A magyarok sokkal nyitottabbá váltak
Sue Ott Rowlands professzor, rektorhelyettes külső
szemlélőként világított rá magyarságunkból fakadó
természetünkre.
Interjú a 3. oldalon

A zene ereje

Tünet volt, panasz nem

Gulyás István művésztanár zeneelméleti
előadással fűszerezett zongorakoncertet
adott a zeneiskolában.
Cikk a 6. oldalon

A Tünet Együttes táncszínházi
előadása okozott ismét katartikus
élményt a Főnixben.
Írás a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Élen maradtak a Jászság cégei

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is elkészítette a megye gazdaságát elemző,
közös Top 50 kiadványát, amelyet
november 30-án a szolnoki megyeháza dísztermében tartott ünnepi
rendezvényen mutattak be és adtak
át az érintetteknek. A korábbiakhoz
képest annyi változás történt, hogy a
megyei adatokat most hét kistérség
helyett kilenc járásra bontva mutatják be – így a jászságiakat is két részre bontva, mint Jászberényi és Jászapáti járási adatokat –, ami az előző
évekkel történő összehasonlítást némileg nehezíti. A Top 50 adatai alapján készült a Jászságra vonatkozó
alábbi elemzés.

Az elmúlt hét csütörtök délelőttje a
Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat
jóvoltából az egészség jegyében telt városunk gyermekei számára. Jelképesen
három oktatási intézmény adott helyt
a kezdeményezésnek, és így a bölcsődés, óvodás és általános iskolás korosztály is bővítette információit az egészséges életmóddal kapcsolatban.
kárpáti

Kármán Antal
A Jászságban 1.718 társas vállalkozás végzett tevékenységet 2016-ban,
számuk az előző évhez képest 34-el
csökkent. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Jászság társas vállalkozásai
realizálták az összes nettó árbevétel
60,4%-át, 1.330 Mrd Ft-ot. A megyei
legnagyobb 50 között 22 a jászsági
(húsz a Jászberényi-, kettő a Jászapáti
járásból), eggyel több, mint 2015-ben.
Ezek a vállalkozások 88%-ban, 1.169
Mrd Ft-tal járultak hozzá a kistérség
összes árbevételéhez. A Top 50-ben
szereplő vállalkozások közül – ahová
most a tavalyi 5,0 Mrd Ft-tal szemben
4,6 Mrd Ft feletti nettó árbevétellel le-

hetett bekerülni – a legnagyobb tízből
négy, azon belül az első három továbbra is jászsági vállalkozás.
2015-höz képest 2016-ban új belépő a Jászságból a megyei Top 50-be
a jászberényi Trend Szerszám Cél-

Jubileumi autó
Berényi család vásárolta meg a KIA ötvenezredik Magyarországon értékesített autóját, amelyet november 30-án a Jákóhalmi úti szalonban ünnepélyesen vehettek át.
halász
A grafitszürke KIA Venga az autószalon sarkában szerényen húzódott
meg, a sajtó munkatársainak mégsem

Egészséges
életmód

kellett nagyon keresgélni a jubileumi
autót, árulkodó jel volt a svédasztal és
Pataki Zsoltné Erzsike boldogságtól kipirult arca.
folytatás a 3. oldalon 

gép Műanyagipari és Kereskedelmi
Kft. (a 42. helyen) és jászárokszállási
Mátramag Mátravidéki Olajosmag
Termelők Mezőgazdasági Szövetkezete
(a 45. helyen). A múlt évi rangsorban
szerepelt Kód Műszaki és Kereskedelmi

Kft. viszont most kimaradt az 50-ből.
A jászsági Top 10-ben szereplőkön és
az előzőeken kívül tagja még a megyei
TOP 50-nek a Jászságból:
• 20. a Samyang EP Magyarország
Kft. (Jászberény),
• 25. a Szatmári Malom Termelő és
Kereskedelmi Kft. (Jászberény),
• 31. a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági
Zrt. (Jászapáti),
• 35. a Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt. (Jászberény),
• 37. a Rego-Plast Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (Jászjákóhalma),
• 39. a Metálplaszt Fém- és Mű
anyagfeldolgozó Kft. (Jászberény),
• 40. a Palmi-Top Kereskedelmi Kft.
(Jászberény),
• 43. a Fortaco Zrt. (Jászberény) és
• 50. a Bundy Hűtéstechnikai Kft.
(Jászárokszállás).
folytatás a 4. oldalon 

A Gróf Apponyi Albert iskolában
reggel nyolc órakor Szatmári Antalné
alpolgármester asszony nyitotta meg
a rendezvényt. Felhívta a figyelmet a
mozgás és a megfelelő alapanyagú, vitamindús táplálkozás fontosságára. A
város iskoláiból odasereglett diákok a
nap folyamán eleget tehettek mozgásigényük és étvágyuk kielégítésének,
hiszen a tornateremben játékos sportvetélkedők, bemutatók, foglalkozások
várták őket, az aulában pedig egészséges alapanyagokból összeállított étkeket kóstolhattak. A Jászsági Kábítószer
Egyeztető Fórum szakemberei az előcsarnokban az úgynevezett Szer-telen
szigeten foglaltak helyet, ahol lehetőség
volt a velük való beszélgetésre, kérdések feltevésére, kábítószerismereti totó
kitöltésére. A sportfoglalkozások szünetében rejtvényfejtéssel, rajzolással,
színezéssel töltötték a délelőttöt az alsósok, természetesen szintén az egészséges életmód témáit körüljárva.
folytatás a 2. oldalon 

Advent teljes díszbe öltöztetett szívvel
Advent első vasárnapját ünnepeltük a
hétvégén, és vele együtt a karácsonyi
készülődés, a lelki elmélyülés megkezdésének időszakát. A szórakoztató
és változatos programok hamar a főtérre csalogatták a város lakóit, akiket
– tekintve a csodás, fehér tájat és a ragyogó fényeket – ezúttal cseppet sem
zavart a dermesztően hideg időjárás.

lelkünk talán könnyebben kitárulhat.
Jutott is épp elég ezekből a szívmelengető kikapcsolódásokból december
első vasárnapjára, melyen először a Déryné Rendezvényházban szervezett kéz-

műves vásárra és börzére látogathattak
el az érdeklődők. A sokféle termékkel
és dísszel megtelt nagyterem mintha
csak a Mikulás varázsgyára lett volna.
folytatás a 2. oldalon 

Kazsimér Nóra
Az adventi koszorú által is jelölt
négy vasárnap mindegyike meghatározó üzenetet hordoz számunkra, melyek
közül az első kulcsfontosságú, hiszen ez
a nap arra ösztönöz bennünket, hogy
megnyíljunk magunk és egyúttal mások
felé is. A kreatív tevékenységek, a közös
éneklés, a zene és a játék mind-mind
arra hivatottak, hogy a korán sötétedő
mindennapokból egy kicsit színesebb
világba repítsenek bennünket, ahol a

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.

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

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

Igény esetén tréleres szállítással is!

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

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

2. oldal
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Egészséges életmód Advent teljes díszbe öltöztetett szívvel

 folytatás az 1. oldalról
A nagyobbakat dr. Pető Katalin
doktornő Testestől-lelkestől Én vagyok
című előadása győzte meg a mentálhigiéné fontosságáról.
Az óvodások sem maradtak távol
a rendezvénytől. Az iskola előcsarnokában ötletes terménybáb kiállítással
vettek részt a programon, a szomszédos Központi Óvoda épületében pedig
testileg és lelkileg is jelen voltak az eseményen. Őket a város nevében Nagy
András, a Humán Erőforrás Bizottság
elnöke köszöntötte, aki elismerő szavakkal méltatta a diákönkormányzat
tevékeny közreműködését. Az ovisoknak Utasi Hajnalka mesélt, ahol a
történetek főszereplői ezúttal az ételek

voltak, ám a mesemondásba a gyerekek
is bekapcsolódtak.
A bölcsődei helyszínen HajnalNagy Gábor alpolgármester üdvözölte
az egybegyűlteket a Városi Bölcsőde
és a szomszédos Szivárvány Óvoda,
valamint az Eltérő tantervű iskola
pedagógusait és a gyerekeket. A színes programok legnépszerűbbje talán
a falatozás volt. Az ételkóstoló során
olyan finomságokat ízlelhettek kicsik
és nagyok, mint a cukkinikrém, sárgarépagolyó vagy a sütőtöklepény.
A recepteket örömmel vitték haza a
gyermekek szüleiknek, és talán ezúttal
a kicsik hatnak a felnőttekre az egészségesebbé váló otthoni gasztronómia
terén.

