Megújult a tanoda

Átadták a Faiskola úti tanoda megújult
épületét, ahol az utca és a neszűri szegregátum
gyermekeinek felzárkóztató oktatása zajlik.
Tudósítás a 3. oldalon

Egészségnap a fürdőben

Meseszép porcelánok

Szombaton programokkal gazdagított
városi egészségnapon vehettek részt az
érdeklődők a termálfürdőben.
Írás a 4. oldalon

Százszorszép Herend címmel
nyílt kiállítás a Jász Múzeumban a
porcelánmanufaktúra remekeiből.
Cikk a 6. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 10. szám (XXX./10.)

Újság

2018. március 8.

Jászberény város lapja

Kormányfői látogatás – Megépül az elkerülő út
Március 2-án, pénteken gazdag jászsági látogatást szerveztek Orbán Viktor miniszterelnöknek. Délelőtt a
Thyssenkrupp cég gyáravatóján vett
részt Jászfényszarun, majd ezt követően a Jászság fővárosába látogatott,
ahol találkozott a térség polgármestereivel, akiket aktuális kérdésekről
tájékoztatott, majd hatszemközti
megbeszélést folytatott Pócs Jánossal, a Jászság parlamenti képviselőjével és Szabó Tamással Jászberény
város polgármesterével a térség legégetőbb kérdéseiről.

Március 5-én, hétfőn 16 órakor lezárult az április 8-i parlamenti választások jelöltállító időszaka.
halász

Halász Lajos
Már a délelőtti program is jelentős volt gazdasági értelemben, hiszen a
jászfényszarui gyár a magyar kormány
tíz és félmilliárd forintos támogatásával 33,5 milliárd forintból zöldmezős
beruházásként épült meg ötszáz új
munkahelyet teremtve az elkövetkező két évben. Orbán Viktor örömét
fejezte ki, hogy Jászfényszarun most
egy olyan üzemet adnak át, amely a
világ legmodernebb gyárai közé fog
tartozni. Elismeréssel szólt a kisváros
korszerű ipart vonzó várospolitikájáról és a német cég döntéséről, hogy itt
települt le. A pozitív jövő felvázolása
sem feledtethette el azonban vele a
fenyegető aktuálpolitikai vonatkozá-

sokat. Így fogalmazott. „Minden beruházásnak, minden itt létrejött munkahelynek, minden városfejlesztésnek
– Jászfényszaru rohamos fejlődésének
is –, csak akkor van értelme, az csak
akkor lesz tartós, ha Magyarországot
meg tudjuk védeni és meg tudjuk tartani olyan országnak, amilyennek mi

A magyar lelkiség festője
Rudnay Gyula festőművész születésének 140. évfordulója alkalmából nyílt
emlékkiállítás február 27-én a Szikra
Galériában. Ez alkalomból felidézték
a valamikor nagy elismertségnek örvendő alkotó művészeti munkásságát.
Demeter Gábor
A képzőművészet barátait Szikra
István galériatulajdonos, műgyűjtő
üdvözölte, majd sajnálattal jelentette

Rekordszámú
jelölt indulhat

be, hogy dr. Rudnay Gyula, a művész
unokája, betegség miatt nem tud jelen
lenni, ezért köszöntője is elmarad. Az
emlékest programja így a házigazda,
Szikra István előadásával kezdődött,
melyben arról is szólt, miért és hogyan
jött létre a kiállítás. Rudnay Gyula
festői nagysága előtt tisztelegve, születésének 140. évfordulója apropóján
gondolták, hogy összehoznak egy olyan
tárlatot, ami még nem volt a városban.
folytatás a 7. 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.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2-es
számú Országgyűlési Egyéni Választó
Kerülete (OEVK) jászberényi székhellyel
lefedi a Jászságot. A jelöltállításhoz szükséges ajánlóíveket negyvenegyen (!) vették át a választási iroda munkatársaitól.
Már az első napon a délutáni órákban
több mint 3000 ajánlót tartalmazó íveket
adott le Pócs János, és nagyon gyors volt
Eszes Béla is, így őket nyilvánította leghamarabb jelöltté – az ajánlóívek ellenőrzését követően – a Választási Bizottság.
Ugyanakkor még pénteken is volt,
aki ajánlóíveket igényelt és a jelek szerint
utolsó pillanatig gyűjtötték számosan az
ajánlásokat, hiszen tizennégyen a hétfő
délutáni zárást nem sokkal megelőzően
nyújtották be az összegyűjtött íveket.
Végülis harmincegyen gyűjtötték ös�sze és adták be a jelöltté váláshoz szükséges
legalább ötszáz ajánlást. Ezek ellenőrzésére ugyancsak három nap áll a Választási
Bizottság rendelkezésére. Így a választásokon induló jászsági egyéni jelöltek száma
a péntek délután három órakor kezdődő
bizottsági ülésen derül majd ki.
folytatás az 5. oldalon 

