Jászsági kitekintő

Térségünk településeinek életéről,
fejlesztéseikről állítottunk össze
hírcsokrot kitekintő rovatunkban.
Írások az 5. oldalon

Ifjúság, iskola

Középiskolás lányok sikereiről, az Erasmus
programról és színjátszó diákokról is
olvashatnak iskola oldalunkon.
Cikkek a 7. oldalon

Tudományos szimpóziumok

A felsőoktatás és az egészségügy témájában
rendeztek nemzetközi konferenciát és
tudományos ülést városunkban.
Tudósítások a 9. oldalon
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Jászberény város lapja

Segítsünk dönteni saját sorsunkról!

Fókuszban
a sport
Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testületének Humán Erőforrás
Bizottsága sportfórumot tartott november 9-én, csütörtökön a Városháza
nagytermében. A terv szerint a városban működő sportszervezetek vezetői,
képviselői mondhatták el hozzászólásaikat, oszthatták meg véleményüket,
és tehették fel kérdéseiket.
Demeter Gábor

November 9-én, csütörtökön este
a Déryné Rendezvényház díszterme rég nem tapasztalt zsúfolt képet
mutatott. Telt ház várta Kósa Lajos
tárca nélküli minisztert, a nemzeti
konzultáció vendégelőadóját, aki a
rendezvényt megelőzően a helyi sajtó
képviselőivel találkozott.
Halász Lajos
Szabó Tamás polgármester köszöntötte a vendéget, aki nemrég még a
fidesz frakcióvezetője volt, amely tisztségét a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszteri
posztra való kinevezése miatt hagyta el.
Szabó Tamás emlékeztetett arra, hogy
a Jégkorongszövetség elnökeként járt

legutóbb városunkban a csarnokavató
alkalmával Kósa Lajos, akinek Jászberény jeges sportja sokat köszönhet. A
pár év alatt ötszáz millió forintos fejlesztés eredményeként évi harmincezer
látogató korcsolyázhatott, sportolhatott ebben a szép intézményben.
Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Piroska Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke, Kállay Mária asszony
a megyei kormányhivatal, valamint
Vári-Nagy Judit és Dobos Róbert a két
jászsági járási hivatal vezetője. Pócs János a Jászság parlamenti képviselője,
az este másik házigazdája megadta a
rendezvény alaphangulatát. Hangsúlyozta, most fontosabb dolgunk van
hazánk megvédése érdekében, mint az
elért eredmények leltározása, ezért csak

Egy kis cég húsz éve
November 8-án, szerdán a Czinege és Fiai Kft-hez látogattak el az önkormányzat képviselő és a helyi sajtó munkatársai, hogy a rendszeres üzembejárás soron
következő állomásán feltérképezzék a kicsi, ám jól prosperáló cég működését.
kárpáti
A vállalkozást a cég Pesti utcai telephelyén ifj. Czinege Károly cégvezető mu-

tatta be a megjelenteknek. A beszámolót
a cégalapító édesapa id. Czinege Károly is
kiegészítette néhány gondolat erejéig.
folytatás a 2. oldalon 

a helyzetértékeléshez szükséges legfontosabb tényeket idézte emlékezetünkbe
az elmúlt hét évvel kapcsolatban. Azzal
a politikában szokatlan és meglepő kijelentéssel kezdte összegzését, hogy a
második és harmadik Orbán-kormány
többet tett, mint amit ígért. Szerencsére
ma már csak rossz emlék, hogy 2010ben közvetlen csődveszély előtt állt az
ország, a külföldi elemzők találgatták,
hogy Görögország vagy mi kerülünk-e
előbb a padlóra. Az emberek joggal aggódhattak, hogy lesz-e megélhetésük,
mi lesz a gazdasággal? A kormány lépésről lépésre javította a gazdasági helyzetet, bevezetve az óriási felháborodást kiváltó valódi közteherviselés gyakorlatát
a bankok esetében is. A gazdasági élet
stabilitása után lehetett megkezdeni az

Humor és szerelem
A magyar nyelv napján, november 13án a városi könyvtárban Utasi Hajnalka író, költő és Erdei Gábor a Jász Trió
Tv szerkesztője Karinthy Frigyes író
szellemiségéből merítve előadói esttel emlékeztek nemzeti identitásunk
alapkövére, szép anyanyelvünkre.
Szabó Lilla
Kivel ünnepelhetnénk a magyar
nyelv szépségét, ha nem Karinthy Frigyes íróval, humoristával, a múlt század
egyedi és utánozhatatlan alakjával? A
130 évvel ezelőtt született költő feljegyzéseiben, kézirataiban ma is elénk tárul
filozófiája. Naplójából felfedezhetjük a
kor szellemiségének izzó parazsában kovácsolódott attitűdjét, eredeti humorát,
kritikai látásmódját. Az est folyamán az
előadók, – ahogy a rendezvény címéből
is kitűnt – Karinthy Frigyes és a magyar
nyelv, avagy kiment-e a szerelem a divatból? az író szerelmeit, a Nyugatban
megjelent karcolatait vették górcső alá.
folytatás a 10. oldalon 

építkezést, a munkaalapú társadalom
kiszélesítését: ezer milliárdokat fordított
munkahelyek teremtésére, kétezer milliárd forint önkormányzati adósságot
vállalt át. Ma már amikor nem a munkahely, hanem a munkáskéz hiányzik, a
következő lépés az innovatív gazdaság
fejlesztése, kialakítása, az automatizálás
és a robotizáció bevezetése a termelésbe.
Ez a nap azonban nem az eredményekről szól, – noha épp délelőtt adták át a
jászfelsőszentgyörgyi tornacsarnokot, a
közelmúltban pedig a nyolc csoportos
fényszarui óvodát – hanem arról, hogy
mit hagyunk az utódainkra. A jászok
hűségesek, kitartóak, az előző nemzeti
konzultáció legaktívabb szereplői voltak
a megyében.
folytatás a 3. oldalon 

Nagy András, a Humán Erőforrás
Bizottság elnöke a fórum bevezetőjében elmondta, Jászberény város jelenlegi sportkoncepciója 2019-ig szól. Ez
egy korábbi koncepciónak a folytatása,
jelentős módosulások történtek benne,
mikor a kiemelt sportegyesületeket definiálták. Közülük vannak olyan egyesületek, melyekkel három éves együttműködési megállapodást kötöttek, és
elvárásokat fogalmaztak meg, illetve,
nyilatkozatot tett az önkormányzat
a támogatás mikéntjére. A bizottság
sportkoncepcióról szóló beszámolóját
a testület nyár elején elfogadta. Ebben
évente meg kell jeleníteniük, hogy a kitűzött célok hogyan teljesülnek.
A diáksport területén tavaly óta egy
személyi változást követően fellendült
a diákolimpia versenyek sorozata, ami
örvendetes. Jelentős változás volt a bizottság támogatási stratégiájában, hogy
a rendelkezésre álló összeget – ami
megegyezett a tavalyival –, másképpen
osztották föl. Megmaradt a működésre, rendezvényre, illetve a sportlétesítmények bérlésére a keret. Viszont a
JSE különböző szakosztályainak támogatását külön-külön a bizottság nem
kívánta magára vállalni, úgy gondolták
annak szétosztását az egyesület vezetésére bízzák.
folytatás a 2. oldalon 

Harmónia a közösség életében

Pénteken délután a Déryné Rendezvényház dísztermében Bolla János elnök
köszöntötte az egybegyűlteket a Városvédő és Szépítő Egyesület közgyűlésén,
amelyet a harmincadik születésnap tett ünnepivé.
Kárpáti Márta
Az elnök kiemelten üdvözölte az
alapító tagokat, Novotny Jánosné alapító elnököt, valamint Pócs János országgyűlési képviselőt, Szabó Tamás polgár-

mestert, Széphegyi Lászlót, a Város és
Faluvédő Országos Szövetség alelnökét,
illetve az egyesülettel baráti kapcsolatot
ápoló egyéb településekről érkező városvédő egyesületek delegációit.
folytatás a 3. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Meghívó körzetbejárásra és
lakossági fórumra
Tisztelettel tájékoztatom
az érintetteket, hogy november 22-én, szerdán délután a
hármas számú választókerület
körzetbejárása következik.
Találkozás 15 órakor a Mátyás utca 36. számú ház előtt.
Tervezett útvonal: Mátyás
utca – Jászteleki út – Sándor utca
– Fáy András utca – Székely Mihály utca – Ady Endre utca – Bercsényi út.
A lakossági fórumot 17 órától
tartom a Lehel Vezér Gimnázium
13-as tantermében.
Meghívott vendégek: Szabó
Tamás polgármester, Szatmári Antalné alpolgármester, Hajnal-Nagy
Gábor alpolgármester, Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke, Ferencvári Csaba a
Városüzemeltetési Bizottság elnöke, Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke, Nagy András,
a Humán Erőforrás Bizottság elnöke, Lányi László a Városüzemel-

Fókuszban a sport

tetési Iroda vezetője, Hegyi István,
a Városfejlesztési Iroda vezetője,
Alvári Csaba főépítész, a J.V.V. Nonprofit Zrt. részéről Horgosi Zsolt
vezérigazgató, Tóth Endre ágazatvezető, valamint önkormányzati
képviselők. A körzetbejáráson és
lakossági fórumon kérem tiszteljenek meg jelenlétükkel!

Sipos Zoltán

a 3-as számú választókerület
önkormányzati képviselője.
E-mail: siposzoltan579@gmail.com
Tel: 06-20/229-7953

Egy kis cég húsz éve

 folytatás az 1. oldalról
A látogatás jó apropót szolgáltatott
a huszadik évét ünneplő családi tulajdonú vállalkozás bemutatkozásához,
amelynek éppen a napokban nyílt meg
budapesti bemutatóterme.
A vállalkozás fő profilja a szaktanácsadás és a nagykereskedelem, ami
lehetővé teszi, hogy minél több otthonba eljussanak a kft. által forgalmazott
korszerű fűtéstechnikai, illetve festék
termékek. Kereskedelmi tevékenységüket törekednek kizárólagos gyártói
képviseleti szerződésekre alapozni. Árbevételük negyven százalékát, mintegy
92 millió forintot a forrasztás nélküli
csatlakozók kereskedelméből nyerik.
Ezen termékeket jórészt ipari felhasználók – többek között a Kód, a Scintilla
vagy a Berényvill helyi cégek vásárolják
fel. A bevételek fele (122 millió forint)
az elektromos fűtőberendezések forgalmazásából származik. A rendkívül
egyszerűen telepíthető környezetbarát
rendszerrel padlófűtés jelleggel melegíthetők családi házak, középületek,
irodák, templompadok.
Kiegészítő fűtésként alkalmazhatók
a cég által forgalmazott fűthető szőnyegek, falra vagy a mennyezetre szerelhető infrapanelek. Kültéren alkalmazzák
a járdák, autófelhajtók, mozgássérült
felhajtók, esőcsatornák, vápák jégmenetesítést szolgáló fűtését, melyekhez
a Czinege kft fűtőkábelekkel, valamint
beépítési szaktanácsadással is szolgál.
Mint azt a cégvezető elmondta,
büszkék az olyan kiemelkedő projektjeikre, mint például a Parlament
mélygarázsából kivezető lépcsők jegesedés elleni fűtése, a Mátyás templom
esőcsatornáinak, illetve vápáinak fűtése, valamint az 1-es villamosmegállók
vápafűtése. Az ország több kórháza
részére készítették el a helikopter leszálló pályák hómentesítő fűtését. A
Tüskecsarnok és számos bevásárlóközpont mélygarázsának autólehajtóit is az
általuk forgalmazott termékekkel jégtelenítik, de ők oldották meg például a
tiszapüspöki kukorica feldolgozó üzem
tartályainak melegítését is.
A vállalkozás árbevételének legkisebb hányada festékforgalmazásból
ered. A speciális festék használata főként műemléképületek vízszigetelési
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problémáit oldja meg. Jászberényben
ezzel az anyaggal sikerült megállítani
a műemlék jellegű, ma a Steak House
vendéglőnek otthont adó épület vizesedését, a Városháza, a bíróság és a
plébánia épületeinek lábazati szigetelését. Szívfájdalmuk, hogy a Lehel Vezér
Gimnázium lábazatát nem ezzel a festékkel kezelték, így a vizesedési probléma újra és újra előjön, ami nagyban
ront a patinás épület megjelenésén,
nem beszélve a kár okozta költségekről.
A vállalkozás az elmúlt húsz év alatt
mindig nyereséget tudott produkálni. Ez
évre a bevételi tervük 249 millió forint,
a jövőre vonatkozólag pedig 350 millió
forint/év bevétellel szeretnék biztosítani
a cég és a kilenc munkatárs stabil pénzügyi helyzetét. A nyereségből mindig
fordítanak a társadalmi szerepvállalás
teljesítésére is. Rendszeres résztvevői a
Csángó Mikulás kampánynak, jelentős
összegeket adományoztak a jászberényi
kórháznak. Ezen példaértékű tevékenységet a város az elmúlt évben id. Czinege
Károly részére a város mecénása kitüntetés átadásával hálálta meg.
A tulajdonosok jövőbeli tervei között szerepel további jelentős forgalomnövelés az elektromos fűtőberendezések termékcsoportban. Szeretnék
országosan ismertté tenni a fővárosi
bemutatótermet, ahol oktatásokat,
prezentációkat is kívánnak szervezni.
További kiskereskedelmi partnereket
szándékoznak bevonni az értékesítésbe,
illetve igyekeznek bővíteni a munkatársi létszámot.
Mint megtudtuk kisebb nehézségekkel küzd a vállalat. Őket is sújtja az
építőiparra jellemző rossz fizetési morál, valamint hiányzik a nyelvtudással
rendelkező képzett munkaerő.
Szabó Tamás polgármester a látogatók nevében megköszönte a tájékoztatást, valamint gratulált az elmúlt húsz
év eredményeihez és az új bemutatóterem nyitásához. Örömét fejezte ki,
hogy a város megismerkedhetett egy
aránylag kicsi, ám sikeres helyi vállalkozás működésével.
A prezentációt követően a vendégek megtekintették a bemutatóterem
árukészletét, illetve a tulajdonosok
válaszoltak az innovatív technikára vonatkozó szép számú kérdésre.