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.jaszbereny.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.
jaszbereny.hu).
Jászberény, 2017. október 30.
Szabó Tamás
polgármester

 folytatás az 1. oldalról
A vállalkozó kedvű gyerekek adventi koszorút készítettek, gyertyát öntöttek, nemezeltek és rajzoltak, míg az
idősebbek lefékezhettek pár pihentető
percre az illatos kávék és finom likőrök pultjánál. De inspirálódhattunk a
pompás ünnepi terítékek láttán, beszerezhettük a kalácsokhoz a mézet, és a
lakásdekoráció sem maradhatott ki a
kínálatból.
A kézműves foglalkozások után
jól esett a szabadban játszani, hogy
aztán a Kaláka Együttes koncertjén
felmelegedhessenek a hóembert építő
kezek. A karácsonyi hangversenyen
betlehemes játék keretében hangzottak el népdalok, régi egyházi énekek
és megzenésített ünnepi versek az
együttes Szabad-e bejönni ide Betlehemmel címmel megjelent lemezéről.
A Kossuth-díjas Kaláka 1987 óta járja
adventkor az országot és a határon túli
területeket, hogy népi hangszereikkel
megidézzék a hagyományos betlehemi
játékok hangulatát, melyet hozzánk is
sikerült elhozniuk, jó pár Mikulás csomaggal együttvéve.
Mire a koncertnek vége lett, kigyúltak a városban a fények, és a főtéren elhelyezett narancs, fahéj és kakaó
illatú faházikók körül megsokasodtak
a járókelők. A gyertyagyújtáson megjelenteket Gál-Dobos Beáta, a Jászkerület Nonprofit Kft. munkatársa köszöntötte, akit a Thormanné Husznay
Mária által vezényelt Cantate Nobis
Énekegyüttes előadása követett. A karácsonyi ének után Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője hívta fel
a figyelmünket a hit erejére és az apró
örömök fontosságára, melyeknek nem
ára, hanem értéke van. Külön kiemelte, hogy a karácsony időszaka méltó
arra, hogy rendet tegyünk a szívünkben, ahol hatalma nem a kormányoknak vagy a politikának, csupán a szeretetnek van.
Szántó József címzetes apát Szent
Márk evangéliumával áldotta meg a

Közönség korcsolya:

december 9.
(szombat) 12-20 óráig
Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
honlapon.

JÉGRE FEL!

alatt mellénk ültette a világ leghíresebb
zeneszerzőit, bevezetve minket a történeti részletekbe, melyektől mi is úgy
érezhettük, mintha ott lettünk volna a
művek születésénél.
A nyolcadik saját albummal jelentkező Rákász Gergely tematikusan
felépített műsorából nehéz is volt eldönteni, melyik momentumot várja
jobban a néző: azt, hogy az orgonához
üljön, vagy azt, hogy meséljen. Mi voltunk a nyitva felejtett ajtó résén át kukucskáló szemlélők, akik olyan titkokat
tudhattak meg, mint hogy Bach Platón
elmélete szerint írta meg egyik művét,
vagy, hogy Schubert Ave Mariájának
hullámzó dallamát eredetileg egy tó
mellett ülő, szerelmét sirató hölgy ihlette. A remekül összeállított repertoár
– melyet Papp Norbert animációi kísértek a háttérben –, egyszerre andalított,
feltöltött, nevettetett, okított és vitt el
minket észrevétlenül az ünnephez. A
koncert végén – miután a tapsvihar
csak akkor akart elhalkulni, mikor a
művész ismét a hangszeréhez ült –,
felcsendült a klasszikus Hull a pelyhes
fehér hó is Mozart variációjában, és a
távozók immáron teljes díszbe öltöztetett szívvel és lélekkel sétálhattak át a
következő adventi hétbe.

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. meghirdeti az alábbi földrészlet értékesítését,
melyet illetően várja az érdeklődők ajánlatát
Jászberényben a vasútállomás közelében, az egykori Aprítógépgyár és Dohányfermentáló szomszédságában a
Sor
szám
1.
2
3.
4.

A földrészlet
helyrajzi száma
jászberényi 5916
jászberényi 5917
jászberényi 5918
jászberényi 5919

A földrészlet fekvése/
helye
Zagyvaparti tanya utca
Zagyvaparti tanya utca
Zagyvaparti tanya utca
Zagyvaparti tanya utca

A földrészlet művelési ága
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület

Tulajdoni
hányad
1/1
1/1
1/1
1/1

A tulajdoni hányad
területe (m2)
802
696
303
8.977

Értékesítésre szánt
terület (m2)
802
696
303
7.886*

* a tervezett HÉSZ módosítást figyelembe vevő, az ingatlant érintő út kialakításához szükséges területtel csökkentett részterülettel számolunk.
• Az ingatlanra vonatkozó Helyi Építési Szabály teljességgel a http://www.heszir2.hu/mobilejaszbereny/heszir/publish.htm link segítségével megtekinthető. A négy ingatlan jelenleg „Ge” övezeti besorolású és „egyéb nem zavaró hatású gazdasági célú épület” elhelyezésére alkalmas.
• Az ajánlatkérő az ingatlanokat együtt kívánja értékesíteni.
• Az ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti érvényesnek, amelyik egy összegben, vagy ingatlanonkénti bontásban valamennyi ingatlan megvásárlására legalább 30 nap ajánlati kötöttséggel érkezik.
• Az ajánlattételi kiírás teljes szövege megtekinthető http://www.vvzrt.hu/ingatlan-hirek/ linkre kattintva, illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. (5100 Jászberény, Margit-sziget 1. szám alatti székhelyünk titkárságán személyesen vagy az 06/ 57 411 618 telefonon.
• Az ingatlanok a helyszínen megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetést követően. (Csiszér Géza tel.: 06-57/503-270, vagy 06-30/901-1464).
• Az árajánlatokat zárt borítékban a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. (5100 Jászberény, Margit-sziget 1. szám) címre kérjük eljuttatni legkésőbb
2017. 12. 18-án 12 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni az „Zagyvapart tanya utcai ingatlanok árajánlata” megjelölést.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
közeli és távoli rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek,
akik a szeretett édesanya és drága nagymama, odaadó feleség és
sokak által tisztelt doktornő

Téged is vár
a Jászberényi Jégpálya!

város koszorúját, mely pusztuló világunkban nemcsak az ünnepek, hanem
az Istenre való várakozás jelképe is egyben. Beszédében elmondta, hogy miként a karácsonyra, úgy halálunk eljövetelére is imádsággal kell készülnünk,
mely nem valaminek a végét, hanem az
újrateremtést, a teljes beteljesülést fogja
jelenteni. Búcsúzóul óvva intett mindenkit, hogy az adventet – ha azt akarjuk, hogy szép legyen – ne a földi javak
halmozásával töltsük, mert akkor üres
marad a szívünk. A város terebélyes
koszorújának első, és egyben legtovább
égő gyertyáját a Nagyboldogasszony iskola kiscserkészei gyújtották meg.
Lelkünk ünnepi ruházatára Rákász
Gergely karácsonyi orgonakoncertje
varázsolta fel az utolsó gombot. Műsora a Lehel Film-Színház nagytermében
került megrendezésre azt mondhatjuk,
szinte már hagyományosan. Rákász
Gergely közel háromszáz év karácsonyából merített, elhozva nekünk az
Ave Maria átiratát, Csajkovszkij Diótörőjét és Bach Ünnepi kánonját. De
találkozhattunk a Napkirály orgonistájával és megkongattuk a zseniális magyar orgonaművész, Antalffi-Zsiross
Dezső karácsonyi harangjait is. Az orgonista elegáns és szórakoztató műsora

Emlékezés
halálának 12. évfordulójára.

Dr. Takács Edit Mária

facebook.com/
berenycafe
Emlékezés

temetésén velünk kísérték Őt utolsó útjára,
fájdalmunkban osztoztak,
virágokkal együttérzésüket fejezték ki.
Külön köszönetet mondunk
a jászberényi Szent Erzsébet Kórház igazgatójának és
a gasztroenterológiai osztály minden dolgozójának
rendkívül áldozatkész munkájukért.
A gyászoló család

„Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
kik szívből szeretnek,
nem felednek téged.”
Szerető családod

Iványi Lászlóné
Gál Mária (1941-2016)
halálának 1. évfordulójára
Fiaid, Laci és Tomi és
a gyászoló család

Interjú / Város
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A magyarok sokkal nyitottabbakká váltak Sportiskola szalagavató
Mi, magyarok az örök pesszimizmusunkkal megtűzdelt büszkeségünkkel
a világ legkiválóbb, ugyanakkor legboldogtalanabb népének látjuk magunkat. Érdekes dolog, amikor valaki
külföldiként tükröt tart felénk és elmeséli, amit látnunk kellene. A múlt héten
egy baráti látogatás alkalmával tett találkozón az Észak-Kentucky Egyetem
rektorhelyettese Sue Ott Rowlands professzor, színész, rendező és nemzetközi
művészi munkatárs tartotta azt a bizonyos tükröt, amibe szerkesztőségünkben volt szerencsénk belepillantani. A
professzor asszony hivatásából adódóan elsősorban a színházművészeten keresztül világított rá magyarságunkból
fakadó természetünkre.

az iránt, hogy Egerbe, illetve Jászberénybe érkezzenek diákok és akár fakultáció
keretében tudjanak előadásokat tartani,
ezzel szélesítve látókörüket, világlátásukat, valamint nemzetközi kapcsolatokat
építsenek. Ugyancsak a tervek között szerepel, hogy bármilyen szakon tanuló diákokat, művészeket fogadjanak vendégként Amerikába egy-egy fakultációra. Az
EKE valamennyi campusára vonatkozik

