A léleknemesítés kulturális színterei
Az Új Színházért Alapítvány 25. évfordulója
kapcsán Várszegi Tibor művészeti vezetőt
kérdeztük múltról és jövőről.
Interjú a 3. oldalon

A hazaszeretet dallamai

Biztos győzelem Budaörsön

Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla
megmutatták, hogy a magyarok nem is
olyan keserűek, mint ahogy gondoljuk.
Írás a 6. oldalon

A Magyar Kupában továbbjutott
berényi női röplabdacsapatra a
bajnokságban Budaörs együttese várt.
Tudósítás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 6. év 47. szám (XXIX./47.)

Újság

2017. november 23.

Jászberény város lapja

Új épületet kapott az ügyészség

Rendeletek,
pályázatok,
hitelcélok

November 20-án, hétfő délelőtt ünnepélyes szalagátvágással dr. Polt
Péter legfőbb ügyész adta át a Jászberényi Járási Ügyészség új Lehel Vezér
téri épületét. Az avató ceremóniát
megelőzően a sajtó képviselői megismerkedhettek a modern irodaházzal,
ahol a munkavégzés immár méltó, a
kor kihívásainak megfelelő, komfortos körülmények között zajlik.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 15-én, szerdán 15 órakor rendes nyílt ülést tartott
a Városházán, ahol többek között döntöttek költségek átcsoportosításáról,
önkormányzati rendeletek módosításáról, a benyújtani kívánt hitelcélok
módosításáról és pályázaton való indulásról.

Kárpáti Márta

munkatársunktól

A városunk főterén kialakított épület külső megjelenésében jól illeszkedik
a településképhez, belső terei pedig
minden funkcionális igényt kielégítenek. A háromszintes székházban 460
négyzetméteren megfelelő méretű irodákat, irattárat, továbbá ügyfélfogadó,
kihallgató és egyéb kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki. A szolnoki építészek tervei alapján készült ügyészségi
irodaház tizenöt hónap alatt épült fel
mintegy 276 millió forintból. A beruházás teljes fedezetét az ügyészség költségvetése biztosította.
Az avatóünnepség köszöntő beszédei az épület udvarán felállított
fűtött sátorban hangoztak el. Az egybegyűlteket – köztük dr. Polt Péter
legfőbb ügyészt, Kovács Sándort a megyei közgyűlés elnökét, Szabó Tamás
polgármestert, Kissné dr. Szabó Juditot
a Szolnoki Törvényszék elnökét, dr.

A napirendi javaslat előtt három
sürgősségi indítványt tárgyalt a képviselő-testület, egy hiányzó mellett határozatképesen. Elsőként a Szövetkezet úti
üzletsor két 66 m2-es, önkormányzati
tulajdont képező ingatlanok forgalomképtelenségének megszüntetését és üzleti
vagyonná történő átminősítését szavazták
meg a képviselők, így a szomszédos üzletek tulajdonosai megvásárolhatják azokat
saját vállalkozásuk bővítése céljából. Jászberény és Jászdózsa közös ökoturisztikai
pályázatának megvalósításához szükséges
többletforrás biztosítására további hétmillió forint bevonását is megszavazta a
testület 12 igennel. A Kerékpárosbarát
fejlesztések Jászberényben című pályázat
megvalósításához további 24 millió forint saját forrás biztosítása szükséges az
eddig egyeztetett hat nyomvonal teljes
körű kivitelezéséhez.
folytatás a 2. oldalon 

Berkó Attilát a megyei kormányhivatal főigazgatóját, Rentzné dr. Bezdán
Edit megyei főjegyzőt, dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok megyei
főkapitányt, Horváth Ákos büntetésvégrehajtási alezredest a megyei BV.
intézet parancsnokát, Szabó Mártont
az Alkotmányvédelmi Hivatal megyei

irodavezetőjét, dr. Kóta Áront a megyei
ügyvédi kamara alelnökét, Jenőfi Györgyöt a Legfőbb Ügyészség megbízott
gazdasági főigazgatóját –, Balázsné dr.
Busku Terézia a főügyészség csoportvezető ügyésze üdvözölte.
Dr. Varga Árpád főügyész ünnepi beszédében Jász-Nagykun-Szolnok

megye második legnagyobb ügyészségének történelmi múltjára emlékezett
vissza. A Jászberényi Járási Ügyészségnek is otthont adó épület volt a legrégebbi azok közül az épületek közül,
amelyekben napjainkban bírósági, illetve ügyészégi munka folyik.
folytatás a 3. oldalon 

Jelen- és jövőnézőben
Felejthetetlen este az angyalok között
a miskolci Bosch gyárban
A Gépipari Tudományos Egyesület évről évre szervez szakmai utakat tagjai
számára. November 13-án a Jászsági
Menedzser Klubbal közösen a Bosch
miskolci elektromos kéziszerszám
gyárába látogatott egy busznyi jászsági szakember Szikra István szervező
munkájának köszönhetően.
halász
A szigorú beléptetési procedúrát
követően a gyár fejlesztési osztályának
vezetője Kakuk József a kollégáknak kijáró vendégszeretettel és precíz, pontos
helyzetismertetéssel várta a jászságiakat,
akik közül Bosch-beszállító is van. A fejlesztési vezető vázolta az anya Bosch cég
történetét 1886-tól az 1935-ös ABS szabadalmi leíráson át napjainkig, benne
a magyarországi jelenlétet 1899-től az
újabb két évtized nagy fejlődéséig.
A Miskolcon létrehozott üzem-

egység elektromos kéziszerszámok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.
2001-ben sarokcsiszoló és fúró gyártással indult meg a termelés. Tizenegyezer
négyzetméteren a hétszázötven millió
euró értékű Bosch kisgép gyártás 95 százaléka itt, Magyarországon zajlik. Ez a
Bosch 43 milliárd eurós összbevételéhez
képest is jelentős. Náluk száz, a számos
magyarországi gyár fejlesztő központjában, Budapesten háromezer fejlesztőmérnök dolgozik. Miskolcon hatvan U
alakú gyártószigeten – maximum tíz-tíz
operátorral –, mintegy százféle terméket
gyártanak. Ugyanitt készül tíz motorgyártó szigeten a teljes motorválaszték
és maguk állítják elő az akkumulátorokat is. A teljes palettát a kereskedelem
igényli, valójában jó féltucatnyi termékük aránya eléri a nyolcvan százalékot
a mintegy hatmillió darabos termelési
volumenben.
folytatás a 4. oldalon 

N. V. G. - TRANS KFT.
jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

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

Presser Gábor és Rúzsa Magdi rajongói szép számmal vannak városunkban, ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy minden jegy elkelt duett koncertjükre, a városi sportcsarnokban. November 17-én, pénteken
este, Angyal mellettem című előadásuk, felejthetetlen zenei élmény lett.
duka

A magyar beatnemzedék egyik legjelentősebb zeneszerzője, Presser Gábor, tavaly novemberben indult közös
turnéra, egy valamikor általa zsűrizett
zenei tehetségkutató győztesével, Rúzsa Magdival, a kishegyesi lánnyal. Ezt
megelőzően mindketten járták a saját
útjukat, s időnként, egy-egy koncerten
összetalálkoztak, hogy elénekeljenek
néhány közös számot. Presser időközben három dalt is írt a kitűnő hangú,
fiatal énekesnőnek, mígnem egyszer
megszületett a közös előadás ötlete.
folytatás a 7. oldalon 

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

Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

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

www.nvgtrans.hu

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Csökkenthető a vihar és
csapadék okozta kár

Tisztelt Jászberényiek! A 2017. évben
több alkalommal is felhőszakadással
kísért vihar söpört végig az országon
és városunkon is. A heves erejű széllökések károkat okoztak az épített szerkezetekben és többek között a fás szárú
növényekben is. Fák dőltek ki, illetve
egészséges ágak hasadtak le. A fákkal
kapcsolatos viharkárok csökkentése
érdekében megoldást jelent a megfelelő
időben történő gallyazás. A fák koronájának alakítására legalkalmasabb a
lombhullatás utáni nyugalmi időszak.
Jászberény város közterületein az
elektromos légvezetékek környezetében
számos fás szárú növény helyezkedik el.
A folyamatosan növő fák és bokrok
idővel elérik a vezetékeket. Légmozgással járó időjárási körülmények esetén a
szél a gallyakat a vezetékekhez csapkodhatja, megsértve ezáltal azok szigetelését, ennek következtében esős időben
zárlatot okozhatnak az elektromosságot jól vezető vizes ágak. Az elektromos
vezetékek biztonsági övezetében levő
fák, bokrok ágait a magáningatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, a kertjén belül, illetve
az ingatlana előtti közterületen is. Ha
az ingatlantulajdonos nem végzi el a
szükséges gallyazást, akkor megteszi
ezt helyette az elektromos szolgáltató
megbízottja. Ezt a munkát azonban érdemesebb magunknak megvalósítani,
mert a saját fáját mindenki gondosabban, a kert és a növényzet maximális
kímélésével teszi meg. Ez a gondosság
a szolgáltató alvállalkozóitól nem várható el. A szolgáltató csak a jogszabályi
kötelezettségének tesz eleget, csak azt a
szelvényt fogja kitisztítani, ami a vezeték számára veszélyes.
Amikor az ingatlan tulajdonosa a
fák gallyazásába kíván fogni, előtte feltétlenül kérni kell az elektromos művek segítségét, hogy a munka idejére
feszültségmentesítsék az oszlopról jövő
vezetéket.
A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének 40/2012 (IX.
13.) önkormányzati rendelete – ami a
zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és
védelméről szól –, a témával kapcsolatban a következőket tartalmazza:
8. § „(1) A fák gallyazása a közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, használó-