 folytatás az 1. oldalról
Az eredményekről hallanak, olvasnak, látnak tudósításokat a bizottság
tagjai és igyekeznek minél több sporteseményen személyesen is megjelenni. Az elmúlt évben voltak problémák
bizonyos egyesületekben. Tudomásuk
szerint ez a jégkorong szakosztálynál
megoldódott, a röplabdásoknál elnökségváltás történt, azóta problémák
nélkül működnek, haladnak. Komoly
létesítményfejlesztés előtt állunk az elkövetkező években, sportcsarnokot épít
a Jászplasztik, felújítás zajlik a Hűtőgépgyári sportcsarnoknál, jelentős változások várhatók a vízilabda kapcsán is.
Elsőként Szabó Gábor, a Csík Tibor Ökölvívó SE elnöke fogalmazta
meg problémáikat. A hely, ahol működnek és edzéseiket tartják – a volt
jégpálya kőháza –, lepusztult, nyílászárói, világítása korszerűtlen, a szociális helységek elöregedtek, az épület
gazdaságos fűtése nem megoldott.
Ennek az épületnek a kor igényeinek
megfelelő felújításához, korszerűsítéséhez kérnék az önkormányzat segítségét, támogatását.
Garamvölgyi Mihály a Jászsági
Harcművészeti Akadémia alelnöke arról számolt be, hogy kinőtték a
Klapka Szakiskola tornatermét, ahol
edzéseiket tartják. A színvonalas és
eredményes munka folytatásához
emelniük kell az edzések számát, valamint szükséges volna, hogy megnövekedett sportolói létszámukkal
jobban elférhessenek. Ráadásul, a
nemzetközi szervezetek próba képen
a ju-jitsut felvették 2024-es Olimpiai
Játékok sportágai közé, ahová jó volna
versenyzőt delegálni. Tehát teremre,
helyiségre lenne szükségük, ebben várnának használható ötletet, megoldást.
Kalics József, a legtöbb sportlé-

tesítményt kezelő J.V.V. Nonprofit
Zrt. képviseletében elmondta, hogy a
meglévő edzésidők átcsoportosításával tudnának csak helyet biztosítani,
de túlzsúfoltság miatt ez jelenleg nem
megoldható. Használható helyiségek
keresésének, megtalálásának vonatkozásában az együttműködésüket ajánlotta föl.
Kónya György, a Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokság versenybizottságának elnöke arról beszélt, hogy
az Öregfiúk Bajnokság ötlete 32 éve
vetődött fel. Bár minden évben viaskodniuk kellett a versenysportokkal,
hogy helyet és időt kaphassanak a
lebonyolításra a Bercsényi úti sportcsarnokban, mindig megoldásra jutottak. Ebben az esztendőben veszélybe
került a bajnokságuk megrendezése,
mert a röplabdásokkal nem sikerült
megegyezniük. A bizottság közbenjárását szeretnék kérni ügyükben. A
kérésre vonatkozóan a jelenlévő Oszvald Nándor, a Jászberényi Röplabda
Klub elnöke elmondta, hogy a megoldás megszületett. Deme Gábor edzővel
megbeszélték, hogy edzés rendjüket
átalakítják, és ezzel segítik a régi hagyománnyal rendelkező focibajnokság
lebonyolítását. A röplabda szakosztály
háza tájáról elhangzott, hogy utánpótlás területén ők is helyhiánnyal küzdenek. Mivel TAO-s sportág lettek,
az önkormányzattal együtt dolgozva
vizsgálják, hogy hol lenne az a hely,
ahol az így megszerzett pénzek legjobban hasznosulhatnának.
Demeter Gábor, a Jászberényi Triatlon Sportegyesület elnöke az önkormányzati pályázatokhoz benyújtott
űrlapok egyszerűsítését kérte. Azokon olyan tételeket, adatokat kérnek,
melyeket az előző években is beadtak
már, például a bizottság úgyis tudja

Emlékezünk

Apróhirdetés

Almási
Tukacs Erika
halálának
2. évfordulójára
„Küzdöttél, de már
nem lehet.
A csend ölel át és
a szeretet.
Fájó szívünk
felzokog érted,
Örökké szeretünk
és nem feledünk
Téged.”
Édesapád

Eladó 8000 m szőlő-szántó, ipari árammal, fúrt kúttal, kis épülettel Jászfelsőszentgyörgy Bánhegyen a főúthoz közel. Érd.:
minden nap 16 óra után a 06-57/420-057es telefonszámon.
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Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Lénárt Jánosné

(1929-2017)
Szül. Kocsis Anna
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

mennyi támogatást juttatott az egyesületeknek.
A továbbiakban Balogh Béla, önkormányzati képviselő, a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság elnöke kért
szót, és elmondta: előrelépésnek tartja, hogy lehetnek kiemelt sportegyesületek. Szerződések köttettek velük,
ezekben kölcsönös vállalásokat tettek
és három évre történő, kiszámítható finanszírozás is létrejött. Idén volt
az első év, hogy ennek tapasztalatait
megpróbálták felmérni mind a humán, mind a pénzügyi bizottságban.
A tapasztalatok szerinte nagyon ellentmondásosak. Ezen észrevételeit
osztotta meg a fórum résztvevőivel és
szeretné, ha hangsúlyváltás történne
ezen a területen.
Gedei József önkormányzati képviselő szerint, sport nemzet vagyunk,
de nem sportoló nemzet. A sportvezetőket közös gondolkodásra sarkalta
arról, hogyan tudnák bevonni a közép
korosztályt is a sportolásba.
Szöllősiné Kárpáti Ágnes testnevelő megemlítette, hogy szinte minden
sportágban szükség volna gyerekekre,
de csak a legkisebbeket tudják motiválni. Testnevelés órákon a középiskolások már nem akarnak részt venni,
inkább konditerembe, fitneszedzésekre szeretnek eljárni.
Végezetül Nagy András bizottsági
elnök megköszönte a fórumon megjelenteknek a részvételt, és mindenkinek további sportsikereket, remek
eredményeket kívánt.

Emlékezés

Magócs
Istvánné
szül.: Pintér Máris

halálának
1. évfordulójára.
Van egy szív, mely érted dobban.
Van egy kéz, mely érted mozdul.
Van egy hang, mely érted szól.
Van egy szem, mely érted lát.
Van egy érzés, mely érted érez.
Van egy sikoly, mely érted sikolt.
Volt egy szív, mely érted dobbant.
Volt egy kéz, mely érted mozdult.
Volt egy hang, mely érted szólt.
Volt egy szem, mely érted látott.
Volt egy érzés, mely érted érzett.
Volt egy sikoly, mely érted sikoltott.
Ő az Édesanyánk,
nagymamánk, dédmamánk.
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3. oldal

Segítsünk dönteni saját sorsunkról!
 folytatás az 1. oldalról
Kósa Lajos közvetlenségével hamar
megnyerte a résztvevők szimpátiáját. A
pulpitus megmozgatásával „átrendezte” a termet, hogy közelebb kerüljön
a hallgatósághoz. Kész, kerek prezentációval érkezett, ám néhány kérdésére
adott válasz meggyőzte arról, hogy a
terembe ülők mindegyike hallott már
a migrációról, Soros Györgyről, az ő
terveiről, és arra a kérdésre sem tette
fel senki a kezét, hogy ezzel a témával
nem kell foglalkozni. Így lemondott a
jól átgondolt előadásról és a számok,
adatok többségéről, inkább néhány
olyan gondolatot emelt ki, ami a hátteret segített megvilágítani. Tekintettel
volt a helyszínre is, ahol a város korábbi
polgármestere és képviselője dr. Gedei
József önkormányzati képviselőként
előterjesztést nyújtott be a migránsok
érdekében, a jászok türelmét, empátiáját felemlegetve, mivel véleménye szerint ők is betelepülők.
– Ez sületlenség, ami arra utal,
hogy aki ezt hiszi, az a vendéget a betörőtől nem tudja megkülönböztetni, hiszen a jászokat a teljes királyi hatalmában lévő IV. Béla hívta be és telepítette
le szerződéses feltételekkel. Őseink vállalták új hazájuk fegyveres védelmét,
amiért kiváltságokban részesültek.
Miért jó Soros Györgynek a migráció? – tette fel a kérdést a miniszter.
Kifejtette, hogy Soros az egyik legtehetségesebb, ám a moralitástól távol
álló tőzsdecápa. Országokat támadott
meg, pénzügyi manővereivel súlyos
veszteségeket okozva magánembereknek, cégeknek, sőt államoknak is. Nem
csak Magyarországon nem szeretik,
a demokrácia őshazájából, Angliából
kitiltották, Malajziában pedig egyenesen halálra ítélték. Uzsorás, aki nagy
tételben sokak életével játszik. Hitelre kényszeríti az országokat, amihez a
politikai zűrzavar és a rendezetlenség a
legjobb terep. Ehhez az Európai Bizottság Soros és az általa képviselt, de ügyesebben a háttérben maradó lobbicégek
pénzügyi, gazdasági befolyásának nem
tud, de főleg nem akar ellenállni. Ebben a helyzetben a nemzeti kormányok
tudnak csak védekezni saját területükön belül, így nem véletlen, hogy
támadásoknak vagyunk kitéve mi is,
Lengyelország is.
Más szempontból megvilágítva:
Soros egy-másfél milliós migráns be-

fogadtatási terve Európába ok nélkül tenné tönkre az egész kontinenst,
ugyanis a migránsok mintegy kétmilliárdos háttérországa évente negyvenmilliós népességnövekedést produkál
pillanatnyilag. Ha tehát negyvenmillió
migráns jönne évente Európába, a népesség odahaza még mindig nem csökkenne, és ezzel az ottani problémák és
feszültségek sem. Ezért tartja jónak Orbán Viktor elhíresült bibliai mondását,
hogy ne halat adj, hanem halászni tanítsd meg az embereket! Magyarország
a sokat kárhoztatott, de napjainkban

már dicsért határzárral saját költségvetéséből védi magát és Európát, és
következetesen kiáll amellett, hogy
hazájukban kell javítani a migránsok
életlehetőségein. Magyarország többek
között hat szíriai falu újjáépítésében és
több lerombolt templom újjáépítésében vesz részt.
Számos kérdés is érkezett a miniszterhez és Pócs Jánoshoz is, amelyeket
Szentesi Zöldi László, az est moderátora
továbbított. Pócs János itt is megerősítette, hogy még gondolatban sem vetődött fel a Neszűr lakóinak ki-, illetve
betelepítése Jászapátira és más településekre. Ez a riogatás már a választási
kampány része, kommunista tempó,
amelynek klasszikus esete a huszonhárommillió román Magyarországra való
beözönlésével fenyegető szocialista koholmány volt. A miniszter elmondta a
véleményét a Jobbik plakátkampányáról és a Soros-plakátokról is. Utóbbia-

kat nem sokallta, a veszély méretéhez
képest, amire felhívják a figyelmet. Az
egész plakátmizériával kapcsolatban
megjegyezte, hogy a Fideszen kívül
egyetlen ellenzéki párt vagy független
képviselő sem támogatta a pártfinanszírozási törvény módosítását, amihez két
ellenzéki szavazat is elég lett volna. Így
marad a visszás helyzet, az őszintétlenség, hiszen például a Simicska 3200 plakáthelye beszorozva a harminc-negyvenezer forintos hathetes piaci bérleti
díjjal, jó pár milliárddal meghaladja a
Jobbik törvény által engedélyezett ilyen
irányú költekezését. Mindeközben értelmetlen is a plakátkampány, mert
vélemény megváltoztatásra nem alkalmas, csak figyelemfelkeltésre.
Optimizmusáról is hitet tett Kósa
Lajos. 2010 és 2017 között 1,24-ről
1,47 százalékra nőtt a magyar termékenységi mutató, miközben a házasságkötések száma megkétszereződött,
a válások száma pedig húsz százalékkal
csökkent. Ez a családtámogatás középpontba állításának már rövid távon
Európa szerte meglepetéssel fogadott
pozitív eredménye. A kényes kérdéseket sem hagyta válasz nélkül a vendég.
Például azt, hogy Beer Miklós megyés
püspök vatikáni szellemben kritizálta a
kormány migrációs politikáját. „Olyan
utalás az egyházak tanításában és a Bibliában nincs, hogy akkor is segíts a másik emberen, ha közben tönkremégy”.
És olyan sincs, hogy a rászoruló követeli és dönti el, hogyan segítsék őt.
Családi példával megvilágítva ugyanezt
az állapotot, lánya olykor azt szeretné,
hogy csinálja meg a házi feladatát az
apja. Mind a ketten jobban járnak és
gyorsabban is lezajlik a dolog. Talán
nem vitatja senki, hogy szereti a lányát,
de ő dönti el, hogy nem így, nem a gyerek kívánsága szerint segíti őt, hanem a
maga meggyőződése és hite szerint.
Az est folyamán többször kimondatlanul felvetődött az a kérdés is,
hogy miért van kisebb hangja a pozitív
kormánydöntéseknek, és miért erősebb a mégoly szétesett ellenzék hangja
időnként. Kósa Lajos egy kisújszállási
parasztot idézett: „Szeretném én azt a
kormányt látni, amelyikkel én meg vagyok elégedve!” Végezetül a miniszter
arra kérte a jelenlévőket, hallassák a véleményüket, és vegyenek részt a nemzeti konzultáción! Segítsünk dönteni
saját sorsunkról!