azt szeretjük. Ha nem maradunk magyarok, ha Magyarország nem marad
magyar ország, a fejlesztéseink nem
fognak bennünket szolgálni. Jászberényben a miniszterelnököt a Hold
utcai országgyűlési képviselői iroda
zsúfolásig megtelt termében fogadták.
A miniszterelnök a térség polgármes-

tereit az ország előtt álló legfontosabb
feladatokról tájékoztatta, és a speciális
jászsági helyzetről tájékozódott.
Az információcsere motorjai Pócs
János és Szabó Tamás voltak, akikkel
több, majdhogynem szó szerint égető
jászsági kérdésről beszéltek.
folytatás a 3. oldalon 

Csapadékos február

Megtört a jég Kaposvár ellen

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság március elsejei jelentése szerint, a működési területén februárban
mintegy 74,2 milliméter csapadék
hullott, ami több mint két és félszerese a sokéves február havi átlagnak.
Hőmérséklet szempontjából is emlékezetes az elmúlt hónap, hiszen az elején még tavaszias időjárás uralkodott,
a végén viszont visszatért az igazi tél.

A női Extraligában a Vasas ellen győzött legutóbb városunk női röplabda
csapata. Most viszont megtört a jég,
azaz ismét nyertek a lányok, mégpedig a Kaposvári Egyetem ellen.

Februárban jellemzően három
hullámban érkezett számottevő csapadék a térségünkbe. Az év legrövidebb
hónapjában összességében területi
átlagban 74,2 milliméter hullott le,
ami 45,3 milliméterrel haladja meg a
sokéves tárgyhavi adatot. A legtöbbet,
98 millimétert Kisújszálláson mérték,
ami majdnem három és félszerese a
sokéves februári mennyiségnek, míg a
legkevesebb csapadékot (54 mm) Szolnokon regisztrálták, de az is jóval több
az ilyenkor szokásosnál. A jászsági adatokat tekintve Jászkisérnél 77,9 mm,
Jászberénynél pedig 87,8 mm csapadékot mértek.
Forrás: kotivizig.hu

ács
Az utóbbi hetekben több Extraligás
csapat – köztük a JRK –, legyőzésével
hívták fel magukra a figyelmet a kaposvári lányok, így igen nagy figyelmet ka-

- 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!

pott a Bercsényi úti mérkőzés március
1-én. Az M4 jóvoltából ország-világ láthatta, hogy a somogyi hölgyek szerezték
az első pontot, de azonnal érkezett a válasz is. 8-7-ig nagyjából együtt haladt a
két alakulat, majd innentől kezdve szép
lassan kialakult a hazai fölény és később
már 15-10 állt a falitáblán. Támadósorunk leütései pontosan ültek az egyetemi csapat térfelén így nemsokára 25-20nál következett a térfélcsere.
folytatás a 8. oldalon 

Fotó: Gémesi Balázs
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

Önkormányzat

www.jku.hu

Adózási időpontok és
változások

Tisztelt Lakosság! Jászberény Város
Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmüket arra, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a 2018. I. és
II. félévre fizetendő adókról és számlaegyenlegekről szóló tájékoztatókat
postázta minden adózó részére.

A fizetési határidők: 2018. I. félévi
adók fizetési határideje: március 19. hétfő, 2018. II. félévi adók fizetési határideje: szeptember 17. hétfő.
Kérjük, hogy a szeptemberi esedékességű adók csekkjeit a fizetési határidőig legyenek szívesek megőrizni, és
azokat határidőre rendezni!
A jogi személyeknek utalással kell
teljesíteniük a fizetési kötelezettségüket,
míg a magánszemélyek a rendelkezésükre álló csekkeken található QR kóddal
és okostelefon segítségével is teljesíthetik a fizetési kötelezettségüket. Az adóhatóságunknál regisztrált adózók a Jászberény Elektronikus Adó Rendszerén
keresztül (elérése: www.jaszbereny.eado.
hu) tudják ellenőrizni a folyószámláikat.
Fontos változások!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy számlavezető pénzintézeti váltást követően
2018. évtől a Jászberény Városi Önkor-

mányzat Polgármesteri Hivatal Adóirodájának kezelésében lévő bankszámlaszámai megváltoztak. Kérjük, hogy
befizetéseiket az alábbi MKB Bank Zrtnél vezetett számlaszámokra szíveskedjenek teljesíteni.
Adófizetési nehézség fennállása esetén, lehetőség van fizetési könnyítés
(részletfizetés, fizetési halasztás) igénybevételére, ennek lehetőségeiről honlapunkon www.jaszbereny.hu /Közérdekű adatok/2. tevékenységre, működésre
vonatkozó adatok/4.2. Adóigazgatási
Iroda ügymenet leírása/ Méltányossági, fizetési könnyítésre irányuló kérelem
menüpont alatt vagy személyesen, telefonon szíveskedjenek tájékozódni.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez!
Az adózást érintő kérdésekkel szíveskedjenek az Adóigazgatási Iroda munkatársaihoz fordulni, ügyfélfogadási időben
telefonon (57/505-711), vagy személyesen a Rákóczi út 42-44. szám alatti irodánkban. Ügyfélfogadási idő: Hétfő,
Kedd, Péntek 7:30 – 12 óráig, Szerda
7:30-12 óráig és 13 – 16 óra 30-ig.

