Tvrutkoval a világ körül

Júlia a barakkban

Vélemények és fejlesztések

A népszerű író, újságíró képes
élménybeszámolóban mutatta be
kalandos riportútjait az ifjúsági Házban.
Cikk a 7. oldalon

A Főnix Műhelyház színpadán Ráckevei
Anna egy kommunista büntetőtábor
nyomorát jelenítette meg.
Írás a 6. oldalon

Szabó Tamás polgármester iráni
útjáról beszélt, valamint válaszolt
szerkesztőségünkbe érkezett kérdésekre.
Interjú a 3. oldalon
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Jászberény város lapja

Negyedszázad a színház megújításáért

Legyünk büszkék
1956 hőseire!

A színháznak óriási szerepe volt és
van is az emberiség újkori történetében. A magyar színjátszás anyjának, Déryné Széppataki Rózának
szülővárosában 25. éve működik az
Új Színházért Alapítvány. A negyedszázados jubileum kapcsán és napján
november 3-án, a színház és színjátszás köré szerveztek eseményeket a
Városháza dísztermében.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapján,
november 4-én a Huszárlaktanyánál felállított névtelen szovjet katona
emléktáblájánál hajtottak főt a hősök és áldozatok előtt.
Gergely Csilla

Demeter Gábor
Az Új Színházért Alapítványtól elválaszthatatlan, – hiszen létrehozója,
működtetője, kuratóriumának elnöke – Várszegi Tibor személye, aki az
elmúlt 25 év alatt az alapítványon keresztül is szerteágazóan tevékenykedett
a színházkultúra területén. Többek
között foglalatoskodott folyóiratok
kiadásával, előadások készítésével, koprodukciós feladatokkal is. Munkálkodásuk eredményeképpen tudott lábra
állni és működik 2009 óta befogadó
színház Jászberényben. Jelenleg ez a
Főnix Fészek Műhelyház.
Várszegi Tibor az alapítvány létrehozását megelőzően, – akkori munkahelyén, a Tanítóképző Főiskolán –
képzési programot indított el, melybe
a színészi műhelymunka egyes elemeit
próbálta bevonni, alkalmazni az oktatásban és a pedagógusképzésben.
1990-ben, elsős főiskolás hallgatókból
színjátszó csoportot alapított, és két év
rendszeres műhelymunka után színpadra léptek Boszorkányszombat című
előadásukkal, mellyel hazai és nemzetközi fesztiválokon díjakat is nyertek, és

meghívást kaptak az Erfurti Egyetemi
Színházi Fesztiválra is. Az elismerések
ellenére sem sikerült azonban elfogadtatni a pedagógus- és színészképzés
összeegyeztetéséből származó oktatási
programot a főiskolán, és végső soron
ez vezetett huszonöt esztendeje az alapítvány létrejöttéhez.
November 3-án péntek délelőtt, a
Városháza dísztermében gyűltek ös�sze nyilvános beszélgetésre az ország
minden szegletéből az 1992-ben, Pont
Színház néven bemutatkozott főiskolai
mozgásszínházi csoport tagjai. A találkozó alkalmával arról számoltak be,
miként tudták hasznosítani az egykori
műhelymunka során tanultakat pedagógusi tevékenységük és az élet egyéb

Angyalkerti sófalak
Jótékony hatású só-szobával gazdagodott a jászberényi Angyalkert Óvoda,
melynek ünnepélyes átadójára november 7-én délelőtt került sor. Az önkormányzati támogatású fejlesztés mintegy 1,4 millió forintból valósult meg.
Szabó Lilla
Több mint egy éve annak, hogy a
Kasza család támogatásával megnyitotta
kapuit a Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Angyalkert

Óvoda Tagintézménye. Az óvoda azóta is
töretlenül fejlődik és sikeresen bekapcsolódott a város intézményrendszerébe – erről
tájékoztatta a megjelenteket köszöntőjében Kis Istvánné intézményvezető.
folytatás a 3. oldalon 
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● Nemzetközi és belföldi szállítás.

területein. Mindegyiküknek meghatározó élménye volt ez az időszak.
Tudást és tapasztalatokat merítettek
az oktatási rendszeren kívüli kurzusokból, figyelmesebbek lettek önmaguk
és egymás iránt, ezzel figyelmesebbek
lettek a gyerekek iránt is, amit munkájuk vagy akár a gyereknevelés során
is alkalmaztak. Emberi- és önismeretet
kaptak, gondolkodásuk is megváltozott, több oldalról tudtak megvizsgálni helyzeteket. Egyikük a következőképpen fogalmazta meg, foglalta össze
tapasztalatait: A színház emberekkel
foglalkozik. Aki színházzal foglalkozik,
csak bölcsebb lehet.
Délután változatlan helyszínen,
de új szereplőkkel szimpózium kezdő-

dött, ahol a városvezetés és az önkormányzat képviselői mellett Jászberény
kulturális intézményeinek és szervezeteinek képviselői is megjelentek.
A tanácskozás témája a „Tudásszint
emelése a kultúra által”, témakörben
foglalható össze, melynek célja, hogy
felvezesse a magyar néplélektől távol
álló, szolgáltatásközpontú kultúráról
történő visszatalálást a belső szükségletből fakadó, külső beavatkozás nélküli, önerőből szerveződő közösségekhez. Ez annak belátását is feltételezi,
hogy a kultúra területén is azt tegyük,
amire valóban szükségünk van, és ne a
kiírt pályázatok elvárásaihoz igazítsuk
azt, amit tenni kívánunk.
folytatás a 2. oldalon 

Országszerte megemlékeznek november 4-én a szovjet támadásban elhunyt áldozatokról, mely napot 2013
óta a kormány hivatalosan is nemzeti
gyásznappá nyilvánított. Városunkban
a helyi áldozatok mellett az egykori
szovjet laktanya parancsnokának emléke előtt is tisztelgünk, aki életével fizetett a tűzparancs megtagadásáért, a helyiek védelméért. A parancsnok nevét
ugyan homály fedi, de amit tudni lehet tevékenységéről és a nap történéseiről, Besenyi Vendel helytörténeti kutató foglalta össze.
A Huszárlaktanya bejáratánál márványtábla őrzi emlékét az ismeretlen
szovjet katonának, aki katonáival 1956.
november 4-én hajnalban nem támadott a városra. Azt mondta, nem hajlandó a jászberényiekre támadni, hiszen ők
jó emberek, nem ellenségek. Dél körül
helikopter szállt le a laktanya udvarán
és felelősségre vonták, majd kivégezték
a parancsnokot. A várost három irányból támadták meg a szovjet csapatok, a
főtér csatatérré változott. A főtemplom
barokk tornyát tetején a Szent Koronával két gyújtólövedékkel megsemmisítették és a tetőszerkezet egy része is a tűz
martalékává lett.
folytatás a 2. oldalon 

Kilenc érem Rém izgalmas állatkert
idehaza

Nagy megtiszteltetés érte a 2017. évi
XV. Sport Ju-Jitsu Magyar Bajnokság résztvevőit október 4-én a Bercsényi úti játékcsarnokban, hiszen
megtekintette versenyüket Soke Dr.
Harnos Imre (10. dan), a Zen Bu
Kan Kempo stílusalapítója.

A Jászberényi Állat- és Növénykertbe
mindig élmény elmenni, főleg akkor,
ha a szokásostól eltérően boszorkány,
csuklyás, hentes és vámpír várja az embert. A haláli fogadtatás november 4-én
a halloween-i programnak volt köszönhető, amelyen látványetetéssel, vetélkedőkkel, kézműveskedéssel és tök-szépségversennyel várták a látogatókat.

Ács Tibor

szabó

Az első nagy tapsot is ő kapta, amikor a Magyar Bajnokságot megnyitó
Dr. Gulyás Richárd Miklós szövetségi
elnök külön köszöntötte őt és egy emléklapot adott át az ősz mesternek. Az
Ausztráliában élő nagymester közvetlen, barátságos sportember, aki, szívesen válaszolt kérdésemre.
folytatás a 8. oldalon 

Délelőtt 10 órakor még a nap sugarai is ködfátyolba takaróztak, hasonlóan a paplan alatt pihenő lurkókhoz,
akik csak a déli órákban vették nyakukba az állatkertet. Persze néhányan nem
tántorodtak el a ködös idő miatt és
már reggel izgatottan készítették Júlia,
a vidra tök finom reggelijét.
folytatás a 6. oldalon 

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

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

Igény esetén tréleres szállítással is!

Személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.
Szerviz: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
Internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022
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Legyünk büszkék Negyedszázad a színház megújításáért
1956 hőseire!

 folytatás az 1. oldalról
A kirakatok és a Lehel Vezér Gimnázium ablakait mind betörték, de komoly
károkat szenvedett a Lehel Szálló kupolája és a bíróság épülete is. „A támadó
szovjet csapatok elfoglalták a kiegészítő
parancsnokságot, majd a Dózsa György
laktanyát. Az ott maradt katonaságot
előbb bezárták, majd szétkergették. Elvitték az összes fegyvert, feltörték a raktárakat, a kantint és a pénztárat.”
A támadás a tetemes anyagi károk
mellett hat magyar és három szovjet áldozatot követelt és több mint hatvanan sérülést szenvedtek. Az ismeretlen
parancsnokot a laktanya udvarán temették el, majd egy-két évvel később
kihantolták és a szovjet katonai temetőben egy II. világháborús szovjet katona sírjában helyezték örök nyugalomra. „A mi szempontunkból ő hős,
méltán tekinthetjük Jászberény 1956os hősének és mártírjának. A mi hősünk nevét nem tudjuk, de emlékét ’56
szellemében kötelességünk megőrizni.”
– tette hozzá Besenyi Vendel. Azokat az
iratokat, melyekből fény derülhetne a
katona nevére, 2031-ig zárolták Oroszországban, de utána feltehetően kutathatóak lesznek.
„A mai nap Jászberény történelmében gyásznap és dicső nap is egyben.
Gyásznap, mert véráldozatokat, halottakat, börtönbe zárt és ártatlanul halálra ítélt embereket követelt. De dicső
nap is, mert Jászberény a hazaszeretet
ragyogó példáját mutatta meg ezen a
napon nekünk, kései utódoknak. Le-