Harmónia a közösség életében

 folytatás az 1. oldalról
Szintén szívélyesen üdvözölte az
együttműködő partnerek képviselőit és
valamennyi megjelent egyesületi tagot,
vendéget.
A Városvédő és Szépítő Egyesület
olyan területén tevékenykedik Jászberény közösségének, mely mindenki
számára a mindennapokban érzékelhető – hangsúlyozta köszöntőjében Szabó
Tamás polgármester. A szervezet eré-

nye, hogy a harminc év alatt töretlenül,
kitartóan végezték tevékenységüket,
várospatrióta szemlélettel képviselték
ügyüket a település javára. Az önkormányzat és az egyesület kapcsolata szoros együttműködésen alapszik. A polgármester megköszönte az aktivitást,
gratulált az elmúlt három évtized sikereihez, és a jövőbeni hasonló jó együttműködés reményében kívánt virágzóan
eredményes évtizedeket a folytatáshoz.

Pócs János parlamenti képviselő a
Jászság nevében szólt az egybegyűltekhez ünnepi köszöntőjében. A Jászság
fővárosa gazdasági erejénél és az oktatásban elfoglalt pozíciójánál fogva a
térség központja, ám az igazi elismerés
az egy város számára, ha az utazók szépnek találják a települést. Az, hogy ez
így történjen, nagy részben köszönhető a városszépítő egyesület példaértékű
tevékenységének és agilis vezetőjének,
Bolla Jánosnak, aki jászkapitányként és
az egyesület elnökeként egyaránt mindig aktívan megállta a helyét.
– Történelmi mércével mérve harminc év nagyon rövid idő, emberi léptékkel viszont már jelentős, szinte egy
fél emberöltő – mondta Bolla János. A
továbbiakban összefoglalta az elmúlt
évtizedek történéseit az 1987-es alapítástól napjainkig. Az elmúlt időszakban számtalan társadalmi, környezeti
változáson ment keresztül a település. A
visszatekintés alkalmat ad az értékelésre
és erőt nyújt a jövőre való felkészülésre egyaránt. A városvédők kis csapata
az elmúlt harminc év alatt maradandó
nyomokat hagyott, és részt kért a te-

Fotók: Kárpáti Márta
lepülés életéből. Tevékenységük nem
korlátozódott szűk területre, munkájuk értékőrző, hagyományteremtő, hiánypótló jelzőkkel jellemezhető, mely
az élhetőbb, szép környezet megteremtésén túl formálja a közösség gondolkodását, identitását. Az egyesület tagjai
számára fontos a város közösségének
és vezetőinek elismerése, támogató jelenléte. Sajnos az évek alatt szembesülniük kellett a barbár rongálással is, de
mindig megpróbálnak új erőt meríteni
és előre nézni. A jövőbe vetett hitüket
támasztja alá az utánpótlás-nevelés. Az
egyesület tagjait közé igyekeznek az ifjúságot is bevonni. Erre a célra leginkább táboraik hivatottak. A környezet
szépítéséért, értékeink, hagyományaink
megőrzéséért a jövőben is töretlen erővel dolgoznak – ígérte zárszavaiban az
elnök, mindehhez békét és erőt kívánva
a jelenlévőknek.
A következőkben az alapító tagokat
köszöntötték oklevél adományozásával,
majd valamennyi egyesületi tag emléklapban részesült. A kiváló teljesítményért
szintén oklevélben részesültek a tagtársak, és a támogatók ugyancsak elismerő
oklevelet vehettek át Bolla Jánostól.
Széphegyi László köszöntőjében
elismeréssel szólt Jászberényről, ahol

katonaéveit töltötte, és ahová azóta is
szívesen tér vissza, mert a város szépsége, hangulata és kedvesen vendégszerető lakói látogatásra csábítják.
Kisújszállás delegációjának vezetője
a nagykunok üzenetét hozta elismerő szavaival. Gyöngyös képviselője is
üdvözölte a szívből jövő tevékenység
végzőit. Törökszentmiklós küldötte
kitartást, erőt és minél több fiatal városvédőt kívánt az egyesületnek. Tóth
József a Jászkerület Nonprofit Kft. nevében ígért együttműködő segítséget a
továbbiakban. Hangsúlyozta, a gazdaság mellett a civil szervezetek jelentik a
települések valódi erejét.
Az ünnepi vacsora előtt egy kisfilmben tekinthettük meg az elmúlt
három évtized legemlékezetesebb pillanatait. Láttunk képkockákat a civil
szervezet közösségi életéből, illetve az
olyan nevezetes alkotásokról, mint a
Korsós lány kútja, a 48-as dombormű,
a Kapitány kert, a szép köztéri padok, a
Békás kút, a temetői emlékhelyek vagy
a török emlékmű felújítása. A képekről visszaköszönt az a harmónia, ami
a közösség életében jelen van, és ami
tükröződik az egyesület támogatásával
megépült, megszépült köztereinken,
emlékműveinken.
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Első berényi röplabdabál A magyar-iráni kapcsolatok évszázadai
A magyarságnak az irániakkal, Iránnal való kapcsolatairól tarott előadást a Jászok Egyesületének októberi összejövetelén Sárközi Miklós, a
Magyar-Iráni Baráti Társaság elnöke.
Az apai ágon jászberényi kötődésű
iranista képes-vetített előadásában
nagyon gazdag és sokrétű kapcsolatrendszerről beszélt. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Naderi
Zabihollah, Irán budapesti nagykövetének helyettese.
Bognár Mária
Az iráni népek hatása az ősidőkben közvetlen volt a Kárpát-medencében, Kr.e. 1. évezredtől a Kr. u. 14.
századig különböző hullámokban több
iráni nyelvű nép telepedett meg itt.
Nem lehet véletlen, hogy legnagyobb
folyónk, a Duna neve is iráni eredetű (a "don" szó oszétül vizet jelent).
Kezdődött a szkítákkal, aztán jöttek a
szarmaták, roxalánok, jazigok, alánok
ókori csoportjai. Ezek a Római Birodalom időszakában főként a Duna-Tisza
közét lakták. A IX-XIII. században újra
alánok, és kálizok is jöttek. Utóbbiak
pénzváltók voltak, rájuk utal például
Budakalász neve is. Bár ők is muszlimok voltak, nem tévesztendők össze a
szintén mohamedán böszörményekkel.
A tatárjárásig lehet követni őket.
Azt már tudjuk, hogy a mai jászok
ősei a mongolok elől találtak itt menedéket. Iráni mivoltukat az 1422-ből
származó jász szójegyzék bizonyítja. A
magyar nyelvbe 60. iráni nyelvekből
származó jövevényszó került. Ilyen például az arany, tehén, hét, tíz, száz, ezer,
szekér, nemez, hús. Későbbi keletű az
asszony, gazdag, híd, fény, üveg, méreg,
Isten szavunk. Török, illetve balkáni
szláv közvetítésű iráni eredetű szavunk
a zseb, findzsa, a betyár és a csárda.
A magyar őstörténetnek jelentősek
a perzsa forrásai. Szorosabbá Perzsiával
a kapocs a XIV. század végétől vált,
nagyjából Zsigmond király katasztrofális nikápolyi vereségét követően. Ennek
ösztönzője a közös oszmánfóbia volt,
ami 1400 és 1700 között kötötte össze
az aktuális magyar államot Perzsiával.
Zsigmond is, Mátyás is, II. Lajos és
több Habsburg uralkodónk is küldött
Perzsiába delegációt. Ennek diplomáciai nyoma Iszmáilnak, az első iráni
sahnak a levele II. Lajoshoz 1523-ból,
amiben figyelmezteti, hogy az oszmánok nagy erőket vonnak össze. – Közös a sorsunk, békében és háborúban
is – írja.
A XVI.XVII. században további
intenzív diplomáciai kapcsolatokról
tudni. Bélay Barnabás Konstantinápolyban volt követ, de az oszmán uralkodó rákényszerítette, hogy vegyen
részt 1514-ben az "iráni Mohácsnak"
nevezhető csaldiráni csatában. Ezután
30-40 évvel állt be a ma is létező iránitörök, illetve iráni-iraki határ.

Zalánkeményi Kakas Istvánt I.
Rudolf küldte Perzsiába, ahová 1603ban érkezett meg. A küldetését Abbasz
udvarában sajnos csak helyettese tudta
teljesíteni, mert ő maga súlyos betegségben meghalt.
Az oszmán hódítás, lesújtó pusztításai ellenére is valamit adott is. Érdekes módon ennek jelnetős része a
perzsa kultúra közvetítése volt, ami
mélyen összefonódott a törökkel. A
perzsa nyelv volt hiszen a Kelet franciája! Ezenkívül iráni származású személyek is elvetődtek hozzánk, a hódoltsági területekre. Ilyen Ulama bég, aki az
iráni sah elleni lázadása folytán került a
török oldalra, és Magyarországon katonai kormányzó volt. Petrus Abedik iráni örmény volt, és áttért katolikusként
részt vett az 1680-as évek törökellenes
harcaiban. Lipót császártól a "Gyöngyöspata grófja" titulust kapta.
Művészeti hatásként említhetjük az
1550-es évekből származó ún. Esterházy kárpitot, mely I.Tahmászp iráni sah
lakomáját ábrázolja.
1700-tól már nem az oszmánfóbia
a magyar-iráni kapcsolatok ösztönzője.
Az átalakuló magyar nemzettudatban
fontos szerepet kap a szkíta, hun- alapvetően tehát keleti származás, és az újra
feléledő rokonságtudat. A keletkutatás
fellendülése is ebbe az irányba mutat. A

keleti nyelvek ismeretére a diplomáciai
küldetésekhez is szükség volt. Gróf Reviczky Károly nyelvzseniként perzsából
fordított. Maróthy István orvos - Vörösmarty évfolyamtársa - Iránban vélte
megtalálni az őshazát. Nem mellékesen
az iráni hadsereg főorvosa volt. Gróf
Karacsay Fedor is az iráni hadseregben
tevékenykedett, mint katonai oktató.
A XIX. századi magyar-iráni kapcsolatok legnagyobb alakja Vámbéry Ármin
volt. Vámbéry Perszepoliszban fennmaradt graffitije: „éljen a magyar”, a
leghíresebb magyar emlék Iránban.
Sokat írt az 1860-as évek perzsa világáról. Olyan jól tudott perzsául, hogy
a budapesti egyetemen a perzsa nyelv
első magánprofesszora lett. Ő kalauzolta az iráni uralkodókat budapesti látogatásukon. Wágner Károly megint csak
katonaként "ápolta" a kapcsolatokat,
ő az iráni hadsereg tábornoka volt. A
monarchiának különben volt egy ezrede, mely az iráni hadsereget fejlesztette.
Aztán később, már a XX. században, a Horthy korszakban 90, a nagy
világválságban tönkrement magyar
család Iránban talált gazdasági kiutat,
amikor Reza sah idején jelentős modernizációs hullám indult meg ott.
Ma is vannak ott élő magyarok. A
festőművész Varga-Sinai Gizella 51 éve
él Iránban, neves filmrendező feleségeként, az utóbbi évtizedekben gyakran
jár haza. A gyergyószárhegyi Gyenge
Irén közel 100 éves, és már 1943 óta él
Iránban. Teheránban "Paprika" néven
magyar éttermet nyitott.
A jövőt illetően az elmúlt 3-4 évben biztató dolgok történtek. 2015ben Orbán Viktor öt miniszter társaságában látogatott Iránba. Nálunk sok
iráni diák tanul, tandíjuk jelentős bevételi forrásunk. Gyarapodnak a testvérvárosi kapcsolatok, mint amilyen
például Jászberény-Jazd, TiszavasváriArdabil, Budapest-Teherán, Pécs-Siráz.
Jászberény egyébként a magyar-iráni
kapcsolatok nagy pionírja. Rendszeres
látogatások, delegációk, közös sport- és
kulturális események jelzik a város aktivitását.

Fejlesztések a Thököly úti orvosi rendelőben
A város több mint tizenkétmillió
forintból fejlesztette a Thököly úti
orvosi rendelő épületét és a védőnők
tárgyi eszközeit. Beüzemelték a várva
várt kondenzációs gázkazánokat, átalakított a folytonos dugulást okozó
csatornarendszert, és új, színes székekre, padokra cserélték a régieket.
gergely

Halász Lajos képriportja

A legsürgetőbb a Thököly úti orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése volt,
ugyanis a régi kazánok már nem teljesítettek biztonsággal, de az önkormányzat támogatásával immár két új kon-

denzációs gázkazán látja el az épület
gazdaságos fűtését és a használati meleg
víz előállítását. További négy szivattyúval és 500 literes tartállyal is bővült a
géppark, több mint 8 millió forint értékben.
Tóth Mónika, a Jászberény Városi
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői
Szolgálat intézményvezetője lapunknak elmondta, hogy a gázkazánok
cseréje mellett a szennyvízelvezetés átalakítására is nagy szükség volt már a
gyakori dugulások miatt. A Városüzemeltetési Bizottság „Egyéb üzemeltetési keretéből”, közel kétmillió forintból
ezt a problémát is orvosolta.

A 2017. évi „önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap”-ból
a gyermekorvosi váróterem ülőalkalmatosságait 24 új, színes padra és 24
székre cserélték 1.250.000 forintból,
valamint új akváriumot csináltattak
a kicsik legnagyobb örömére további
175.000 forintból. A védőnők prevenciós munkájához demonstrációs eszközöket szeretek be 442.000 forint értékben, mint például dohányos tüdőt,
dohányzó modellt, emlővizsgáló modellt, herevizsgáló modellt és fogamzásgátlás demonstrációs táskát, amelyek
elengedhetetlen kellékei az iskolás korú
gyermekek felvilágosításának.