10300002-10697900-49020272

telekadó számla

10300002-10697900-49020289

magánszemély kommunális adója számla

10300002-10697900-49020296

eljárási illeték számla

10300002-10697900-49020313

helyi iparűzési adó számla

10300002-10697900-49020320

bírság és végrehajtási költségek számla

10300002-10697900-49020337

késedelmi pótlék számla

10300002-10697900-49020344

talajterhelési díj számla

10300002-10697900-49020351

idegen bevételek számla

10300002-10697900-49020368

termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

10300002-10697900-49020382

gépjárműadó számla

10300002-10697900-49020399

mezőőri járulék számla

10300002-10697900-49020409

idegenforgalmi adó számla

10300002-10697900-49020416

Pályázati felhívás

A Jászberény Városi Önkormányzat
Humán Erőforrás Bizottsága pályázatot hirdet sportszervezetek részére.
A Bizottság a pályázat keretében
azon jászberényi székhellyel rendelkező,
illetve tevékenységüket Jászberényben
is kifejtő sportszervezetek, sportegyesületek és diáksport szervezetek 2018. január 1. és 2018. december 31. közé
eső időszakban megvalósuló működését, sportrendezvény szervezését és/
vagy sportrendezvényen való részvételét és sportlétesítmény-használatát kívánja vissza nem térítendő formában támogatni, amely szervezeteket a bíróság
2017. március 1-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A működési célú sporttámogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
8.000.000.- Ft. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázó éves
működési költségének a 70%-át.
A sportrendezvény támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2.000.000.- Ft. A támogatás mértéke
nem haladhatja meg a támogatott rendezvény költségének a 75%-át.
A sportlétesítmény igénybevételi támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 6.000.000.- Ft. A támogatás
mértéke nem haladhatja meg a létesítmény-használat költségeinek a 100%-át.
A pályázatok kizárólag erre a pályázati célra közzétett pályázati adatlapo-

Meghívó

Szeretettel köszöntök minden hölgyet

tárgyú

Jászberény Város Önkormányzata nevében.
Szabó Tamás polgármester

nőnap alkalmából

a piac ideiglenes
átköltöztetése
lakossági fórumra
Jászberény
Városi Önkormányzat
2018. március 13-án (kedd)
15.30 órától tájékoztatót tart
a „Városi környezetjavító
intézkedések és
gazdaságfejlesztési
beavatkozások
Jászberényben – Zöld város”
(TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005)
című projekt részét képező

Városi piac
fejlesztése tárgyban.

Téma:
piac ideiglenes átköltöztetése.
A lakossági fórum helyszíne:
Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 18.) Nagyterem.
Számítunk megjelenésére!
Szabó Tamás
polgármester

Felhívás óvodai beíratkozásra
Értesítem a város lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától legalább

napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni.
Az óvodai jelentkezés
Jászberény Város Óvodai Intézményében
2018. május 7-én (hétfő) és 2017. május 8-án (kedd)
7 és 17 óra között lesz.
Jelentkezni Jászberény Város Óvodai Intézménye
Központi Óvodájában (Jászberény, Bajcsy Zs. u. 10.) lehet.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és
vigye magával a saját és gyermeke személyazonosítására alkalmas
személyi azonosítóját és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Óvodai felvételi kérelme teljesíthető annak a gyermeknek is,
aki harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
hároméves és annál idősebb, feltéve, hogy jászberényi lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik.

Jászberény Város
Önkormányzati Adóhatósága

építményadó számla

Sportszervezetek részére

2018. március 8.

kon nyújthatóak be 2018. március 21ig. Az adatlapok a részletes pályázati
felhívással együtt a www.jaszbereny.hu
honlapon elérhetőek.

Civilszervezetek részére
A Jászberény Városi Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottsága pályázatot hirdet civilszervezetek részére.
A Bizottság a pályázat keretében
azon jászberényi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Jászberényben is kifejtő társadalmi szervezetek vagy alapítványok 2018. január
1. és 2018. december 31. közé eső
időszakban megvalósuló működését,
rendezvény szervezését és/vagy rendezvényen való részvételét kívánja vissza
nem térítendő formában támogatni,
amely szervezeteket a bíróság 2017.
március 1-ig jogerősen nyilvántartásba
vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázati támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7.500.000.Ft. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázó éves működési
költségének vagy a támogatott rendezvény költségének a 70%-át.
A pályázatok kizárólag az erre a pályázati célra közzétett pályázati adatlapokon nyújthatóak be 2018. március
21-ig. Az adatlapok a részletes pályázati felhívással együtt a www.jaszbereny.
hu honlapon elérhetőek.

berenycafe.hu | jku.hu

Szemétszállítás
az ünnepek táján
Tisztelt Lakosság!