gyünk büszkék 1956-os hőseinkre,
hazaszeretetből tett tanúbizonyságuk
szolgáljon útmutatásul számunkra!” –
zárta beszédét Besenyi Vendel.
A megemlékezés zárásaként a 298.
Lehel Vezér Cserkészcsapat ifjainak közreműködésével a névtelen szovjet katona emléktáblájánál lerótták kegyeletüket
és koszorút helyeztek el a Jászberény Városi Önkormányzat, a Jászberényi Járási
Hivatal, az 56-os Nemzetőrség Országos
Parancsnoksága, a Fidesz Jászberényi
Szervezete, az 56-os Vitézi Lovagrend,
a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Jászberényi Alapszervezete, a Politikai
Foglyok Országos Szövetsége, a Fegyveres Szervek Nyugállományú Klubja, valamint a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház képviselői.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

 folytatás az 1. oldalról
Ezen gondolatok kifejtésére irányult a szimpózium, de mindenekelőtt
Szabó Tamás polgármester, mint házigazda köszöntötte a jelenlévőket. Szavaiban örömének adott hangot, hogy
ilyen szegmensét is meg tudják beszélni
a település életének. Mint elmondta:
néhány hete a testület elfogadta a város
kulturális koncepcióját, és nemrégen
megtörtént a kulturális konzorcium
alakuló ülése. Ebben jelentős szerepe
lesz az Új Színházért Alapítvány képviselte művészeti ágnak is.
A köszöntéseket folytatva Várszegi Tibor, Dr. Hoppál Péter kultúráért
felelős államtitkár levelét olvasta föl,
melyben szó esett arról, hogy a kulturális terület legfontosabb célkitűzése a
kulturális alapellátás kiterjesztése, az
értékekhez való hozzáférés biztosítása,
velük a találkozás lehetőségének megteremtése. A célkitűzés megvalósítása
érdekében jelentős lépések történtek,
melyek segítették a művészeti intézményeket és szervezeteket. Beszámolt
azokról az eredményekről, melyek igazolják, hogy egyre nagyobb az igény a
minőségi kultúrára, és a terület közreműködői igyekeznek is megfelelni
ezeknek az igényeknek.
Várszegi Tibor a felkért hozzászólóknak írt egy szándékosan provokatív
felvezető szöveget, csak azért, hogy legyen mitől eltérni, lehessen megnyitni
a beszélgetést róla, ezért kiindulópontként ezt olvasta fel. Arról szólt, hogyan
legyen igénye a közönségnek minőségi
előadásokra, ha nem ismeri azokat,
mert nincs terjesztve?! Azon kellene inkább elgondolkodni, hogyan emeljük
fel a tudatszintet, ami a kis jászberényi
színház tapasztalatai alapján lehetséges.
Az előadások sorát Szabó Ágnes, a
Magyar Teátrumi Társaság egyik alelnöke kezdte, aki az előadó-művészeti törvény felől tekintett a témára. A törvényt
jónak nevezte, csak a kitörési lehetőség
nehéz a három minősítési szint közül
legalul található „pályázatos” színházak
számára. Ahhoz, hogy rendszeres támogatáshoz jussanak, sok minden kell,
például az előadásszám növelése. De a
támogatásra fordítható összeg is véges,
amit úgy lehetne esetlegesen növelni,
hogy az abban részesülő színházak lemondanak annak egy részéről.
Szente Béla, a Kulturális Központok Országos Szövetségének elnöke
rendhagyó történelemórát tartott,
melyben a magyar nyelvű színjátszás
megteremtésének pillanatait villantotta föl, árnyaltan párhuzamot vonva a
most megtárgyalandó kérdésekkel, melyet többen többféleképpen láthatnak.
„Amikor beülünk egy színházba felkészült, de legalábbis nyitott lélekkel, azzal a céllal vállaljuk, hogy megtaláljunk
valamit azok közül a dolgok közül,
amiket keresünk. Százan százfélét. A
színház valahogy mindig igazi találko-

zás. Oda nem csak benézünk, azt nem
csak megnézzük, ott a dolgoknak eleje
és vége van, meg aztán folytatása. Száz
fejben százféle folytatása. De a legkülönösebb pillanatok akkor érkeznek el,
amikor a százból a legtöbben valami
hasonlóan felemelőt éreznek előadás
közben, vagy amikor a folytatás a százból a legtöbb emberben vált ki valami
hasonló jót, magasztosat.„
A folytatásban Gemza Péter, – aki
a Pont Színházból került Nagy József/
Jozef Nadj franciaországi legendás Jel
Színházába, melynek társulatával a világ legrangosabb színpadain lépett fel
– a debreceni Csokonai Színház művészeti vezetője osztotta meg gondolatait. Nyilvánvaló tény, hogy többen
váltanak jegyet egy népszerű musicalre,
mint egy kortárs dráma bemutatójára.
Ez egy tendencia, ez így lesz. Nem az
a baj, hogy ezek az előadások megjelentek, hanem hogy az a fajta gazdálkodási irányzat, amivel ez jár, meg lett
erősítve, ami nehezen kezelhető országos szinten. Ez borzasztó nagy elszívó
erő lett attól a közművelődéstől, amiért
harcolnak. Bármekkora legyen is ennek

az oldalnak a támogatottsága, és még
emelkedik is, nem fogják tudni tartani,
elmozdulni afelé, hogy az egyensúlyt
feljavítsák. Ez az egész minőségi kultúrát lefelé fogja húzni, mert bármilyen
lépést is tesznek, amivel ezt megpróbáljuk kiegyensúlyozni, elszívó hatása
annál erőssebben fog náluk jelentkezni. A kultúrával foglalkozó, terjesztő

Emlékezés

Tóthné
Bujdosó Éva
halálának 5. évfordulójára

Ménkű Istvánné
szül. Baráth Rozália (1936-2017)
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szeretnek.
Szerető családod

Oláh Balázs Jánost
(1958 - 2017)

utolsó útjára elkísérték.
Részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet azoknak, akik segítettek,
segítenek ebben a nehéz helyzetben.
A gyászoló család

Angyal voltál, angyal lettél, mennyországba
emelkedtél. Az égi szép mennyországban
örök üdv és boldogság van.
Emléked nem borul feledésbe. Érted akik most
zokognak, a sírban is szeretni fognak.
Van egy közös nagy vigaszunk,
a lélek él: találkozunk.

Az emlékező szentmise 2017. november 12-én,
reggel 8 órakor a jászberényi római katolikus főtemplomban.
Szerető szüleid és fiaid

személyeknek rendkívül nagy befolyása
van a felvázolt dolgokra. Ezeknek az
embereknek a hozzáállása, műveltségi
szintje határozza meg azt a helyet, ahol
ez megvalósul, „ezt gondolom a legfontosabbnak”.
A továbbiakban a hallgatóságban
jelenlévők szóltak hozzá az elhangzottakhoz, mondták el véleményüket, benyomásaikat, megosztották felmerülő
gondolataikat.
Várszegi Tibor, nagyon rövid zárszóban összegezte a szimpózium során
hallottakat. Az a fogalom, tudatszint,
amit címként adott, majd minden hozzászólásban visszajött. Tudatszintnél, a
magyarság kollektív tudatszintjére gondolt, melynek felső régiója, ha emelkedik, - az alsó régiók fölemelésével - az
alsók is emelkedni fognak. Örömmel
nyugtázta, hogy az olyan kulcsszavak,
mint a minőség, az értékrend, a magyarság, a megszentelt pillanatok, a
léleknemesítő előadások, többségében
kimondásra kerültek. „Ez közös nevezőt tudott teremteni a mai alkalommal,
ami a továbbiakban az egység felé fog
vezetni bennünket”- hangzott az esemény befejező mondatában.
Teátrumról való tanácskozást, egy
színielőadás koronázhat meg, ezért aztán a nap szereplői átültek a Főnix Fészek Műhelyház nézőterére, ahol Ráckevei Anna főszereplésével a Júlia című
darabot tekintették meg.
Sokszor betemetnek bennünket
a napi gondok, de észre kell vennünk
a lehetőségeket, amikor a hétköznapi térből és időből kiszakítva néhány
órára kiléphetünk a mókuskerékből.
Ezt a lehetőséget teremti meg a színház
mindannyiunk számára, és ez nagyon
örömteli. Mert igenis különleges tér,
ahol ha létrejön a katarzis, akkor megjelenik a szakralitás. Lehet ablak, amelyen keresztül jobban megismerhetjük
önmagunkat, az emberek egymás közti
viszonyait és a minket körülvevő világot. Napjaink zavarodott, rohanó világában az embereknek szükségük van
iránytűkre, kapaszkodókra, pihenőkre,
hogy másnap ismét folytatni tudják, –
talán egy kicsit több összefüggést átlátva – nyugodtabban az életüket.

Apróhirdetés
Eladó 8000 m2 szőlő-szántó, ipari árammal,
fúrt kúttal, kis épülettel Jászfelsőszentgyörgy
Bánhegyen a főúthoz közel. Érd.: minden nap
16 óra után a 06-57/420-057-es telefonszámon.

Köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett férjem

Varga Sándor
József
(1950-2017)
temetésén megjelentek,
utolsó útján elkísérték,
fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család
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Napi ügyek, fejlesztések a városban
A város polgármesterével fontos és
még fontosabb kérdésekről szokás interjút készíteni. Röpködnek a milliók
és a milliárdok, és ez többnyire így is
van rendjén. Ki mástól tudhatná meg
a város lakossága, hogy mi történik
az életterével, szeretett településével?
Szabó Tamás polgármesterrel ezúttal
talpáról a feje tetejére állítottuk az
interjút: a városlakók szerkesztőségbe
érkezett kérdéseit, megjegyzéseit fűztük lokálpatrióta kérdéssorrá. Mint
kiderült, így is ugyanoda jutottunk.
Csupa mindnyájunkat érintő dologról
esett szó, beleértve a fejlesztéseket is.
Halász Lajos
Még mi sem írtunk róla eddig, talán éppen ezért érdeklődtek többen
tőlünk, hogy mi történt a nemrégiben
lezajlott iráni látogatása során?
A budapesti iráni nagykövet szervezésben jártam Iránban, egy felsőoktatási
delegáció Palkovics László államtitkár
vezetésével államközi megállapodás
megkötése céljából utazott Perzsiába.
Az egri egyetem rektora és jómagam
meghívást kaptunk, amit örömmel elfogadtunk, hiszen egyetemünk és a Yazd
városi egyetem között már voltak az
együttműködésről kezdeti tárgyalások,
amelyeket most folytathattunk. Testvérvárosunkban, Yazdban is jártunk,
ahol utcát neveztek el Jászberényről és
megnyílt egy érdekes fotókiállítás a két
várost bemutatva. Kaiser Ottó kiváló fotóművész Yazdot, iráni szemmel pedig
Jászberényt mutatták be a fotók. Szerencsére városunk lakói is megismerkedhetnek ezzel a remek kiállítással, mert
nálunk is megrendezik majd.
Yazdi vendéglátóik viszonossági
alapon érdeklődtek arról, hogy mi
mit teszünk az ő kultúrájuk megismertetéséért?
Örömmel számolhattunk be arról,
hogy folytatódik városunkban a Yazdi
sétány kialakítása, abban a szellemben,
ahogy a terveket nálunk megismerhették. A Conselve tér és a Polgármesteri
Hivatal most még zárt udvarának ös�szekötésével terecske is kialakul, amely
méltó helye lesz a yazdiak széltorony
alkotásának. Szimbolikusnak is felfog-

ható, hogy a sétány két testvérvárosunknak szentelt közterületet köt majd össze.
Az említett helyszínnél
maradva, köztudottan itt
található a Jász Múzeum
épülete. Kaptunk olyan
kérdést, javaslatot, hogy a
küllemében szerény megjelenésű múzeum nem lenne
jobb helyen a 48-as szobor
közelében, az egykori nővérszálló épületében?
A nővérszálló épületével
nem tudunk rendelkezni,
mert állami tulajdon. Egyébként sem alkalmas nagyon
jelentős ráfordítás esetén
sem múzeumi célokra. A
Jász Múzeum főépületének
elhagyása nincs napirenden.
A múzeumnak raktározási
gondjai vannak, aminek a
megoldása kétféle módon
is felvetődött. Vizsgáljuk a Tiszti Klub
egy részének ilyen értelemben vett bevonásának lehetőségét. Ennél a megvalósuláshoz közelebbi a látványraktár
létesítése, amit pályázati forrásokból
valósíthatunk meg.
Tény, hogy a nővérszálló funk
ciótlan és elhanyagolt, de még ennél
is jobban csípi a városiak szemét a szigeti bejáró melletti évtizedek óta romos épület.
Ismerjük a tulajdonos személyét, de
nincs eszközünk arra, hogy a jelenlegi
helyzeten, városképen rontó állapoton
hathatósan javítson. A tulajdonos számtalan helyen nem működik együtt a város vezetésével. Annyit sikerült elérni,
hogy az ott található szemetet, lerobbant traktort legalább távolítsa el.
Szerencsére épül, szépül a város.
Innen, a Polgármesteri Hivatal ablakából kitekintve is újdonságokat fedezhetünk fel.
A tér meglévő hangulatába, képébe
rendkívül szépen, intenzíven illeszkedik
be a Bathó-palota kívül-belül megújult
épületegyüttese. Hangulatos dísztermet
alakítottak ki, és a korábban ígért funkciókat hamarosan tapasztalhatjuk majd
mindannyian, különösen a vendéglátóegységek révén. Mellette az ügyészség

épülete is elismerést váltott ki a város
lakóiból.
A Lehel vezér szobor innen nézve
patinás hátteret kapott, de a lokálpatrióták szemét olyan apróságok sem
kerülik el, hogy nem figyelemfelkeltő
és nehezen olvasható rajta a felirat. A
polgármestert ilyen részletekkel megkeresik az emberek?
Szerencsére igen! Minden felvetés
érdekel, ami a várost szebbé, jobbá, élhetőbbé teszi, vagy akár a hivatali munkát gördülékenyebbé alakíthatja. Ezért
figyelünk az információs háló minden
elemére, a személyes találkozásoktól a
fórumokon, körzetbejárásokon, a közmeghallgatáson át az utcai közbeszédig.
Ugyanez a célja a véleményládák rendszeres ürítésének is. A Jászberényi V. V.
Nonprofit Zrt.-nél – amely a legtöbb
városüzemeltetési kérdésben érintett
–, olyan mechanizmust alakítottunk
ki, hogy ami megoldható azt tempósan oldjuk meg, ha pedig erre jelenleg
nincs lehetőségünk, forrásunk, akkor
ezt ugyancsak nagyon rövid idő alatt
mondjuk meg, reagáljunk a megkeresésekre.
Hogy értékeli a legutóbbi közmeghallgatást, amin elég kevesen voltak?

Úgy gondolom, hogyha
nem jól mennének a dolgaink, és szinte csak ez az egyetlen fórum lenne évente, ahol
az állampolgárok elmondhatják véleményüket, még az
utcán is állnának emberek.
Az előbb felsorolt számos
lehetőség, és főleg a folyamatos egyeztetés, konzultálás
nem hagyja akuttá válni az
ügyeket, ki-ki megtalálhatja
a maga fórumát javaslatai,
panaszai átadására.
Személy szerint, mint
magánember mivel nem
teljesen elégedett?
Az ügyintézés gyorsasága,
vagy inkább lassúsága évtizedek óta foglalkoztat engem
is. Polgármesterként tapasztalnom kellett, hogy a hivatal
működését rögzítő szabályok
adottak, és gyakorta épp a
demokrácia tartalmának és szellemének
betartása érdekében időigényesek. Ami
látványosan nem ésszerű, az ellen képviselőként többször felléptem. Nemcsak
az államigazgatásban, de az egészségügyben is próbáltuk a bürokratikus dolgokat kitessékelni a rendszerből. Volt egy
honlap, a deregulacio.hu, ahol sok ilyen
ügyet felvetettünk.
Nem biztos, hogy népszerűt lehet
válaszolni, de megkérdezzük: Minden
felvetést, ötletet lehet méltányolni?
Nem vagyunk egyforma emberek.
Itt is érvényesül a félig vízzel telt pohár
esete, aminek az esetében az optimista
ember szerint félig telt a pohár, míg a
pesszimista szerint félig üres. Az is nemegyszer előfordul, hogy a magánügy
ütközik a közérdekkel. Az alaphozzáállásunk az, hogy megvizsgáljuk, mit,
hogyan lehet megoldani. Például a csapadékvíz esetében abból nem lehet kiindulni, hogy az én portám előtt legyen
rendben minden, aztán folyjon a víz,
ahová akar. Mindannyiunk közös érdekét kell megcélozni.
Közös érdek a Gyöngyösi út átépítése. Nem Ön, hanem a megyei
útigazgató nyilatkozta nálunk, hogy
szeptemberben elkezdődik a munka.
Ez nem így történt. Vajon miért?

Az eredeti tervekhez képest a kormány plusz százmilliárd forintot biztosított belterületi utak felújítására. Ebből
az összegből jutott nekünk két kilométernyi útfelújításra szolgáló forrás. A
napokban rákérdeztünk hol tart az ügy,
hiszen önkormányzati feladatok is kapcsolódnak az útépítéshez: a csapadékelvezetés ránk hárul, tehát nekünk időben
kell forrásokat biztosítani és elvégezni a
ránk eső feladatokat. A tervek elkészültek. A munkálatok tavasszal kezdődhetnek el.
Mettől meddig valósul meg ez a
felújítás? A postától a Bundás-kútig
többféle változatról hallhattunk.
Való igaz, hogy még vannak próbálkozások a felújított út hosszának
nyújtására. Az egyik vége az Akasztófa
hídnál adott, ott csatlakozhat az ugyancsak tavasszal kezdődő Fényszarutól induló felújított 32-es úthoz. A Bundás
kútig nem célszerű megépíteni az új
utat, annak a főtér környékén logikus
befejeződnie, ugyanis az elkerülő út
megépítése után a további nyomvonalra nem lesz szükség. Tervek szerint vagy
egy nyomsávos, egyirányú áthajtás lesz
lehetséges a téren, vagy csak a szervizúton közlekedhetnek majd célirányosan gépjárművek, egyébként faltól falig
visszazöldítjük a teret. Szeretnénk vis�szanyerni minél nagyobb zöldfelülettel
a főterünket.
A tavaszi építéseket, fejlesztéseket
említette. Melyek indulnak még csak
röviden megemlítve, hiszen ezekre
külön-külön egyesével visszatérünk
majd cikkeinkkel.
Öt olyan kiemelt fejlesztésünk
van, amelyek tervezett fizikai befejezése 2018 augusztusa és decembere közé
esik. Újabb három fejlesztést elkezdünk,
de 2019-ben valósulnak meg. Csak az
előbbieket szóba hozva: hét különböző
nyomvonalszakaszt érintve kerékpárosbarát-fejlesztések kezdődnek, energetikai korszerűsítés lesz a Bercsényi úti és
az Apponyi Albert általános iskolákban,
megépül az új, hat csoportos városi
bölcsőde, valamint a fogyatékkal élők
nappali otthonának kialakítása is megvalósul új épület átadásával. Mindezek
összértéke jóval meghaladja az egymilliárd forintot.

kalmával Isten áldását kérte az óvodába
járó gyermekek és szüleik testi-lelki feltöltődésére.
A felszentelés után az önkormányzat
és a sajtó képviselői együtt tekintették
meg a sószobát, aminek köztudottan
számos jótékony hatása van. Korunk
gyakori betegségei a légúti fertőzések, valamint egyre több gyermeknél jelentkeznek allergiás tünetek. A só természetes
ásványként erősíti az immunrendszert,
alvássegítő és fertőtlenítő hatása van,
melyet most már az intézmény óvodásai
is élvezhetnek a mindennapok során.
Kis Istvánné intézményvezető elmondta, hogy nagyon hálásak az újításért, mivel az ovisok maximálisan ki
fogják használni a szobát. Terv szerint
mindig 1-1 csoport játékos foglalkoz-

tatóját tartják ott. Az egészségmegőrzés
mellett nagy hangsúlyt fektettek a kellemes környezet megteremtésére. Ennek
köszönhetően „sómokozó” is található a
szobában, sőt a sófalak kék ledfénnyel
megvilágítva gyógyítanak.

A helyiségben tett látogatás után
Mező István református lelkész áldotta
meg az óvodásokat. „Növekedjetek a
kegyelembe és a mi Urunk Jézus Krisztusunk ismeretébe, akié a dicsőség most
és az örökkévalóságba.”