Kitekintő
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Új óvoda Jászfényszarun

Október 11-én adták át a mintegy 800 millió forintos beruházásból megvalósuló Napfény Óvodát,
melyben nagyjából kétszáz gyermek
elhelyezését biztosítják. Az impozáns épület mellett több beruházást
célul tűzött ki a jászfényszarui önkormányzat. Többek között a város
jelentős területét megszépítő zöldterület rehabilitációját.

g. cs.
A testnevelés órákat immár Jászfelsőszentgyörgyön is jól felszerelt tornateremben tarthatják a Szent György
Általános Iskolában. A 736 négyzetméter alapterületű és több mint 7
méter belmagasságú létesítmény teljes
felszereltségével a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program

Már október közepétől használatba
vehették a vadonatúj korszerű óvodát,
melynek építési költsége 700 millió
forintot jelentett, a játékok és a berendezés értéke pedig közel 100 millió
forint. Ácsné Csontos Mária intézményvezető elmondta, hogy az óvodában

kicsik tanulását.
Heti rendszerességgel terveznek
úszásoktatást a tanuszodában, amit
egyelőre még nem vettek használatba
– tudtuk meg az intézményvezetőtől.

Emlékezés Gubicz Andrásra

Jászjákóhalma híres szülöttére, Gubicz
Andrásra emlékeztek halálának 148.
évfordulóján, október 16-án Budapesten, a Váci utca 74. szám alatti ház
falán emlékét hirdető tábla megkoszorúzásával.

több budapesti intézményre, köztük a
Vakok Intézetére, a Rókus kórházra, a
Nemzeti Színház nyugdíjintézetére, a

Bognár Mária
A ma reprezentatív környezetben álló
épület helyén volt Gubicz András ekegyára. Ő fejlesztette ki azt az eketípust,
mely nemzetközi hírnévre jutott, és az
1862-es londoni világkiállításon aranyérmet, az 1867-es párizsi világkiállításon
pedig bronzérmet nyert.
A családot Gubicz László, lánya és
unokája, szülőfaluját Fodor István Ferenc, a JÁKÓB Baráti Társaságot az
elszármazottak budapesti csoportja
képviselte.
A megemlékezésen ezúttal nem
Gubicz András életútját idézték fel, hanem Magyar Aliz, a JÁKÓB vezetője a
feltaláló gyáros végrendeletét olvasta fel.
Gubicz András viszonylag fiatalon, 49
éves korában halt meg, gyermeke pedig
nem volt. Ezért a közügyet tette meg
örökösévé, és teljes vagyonát jótékony
célokra ajánlotta fel. Szülőfaluja mellett

Az óvodában 8 csoportszoba és korszerű játszóterek biztosítják a gyermekek
felhőtlen szórakozását. Ugyan az intézmény még nincs teljesen belakva, de az
óvónők kedves, családbarát természete
máris otthonossá tette a frissen elkészült épületet. A beruházások sora pedig nem ért véget: az óvoda ablakából
rálátni a bölcsőde helyére, amit a közeljövőben kezdenek építeni 250 milliós
állami támogatásból.
Emellett még valószínűleg ebben az
évben befejezik több mint 150 millió
forintos beruházást keretében zöldterületek rehabilitációját. Ennek keretében valósul meg a régi plébánia teljes
renoválása, járda felújítások és fák,
dísznövények ültetése. Újdonság lesz
a vásártér melletti rózsasétány, ahova
impozáns rózsabokrokat telepítenek. A
zöldterületes fejlesztések többek között
érintik a Szabadság úti, a Bajzsy Zsilinszky úti, az Orion utcai és a Dózsa
György út menti területet.

Beruházások
Jászárokszálláson
Jászárokszállás városa a nyár végén
avatta fel minőségi műfüves focipályáját. Az elmúlt időszakban a sportolás mellett pályázatok keretében
iskolai fejlesztések, a várost érintő felújítások és más beruházások
eredményeként szépült a település.
sz. l.

pesti gyermekmenhelyre, a pesti bölcsőde
alapítványára is jelentős összeget hagyományozott. Özvegye, Polderman Júlia
pedig többek között kisdedóvót alakított
ki egykori lakóházukban.
A hálás szülőfalu máig ápolja nagy
fiának emlékét: utcát neveztek el róla és
a helyi gazdakör is a nevét viseli. András
napon a falu minden évben szentmisével
emlékezik meg róla.

A Magyar Labdarúgó Szövetség
labdarúgó pályaépítési programjára
kiírt pályázaton nyert támogatást a
város, amely 20x40 méteres műfüves
focipálya megépítésére adott lehetőséget. A több mint 33 millió forintos beruházásból az önkormányzat
12.802.748 forint önerőt biztosított.
Az elkészült focipályát augusztus végén avatták fel, és a profi sportolók
mellett iskolások is használatba vehetik a mindennapok során.
Az idei gimnáziumi iskolakezdés
örömteli volt, legalábbis az intézmény
vezetői számára mindenképp, hiszen a
Deák Ferenc Gimnázium Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
mintegy 50.123.000 forintos támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
A pályázati összegből finanszírozott fejlesztések az iskola könyvtárára,
tornatermére és tantermeire irányulnak.
Új nyilvános akadálymentes illemhelyiség kialakítására került sor az Árpád téri buszváró mellett, amit ősszel
adtak át a nyilvánosság számára. A beruházást önerőből, 7,5 millió forintból valósította meg az önkormányzat.
A wc ingyenesen használható minden
nap négy órától este tíz óráig.

5. oldal

Tornacsarnokavató
Jászfelsőszentgyörgyön
Alig több mint egy éve tették le az
alapkövét, idén november 9-én pedig
át is adták Jászfelsőszentgyörgy korszerű tornacsarnokát a Szent György
Általános Iskola udvarán.

sz. l.

kiemelt figyelemmel kezelik a sajátos
nevelést igénylő gyermekeket, akiknek
fejlesztésére külön szobát alakítottak
ki. A fejlesztőtermet teljesítményjavító
játékokkal rendezték be, így segítve a
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részeként valósult meg több mint 250
millió forintból. A november 9-i ünnepélyes megnyitón dr. Szabó Tünde
sportért felelős államtitkár, Pócs János
országgyűlési képviselő, Zelenai Tibor
Károlyné polgármester, valamint Horváthné Sziliczei Mónika iskolaigazgató
vágták át a nemzetiszín szalagot.
Az új épületben a kispályás labdajátékokra alkalmas tornaterem mellett
szertárak, öltözők és mellékhelyiségek
is helyet kaptak bútorzattal és sportfelszerelésekkel. A testnevelés órákon túl
a község lakói előtt is nyitva áll az épület tömegsport- és egyéb rendezvények
helyszíneként.

Megyei népművészeti szemle

Immár kilencedik alkalommal rendezték meg Jászfényszarun a Fény
Fesztivált, amihez idén először kapcsolódott a „Jászkunsági gyerek vagyok” Megyei népművészeti szemle.
A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola
több csoportja is indult a megmérettetésen.
Dudás Dóra

Táncos kategóriában a jászberényi
Barkóca, Galagonya, Borbolya és a
turai telephelyű Egyező csoportokért,
énekes kategóriában Gosztonyi Dóráért
és a Tukora Duóért lehetett izgulni. Az
összesen 41 produkcióból álló versenyprogramot háromtagú zsűri értékelte
és minősítette a fellépőket a fesztiválon

112 hírek

Tűz a pincében. Tűz ütött ki egy
körülbelül ötven négyzetméter alapterületű családi ház pincehelyiségében
november 10-én éjjel a jászberényi
Toborzó utcában. A tűzhöz a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két
vízsugárral oltották el a lángokat, majd
megkezdték az épület átszellőztetését
és átvizsgálását. Elsődleges információink szerint az eset során senki nem
sérült meg.
Megelőzte a bajt. November 8-án
délelőtt szivárgó füstre lett figyelmes
egy nő Jászladányban. A Szélmalom úti
családi házba a jászkiséri önkormányzati tűzoltók légzőkészülékben jutottak
be, amelynek egyik szobájában földre
halmozott rongyok izzottak. A házban
senki nem tartózkodott, de az épület
füsttel telítődött. A tűz nem terjedt át a
berendezés tárgyakra, nagyobb kár így
nem keletkezett.
Kéménytűz. Kémény lángolt Jászladányban a Vasút úton, egy családi
házban november 8-án. A jászkiséri
önkormányzati tűzoltók kiérkezésekor a lángolás megszűnt. A tűzoltók
átvizsgálták az épületet, majd megállapították, hogy a felső tisztítónyílás
ajtaja esett ki a helyéről, ez okozhatta

nyújtott teljesítmény alapján.
Aranyfény díjas lett a Barkóca
Gyermektáncegyüttes és az Egyező
Táncegyüttes. Ezüstfény díjat kapott a
Galagonya Gyermektáncegyüttes, valamint a Borbolya Gyermektáncegyüttes,
utóbbi a Legjobban éneklő csoport különdíjban is részesült. Bankó Domonkos
és Bangó Enikő szólótáncosi különdíjat
kapott.
Népi ének kategóriában Gosztonyi Dóra Ezüstfény eredményt ért el
és továbbjutott a művészeti szemlére,
a Tukora Duó (Eszter és Nóra) pedig
Bronzfény díjban részesült.
A „Jászkunsági gyerek vagyok”
Megyei művészeti szemle döntőjébe a
Barkóca és a Galagonya Táncegyüttes
jutott tovább.
a bajt. A kiérkező kéményseprőmester
a fűrészporos kályha használatát nem
javasolta, a lakókat eltiltották az ezzel
történő fűtéstől. Korábbi felülvizsgálatról vagy ellenőrzésről nem került elő
bizonylat. A lakók az épület fűtését más
módon meg tudták oldani, kár vagy sérülés nem keletkezett.
Eltiltás hatálya alatt vezetett. A
Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást
indított járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt
egy jászkiséri lakos ellen. A rendőrök
november 8-án 14 órakor Jászapáti
külterületén igazoltatták a személygépkocsival közlekedő 28 éves férfit. A járőrök megállapították, hogy a gépjármű
vezetője járművezetés eltiltás hatálya
alatt vezetett. A férfit előállították a
Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol
meghallgatását követően szabálysértési
őrizetbe vették.
Egerészölyvöt mentettek. A jászapáti rendőrök egy sérült, védett madarat találtak Jászberény és Jászapáti
között november 7-én, a délelőtti
órákban. A 31-es út mentén sérülten
fekvő nagytestű madárról a Jászberényi
Sasközpont helyszínre érkező munkatársa megállapította, hogy vélhetően
autó ütötte el. Az állatvédő a védett állatot elszállította a telephelyükre, ahol
a kezeléséről gondoskodtak.
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Berény Barátok az élen

Véget ért a Jászság legnagyobb tömegsport rendezvénye, nevezetesen a városi
kispályás labdarúgó bajnokság. A jászberényi műfüves pályán zajló mérkőzés
sorozat legjobb csapata az idén a Berény Barátok gárdája lett. Az öregfiúknál
pedig az ÉZSI Trapéz lett a bajnok.

Zárkóznak a női focisták

Győzelemmel zárta az idényt a Jászberényi FC női labdarúgó csapata. Bár a
Pest megyei női 3/4 pályás bajnokság
csak a hétvégén fejeződik be, a lányok
számára már véget ért az őszi szezon,
ugyanis az utolsó fordulóban szabadnaposak lesznek.
Pesti József

Múlt vasárnap délelőtt Göd csapatát fogadták Göblyös Imoláék és már a 7.
percben Sipos Anikó büntetőjével – amit
egy kezezés miatt fújtak be jogosan –, a
vezetést is megszerezték. Néhány helyzet még mindkét kapu előtt adódott,
azonban az első félidőben több gól már
nem esett. A második játékrész 15. perHely.
1
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5
6
7
8
9
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11
12
Hely.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
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1
2
3
4
5
1
2
3
4
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1
2
3
4
5
1
2
3
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1. osztály
Csapat
M Gy
D
V
LG
Berény Barátok
22
16
3
3
99
Öcsiker
22
16
0
6
82
Rosenberger
22
12
4
6
77
Har-Kis Bt
22
10
4
8
83
Csizmadia
22
10
3
9
76
Téba - Kétté Tabak
22
9
4
9
57
Officemarket
22
9
1
12
54
B-Beton
22
8
3
11
76
Fészek Büfé
22
8
2
12
76
Dzsanesz
22
6
5
11
64
Piccoló
22
7
2
13
74
Sepultura
22
5
1
16
63
Gólkirály: Német Gyula (Berény B.) 55 gól
2. osztály
Csapat
M Gy
D
V
LG
Hamm Horgászcentrum
22
17
3
2
86
Fáy-Ters
22
11
6
5
59
KátaFc
22
11
5
6
87
B-B Elektro
22
10
6
6
70
Lámpabolt
22
10
5
7
77
JP Fanatics
22
7
8
7
51
Nagykáta Oldboys
22
9
4
9
71
Üvegtigris
22
6
7
9
52
Bad Boys
22
8
1
13
46
Dermesztő
22
6
4
12
57
Jászberényi Tűzoltóság
22
5
3
14
42
+Torlás
22
4
4
14
31
Gólkirály: Györki Árpád (Hamm HC.) 27 gól
3. osztály - Felsőház
Csapat
M Gy
D
V
LG
Csizmaszár
10
8
1
1
34
Víznyelők-Levrik Kft
10
7
1
2
28
Ha bemegy gól
10
5
1
4
25
Mesterek 60
10
2
3
5
22
KDJ Bútorház
10
2
2
6
24
Revans
10
1
2
7
17
3. osztály - Középső ház
Rokkant SC
10
7
1
2
33
Eurocargo
10
7
1
2
29
P.L. Tájfun
10
6
1
3
33
Alattyáni Sörvadászok
10
3
2
5
18
D ezertörök
10
1
3
6
18
Portelek
10
1
2
7
20
3. osztály - Alsóház
9
1
0
40
Wild Tigers
10
Sördögök
10
5
0
5
21
Karthago
10
4
1
5
23
Törtetők
10
4
1
5
24
Street Devils
10
2
1
7
13
Bodamo
10
4
0
6
22
Gólkirály: Mucsinyi Roland (Víznyelők) 40 gól
Öregfiúk 1. osztály
Csapat
M Gy
D
V
LG
EZSI Trapéz
12
8
1
3
44
Kozma - Pótkerék
12
7
0
5
38
Old Boys Casino
12
6
0
6
47
CTS-GLOBAL
12
5
1
6
28
YOSHI Trans
12
2
2
8
15
Öregfiúk 1. osztály - Alsóház
Eurokapu
10
7
0
3
31
Fenegyerekek
10
5
0
5
31
DMSC Tűzoltók
10
4
1
5
37
Adi Büfé
10
3
1
6
16
Gólkirály: Német Gyula (Kozma M.) 39 gól
Öregfiúk 2. osztály
Csapat
M Gy
D
V
LG
Autoelektro
12
9
0
3
58
Jászmetál Öreg fiúk
12
8
2
2
52
Konkoly Electro Kft
12
5
3
4
50
Kurrencia Öregfiúk
12
2
2
8
27
Dermesztő Öreg fiúk
12
2
1
9
33
Öregfiúk 2. osztály - Alsóház
J-A szók Öreg fiúk
10
7
0
3
15
TP Öregfiúk
10
6
1
3
33
Delta Speed
10
4
1
5
16
Boserép-Memento
10
1
2
7
6
Gólkirály: Bojtos Tamás (Autoelektro) 36 gól