A 3 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Dr. Gottdiener Lajos s. k. jegyző

Jászberény Város Önkormányzatának
Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítványa

PÁLYÁZATOT HIRDET

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. ezúton
tájékoztatja Önöket, hogy

a március 15-i ünnep miatt a hulladékszállítás az alábbiak szerint alakul:
március 15. csütörtök:
szállítás szünetel
március 16. péntek:
Jászberény pénteki program
március 17. szombat:
Jászberény csütörtöki program.
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy március 17-ére meghirdetett
házhoz menő szelekív hulladék
gyűjtést is ezen a napon végezzük.

Tisztelettel:
Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt.
Kérjük,
a tájékoztatónk
szerinti napon a kukák
kihelyezését reggel 6.30-ig.

facebook.com/
berenycafe

az alábbi célok megvalósulásának elősegítésére:
•
•
•
•

Jászberény város testvérvárosi kapcsolatainak ápolása, elősegítése,
egyéni és csoportkapcsolatok felvétele testvérvárosainkkal,
fiatalok testvérvárosba történő utaztatása,
külföldi tanulmányutak, melyek a testvérvárosi kapcsolatok
fejlődését szolgálják,
• testvérvárosi kapcsolatok bemutatása, történetének
feldolgozása, pályázatok és bemutatók szervezése,
• európai uniós kapcsolatok segítése, támogatása,
• idegen nyelvek tanulásával, tanításával, gyakorlásával
kapcsolatos rendezvények.
A kuratórium kiemelten kezeli az oktatásra, önképzésre vonatkozó egyéni
kezdeményezéseket, programokat. A pályázat kizárólag Jászberény város
honlapján letölthető pályázati adatlapon nyújtható be.
A pályázat beadási határideje: 2018. március 29.
Határidőn túl érkezett pályázatot nem fogadunk el!
Pályázni a 2018. december 31-ig megvalósuló programokra lehet.
A beérkezett pályázatokat a közalapítvány kuratóriuma áprilisban bírálja el,
és az eredményről valamennyi pályázót írásban értesíti.
A pályázatokat a közalapítvány címére: Testvérvárosi Kapcsolatok
Közalapítvány, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. kérjük eljuttatni.

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

Emlékezés
Farkas István

halálának 25. évfordulójára és

Farkas Istvánné
Gutai Margit
halálának 2. évfordulójára.

Szívük nemes volt, kezük dolgos,
Életük nehéz volt,
álmuk legyen boldog.
Amíg éltek, értünk küzdöttek,
Amíg élünk, nem feledjük
drága szüleinket.
Szerető családjuk

Emlékezés

Kollár
Zoltán
(1966 - 2012)
halálának
6. évfordulójára

„Fáj a lelkünk, hogy elmentél.
Szerettünk, szeretünk,
szeretni fogunk, míg élünk.”
Szüleid, nővéred, keresztfiad.

Tamasi
Tibor

halálának
4. évfordulójára.
„Nem haltál meg, csak álmodni mentél,
Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk,
csak felnézünk az égre.”

Szerető családja

Jászság

2018. március 8.
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Kormányfői látogatás – Megépül az elkerülő út Új autóipari gyár Jászfényszarun
 folytatás az 1. oldalról
A gondok nem csak Jászberény és
környéke lakóinak okoznak nehézséget és bosszúságot, de a gazdaság szereplőit is akadályozzák a fejlődésben,
a napi termelő munkájukban. Olvasóink hosszú évek óta tudják, melyek
ezek a problémák. Természetesen az
elkerülő útról van szó elsősorban,
aminek megépítéséről évtizede álmodunk. A miniszterelnök most határozott ígéretet tett, amit a sajtónak is
megerősített:
„Korábban szántunk erre jó néhány milliárd forintot. Végül is úgy
döntöttünk, hogy először megépítjük
azt az utat – vagy följavítjuk és megerősítjük –, ami innen Hatvan irányába megy. Ez több mint hat milliárd
forint. Ha a Jóisten engedi, és az időjárás is kegyes lesz hozzánk, akkor ez