Angyalkerti sófalak

 folytatás az 1. oldalról
A megnyitót követően a kis óvodások kedves műsora színesítette az átadó
ünnepséget.
Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy más városi intézményekhez
hasonlóan fontosnak tartják az óvoda
fejlesztését, tekintve, hogy minden intézménybe több száz jászberényi gyermek jár. Az újítás megvalósulását főként
a képviselő-testület nagyvonalú döntése
tette lehetővé, akik közül többen az ünnepélyes felavatáson is jelen voltak.
A sószobát Taczman András diakónus szentelte fel. „Amikor a test
megerősödését segítjük, az hasznára
van a lélek egyensúlyának is. Miáltal a testvériség könnyebben épül és
növekszik.” – méltatta az újonnan

kialakított sóterápiás szobát, majd a
Korintusiakhoz írt levélből olvasott fel
a jelenlevőknek. A közös imádkozás al-
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Simon Ferenc:
Egy kiskatona '56-os emlékei
Bevonulásom előtt családi környezetben, édesanyámmal és apai nagyapámmal éldegéltünk. Nagyon nehéz
idők voltak. A minimális nyolc katasztrális hold földünket is betagosították. Itt maradt édesanyám föld nélkül, három hold szőlővel és a 96 éves
nagyapámmal. Én ilyen körülmények
között készültem katonának. 1954.
november 13-án vonultam be.
A bevonulás előtti napon a barátoktól, ismerősöktől és nagyapámtól
is elbúcsúztam, aki már hosszabb ideje ágyban fekvő beteg volt. Édesanyám
kijött velem este az állomásra, vele ott
búcsúzkodtunk. Minket marhavagonokban helyeztek el és elindultunk Budapest felé.
Nagyapa, mire édesanyám hazaért
az állomásról, 96. évében szép csendesen elment. Időközben, mi Budapesten
keresztül másnap hajnalban megérkeztünk Kiskőrösre, a PF 1342-es gépesített lövész ezredhez. Két nap leforgása
alatt megtörtént az újoncok beöltöztetése és helyfoglalása. Engem első este
hívattak a századparancsnoki irodába, ahol megtudtam, hogy a nagyapám
november 13-án este meghalt. A temetésére nem engedtek haza.
Két hét után az ezred közvetlen
műszaki szakaszához kaptam beosztást.
Egy hónap alatt összeszoktunk és elfogadtuk, hogy itt nem kérnek, hanem
parancsolnak. Az első hat hét alapkiképzés után harmadmagammal együtt
elvezényeltek a csongrádi műszaki zászlóaljhoz tiszthelyettesi iskolára. A szakmai képzéseken megpróbáltam a lehető legtöbb ismeretet elsajátítani, mert
észrevettem, hogy ebből lehet profitálni. Ez a számításom sikerrel járt, mert
1955. április 4-én előléptettek őrvezetővé. Az iskolát kiváló eredménnyel végeztem el, és szakaszvezetővé léptettek
elő. A beiskolázó alakulatom visszarendelt Kiskőrösre. Csongrádot elhagyva
Kiskőrösön szakaszparancsnok helyettesi beosztást kaptam, egy 21 fős műszaki szakasznál.
1956. október 23-án reggel − a szokásostól eltérően − az egész ezred parancsot kapott arra, hogy politikai sajtótájékoztatót kell tartani a Magyar
Ifjúság folyóirat vezércikkéből. Az újságból tájékozódtunk a Petőfi Kör, és az
egyetemi ifjúság politikai nézeteiről, de
még ekkor sem gondoltuk, hogy milyen következményei lehetnek az újságban felvetett gondolatoknak.
Október 24-én hajnalban, 3 óra
45 perckor a kiskőrösi 19. gépesített
lövészezred riadóztatva lett. Beérkeztek a városban lakó tisztek, és az események felgyorsultak: kitört Pesten a
forradalom. Rövid tájékoztató után elmondták, hogy felsőbb parancs alapján
az ezredet felrendelték Budapestre. Ezt
követően nehéz percek következtek. A
parancs így szólt: gépkocsira! A hangulat a katonák között nyomott volt.
Mentünk Budapestre, de hogy mi lesz
ott, mit fogunk csinálni − válasz nem
volt, nem tudott senki válaszolni. 9 óra
körül a menetoszlop megállt Solt előtt.
Jött a hír, hogy nem megyünk Budapestre. Az ezredet visszafordították
Kecskemétre. Enyhült a feszültség, kissé oldódott a hangulat.
Október 26-án este nagy megmozdulás volt a városban. Javában folyt a
lövöldözés, amikor az ezredet riadóztatták, és bevonultunk a városba. A bevonulás részünkről szerencsétlenül végződött. Két bajtársunk életét vesztette.
Elszabadult a pokol. Mindenki lőtt

össze-vissza. Mindenki és minden, ami
mozgott az ellenségünk lett. A civilek
megtámadták a városparancsnokságot,
az AVH székházat, a pártbizottságot és
még több közintézményt, ahol a vörös
csillag eltávolítása volt a cél.
Október 27-én megindult a lövöldözők kézre kerítése. A letartóztatottak között volt színész, ápolónő, diák,
pénzügyőr és még sokan mások, főleg cigányok. A késő délutáni órákban a rendőrség épületében szerveztük
a nemzetőrséget, amikor a kecskeméti
repülőtér három tisztje felkereste az ez-

redparancsnokságot. Nagygyűlést hirdettek az ügyészség nagytermébe, ahová berendelték a tiszteket és mindenki
mást, aki befért a terembe. Kinyilvánították, hogy a repülőtér teljes személyi
állománya átáll a Nagy Imre kormány
mellé. Felszólították a 19. gépesített lövészezredet, hogy kövessük a példájukat. Kézfelnyújtással elfogadtuk. Az
ezred vezetésére hét tagból álló irányító testület jött létre, amibe főleg tisztek lettek beválasztva. Nagy meglepetésemre a vezetés hetedik tagjának a
sorállományból engem, Simon Ferenc
szakaszvezetőt jelölték a hírvivő feladatkör ellátására. Ezt követően a teremben jelenlévő tisztek, tiszthelyettesek és honvédek letették az esküt a
Nagy Imre kormányra.

Október 30-án a Kiskőrösi Lövészezredet felrendelték Budapestre, és az
ezred teljes hadoszlopa felsorakozott a
Kecskemétről kivezető 52-es, Soltra vezető úton. Az eligazítás után a délelőtti órákban elindultunk az 5-ös számú
főúton Budapestre. Ez a vonulás csodálatos volt. Minden gépjárművön és
harckocsin Kossuth címer és nemzeti
színű lobogó volt. Ahol a falvakon áthaladtunk, virágokat dobáltak felénk
és éltették a magyar hadsereget. A fővároshoz közeledve az út mindkét oldala
katonai járművekkel volt telített.
Alig, hogy elfoglaltuk a számunkra kijelölt
laktanyakörletet,
hívatott az ügyeletes
tiszt és közölte velem,
hogy készüljünk fel,
mert ki vagyunk jelölve az Athenaeum nyomda őrségének átvételére,
ahol egy páncélos szakaszt fogunk leváltani.
A nyomdában röplapokat, újságokat nyomtattak a felkelők részére.
A szemben lévő épületben és a nyomda mellett
lévő kávéházban felkelők voltak. Parancsnokuk egy újságíró volt,
akit minden beosztottja
Colosnak hívott. A Dohány utcánál, a nagykörút kockaköveiből a
felkelők barikádot építettek, emiatt a
szovjet harckocsik csak idáig jártak be.
A barikád előtt megfordultak, és vis�szafelé menet ugyancsak lőtték a házakat. Ezt naponta többször is megtették.
November 3-tól a harckocsik nem
jöttek, viszonylag csend lett. Egy nap,
a Kilián laktanya közelébe érve borzalmas látvány fogadott. Kiégett szovjet
teherautók, kilőtt harckocsik. A nyomdába visszaérve elmeséltem a látott borzalmakat, amikor megérkezett Tóth János főhadnagy, ezredműszaki főnök.
Rádión hallgattuk Mindszenty bíboros beszédét, és Nagy Imre felhívását a
kitartásra. Én telefonügyeletes voltam,
amikor nem sokkal éjfél előtt megszólalt a telefon, és közölték velem, hogy
ha az oroszok megtámadják a nyom-

dát, tüzet ne kezdeményezzünk. Csak
a hálószoba elé állítottunk őrt.
Hajnal 4 óra körül megindult a támadás Budapest ellen. Hat óra után
tűzcsend lett, és felmentünk a hálószobába, ahol egy hosszú asztal képezte a
fegyvertámlát. Reggeli előtt betoppant
a szomszédos kávéházban csoportosult
felkelők parancsnoka fegyverrel a kezében. Közölte velem, hogy én leszek
a parancsnok, és most átmegyünk egy
másik épületbe, ahol átöltözik mindenki civilbe. Majd újra hozzám fordult: ha egy ember is megszökik, engem fog lelőni. A harmadik követelése
az volt, hogy robbantsuk fel a Rákóczi út és a Nagykörút kereszteződését.
Ha ezt nem tesszük meg, én leszek az
első, akit agyonlő. A Colos, miután elment, azt üzente, hogy reggeli után jön
értünk és visz bennünket átöltözni. Mi
egyöntetűen úgy döntöttünk, hogy elhagyjuk a nyomdát. Én a bátyámtól
kapott civil ruhába átöltöztem, és lejártam az utcára nézelődni, vagy éppen
élelmiszert vásárolni.
November 7. vagy 8. lehetett. Egy
húsközért előtt álltam sorban, amikor
megpillantottam az utca túloldalán egy
cégtáblát, amin a következő felirat volt
olvasható: Jászberényi Fémnyomó és
Lemezáru Gyár kirendeltsége. Kiléptem a sorból és bementem. Azt mondták, hogy elmehetek velük Jászberénybe, ám a kocsi a megbeszélt időre nem
érkezett meg. Valaki kitalálta, hogy
menjünk át a Rottenbiller utcai tejközpontba, onnan tejet szállító teherautóval haza tudunk menni. Így is történt.
Az egyik tejeskocsi vezetője azt mondta, szálljunk fel és mindjárt indulunk.
A csapatban ketten voltunk katonák,