KG
51
56
57
71
74
68
73
76
74
72
98
111

+/48
26
20
12
2
-11
-19
0
2
-8
-24
-48

P
51
48
40
34
33
31
28
27
26
23
23
16

KG
35
49
65
52
64
57
71
66
64
77
66
63

+/51
10
22
18
13
-6
0
-14
-18
-20
-24
-32

P
54
39
38
36
35
29
25
25
25
22
18
16

KG
23
14
25
31
33
24

+/11
14
0
-9
-9
-7

P
25
22
16
9
8
5

17
15
18
37
32
32

16
14
15
-19
-14
-12

22
22
19
11
6
5

11
26
24
28
29
25

29
-5
-1
-4
-16
-3

22
15
13
13
7
3

KG
34
29
35
40
34

+/10
9
12
-12
-19

P
25
21
18
16
8

22
26
29
38

9
5
8
-22

21
15
13
7

KG
34
30
36
40
80

+/24
22
14
-13
-47

P
27
26
18
8
7

10
16
25
19

5
17
-9
-13
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cében, – szintén jogos büntetőből –, a
vendégek egyenlítettek, de kisvártatva
Barta Karolina két méterről a hálóba
kotort egy kipattanó labdát, amellyel
ismét átvették a vezetést. Lehetőségek
továbbra is adódtak a kapuk előtt, ezekből a berényi lányok Tóth Adrienn révén
egyet értékesítettek és ezzel begyűjtötték
a három pontot is.
Jászberényi FC - Gödi SE 3-1
Az első két fordulóban elszenvedett egy-egy vereség után fokozatosan
magára talált a berényi együttes, és ezt
követően öt győzelmet és egy döntetlent
könyvelhettek el. A szezonzáró fordulóban a többi csapat eredményétől függ,
hogy sikerül-e megőrizni jelenlegi pozíciójukat, azaz a 3. helyet.

Végre győztek a hokisok
November 3-án, péntek este, a tavalyi
rájátszásbeli ellenfelét fogadta Berény
első számú felnőtt hoki csapata. Az
előző fordulóban kiváló teljesítményt
nyújtó hazaiak számára ezen az estén
első pontjaik megszerzése volt a cél.
A szépszámú közönség előtt ennek
megfelelően kezdett a berényi gárda
és Láda Péter révén már a 3. percben
vezetést szereztek, (1-0). A vendégek
részéről azonban hamarosan érkezett a
választalálat, (1-1). Az első játékrész a
továbbiakban is változatos küzdelmet

hozott, de gól nem született.
A második harmadban Bálintéknak
sikerült jelentős mezőnyfölényt kialakítani, ami a kapura lövések számában is megmutatkozott. A vendégek
hálóőre azonban a 17 hazai próbálkozásból csak a 33. percben kapitulált
Nicola Glavonjic lövésekor, (2-1). Az
utolsó játékrészben a hazaiak továbbra is támadásban maradtak, de az ellenfél kontrái rendre veszélyt jelentettek Kubanek kapuja előtt. Várható
volt, hogy a végjátékban a vendégek
mindent megtesznek majd az egyen-

lítés érdekében. Másfél perccel a vége
előtt, egy vitatható hazai kiállítás után
a kapust lehozva hat a négy ellen támadhattak. A Jászberény védekezése
azonban – ahogy az egész mérkőzésen
– szilárd maradt. Így a fegyelmezett
védő munkának és a légiósok kiváló
teljesítményének köszönhetően a közönség hazai győzelemnek örülhetett
hatvan perc játék után.
Jászberény HC - Dunaújvárosi
Acélbikák 2-1 (1-1) (1-0) (0-0)
Az ezúttal is fergeteges hangulatot
teremtő szurkolók legközelebb két hét
múlva láthatják a csapatot hazai pályán
az UTE ellen.
Szerdahelyi Gábor

Nagy álma egy táncterem
Lékó Zsanett – bár még csak augusztusban töltötte huszonötödik életévét –, a jászberényi Zoltán Erika
Tánciskola vezető táncoktatója. Csapatával nemcsak városi rendezvényeken szerepelnek, de különféle versenyeken is, igen szép eredményekkel.
A táncról, az oktatásig vezető útról és
az új tanévről kérdeztük.
Kazsimér Nóra
A tánc mindig is jelen volt az életedben? Mikor kezdett el érdekelni
ez a mozgásforma?
Amióta az eszemet tudom táncolok. Óvodában
a néptánccal kezdtem, azután hét éves koromtól aerobikoztam, hip-hop-oztam
és step-aerobikoztam váltva, körülbelül nyolc éven át.
Egyéves kihagyás után csatlakoztam az akkor még más
által vezetett Zoltán Erika
tánciskolához, mint tanítvány. Sajnos a csapat három
évig bírta együtt, így mikor
feloszlott, úgy döntöttöm
Budapestre járok fel a központi iskolába, hogy minél többet tudjak tanulni.
A tánc mellett sokat sportoltam – főleg általános iskolában, ahol kiemelt testnevelést tanuló osztályban
voltam – így minden hétvégén versenyekre jártunk.
Próbálkoztam még a kézilabdával és a röplabdával is
korábban, de ezek iránt nem
éreztem akkora kötődést,
mint a tánc iránt.
Milyen út vezetett az
oktatóvá váláshoz?
Az oktatás ötlete nem az én fejemből pattant ki. Édesapám ötlete volt,
ami Robby D.-nek is megtetszett. Így
megnéztek, látnak-e bennem fantáziát
majd az óra végén kiderült, hogy igen,
és azt mondták: „szeptembertől kezdhetek”. Akkoriban hetente kétszer vagy

háromszor jártam fel órákra, hogy a
szeptemberi kezdésre minden oktatással kapcsolatos dolgot magamba szívjak. Idén ennek már több mint hét éve.
Minden évben két csoporttal indítjuk a
szeptemberi tanévet. Egy kisebb és egy
nagyobb csoporttal, ahova évről, évre
egyre többen csatlakoznak.
Ha éppen nem a tánccal foglalkozol, mivel telnek a hétköznapjaid?
A tánc mellett egyetemre jártam
egészen eddig az évig. Először az ELTE-n tanultam kommunikációt, majd
ezt folytattam a Budapesti Metropolitan
Egyetemen, mesterszakon. Mindeköz-

ben elvégeztem egy csoportos fitness
instruktori OKJ-s képzést, így a hip-hop
mellett visszatért az életembe az aerobik.
2016 tavaszától pedig Budapesten heti
rendszerességgel csoportos órákat tartok, most már egyre több helyen.
A csapatod versenyeken is rendszeresen részt vesz. Mire vagy büszke?

A legbüszkébb természetesen a tanítványaimra vagyok, akik teljes odaadással
és kitartással járják végig az évet nálam.
Fantasztikus érzés látni, hogy mennyit
fejlődnek pár hónap vagy év alatt és,
hogy hogyan válnak táncossá a kezeim
alatt! Évről évre egyre jobban teljesítünk
az éves ECDS országos táncversenyeken
is. Bóna Rékát három éve minden évben
egyéni kategóriában is indítom a versenyeken, ahol mindig dobogós helyezést ér el. Idén pedig a 2017-es áprilisi
versenyen a kicsik a dobogó harmadik
fokára állhattak gyerek formáció kategóriában. Évek óta egyre nagyobb a csoportlétszám, mégis sikerült a
csapatnak együtt fejlődnie.
A kicsiknél évek óta több fiú
is jár, így még változatosabb
produkciót tudok velük ös�szeállítani.
Ezek szerint az oktatással megtaláltad azt, ami
teljessé tesz.
Igen, de szeretnék még
fejlődni és új dolgokat tanulni. Nem kizárt, hogy
másféle táncstílust is elsajátítok, de a nagy álmaim közé
tartozik még, hogy egyszer
saját tánciskolát és tánctermet nyithassak, amit természetesen szeretnék először
otthon megtenni, majd Budapesten.
Beavatnál minket a jelenlegi tanév terveibe?
A 2017-2018-as tanévet
a már előző évekhez megszokottan idén is szeptember első hetében indítottuk.
Az első nyílt órával egybekötött beiratkozást szeptember
8-án tartottam, de egész évben lehet hozzánk csatlakozni. Jelenleg
két csoportunk van: gyerek és felnőtt
csoport, ahova hét éves kortól lehet
már jelentkezni. Nem kell megijednie
annak sem, aki újként érkezik és még
nem táncolt előtte, hiszen a csapatok
sokszínűsége és jó hangulata gyorsan
fejlődésre serkenti majd.
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A zene az kell!

Idén tavasszal a Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Tagintézménye
pályázatot nyújtott be az Európa Tanács Erasmus + programjára. Ennek
eredményeképpen sikeresen elindulhatott szeptembertől A zene az kell
című projektünk.
m. t.
A projekt célja az, hogy a benne
részt vevő gyerekek tanuláshoz való viszonya, motivációja és alapképességei a
zene hatására pozitív irányban változzanak. Ehhez görög, olasz és egy török
iskolát sikerült partnerként megnyernünk, a projekt munkafolyamatát pe-

dig iskolánk koordinálja. Az első találkozóra november 4. és 9. között került
sor tagintézményünkben, amelyre három görög, három török és négy olasz
pedagógus látogatott el. Az itt eltöltött idő gazdag programot kínált vendégeinknek. Megérkezésüket követően másfél napon át ismerkedhettek
fővárosunk, Budapest nevezetességeivel, vasárnap délután pedig a Pesti Magyar Színházban a Valahol Európában
című előadást tekintették meg, amelynek egyik betétdaláról kapta a projekt
a nevét.
Hétfőn reggel színes műsorral kedveskedtek iskolánk tanulói a külföldi
tanároknak, akik lelkesen és élvezettel

nézték a hangszeres, énekes és táncos
produkciókat, sőt, egy rövid táncház
keretében belekóstolhattak a magyar
néptánc alapjaiba is.
Ezt követően sikerült a projekt
megbeszéléseken egyeztetni a fő irányvonalakat, célokat, és a tartalmi, gyakorlati megvalósítás lépéseit, időbeosztását. Itt került sor egy rövid
bemutatóra a Kodály-módszerről. A
hátralévő két nap is bővelkedett programban, a megbeszélések mellett ellátogattak a Jász Múzeumba, fogadták
delegációjukat a Városházán, a hangulatos közös vacsorákon közelebbről is
megismerkedhettek egymással a tanárok. A legkedvesebb élmény a kecskeméti Kodály Intézetben tett látogatás,
valamint a Leskowsky hangszergyűjtemény megtekintése volt. Ez utóbbi különösen maradandó élmény lesz számukra, hiszen a szenzációs, humoros
interaktív bemutatón számos autentikus és a világ minden tájáról gyűjtött
különleges, néha bizarr hangszereket is
kipróbálhattak mindannyiuk nagy szórakozására. Még közelibbé tette számukra a látogatást, hogy a saját népi
hangszereikre is ráismerhettek a kiállított hangszerek között.
Bár a találkozó végén búcsút vettünk egymástól, az igazi közös munka még csak most fog kezdődni mind a
négy iskolában, ahol zenei, informatikai és angol klubok indulnak a projekt
céljának megvalósítására.
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7. oldal

Terplán szalagavató

Terplános színjátszók Esztergomban
Nagy sikerrel szerepeltek az Esztergomban megrendezett Színjátszó Szüreten
a Terplán Zénó Ferences Középiskola tanulói, akik a korosztályukat érintő
problémákról szóló műsorukkal léptek a közönség elé.
sz. z.
A Ferencesek Esztergomban prog
ramsorozat részeként október 11-12-én
zajlott esemény egyben Ferences Diák-

színjátszó Találkozó is volt. A megnyitón köszöntőt mondott a város polgármestere, Romanek Etelka, valamint
Lukovits Milán atya, a három évszázados fennállását ünneplő Temesvári Pel-

bárt Ferences Gimnázium igazgatója. Mindketten örömüket fejezték ki,
hogy a középiskolás fiatalok az önismeretnek és az önkifejezésnek ezt a formáját választják, mely által mások számára
is értéket teremtenek.
A jászberényi diákok előadása a hit
fontosságára hívta fel a figyelmet különböző élethelyzetekben, mint a kiközösítés, a szülőkkel,
tanárokkal való kapcsolatban rejlő konfliktusok,
vagy a szerelmi csalódások. A Chaplin Színjátszó Kör néven működő
terplánosok méltán vívták
ki a nézők és a szervezők
elismerését Angyal, jöjj le!
című darabjukkal, melyben dalok, versek egészítették ki a jeleneteket. A
vendéglátók
jóvoltából
napközben Esztergom látnivalóit is megcsodálhatták a csoport tagjai.