jának a kötelezettsége. A fák gallyazását
úgy kell elvégezni, hogy a villamosművek,
valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 13.§ j)
pontjában meghatározott biztonsági övezet
határát a fák ágai ne érjék el. …”
22. § „(2) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója köteles megtisztítani az ingatlanával
határos közterületi járdák melletti folyókák
és csatornanyílások lefolyóit a lefolyást akadályozó gyomoktól, tárgyaktól, anyagoktól.”
A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
a villamosművek, valamint a termelői,
magán- és közvetlen vezetékek biztonsági
övezetéről:
„13. § (2) A biztonsági övezetben
j) fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen
kifejlett állapotában fa vagy növényzet
esetében
ja) 500 kV névleges feszültségszint
felett 6 méternél, gyümölcsfa esetében
9,5 méternél,
jb) 300 kV felett 500 kV névleges
feszültségszintig 5 méternél,
jc) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 4 méternél,
jd) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
je) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
jf) 1 kV-nál nem nagyobb névleges
feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem
közelíti meg az áramvezetőt.”
Az elkövetkezendő időszakban eső,
havas eső, hó formájában számottevő
csapadék hullhat a város területén. A talaj vízbefogadó-képessége egyre inkább
csökkenni fog, a belvíz gondok elkerülése
érdekében nagyon fontos a vízelvezetők
karbantartása, tisztítása. A magáningatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen megtisztítani az ingatlanával
határos közterületi csapadékvíz folyókák
és csatornanyílások lefolyói, az átereszeket, a lefolyást akadályozó gyomoktól,
tárgyaktól, anyagoktól.
Bízva az Önök együttműködésében,
kérjük, hogy a fentiekben leírt karbantartási feladatokat elvégezni szíveskedjenek!
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

Nonstop hibabejelentő rendszer
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. új műszaki hibabejelentő
rendszert vezetett be. A közművek
(ivóvíz, szennyvíz) felhasználói műszaki probléma észlelését követően
azonnal tárcsázhatják az ingyenesen
hívható
+36-80/205-157-es telefonszámot a nap 24 órájában. A település
irányító számának megadásával közvetlenül az illetékes műszaki ügyintézővel
lehet felvenni a kapcsolatot.

Továbbra is lehetőség van a személyes, telefonos és internetes ügyintézésre is az alábbi elérhetőségeken:
Telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: +36-40/180-124
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8-16 óra között, szerda: 8-20
óra között, péntek: 8-14 óra között.
Központi ügyfélszolgálati e-mail
cím: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

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

Időpont, helyszín:
2017. november 25. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: jonatán, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

2017. november 23.

Rendeletek, pályázatok, hitelcélok
 folytatás az 1. oldalról
Ezt a képviselők szavazata alapján
biztosítja az önkormányzat.
A két ülés között történt események
kapcsán Bobák képviselő érdeklődött
Szabó Tamás polgármester yazdi látogatásról. Polgármester válaszában elmondta, hogy dr. Liptai Kálmánnal, az EKE
rektorával közösen utaztak Yazdba a
település meghívására, az Iráni Nagykövetség szervezésében október 12 és 17.
között. Szabó Tamás részt vett annak a
fotókiállításnak a megnyitóján, amelyen
Jászberényhez kötődő magyar és yazdi fotósok – Kaiser Ottó, Nagy Tamás, és Seyed
Majid Hosseini –, képeit függesztették ki
a két városról. A tárlat Teherán és Budapest után Jászberényben is megtekinthető lesz majd. A látogatás során avatták
fel a Jászberényről elnevezett yazdi utcát,
valamint tárgyaltak a helyi önkormányzattal az adományként nyújtott kőburkolatról, amely a Városháza udvarát és a
Zirzen Janka utcát összekötő sétányt díszíti majd. Itt kívánják elhelyezni az irániaktól ajándékba kapott széltornyot is,
így a zöldterület méltán viselheti a Yazd
sétány nevet.
Balogh Béla képviselő méltatta az
I. Jászsági Szakmaválasztó Kiállítást, és
reményét fejezte ki, hogy hasznos lesz
a diákok és a vállalkozók számára is.
Ellenben bírálta az október 23-i megemlékezést, a koszorúzás körülményeit,
valamint dr. Rózsa György főorvosnak
a Városháza aulájában elhangzott beszédet. Szabó Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a hozzá eljutott
vélemények szerint jelképrendszerét tekintve ez a program valóban nem volt
illő a templom környezetébe, de a programszervező bizonyára praktikus okokból szervezte oda az eseményt. Véleménye szerint ünnepi koszorúzáskor nem a
komfort áll az első helyen, hiszen hóban
is megtették már ezt tiszteletük jeléül. A
beszéd kapcsán hozzátette, hogy az eddigi gyakorlat szerint a Városházán valódi
’56-os megemlékező tart beszédet, de
ezt a hagyományt meg is lehet szakítani,
ha így döntenek. Balog Donát az ’56-os
beszéddel kapcsolatban nyilvánította ki
véleményét, miszerint az, hogy egy ilyen
karrierrel és múlttal rendelkező ember
beszédét egyesek sületlenségnek nevezik,
az „mentális ugarra” utal az érintettek
fejében. Balogh Béla ismét nyomatékosította álláspontját, hogy az elhangzott
beszéd kampányjellegű volt, és a várost
bizonyos értelemben „leszóló” hangsúlyokkal terhelt. Hangsúlyozta, hogy véleménye az előadásra és nem az előadó
személyére vonatkozott. Ekkor már Juhász Dániellel kiegészülve teljes létszámmal szavaztak a képviselők és 11 igennel,
egy nemmel, valamint három tartózkodással tudomásul vették az elhangzottakat. Az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről készült tájékoztatót 12 igennel tudomásul vették a képviselők.
A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat
„Amint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást.”
(János 13,34)

2017. évi működéséről szóló tájékoztatóban Tallósi Ferenc Sándor diákpolgármester számolt be az elmúlt év történéseiről,
gazdasági helyzetükről. A dokumentumban olvasható, hogy a kétmillió forintos
önkormányzati forrást iskolai programok
támogatására fordították. A tájékoztatót
13 igen szavazattal fogadták el.
A beszámolók sorában elsőként a
Környezetvédelmi Programban foglaltak
időarányos végrehajtásáról szóló anyagot fogadták el a képviselők 13 igennel,
majd a Jászberény Városi Önkormányzat
2017. évi költségvetési előirányzatainak
megállapításáról szóló 3/2017. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosítását 11
igennel.
Az önkormányzat idei I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetével kapcsolatban Gedei József képviselő a helyi
adóbevétel várható nagyságáról érdeklődött. Válaszában Bódisné Görbe Krisztina
elmondta, hogy a módosítotthoz képest
206 millió forint hiányzik a helyi iparűzési adóban, és az elmúlt évek átlagának
megfelelően kétszázmilliós feltöltéssel
számolnak. Gedei képviselő hozzátette,
hogy Jászberény egyértelműen nyertese
az Európai Unióhoz való csatlakozásnak,
hiszen általa négymilliárdos fejlesztéshez
jut a város. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a létesítmények fenntartása
többletkiadást jelent majd a város számára, kiemelve a két építendő uszodát, amelyek közül szerinte elég lenne az egyik is.
„De a te halottaid életre kelnek!”
(Ésaiás 26,19)
„Boldogok a halottak, akik az Úrban
halnak meg, mostantól fogva.
Bizony, ezt mondja a Lélek, mert
megnyugszanak fáradozásaiktól.”
(Jelenések 14,13)

