sok alkotását ábrázoló színes kötetből olvasta fel a művész
rezüméját. Amit, ott élőben látva a
képeket érdemes volt meghallgatni és
átgondolni. Egri Mária sorai megmutatták, hogy Varga József Zsolt különös
forma és színvilága kortárs képzőművészetünkben jelentős figyelmet érdemel.
Vizuális felfoghatóságuk alapján mun-

káit nagyjából két csoportba sorolja.
„Az egyikben az ember jelenik meg, a
másikban a szoba a sarokkal, az ablakkal, és amit odakint látunk. Képeinek
látványa szokatlan, ugyanis munkáit
nem a természetelvű realizmus, a látványt tükröző táj, figurális alakfestés
határozza meg. Vásznait nem a körülöttünk burjánzó természet, a tárgyi
világ ösztönzi. Művészetével kizárólag
az ember belső létezésére, személyiségére, hitére koncentrál. Szimbólumtára, képi jeleinek forrása is a keresztény kultúra kátéja, a Biblia, forrása a
hit, Istenben, vallásban, családban, az
ember eredendő jóságában. És abban,
hogy fajtánk fennmaradása az egymás
iránti tolerancia, önzetlen elfogadás,

tisztelet, szeretet és segítőkészség függvénye. Tömbös, körvonalaikkal jelzett
alakjain, fejein mindig az a vonal, szín
kap hangsúlyt, ami a lényeges üzenetre, a látvány mögötti jelentésre utal. A
személyes karaktert nélkülöző emberformák, fejek, körül rajzolt és színnel
kitöltött szemek, orr, egyvonalas száj
hordozói mindannak, amiről a művész
lényegében szólni akar.”
A megnyitó záró, mégis leglényegesebb részében a közönség egymás (és
debrői borok) társaságában körbejárta
a kiállított festményeket. Elmerengve
a művész ösztönzőin, színformákból,
vonalakból alakított jelrendszerének
mögöttes tartalmain. A tárlat megtekinthető október 10-ig.

Tanulmányút Oszétiában

helyét Ceiben, és Dél-Oszétia 800 éves
templomát.
Jancsik Balázs régészhallgató a múzeumokról és az örökségvédelemről mesélt.
Elmondta, hogy Oszétiában mindenki
számon tartja a jász rokonságot, történelmüket jól ismerik, hagyományaikat nem
csupán őrzik, de ma is aktívan megélik.
Politikailag instabil helyzetükből adódóan megmaradásuk záloga identitásuk,
ezért nemzeti öntudatuk éberen tartása
minden fórumon jelen van. Ezért vannak
kiválóan felszerelt, modern múzeumaik,
mementóként meghagyott lövedékek
ütötte házfalaik, akár az iskola udvarán
található gondozott temetőik. A múlt és a
jelen szoros szimbiózisban él Oszétiában.
Az épített örökség része a tájnak, a hagyomány a mindennapi életnek.
Cseh Dániel színes élménybeszámolója az utazás lazább oldalát mutatta be.
Az oszét vendégszeretetből fakadó fenséges lakomákkal tarkított fogadások, a
tánctanítások, a közös nótázás, próbálkozások a pirogsütő körül mind-mind
felejthetetlen élmények, és a személyes
kapcsolatokat erősítő momentumok
voltak. Az előadók elmondták: valódi
barátságok szövődtek a projekt résztvevői
között, és a tudományos ismereteken túl
értékes emberi kapcsolatokkal is gazdagodtak valamennyien.