Megyei bajnok gimis lányok
Az elmúlt héten a Bercsényi úti játékcsarnok adott otthont a középiskolás
női kézilabda- és női röplabda megyei
döntőjének.
k. t.
A 6. korosztály megyei női kézilabda
döntőjébe négy csapat kvalifikálta magát, ahol a sorsolást követően az elődöntőket lejátszották le, majd a két győztes
az elsőségért szállt harcba. A Turcsányiné
Pesti Edit által vezetett Lehel Vezér Gimnázium leánycsapata mind az elődöntőt,
mind a döntő mérkőzést megnyerve,
megyei bajnok lett. Végeredmény 1.
LVG, 2. Szolnok Széchenyi Gimnázium, 3. Mezőtúr Református Gimnázium, 4. Jászárokszállás Deák Ferenc
Gimnázium. A győztes LVG csapatának
névsora: (balról elől) Varga Eszter, Czakó Anna, (középen) Kis Virág, Sárközy
Sára, Nemoda Dóra, (hátul) Budai Lili,
Bakos Petra, Eperjesi Zsófia, Csillik Martina, Csendes Luca, Szabó Gréta, Czinege

Vanda és Turcsányiné Pesti Edit.
A női röplabda megyei döntőjét is –
szintén a 6. korosztályban – Jászberényben rendezték, ahol három csapat mérkőzött meg egymással. A Liska József
Katolikus Erősáramú Szakközépiskola

női együttese semmit nem bízott a véletlenre. Mindkét szolnoki – Verseghyés Széchenyi Gimnázium – ellenfelét
legyőzve lett megyei bajnok.
Mindkét női együttes az országos
elődöntőben képviselheti Jászberényt.

Fotók: Fábián Fotó – Gyöngyös
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Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
18/2017. (IX. 14.) településkép védelemről szóló,
önkormányzati rendelet 10. § (l)-(2) bekezdése értelmében

pályázatot hirdet
A szabályozási terv szerinti műemléki környezetben
lévő, továbbá a védett épületek, építmények és
épületrészek, valamint természeti értékek
megfelelő színvonalon tartásának támogatására
A pályázat általános feltételei:
a.) A támogatás pályázat útján igényelhető. Pályázatot olyan természetes
személy és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) nyújthat
be, vagy akinek az épület, épületrész, építmény a tulajdonában, jogszerű
használatában van. Pályázni csak a Szabályozási Terv szerinti műemléki környezetben lévő, továbbá az épített és a természeti környezet értékeinek helyi
védelméről szóló 18/2017. (IX. 14.) számú rendelet 1. és 2. sz. mellékletében
szereplő épületekkel, építményekkel és természeti értékekkel lehet. (A rendelet a www.ias7berenv.hu honlap „Önkormányzat - Rendeletek" alportálján
olvasható, letölthető.)
b.) A pályázatokat a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának címezve, a Jászberényi Polgármesteri Hivatal főépítészénél kell benyújtani (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) zárt
borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Helyi értékvédelmi pályázat". A
benyújtás határideje: 2017. december 15.
c.) A pályázat részletes kiírása megtalálható a Polgármesteri Hivatal (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.) hirdetőtábláján és a város honlapján (www.
iaszbereny.hu).
Jászberény. 2017. október 30.
Szabó Tamás
polgármester

A város nevében Baranyi László, a 8. körzet önkormányzati képviselője november 10-én Tűzoltó utcai otthonában köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából Velkei Bélát. Béla bácsi jó egészségnek örvend és családja
körében örömmel fogadta a jókívánságok kíséretében átnyújtott miniszterelnöki emléklapot, és az önkormányzat virágcsokrát.

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

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

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
/Csomor Családi
Méhészet
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Demonstráció az elkerülő útért
Az elkerülő út 3. ütemének megépítése
nem tűr további halasztást! címmel tartott sajtótájékoztatót, majd tüntetéssel
és félpályás útlezárással demonstrált
a Demokratikus Koalíció jászberényi
szervezete november 10-én a délelőtti
órákban.
d. g.
A helyszínt – a témához illően –, a
várost Jászjákóhalmával összekötő úton
közel a 3. ütem kezdeténél lévő körforgalmi csomópont közelében „találták
meg”. A megmozdulás célja volt, hogy
felhívják a kormányzat figyelmét a Jászberényt sújtó közlekedési problémára, az
elkerülő út harmadik ütemének mielőbbi megvalósítására.
Gedei József, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője két tényt,
majd egy-egy következtetést és ígéretet
fogalmazott meg tájékoztatójában. A két
tény közül az első pozitív, mert a várost
elkerülő körgyűrű I. és II. üteme 2010
évet megelőzően megvalósult, a második
pedig negatív, mert a körgyűrű harmadik üteme nem épült meg. Gedei József
következtetése: nem tett meg mindent a
kormányzat – mert nem tartja fontosnak
–, hogy a Jászberényt elkerülő út befejező
üteme elkészüljön.
A város minden polgára tudja, erre
nagy szükség van, hogy javuljon a forgalombiztonság, sétálható főtér létesülhessen, az épületek, belső utak ne
romoljanak tovább, és az egészségünk

védelmében is fontos volna a megvalósulása. Örömteli, hogy a város vállalkozói
összefogtak, levelet írtak a kormányzatnak, ám véleménye szerint ennek sem
volt hatása, nem mozdította előre az elkerülő út befejező szakaszának ügyét.
A Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtést kezdeményezett a körgyűrű III.
szakaszának építése ügyében, amit pénteki napokon tovább folytatnak a piacon.
Ezzel a figyelemfelhívással is a jászberényieket próbálják arra buzdítani, hogy
ők is mondják el minden fórumon, hogy
erre az útszakaszra nagy szükség van, ez
előmozdíthatja az ügyet, nem szabad,
hogy elaludjon ez a dolog.
Végezetül, ígéretként az fogalmazódott meg, hogy folytatják akcióikat,
addig amíg az eredménnyel nem jár. Ha
nem jár eredménnyel, és a Demokratikus
Koalíció kormányzati tényező lesz, első
dolga Jászberény vonatkozásában, hogy

ezt segíteni, támogatni fogja és megépíti
az elkerülő út harmadik ütemét.
Stefán Ildikó a Jász Nagykun Szolnok
Megyei Közgyűlés DK-s tagja elmondta:
fel fogja tenni kérdéseit a közgyűlésben
az elnöknek, hogy milyen lehetséges lépéseket tehet a megyei közgyűlés, hogy az
elkerülő út megépülhessen.
Gregor István, a Városüzemeltetési
bizottság DK-s tagja elmondta a Közútkezelő aszfaltszőnyegezést valósít meg
tavasszal a Gyöngyösi úton. Szerinte az
csak látszat dolog lesz, mert újjá varázsolják azt az útszakaszt, de a következő években nem lehet tudni, mi lesz belőle, mert
az áthaladó kamionok tönkre tehetik. Az
egész belváros megújításának a lényege,
hogy az elkerülő út megépüljön, és a
fent említett útfelújításra elköltött több
milliárd forint sem lesz kidobott pénz,
mert annak jó minősége sokáig meg tud
maradni.

Tudomány
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Változások a nevelésben
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A sebészet fejlődése

A 100 éves jászberényi tanítóképzés
tiszteletére szervezett ünnepségsorozat keretében került megrendezésre
november 9-én a 21. századi európai
oktatási terek és utak nemzetközi
konferencia az Eszterházy Károly
Egyetem jászberényi campusán.

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
november 11-én tartotta már hagyománynak számító Erzsébet-napi tudományos ülését az Aranysas Rendezvényházban, ahol idén is elismerésben
részesültek az egészségügy elkötelezett dolgozói.

Kazsimér Nóra

kazsimér

A megjelent diákokat, tanárokat
és a határon túlról érkező kollégákat
dr. Varró Bernadett dékánasszony köszöntötte, aki tájékoztató beszédében
ismertette a programot, valamint felkonferálta Mező Ferenc dékánhelyettes
Változó világ, változó oktatási környezet című plenáris előadását.
A pszichológusként is tevékenykedő Mező Ferencnek köszönhetően megtudhattuk, milyen változások
mentek végbe az emberi lelkekben az
elmúlt száz évben, és milyen törekvésekre volna szükség a jelenben ahhoz,
hogy egy jól működő jövőt tudjunk
megalapozni a nevelésben. Megismerhettük a James R. Flynn politológusról elnevezett Flynn-effektus lényegét
és hiányosságait, mely szerint az IQteszteken elért átlagpontszámok – bár
eltérő mértékben – de tízévente folyamatosan három pontot emelkednek.
Ugyanakkor az intelligencia önmagában mit sem ér, ha a pedagógusok nem
tanítják meg a gyerekeket arra, hogyan
használják hatékonyan az olyan erőforrásokat, mint a tanulásra való képesség,
a kreativitás vagy a motiváció. Fontos,
hogy az ismeretszerzés egyéni módszertanára legalább annyi időt szánjanak
az iskolákban, mint magára a nyers
tananyag átadására. A dékánhelyettes
felhívta a jelenlévők figyelmét arra a
világszerte fennálló egyensúlyhiányra
és szakadékra, mely az iskolai kimenet
és a munkaerőpiaci kínálat között húzódik. Példájában kitért az újságokban
fellelhető álláshirdetésekre, melyekben az esetek többségében találékony,
problémaérzékeny, önálló munkavég-

A Tudományos Bizottság által szervezett ülésen dr. Ócsai Antal, a kórház
orvosigazgatója köszöntőjében elmondta, megtiszteltetés, amiért olyan elődök
munkáját folytathatják, akik komoly
erőfeszítéseket tettek azért, hogy ez az
orvosi konferencia végül hagyománnyá
váljon. Ezt követően adták át a Kórházi Életműdíjat, melyet idén Jánosi Irén
nyugalmazott vezetőasszisztens vehetett
át, Közösségi díjban pedig a kórház élelmezési osztálya részesülhetett.
A tudományos program első felében a sebészetben bekövetkezett változásokról értesülhettünk dr. Vajda Kornél főorvos előadásában, aki nemcsak a
technológiai, de a szemléletbeli fordulatokba is beavatta a jelenlévőket. Megtudhattuk, hogy elterjedté vált a hybrid
műtét – két technikai elem egyszerre
történő alkalmazása a műtőben –, és a
laparoscopia, melynek köszönhetően a
hasfal megnyitása nélkül is lehetséges
a hasüregben műtétet végezni. A technika célkitűzése, hogy csökkentsék a

zésre alkalmas munkavállalókat keresnek, nem pedig olyan jelentkezőket,
akik kívülről tudják a tankönyv tizedik
oldalának hatodik bekezdését.
Magyarországon a nevelés hagyománya kibontakozóban van, mely felé
az első lépést a közoktatási törvényt
felváltó köznevelési törvény jelentette. A törvény lényegi mondanivalója,
hogy az oktatásmódszertan minden
eszközével felvértezett pedagógusok
mellett – az egyensúly érdekében – a
nevelés során a diákokat is vezessük be
a tananyag hatékony befogadásának
praktikáiba. Mert hiába magasabbak

az új generációk IQ értékei, ha közben
a kreativitás és motiváció terén negatív
effektust tapasztalunk, mely a korai iskolaelhagyás egyik fő problémája. Már
egészen fiatalkortól kezdve olyan szocializációs környezetet kell biztosítani a
tanulóknak, ahol egyéni tehetségükre
minél hamarabb fény derülhet, ezzel
megelőzve az érettségi előtt beköszöntő, pályaválasztási időszakkal járó nehézségeket.
Az elgondolkodtató előadást követően, Burus-Siklódi Botond, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke díszoklevelet nyújtott át dr. Varró
Bernadett dékánasszonynak a hosszan
tartó szakmai kapcsolat, és a jászberényi tanítóképzés 100. évfordulójának
tiszteletére.
A nap további részében pedagógiai
kérdések, doktori és hallgatói kérdések,
valamint információs műveltség címmel futó szekciókban folytak az előadások. A párhuzamosan zajló programok
során a felkért előadók kitértek többek
között a pedagógusok motivációvizsgálatára, az irodalomoktatásban szükséges szemléletváltásra, a differenciált
tanulási környezetre, a drogprevenció
lehetőségeire és a mesék személyiségformáló hatásaira is.

Kézbesítőt
keresünk
lapterjesztési
feladatok ellátására
Jászberény területére.
Jelentkezni az alábbi
telefonszámon lehet:

06-30/647-4659

berenycafe.hu | jku.hu

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!
facebook.com/
berenycafe

9. oldal

sebészeti metszések nagyságát és a kórházi bentfekvés időtartamát, valamint
biztosítsák a kevesebb vérveszteséget és
komplikációt.
Az innovációkat felvonultató bemutatót dr. Nagy Loránd és dr. Krasznay
Péter főorvosok előadása követte, akik
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
sebészeti osztályán végbement változásokat osztották meg velünk, ahol szintén elterjedtek a korszerű laparoscopos
műtétek.
A nap során a további előadások
kitértek a vastagbélrákszűrés minőségi
eljárására, a bénulással járó betegségek
típusaira, a jódos kontrasztanyagok
használatának alapjaira, de a betegjogok és a betegbiztonság témakörei is
napirendre kerültek.