Szabó Tamás válaszában elmondta, hogy
valóban jó dolog az EU-hoz tartozni, de
azon folyamatosan munkálkodni kell,
hogy ez még jobb legyen. Az előterjesztést 11 igennel fogadták el.
Az ülés során elsőként egyhangúan elfogadott előterjesztés a Szakképzési Ösztöndíj Programról szóló 49/2013. (XII.
12.) önkormányzati rendelet módosítására. E mellett a Szent Ferenc Egyesített
Szociális Intézmény Alapító Okiratának
módosítására és az intézmény Szakmai
Programjának módosítására, valamint a
„Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében”
tárgyban kiírt pályázaton való indulás
előterjesztését is 15 igen szavazattal fogadták el.
A testület továbbá tárgyalta és 14
igennel elfogadta az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások
céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
módosítását.
Az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről szóló
határozat módosítása kapcsán a hitelcélokon módosított a képviselő-testület,
az összeg továbbra is négymilliárd forint
maradt. A munkásszálló építésére vonatkozó célt kiemelték és az összeget átcsoportosították. Erre azért volt szükség,
mert nem találtak olyan önkormányzati
ingatlant, amelynek mérete megfelelt
volna a pályázatban előírtaknak – tette
hozzá szóbeli kiegészítésében Szabó Tamás. Gedei és Balogh képviselők ezúttal
is kifejtették ellenvéleményüket a hitelfelvétellel kapcsolatban. Végül tíz igen,
három nem és egy tartózkodás mellett
elfogadták a módosítást.
Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására vonatkozóan a TrióMédia-Jászberény Kft. részére két millió
forintot, a Jászberényi Röplabda Klub
részére 8,5 millió forintot, a JSE Vízilabda Szakosztály részére 500.000 forintot,
továbbá pályázati előkészítés és tervezési
keret megemelésére öt millió forintot, valamint temetői hulladékszállítás többletköltségeire 3,81 millió forintot szavaztak
meg a képviselők.
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, nagypapánk

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

DR. TAKÁCS EDIT MÁRIA
szeretett édesanya és drága nagymama, odaadó feleség és sokak által tisztelt doktornő
türelemmel viselt, súlyos betegség után, 2017. november 17-én
visszaadta szelíd lelkét Teremtőjének.
Felejthetetlen szerettünket 2017. december 1-jén, 11 órakor helyezzük
örök nyugalomra a jászberényi Református temetőben, evangélikus szertartás szerint.
Elhunyt szerettünkre emlékezünk 2017. december 3-án, 10 órakor
a jászberényi református templomban.
A gyászoló család

Andrási György
(1943-2017)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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A léleknemesítés kulturális színterei
November 3-án ünnepelte találkozóval, szimpóziummal és színi előadással
az Új Színházért Alapítvány negyedszázados jubileumát. Nagyra értékelte
ebből az alkalomból a színházért végzett tevékenységét dr. Hoppál Péter
kultúráért felelős államtitkár, Szente
Béla, a Kulturális Központok Országos
Szövetségének elnöke, Szabó Ágnes, a
Magyar Teátrumi Társaság alelnöke és
városunk polgármestere, Szabó Tamás
is. Az ünnepelt, Várszegi Tibor azonban segélykiáltást hallatott…
Halász Lajos
Szenvedélyes és vitára ösztönző felvezetést küldött a szimpózium résztvevőinek látszólag csak a színházról, de
inkább a magyar kultúra egészéről.
Ennyire nagy a baj?
Ady Endre szavai ma még súlyosabban érvényesek: „S ki egyszer rugott a
magyarba,/ Szinte kedvet kap a rugáshoz.
/ Ma is itt ül lomhán, petyhüdten, / Fejét,
jussát, szivét kobozzák / S ha néhányan
nem kiáltoznánk, / Azt se tudná, hogy őt
pofozzák.” Én ennyire súlyosnak látom
a helyzetet magam körül. Nem akartam
provokatív lenni a tanácskozásunkon, de
nem tehettem mást, mint hangsúlyosan
felhívni a figyelmet a kultúrában jellemző
tarthatatlan állapotokra.

Mire gondolt – kicsit részletesebben?
„Amíg alacsony szinten áll a kollektív
tudatszint, hogyan is várhatjuk el, hogy
nagy formátumú ember emelkedjék ki
közülünk.” – írtam 2012-ben egy beszámolóban. Ellenségeink érdeke, hogy
alacsonyan maradjon a magyarság tudatszintje. Például úgy, hogy az előadó-művészetet tekintve a minőséget nélkülöző
haknibrigádok elárasztják az országot minőséget képviselő előadások helyett. Ám,
ami még ennél is veszélyesebbnek tűnik:
a minőséget nélkülöző előadások minőségi előadások közé vegyülve az értékrend
összekeverését eredményezik, a kiegyenlítődés pedig – szociológiai tapasztalatok
szerint – minden esetben lefelé történik.
Ez inkább elméleti megközelítésnek tűnik. Mivel tudja alátámasztani
a fentieket?
2011 decemberében, majd a következő év szeptemberében megbeszélést, ill.
szimpóziumot tartottunk a hasonló cipőben járó vidéki helyek képviselőivel Nyírbátortól Celldömölkig mintegy tucatnyian annak érdekében, hogy védelmet
biztosítsunk az országot elárasztó döntő
többségében igénytelen előadó-művészeti programokkal szemben. 57 vidéki kisváros 2010. évi teljes előadó-művészeti
programját összesítve alá is támasztottuk
mindezt. Programok programok hátán,

Fotó: Szalai György

fesztiválok egymás után – mindezek ingyenesen biztosított látványos utcai programokkal, kavalkádokkal, falunapokkal
felhalmozva. Ez nyugati minta, a magyar
néplélektől teljesen idegen! Megszentelt
pillanataink mára már egyáltalán nincsenek. A kultúrát ezért tekintem nemzetstratégiai kérdésnek.
Ezzel összefüggésben többször
megfogalmazta – a szavait kölcsön
véve –, hogy a szellemtelenített közművelődés kényszeres programgereblyézésének legfőbb elve ma: az értékrend
összekeverése!
Kellenek a nagyszerű színészek, akik
magukkal ragadják a közönséget. A pojáca a saját dicsőségéért, a saját játékszenvedélyének kiéléséért áll a dobogóra,
míg a valódi színész közönségét szolgálja,
és nem kiszolgálja. A mi kis jászberényi
színházunkban szerzett tapasztalatok
alapján határozottan állítom, a kollektív
tudatszint emelkedése azonnal elkezdődik és gyorsan látványos eredménye lesz,
amennyiben léleknemesítő előadások
sora kapcsolja egybe a nézőket és a színészeket. Hatása pedig még azok közül is
sokakat elér, akik eddig még nem lépték
át a színház ajtaját.
Az elmúlt bő nyolc év színházi történéseire hogy emlékszik vissza?

21 évi folyamatos kezdeményezés
után egy véletlen folytán 2009-ben sikerült befogadó színházat alapítani Jászberényben. Egyetlen képviselői szavazaton
múlott. Azóta háromszor kényszerültem
újrakezdeni, három különféle épületben kezdtem újra közönséget építeni a
minőségi értékrend felmutatása érdekében. Bárhol, bármelyik magyar városban
így jártam volna. Sikerekre emlékszem:
előadásokra, és legalább ennyire hangsúlyosan arra, hogy a szemem előtt vált
nagykorúvá közönség. Felöltöztek a moziba is, akár az Operába indultak volna.
Másfél évbe telt, amíg kellően tisztelték
nemcsak az előadást, de a többi nézőt
is, akik között ültek. Megszűnt a zörgés,
köhécselés, a járkálás. Együtt lélegzik az
egész színház, ahogy a cselekmény megkívánja. Több fellépő megjegyezte már,
hogy templommá vagy szentéllyé vált ez
a hely. A múlt héten Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondónk emlékkönyvünkbe ezt le is írta.
A színházhoz még térjünk vissza,
ám menjünk vissza az időben még
messzebbre. Az eddigiek alapján érthető, hogy miért lett Új Színházért Alapítvány a megnevezés. Honnan volt a
kezdeti muníció?
A Szegedi Egyetemi Színpad tagjaként értettem meg, hogy a színház a kitárulkozás, a találkozás művészete. Már a
berényi főiskolán tanítva írtam le először
1988-ban, hogy a színházi tevékenység és
a pedagógiai munka hogyan kapcsolódhat össze, miként adhat egyik a másiknak
többletet. Hét színház alapításában vettem részt, kortárs színházi évkönyveket
szerkesztettem, amiből aztán az Ellenfény
folyóirat lett. Az ezredfordulón közreműködésemmel önállóan megjelent a megye
Eső című irodalmi lapja. Szerveztem
programokat és képzéseket gyerekeknek,
kiállításoknál bábáskodtam, utaztatható
saját előadásokat alkottam társaimmal.
Térjünk vissza a jelenbe. A színházat dicsérni nem kell félnetek – jó lesz
a jövőben is?