Kárpáti Márta
Úgy tudom, már nem első alkalommal látogat el hozzánk. Ezúttal mi
szél hozta városunkba?
Már kilencedszer járok Magyarországon. 2004-ben jöttem első alkalommal Jászberénybe, egy szegedi professzor
kolléga meghívásának eleget téve, aki
felhívta a figyelmemet egy érdekes színházi előadásra, amelyben Várszegi Tibor
szerepelt. Akkor szakmai programom része volt, most magánlátogatásra érkeztem
kedves barátomhoz, Várszegi Tiborhoz.
Imádom Jászberényt, az itt lakó kedves,
vendégszerető embereket, ennek a gyönyörű kisvárosnak a hangulatát, na meg
a fantasztikusan finom ételeket.
Értesüléseim szerint a szakmai
program sem ért véget akkoriban a
színdarab megtekintésével.
Az előadás nagy hatással volt rám.
Úgy éreztem ezekben az emberekben
tehetség lakozik s ezt érdemes kihasználni, úgyhogy kezdeményeztünk egy
együttműködési szerződést a Szent István
Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara és
akkori munkahelyem, a Toledo Egyetem
Színház és Film Tanszéke között. Bár a
szerződés megköttetett, de a valódi kapcsolatok kiépítésére végül nem került sor.
A barátság Tiborral mindenesetre megmaradt, és mi szakmailag is együtt tudtunk működni az elmúlt években.
Elképzelhető, hogy a jelenlegi
munkahelye, a Kentucky Egyetem és
az Eszterházy Károly Egyetem között
kialakuljon valamilyen kapcsolat?
Az álmaim között szerepel az, hogy
létrehozzunk egy együttműködési kapcsolatot és Tibor mindig partner az
ötletelésben. A jelenlegi munkahelyem
igen motivált és érdekelt a hasonló projektek irányában, nyitottan fogadja a
nemzetközi kapcsolatépítési szándékainkat. Fontosnak találják és érdeklődnek

az együttműködési tervezet, illetve felveszik a kapcsolatot Szeged és Debrecen
felsőoktatási intézményeivel is.
Miért lehet hasznos színházművészeti ismereteket szerezni?
A színház felébreszti a kreativitást a
diákokban. Tágabb értelemben fogalmazva, az országnak szüksége van kreatív
és innovatív emberekre. A színművészet
varázslatán keresztül tágul a képzelet, és
ez által az álmok könnyebben igazzá válhatnak. Az ötletek realizálásával képesek
lesznek jobbá tenni a jövőt, akár az ország
egészére vonatkozóan. A művészetek lehetővé teszik, hogy a tanulók kiterjesszék
ezt a fajta képességet, bármilyen szaktantárgyat is tanuljanak. Megtanulnak fókuszálni, aprólékosan koncentrálni, be tudják engedni a környezetet, érzékenyebbé
válnak a külvilág rezonanciáira, és így
képesek lesznek a megfelelő választ adni.
A művészetet tanulók bátrabbak, eltökéltebbek lesznek, képessé válnak arra, hogy
a világot a jó értelemben vett humorral
szemléljék.
Említette, hogy ezúttal kilencedik
alkalommal látogat hazánkba. Hogy
látja, változott valamit a társadalom
szemlélete az eltelt esztendők alatt?
Határozottan igen! Meglátásom szerint a magyarok sokkal nyitottabbakká
váltak, közösségszeretőbbek és békésebb
lelkivilágúak lettek. Talán az életszínvonal javulásából adódik a változás. Érzékelhető a gazdasági fellendülés, ami meglátszik az emberek jókedvén és az őket

körülvevő környezeten is. Amikor 1999ben először jártam Budapesten minden
csupa graffiti volt, az utcák szemetesek,
a házak elhanyagoltak voltak. Most minden sokkal tisztább, az épületek szebbek,
az emberek vidámabbak.
És mi a meglátása a művészetek
terén? Vajon ott is nyitottabbakká váltunk?
Mindenképp. Tegnap este részt vettem egy színi előadáson a Főnixben.
Megdöbbentő volt, amit ott tapasztaltam. Nálunk, Amerikában nem valószínű, hogy telt házas lenne egy ilyen
mély gondolatokat ébresztő előadás. A
nézők és a színészek egymás iránt tanúsított figyelme pedig elképesztő volt. A
közönség mindvégig képes volt olyan�nyira koncentráltan figyelni, mintha egy
szentélyben lenne. Amerikában inkább a
könnyed, humoros, zenés darabokat preferálják, a szórakoztatást helyezik előtérbe. Sokkal inkább szétszórt a figyelmük,
nehezen fogadják be a lelkileg mélyebbre
hatoló darabokat.
Önnek is vannak előadásai, amelyekből hármat Jászberényben is bemutatott. Láttam, hogy az ön által rendezett darabok gyakran visszanyúlnak
a gyökerekhez. Fontos a származás, az
ősök tisztelete?
Igen, nagyon fontos. Ahhoz, hogy
elérjük a valódi embert, megérinthessük
a lelkét, ismerni kell a múltat. A világ
minden táján lehet beszélni az emberiség
közös gyökeréről, amely részben a művészetekből táplálkozik. Mindezt megtapasztaltam Magyarországon, Indiában,
Burmán, Sri-Lankán és természetesen
Amerikában is. A legfontosabb emberi
tulajdonságok, mint a szeretet, a biztonság, az emberiesség világszerte értékeket
jelentenek. Ráadásul akkor is érthető
a kommunikáció, ha nem beszéljük az
adott nyelvet. Az előző este a Főnixben
átélt élmény is jó példa erre, hiszen én
magam nem beszélek magyarul, de tökéletesen átéreztem az Ibsen darab lényegét,
mindazt, amit a színészek közvetítettek.
Mint említette, sok országban
megfordult. Az elmondottakon túl
érezhető valami különbség a befogadó
közönség reakciói között? Másképp reagálnak a színdarabokra a különböző
nemzetek?
Nincs túl nagy különbség emberek
és emberek között. Néhány dologra érzékenyebben rezonálnak az egyik helyen,
mint a másikon. Indiában például a nők
elleni diszkrimináció domborodik ki, ÚjZélandon az identitásukkal foglalkoznak
többet.
És a magyarok mire a legérzékenyebbek?
A szeretetre.

Jubileumi
autó

December 2-án harmadik alkalommal szervezték meg a „Mozdulj Berény!”
szlogennel jelzett rendezvényt a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola játékcsarnokában. A sportdélután sztárvendége Rubint Réka volt, aki a tőle megszokott odaadással pörgette a résztvevőket, sőt – ahogy elárulta –, mindig
plusz erőt ad számára a hazai pálya. Réka után László Tünde zumba partyja
következett, majd a Jászberényi Gimnasztika SE lányai tartottak bemutatót.
Ezidő alatt ki-ki regenerálódhatott, és Andi Fitness óráján vehetett részt, ami
igazi őrült hangulatot hozott. A rendezvényt Nyíriné Homoki Rita piloxing
órája zárta, kellőképpen kifárasztva a végig kitartó nagyszámú közönséget.
Folytatás tavasszal.

 folytatás az 1. oldalról
Az ünnepség megkezdése előtt lapunknak elmondta, hogy korábban is ettől a márkától szerezték be a családi autót,
amivel és a berényi szerviz szolgáltatásaival meg voltak elégedve, ezért más típusra
nem is gondoltak.
Hamarosan megérkezett Erzsike férje
és fia is, ami jelezte, hogy jelentős családi
esemény ez számukra.
A márka is legmagasabb szinten képviseltette magát az átadáson, Nagypál Csaba kereskedelmi igazgatóval (JP Autó) és
Nagy Norbert ügyvezető igazgatóval (KIA
Motors Hungary) és munkatársaikkal,
valamint ifj. Kasza Lajossal, a JP Autó tulajdonosi köre képviseletében.
Az átadási ünnepség bensőséges, sőt
családias volt, pezsgővel, tortával, jókívánságokkal, és nem utolsó sorban ajándékokkal. Így aztán az első út előtt hasznosnak bizonyult a Venga nagy csomagtere.

Józsa Tamás képriportja
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Élen maradtak a Jászság cégei

 folytatás az 1. oldalról
A jászsági nettó árbevétel listán az
5. és a 7-9. helyeken történt változás. A
Jász-Plasztik Autócentrum és a Carrier
2-2 hellyel előbbre lépett, a Faurecia és
a Coop-Star pedig 3, illetve 1 hellyel
hátra. A Jász-Plasztik Autócentrum
30,7%-kal, a Rosenberger 27,5%-kal,
a Trend 18,6%-kal, a Samyang 17,1%kal, a Carrier 16,5%-kal, a Mátramag
12%-kal, a Metálplaszt 9,8%-kal, a
Szatmári Malom 9,2%-kal, a Szatmári Ker. 7%-kal, a Coop-Star 4,9%-kal
növelte az árbevételét. Jelentősebb
csökkenés volt a Faureciánál (20%),
a Samsungnál (19,6%), a Fortaconál
(8,1%), az Electroluxnál és a Bundynál
(7,5-7,5%). A megyei Top 50-ben a
jászsági első tíz helyezései: 1-3., 8., 1115. és 19. (1. táblázat: Top 10 Jászság
Árbevétel)
A megyei társas vállalkozások által foglalkoztatottak létszáma 36,2%ának, 23.946 főnek (518 fővel kevesebbnek, mint 2015-ben) a jászsági
gazdálkodók, ezen belül 62,4%-nak,
14.942 főnek a 22 kiemelt társas vállalkozás adott munkát. A megye tíz
legnagyobb foglalkoztatójából hat a
Jászságban működik, ezen belül is a
két legnagyobb az Electrolux és a JászPlasztik; ötödik a Rosenberger, hatodik
a Samsung, nyolcadik a MÁV-FKG
és tizedik a Coop-Star. A legnagyobb
változás az, hogy a Samsung 462 fővel
(21%-kal) csökkentette, a Rosenberger
pedig 204 fővel (11,5%-kal) növelte az
alkalmazottainak számát. Ezzel a jászsági listán helyet is cseréltek. A tizedik
helyre, a Faurecia helyére a Trend jött
fel. Az előző évhez képest a sorrenden
nincs további változás. A +/- eltérések
is néhány százalékosak, ez alól kivétel
a Szatmári +8,7%-kal és a Faurecia
-8,7%-kal. (2. táblázat: Top 10 Jászság Létszám)
Az export tekintetében a megyében: 1. a Samsung, 2. az Electrolux, 6. a
Jász-Plasztik, 7. a Carrier, 8. a Faurecia,
és 10. a Rosenberger. A jászsági tízes