10. oldal

Szabadidő

www.jku.hu
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Séta a jövő tündérkertjében Humor és szerelem

A Cantate Nobis Énekegyüttes szervezésében november 11-én, szombaton negyedik alkalommal rendezték
meg a már hagyományossá vált Regionális Kórustalálkozót. A nívós eseménynek a Déryné Rendezvényház
díszterme adott otthont.
Szabó Lilla

Az idei kórustalálkozó alkalmával
a magyar zenetörténelem kiemelkedő

zönség.
A színvonalas rendezvényt Szabó
Tamás polgármester nyitotta meg. Szavaiban a kulturális értékeket képviselő
helyi kórusokat méltatta, hiszen minden együttesre méltán büszke a város.
„Olyan előadásoknak tudunk itt Jászberényben részesei lenni, melyek a művészeti élvezetek maximumát jelentik”
– hangzott el a polgármester köszöntőjében.
Ezt követően Vadász Ágnes a ren-

alakjainak Kodály Zoltán (1882-1967)
és Karai József (1927-2013) zeneszerzőknek állítottak emléket. Kodály
Zoltán megreformálta a magyar énekzenei nevelést, valamint számos kórusművet adott az utókornak, mely világszerte ismerté vált. Karai József több
szállal kötődik Jászberényhez. A Tiszai
tájak című kórusművét a Palotásy János Vegyeskarnak és karnagyának Bedőné Bakki Katalinnak ajánlotta. Majd
1986-ban Varázsének című művét a
Jászberényi Tanítóképző Főiskola Női
Kara mutatta be, Thormanné Husznay
Mária vezényletével. 1987. november
23-án Karai József 60. születésnapjára
a város szerzői esttel tisztelgett, melyen

személyesen is részt vett a zeneszerző.
Idén először a város két nagy karnagya nélkül kezdődött a rendezvény,
hiszen Bedőné Bakki Katalin és Cs.
Nagyné Turi Márta örökre letette karmesteri pálcáját. A két neves karnagyra
egyperces főhajtással emlékezett a kö-

dezvény fővédnöke, a KÓTA főtitkára köszöntötte a jelenlevőket. Örömét
fejezte ki a négy éve útjára indított
Regionális Kórustalálkozó megszervezése miatt, melyhez a Cantate Nobis
Énekegyüttesnek és karnagyuknak,
Thormanné Husznay Máriának gratu-

lált. Dr. Márkusné Natter-Nád Klára, a
Bárdos Lajos Társaság főtitkára szavait
távollétében Vadász Ágnes tolmácsolta.
Kodály Zoltán egykori tanítványaként,
személyes élményein keresztül emlékezett vissza a Kossuth-díjas magyar
zeneszerzőre, a magyar népdalok ös�szegyűjtésének ikonikus alakjára. „Mi
lesz a jövő: tündérkert vagy pusztaság?
Rajtatok áll!” – utalt Kodály Zoltán
szavaival a következő generáció feladatára dr. Márkusné Natter-Nád Klára.
Az elhangzottak után Karai József zeneszerző, karnagy életútját ismertette
Vadász Ágnes a rendezvény fővédnöke.
A kórustalálkozó nyitányaként
a megjelent kórusok Kodály Zoltán
feldolgozásában Berzsenyi Dániel: A
magyarokhoz című művet adták elő
Thormanné Husznay Mária vezényletével.
A továbbiakban a rendezvény házigazdája, a hat éve működő gálakórus
minősítésben részesült Cantete Nobis
Énekegyüttes lépett színpadra, és lélekemelő kórusénekei ismét vidám, olykor
pedig meghitt pillanatokat okoztak a
vendégeknek. Őket követte az jászkiséri Pedagógus Női Kar Gócza Lászlóné

dirigálásával és Sas Dániel zongorakíséretével.
Fellépett a fennállásának 155. évfordulóját ünneplő Palotásy János
Vegyeskar, akik új karnagyukkal, Ecsedi
Péterrel készültek előadásaikra. A mindig felkészült kórus ismét felbecsülhetetlen élményt nyújtott vallási és világi
énekekkel. Ezután szintén helyi kórus,
a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkara örvendeztette meg
a hallgatóságot. A 2014-ben gálakórus
minősítésben részesült énekkar csak
Kodály Zoltán és Karai József műveket
adott elő. A nagykátai Városi Kórustól
Szokolics Zsoltné dirigálásával hallhattunk énekeket, majd őket követte a
hódmezővásárhelyi Fandante Kamarakórus Melegh Tamás vezénylésével.
Végül Gyimesi László karnagy dirigálásával az Érsekvadkerti Pedagóguskar
zárta a színvonalas kórustalálkozót. Ezt
követően Vadász Ágnes a zsűri nevében
értékelte a kórustalálkozót és szakmai
tanácsokkal látta el a kórustagokat.

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

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.

REJTŐ A MEGEJTŐ

Soproni Petőfi Színház
november 29., szerda, 18.30 óra

Rejtő Jenő szellemiségét idézi meg a
zenés, szórakoztató est. Bepillanthatunk
Fülig Jimmy,
Piszkos Fred,
Troppauer
Hümér, Van der
Gullen Félix
és társainak
kalandjaiba a
színpadon.

Holle anyó

Batyu Színház
december 5., kedd, 9 és 11 óra

Volt egyszer egy szép ország, abban egy
szép kis falu, abban meg egy kis porta.
Két lánytestvér
élt a Háznál.
Gertrúd
gonosz volt,
erőszakos,
rátarti. Rozália
csendes, szelíd
és segítőkész.

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.

 folytatás az 1. oldalról
Karinthy a „humorban nem ismer tréfát” – vallotta magáról, ahogy
a szerelemben sem, hiszen első szerelme 1910-ben a még férjes Judik Etel,
avagy „Boga” volt. A hölgy válása után
egy évvel lépett frigyre a közkedvelt íróval. Szerelmük nyolc évig tartott, mivel 1918-ban Boga spanyolnáthában
elhunyt.
Karinthy Kiment-e a szerelem a divatból? című írásában fogalmazta meg,
hogy számára mit jelentett ez az érzés.
„Szerelmesnek lenni tehát annyit jelent, hogy szeretem azt, akire vágyok és
vágyom arra, akit szeretek.” – vallotta,
ekkor már az író ismerte második szerelmét a vehemens természetű Bőhm
Aranka doktornőt. Kapcsolatukat izgalommal teli, szenvedélyes szerelem és
éles viták jellemezték. Az utóbbi nem
véletlen, hiszen az író kedvese románcuk alatt rendszerint más férfiak karjaiban kereste a boldogságot. Épp egy
ilyen vita után kísért meg öngyilkosságot Aranka, ami Karinthyt mélyen
megrendítette. Érzéseiről a Lecke című
költeményében vallott: „Kész vagyok
meghalni miattad, hogy élj, hogy meg
ne halj miattam, ahogy hiszem, hiszen
mutattad.” Ekkor még nem tudhatta,
hogy valóban a szerelem lesz a végzete.
1938. augusztusában siófoki nyaralásuk alkalmával éles szóváltásba keveredett feleségével, ami pohárdobálásig
fajult. Ugyan nincs bizonyíték rá, de
állítólag Aranka ekkor találta fejbe az

agydaganat műtétjéből gyógyulgató
Karinthyt, aki még aznap agyvérzésben
vesztette életét. Más források szerint
cipőjét kötötte meg, és akkor kapott
sztrókot. Mindenestre bárhogy történt,
felesége magát okolta a történtek miatt.
Karinthy Frigyes legendás barátja volt Kosztolányi Dezsőnek. Az írói
vénával megáldott tehetségek rendszerint heccelték egymást, többek között
telefonbetyárkodással, de emlékezetes
poénjaik az autogramkérők felbérelése is. Ilyenre példa mikor egy felbérelt
gyereksereg rohamozta meg Karinthyt
aláírást kérni, aki örömmel véste papírra kézjegyét. A fiatalok értetlenkedve
fogadták az aláírást, majd azt mondták:
„Ja, hát ön nem Kosztolányi? Akkor
nem is kell.” De Karinthyt sem kellett
félteni. Egyik alkalommal lurkók többször is beálltak Kosztolányihoz autogramot kérni, majd amikor az írónak
feltűntek az ismétlődő arcok, megkérdezte minek kell ennyi aláírás nekik.
Ezt követően a jól betanult szöveget válaszolták: „Tetszik tudni, ötven Kosztolányiért kapok egy Karinthyt.”
Ebben a humorral átitatott szellemiségben telt a hétfő este, amit a kis
körasztalok körül hangos nevetés jellemzett. Ez persze köszönhető volt a jól
megkomponált előadásnak, és az előadóknak. Hiszen Erdei Gábor színészi
talentumát megcsillantva hiteles képet
festett a neves íróról, Utasi Hajnalka
pedig a tőle megszokott felkészültséggel mutatta be Karinthy életét.

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

„EGÉSZSÉG-TUDAT KIÁLLÍTÁS”
A kiállítás segítségével a látogatók
interaktív módon ismerhetik meg
a fizikai, szellemi és mentális egészség fogalmát!

Szervező: A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája
Közreműködik: Inspi-Ráció Egyesület
Helyszín: Déryné Művelődési Központ, Díszterem,
Jászberény Lehel Vezér tér 33.
Időpont: 2017. november 22-23-án, 8-16 óráig.

A program térítésmentes!
Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

Ajánló
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A pillanatnyi látvány megörökítője
Nem Jászsági kötődésű festőművész
alkotására esett a választás a Szikra
Galéria A hónap műtárgya sorozatának bemutatóján november 7-én.
Chiovini Ferenc Szolnoki piacnál
címet viselő olajképe kapcsán Varga
József Zsolt festőművész tartott érdekes előadást az alkotó munkásságáról.
Demeter Gábor
A házigazda, Szikra István örült a
szép számmal összegyűlt műkedvelő
társaságnak, hiszen szerényebb érdeklődésre gondolt és számított Chiovini
Ferenc esetében. Mivel munkássága
Szolnok vidékéhez és az ottani művésztelephez kötődik, talán nem olyan
ismert, mint a Jászberényben alkotók.
Habár a jászszentandrási templom
„hírhedt” freskójának elkészítése okán
nagyon is számon tartják és a Szikra
Galéria állandó tárlatán is sok festménye megtalálható.
Varga József Zsolt festőművész már
nem először kapott felkérést a hónap
műtárgya sorozatában egy „korabeli
alkotótárs” életének és művészetének
bemutatására. A felkészülés során meglátogatta a fővárosban Chiovini lányát,
Márta asszonyt, akit jászberényi kötödésről kérdezett, de ilyenre nem emlékezett. Viszont átadott egy relikviát,
egy 1974-ben készült dokumentumfilm hanganyagát, (sajnos a filmet nem
sikerült fellelni) ami Chiovini Ferencről készült. Az életrajz és a művészeti
pálya felrajzolását követően ezt ismerhette meg közönség, amelynek meghallgatása közben, az alkotó festményei
és lányától kapott archív fényképek
voltak láthatóak.
Érdekes története van annak – mert
éles ellenszenvet váltott ki –, mikor
Aba-Novák Vilmos társaságában freskókkal díszítette föl a jászszentandrási
templom falait. Futó Tibor a község
egykori főjegyzője 1971-ben készített
erről egy részletes írást, amelyből figye-

lemfelkeltésül olvasott fel Varga József
egy érdekfeszítő részletet.
Előkerült egy régi-régi színes film –
melyet az előadó meglepetésnek szánt a
műkedvelő közönségnek –, ami a Szolnoki Művésztelep festőiről, szobrászairól készült valamikor, köztük Chiovini
Ferencről, aki alkotás közben is sokszor
volt látható nyakába akasztható kazettás festődobozával, mellyel a legutolsó
évekig járta Besenyszög, Szolnok határrészeit, és kisméretű farostlemezre rögzítette impresszióit. Ő maga beszélte el
a filmkockákon: „Azzal a kis kazettával
mindenhová, sokszor észrevétlenül oda
férkőzhettem és olyan momentumokat
tudtam megfogni, amit különben nem
lehetett volna. A kis kazettával benne
voltam az életben, az élet mozgásában.
Olyan folyamatait figyelhettem meg,
szín- és tónus viszonylatokat tudtam
letenni, felszívni és rögzíteni, amik igazak. Úgy festem a kis vázlatokat, hogy
már kint megkomponálom, majd a
nagyobb képeknél, ezekre a kis képekre
támaszkodva festem meg, nyugodt körülmények között.”
Metykó Béla ismét vidám történetekkel, anekdotákkal színesített előadást tartott, korabeli újságcikkekből
szemezgetve. Nagy derültséget keltett,

mikor arról mesélt, hogy készülve
az előadásra szentandrási apósával és
anyósával, az Aba-Novák freskókról készült képeket nézegetve, egyszer csak a
mama felkiáltott: „ez Tóth Pista, a boltos”. Akkor óriási vihart kavart ennek
az ügye, mert Aba Novák ráfestett élő
személyeket, bizonyos embereket is, a
templomi freskójára.
Ezzel kapcsolatos emlékét elevenítette föl Csikós Miklós emeritus jászkapitány, aki gyermekként sokat járt
Jászszentandráson. Akkor mutatták
neki szülei és nagyszülei a freskón a
boltost, Tóth Pistát, aki történetesen a
nagyanya testvére volt. Benke László is
a freskóval kapcsolatosan idézett fel egy
történetet – ami templomfestő édesapjával történt –, mikor a szentandrási
hívők kétségbe esve keresték föl. Arra
kérték, csináljon valamit a képpel, de
legalább a szemével, mert nem mernek
bemenni a templomba. Természetesen
a mesternek eszében sem volt belenyúlni egy másik festő munkájába.
Az este beszélgetéssel és az elmaradhatatlan borozgatással zárult, miközben
a vendégek megtekinthettek a galéria
gyűjteményéből néhány Chiovini festményt. Ezekből is látszott, hogy csodákat teremtett a mester ecsetjével.

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

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”.