a többi civil. A Jászberényi laktanya
előtt azonban az oroszok megállították az autót. A tisztek szerencsére elengedtek bennünket. Mikor hazaértem, a
házunk előtt többen is voltak. Mintha
engem vártak volna. Megérkezésemkor
nagy volt az öröm.
A november 4. utáni napokban
nem sok szó esett a magyar hadsereg
szerepvállalásáról. Az újonnan megalakult Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány rádión leadott közleményéből
az jött le, hogy a magyar hadsereg harc
nélkül megsemmisült. Ugyancsak rádión keresztül tájékozódtunk, hogy az
oroszok megszállták a laktanyákat, és a
teljes személyi állományt lefegyverezték. Azt mi, az alakulatától távol lévő
sorállományúak is tudtuk, hogy vissza
kell menni, de még a közlekedés sem
állt helyre, ezért kivártunk. Hallgattuk
a rádiót, a híreket, amiből megtudtuk,
hogy Münnich Ferenc lett a fegyveres
erők minisztere.
November 20-21-én a rádióba beolvastak egy Münnich Ferenc által kiadott közleményt, amiben felszólították az alakulatuktól illegálisan távol
lévő, sorköteles állomány tagjait az
azonnali visszatérésre. Azok a személyek, akik a felszólításnak november
25-ig nem tesznek eleget, szökevénynek minősültek. Mikor megérkeztem
Kiskőrösre, nem rögtön a laktanyába
mentem, hanem Tóth főhadnagy lakására. A főhadnagy a tiszti szálláson lakott és még ágyban volt, amikor benyitottam a szobájába. Nem tudott
megszólalni a meglepetéstől. Felkelt,
összeölelkeztünk és mindketten sírtunk az örömtől. Elmondta, hogy a
nyomdai csapatból én vagyok az első,
aki addig jelentkezett. Ezután együtt
indultunk gyalog a laktanyába. Félúton járhattunk a város és a laktanya
között, amikor az ezredparancsnok autója jött velünk szemben. Megismert
bennünket, és megállt. Örült a viszontlátásnak és a főhadnaggyal együtt meghívott bennünket egy közös ebédre a
tiszti étkezdébe. Ebéd után felkerestem
a személyi nyilvántartó tisztet, és megkaptam elbocsájtásul a leszerelő kiskönyvemet, a „kék könyvet”.
Öröm volt számomra a leszerelés,
amihez pluszként még hozzájött az is,
hogy ezen a napon öten találkoztunk
azok, akik az Athenaeum nyomdában
együtt voltunk. A leszerelés után rövid
beilleszkedés következett a civil életbe,
ami végül is happy- end-del végződött.
1956. december 29-én megnősültem.

Archív fotók:
Jobbra fent: Aknakutató bajtársakkal kimenő előtt. Középen: Simon
Ferenc 1955-ben a tiszthelyettesi
iskola befejezésekor. Bal alsó kép:
A zászlóalja tisztjei kimenő ruhában
a selyei kastélyparkban. Jobb alsó
kép: Szabadidős programon.
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● Autószerelő,
● mezőgazdasági
gépszerelő és
● raktáros
munkakörbe

Koncz Andrást
születésének

101. évfordulója

alkalmából köszönti családja,
és jó egészséget kíván!

dolgozókat
felveszünk.
Szállás szükség esetén
biztosított.
Érdeklődni:

06-30/499-6819

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

www.jku.hu

Látogatás Németországban
Kedves és szívélyes meghívásnak tettünk eleget október 24-28-a között
Németországban, Vechtában és Drezdában dr. Novák István főigazgató plébános atya vezetésével. A látogatás aktualitását az adta, hogy a testvériskolák
élére új igazgatók kerültek, és a vechtai
püspökség élére egy éve új püspököt
neveztek ki.
A vechtai Ludgerus katolikus iskola
évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol testvériskolájával, a jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolával.
Az igazgatónő nyugdíjba vonulása után
Clemens Feldmann hitoktató, sporttanár került az iskola élére, aki szívélyesen
fogadott bennünket. Bemutatták az iskolát, megismertük az intézmény nevelési
és oktatási célját, előírását, hogyan lehet
más-más kultúrából érkező gyermeket tanítani, hogyan tudnak a tanulók beilleszkedni a német oktatás rejtelmeibe, ahol
a központban mindig a gyermek az első,
akit segíteni, támogatni kell.
A Liska József Katolikus Iskola testvériskolája a Lohnéban található Adolf
Kolping Középiskola. Az új igazgató,
Martin Klein Bornhorst és a tanárok vártak bennünket. Barátságos fogadtatás
után szó esett az iskoláink további partnerkapcsolatáról, közös távlati célokról,
a diákok közös látogatásairól, a szakmai
programokról.
Csütörtökön délelőtt várt bennünket Wilfried Theising segédpüspök úr a
vechtai püspöki palotában, aki az előd-

5. oldal

jétől már sokat hallott Jászberényről.
Megismertük életét, papi hivatásának
történetét, szolgálati helyeit. Szeretettel
beszélt Magyarországról, megismerte a
vasfüggöny létezését, mivel a 80-as években, mint papi szeminarista látogatott
el Budapestre, Esztergomba. Találkozott
Lékai László bíboros úrral, aki fogadta
a münsteri szeminárium kispapjait. Kíváncsi volt és érdeklődve hallgatta a mi

úr várt bennünket, aki jelenleg a DrezdaMeißen püspökség élén áll. Kedves ismerősként fogadott bennünket, bemutatta
jelenlegi szolgálathelyét. Mesélt munkájáról, feladatairól, terveiről. Nehézséget
jelent, hogy a Drezda és környékén élő
emberek nem vallásosak, a szocializmus
kiölte az emberekből a hitet, megszégyenítették őket érte, de aki megmaradt katolikusnak a nehéz időkben is, az erős hitről tesz tanúbizonyságot nap mint nap.
A püspök úr hálás a Jóistennek, hogy az
eltelt egy év alatt, amióta itt szolgál, már

bemutatkozásunkat is. A püspöki kápolnában közösen imádkoztunk, hálát adtunk az Úrnak, hogy együtt lehetünk barátságban, szeretetben. Dr. Novák István
plébános atya meghívta a segédpüspök
urat Magyarországra, Jászberénybe, aki
örömmel fogadta a meghívást. Agapéval
zártuk a találkozást.
Délután az utunk Drezdába vezetett, ahol egy nagyon kellemes estét töltöttünk el. Pénteken délelőtt Heinrich
Timmerevers, az egykori vechtai püspök

száz felnőtt embert keresztelt meg. Ez
nagy előrelépés az emberek Istenhez való
visszavezetésében. A beszélgetés agapéval
zárult.
Szombaton Prága nevezetességeit csodáltuk meg. A Szent Vitus Székesegyházban imát mondtunk a közös együttlétért,
a közös együttműködésért, utunk sikeres
befejezéséért és a meglévő és új kapcsolatok építéséért, felvirágoztatásáért.
Csomorné Csépányi Ildikó
Lantos Tiborné

Segédmunkást,
kőművest keresek.
06-70/773-5112
Cement Diszkont

OSB 6-22 mm-ig
készletről kaphatók!
Gipszkarton (2 m x 1,2 m x 0,012 m)
1.140 Ft/táblától (475,15 Ft/m2)

Cégünk a BUNDY REFRIGERATION cégcsoport
tagja, a hűtéstechnikai iparág egyik
legjelentősebb európai beszállítója.

Jászárokszállási telephelyünkre
a Karbantartás csapatának erősítése
céljából az alábbi munkakörbe
keresünk munkatársat:

Villamos karbantartó

Többféle cement kapható.
Váci cement 3.360 Ft/q
Betonvasak, térhálók,
térkövek nagy választékban.

Megérkeztek a téli tüzelők!
Tíz féle szén kapható!
Áraink az áfát tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.
Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk.

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

Főbb feladatok, munkák:

• Gépek, berendezések, kiszolgáló egységek
folyamatos működésének biztosítása
• Villamos javítási feladatok elvégzése
• Megelőző karbantartás végrehajtása

Az álláshoz tartozó elvárások:

• Technikus / szakmunkás végzettség
• Erősáramú / Gyengeáramú villamos végzettség
• Gyakorlat PLC vezérlet gépek javításában

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
•
•
•
•

PLC ismeretek
Pneumatikai ismeretek
Automatizálási ismeretek
Gépészeti alapismeretek

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•

Hosszú távú munkalehetőség
Versenyképes jövedelem
Karbantartói pótlék
Cafeteria juttatás
Folyamatos fejlődési lehetőség

Szükséges Tapasztalat:

• 1-3 évszakmai tapasztalat

Jelentkezés: Telefon: 06-57/531-825

E-mail: zskaszab@bundyrefrigeration.com

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

106 féle laminált padló
készletről!

Kaputechnikai cég keres értékesítési területre kollégát.

Elvárás: jó kommunikáció, értékesítési és műszaki területen szerzett tapasztalat, számítógépes ismeret.
Előny: angol nyelvtudás.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal e-mailben: munkaszerelo@gmail.com ill. telefonon: 70/771-5169

Szabadidő

www.jku.hu
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Elhunyt Andrási György
Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának nyugalmazott
főiskolai docense, a Testnevelési
Tanszék egykori vezetője, Andrási
György 74 éves korában hunyt el.
Utolsó útjára november 15-én, 13
órakor kísérik a Fehértói temetőben.
Andrási György 1975-től egészen
nyugdíjba vonulásáig, 2000-ig tanított
az EKE Jászberényi Campus elődintézményében, egyben a Testnevelési
Tanszék vezetője is volt 1987 és 2000
között. A testnevelésen túl oktatott
szaktárgyai voltak többek között az
anatómia, az élettan, a testnevelés elmélet, a tantárgypedagógia és a sportjátékok.
Vezetői tevékenysége sokrétű volt,
oktató-nevelő munkája mellett kutatásokban is aktívan részt vett, valamint
a szabadidő hasznos eltöltését szorgalmazta a diákok körében, Hajta-túra,
vízitúrák és sítáborok szervezésével. A

Idén Kisújszállás tartotta a rendezvényt, ahol 13 fellépő csoport adott elő
Kossuth-nótákat, katonadalokat. Két
szólóénekes is színesítette az október
14-i október délelőttöt. Bolla János
emeritus jászkapitány, népdalkörünk
tagja énekszámát és előadásunkat nagy

Kazsimér Nóra
versenysport világának is meghatározó
szereplője volt a Diáksport Egyesület
ügyvezető elnökhelyetteseként, valamint az NBII.-ben szereplő kosárlabdacsapatot is edzette 1976 és 1981
között. Kitüntetései: Kiváló munkáért
(1980), A Főiskoláért (1991), SZIE
Babérkoszorú arany fokozat (2006).