Mára bizonyossá vált a nézet, hogy
a jászok a Kaukázusból menekültek mielőtt otthonra leltek itt, a Kárpát-medence magyarjai között. Az őshaza népének
egy része nem vállalta a hosszú utat, ők

Balázs régészek, valamint dr. Farkas Vince
Kristóf illetve Cseh Dániel történészek és
Erdő Éva tolmács utazhattak a Kaukázusba nemzetközi kulturális tudományos
projekt meghívottjaként.
A négy fiatalember négy szemszögből
mutatta be a tudományos kirándulást.
Elsőként Gulyás András a delegáció vezetője, az oszétek szerint a histar (korelnök),
kapott szót a beszámolóra. Elmondta,
hogy a találkozón a jászok mellett grúz,
török, tadzsik, ukrán, litván, görög, francia, kazah elszármazottak vettek részt. A
sajtótájékoztatókkal, hivatalos megjelenésekkel, tudományos kerekasztal beszélgetésekkel tarkított konferencia célja

inkább elbujdostak a hegyek között, és
leszármazottaik ma is ott élnek Oszétia
területén. Úgy tudják, hogy több száz
évvel ezelőtt a népcsoport egy része elvándorolt, és Európa szívében ma is őrzi
a hagyományokat. Tóth János egykori
múzeumigazgatónak köszönhetően mi
jászok is értesültünk a távoli rokonok
létezéséről. A kétezres években zajló háború egy időre megszakította a népek
közötti közeledést, de Termina Tuajeva
oszét filmrendező 2007-es látogatásával
új fejezet nyílott a kutatásokban, és a
lendület azóta is töretlen. Évente érkeznek hozzánk csoportok a távoli őshazából
vagy a jászok delegációja vendégeskedik
Vlagyikavkázban és környékén. Augusztus 6 és 16 között az önkormányzat támogatásával Gulyás András és Jancsik

a kapcsolatok mélyítése, a személyes kapcsolatok kiépítése, az ország és népének
megismerése volt. Hozzátette, a kiemelt
tisztelettel fogadott jászok meghívást
kaptak a következő föderációs találkozóra, miniszteri felajánlást kaptak látogatásuk támogatására, és szóba került a
testvérvárosi kapcsolatok kiépítése.
Dr. Farkas Vince Kristóf vetített
képek kíséretében az építészet, a hagyomány és a természet szépségeibe avatta
be az érdeklődőket. A fotók bemutatták
Dzigviszk 600 éves templomát, rejtélyes barlang erődítményeit, a jellegzetes
temetkezési építményeket. Megtekinthettük Hidibusz kolostorát, őrtornyait,
Bocce tájba illeszkedő luxuséttermét,
Rekom titkos szentélyét, a nari gyógyvizes forrásokat, az asztronauták üdülő-

A Kaukázus égbenyúló hegyeinek
ölelésében fekszik az alánok földje,
Oszétia. Augusztusban egy nemzetközi projekthez kapcsolódóan a Jász Múzeum delegációjaként négy fiatal látogatott el a jászok őshazájába, melyről
kedden esete tartottak úti beszámolót
a múzeum vendégeinek.
kárpáti

Heti programajánló
● Idősek Napja
Időpontváltozás! Szeptember 28-án,
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 Zagyva-Hajta 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.
● Mihály napi vásár
Szeptember 30-án, szombaton 15 órakor Jászberény Város Óvodai Intézménye
Mihály napi vásárt szervez a Központi
Óvodában.
● 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. 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.
● Könyvbemutató
Október 5-én, csütörtökön 16 órakor
mutatják be dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna legújabb könyvét Jászok Egyesülete
Budapesten 1921-1946 címmel, a Városháza Dísztermében.