Ahogy egyik testi-lelki jó barátomtól tanultam, a jövő nem pusztán főnév:
melléknévi igenévként azt jelenti, hogy
a kitűzött célok tartanak felénk, azok
vannak jövőben felénk, nem pedig mi
haladunk feléjük. Úgy gondolom, hogy
kis színházként kell megtartani a miénket, őszintének, kitárulkozónak, felszabadítónak. A jelen ezekben a napokban az
emlékezéssel összefolyt. Az eddigi sikerek
felemelőek: a beregszásziak alázata, építkezése, a felvidéki Csavar Színház hite, a
Fabók Marianna gyerekbűvölő bábszínháza, a Márkus Színház Pécsről, a Nemzeti Színház, Debrecen, Kaposvár – eljöttek hozzánk a legjobbak.
Magának milyen szerepet szán?
Nagyon sokat utaztam, szinte mindig meghívásra Lipcsétől Amszterdamon át Amerikáig, Kínáig, Indonéziáig
– sohasem saját, rendszerint a külföldiek pénzéből, erre büszke vagyok. Ludas
Matyitól azt tanultam, külföldre tanulni
kell elmenni, a feladat itthon van. Sok
feladatom van itt a Kárpát-medencében.
A mi kis színházunkban novemberben a
300. darabot mutatjuk be, januárban
érkezik a 200. társulat. Ez évente 5060 programot jelent maroknyi csapattal
megvalósítva.
Évekkel ezelőtt bizonytalan volt a
színház sorsa – nem csak a finanszírozás miatt. Most nem így van, reméljük.
Két éve nem lóg a Damoklész kardja
a fejünk felett állandóan. Ez a kulturális
kormányzat és a város érdeme. Bíztató,
hogy Jászberény erős város, és érzékeny
a kultúrára. Néhány éve összehasonlítottam különféle vidéki városok, pl. Makó,
Gyöngyös, Siófok, Tokaj, Szolnok egy
főre jutó kulturális kiadásait. Azt tapasztaltam, hogy Jászberény városé majdnem
elérte a tízezer forintot, míg az utána
következő legmagasabb összeg hatezer
egynéhányszáz forint volt. Nem feltétlenül újabb források bevonása jelent tehát
megoldást, inkább a meglévők szakmai
alapon történő elosztása.

kintett a mintegy harminc év szakmai
kihívásaira. Örömét fejezte ki, hogy a
mindenféle szempontból kinőtt, korszerűtlen előző épületből átköltözhetett
az ügyészég a tér túloldalára, ahol méltó, a kor szellemének megfelelő körülmények között folytathatják a munkát
kollégáival. Mindezért a lehetőségért
a kollektíva köszönetét tolmácsolta és

megígérte, jó gazdaként, az épülethez
méltó, elvárt magas színvonalon végzik
tevékenységüket a továbbiakban is.
A beszédeket követően a főbejáratnál került sor az avatószalag ünnepélyes
elmetszésére, amellyel az épületet dr.
Polt Péter, dr. Varga Árpád és dr. Kovács
Lajos társaságában átadta a Jászberényi
Járási Ügyészég dolgozóinak.

Új épületet kapott az ügyészség
 folytatás az 1. oldalról
A Mária Terézia uralkodásának
első évében készült épületben 1888
óta működik bíróság, 1953-tól pedig
ügyészség. A feladatok és a létszám
bővülésével egyre inkább helyhiánnyal
küzdöttek az igazságszolgáltatás dolgozói. A méltatlan munkakörülmények
megoldását jelenti a mai napon felavatott modern, komfortos székház, és így
immár elmondható, hogy Jászberény
büszkélkedhet az ország legrégebbi és
legújabb igazságszolgáltatási épületével. A szónok köszönetet mondott
a projekt jó ütemű, zökkenőmentes
megvalósulásában vállalt következetes
és hatékony segítségnyújtásért Szabó
Tamás polgármesternek, valamint dr.

Polt Péter legfőbb ügyésznek. A beruházás a hosszú évekre előremutató
méltó munkakörülmények megteremtése mellett olyan értéket hozott létre,
amely hozzájárul Jászberény városának
fejlődéséhez, további szépüléséhez.
Folyamatosság, tervezettség, megfelelőség – fogalmazta meg az ügyészi
munka funkcionális tevékenységének
legfőbb jelzőit ünnepi beszédében dr.
Polt Péter. Az épület- és a munkastruktúra mellett a 2000 óta megfogalmazott célkitűzések szerinti személyzeti
előrelátás, tervezés eredménye kézzelfoghatóan látható a jászberényi ügyészségi székház avatásával. Magyarország
Alaptörvénye az ügyészséget jelöli meg
mint az igazságszolgáltatás közreműkö-

dőjét az állam büntetőjogi érvényesítőjeként. A XXI. században a felgyorsult
világ követelményeinek eleget téve új
kihívásoknak kell megfelelni, amelyek
rendkívüli erőfeszítéseket kívánnak
meg az igazságszolgáltatás területén is.
A megfelelő munkakörülmények megteremtésével lehetőség van a computer
technika, az infrastruktúra teljes körű
igénybevételével eleget tenni a társadalom elvárásainak, amelyeket kielégítve
biztosítani tudják a jogállamiságot, a
biztonságot. A ma avatott épület mindezek tükrében lehetővé teszi a színvonalas szakmai munkát.
Dr. Kovács Lajos vezető ügyész köszönő beszédét személyes emlékek felidézésével nyitotta, amelyben visszate-
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Jelen- és jövőnézőben Miskolcon
 folytatás az 1. oldalról
A vendégek igen érdekesnek találták
a Bosch cég jelen- és jövőképét. A három
egymás melletti gyár egyikében gépjármű
önindítókat, a cég logójában is szereplő
ősterméküket gyártották. Ezt az üzletágat
eladták, mivel az Ázsiából érkező konkurens termékkel nem tudtak, és nem akartak versenyezni. Ugyancsak látszik már a
vége a gyújtások és gyújtógyertyák eddig
dicsőséges életének és gyártásának. A régi
dízel rendszerek tíz-tizenkét hengerét ma
már három-négy helyettesíti, kevesebb
befecskendezővel és gyertyával, ezért a
középtávon a hibrid felé fordultak.
Az anyacég egésze kétharmad részt az
autóiparból szerzi bevételeit, ezért olyan
termékek fejlesztésébe fogtak, amelyekre
nem most, hanem öt, tizenöt, harminc
év múlva lesz szükség. Azt célozták meg,
hogy a német e-autókba komplett hajtást
tudjanak ajánlani és szállítani. Másrészt a
szoftveres irányt erősítik a már jól ismert
tempomattól, sávtartástól az önvezetésig,
illetve a belső szórakoztatási rendszerekig. A jövő autói között a különbség
felületben és szoftverben fogható meg,
eltűnnek az órák, apró kijelzők. A Tesla
modelljeiben például egyetlen monitor
szolgál ki minden funkciót. Mindehhez
még van mit tennie a Bosch üzemeinek
és főleg a szoftverek fejlesztőinek.
A prezentációt követő gyárlátogatáson a fentiek kicsengésével ellentétben a
gyár jelenét látva is volt min csodálkozni,
és volt mit tanulni bőven a jászsági delegációnak.

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

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.

Hubertusz
Beregszászi Színház

december 7., csütörtök, 18.30 óra
Konszolidációs móka.
Az 1956-os forradalom éppen véget ért, a romok között
temetnek egy forradalmárt. Eközben zajlik az élet és megelevenednek képek, rövid jelenetek, amik a kor hangulatát, atmoszféráját, közegét hivatottak sok humorral átadni. Az emberek
lottóznak, munkásmozgalmi dalokat énekelnek, felvonulnak,
viccet mesélnek, Yves Montand Magyarországra látogat.

Pesti József képriportja

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.
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Dolgos évek a tanyán
Fehér Kaplár Istvánné, Erzsike néni
november 10-én töltötte be kilencvenedik életévét. A jeles évfordulón népes családja köszöntötte a Pótkerék
csárdában éppen a neve napján.

Csatlakozz hozzánk!
•
•
•
•

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

akkor nálunk a helyed!