tapssal jutalmazta a közönség.
A délelőtt hagyományosan koszorúzással zárult. Kisújszálláson fejet
hajtottunk az ország egyetlen kalapos
Kossuth-mellszobra előtt. Majd jóízűen elfogyasztottuk a pazar ebédet. Köszönjük vendéglátóinknak a színvonalas rendezvényt.
Jövőre a XXIV. Kossuth Népdalköri találkozónak Jászberény városa ad
otthont. Szeretettel hívjuk, várjuk dalos társainkat a Jászság fővárosába.
Mátics Béláné
elnök

Rém izgalmas állatkert
 folytatás az 1. oldalról
A stílusos tálalást követően egy félbevágott tökből falatozta csemegéjét,
miközben Hegyesi József állatgondozó a
vidra táplálkozásáról, élőhelyéről informálta a jelenlevőket.
Lapunknak elmondta, hogy a látványetetéssel szeretnék közelebb hozni
a gyerekeket az állatok gondozásához,
hiszen erre a mindennapok során ritkán
van lehetőségük.
Az ötlet sikerességét alá támasztották
Kollár József szavai, aki keresztfiával Leventével először vett részt a halloween-i
programon. – Eddig nagyon tetszik, látványos és jó, hogy a gyerekek is részesei
lehetnek az állatetetésnek. – mondta
József.
Bathó Attila vámpír jelmezében az
önkéntesek táborát erősítette, nála bátorságpróbára jelentkezhettek a látogatók, ami a kukacok és csótányok közötti
matatást jelentette. Bizarrnak hangzik,
ám egy-egy csokiért bőven akadt jelentkező. Épp úgy, mint a tök bowlingnál,

Fohász az élni akarásról
Megrázó és egyben lebilincselő előadásnak lehettek részesei azok, akik
november 3-án a Főnix Fészek Műhelyház monodrámáját választották
kulturális időtöltésnek. Visky András Júlia – Párbeszéd a szerelemről
című drámája a szerző családjának
tragikus sorsát tárta elénk, a Jászai
Mari-díjas Ráckevei Anna olykor
felemelő, máskor mélybe taszító előadásában.

Kossuth Lajosra emlékeztünk

A Kossuth Szövetségnek 1994-től –
megalakulása óta –, tagja a Jászberényi Kossuth Népdalkör. Minden
évben más-más település ad otthont a Szövetség Népdalköri találkozójának.

vagy pecázásnál a boszorkány üstjében.
Visszatérő vendége az állatkertnek
halloween-kor Száraz Vanda, aki tavaly
is itt töltötte az év legfélelmetesebb
ünnepét. Vanda egyáltalán nem ijedős
típus, talán ez az oka annak, hogy a csótánysimogatástól sem riadt vissza.
A kevésbé bevállalósak kézműves
foglalkozáson papírból készült boszorkányt alkothattak. A tökfaragás nagymesterei pedig otthon készített tök csodákkal szállhattak versenybe, melyeket a
bejáratnál állítottak ki a szervezők.

A színdarab bejárta már Magyarországot, Erdélyt sőt, 2007-ben meghívták a New York-i Nemzetközi Fringe
Fesztiválra is, ahol hatalmas szakmai
sikert aratott. A történet szerint az
1956-os forradalom után járunk. Visky
András lelkész édesapját börtönbe zárják, az édesanyját, Júliát pedig a hét
gyermekével – köztük Andrással – a
Duna-delta gulágjába telepítik.
A mű alcíme a munkatáborban
haldokló feleség filozofikus dialógusát,
lírai fohászát jelenti, mely végletekig
szeretett férjéről szól, és melyet elsősorban Istenhez intéz. A mű azonban nem
foglal állást Isten létezéséről, csupán a
hit vigasztaló erejét jeleníti meg, mely a
megpróbáltatások idején bár védelmet
nem biztosít, mégis mint lelki menedék, örökösen jelen van életünkben. És
ehhez társul a szerelem témája, mely a
műben felhalmozódó, kilátástalannak
tűnő kérdések feloldása lesz.
Júlia mindenekelőtt Istennek, a
tábori faház egyik villódzó izzójának
panaszolja bánatát, akit időről időre
kérdőre von, és aki ellen lázadásra készteti nyomorúságos élethelyzete, hogy
szembe kell néznie az elmúlással. Egy
olyan élet elmúlásával, melyet átszőtt a
hűség, a remény és a lelkész férj bölcs
iránymutatása, aki legalább úgy szereti
Istenét, mint ahogy Júlia őt, így a feleség ebben a kettős kötésben, ebben a
szerelmi ”Szentháromságszögben” éli
életét. Júlia hisz és hinni akar, és ez a
kitartás az ura iránti szerelméből fakad,
mely a legnagyobb szenvedések közepette időnként megtántorodik a felfelé
tekintve elhangzó kérdéskor: Itt vagy?
- A válasz azonban mindig szívszorító
némacsend. De a megkínzott édesanyát a legkétségbeesett pillanatokban
is kijózanítja felelősségérzete, mikor kicsiny ”verebecskéire” gondol. Csak egy
szerelmes nő, egy édesanya képes úrrá
lenni az olyan szenvedésen, mely Júliának osztályrészül jutott, s melyet még
sok ezer sorstársa élhetett át egy sötét,
elnyomó, diktatórikus világban.
Ráckevei Anna intenzív, ezer érzelmi szálat érintő előadása felszínre
hoz minden olyan kérdést és kétséget,
mellyel sokszor nincs merszünk szembenézni. Ugyanakkor azt üzeni, hogy

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

Nápolyi dal

Réz Lóránt
(csemballó,
zongora)
Ecsedi Péter
(ének)
november
10., péntek,
18.30 óra

2017. november 9.

Szép szerelmem, Magyarország
Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla
november 16., csütörtök, 18.30 óra
Énekelt versek, népdalok, történelmi
énekek a léleknemesítő líra jegyében.

Ha mi holtak feltámadunk

Szilágyi Tibor főszereplésével
november 22., szerda, 18.30 óra

Mert szeretet nélkül holtnak érzi magát
az ember. Igazán szeretni egyet jelent a
„feltámadással”.

LOOP

Tünet együttes
november 23., csütörtök, 18.30 óra
Merülés két táncművész testén és elméjén
keresztül.

Zenés történelmi városnézés
az opera szülővárosában.

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.

soha, semmiért nem érdemes feladni
önmagunkat, emberségünket, bármilyen kegyetlen is legyen velünk a sors.
Minden rosszal szemben néha nem
marad más eszköz a kezünkben, mint
Istenre és az ég felé mutogatni, akkor
is, ha tudjuk, mindez csak arra jó, hogy
további kételyek ébredjenek bennünk,
ahogy Júliában is. Nem kap magyarázatot Istentől, hiába szólítja meg a
Teremtőt, ezért Angina Pectoris – a
Halálasszony ölelése után vágyakozik,
aki megszabadítaná őt minden szenvedésétől, egyszersmind szeretteitől is,
akiket azonban nem akar elveszíteni. A
Biblia forrásként és kapaszkodóként is
szolgál, melyet még akkor olvastak férjével, mikor együtt lehettek, és melynek történetei családjáról szóló emlékei
tükrében új értelmet nyernek. Az apát
elhurcoló tisztekből angyalok lesznek,
a gulágon való raboskodásban pedig a
pusztai vándorlás képe nyer új jelentéstartalmat.
De akkor vajon hol van a válasz
Júlia bizonyosságot kereső kérdései-

Fotók: Szalai György

re? Miért nem választ Isten egy másik
népet, vagy a nép maga, miért nem
hagyja el Istenét? ”Mert szerelmes” –
hangzik el a férj idézett válasza, mely
végül magyarázatot ad Júlia minden
eddig feltett kérdésére. A szerelem,
melyet az égben lakozó Isten és a földi
létben társául szegődött férj iránt érzett
szerelmet egyszerre jelenti. Ez az, ami
Júliát életben tartja, és mellyel szemben
a Halálasszony győzelme sosem valósulhat meg.
A dráma mindemellett betekintést
enged az ’56-os borzalmakba, a megtorló, korrupt, szabadságkorlátozó politikai gépezetbe, a túlélés utáni vágy
reménytelenségébe és az igazságtalanul
bebörtönzött foglyok sanyarú sorsába,
a cellák nyomasztó légkörébe. De azt is
megmutatja, miként lehet túlélni ezt a
kálváriát, hogyan lehet keserű humorral, iróniával felülkerekedni a fájdalmakon a kiút felé vezető úton, ahol a
józanész határait sem szabad szem elől
veszítenünk.
A történet végén Júlia elvei, vallási
meggyőződése, szerelme és
hite elé akadályt gördítenek,
és a sorsfordító pillanatban
az asszonynak egyedül kell
döntenie, hogy továbbra is,
minden bizonytalansággal
együttvéve hűséges marad-e
férjéhez és Istenéhez. Ám ő
példát állítva bátran szembemegy a nehézségekkel és
eszünkbe juttatja, hogy a
saját harcunkat egyedül csak
mi vívhatjuk meg.
A darab nagyon súlyos,
valós jelenségeket feszeget.
Magába szippantja a nézőt,
és ha egy időre el is ereszti,
életünknek számos történése
lesz, amiben újra felbukkan
majd, örök tanulságokat vésve fejünkbe. Például azt, hogy
a halál kapujában az emlékeinken, a szeretteinken, a
kétségeinken és Istenen kívül
nem marad semmink.

Ajánló

2017. november 9.