sorrendben annyi változás van, hogy
a Faurecia és a Carrier helyet cserélt.
A Rosenberger (27,2%-kal), a Carrier
(16,4%-kal), és a Samyang (7,8%-kal)
növelte exportját. A Samsung (23,5%kal), a Faurecia (19,8%-kal) és a Bundy
(17,2%-kal) jelentősen, a többiek pedig 4,6 - 10%-kal kevesebb exportot
bonyolítottak le 2015-höz képest. (3.
táblázat: Top 10 Jászság Export)
Több ágazat és alágazat megyei árbevételi listáját vezetik jászsági cégek.
Így a mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás ágazatban a Jászapáti 2000.
Mezőgazdasági Zrt. (7,8%-os ágazaton
belüli részaránnyal); a feldolgozóipari
ágazat vegyi-, gumiipar, műanyaggyártás alágazatában a Samyang EP Magyarország Kft. (22,8%), a gépgyártás
alágazatában a Samsung Electronics
Magyar Zrt. (53,3%); az építőiparban
a MÁV FKG Kft. (32,1%); a szolgáltatás ágazatban a Rego-Plast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az első.
Az ágazatokon belüli árbevételi
rangsorokban,
• a mezőgazdaságban a vezető Jászapáti
2000. után 4. a jászladányi Jász-Föld
Zrt., 7. a jászárokszállási Kossuth
2006. Zrt.;
• a gépgyártás területén a Samsungot az Electrolux követi, 3. a JászPlasztik, 6. a Carrier, 7. a Faurecia,
9. a Rosenberger;
• a kereskedelemben 2. a Szatmári,
4. a Jász-Plasztik Autócentrum, 5. a
Coop-Star, 8. a Mátramag Szövetkezet;
• az élelmiszeriparban 2. a Szatmári
Malom, 5. a Palmi-Top, 7. a jászberényi Darázs Keverő Kft.
Összefoglalóan megállapítható:
A megye gazdaságában továbbra is a
Jászságé, azon belül a Jászberényi járásé
a vezető szerep. Az értékesítés 57,5%-a
(jellemzően a Jászberényi járás vállalkozásainak 1.267 Mrd Ft-os árbevétele
után a második Szolnoki járás vállalkozásai csak 550 Mrd Ft-tal következ-

nek), az export közel háromnegyede,
a belföldi értékesítés 41,7%-a ebben a
járásban keletkezett; a megyei társasági
adóbevétel 45,5%-a, a nettó áfa bevétel
több mint fele itt képződött. A megye
társas vállalkozásai által foglalkoztatott
66.210 fő 30,6%-át a Jászberényi járás
cégei alkalmazták, melyek közül öt a
megye tíz legnagyobb foglalkoztatója
közé tartozott.
2016-ban az előző évhez képest
viszonylag kevés változás történt a sorrendekben és a számadatok nagyságrendjében is. Ez a Top 10 Jászságban –
illetve a megyei Top 50-ben – szereplő
cégek stabilitását mutatja. A 22 kiemelt
jászsági társaság közül tíznek növekedett az árbevétele és csak ötnek csökkent. A létszámadatok – kevés kivétellel
– állandósultak, az export tekintetében
viszont általános a visszaesés.
Egyértelműen jelentős fejlődést
mutatnak a Rosenberger (árbevétel, export, létszám és hozzáadott érték növekedés) és a Carrier (árbevétel, export és
hozzáadott érték növekedés, csökkenő
létszám mellett) elért eredményei. Kiemelkedő a Jász-Plasztik Autócentrum
Kft., a Trend Kft., a Samyang Kft., a
Mátramag Szövetkezet, a Metálplaszt
Kft., és a Szatmári Malom Kft. árbevétel növekedése is. A Trend több mint
nyolc, a Metálplaszt és a Mátramag
öt-öt, a Carrier három, a Jász-Plasztik
Autócentrum és a Szatmári Malom
két-két helyet lépett előre a megyei árbevételi listán.
Az előző évhez viszonyítva több
mutató tekintetében is jelentősebb
visszaesés tapasztalható a Samsungnál
és a Faureciánál. Itt érdemes külön
megemlíteni azt, hogy bár a Samsung
– amely árbevételével és a többi gazdasági mutatójával alapvetően határozza
meg a megye, azon belül a Jászság, a
feldolgozóipari ágazat, különösen a
gépgyártás teljesítményét – eredményei
az előző évhez képest romlottak (csökkent az árbevétel, az export, a létszám
és a hozzáadott érték is), a társaság
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árbevétele így is a megye összes nettó
árbevételének 37,7%-át adta.
A gazdálkodás eredményessége (az
üzemi tevékenység eredménye, az adózás előtti eredmény és a hozzáadott
érték) sajnos az előző évekhez hason-

számadatok nem csak a székhelyen realizált árbevételeket és foglalkoztatott
létszámokat tartalmazzák, hanem – a
több telephellyel rendelkezőknél – ös�szesítve, a megyén kívüli telephelyek
vagy fióktelepek adatait is.

1. táblázat – Top 10 Jászság
1. Samsung Electronics Magyar Zrt. Jászfényszaru
2. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft.
Jászberény
3.
Jász-Plasztik Kft.
Jászberény
Szatmári Kereskedelmi és
4.
Jászberény
Szolgáltató Kft.
Jász-Plasztik Autócentrum
5.
Jászberény
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
MÁV FKG Felépítménykarbantartó
6.
Jászkisér
és Gépjavító Kft.
Carrier Magyarország Hűtőberende7.
Jászárokszállás
zéseket Forgalmazó és Gyártó Kft.
8.
Faurecia E.C.T. Hungary Kft.
Jászárokszállás
9.
Co-op Star Kereskedelmi Zrt.
Jászberény
Rosenberger Magyarország
10.
Jászárokszállás
Elektronikai Kft.
lóan most sem ítélhető meg.
Ugyanis a 22-ből 11 gazdálkodó a gazdasági információk
megjelentetését csak korlátozottan hagyta jóvá, ezen túl
két vállalkozás csak a neve
közlését engedélyezte, egy
cég pedig egyáltalán nem élt
a nyilvánosság lehetőségével.
Végezetül meg kell jegyezni, hogy a toplisták adatait érdemes kritikával szemlélni, két okból is. Egyrészt
a listákon csak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei székhellyel rendelkező gazdasági
társaságok szerepelnek. Így
fordulhat elő, hogy például
a Ferro-Press Fémipari Szolgáltató Kft., amelynek a bejelentett székhelye Budapesten
van, de gyakorlatilag minden
termelő tevékenységét Jászberényben végzi, és árbevétele
alapján megyei 11. és jászsági
5. lenne, nem található sem a
Top 50-ben, sem a Top 10ben. Másrészt az itt szereplő

Árbevétel (M Ft)
2015.
2016.
758.585 609.916
275.211 254.543
65.763
65.850

2. táblázat
Top 10 Jászság
1. Electrolux Kft.
2. Jász-Plasztik Kft.
3. Rosenberger Kft.
4.
Samsung Zrt.
5. Máv Fkg Kft.
6. Co-op Star Zrt.
7.
Szatmári Kft.
8.
Carrier Kft.
9.
Fortaco Zrt.
10.
Trend Kft.

25.222

26.998

18.314

23.936

21.340

21.712

16.162

18.835

22.537
16.887

18.035
17.722

11.972

15.269

Létszám (fő)
2015.
2016.
2.918
2.928
2.732
2.752
1.771
1.975
2.203
1.741
1.406
1.438
903
895
423
460
370
355
369
349
299
294

Export (M Ft)
3. táblázat
Top 10 Jászság
2015.
2016.
1.
Samsung Zrt.
627.977 480.477
2. Electrolux Kft. 230.081 206.764
3. Jász-Plasztik Kft.
22.488
20.511
4.
Carrier Kft.
15.849
18.453
5.
Faurecia Kft.
22.453
18.000
6. Rosenberger Kft. 11.911
15.156
7.
Samyang Kft.
9.406
10.137
8.
Dometic Zrt.
6.393
6.101
9.
Fortaco Zrt.
5.714
5.278
10.
Bundy Kft.
1.804
1.493

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

MEGHÍVÓ

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája szeretettel meghívja
a kórház nyugdíjas dolgozóit a 2017. 12. 15-én, 15 órakor tartandó

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT PROGRAM”
KARÁCSONYI rendezvényére.
HELYSZÍN: Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház, Ebédlő
Elérhetőség: Egészségfejlesztési iroda:
06-57/500-200 /297 mellék

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

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

csoport

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!

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

Közbiztonság

2017. december 7.