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•
•

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

Jelentkezés:

Telefon: 06-57/531-825
	E-mail: zskaszab@bundyrefrigeration.com
*átlagos juttatásokkal kalkulálva

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

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

Villamos karbantartó
Főbb feladatok, munkák:

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

Az álláshoz tartozó elvárások:

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

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
•
•
•
•

PLC ismeretek
Pneumatikai ismeretek
Automatizálási ismeretek
Gépészeti alapismeretek

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•

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

Szükséges Tapasztalat:

• 1-3 évszakmai tapasztalat

Jelentkezés: Telefon: 06-57/531-825

	E-mail: zskaszab@bundyrefrigeration.com
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ajándékaikkal a népes rokonság között
dédi elé.
Erzsike néni ma is jó egészségnek
örvend, bár fájós lábai azért már nem
viszik olyan fürgén. Nincs túl sok idő

tevékenység mellett a szerető család jelenléte teszi teljessé Erzsike néni mindennapjait, aki úgy érzi, soha nem tudna megválni a tanyai lét nyugalmától,
szabadságától. A jópofa szülinapi torták is a tanyai élet szépségeire utaltak,
égetett torta és marcipán figurákkal.
A város nevében a körzet képviselő-

pihenésre, hiszen a baromfiudvar, és a
nyúlketrecek lakói számítanak gazdaasszonyuk gondoskodására. Az ebédet
is megfőzi minden nap, és szívesen
látja a tanyai házba sűrűn hazalátogató
gyerekeket, unokákat. Az állandó aktív

je, Balog Donát köszöntötte a szépkorú
jászberényit. A miniszterelnöki emléklap és a polgármesteri csokor átnyújtásához köszöntő szavakat fűzött,
melyekben az összetartó, szeretetteljes
család jelentőségét emelte ki.

kárpáti
Erzsébet Újerdőn született földművelő család első gyermekeként. Születését három testvére követte, akik közül
sajnos már csak kettő köszöntheti nővérét. Erzsike néni egész életét Újerdőn
töltötte, és ott él ma is. Szülei példája
nyomán paraszti gazdálkodással foglalkozott. Már egészen kicsiként szedte a
markot az édesapja után, majd felnőttként állatokat nevelt, kertészkedett.
Mindig keményen dolgozott, nem
igazán jutott idő hobbira, legfeljebb
hímezgetett vagy varrt. Férje kőművesként dolgozott, az udvarlás idején a
szomszéd tanyáról járt át a szemrevaló
menyecskéhez. Összeházasodtak, majd
két gyermekük – egy fiú és egy lány
– született. A gyerekek később négy
unokával ajándékozták meg szüleiket,
akik ötvenöt éven át éltek boldog házasságban. Ma az özvegy nagymamát
már hét dédunoka is rajongó szeretettel
veszi körül. A szülinapi ünnepségen is
ott voltak valamennyien, és a legkisebb
kivételével – aki a vígság zaja ellenére
a babakocsiban békésen szunyókált –,
simogató szavak kíséretében sorakoztak

Elhunyt a szeretett doktor néni
Hétfőn érkezett a szomorú hír, hogy sok jászberényi gyermek kedvenc doktor
nénije, dr. Takács Edit megtért Teremtőjéhez. Utolsó útjára december 1-jén,
pénteken 11 órakor kísérik a Nyíl utcai Református temetőbe. Emlékezetére december 3-án, vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartanak a Református
templomban.
gergely
Dr. Takács Edit Hódmezővásárhelyen nőtt fel, ott végezte az általánosés a középiskolát. Ezt követően nyert
felvételt a Szegedi Orvostudományi
Egyetemre, ahol 1966-ban végzett. A
jászberényi kórház megüresedett állását
1969-ben nyerte el, azóta él városunk-

ban. Tősgyökeres jászberényi férjével,
Papp Gézával itt alapítottak családot,
három gyermekük született. Takács
doktornő számos kisgyermek egészségéről gondoskodott tavaly szeptember
végéig, amikor végleg nyugdíjba vonult. Akkor még senki sem sejthette,
hogy alig egy év pihenés után örökre
visszaadja lelkét Teremtőjének.

Búcsúzóul a vele készített tavalyi interjúnkból idézünk:
Annak idején mi vezette éppen az orvosi pályára?
Édesanyám alig negyven évesen hagyott itt bennünket,
súlyos daganatos betegség következtében. Ekkor határoztam
el, hogy a gyógyításnak szentelem az életem. A napokban
került elő egy általános iskolai fogalmazásom, melyben már
említem, hogy orvos szeretnék lenni. A gyermekgyógyászat
iránti érdeklődésem az egyetemi évek során alakult ki, bár
mindig is szerettem a kicsikkel foglalkozni. Döntéseimben
rendkívüli támogatást és megértést édesapámtól kaptam, aki
a legfőbb példaképem. Ő evangélikus lelkész volt, és különös
empátiával, bölcsességgel fogadta hozzá forduló embertársait. Életigenlése, optimizmusa átragadt ránk is. „Ha az élet
csak citrommal kínál, csinálj belőle limonádét!” Akár ez is
lehetett volna a jelmondata. Ha jól belegondolok, engem
mindig jó emberek vettek körül, akár a családomban, az iskolában vagy a munkahelyemen.
Jászberényben 47 éve dolgozik, 39 éve házi gyermekorvosként. Ez idő alatt milyen kép alakult ki Önben a
szakma társadalmi megbecsülését illetően?
Mindig igyekeztem szem előtt tartani azt a mondást,
miszerint a beteg java a legfőbb törvény. Latinul így találkozhattunk vele: Salus aegroti, suprema lex esto. Mai napig
fontos számomra, hogy alakul a kis betegeim sorsa. Sokszor
az éjszakai riasztás után sem tudtam lepihenni, mert azon
járt az eszem, hogy vajon jó receptet adtam-e, megfelelő
tanácsokkal láttam-e el a szülőket ahhoz, hogy a gyermek
meggyógyuljon. Az ilyen jellegű feszültségek, izgalmak a
szakmánk részei, viszont mindenért kárpótol az érzés, amikor a csemete, a család legféltettebb kincse a gyógyulás útjára
lép. Ezért is különösen nehéz egy csöppség halála, annál nem
lehet szörnyűbb érzés a szülő számára. A praxisomban nem
fordult elő közvetlen gyermekhalálozás, a kórházi évek alatt
viszont láttam gyermeket távozni az élők sorából.
Kik voltak emlékezetes páciensei?
Akit a legtöbben ismerünk, Farkas Ricsike. Ő súlyos, rit-

ka immunbetegségben szenved, és több életveszélyes beavatkozást át kellett élnie fiatal kora ellenére. Ő Magyarország
első élődonoros gyerek tüdőátültetettje. A kezelését nem én
végzem, de figyelemmel kísérem a gyógyítását. Emlékezetesek számomra az ikerpárok és a fantasztikus lombikbébik.
Mindig is szerettem a szakmámat, ez így volt jó, ahogy volt,
jó orvosi gárdával dolgozhattam.
Pályája során elismerték a munkáját?
1986-ban a Jászberényi Szent Erzsébet Kórháztól, dr.
Soós Jusztinától igazgatói dicséretet kaptam, majd a következő évben minisztériumi dicséretet. 2013-ban, a Város Napján vehettem át az Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi
díjat, ami igen fontos számomra. Felejthetetlen marad egy
nagymama bókja, aki a rendelés végén érkezett unokájával
és csodálta, hogy még akkor is mosollyal, kedves szóval fogadtam őket. Bízom benne, hogy ez a szimpátia kölcsönös a
szülőkkel és a gyermekekkel is. Szeretettel gondolok minden
kedves gyermekre és szüleikre, akik megtiszteltek bizalmukkal, s ezúton – de csupán orvos-beteg kapcsolatban – köszönettel búcsúzom is tőlük.
Hány beteget látott el a praxisában?
Körülbelül ezer gyermek tartozik az ellátási körzetembe,
ahol októbertől dr. Szőnyi József helyettesít majd ideiglenesen.
Remélem, hogy hamarosan új szakorvos érkezik a jászberényi
gyermekek ellátására. Sajnálatos tény, hogy a fiatal kollégák
többsége külföldön keres boldogulást. Holott Jászberény kimondottan élhető, szerethető város, és a főváros is elérhető távolságban van. Az utóbbi években sokat szépült a város, számos
létesítménye van, amelyek megannyi lehetőséget kínálnak.
Hogyan telnek majd nyugdíjas évei?
Már megvan a repülőjegyem a lányomhoz, a vejemhez
és egyszem kis unokámhoz, Mátéhoz Németországba. A családlátogatás mellett végre lesz időm olvasásra is, de szívesen
látnék magam körül még több unokát, akik bearanyozzák
majd a nyugdíjas éveimet.
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A hazaszeretet dallamai
A jászberényi Főnix Fészek Műhelyház vendége ezúttal Nemcsák Károly
és Tolcsvay Béla kettőse volt, akik
megható, színes repertoárjukban megmutatták nekünk, hogy a magyarok
egyáltalán nem olyan keserűek, mint
ahogy az a közvélekedésben meghonosodott.
Kazsimér Nóra

Segédmunkást, kőművest keresek.

06-70/773-5112

Az ember földi életének célja a harmónia megtalálása, melynek egyik leghatékonyabb eszköze ha költészettel vesszük
körbe magunkat, bármilyen forrásból
érkezzen is az. A vers még ma is élő és
népszerű műfaj, csak már legtöbbször talán nem a könyvekből jut el hozzánk, hanem változatos, alternatív útvonalakon.
Ilyen útvonalak például a zenei portálok,
ahol mindenki megtalálhatja a hozzá
leginkább illő műfajban megzenésített
költészetet. Ahhoz, hogy a korábbi nemzedékek által megélt, valódi nagy magyar
költők iránti tiszteletet megőrizhessük,
szükség van arra, hogy a jelenkorral is
megszerettessük ezt a rendkívül gazdag
irodalmi örökséget. Ezt a célt tűzte ki
maga elé a Szép szerelmem, Magyarország elnevezésű zenei est is, ahol felváltva
prózában és lírai dallamokban élhettük át
a haza szeretetét, annak itthon marasztaló, lélekmelengető erejét.
Öregapám megőrizte, édesapám jól
becsülte, édesanyámtól tanultam a magyar nyelvet én – hangzott fel a dal a Kossuth-díjas énekmondó előadásában, amit
a Bocskai öltönyben büszkén üldögélő

gépjárművezető és
ügyintéző
munkakör betöltésére.