A Reformáció ötszáz éve

Október 12-én, csütörtökön 10 órától
a jászberényi városháza dísztermében
A Reformáció 500 éve – A felekezeti
súrlódásoktól a megbékélésig címmel
konferenciát rendez a Jász Múzeum, a
Jász Múzeumért Alapítvány és a Jászberényi Református Egyházközség.
Köszöntőt mond: Szabó Tamás, Jászberény Város polgármestere, Pócs János,
a Jászság országgyűlési képviselője, Bertalan János jászkapitány. A konferenciát
megnyitja Kocsev Miklós professzor, a
Károli Gáspár Református Egyetem dékánja.
● Előadások 10 órától:
• A Reformáció megjelenése Magyarországon (dr. Dienes Dénes professzor,
a Sárospataki Református Kollégium
Tudományos Gyűjtemények igazgatója),
• A Reformáció és a Jászság (Horváth
Gergő, a MNL Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Levéltár levéltárosa),
• A református egyház tárgyi emlékei a
Jászságban (dr. Farkas Kristóf Vince, a
Jász Múzeum történész-muzeológusa),
• Kazinczy Ferenc és Jászberény kapcsolata – Az ún. vegyes iskolák ügye
(Metykó Béla helytörténeti kutató),
• Protestáns ifjúsági mozgalmak Magyarországon 1900-1944-ig (Dr.

Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke),
• A Reformáció hatása a katolikus egyházra (Dr. Novák István címzetes kanonok).
• 15 órakor ünnepi istentisztelet a Református templomban. Az Istentisztelet végzi: Mező István református lelkipásztor. Áldást mond: Szántó József
apát plébános.
● A Presbiteri Szövetség konferenciája
Október 14. szombat 9 órától 15
óráig. A Magyar Református Presbiteri
Szövetség 2017. évi harmadik konferenciája. A konferencia témája: presbiterválasztás, mint a gyülekezetépítés elsődleges módszere. Jászberényi Református
Egyházközség
● Ünnepi istentisztelet
Október 15. vasárnap 10 óra. Ünnepi
istentisztelet, amelyen prof. dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora hirdeti Isten igéjét. Református templom
● Hálaadó istentisztelet
Október 29. vasárnap 10 óra. Újbori
hálaadó, úrvacsorás istentisztelet. Református templom
● Reformáció napja
Október 31. kedd 18 óra. Reformációi
ünnepi istentisztelet. Református templom

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

12. oldal

Színes levél formál ezernyi virágot
Csütörtökön megélénkülhet a keleties szél, délutánra 18-22 fokot mérhetünk. Hétvégére közepesen felhős
lesz az ég, csapadék nem valószínű.
Hűvös hajnalokra kell számítani 8-10
fokra is lehűlhet a hőmérséklet. Jövő
hét elején marad a változó idő, többnyire napos órákkal.
Szeptember 29-én Mihály napja.
Az őszre és a télre is mutat, ha ezen a
napon dörög az ég, akkor szép lesz az
ősz, de nagy tél következik.

Jobb volt Putnok Csinos lányok, remek hangulat
A Magyar Kupából való kiesés után,
új szakvezetővel, Arany Lászlóval
utazott el városunk labdarúgó csapata a Putnok elleni mérkőzésre.
Az első félidőben fogást keresett
mindkét csapat, egy kihagyott helyzetünkkel. A második játékrész elején az
ellenfél két gyors gólt lőtt. Mile Krisztián szépített, (2-1). Később Szilágyi
nagy lövését bravúrral ütötte ki a borsodiak kapusa, majd később is volt még
lehetőség, de az eredmény maradt.
Putnok FC - Jászberényi FC 2-1

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

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

október 4. szerda
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

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

október 5. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

október 6. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

október 2. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 7. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 3. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 8. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
szeptember 30. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Júlia
Jb., Korcsolya 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.

Lapzárta után érkezett
Déryné emlékünnepség
Szeptember 29-én, pénteken 16 órakor
ünnepséget szerveznek Déryné Széppataki Róza emlékére a Jász Múzeumban. A
színésznőre emlékezik Hortiné dr. Bathó
Edit múzeumigazgató, majd sor kerül a
Déryné-emlékplakettek átadására.

2017. szeptember 28.

Díszmadár kiállítás
Október 21-22-23-án az IDRE,
a Karcagi Díszmadártenyésztő
Egyesület, valamint a Jászberényi
Állat- és Növénykert díszmadár
kiállítást szerveznek az állatkert
oktatóházában.

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 V.V. 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.