Kislányt sodort el az autó

Munkatársunk

m. t.
Az eddigi információk szerint a
buszmegállóból – nem kijelölt gyalogos-átkelőhelyen –, egy 4 éves kislány
akart átfutni az úttesten. Mikor meglátta a közeledő autót, visszafordult
ugyan, de a jeges úton megcsúszott és
elesett. Az arra közlekedő személygépkocsi vezetője – észlelvén a tétovázó
gyermeket – azonnal fékezni kezdett,
de ennek ellenére elsodorta a kislányt.
Az elsődleges orvosi vélemény szerint a
gyermek nyolc napon belül gyógyuló
sérülést szenvedett.
A csúszós utak veszélyeire hívja fel a
figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. A hasonló
balesetek elkerülése érdekében kérik,
beszélgessenek el gyermekeikkel a gyalogos közlekedés szabályairól! A gyalogosok lehetőleg gyalogos-átkelőhelyen
kelljenek át!
Ajánlják a szülők figyelmébe az aláb-

bi versikét, ami könnyen megtanítható a
kisebb gyermekeknek is: Átkelőhely, zebra vár, / Balra-jobbra-balra, várj! / Indulhatok most már át.
Úttestre csak akkor lépjenek, ha
meggyőződtek annak veszélytelenségéről!
Csak akkor, ha nem zavarják a gépjárműforgalmat, és csak akkor, ha meggyőződtek arról, hogy az elsőbbséget megkapták!
Korlátozott látási viszonyok mellett növelheti a gyalogosok biztonságát
a világos öltözet, esetleg fényvisszaverő
csíkok használata. A látni és látszani elv
életmentő szerepét nem lehet elégszer
hangsúlyozni! Kérik a járművezetőket
is, hogy vigyázzanak az úttest mellett,
vagy az úttest szélén haladó gyalogosokra, kerékpárosokra! Azokat a helyeket,
ahol a gyalogosok jelenlétére fokozottan
számítani lehet – például buszmegállók,
oktatási intézmények, piac környéke –,
fokozott figyelemmel közelítsék meg, és
óvatosan vezessenek!
A járművezetők a jeges útszakaszon
való haladáskor kerüljék az olyan manővereket, amelyek hirtelen gyorsítással,
vagy lassítással, illetve irányváltoztatással járnak! Tartsanak a megszokottnál
nagyobb követési távolságot! Előzéskor,
vagy kikerüléskor tartsanak nagyobb oldaltávolságot!

5. oldal

Rémhír volt a gyermekrablás

Jászberényben érthetően nagy felháborodást keltett a „gyermekrablási kísérletről” szóló hír. Pócs János, a Jászság
parlamenti képviselője tájékoztatást
kért a megyei rendőrfőkapitánytól. A
Jászság megnyugtatása érdekében közzétesszük dr. Urbán Zoltán főkapitány
válaszát, és városunk polgármestere,
Szabó Tamás nyilatkozatát.

Jászberény külterületén, a 31-es számú
főúton december 1-jén 8 óra előtt egy
személygépkocsi megcsúszott és árokba hajtott. Pár perccel korábban pedig
Jászberény belterületén gyalogosgázolás történt.

www.jku.hu

„Tisztelt Képviselő Úr! Az alábbiakban küldöm a sajtó megkeresésre adott
pénteki válaszunkat. Azzal egészítem ki,
hogy a mai napon minden kétséget kizáróan megállapítottuk, hogy a bejelentés nem tartalmaz valóságot, sem szabálysértés sem bűncselekmény nem
történt a kérdéses ügyben. A szülők jelenlétében újra meghallgattuk a gyermekeket, akik egyértelműen és határozottan azt állították, hogy nem történt
meg az cselekmény, mely a Facebookon
az elmúlt napokban terjedt, egy fehér
BMW-vel közlekedő fiatalokat molesztáló személyről.
A fiatalok sajnos a közösségi felületeken kívánják felhívni magukra a figyelmet, de nem ismerik ennek büntetőjogi
következményeit. A hatóság félrevezetése bűncselekmény, így amikor felhívjuk
figyelmüket erre a jogkövetkezményre, rögtön elmondják a valódi történetet, amely már nem tartalmaz bűncselekményre vonatkozó adatokat.
Kérem Képviselő Úr, hogy az Önhöz forduló, Önt megkereső jászsági
szülőket nyugtassa meg, hogy biztonságban vannak a gyermekeik, nem valósak és nem reálisak azok a veszélyhelyzetek, amelyeket fiatalok elmondásai
alapján különböző közösségi felületeken

lehet olvasni.
Tehát az alábbi választ
adtuk pénteken újságírói
megkeresésre a jászsági
üggyel kapcsolatban:
A Jászberényi Rendőrkapitányság a szükséges erővel és eszközökkel
biztosítja a közbiztonságot illetékességi területén és
mindent megtesz a bűncselekmények megelőzése, megakadályozása és felderítése érdekében.
A megkeresésében említett esettel kapcsolatban valóban érkezett jelzés a Jászberényi Rendőrkapitányság
egyik munkatársához. A rendőrök megkezdték az adatgyűjtést az eset minden
részletének körültekintő és megnyugtató tisztázása érdekében. Válaszadásunk
időpontjáig nem merült fel olyan körülmény, amely bűncselekmény elkövetésének gyanúját támasztaná alá, ettől
függetlenül az eset összes körülményét
megvizsgáljuk. Felkutatjuk azokat a személyeket, akik látták az esetet, vagy érdemi információval tudnak szolgálni.
Arra kérjük a szülőket, lakosokat,
hogy ha valami gyanúsat észlelnek, tapasztalnak, akkor tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívó számon, vagy
személyesen a legközelebbi rendőrnél,
rendőri szervnél. Információikkal segítsék a rendőrség munkáját! Gyermekeink biztonsága mindannyiunk számára kiemelten fontos!
Bár a beszerzett információink jelenleg nem támasztják alá bűncselekmény
elkövetését, mégis fontos a figyelemfelhívás. Mit javasolhatunk a szülőknek,
vagy éppen a pedagógusoknak? Beszélgessenek el a gyermekekkel, hogy mire
kell figyelniük! Hívják fel figyelmüket,

hogy idegenekkel ne álljanak szóba! Hasznos lehet
egy titkos jelszó, melyet
játékosan taníthatunk
meg a gyerekekkel. Ez lehet kifejezés, vagy akár egy
mozdulat, melyet csak ők
ismernek. Így, amennyiben
idegen szólítja meg őket azzal, hogy valamelyik szülő,
vagy rokon kérte meg, hogy
elvigye, a gyerek számára is
könnyen ellenőrizhető a történet hitelessége. Fontos, hogy semmilyen módon
ne bocsátkozzanak beszélgetésbe idegenekkel, a kérdéseikre ne válaszoljanak!
Idegenektől ne fogadjanak el ajándékot,
vagy cukorkát, tanuljanak meg nemet
mondani! Ha veszélyben érzik magukat,
hívják fel magukra a figyelmet, sikítsanak, kiabáljanak és fussanak el!
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Üdvözlettel: Urbán Zoltán”
***
Szabó Tamás közleménye:
Határozottan cáfolom azt a napok
óta a közösségi portálokon, illetve tegnaptól az országos médiában megjelenő
hírt, amely szerint egy fehér BMW-vel
közlekedő személy gyermekeket zaklatott volna Jászberényben. A megyei
rendőrfőkapitány tájékoztatása alapján kijelenthetjük, hogy a szóban forgó
hír teljes mértékben valótlan. Az ügyet
a rendőrség megvizsgálta, és nem talált
olyan körülményt, amely bűncselekmény elkövetésének gyanúját támasztaná alá. A jászberényi gyermekek tehát
biztonságban vannak és Jászberény változatlanul nyugodt és biztonságos város.
Szabó Tamás,
Jászberény polgármestere

6. oldal

Szabadidő
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Róka lett a gólyákból A zene ereje A múltkor képekben
November 23-án került megrendezésre az Eszterházy Károly Egyetem
Jászberényi Campus Gólyabálja.

Gulyás István, a budapesti Zeneművészeti Egyetem művésztanára ismét
városunkba látogatott, és zeneelméleti
előadással fűszerezett zongorakoncertet adott november 27-én, hétfő délután a zeneiskola nagytermében.

k. zs.
Idén második alkalommal várta
az új hallgatókat a Jászberényi Campus Gólyabál, amely évről évre egyre
színvonalasabb rendezvénnyé növi ki
magát. Dr. Varró Bernadett főigazgató
asszony megnyitó szavai után Campusunk kórusának műsora következett
dr. Réz Lóránt orgonaművész felkészítő
munkáját dícsérve.

Bevezetésül az első és második évfolyamos hallgatóink előadásában hallgathattuk meg Ifj. Somorjai: Dalrahívó
című dalát. Ezután gólyáink Gerchwin:
Szóljon a zene című művét énekelték,
majd elsőéves tanító szakos hallgatónk,
Sári Balázs Kodály: El kéne indulni…,
valamint Molnár-Kern: Zölderdőben
című szerzeményeit adta elő. Végül

kárpáti

Földesi Adrienn Hacsaturján: Keringő
című művét játszotta fuvolán, amely
egyben a bál hivatalos megnyitásaként
is szolgált. Keringőt táncoltak: Szikra Bettina és Szikra Adrián, a Fortuna
tánc-sportegyesület táncosai, valamint
Pethes Enikő és Nagy Zsolt hallgatóink.
A Dance Fitness SE gólyabálunk
visszatérő fellépője. Most ízelítőt mutattak be a versenyaerobik, a torna és a
hip-hop világából. Ezt követte Kriegel
Zsófia HÖK-elnök visszaemlékezése az
elmúlt évek gólyabáljairól, majd a gólyák perdültek táncra. Ezt követően az
eszterházys hagyományokhoz kapcsolódva Campusunkon is rókává avattuk
gólyáinkat, akik így teljes jogú egyetemi polgárokká váltak.
Az este további részében a Tutti
Frutti gondoskodott a jó hangulatról,
egy órától pedig DJ Blastone vette át a
stafétát. Nagy örömünkre a bálon az
Egri és a Gyöngyösi Campus is szép
létszámban képviseltette magát, így elmondhatjuk, hogy – bár csak kicsiben
–, Jászberényben is összegyetemi gólyabált rendeztünk.