Új gyárat nyitott az autóipari alkatrész és alapanyag beszállító
thyssenkrupp Component Tech
nology pénteken Jászfényszarun.
Karsten Kroos, a thyssenkrupp Com
ponent Technology üzletágának vezérigazgatója a gyár avatásán hangsúlyozta, hogy Magyarország az európai
autóipar egyik fontos szereplőjévé
vált az elmúlt években, tavaly mintegy
480 ezer autó készült itt.
A mintegy 33,5 milliárd forintból,
a magyar kormány több mint 10,5 milliárd forintos támogatásával, zöldme-

a munka még ebben a hónapban meg
tud indulni. Abban a pillanatban,

Megújult a tanoda
Március 6-án, kedden sajtótájékoztatóval egybekötött látogatáson vehettünk részt a felújított Faiskola
utcai Kiscsillag Tanodában, ahol jelenleg 25 gyermek tanulhat korszerű
körülmények között.
Kazsimér Nóra
A tanoda 2014-től, a szolgáltatóház
2015-től működik a Támop komplextelepprogramjának eredményeként, ami

a faiskola utcai és a neszűri szegregátum
felzárkóztatása érdekében valósult meg.
A jelenlegi forrás – melynek megalapozói a Jászberényi Önkormányzat, a
Jászkerület Nonprofit Kft. és a „Helyet”
Alapítány –, egészen 2020 novemberéig
tart.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselőit és a megjelenteket Szabó
Tamás polgármester köszöntötte, és
örömét fejezte ki, amiért ismét gyara-

ahogy megindul ennek az útnak az
építése, megszületik a kormánydöntés az elkerülőről. Az elkerülő elő van
készítve, a terveket megcsináltattuk,
kifizettük, az előkészítő munkát elvégeztük. Tehát, amint megkezdődik
a másik út építése, rögtön meg lesz
a kormányzati kijelölő döntés arról a
6-7 milliárd forintról, ami az elkerülő hiányzó részéhez kell. És annak a
munkálatai is meg fognak indulni ebben az évben még. Tehát én ez ügyben
nemcsak, hogy bizakodó vagyok, de
miután megígértük korábban, hogy
meg fogjuk csinálni, ezt még ebben az
évben látni fogják az emberek.”
A miniszterelnök elmondta véleményét Jászberény megyei jogú várossá nyilvánításáról is. Kifejtette, a település megérdemli a rangot, jár neki.

podhatott az intézmény, mely különleges színfoltja a közösségi gondolkodásnak. A tanodában – ahol jelenleg
három szociális munkás, három pedagógus és egy szociális asszisztens dolgozik –, célzott problémakezelő szándékkal, közösségfejlesztő, bűnmegelőzési
programokkal, sportfoglalkozásokkal
kívánják segíteni a hátrányos helyzetűek életét. Tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy ez a mostani alkalom is épp egy
újabb pályázati lehetőség eredményeképpen valósult meg, és szívből reméli,
hogy a fejlesztéseket a jövőben is folytathatják.
Ezt követően a Jász-NagykunSzolnok Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Kökény Zsolt
fejezte ki köszönetét a támogatásért,
és elmondta, hogy szerencsére a tanodában tanuló gyerekek közül az elmúlt
két évben senki nem ismételt osztályt.
Felhívta a figyelmet az intézmény egyéb
szolgáltatásaira, hiszen a fiatalokon túl
hajléktalanokról, mélyszegénységben
élőkről és idősekről is gondoskodnak a
szociális fürdő, a mosoda, valamint az
étel és ruhaosztás jóvoltából. A továbbiakban rövid séta keretében tekinthettük meg a pályázatnak köszönhetően
felújított tanodát, mely az ott tanulók
második otthona.

zős beruházással megépült gyárkomplexum mintegy ötszáz új munkahelyet
teremt a telephelyen 2019-ig. Az új
gyárban elektromechanikus kormányrendszerek és hengerfejbe integrált
vezérműtengelyek készülnek német és
nemzetközi autógyáraknak. Az elmúlt
hónapokban fejeződött be Jászfényszarun az új futómű- és meghajtás-alkatrész előállító üzem építése is.
Az új üzemcsarnok avatásán jelen
volt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Debrecenben épül
a vállalat rugókat és stabilizátorokat
előállító üzeme, amely még ebben az
évben megkezdi a sorozatgyártást. Az
ügyfelektől már elnyert megbízások
tették szükségessé a termelési kapacitások bővítését Magyarországon. Ezzel a thyssenkrupp alkatrész üzletága
tavaly 14 százalékkal növelte árbevételét - mondta a vezérigazgató. Marc

de Bastos Eckstein, a thyssenkrupp
Component Technology Hungary Kft.
ügyvezetője ismertette, a thyssenkrupp
Európában először Jászfényszarun von
össze két különböző terméktechnológiát egy telephelyen. A tevékenységek
összekapcsolása komoly előnyt jelenthet a költséghatékonyságban, és a
vállalat ezeket a kettős telephelyeket az
elmúlt években már sikeresen vezette
be Kínában és az Amerikai Egyesült
Államokban.
A thysenkrupp Győrben futómű
összeszerelő üzemet valamint magyarországi autóipari ügyfelek számára