Rövid hírek

Kyokushin karate. Siklóson rendezték az elmúlt hétvégén a Damashi Kupát,
ahol nagyszerűen szerepeltek a Yakuzák
SE karatékái. Agócs Tibor tanítványai 13
arany, 3 ezüst, és 2 bronzérmemmel tértek haza Jászberénybe.
Birkózás. Szeptember 23-án, Hajdúszoboszlón rendezték a Diák II. Szabadfogású Diákolimpia Országos Döntőjét,
ahol a Jászberényi Birkózó Club színeiben
Baráth Konor bronzérmet szerzett. Száraz
Tibor tanítványa 4 győztes és 1 vesztes mérkőzés után állhatott a dobogó 3. fokára.
Sakk. Jól kezdte az idei NBII-es bajnokságot a város sakkcsapata. Az ifjúsági
Házban lejátszott mérkőzésen biztos, fölényes győzelmet arattak. A Jászberényi
Sakk Kör - Salgótarján 8.5 - 3.5. Győzött: Darázs, Tajti, Sinka, Farkas, Csatári és Baranyi. Remizett: Blaskó, Hőgye,
Peredi, Nagy és Bujdosó.
Női labdarúgás. A Pest megyei
3/4 pályás labdarúgó bajnokság Keleti
csoportjában a múlt heti váci 1-0-ás vereséget követően itthon fogadta női csapatunk Zsámbok együttesét. Félidőben
a vendégek vezettek két góllal, amit a
berényiek a szünet után kiegyenlítettek,
ám a Pest megyeiek nem hagyták magukat és biztos győzelmet arattak: Jászberényi FC- Zsámboki SE 3-5

A Jászberényi Gimnasztika SE immár VII. alkalommal rendezte meg
a Jász Gimnasztika Kupát, szeptember 23-án és 24-én a Bercsényi úti
játékcsarnokban.
Ács Tibor
Mint azt Gyenesné Lékó Éva a
JGSE alelnöke elmondta, egyre népszerűbbé vált rendezvényük. Ezt mutatja az előzetes jelentkezés is, hiszen
17 egyesület több mint 220 versenyzője jelezte részvételét. Így kétnaposra hirdették a versenyt, mert a lebonyolítást képtelenek lettek volna egy
napba szorítani. Két külföldi – horvát
és ukrán – klub is élt a lehetőséggel,
így nemzetközivé avanzsálódott a Jász
Gimnasztika Kupa.
A tanítványok természetesen edzőik kíséretében érkeztek városunkba,
köztük a volt válogatott ritmikus gimnasztikázó, Vass Dóra is.
– Többnyire Budapest központú
ez a sportág, ezért én nagyon örülök,
hogy most már a Jászságban is van
ilyen magas színvonalú gimnasztika
verseny, mert ez nagyon ritka hazánkban. Én minden kislánynak javaslom,
hogy válassza ezt a sportágat. Egyrészt
mert a sport kitartásra nevel, másrészt
a ritmikus gimnasztika olyan női-

es alakot ad a lányoknak, amit más
sportággal nem nagyon lehet összeszedni. – nyilatkozta a ma is nagyon
csinos, 38-szoros felnőtt egyéni magyar bajnok.
A berényi egyesület 21 kislányt nevezett az általuk rendezett versenyre,
akik csinosan, jókedvűen mosolyogva
nagyon szép gyakorlatokat mutattak
be és nem mellesleg eredményesek is
voltak. Aranyérmet szerzett: Nagy Petra, Bugyi Ariella Zoé, Katona Laura és
Busai Bori. Ezüstérmet: Ország Ágnes,
Katona Dorina, Dobos Debóra, Virág
Vivien, Gyetvai Veronika és Montvai
Dorina. Míg Nagy Szamira és Márton
Rita nyakába bronzérem került. További eredmények: 4. Szebenyi Sára,
Jakab Laura, Kovács Kinga 5. Németh
Amarilla Dóra 6. Balogh Eszter 7. Szabó Dalma 8. Bugyi Amira 11. Juhász
Nóra 12. Gyenes Eszter.
– Nagy köszönettel tartozunk a
szülőknek, akik fáradságukat nem
kímélve mindent megtettek annak
érdekében, hogy az összes versenyző
és hozzátartozó jól érezze magát a kétnapos rendezvényen. Ugyanilyen nagy
hálával tartozunk támogatóinknak
is, hiszen minden versenyző boldogan egy-egy ajándékcsomaggal térhetett haza – mondta a verseny végén a
JGSE alelnöke, Gyenesné Lékó Éva.