Liszt Ferenc Zarándokévek című ciklusát Gulyás István előadásában érdekes
magyarázat előzte meg. A rendhagyó zeneórán megtudtuk, hogy Liszt koncertre
tűzött darabja eredetileg a Vándorévek
nevet viselte, később keresztelték át a ma
használatos Zarándokévek címre. Liszt
Ferenc itáliai utazása során gyűjtött tapasztalatokból építkezik a zenemű, amely
képzőművészeti és irodalmi alkotásokat
konvertál hangjegyekké. A művész külön
felhívta a figyelmet egy-egy érdekes dallamra, szinte hangjegyről hangjegyre magyarázta a Lisztre oly jellemző meglepő
zenei megoldások miértjét és mikéntjét.
A koncert során immár a háttérismeretek birtokában tudott a közönség
lélekben is rezonálni a mester által megálmodott dallamokra. A Mária eljegyzése
ihlette freskó Jézus születését idézte, míg
A Gondolkodó rideg síremlékére íródott
etűd a halált juttatta a hallgató eszébe.
A Canzonetta del Salvator Rosa katonai
indulóra emlékeztető dallama rázott fel a
merengésből, hogy majd a Petrarca szonettek ismét elandalíthassanak. A koncert csúcspontját a Dante olvasása után
című záró felvonás jelentette, amikor
Liszt a zene fenséges erejével jelenítette
meg a pokol kínjait és a mennyország
ragyogását.
A publikum vastapssal jutalmazta
a remek előadást és a magas színvonalú
zenei élményt.

Az 1921-1945 közötti időszakot eleveníti fel a Jászmagyar honvédek albuma,
mely november harmadik péntekén
debütált a városi könyvtár kamaratermében. A 745 fényképet tartalmazó
képeskönyvet a szerző, Babucs Zoltán
hadtörténész mutatta be.
szabó
Több mint két évtizedes gyűjtőmunka eredményeként született meg a
kötet, mely a jászberényi honvédőrség
múltját térképezi fel. A szerző elmondta, hogy kutatómunkája során közel
150 egykori honvéddel készített interjút, eközben nagyjából 3000 felvételt
sikerült összegyűjtenie. Ezekből a fényképekből 745 kép került az albumba,
mellyel dokumentálta az 1921-1945
közötti időszakot, és emléket állított a
Magyar Királyi Honvédség kötelékében szolgáló katonáknak.
– A könyv összefogással valósult
meg – hangsúlyozta Babucs Zoltán,
hiszen a környezetéből sokan szívügyének érezték az album létrehozását. A

székelyföldi Tortoma kiadó által megvalósított könyvben arra törekedett,
hogy valóban a fényképek kapják a
hangsúlyt. Nem titkolt célja ezzel kedvezni a fiataloknak, akik valószínűleg
könnyebben kézhez veszik a fényképes
gyűjteményt, mint a tényszerű dokumentációkat.
A hadtörténész különleges élményként említette a felesége nagyapjáról talált képeket, aki a kézdivásárhelyi 24-es
székely határon teljesített szolgálatot.
Kovács Béla határvadász honvédről, a
nagypapáról a szülői ház tisztaszobájában több képet is találtak, ám a képek
hátulján található írások egyáltalán
nem illettek a fényképekhez. Hamar
rájöttek, hogy valójában a képek mögött még egy-egy fényképet rejtettek el
a keretben. Ekkor találták meg például
Horthy Miklós kormányzó portréját,
vagy épp Rády József tartalék zászlós
fényképét.
Az érdekes történetek után a résztvevők személyesen gratuláltak a könyv
szerzőjének, majd dedikálással zárult a
rendezvény.

Decemberi
véradások
december 12. Jászberény, Honvéd-Jász
Kaszinó, Bercsényi u. 27. 14-16.30 óráig
december 14. Jászárokszállás,
WEGER Kft., Kossuth u. 85. 10-13 óráig
december 14. Jászjákóhalma, Gazdakör,
Bajcsy-Zs. U. 10. 14-17 óráig
december 15. Jászkisér, Általános iskola,
Petőfi u. 1. 14-17 óráig
december 19. Jászszentandrás, Műv. Ház,
Rákóczi út 92. 14-17 óráig
december 28. Jászapáti, Mg Zrt. REÁL ABC, Dr. Szlovencsák I. u. 5-7.
13.30-17 óráig

gyógyulás
otthon

Dr. Németh Ildikó
csecsemő-, gyermekgyógyász,
gyermek-tüdőgyógyász főorvos

Rendelési idő:

megbeszélés alapján.

Elérhetőség:

bejelentkezés minden nap
7-21 óra között
a 06-30/9961-143-as telefonszámon.
5100 Jászberény, Madách I. u. 4.

Plasmage vágás nélküli
szemhélyplasztika
már Jászberényben is!

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

Dr. Szabó András

Jászberény, Szövetkezet út 5. fsz. 1.
K: 10.30-12.30, Cs: 15-18.30
Telefon: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz.: 13-18, Cs.: 8-14,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Ajánló

2017. december 7.

Örülni bármi áron
Rejtő Jenő kabaréjelenetei mellett
legendás hősei is megelevenedtek
november 29-én este a Soproni Petőfi Színház művészeinek előadásában.
A Rejtő, a megejtő című est teljes telt
házat vonzott a Főnix Fészek Műhelyház nézőterére.
Demeter Gábor
Rejtő Jenő, eredeti neve Reich Jenő,
látszatra ponyvaregényeket írt, azonban életművét manapság már az irodalmi körök is nagyra értékelik. A húszas
- harmincas években a pesti művészi
élet ismert alakja volt, barátság fűzte a
kor jelentős művészeihez, így Karinthy
Frigyeshez és Kabos Gyulához is. Írói
tehetsége nem ért véget a ponyvának
titulált könyveinél és a sokat játszott,
népszerű kabaréjeleneteinél. Utazásai,
kalandozásai közben novellákat, prózákat, verseket, útinaplót is írt, utánozhatatlanná és sokarcúan egyedivé ezen
írások mélysége teszi őt.
Rejtő, a megejtő vidám zenés előadása, a „rejtői” szellemiséget idézte
meg, ami egyúttal tisztelgés a népszerű, ugyanakkor viharos életű, tragikus
sorsú magyar író előtt. Közkedvelt regényrészletei, kabaréjelenetei mellett
elhangzottak versei is.
A színpadon megelevenedett a harmincas évek legendás Japán kávéháza,
a korszak pesti kabaréinak világa és
feledhetetlen sanzonjai. A fiatal Rejtőt

látjuk az ebédjéért írni – szerepében
Ács Tamás színművész –, és mesélni a
pincérnek kalandjairól. Felbukkan két
felesége is, akik gépírónőként részt vettek írásainak megszületésében. Ebben
a környezetben kelnek életre irodalmi
művei és bohózatai, hol mulatságosan,
máskor megrázó őszinteséggel.
„Uram! A késemért jöttem!” –

Fotó: Szalai György
hangzik a klasszikus mondat, és a
nézők máris groteszk kalandokban
találják magukat. Legendás hősei, valószerűtlen karikatúra figurái – többek
között Fülig Jimmy, Troppauer Hümér
és társaik – kacagtató kalandjaiba is bepillanthatott a közönség.
A történetek állandó háttérszerep-

Tünet volt, panasz nem
A Főnix Fészek Műhelyházban csütörtök este a Tünet Együttes Loop
című táncszínházi előadása okozott
katartikus élményt a színházba érkezőknek.
Szabó Lilla
Csütörtök este már a Fürdő utcából hallani lehetett a műhelyház előtt
diskuráló nézőközönséget. A tömeg jó
részét azok a diákok alkották, akik a
délutáni órákban foglalkozás keretében
már találkozhattak a Tünet Együttes
táncművészeivel.
Az izgatott sutyorgás csak a lámpák
kialvása után csendesedett el, amikor
a fényjáték árnyából előkúszott pőre
kosztümében Szász Dániel táncművész. Az ösztönöket megtestesítő fiatal,
dinamikus mozgása mellett grimaszaival produkált zseniális összhangot.
Ösztönlényként létezett a színpadon.
Végig „pengeélen” táncolt a félelem és
a téboly között, elgondolkodtató élményt okozva ezzel a nagyérdeműnek.
A táncszínház második felvonásában Furulyás Dóra a saját magunkkal
szemben állított elvárásokat, görcsös
ragaszkodásainkat, a folytonos bizonytalanságunkat vitte színre. „Elzártam

lője a bárzongorista játszik a vendégeknek és megosztja „rejtői” mélységeket
idéző bölcsességeit akár egy krónikás,
mint az író élő lelkiismerete. A zongora billentyűin Papp Gyula „lépdelt”,
a Mini és a Skorpió együttes legendás
billentyűse, aki az est zenei szerkesztője
is. Vele együtt a soproni színház fiatal
művészeinek komédiája megidézte a
magyar szórakoztató irodalom legnépszerűbb képviselőjének életmű-darabkáit.

a gázt? De hiszen mindig elzárom!” –
hangzott monológjában, aztán mégis
„visszatáncolt”. Ismerős ugye? Napjainkat sokszor átszövik a kétségek,
melyekből a szorongás épít várat, míg
végül egy olyan blokád vesz körül, ami
a cselekedeteink értelmét is megkérdőjelezi. Hasznosan töltjük vajon
a hétköznapokat,
vagy csak a szokásos köröket rójuk a
mókuskerékben? A
darab ezekre a kérdésekre kereste a választ, tükröt tartva a
közönség soraiban
ülőknek.
A Tünet Együttes előadását követően lehetőség volt
beszélni a látottakról, hallottakról, bár
meglehetősen nehéz megszólalni egy

Az előadás két felvonásos volt, ami
bohókás hangulatban telt, utazhattunk
egy olyan világba, amely egyedi és megfejthetetlen marad. Egyszerűen megejtő! A korabeli pesti kabaré idejét múlt,
elavult műfajnak tűnik, és a befogadó
közeg sem a régi, összességében mégis
mosollyal jöttünk ki az előadásról.
ilyen darab után. Igaza volt a sorokban
ülő tanárnőnek, aki így szólt diákjaihoz: „Kérdés van? Vagy inkább csak az
van?”