egy acélipari szolgáltató központot
működtet. A vállalat Budapesten üzemelteti szoftverfejlesztési kompetencia
központját, ahol csaknem 700 mérnök
fejleszt a nemzetközi autóipar számára
szoftvermegoldásokat elektromechanikus kormányrendszerekhez, illetve
olyan új alkalmazásokat, mint amilyen
a steer-by-wire (a mechanikus kapcsolatok helyett csupán elektronikus ös�szeköttetést biztosító megoldás) vagy
az önvezető rendszerek.
A nyilvános cégadatok szerint a Magyarországon bejegyzett
thyssenkrupp Presta Hungary Kft.
értékesítési nettó árbevétele meghaladta a 46, 6 milliárd forintot a
2016. októbertől 1-től 2017. szeptember 30-ig könyvelt időszakban,
ez 3 százalékos növekedés az egy
évvel korábbihoz képest.
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Egészségnap a termálban
A szombati nap az egészség jegyében
telt a Jászberényi Termálfürdőben,
ahol nyílt nap keretében ismerkedhettek a látogatók az intézmény
szolgáltatásaival, előadásokon, szűréseken vehettek részt valamint kipróbálhatták a vízi tornát és a jógát is.
kárpáti
A program délelőtt fél tízkor tornával nyitott. Az emeleti tornateremben szárazföldi, a termál medencében
pedig vízi gimnasztikán vehettek részt
az érdeklődők. A test átmozgatását követően a szellem felfrissülésének is teret
biztosított a szervező J.V.V. Nonprofit
Zrt. ugyanis dr. Buck Rita reumatológus, majd párja dr. Czigány Tamás
belgyógyász, diabetológus előadásai alkalmával hasznos információkkal gazdagodhattak a résztvevők. Talán többen most szembesültek azzal a ténnyel,
hogy a berényi fürdőben a termálvíz és
a szaunák élvezetének jótékony hatásai
mellett számos egészségügyi szolgáltatás elérhető. Mágnesterápia, elektroterápia, mofetta, tangentor, iszapkezelés
a gyógyulni vágyók rendelkezésére állnak.
Többek között ezekről a varázsszavaknak ható kezelési formákról is
hallhattunk dr. Buck Rita előadásában, aki a reumatikus megbetegedések
gyógyításában alkalmazott fizioterápiás
kezelésekről tartott informatív, a laikusok számára is érthető beszámolót. A
doktornő a reumatikus panaszok enyhítése érdekében felfedezett gyógyítási
módszerek sokaságában vezette végig
a népes számú hallgatóságot az ókori orvoslásban használt technikáktól

kezdve a mai modern kezelési módokig. Megtudtuk, hogy a fényterápiát
már az ókori görögök is alkalmazták,
a fény jótékony hatásait korai eleink is
felfedezték. Évszázadok múltán a fény
látható komponenseit már képesek
vagyunk mesterségesen is előállítani
és például a sebgyógyításban, fájdalomcsillapításban vagy az újszülöttkori
sárgaság kezelésében alkalmazni. A víz
fizikai és élettani hatását mindennapi
életünk során tapasztaljuk. Biológiai
szükségleteink kielégítése mellett pihenésre, relaxációra és gyógyításra is
használjuk a víz különböző formáit. A
víz hidrosztatikai nyomását kihasznál-

va folyadékgyülemek felszívódására,
visszerek, nyirokerek működésének
szabályzására használjuk. Az ásványvizek, termálvizek és gyógyvizek szintén
hasznosak egészségünk megőrzése és

a gyógyítás szempontjából. Változatos
összetételüknél, hőmérsékletüknél fogva számos betegség kezelésére alkalmasak. A víz fizikai összetételének felhasználása gyógyászati céllal a hydroterápia.
A víz hőmérsékletétől függően lehet
lázcsillapításra, keringésjavításra, érkezelésre, gyulladáskezelésre, vérnyomáscsökkentésre, izomlazításra alkalmazni.
A vizes borogatás jótékony hatásai szintén régóta ismertek. A zuhanykezelés,
amikor a víz mechanikai- és hőhatását
kombinálják viszonylag új keletű felfedezés. A különböző zuhanytechnikák
alkalmazása masszírozó, izomlazító, keringésjavító, edző, frissítő hatásúak. A
víz alatti sugármasszás
hasonló esetekre adhat
gyógyírt. A súlyfürdő már bonyolultabb
technika és súlyosabb
gondokra hozhat enyhülést. A gerincből
kilépő idegek pihentetése, a gerincizomzat
nyújtása, lazítása, a
nagyizületek kötöttségének csökkentésére
szolgál. Szénsavat vízben, illetve levegőben
oldva is használnak
különböző betegségek
kezelésére. A berényi
fürdőben a száraz
változat elérhető, az
úgynevezett mofetta
fürdőben. Hatására a
felszíni erek kitágulnak, javul a keringés, felgyorsul az anyagcsere, jót tesz
a légzőszerveknek, kondicionálja a
mozgásszerveket, csontritkulásra is jó
gyógymód. A balneoterápia ugyancsak