Feltétel: „C” típusú vezetői engedély.

Német nyelvtudás előny.

Érdeklődni a 06-30/648-3401-es telefonszámon lehet.

ten résztvevő közönség, akik révedezve
bólogattak a sötétben, együtt suttogva az
ismerős sorokat az előadókkal. A Jászai
Mari-díjas színész öblös hangján megszólalt József Attila Mamája, az égbe szállt
Szép Ernő Imádsága, de együtt pásztáztuk a Távolból Petőfi Sándor életművét,
és kérleltük a más vidékekre vágyókat
Reményik Sándor Eredj, ha tudsz című
versében. Tolcsvay Béla egyszerű, de mégis szívhez szóló gitárjátékából feltekintve
szólt ki erőteljes hangján, míg Nemcsák

danivalójukat tekintve mintha csak ma
íródtak volna. Bátran állíthatom, nem
ült olyan a közönség sorai között, akihez ne jutottak volna el az este elhangzó versek üzenetei. Kihez azért, mert az
ismerős rímek felidézték gyermekkori
emlékeit, kihez pedig azért, mert éppen
a közeljövőben ír belőlük dolgozatot. A
vers a múltunk, a jelenünk és a jövőnk
pótolhatatlan része, és ezt az előadás végén felcsendülő, háromszoros visszahívó
vastaps is igazolta.

Habsburgok a jászok emlékezetében
Két kerek évfordulóra is emlékezünk
idén a Habsburg-ház történetéből,
melyekre múlt szerda délután Farkas
Kristóf Vince történész hívta fel a figyelmet a Múzeumi Esték programsorozat aktuális előadásának keretében a
Jász Múzeumban.
k. m.

Munkatársakat keresünk

Nemcsák Károly férfias orgánuma váltott
fel. A két neves művész idestova tíz éve
járja a Kárpát-medencét kulturális műsorával, melyben a megzenésített verseken
keresztül legnagyobb magyar költőink
szelleme kel életre.
A költészetnek már megszokhattuk,
ezer arca van. Ha mindet nem is, talán
a legszebbeket láthatta és hallhatta az es-

Károly tolmácsolásában a szenvedélyes
színészi játék elevenedett meg szinte testközelből. Ám a drámai hangvétel mögül
mindig előbújtak jó kedélyű, derűlátásra
sarkalló, vagy éppen helyzetkomikumot
elbeszélő verseink, melyek bizonyítékul
szolgáltak népünk rossz időkben is állhatatos életörömének.
Amíg a kortárs versek sokszor nem
találják meg az utat az emberek szívéhez,
addig ezek az örök érvényű alkotások
sietnek a segítségünkre, melyek mon-

Háromszáz éve született a redemptios
rendeletet megalkotó Mária Terézia királynő, akinek unokája József nádor éppen kétszázhúsz évvel ezelőtt látogatott
első alkalommal Jászberénybe. Farkas
Kristóf Vince az ismert történelmi tények mellett érdekességeket, és elsősorban a jászokra vonatkozó ismereteket
osztott meg előadásában. A királynő körül valóságos kultusz alakult ki az évszázadok folyamán, és a kor szellemiségéhez
képest modern rendeletei mellett a róla
szóló legendák sem merültek a feledés
homályába. A Pragmatica Sanctio-nak
köszönhetően 1740-ben trónra lépő uralkodó vérbeli politikus volt, döntéseivel
kiválóan mozgatta a történelem sakkfiguráit, maga mellé állította a magyar rendeket. Megnyerte az örökösödési háborút,

facebook.com/
berenycafe

melyhez a kiváltságukat visszavásároló
jászok által kiállított ezer lovaskatona, és
az 580 ezer rajnai arany is nagyban hozzájárult. Hatalma megerősítésekor olyan
előremutató rendeleteket alkotott, mint
az oktatást támogató Ratio Educationis,
a szegényeket felemelő paraszt-rendelet,
vagy a kisebbségek érdekében létrehozott – kevésbé ismert –, cigány-rendelet.
A jászok jó szívvel emlékeztek az előadó
szerint erkölcsös életet élő, tizenhat gyermeknek életet adó királynőre. Valószínűleg a Nagytemplom második emeleti
barokk ablakdísze is a Habsburg királynő
portréját örökíti meg.
Mária Terézia ritkán látogatott Magyarországra, városunkban sohasem járt.
Nem úgy, mint unokája József nádor, aki
mint a legfőbb elöljáró Magyarországon
élt, és országunkat hazájának tekintette.
Többször megtisztelte a berényieket is
látogatásával. Elsőként 1776-ban járt nálunk, melynek a Nádor utcai oszlop állít
emléket. Háromnapos itt tartózkodása
alatt vele együtt utazó fiát tiszteletbeli huszárrá avatták, ivott a Jászkürtből, lóversenyen és vadászaton vett részt. Az alkalom
megörökítése céljából tervek készültek a
Kőhíd mellett egy diadalív emeléséről, de

ez az emlékmű végül nem valósult meg.
Uralkodásának évei idején megtanult
magyarul, számos intézkedést hozott,
ami népünk javára, az ország szépülésére
szolgált. Jászberény József nádornak köszönheti a klasszicista Rozália kápolnát,
amit ő maga tervezett, valamint szigorú
szemmel felügyelte a Jászkun Kerületi
Székház, illetve a Városháza építkezési
munkálatait. A vetített képekkel illusztrált előadás hozzászólásokkal zárult.
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

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!

Termelői
méz
● propolisz ● méhpempő
● virágpor

● méhviasz gyertya

Találkozunk az Adventi Vásáron is!

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

Ajánló
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Felejthetetlen este az angyalok között
 folytatás az 1. oldalról
Erősen középkorú többségű közönséggel telt meg, a csak ülőhelyes nézőtér.
A kellemesen sejtelmes fényekkel bevilágított színpadon a főszereplő zongorája
állt és körötte még megannyi hangszer.
Ugyanis Presser Gábor szerint egy jól
sikerült fellépéshez nem adott hangszerekre van szükség, hanem az együtt
zenélés örömére, és hogy azok álljanak
mellette, akikkel szívesen muzsikál
együtt. Így az este folyamán egy sajátos
zenekari felállás jelent meg, ahol csupa
akusztikus hangszer szólt. Födő Sándor,
az ütőhangszereket bűvölte, Kovács Ferenc hegedűt és trombitát, Szabó Tamás
pedig szájharmonikázott, de olykor játszott vibrafonon, sőt, néhányszor még
Magdi is hangszert ragadott, hol tangóharmonikát, hol kisdobot.
Zenei időutazás részesei lehettünk,
remek válogatás volt, Presser szerzői
munkásságának széles palettája megjelent
a műsorban. Elhangzottak LGT dalok,
nem feltétlenül a legismertebb slágerek,
de igazi csemegék, Ruzsa Magdi énekével is. Felcsendültek a Képzelt riport és
a Padlás musicalek népszerű betétdalai,
nem hiányoztak az előadóművész-zongorista szólószámai sem, de még Parti Nagy
Lajos megzenésített versét is hallhattuk a
páros tolmácsolásában. Nem maradhattak el a Ruzsa Magdinak ajánlott dalok
sem, de olyanok is, amelyek korábban
más énekesnőknek készültek, melyeket

Fotók: jasznaplo.hu

Boldogságkomédia
Keserédes színdarabot, történetet láthatott a szerelemről és az összetartozás vágyáról a Lehel Film-Szinházba
ellátogató közönség november 18-án.
A Boldogság című vígjátékot Pikali
Gerda és Rékasi Károly szereplése tette
emlékezetessé..
demeter
Valamikor Pikali Gerda kétszereplős
vígjátékot keresgélt okostelefonján, a villamoson ülve. Így talált rá a francia szerző darabjára, amiről úgy gondolta, pont
valami ilyet szeretne. A fordítás színész
kolléga, Bardóczy Attila munkája, aki

pontosan tudta, melyek azok a szófordulatok, amelyek könnyen mondhatók és
jól működhetnek.
Minden vígjátékban kell, hogy legyenek drámai pontok, ellenkező esetben az
egész felszínes lesz. A közönség jól érezte meg hol kell nevetni, és mikor kell
csendben lenni. Hiszen a Boldogság egy
mostani darab, emberi, amiben magunkat láthatjuk. Így mindenki találhatott
benne valami olyat, ami visszacseng az
életében.
A történet szerint Louise (Pikali Gerda) meséket ír, hat éve elvált, egyedül él,
szeret olvasni, és rengeteg hobbija van.
Alexandre (Rékasi Károly) éttermet ve-
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A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája a meghívja
a kórház nyugdíjas dolgozóit a 2017. 11. 29-én, 15.30-kor tartandó