Fotó: Szalai György

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

Az emberben mért Jézusi Élő Víz
számokkal

Fogyatékkal Élők Klubjának
karácsonyi műsora

„... aki hisz bennem, annak szívéből majd
élő víznek forrásai fakadnak...” Jn. 7.38

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

Prof. Dr. Boros László biokémikus
december 12., kedd, 18.30 óra

december 15., péntek, 15 óra

Komiszkenyér

Ócsai Antal előadóestje Görgei Artúrról
január 11., csütörtök, 18.30 óra

"...mert olyan
nemzetet, melynek
fiai hasonlók a
szolnoki, hatvani,
tápióbicskei,
isaszegi, váci, nagysallói és komáromi
hősökhöz – rabbá
tenni többé nem
lehet." Görgei Artúr

A gondnok

Katona László – Mucsi Zoltán
– Scherer Péter
január 31., szerda, 18.30 óra

Van egy alak, egy pofa, és egy pasas.

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

7. oldal

Programajánló
● Író-olvasó találkozó
December 7-én, csütörtökön 17
órakor Hidas Judit író, újságíró lesz
az író-olvasó találkozó vendége a városi könyvtárban.
● Hubertusz
December 7-én, csütörtökön
18.30 órakor a Beregszászi Színház
viszi színre a Hubertusz című konszolidációs mókát 1956 végéről a
Főnix Fészek Műhelyházban.
● Könyvbemutató
December 7-én, csütörtökön 19
órakor mutatják be Borbás Ferenc
legújabb szakkönyvét a Szikra Galériában. Címe: A mérnöki és a műszaki élet jövője.
● Diakónus szentelés
December 8-án, pénteken 10 órakor dr. Ternyák Csaba egri érsek állandó diakónussá szenteli Muhari
Ferencet, a Nagyboldogasszony iskola hittantanárát.
● Mesék Panna párnája alól
December 8-án, pénteken 17 órakor mutatják be Utasi Hajnalka Mesék Panna párnája alól című mesekönyvét a városi könyvtárban.
● A napba öltözött asszony
December 8-án, pénteken 18.30
órakor Pitti Katalin operaénekes,
Pálmai Árpád énekes és Hegedűs Valér zongora- és orgonaművész közös
műsorral emlékeznek Szűz Mária
születésnapjára, a szeplőtelen fogantatás ünnepére a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Kéknyúl klubkoncert
December 8-án, pénteken 21
órakor a hetvenes évek soul- és
funkzenéjében gyökerező, urbánus
tánczenét játszó Kéknyúl együttes
koncertezik a Lehel Film-Színház
emeletén.
● Ünnepre hangoló
December 9-én, szombaton 9-12
óráig ünnepre hangoló karácsonyi
játszóházzal várják az érdeklődőket
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában.
● Adventi hangverseny
December 9-én, szombaton 16
órakor a Székely Mihály Kórus, a
Cantate Nobis Énekegyüttes, valamint a füleki Pro Kultúra Férfikar
ad adventi hangversenyt a Szentkúti
templomban.
● Gyermek és felnőtt táncház a
Dűvő zenekarral
December 9-én, szombaton 17
órától gyermek, majd felnőtt táncházzal és a Dűvő zenekar koncertjével várják az érdeklődőket a Jászság
Népi Együttes székházába.
● IV. Játékos nap
December 10-én, vasárnap 10 órától 17 óráig számos logikai- és egyéb
játékok tárházát vonultatják fel a IV.
Játékos napon a Déryné Rendezvényházban.
● Advent második vasárnapja
December 10-én, vasárnap 15.30
órakor A rendíthetetlen ólomkatona
című táncmesével várják a legkisebbeket a Lehel Film-Színházba, majd
17 órakor gyújtják meg a második
adventi gyertyát a város koszorúján
a Szentháromság téren. Köszöntőt
mond Telek Béla, Jászberény díszpolgára és Mező István református
lelkész.
● A Palotásy János Vegyeskar
hangversenye
December 10-én, vasárnap 18 órakor a Palotásy János Vegyeskar ad
hangversenyt a Szentkúti templomban.
● Radics Gigi koncertje elmarad!
December 10-én, vasárnap 19
órára tervezett Radics Gigi koncert
technikai okok miatt elmarad, tájékoztatott a programszervező Jászkerület Nonprofit Kft.
● Kalandos utazás Dél-Kínában
December 11-én, hétfőn 18 órakor
Károlyiné Horti Katalin tart élmény-

beszámolót utazásairól Dél-Kínában
a Bakancslista előadássorozat következő alkalmán a Déryné Rendezvényházban.
● Az emberben mért Jézusi Élő Víz
December 12-én, kedden 18.30
órakor prof. dr. Boros László biokémikus március 22-i előadásán leadott leheletminták mérési adatait
értelmezi úgy a tudomány, mint a
Biblia Ó- és Újszövetségeinek biokémiai rendszerében a Főnix Fészek
Műhelyházban.
● Advent a Csángó Házban
December 13-án, szerdán 18 órakor Kelj fel keresztény lélek címmel
adventi estet tartanak a Csángó Házban. A moldvai csángó karácsonyi
énekek és imádságok Petrás Mária
énekművész előadásában szólalnak
meg. A csángó magyarok történetéről és a jászokhoz fűzhető történeti
dokumentumairól Péterbencze Anikó
néprajzkutató, a Csángó Ház megálmodója tart összefoglalót.
● Adventi lelkigyakorlat
December 14-én, 15-én és 16-án,
csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órakor Füleczki István egri
káplán tart adventi lelkigyakorlatot
első nap a Barátok templomában,
majd a Szentkúti templomban és
harmadik nap a Főtemplomban.
● Európa Film- és Kulináris Klub
December 14-én, csütörtökön
18.30 órakor vetítik a Twist Olivér magyarul beszélő, angol-csehfrancia-olasz filmdrámát, melyhez
karácsonyi tortát kínálnak.
● Zenés Múzeumi Esték
December 15-én, pénteken 17 órakor Molnár László népzenész és barátai tartanak karácsonyi koncertet a
Jász Múzeumban.
● Karácsonyi Falu
December 15-én, pénteken 17
órakor a Virtus Kamara Táncegyüttes, majd 17.45 órakor a Helyet!
Alapítvány által működtetett KisCsillag tanodába járó gyermekek adnak adventi műsort a Szentháromság
téren. 18.30 órakor Swing Business
koncerttel zárul a nap programja.
December 16-án, szombaton 1016 óráig Karácsonyi Kultúrzugba
várják a családokat a Jászberényi
Városi Könyvtár dolgozói, majd 15
órától startol a Mézeskalács futam a
Szentháromság térről. 16.30 órakor
mesedélután lesz, 19 órakor pedig a
Cool Christmas Swing Trio énekel a
téren.
● Magor – 10 éves jubileumi koncert
December 16-án, szombaton 19
órakor a jászberényi Magor zenekar
tartja jubileumi koncertjét a csapat
fennállásának 10. évfordulója alkalmából az Ifjúsági Házban.
● Advent harmadik vasárnapja
December 17-én, vasárnap 9.30
órától 13 óráig a Levendula Játszóház és Alkotóműhely családi adventi játszóházba várja a családokat
a Szentháromság téren, majd 15.30
órától a BaHorKa Társulat mutatja
be Téli mese című interaktív folklórműsorát a Lehel Film-Színházban. A
város adventi koszorúján 17 órakor
gyújtják meg az örömet jelképező
harmadik gyertyát a Szentháromság
téren. Köszöntőt mond Szabó Tamás
polgármester és dr. Novák István plébános.
● Déryné Vegyeskar karácsonyi
hangversenye
December 17-én, vasárnap 18 órakor a Déryné Vegyeskar ad karácsonyi hangversenyt a Barátok templomában.
● Ünnepi pódium – A Palotásy János Zeneiskola ünnepi koncertje
December 17-én, vasárnap 19
órakor a Palotásy János Zeneiskola
tanárai és növendékei mutatják be
ünnepi koncertjüket a Déryné Rendezvényházban.