Rejtő a megejtő
Soproni Petőfi Színház

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.

www.jku.hu

11. oldal

Programajánló
● 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.
● 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 des�szertet 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 FilmSzínházban.
● 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.
● Baba-Mama klub
November 20-án, hétfőn 16 órakor a
Baba-Mama klubban elsősegélynyújtási
ismeretekről tartanak előadást a Thököly
úti várandós tanácsadó előterében.
● Hoppárézimi!
November 21-én, kedden 17 órakor
Zemlényi Zoltán, a Hoppárézimi! című
nagysikerű naplóregény írója tart előadást a városi könyvtárban.
● Görög est
November 21-én, kedden 18 órakor a
Szolnoki Szimfonikus Zenekar görög estet tart Tenidis, Skalkottas és Georgiou
műveinek válogatásából a Déryné Rendezvényházban.
● 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.
● Ha mi holtak feltámadunk
November 22-én, szerdán 18.30 órakor Henrik Ibsen darabját mutatják be

Szilágyi Tibor főszereplésével a Főnix
Fészek Műhelyházban. Az előadás a Soproni Petőfi Színház, a budapesti Nemzeti
Színház és a Zentai Magyar Kamaraszínház koprodukciója.
● LOOP – Táncszínházi előadás
November 23-án, csütörtökön 18.30
órakor a Tünet Együttes LOOP című
táncszínházi előadását mutatja be a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Kiállítás megnyitók a campuson
November 24-én, pénteken 15 órakor
Múltunk jövője címmel nyílik kiállítás az
intézmény művésztanárainak munkáiból
az EKE Jászberényi Campus Zirzen Janka Kollégium Sáros András termében.
16.30 órakor a kortársművészet remekeinek tárlatát nyitják meg az EKE Jászberényi Campus emeleti galériáján.
● Gidó és a Fáraó
November 24-én, pénteken 20 órától
Gidófalvy Attila és a Fáraó koncertezik
az Ifjúsági Házban.
● Matekozás
November 25-én, szombaton 9 órától
12 óráig Papp Anett textilművész foglalkozásán a matematika kifejező eszközeivel alkothatnak a gyerekek a Déryné
Rendezvényházban.
● 100 éves a jászberényi tanítóképzés
November 25-én, szombaton 9.30
órakor leplezik le Máté György szobrászművész jubileumra készített emléktábláját az EKE Jászberényi Campus
főbejáratánál, majd emlékülést tartanak
100 éves a jászberényi tanítóképzés címmel az Apponyi teremben.
● Műhelytitkaink
November 25-én, szombaton 15 órakor a Műhelytitkaink sorozat 13. részében a gouache technikáját ismertetik
meg az érdeklődőkkel a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában. Az ismeretterjesztő sorozathoz tartozó kiállítás anyagát Hamza Lehel Mária divatrajzaiból
és Hamza Dezső Ákos festményeiből
válogatták, amely 2018. január 20-ig
megtekinthető.
● Zarándokévek
November 27-én, hétfőn 16.30 órakor
Gulyás István zongoraművész zenei sétára invitálja az érdeklődőket Liszt Ferenc
művein keresztül a Palotásy János Zeneiskolában.
● Baba-Mama klub
November 28-án, kedden 9 órakor a
Baba-Mama klubban a kisdedtáplálásról
tartanak előadást a Thököly úti várandós
tanácsadó előterében.
● Laár András estje
November 28-án, kedden 18 órakor
Laár András a derűs élet titkairól tart
előadást a Déryné Rendezvényházban.
● Rejtő, a megejtő
November 29-én, szerdán 18.30 órakor a Soproni Petőfi Színház Rejtő Jenő
szellemiségét idézi meg a zenés, szórakoztató est a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Magyar Tudomány Ünnepe
November 30-án, csütörtökön 9 órakor Digitális történetmesélés címmel
nyílik kiállítás, melyben Az én főiskolám
címmel volt hallgatók, tanárok személyes emlékeit, történeteit gyűjtötték csokorba. 9.30 órakor Tudomány Diákkör
ülést tartanak, majd 13 órakor a magyar
tudományt ünneplik az EKE Jászberényi
Campus Apponyi termében.
● SZER-etet
November 30-án, csütörtökön 17
órakor Farkas Edit képzőművészeti
kiállítását Utasi Hajnalka költő nyitja
meg SZER-etet címmel a Lehel FilmSzínházban. A tárlat 2018. január 14-ig
látogatható.
● Európa Film- és Kulináris Klub
November 30-án, csütörtökön 18.30
órakor a kasszasiker Kincsem ismét mozivászonra kerül, ezúttal egy szelet zserbó
társaságában a Lehel Film-Színházban.

Határon túliak
találkozója

Advent I. vasárnapján 10 órára a
jászberényi Református Templomba
(5100, Jászberény, Thököly u. 15)
határon túliak találkozójára.

A Jászberényi Református Egyházközség Presbitériuma tisztelettel és
szeretettel hívja és várja a trianoni
határon túl (Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Felvidék) született, de Jászberényben és környékén letelepedett
vagy vendégmunkásként itt dolgozó
testvéreinket 2017. december 3-án,

Vendég Mező Miklós, a kárpátaljai
Újbátyu-Bakos község lelkipásztora,
akinek istentiszteleti szolgálata után a
gyülekezeti házban, (Thököly u. 17.)
terített asztalok mellett mód nyílik az
ismerkedésre, beszélgetésre, a testvéri
találkozásra, a személyes kapcsolatok
építésére és ápolására.

12. oldal

Sport / Ügyeletek
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Pergő levelet hideg szelek kergetnek
Csütörtök reggelre borús időre virrad,
amely meghatározza a hét további részét is. Párássá válik a levegő, csapadékra nem kell számítani. A hétvégén nappal 10 fokig melegszik a
levegő, éjjel pedig 1-2 fokra hűl vissza. Jövő hét
elején marad a hideg idő, záporok, zivatarok is
kialakulhatnak térségünk légterében.
November 19-e Erzsébet napja. Erzsébet
megmutatja a decembert, ha ugyanis ezen a
napon esik, akkor enyhe lesz a tél. Viszont ha
„Erzsébet megrázza a pöndölyét”, azaz esik a
hó, akkor karácsonykor is havazni fog.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
november 16. 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.

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

november 22. szerda
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

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

november 23. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

november 24. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 20. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 25. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 21. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 26. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
november 18. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
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.

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

Jászkürt

Nagyon várt győzelem
Az eddigi hazai mérkőzésein nem
kápráztatta el szurkolóit városunk
kosárlabdacsapata. Akik ennek ellenére is bíztak az együttesben és kilátogattak november 11-én a Kecskemét
elleni összecsapásra, jól szórakoztak
és a végén együtt ünnepelhették az
első hazai sikert.

Autumn Wind – Serena Cacace

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.

2017. november 16.

Az első nagy taps Rasztko Dramics
aninnak szólt, aki öt évig játszott nálunk,
és mindenki kedvence volt ez időszak
alatt. Aztán a mérkőzés első perceire elnémultak a szurkolók, mert a hazai gárda
megilletődöttségét kihasználva a „hírös
város” kosarasai gyorsan hategységnyi
előnyre tettek szert. Aztán szép lassan bemelegedtek a mieink is és az új erőcsatár
Wallace vezérletével gyorsan kiegyenlítettek, majd átvették a vezetést is. Innentől
kezdve fej-fej mellett haladt a két alakulat, a nagyszünet pedig kétpontos vendégvezetéssel (45-47) zárult.
E minimális hátrányt már a 2. félidő
kezdete után rögtön egalizálta a berényi
center Sejfic. Majd Rakics triplája után
a JKSE-nél volt az előny. A fiúk nem
ismertek elveszett labdát, remekül védekeztek és nem mellesleg szorgosan
termelték a duplákat, és ami idáig egy
meccsre sem volt jellemző, nagy százalékkal szórták a triplákat is. Ebben külön

Nagy csata
Gödöllőn
A hét közbeni Palota elleni Magyar
Kupa győzelem után bajnoki mérkőzésen Gödöllőn lépett pályára Jászberény
női röplabdacsapata.
ács
Nehéz mérkőzés várt lányainkra Gödöllőn, hiszen mindkét csapat az első háromban szeretne végezni az alapszakaszban, hogy a rájátszást a legjobbak között
folytassa. Szokás szerint jól is kezdték az
első játszmát lányaink, hiszen gyorsan 0-4
állt az eredményjelzőn. Később 16-21-re
alakult az állás és ezt követően aránylag
könnyen 25-18-re nyerték az első etapot. A folytatásban aztán felélénkült a
házigazda és szinte végig vezetve 25-23al egalizálták a mérkőzést. A 3. szettben
ugyan még Lékó Lilláék vezettek 8-5-re,
de fordult a kocka. A gödöllőiek fordítottak és 25-18-ra abszolválták a szettet.
A 2-1-es vezetés minden bizonnyal megnyugtatta a vendéglátókat és óriási lelkesedéssel 8-1-re elhúztak a 4. menetben.
Deme Gábor ekkor csatasorba állította
Schmidt Annát és Halla Petrát, ami mint
később kiderült, kulcsfontosságúnak bizonyult. Az ő hozzáállásuk és lelkesedésük kihúzta a „gödörből” a társakat és így
értek előbb a húszhoz. Sőt már 22-24 állt
az eredményjelzőn, ám Grózer György
lányai nem hagyták magukat. Megfordították a szettállást, sőt meccslabdájuk is
volt. Ekkor meg a berényi hölgyek tettek
rá egy lapáttal és óriási izgalmak közepette 27-25-el egyenlítettek. Az 5. játszma
sem volt sokkal könnyebb. Igaz ugyan,
hogy mi vezettünk négy egységgel, de
fordítottak a hazaiak. Szerencsére ismét
belelendültek a mieink és visszavették a
vezetést, amit meg is tartottak a mérkőzés
végéig.
Penta Gödöllői RC – Jászberény
Volleyball Team 2-3
– Talán meg is éreztem, hogy mit
kell tennem, meg őszintén szólva nem
volt mit tennem, amikor beállítottam
Schmidt Annát és Halla Petrát. A két
lány akkora löketet adott a csapatnak,
hogy utána már csak a győzelemre gondolhattunk – nyilatkozta Deme Gábor
vezetőedző a mérkőzés másnapján.

háziversenyt vívott Rakics és Wallace, de
a többiek, Molnár Marcell vagy Sejfic is
többször ragadtatta tapsra a szurkolókat találataival. Így 13 pontos előnnyel
kezdték az utolsó tíz percet a mieink.
Szerencsére fáradhatatlanok maradtak és
amikor Rakics és Wallace újra elsüllyesztett egy-egy triplát, szinte minden hazai
szurkoló talpra pattant és vastapsuk mellett született meg az első hazai – mondhatni – fölényes győzelem.
JP Auto-Jászberényi KSE – KTE-

Duna Aszfalt 97-80
JKSE: Rakics 16/12, Wallace 33/15,
Kerpel-Fronius 6, Lucsics 14/6, Sejfic 18.
Csere: Cseh 2, Molnár M. 8.
A mérkőzés után Nikola Lazics, a
JKSE vezetőedzője dicsérte csapata tagjait és megköszönte a „6. játékos”, azaz
a szurkolók lelkes bíztatását is. Folytatás
Szegeden, majd azt követően Pécsett.
Jászberényben legközelebb december
9-én lesz újabb kosárlabda mérkőzés. Remélhetőleg minél hamarabb rendben lesz
a JKSE új irányítójának, Remon Nelsonnak a játékengedélye is, aki jobb híján, a
kispadon izgulta végig a mérkőzést.

Fotó: Gémesi Balázs

Két pont veszteség
Városunk NB III-as labdarúgó csapata a debreceni egyetemi csapat,
a DEAC gárdájának volt a vendége
november 11-én, szombaton délután,
ahonnan egy ponttal tértek haza.
Ács Tibor
A Tállya elleni hazai gólnélküli döntetlen után, bizonyára a „cívisvárosban”
szerették volna focistáink kiköszörülni a
csorbát. Mintegy 70 percig ez rendben
is volt, ám két védelmi hiba a három
pont helyett csak egyet hozott a konyhára. Pedig nagyon jól kezdtek a mieink,
hiszen már az 5. percben megzörrent a
vendéglátók hálója. Fejes János beívelt
szöglete után, a kipattanó labdát a jókor érkező Nagy Richárd fejelte hálóba,
0-1. Továbbra is lendületben maradt a
berényi legénység.
Több ziccerük is volt, amelyek közül már csak a kapus volt útban, ám
nem sikerült növelni az előnyt. 20 perc
elteltével aztán végre ismét berényi gólt
láthatott a publikum. Fejes János által
beívelt labdát Túri Dániel 9 méterről
fejelte a kapuba, 0-2. A kétgólos előny

tudatában nyugodtan vonultak szünetre
Lékóék és a pihenő után sem lazítottak,
továbbra is ők uralták a pályát. Mutatja
ezt a nagy kedvvel játszó Fejes lövése is,
amely a kapufán csattant. Sőt egy második sárga lapos eset után, egy fővel csökkent a vendéglátók létszáma.
Minden elő volt tehát készítve a három pont megszerzésére, ám a DEAC
játékosai ezt 10 perc alatt, keresztbe
húzták. Először egy eladott labdával
„szökött meg” a debreceniek csatára
és szépített, 1-2. Tízperc elteltével egy
újabb figyelmetlenség és egy középre
ívelés után Katona Tamás gondoskodott
róla, hogy otthon maradjon legalább
egy pont.
DEAC - Jászberényi FC 2-2
– Nagyon szeretném, ha tanulnánk
hibáinkból, mert egy komoly csapat
nem engedheti meg magának, hogy egy
megnyert mérkőzést kiengedjen a kezéből. Remélem, hogy a következő hazai
mérkőzésen a 3. helyezett fővárosiak ellen javítani fogunk. – nyilatkozta Arany
László hazaérkezés után. November 19én vasárnap 13 órai kezdettel Pesterzsébet
focistái vendégeskednek Jászberényben.

Fotó: Pesti József
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe
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