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT”

rendezvényére.
HELYSZÍN: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Ebédlő
PROGRAM: - Otthon közeli segítségnyújtás lehetőségei
az idősek számára - Bozóki Jánosné,
a Naplemente Idősek Otthona intézményvezetője
- Nassolás egészségesen – Csief Anna, dietetikus
- Szemenszedett igazság – Dr. Bakki Edit,
szemész főorvos
Elérhetőség: Egészségfejlesztési iroda:
06-57/500-200/297 mellék

zenei alázatával, egyszerűségével énekelt
el és senkiével össze nem téveszthető
hangjával elbűvölte a közönséget. A színpadon hol magára maradt Presser, hol
ketten voltak Magdival, többször a teljes
zenekarral, néha egyik vagy másik zenés�szel játszottak.
Az elhangzott dalokban szinte minden benne volt, érzelmek, mély gondolatok, elgondolkodtató pillanatok,
így aztán voltak könnyek, mosolyok,
csendes elmélkedés, nevetés, és sok taps.
Színvonalas zenei élményt kapott a közönség, örömzenét egy kiváló énekesekből, zenészekből álló csapattól.
Az ilyen estéken elfelejtjük azt is, ha
„az élet szétizél és agyongyötör.” Mert
ott volt mellettünk valaki (talán egy angyal?), akivel jó volt ezt az élményt átélni, majd kézen fogott és hazavezetett…
zet, válófélben van, és három gyermek
édesapja. Csak a munkának él, semmi
más nem köti le a figyelmét. Mindketten
vágynak egy jobb, nyugodtabb, biztonságosabb életre, ám nemcsak a várakozásaik, az igényeik is eltérnek egymástól.
Kapcsolatuk viharosan indul, és úgy is
folytatódik. Nagyon különbözőek, mégis
nagyon egymáshoz valók. Az egyik az elköteleződéstől, a másik a magánytól fél,
mégis közösen próbálnak gyógyírt találni
korábbi sérelmeikre és fájdalmaikra.
A darab szenzációs volt, mert úgy
tűnik, mintha bulvár lenne, de szerzője
(Eric Assous) nagyon sokat tud az emberekről. Ismeri az ilyen helyzeteket, szituációkat, ez egészen biztos, talán maga is
átélhetett hasonlókat. A sztoriban „mocsokságok” történnek, fordulatok, lélektani döntések, ezek a nézők valóságához
ragasztják a párhuzamokat. Rékasi Karcsi
sántítását mintha kitalálta volna a szerző.
Az ő macsó szerepéhez a bicegés, az esetlenség kifejezetten jó volt.
A darab jelmezeit Pikali Gerda gondolta ki és tervezte. Azt szerette volna,
hogy ebben is minél jobban különbözzön a két karakter, és ez a ruhákban is
kijöjjön.
Rékasi Károly régi vágya volt vinni a
színházat, egy színdarabot olyan helyre,
ahol nincs állandó színház, ám az emberek színházat szeretnének nézni. Ezen az
estén itt ezt sikerült megvalósítani, mert
jó előadást láthattunk.

7. oldal

Programajánló
● JAK kiállítás
November 23-án, csütörtökön 16 órakor nyitják meg a Jász Alkotók Köre és a
JAK Jászapáti Művésztelepének közös kiállítását a Jász Múzeumban.
● Emlékezés a snagovi évekre
November 23-án, csütörtökön 16 órakor
a Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezet
szervezésében 1956-os forradalmárok gyermekei emlékeznek a snagovi évekre a városi
könyvtárban. Előadók: Donáth László
evangélikus lelkész, Vásárhelyi Mária szociológus és Szilágyi Julianna pszichiáter.
● LOOP – Táncszínházi előadás
November 23-án, csütörtökön 18.30
órakor a Tünet Együttes LOOP című
táncszínházi előadását mutatja be a Főnix
Fészek Műhelyházban.
● Emléktábla avatás és kiállítások a
campuson
November 24-én, pénteken 14.30 órakor leplezik le Máté György szobrászművész által tervezett és kivitelezett emléktáblát a 100 éves jászberényi tanítóképzés
emlékére, az EKE Jászberényi Campus
főbejáratánál. 15 órakor nyitják meg a
Múltunk jövője című tárlatot az intézmény
művésztanárainak munkáiból az EKE Jászberényi Campus, Sáros András Termében,
majd 16.30 órakor Kortársművészet 27
éve a Jászberényi Campuson címmel nyílik
kiállítás az EKE Vizuális Művészeti Intézet
művésztanárai és a campuson működő Art
Camp Művészeti Szimpózium résztvevőinek munkáiból. Ekkor nyitják meg Nagy
Tamás Titkos Kert és a Jövőkép Alkotók
Egyesületének Áttetsző című kiállításait is
az EKE Jászberényi Campus emeleti galériáján. A kiállítások 2018. január 21-ig látogathatóak a campus nyitvatartási idejében.
● 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.
● 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.
● A 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 Tudományos Diákköri ülést tartanak,
majd 13 órakor a magyar tudományt ünneplik az EKE Jászberényi Campus Apponyi termében.
● Az ONCSA áldásos tevékenysége a
Jászságban
November 30-án, csütörtökön 16 órakor dr. Suba Györgyné helytörténeti
kutató tart előadást Az ONCSA áldásos
tevékenysége a Jászságban címmel a Jász
Múzeumban.
● SZER-etet
November 30-án, csütörtökön 17 órakor Farkas Edit képzőművészeti kiállítását
Utasi Hajnalka költő nyitja meg SZERetet címmel a Lehel Film-Színházban. 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.
● Egészségnap
December 1-jén, pénteken a Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat egészségnapot
szervez az Apponyi iskola tornatermében.
A testmozgás, az egészséges táplálkozás, a
mentális egészség és a káros szenvedélyek
elutasítása egyaránt hangsúlyt kap a rendezvényen.
● Tanári hangverseny
December 1-jén, pénteken 17 órától a
Palotásy János Zeneiskola tanárai adnak
hangversenyt a Déryné Rendezvényházban.
● Határon túliak találkozója
December 3-án, vasárnap 10 órától a
Jászberényi Református Egyházközség
Presbitériuma a trianoni határon túl született, de Jászberényben és környékén letelepedett vagy vendégmunkásként itt dolgozók részére találkozót szervez a Református
templomban.
● Advent első vasárnapja
December 3-án, vasárnap 10 órától kézműves műhelymunkával, kreatív kézműves
foglalkozással és vásárral várják az érdeklődőket a Déryné Rendezvényházban. 15.30
órakor a Kaláka Együttes koncertezik a
Lehel Film-Színházban, majd 17 órakor
gyújtják meg az első adventi gyertyát a
város koszorúján a Szentháromság téren.
Közreműködik a Cantate Nobis Énekegyüttes, beszédet mond Szabó Tamás polgármester és Szántó József címzetes apát.
● Rákász Gergely ünnepi koncertje
December 3-án, vasárnap 19 órakor
az ünnepi pódium első fellépője Rákász
Gergely orgonaművész lesz a Lehel FilmSzínházban.

Nyílt nap a Jászberényi Campuson
Az Eszterházy Egyetem Jászberényi
Campusa december 6-án, szerdán 10
órakor nyílt napot szervez.
Dr. Varró Bernadett főigazgató köszöntője után felvételi tájékoztatót és

intézményi bemutatót tartanak a képzésekről és tanulmányi lehetőségekről
az intézmény Apponyi termében. A
rendezők meglepetésekkel és számos
más érdekes programmal várják a látogatókat, köztük tombolasorsolással.

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

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

Fogyatékkal Élők Klubjának
karácsonyi műsora

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.

A Fogyatékkal Élők Klubjával 2014 óta
van rendszeres kapcsolatunk. Jelenleg
egy éven át tartó művészeti fejlesztő
programon dolgozunk együtt.

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

december 6., szerda, 15 óra

Hubertusz

Beregszászi Színház
december 7., csütörtök, 18.30 óra
Konszolidációs móka 1956 végéről.

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.

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Leveti bíbor köntösét az ősz
Túlnyomóan napos időre van
kilátás a hét további részében. A hőmérséklet nappal 9 fok körül alakul,
míg éjjel 3-4 fokra enyhül a levegő.
Vasárnapra elromlik az idő, de hidegre nem kell számítani. A jövő hetet
tekintve változó időre van kilátás.
November 25-e Katalin napja.
A néphagyomány szerint „ha Katalin kopog, karácsony locsog”. Azaz a
Katalin napi időjárással ellentétes idő
lesz karácsonykor.