elérhető a fürdőben. Iszapkezelést pakolás formájában végeznek elsősorban
reumás és mozgásszervi betegségek
kezelésére. Szintén mozgásszervi panaszokra nyújthat enyhülést a gyógytorna, amely szakember irányítása mellett Jászberényben is elérhető. A torna
csoportokban történik, így azonos panasszal és izomerővel rendelkezők egy
időben célzott terápiát kapnak, mely
lehet vízi illetve szárazon végzett gyakorlatsor. A masszás jót tesz testnek és
léleknek egyaránt. Serkenti a keringést,
rugalmasabb lesz a bőr, fokozódik a
kiválasztás és a vizenyők felszívódása,
javul a légzés. A fürdőben szakképzett
masszőr áll a vendégek rendelkezésére.
A doktornő felhívta a figyelmet,
hogy a NEA – előző nevén OEP –, számos fürdőgyógyászati ellátást támogat,
mely kezeléseket a NEA-val szerződött
orvos tudja felírni. Fontos tudni, hogy
a kiírt ellátások ugyanazon szolgáltatónál vehetők igénybe. A kezelést a
vény kiállításától számított 30 napon
belül el kell kezdeni és a megkezdéstől

számított nyolc hétig érvényes. Kúra
évente két alkalommal kérhető, legfeljebb négy különböző fajta rendelhető,
ellátásonként 15 alkalomra. A beutalót
rendelheti reumatológus, fizikoterápiás
szakorvos, mozgásszervi rehabilitációs
orvos, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, ortopédus, traumatológus. Fürdőkezelés alkalmazható műtétek utáni állapotok kezelésére,
végtag és gerinc sérüléseket követően,
reumatikus és egyéb ízületi betegségek
kezelésére, ízületek vagy gerinc kopásos betegségeinél, csontritkulás, ideggyógyászati és egyéb perifériás érbetegségek, tartáshiba esetén.
A következő előadás, melyet dr. Czigány Tamás tartott korunk egyik népbetegségéről, a diabéteszről, valamint
az érszűkületről és egyéb belgyógyászati
panaszokról szólt. Az előadások szünetében, illetve mellettük a szomszédos
helyiségben lehetőség volt egészségügyi
szűréseket végeztetni, melyhez az eredmények tükrében a doktorok tanácsokat is mellékeltek az érdeklődőknek.
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Rekordszámú jelölt indulhat
 folytatás az 1. oldalról
Amennyiben minden jelölt leadott
ajánlóíve meghaladja az érvényes és
szabályos ötszáz állampolgári ajánlási
számot, akkor maximálisan harmincegy induló neve kerülhet fel a szavazólapra vagy talán helyesebb lenne azt
írni, hogy a szavazó szalagra.

Mindenesetre a hétfői ülésen a
sajtó nyilvánossága előtt megtörtént a
szavazólapra felkerülő nevek sorrendjének kisorsolása. Ez a sorrend egymáshoz viszonyítva már nem változhat.

Amennyiben valaki a feltételeket mégsem tudta teljesíteni, úgy természetesen nem kerül fel a szavazólistára, így
a kisorsolt számok „összecsúsznak”, de
a helyezések a jelöltek között nem változnak.
Azt már most megállapíthatjuk,
hogy a Jászságban a rendszerváltozás
óta még soha nem volt ekkora érdeklődés a jelöltség iránt. Ez akkor is igaz, ha
az utolsó pillanatokban bejelentkező
14 jelölt egyike sem tudná felmutatni
az ötszáz érvényes ajánlást, hiszen tízen
már jogerősen nyilvántartásba vannak véve, heten jogerőre emelkedésre
várnak, tehát tizenheten már biztosan
felkerülnek a szavazólapra, ami már így
is rekordot jelent. Így tisztán matematikai megközelítésben, 17 és 31 között
lehet a jászsági jelöltek száma.
Egy hét múlva már tisztul a kép,
ám a jelöltek közül azt követően is vis�szaléphet bárki egyéni vagy politikai
megfontolásból egyaránt.

Autószerelőt és

mezőgazdasági
gépszerelőt
felveszünk.
Érd.: 06-30/638-0715
Raktárost és
targoncást
felveszünk.
Érd.: 06-30/499-6819

Szállás szükség esetén
a munkakörökhöz biztosított.