Szombaton indul a kosaras szezon
Azt még a nyáron közre adtuk, hogy
az ún. „magyar mag” rendelkezésre áll
a jászberényi kosárlabdacsapatnál, viszont az idegenlégiósokra sokat kellett
várni, de végre ők is megérkeztek.
ács
A Jászberényi KSE felnőtt csapata
augusztus 7-én kezdte meg a felkészülést Nikola Lazic szerb vezetőedzővel és
Lo Elhadji Malic másodedzővel. Az előző szezon keretéből: Cseh György, Bazsó Brúnó, Czirbus József, Nyíri Dániel
és Szigedi Bence továbbra is bizalmat kapott, valamint a korábban Jászberényben
játszó Kerpel-Fronius Balázs érkezett vis�sza sikerei színhelyére. Továbbá több saját nevelésű játékos – Rékasi Bojta Bendegúz, Szabó Martin, Mondi Richárd,
Kaszás Márton, Novák Áron, Ágota Patrik
és Faragó Gábor csatlakozott a többiekhez
a felkészülés során. Még egy magyar fi-

atalember érkezett az itt lévőkhöz, nevezetesen Molnár Marcell. A 23 éves, 1-es
poszton bevethető játékos, aki korábban
Nyíregyháza, a legutóbbi idényben pedig
a MAFC kosarasa volt.
Az idegenlégiósok soraiban három
nemzet kosarasa található a kék-fehéreknél. Uros Lucic (34 éves, 207 cm)
szerb „magas ember” érkezett először,
aki hazáján kívül több külföldi klubnál megfordult. Pályára lépett többek között az EuroCup, illetve az ABA
Liga küzdelemsorozatában is. Keron
DeShields (24 éves, 190 cm) 1-2-es
poszton bevethető amerikai játékos, aki
2016-ban végzett az NCAA-ben szereplő Tennessee State Egyetemen. Tavaly
jött át Európába az olasz másodosztályban szereplő Latina Basket gárdájához.
Robert Brown (24 éves, 196 cm) szintén az USA-ban az NCAA-ben szereplő Virginia Tech, majd az UAB kosarasa
volt. Először Cipruson az Apoel Nico-

sia együttesében pattogtatott. Az erőcsatár és center pozícióban is bevethető
kosaras az előző idényt a Nagyvárad színeiben fejezte be, ahol csapatával részt
vett a Fiba EuroCup sorozatban. Ismet
Sejfic (24 éves 208 cm) bosnyák válogatott kosaras lesz a berényi gárda centere.
Aki nem ismeretlen a hazai mezőnyben,
hiszen a legutóbbi szezonban a PVSK
színeiben szerepelt. De korábban megfordult hazáján kívül a törököknél és a
litvánoknál is. Legutoljára pedig régi ismerősünk Miljan Rakic csatlakozott a
JKSE együtteséhez, akire ezúttal is irányítóként számítanak az edzők.
Mint azt Gulyás Csaba a JKSE elnöke elmondta, teljessé vált keretük.
Előző héten Debrecenben, az elmúlt
hétvégén pedig Zalaegerszegen vettek
részt a Göcsej Kupán. A bajnoki szezont hazai pályán kezdik szeptember
30-án szombaton, amikor a Körmend
lesz a JKSE vendége.