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

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

november 29. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

november 30. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

december 1. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

november 27. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

december 2. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 28. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

december 3. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
november 25. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Magyaház u. 4.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig

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

Rövid hírek
Kosárlabda. November 16-án, csütörtökön játszotta soron következő bajnoki mérkőzését városunk kosárlabda
csapata Szegeden. A mérkőzés elején
döntetlen körüli volt a meccs. Öt perc
elteltével aztán gyorsan megnőtt a különbség, 40-35-nél kezdődött a nagyszünet. A harmadik etapban ismét egy
pontnyi különbségre zárkóztunk fel, de
az utolsó felvonásban tovább nőtt a különbség a két csapat között és így biztos
hazai siker született. Naturtex-SZTESzedeák - JP Auto - JKSE 85-70
Női kézilabda. Újabb fordulót rendeztek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
női kézilabda bajnokságban, ahol a jászberényi együttes mindkét mérkőzését
megnyerte: Jászfényszaru VSE – Jászberény NKE 13-20 és Jászberényi NKE –
Fegyvernek KSE 20-11. A női NB IIIas ifjúsági kézilabda bajnokságban a női
együttes korábbi mérkőzését fölényesen megnyerte, az utóbbit pedig elveszítette. Jászberényi TF DSE - Inárcs-Örkény 31-25, valamint KMSE Budapest
– Jászberényi TF DSE 42-28.
Asztalitenisz. November 12-én, vasárnap rendezték Szolnokon az Asztalitenisz Magyar Szenior Bajnokság újabb
fordulóját, ahol a Jászberényi NGS
UNION ASE asztaliteniszezői Rigó Lehel - Kalla Tibor páros a 75+ kategóriában bronzérmet szerzett, míg Taksz
József az 50-60 évesek mezőnyében egyéniben és a párosban is - a fő táblára, azaz a legjobb nyolc közé került
Márföldi Istvánnal. Egyéniben Kalla Tibor szintén a legjobb nyolcban végzett.
Jégkorong. November 19-én, vasárnap este játszotta újabb OB2-es mérkőzését Jászberény első számú jégkorong
csapata. Az első játékrészben az Újpest
szerzett kétgólos vezetést, amit a berényi
hokisok a 2. harmadban kiegyenlítettek.
A 3. etapban viszont újra a vendégek
ütöttek egy gólt, amire Bathó Andrásék
már nem tudtak válaszolni, így JSE
Jászberény – UTE Amatőr 2-3.

Az erzsébetiek
ünnepelhettek
A labdarúgó NB III Keleti csoportjának záró fordulójában november
19-én, épp Erzsébet-napon fogadta
a Jászberényi FC az Erzsébeti SMTK
csapatát. A fővárosiak győzelemmel
ünnepeltek.
Szőrös Zoltán

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

A mezőnyben kiegyenlített játék
zajlott, de az erzsébetiek veszélyesebbek
voltak, kétszer is Menczeles hárított bravúrral, harmadszor azonban már ő sem
segíthetett. A 17. percben egy indítással
Horváth Levente lépett ki a két középső
védő között, és mintaszerűen emelt a
kimozduló kapus fölött a léc alá (0-1).
A vezetés megszerzése után a vendégek
biztonságra törekedtek, a beadásokat
rendre hatástalanították, átlövéshez pedig
nemigen jutottak a hazaiak. Szünet után
sem sikerült fogást találni a masszív védekezést nyújtó ESMTK-n, Hevesi-Tóth
fordulásból leadott, a felső lécet súroló
lövése volt a legbiztatóbb – és egyetlen
komolyabb – kísérlet. Menczeles újabb
két remek védésével életben tartotta az
egyenlítési esélyt, de rúgott gól nélkül
mindez nem sikerülhetett. Jászberényi
FC – Erzsébeti SMTK 0-1 (0-1)
Bár a budapestiek sem nyújtottak sziporkázó futballt, kapura jóval veszélyesebbek voltak, és végül magabiztosan nyertek.
A Jászberényi FC szempontjából szomorúnak mondható őszi idény véget ért. A
tavaszról előrehozott 16. fordulóban, november 26-án, vasárnap 13 órakor a gyöngyösieket fogadja Arany László csapata.
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Réka megvédte EB címét

November második hétvégéjén Lengyelország egyik legszebb városa
Kielce adott otthont az ifjúsági és junior kyokushin Európa bajnokságnak,
ahol Jászberényt a Yakuzák Se hét versenyzője képviselte.
Ács Tibor
Négy felkészítő verseny és egy országos hegykői edzőtábor előzte meg Agócs
Tibor tanítványainak EB szereplését, akik
közül többen először vettek részt ilyen
rangos eseményen, de voltak természetesen tapasztalt karatékák is a berényi
teamben. Köztük Kerekes Réka is, aki
négy küzdelem után védte meg Európa
bajnoki címét.
– Úgy érzem, hogy az idei EB aranyat
sokkal könnyebb volt megszerezni, mert
a tavaly szerzett tapasztalatokat tudtam
kamatoztatni és sokkal nyugodtabban
tudtam előre haladni. A döntőben sem
volt gond, sőt szerintem ez volt az egyik
legkönnyebb győzelmem – mesélte mosolyogva Kerekes Réka.
– Ha a pillanatnyi nemzetközi trendeket figyelembe vesszük, akkor pontosan Réka eredményeit szem előtt tartva

kiemelt felelősséggel kell értékelni a teljesítményét. Szerénysége és emberi kvalitása példaértékű az ifjúsági korcsoportban.
– ezt már Agócs Tibor szakmai vezető
tette hozzá.
Móczó Milán előző évben ezüstérmes lett, így mindenképpen az EB cím
megszerzése volt a célja. Ez az elhatározás
nagyon szépen alakult, hiszen egészen a
döntőig komolyabb ellenállás nélkül menetelt előre. A döntőben az az ukrán versenyző tudta felülmúlni Milánt, aki testi
adottságait tekintve előnyt élvezett.
– Elégedett vagyok versenyzőim EB
szereplésével, mert a tatamin azt nyújtották, amire számítottam. Ez most eredményekben ugyan nem realizálódott,
de semmi probléma, mert ebben a csapatban nagy tartalékok vannak a jövőt
illetően. 2018-ban Budapesten rendezik
a kontinensviadalt, ahol nyolc ifjúsági
versenyzőt fogunk indítani. Tehát lesz
lehetőségük bizonyítani képességüket –
értékelte Agócs Tibor a EB szereplését.
Ide tartozó hír, hogy a Yakuzák Se
versenyzői november 18-án, a Debrecenben rendezett 2017. évi Magyar Bajnokságról 8 arany, 5 ezüst és 2 bronzéremmel
tértek haza.

Biztos győzelem Budaörsön

Miután – Palotát kétszer is legyőzve -, továbbjutott a jászberényi női
röplabdacsapat a Magyar Kupában,
Budaörs együttese várt rájuk bajnoki
mérkőzésen november 18-án.

A női NB I-es röplabdabajnokság első fordulóban hazai pályán 3-0
arányban a berényi együttes nyert a
budaörsiek ellen, így mindenképpen
lányaink voltak a mérkőzés esélyesei
a fővárosban is. Ennek megfelelően is
kezdték a mérkőzést. Igaz először még
csak 2-3 pont volt a különbség, majd
szép lassan nőni kezdett a távolság, és
amikor már 16-21-hez érkeztek, sejteni
lehetett, hogy megvan az első szett. Így
is lett 25-20-nál cseréltek térfelet.
A 2. szettben szinte végig fej-fej
mellett haladtak a küzdőfelek. 11-12re még a mi lányaink vezettek, 22-22nél újra egál volt, ám nagy izgalmak
közepette a 25-23-al 1-1-re módosult
a találkozó.
A kis szünetben Deme Gábor „feltüzelte” tanítványait, óriási lendülettel

kezdték a 3. szettet. Szinte azonnal
11-2 került az eredményjelzőre, sőt
még ezt is jobban feltornázták és mindössze 12 pontot engedélyeztek a vendéglátóknak. Ez a lendület kitartott a
negyedik, és mint kiderült a záró etapra
is. A budaörsieket mintha sokkolta volna az előző etap, így nem tudtak újítani, no meg a mieink rendre lesáncolták
őket. Egyre nőtt a távolság és magabiztosan, 25-13-ra ezt a szettet is behúzták
Borsos Liliék.
Budaörsi DSE – Jászberény
Volleyball Team 1-3
A mérkőzés krónikájához tartozik még, hogy Miklai Zsanett a meccs
elején megsérült, de a 3. szettben vis�szaállt. Értesülésünk szerint remény
van rá, hogy a következő mérkőzésre rendbejön. Szükség is lesz rá, mert
november 26-án vasárnap a többszörös
bajnok és kupagyőztes Békéscsaba vendége lesz a berényi női röplabdacsapat.
A felnőttek mellett győzött a JRK
junior csapata is, ők a Debreceni Egyetem fiataljait győzték le 3-0 arányban.
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