8. oldal

Sport / Ügyeletek
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Zúzmarás faágon megcsillan a napsugár
Pénteken csapadékos idő köszönt be, erősödik a nappali felmelegedés. Szombatra jelentős
lehűlésre kell számítani, éjjel -1,
míg nappal 4 fok körüli értéket
mérhetünk. Akár hószállingózás
is előfordulhat, vasárnapra ismét
előbújnak a nap sugarai, de jövő
hét elején már csapadékos idő
várható.
December 13-a Luca napja. A néphagyomány szerint a
régiek Luca napjától figyelték az
időjárást. A karácsonyig eltelt 12
nap az elkövetkező év 12 hónapját jövendölte.

Laza vereség, szoros győzelem

November 26-án a címvédő LinamarBékéscsabai RSE otthonában lépett
pályára röplabdacsapatunk és bár a
lányok mindent megtettek a minél
szorosabb eredmény kivívásáért, végül nem sikerült szettet rabolniuk.
Budai Levente

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
december 7. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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.

december 8. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

december 13. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

december 9. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

december 14. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

december 10. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

december 15. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

december 11. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

december 16. szombat
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

december 12. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

december 17. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
december 9. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
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; T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: +36-80/205-157; T.R.V. Zrt.
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.; REGIO-KOM Kft. szelektív hulladékgyűjtő
telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-30/297-8968; Mezei Őrszolgálat: 0630/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752.

JÁSZBERÉNY TERÜLETÉRE
LAPTERJESZTŐT keresünk.
Érdeklődni telefonon lehet: 06-57/503-190

Jászkürt

2017. december 7.

Újság

Bátran kezdték a találkozót a mieink, pedig az ellenfél vezetőedzője,
Alberto Salomoni négy külföldi játékosát
is betette a kezdőcsapatba. Köszönet jár
a jászberényi szurkolótábornak, amiért
ekkora utat megtettek, csak hogy a helyszínen buzdíthassák kedvenceiket! A Berény Fanatics tagjai sem tudták azonban
megakadályozni, hogy az idén is komoly
játékerőt képviselő viharsarkiak behúzzák az első játszmát (25-14).
Pintér Andrea leütését leszámítva
a második szett sem úgy indult, ahogy
szerettük volna, ezért 15-7-es hazai
előnynél csereként játéklehetőséget kapott Halla Petra, és láthatólag sikerült is
valamennyire rendezni a sorainkat; 1713-nál már a hazaiak kértek időt. Bár
ebben a játékrészben remekül játszottak
röplabdázóink – Lékó Lilla vezetésével
például többször is pazar mentéseket
mutattak be –, a szettgyőzelemhez ez
sem volt elég (25-20).
A harmadik játszma első négy pontját egyaránt a dél-alföldiek szerezték,
ám Deme Gábor időkérése után sikerült
rendezni a sorokat. Olyannyira, hogy
15-12-re is megközelítették a mieink
a csabaiakat. Ismét feljavult azonban a
hazai blokk teljesítménye, és bár a hajrában Schmidt Anna is pályára léphetett
nálunk, végül nem sikerült szorossá ten-

Rövid hírek
Kosárlabda. Egy korábbról elmaradt mérkőzést pótolt kosárlabda csapatunk Pécsett. Kicsit „langyosan” kezdődött a találkozó, fej-fej mellett, haladt
a két gárda 9-9-ig. Ám innentől kezdve
ritmust váltott a Pécs és egy 8-0-s rohammal gyorsan tíz fölé kúsztak, majd állandósult a „tíz közte” állás, a szünetben viszont már, 47-35 állt az eredményjelző
táblán. Aztán Sejficset végleg kiállították,
tovább növelték előnyüket a hazaiak
(57-38). A meccs eldőlt, csak a különbség kérdése maradt a befejező negyedre.
Becsületére legyen mondva a fiúknak,
hogy 29-17-re megnyerték a záró etapot, de a csatát elveszítették. Pécsi VSKVEOLIA – JP Auto-Jászberényi KSE
87-78. Folytatás december 9-én szombaton, amikor a Paks lesz a vendég Jászberényben.

Fotó: Gémesi Balázs
ni a harmadik szettet.
Linamar-Békéscsabai RSE-Jászbe
rény Volleyball Team: 3:0 (14, 20, 16)
Deme Gábor vezetőedző: „Most
láthattam először testközelből a Békéscsabát és ütőerőben még erősebb, mint
amilyen a tavalyi csapat volt. Bár a második szettben bátrabban nyitottunk, a
csabaiak pedig kicsit többet hibázgattak,
ilyen különbséggel is megérdemelten
győztek a viharsarkiak.”
December 1-jén az UTE gárdáját
látta vendégül röplabdacsapatunk és
heroikus csatában végül nyerni tudtak
a mieink.
A találkozó nem kezdődött jól
berényi szempontból, tetemes előnyre
tettek szert a vendégek (10-18). Ekkora hátrányt pedig már nem sikerült ledolgoznia röplabdázóinknak (13-25).
A második játszma elején, 4-7-nél időt
kellett kérnie Deme Gábornak. Ezt követően 7-0-s sorozatot produkáltak a lá-

nyok. A végjáték nagyon izgalmasan alakult, ám megnyertük a szettet (25-21).
A harmadik játékrész rendkívül kiélezett játékot hozott, a két gárda fej-fej
mellett haladt egymás mellett. 22-22 után
közel kerültünk a harmadik szett megnyeréséhez (24-22). Ezután 24-24-re még
egyenlítettek a IV. kerületiek, de a vezetést
már nem tudták átvenni (26-24).
A negyedik játszmában gyorsan jelentős előnyre tett szert az UTE (5-12),
amely 23-24-nél játszmalabdához jutott, behúzták a szettet. (24-26).
A döntő játszma berényi szempontból indult jobban, ám aztán felváltva
születtek a pontok egyik, majd másik
oldalon (6-6). Ehhez a rangadóhoz illő
hangulat volt a nézőtéren és a pálya
körül is s a feszültség csak fokozódott,
végül a jászberényiek győzni akarásának
hála össze jött a győzelem.(15-9).
Jászberény Volleyball Team –
UTE: (-13, 21, 24, -24, 9)

Női kézilabda. A női NB III-as ifjúsági kézilabda bajnokságban a Turcsányiné Pesti Edit által vezetett női együttes, az egy győzelemmel rendelkező
budapesti csapat vendége volt december
3-án. A mérkőzésen végig a berényi lányok domináltak és fölényes győzelmet
arattak. HORT-Csepel - Jászberényi TF
DSE – 17-41.
Ritmikus Gimnasztika. A Jászberényi Gimnasztika SE versenyzői december első hétvégéjén Szerbiában vendégszerepeltek egy nemzetközi versenyen.
A Katona Laura által felkészített lányok
nagyon jól zárták az évet déli szomszédunknál. Legeredményesebb tornászuk
Bugyi Ariella Zoé volt, aki három arany
éremmel tért haza. Csapatárai sem panaszkodhatnak, hiszen Németh Amarilla Dóra, Jakab Laura és Katona Dorina
első, Nagy Petra 2., Virág Vivien 3., míg
Bugyi Amira és Gyenes Eszter 4. helyezett lett.

Amerikai foci. A Jászberény
Wolverines amerikai futballcsapat december 2-án Salgótarjánban vett részt egy
jótékonysági gálán. A városi sportcsarnokban rendezett torna bevételét és a
csapatok által vitt ajándékoklat a Salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztályának ajánlották fel. A berényi
csapat a 4. helyen végzett a tornán.
Gyorskorcsolya. December 2-3-án
rendezték a fővárosban a Mikulás Kupát. Magyarország mellett hét nemzet,
utánpótlás versenyzői vetélkedtek egymással a Budapesti Gyakorló Jégcsarnokban. Belovai József 16 tanítványa 8
arany-, 10 ezüst- és 7 bronzéremmel
zárta a versenyt, így az éremtáblázaton
élen végzett a Jászberényi SE. A versenyzők közül kiemelkedőt nyújtott Major Dominik, aki mindent egybevetve
öt aranyérem boldog tulajdonosa lett.
(Részletes eredmények a jku.hu honlapunkon olvashatóak.)

Három névnapos gól
December 3-án az őszi idény második mérkőzését játszotta városunk
második számú jégkorong csapata,
a Warriors. Az Amatőr Hoki Liga
I. osztályában a berényi hokisok a
fővárosban, a Tüskesátorban léptek
jégre és sima győzelmet arattak az
ITon ICE csapata ellen.

mesterhármassal járult hozzá csapata
sikeréhez. A védelem is átjárhatatlan
volt a Tüske sátorban így Sárközy „Japán” György kapus kapott gól nélküli
meccsel büszkélkedhetett az összecsa-

pás végén.
Warriors Jászberény – Iton Ice 5-0
- Javuló játékkal készülünk tovább
a következő összecsapásra, ami hazai
mérkőzés lesz a HK Kalózok együttese ellen december 9-én, szombaton 20
óra 15 perces kezdéssel – nyilatkozta
Baranyi Ferenc hazaérkezésük után.

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.

Jól bevált szokás szerint ezúttal
is Szántay Máté kezdte a gólgyártást
(0-1). Nem sokkal később Szántay
másodszor is mattolta a vendéglátók
portását Guba Martin átadásából (02). Baranyi Ferenc a hokimérkőzés előtt
megígérte társainak, hogy névnapját
ezúttal legalább három találattal fogja
megünnepelni. „Az ígéret szép szó, ha
megtartják úgy jó!” – szól a magyar
közmondás. A csapat legnagyobb örömére egy szemfüles- és két szólógóllal
váltotta be ígéretét, azaz egy klasszikus

Fotó: Gémesi Balázs