Sötétből a fény felé
Bevallom némi fenntartással ültem
be Vujity Tvrutko Túl minden határon című előadására szombat délután azt Ifjúsági Házban.
Kárpáti Márta
A beharangozó ígérete szerint
ugyanis az év motivációs előadása várt
ránk, s vessenek meg érte, a médiából
s egyéb forrásokból ránk ömlő töméntelen mennyiségű pozitív inspirációtól
inkább hideglelést kapok, mint motivációt egy újabb agytágító megtekintésére. Az előadó személye azonban
mégiscsak kíváncsivá tett hasonlóan a
több száz érdeklődőhöz, akik zsúfolásig
megtöltötték az Ifi házat, hogy részesei
legyünk Balogh Szilárd vagy, ahogyan
ország-világ ismeri Vujity Tvrutko újságíró előadásának. A népszerű író,
újságíró, riporter valódi show műsort
kerekített a színpadra, és kezdeti fanyalgásom másodpercek alatt köddé
vált, sőt teljes átéléssel hallgattam a
hétköznapi hősök fantasztikus életmeséit. Tvrutko vérbeli televízióshoz
méltón filmekkel, fotókkal kísérte előadását, melyhez lehengerlő humorral
fűszerezett fantasztikus történetei szolgáltattak alapot.
A háború sújtotta sebrenicai pokolból messzire vezetett az út, amit a pécsi
bányász fiával végigjártunk. A vándorlás során a bánya mélységénél sokkal
sötétebb helyekre jutottunk az emberi
gonoszság, butaság ösvényén, és napnál
is ragyogóbb boldogságra leltünk egyegy hálás emberi tekintetben, amelyet
az archív Napló képkockáin láttunk.
Tvrutkó elvezette közönségét Tatárföld rideg valóságába, ahol egy pszichiátria falai között őrizték az utolsó
magyar hadifoglyot, akinek az évtizedek óta először hallott magyar szavak
hallatán elméje megnyílt, s a Szózat
sorai jöttek ajkára. Észak-Korea zárt világa viszont a riporter előtt nyílt meg,
és a baptista szeretetszolgálat önkénteseként fejet hajthatott Kim Dzsong Il

diktátor lefagyasztott holtteste, vázákra
állított Mercedese, síneken előguruló
viaszszobra előtt. Nem kisebb tettet
hajtott végre Türkmenisztánban, ahol
a nép atyja, Saparmyrat Ataýewiç
Nyýazow utolsó elnyomott cigarettacsikkje előtt tiszteleghetett. Ha hiszik,

can do it!” – súgta fülébe Károlyi Béla
edző a fájdalomtól zokogó lánynak,
aki megcsinálta, és a dobogó tetejéről
immár örömkönnyektől patakzó szemmel integetett a magyar edző karjaiban.
Bizonyára nem én voltam egyedül a
teremben, aki ismét megkönnyezte a
már többször látott sikersztorit, és valószínűleg többen elmorzsoltunk egyegy könnycseppet a szomáliai Németh

ha nem Türkménbasinak magyar nyelven is kiadták a népre vonatkozó jó
tanácsait, a Ruhnnamát, melyből az
est folyamán a mennybemenetel reményében magunkévá tehettünk néhány
rendkívül hasznos sort.
Az est folyamán az is kiderült, hogy
a fél világot bejárt riporternek az édesapja, Balogh Sándor szénbányász a példaképe, aki józan bölcsességének egyszerű szavaival többször ráébresztette
fiát az élet kegyetlenségére vagy a boldogságra, megmutatta az utat a sötétből a fény felé. A másik nagy példakép
és barát pedig Nick Vujicic, a végtagok
nélkül született ausztrál fiatalember,
aki örök optimizmusával, humorával
az életigenlés megtestesítője. Ő az, aki
szerint minden lehetséges, ezért fényesre suvickolt cipői mindig nála vannak,
hogy a csoda idején nehogy szégyenszemre mezítláb maradjon.
Szintén valóságos csodát mutatott
be az a film, ami az atlantai olimpián
bokaszalag-szakadást szenvedő tornászlány bravúrját idézte vissza. „You

Samira sorsát felidézve is. A félig magyar
kislányt Tvrutko mentette ki Afrika
poklából, hogy aztán családjában leljen
új otthonra. A meghatottság előcsalta
könnyeket a kacagáséi váltották fel, amikor a kongói-magyar származású Kembe
Sorel-Arthur színész olimpiai szerencsétlenkedéséről hallhattunk. A színes
bőrű „sportoló” felejthetetlen perceket
szerzett a téli olimpia nézőinek, ahogy
hóekében araszolt a sípálya lejtőin. A
Fekete Hógolyónak valószínűleg sokáig
sikerül megőrizni negatív világrekordnyi idejével a leglassúbb címet. Weisz
Fanni siket szépségkirálynő parlamenti beszédét szintén sok idő elfelejteni,
és nem is érdemes, hiszen a szépséges
hölgy leckét adott mindannyiunknak
kitartásból, hitből, pozitivizmusból. Az
ilyen emberek példája valódi motiváció
nekünk magyaroknak, akik tehetségünk
ellenére a világ százkilencven országából
a 117. helyen állunk a boldogságkutatók szerint.
Talán némi motivációra lenne
szükségünk?! We can do it!

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

Ha mi holtak
feltámadunk
Szilágyi Tibor főszereplésével

www.jku.hu

Programajánló
● Nemzetközi konferencia
November 9-én, csütörtökön 10 órakor
rendezik a 21. századi Európai Oktatási
Terek és Utak Nemzetközi Konferenciát az
EKE Jászberényi Campus II. emelet 227es termében.
● Mese Vándorúton
November 10-én, pénteken 17 órakor
a Hagyományok Háza Mese Vándorúton
című programján élőszavas mesemondás és kézműves foglalkozás lesz a városi
könyvtárban.
● Nápolyi dal
November 10-én, pénteken 18.30 órakor Réz Lóránt orgonaművész és Ecsedi
Péter énekművész közös hangversenyt ad a
Főnix Fészek Műhelyházban.
● Erzsébet-napi tudományos ülés
November 11-én, szombaton 9.30 órakor a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
hagyományos Erzsébet napi tudományos
ülését rendezi az Aranysas Rendezvényházban.
● Pingvinséta
November 11-én, szombaton 11 órakor
pingvinséta kezdődik a Jászberényi Állatés Növénykertben.
● IV. Regionális Kórustalálkozó
November 11-én, szombaton 14.30
órakor a Cantate Nobis Énekegyüttes
negyedik alkalommal rendezi meg a regionális kórustalálkozót Kodály Zoltán és
Karai József emlékére a Déryné Rendezvényházban.
● Csillagkürt pályázat eredményhirdetés
November 11-én, szombaton 17 órakor
hirdetik ki a Csillagkürt versíró pályázat
eredményét a városi könyvtárban.
● A Magyar Nyelv Napja
November 13-án, hétfőn 17 órakor Utasi
Hajnalka és Erdei Gábor Karinthy Frigyes
és a magyar nyelv, avagy Kiment-e a szerelem a divatból? címmel tartanak előadást a
városi könyvtárban.
● Gyalai Béla kiállítása
November 14-én, kedden 17 órakor
nyitják meg Gyalai Béla, Tiszakécskén élő
festőművész kiállítását a Szikra Galériában.
● Bakancslista – Orrvérzésig kutyaszán
November 14-én, kedden 18 órakor Balogh Ottó tart előadást Orrvérzésig kutyaszán címmel a Déryné Rendezvényházban.
● Múzeumi esték
November 15-én, szerdán 16 órakor a
Múzeumi esték sorozat következő alkalmán dr. Farkas Kristóf Vince történész
muzeológus tart előadást Nagymamától az
unokáig, 300 éve született Mária Terézia,
220 éve járt Jászberényben József nádor
címmel a Jász Múzeumban.
● Szép szerelmem, Magyarország
November 16-án, csütörtökön 18.30 órakor Nemcsák Károly énekmondó és Tolcsvai Béla emblematikus dalai mellett énekelt
versek, népdalok, történelmi énekek csendülnek fel a Főnix Fészek Műhelyházban.

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

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

november 22., szerda, 18.30 óra
Mert szeretet nélkül holtnak érzi magát az ember. Igazán szeretni egyet jelent
a „feltámadással”.

Rejtő a megejtő
Soproni Petőfi Színház

7. oldal

● Európa Film- és Kulináris Klub
November 16-án, csütörtökön 18.30
órakor az Amelie csodálatos élete című
magyarul beszélő, francia-német romantikus vígjátékot vetítik a Lehel FilmSzínházban, melyhez francia mini desszertet kínálnak.
● Angyal mellettem
November 17-én, pénteken 19 órakor
Presser Gábor és Rúzsa Magdi közös koncerttel lépnek fel a Bercsényi úti Sportcsarnokban.
● Galambkiállítás
November 17-19-ig, péntektől vasárnapig a Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete kiállítást szervez az Ifjúsági Házban.
● Jászmagyar honvédek albuma
November 17-én, pénteken 17 órakor
mutatják be Babucs Zoltán hadtörténész
könyvét a városi könyvtárban.
● Tízéves a Lehel Vezér Gimnázium Férfikara
November 18-án, szombaton 17 órakor ünneplik a Lehel Vezér Gimnázium
Férfikar fennállásának 10. évfordulóját a
Déryné Rendezvényházban. A jubileumi
koncerten Deméné Ilonka Gabriella karnagy vezényel, zongorán kísér Sas Dániel
zongoraművész. Közreműködik Forgó
Katalin igazgatóhelyettes, valamint Nagy
Daniella, Kollár Ádám és Buck Laura, az
iskola növendékei.
● Erzsébet bál
November 18-án, szombaton 19 órakor
rendezik a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház bálját az Aranysas Rendezvényházban.
● Boldogság
November 18-án, szombaton 19 órakor
Pikali Gerda és Rékasi Károly mutatják be
Eric Assous: Boldogság című vígjátékát két
részben, a Lehel Film-Színházban.
● Családi játszóház
November 19-én, vasárnap 9 órakor a
Tarisznyás Műhely invitálja a családokat
körmönfonással, kukoricamorzsolással a
Lehel Film-Színházba.
● Kutyánszky Kázmér
November 19-én, vasárnap 11 órakor
a Gergely Theáter művészei viszik színre
Csukás István történetét Kutyánszky Kázmérról, a versíró kutya kalandjairól a Lehel
Film-Színházban.
● Hoppárézimi!
November 21-én, kedden 17 órakor
Zemlényi Zoltán, a Hoppárézimi! című
nagysikerű naplóregény írója tart előadást
a városi könyvtárban.
● Dumaszínház – Tévé Laci
November 21-én, kedden 18 órakor
Hadházi László önálló estet ad Tévé Laci
címmel az Ifjúsági Házban.
● Egészség Tudat kiállítás
November 21-22-én, kedden és szerdán
8-16 óráig látogatható a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház Egészség Tudat című kiállítása a Déryné Rendezvényházban.

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

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

november 29., szerda, 18.30 óra
"Uram! A késemért jöttem!" E mondat után utazhatunk egy olyan világba, amely egyedi és megfejthetetlen marad mindig. Egyszerűen megejtő.
Rejtő Jenő szellemiségét idézi meg a zenés,
szórakoztató est: Fülig Jimmy, Piszkos Fred,
Troppauer Hümér, Van der Gullen Félix és társainak
kalandjai a színpadon.
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.

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

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Kihűlt avar csókolja a földet
A hétköznapokon változóan felhős-napos időre
van kilátás, nappal 8-13 fokot mérhetünk. Hétvégére
marad a közepesen felhős idő, majd vasárnapra hidegfront érkezik térségünk légterébe. A vasárnapi lehűlés
megalapozza a jövő hét elejét, így tartósan csapadékos
időre számíthatunk. Éjszaka 3-4 fok körül alakul a
hőmérséklet, nappal 8-9 fokig melegszik a levegő.
November 11-e Márton napja. Ha Márton
napján a lúd jégen jár, Karácsonykor sárban botorkál, s ha a körötte lévő napokon is napos az idő,
úgymond „Márton nyara van”, akkor igen kemény
hideg tél jön.

Könnyed játékkal nyertek a hölgyek
A női NB I-es röplabdabajnokság
3. fordulójában a jászberényi csapat Szombathely együttesét fogadta
november 3-án. A lányok esélyeshez
méltóan sima győzelmet arattak a
Haladás ellen.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
november 9. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

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

november 15. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 11. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 16. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 12. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 17. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

november 13. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 18. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

november 19. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
november 11. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi
szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás
ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés jelzése 24 órás: 0657/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V.
Zrt. vízágazat központi telefonszám: 06-57/503-290; REGIO-KOM Kft.
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-30/297-8968;
Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752.

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

Időpont, helyszín:
2017. november 11. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: jonatán, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Jászkürt

2017. november 9.

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
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

A JRK U-21-es gárdája a TFSE 3-1
arányú legyőzésével megalapozta a péntek esti jó hangulatot, ami folytatódott
a felnőttek mérkőzésén is. A jászberényi
hölgyek az első szettben nagyon jól játszottak, jól nyitottak, amivel a vendégek nem is nagyon tudtak mit kezdeni,
így mindössze 10 pontot gyűjtöttek. A
második játszma már szorosabb volt,
de mindvégig Bleicher Nóráék vezettek
4-5 ponttal, majd a végét meghúzva,
25-18-nál cseréltek térfelet. A 3. – és
mint kiderült egyben az utolsó játszma
– szinte ugyanígy alakult. A szett eleje
itt is szorosabb volt, majd fokozatosan
növelték előnyüket Pintér Andreáék, és
a papírformának megfelelően sima győzelmet arattak.
Jászberény Volleyball Team - Szombathelyi Haladás 3-0

Fotó: Gémesi Balázs
- Természetesen győzelmet várt
mindenki a Szombathely ellen, így egy
kicsit nehezebb volt ugyan, de úgy érzem, hogy jól nyitottunk, koncentráltan
játszottunk, sikerült a taktikát betartani,
nagyon örülünk az újabb hazai sikernek
– nyilatkozta a mérkőzés után Borsos Lili.
– Ahhoz képest, hogy Pintér Andi
belázasodott előző nap, Miklai Zsanett
egész héten megfázással küszködött,
Alina Adamenyanak pedig az Achillese
fájt, jól játszottak a lányok és magabiztos győzelmet arattak. A fiatalokat nem

cseréltem be, mert kemény mérkőzésen
nyertek a TFSE ellen, így nem akartam
őket terhelni – ezt már Deme Gábor
vezetőedző nyilatkozta a győztes meccs
után.
Szoros program vár a lányokra az
elkövetkező két hétben. Először Palota
vendégei lesznek a Magyar Kupában,
majd bajnoki mérkőzés Gödöllőn november 11-én, utána jön a Palota elleni
visszavágó. A folytatásban két idegenbeli
mérkőzés következik, először Budaörsön,
utána pedig Békéscsabán.

Kilenc érem Egy félidőt bírt a JKSE
idehaza

 folytatás az 1. oldalról
Ez arra vonatkozott, hogy milyen
érzés több mint 20 év távlatából látni a
fiatalokat, akik az ő kezdeményezésére
létrehozott harcművészeti ágat művelik
szűkebb pátriánkban.
– Nagyon örülök, hogy sok-sok évvel
ezelőtt felkérésemre, dr. Nagy-Hints Istvánnak (Jászapáti Kígyó Dojo HSE elnökének) sikerült a ju-jitsu stílusirányzatot
meghonosítania a Jászságban. Ezt én a távoli földrészről biztos nem tudtam volna
létrehozni, így nagy boldogsággal tölt el,
amit itt látok ma Jászberényben – mondta mosolyogva a 10. danos nagymester.
A MB-t ezúttal is a Magyar Sport
Ju-Jitsu Szakszövetség és a Jászsági Harcművészeti Akadémia együttműködésével
rendezték városunkban, több mint 17
klub 180 versenyzőjének részvételével.
- Az idei versenyünken annyiban újítottunk az előző évekhez képest, hogy a
hagyományos nemzeti versenyszámokat
mellőztük és csak a nemzetközi szervezet,
a Ju-Jitsu International Federation (JJIF)
szabályzatát vettük figyelembe. Ennek
egyetlen oka van, mégpedig az, hogy
2024-ben programba veszik a ju-jitsut
az olimpián, bemutató jelleggel. Mivel ez
egységes szabályrendszer szerint működhet, nekünk, magyaroknak is követni kell
a JJIF szabályait. – mondta dr. Gulyás
Richárd Miklós a Magyar Sport Ju-Jitsu
Szakszövetség elnöke.
A Magyar Bajnokságon minden
korosztály képviseltette magát, a legfiatalabbaktól a felnőttekig bezárólag. A
felállított három tatamin elsőként a Duo
System (páros önvédelmi versenyszám)
résztvevői váltották egymást és természetesen náluk láthattunk legelőször
eredményhirdetést is. Nem meglepetés,
hogy Garamvölgyi Mihály tanítványai
közül Finta Gergő – Faragó Richárd páros
a dobogó legfelső fokáról integethetett a
barátoknak, ismerőseknek.
Ugyancsak e címmel büszkélkedhetett Bakos Laura – Bathó Bálint is, akik
elmondták, hogy nagyszerű érzés volt
hazai körülmények között tatamira
lépniük, hiszen a szülők barátok jelenléte nagy motivációt jelentett számukra. A verseny végén kiderült, hogy a
versenytársak is így éreztek és összesen
3 arany-, 3 ezüst- és 2 bronzérmet vihettek haza. A Jászsági Harcművészeti
Akadémia a csapatversenyben a 3. helyet szerezte meg.

Halasztott mérkőzése miatt, kéthetes
szünetet tartott a jászberényi kosárlabdacsapat a bajnokságot illetően,
viszont a klub háza táján ez idő alatt
is mozgalmas volt az élet.
A két idegenlégiós amerikai játékosnak – Robert Brownak és Keron
DeShieldsnek – megköszönte eddigi
tevékenységét a JKSE vezetése. Egyelőre Brown helyére sikerült igazolni
Devante Wallace személyében szintén
amerikai kosarast. A 196 cm-es 25 éves
hátvéd pályára is lépett Szolnokon.
A meccs elejét kicsit „álmosan”
kezdte mindkét gárda, amit tükröz az
első negyed 20-14-es eredménye is.
A folytatásban szaporodtak a berényi
pontok is, sikerült az etapot x-re hozni, de ezzel együtt maradt a hatpontos
(36-29) hátrány.

A negyedórás pihenő után sebességet váltott az Olaj és folyamatosan
növelte előnyét, ami számokban is
megmutatkozott, hiszen a harmadik
negyed végére 16 pontos előnyt kovácsoltak maguknak. Az utolsó játékrészben a kozmetikázás sem sikerült, így
az idei legnagyobb arányú vereséggel
távoztak kosarasaink a Tisza-ligetből.
Szolnoki Olaj KK - JP Auto JKSE 85-58 (20-14, 15-15, 23-13, 2716) JKSE: Rakic 13/6, Wallace 10/6,
Kerpel-Fronius 5/3, Lucic 4, Sejfic 12
Csere: Cseh 9, Molnár 5/3, Szigedi -.
Minden körülményt figyelembe
véve az ilyen nagyarányú vereség sem
tűnik nagy meglepetésnek, hiszen az
utolsó helyezett játszott a listavezetővel. Folytatás Kecskemét ellen szombaton 18 órai kezdettel a Bercsényi úti
játékcsarnokban.

Pontot csent a sereghajtó
Két idegenbeli győzelem után ideális ellenfélnek tűnt a tabellán utolsó
Tállya a Jászberényi FC számára a
labdarúgó NB III Keleti csoportjának
13. fordulójában.
Szőrös Zoltán
Alig pergett le néhány perc, s máris
nagy helyzet adódott a vendégkapu előtt,
de Wágner a kapu fölé durrantott, majd
egy szögletet követően a gólvonalról
mentett egy tállyai védő. A kicsit megszeppenten kezdő látogatók aztán egyre
inkább felbátorodtak, és Menczelesnek
két esetben is bravúrral kellett védeni.
Az első játékrészben még egy szép hazai
akció végén Nagy
Richárd lövését hárította a vendégkapus,
és a második félidő
is ígéretes, de gólt
nem eredményező
fejessel indult. Ezt
követően
viszont
egyre inkább a tanácstalanság jellemezte a jászberényiek játékát, meddő
mezőnyjáték közben
az ellenoldalon Lippai szabadrúgásánál
a kapufáról lecsorgó
labda a gólvonalon
gurult végig, de kí-

vül maradt. A kis híján hidegzuhanyt
hozó mozzanat mintha felrázta volna a
JFC-t, az utolsó tíz percben többször is
bevihették volna a győztes találatot, de a
tállyai hálóőr, vagy a kapufa útját állta a
próbálkozásoknak.
Jászberényi FC – Tállyai KSE 0-0
A helyzetkihasználás ezúttal ismét
problémát jelentett, így értékes két pontot veszített Arany László gárdája, mel�lyel egy pontra közelíthette volna meg
az 5. helyezettet. A következő fordulóban az alsóházban tanyázó Debreceni
EAC ellen, november 11-én, szombaton rendkívül fontos lenne az utóbbi
hetekben vendégként mutatott formát
és eredményt hozni.

Fotó: Pesti József