A HPO Hungary Kft. felvételt hirdet
jászberényi telephelyére
az alábbi munkakörben:

CNC Operátor

Feladat:
• CNC gépek kezelése, elkészült
alkatrészek méretellenőrzése
Elvárás:
• Középfokú végzettség,
• Két vagy három műszakos
  munkarend vállalása (6h-14h,   
  14h-22h és 22h-6h)
KIEMELT BÉREZÉSSEL! Várjuk
szakképesítés nélküli és pályakezdő
munkavállalók jelentkezését is!
Fényképes önéletrajzokat a
hpo@hpo-group.hu
e-mail címre várjuk.

munkatársakat
keres a következő
pozíciókra:
SZELLEMI ÁLLOMÁNYBA, VERSENYKÉPES FIZETÉSSEL

Raktárkönyvelő

(minimum középfokú végzettség, 2 műszak vállalása)

Anyaggazdálkodó (minimum középfokú végzettség,
magabiztos Microsoft Excel használat, SAP ismerete)

Előnyt jelent: Hasonló pozícióban szerzett tapasztalat,
angol nyelv társalgási szintű naprakész tudás
Microsoft Office felhasználószintű ismerete

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük, hogy pályázatát - melyet bizalmasan kezelünk az alábbi helyre küldje el: allas@ferro-press.hu
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HEGESZTŐ (CO/AWI) és BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ
pozíciókba kínálunk munkahelyet,
azonnali kezdési lehetőséggel!
Több műszakban, határozatlan idejű munkaszerződésekkel!
Korrekt bérezéssel!
Nem csak teljesítmény alapú béren kívüli juttatásokkal,
már az 1. hónaptól! Ingyenes, közvetlen buszjáratokkal!
Jelentkezni INGYENES telefonszámunkon: 06-80/212-000
(ny. sz.: 29338/2000-0100)

Építőipari cég,

műszaki
előkészítő
munkára, technikummal
vagy építőipari
végzettséggel rendelkező
hölgy kollégát keres.
Kezdő is lehet.

Kőműves
jelentkezését
is várjuk.

06-70/773-5112

Jászberénybe, az

benzinkútra

eladót
felveszünk,

teljes vagy
részmunkaidőbe is.
Jelentkezni lehet
a 06-30/336-2538-as
telefonszámon.

A HPO Hungary Kft. felvételt hirdet
jászberényi telephelyére
az alábbi munkakörben:

Végellenőr

Feladat:
• Autóipari alkatrészek minőségellenőrzése a cég szabványainak
megfelelően
Elvárás:
• Minimum 8 általános
• Monotonitás tűrés, jó látás
• Egy (6h-14h vagy 8h-16h) vagy
  két (6h-14h és 14h-22h)
műszakos munkarend,
ülő munkavégzés vállalása
Fényképes önéletrajzokat a
hpo@hpo-group.hu
e-mail címre várjuk.

Friss hírek, információk
a Jászság életéről
w w w.beren ycafe.h u

A Modine piacvezető autóipari beszállítóként,
világszerte a legtekintélyesebb szakértőnek
számít a hőcserélő technikában. A céget 1916ban Racine-ban (USA) hozták létre, az alapítás
egy egyedülálló sikertörténet kezdete volt. A
konszern világszerte 10.000 munkavállalóval
áll a vevői rendelkezésére első osztályú, csúcstermékek gyártásával és nemzetközi ügyfélszolgálattal.
Magyarországi gyárunk 1991-óta sikeresen üzemel Mezőkövesden, 2008-ban pedig az európai gyártókapacitás bővítésével zöldmezős beruházásként újabb termelő egység indult Gyöngyösön.

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel

Alapanyag feltöltő
munkatársat (Milkrunner)

Feladatok:

A Centrum Jászapáti Kft.,
mint a

Franchise tagja,

élelmiszerüzleteibe

bolti eladót,
árufeltöltőt keres!
Jelentkezni, érdeklődni
az üzletvezetőknél lehet:

Utassy Lászlóné

Tel.: 06-30/933-1726
(Jászapáti, Kossuth L. út 2-8. sz.
alatti üzlet)

Mihályi Lászlóné

Tel.: 06-30/488-0033
(Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre
út 5-7. sz. alatti üzlet)

• Termelés ütemezett ellátása alapanyagokkal, termelésben
megmaradt alapanyagok visszavételezése
• Raktári adatok naprakész valóságának megfelelő
   számítógépes /SAP/ nyilvántartása
• Leltárak lebonyolításának végzése
• Információk adása a készlet mennyiségéről
• A raktáron lévő készletek mennyiségének, raktározásának,
kiadásának, nyilvántartásának, a raktár működési
   rendjének /Fi-Fo/ és tisztaságának fenntartása
• Termelésen belüli csomagoló anyagok mozgatása
Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Raktározás területén szerzett 1 éves tapasztalat
• Alapfokú számítógépes ismeret
• Analitikus gondolkodás
• Megbízhatóság
• Rugalmasság
• Pontosság, határozottság
• Targoncavezetői engedély (új típusú: 3312, 3313, 3324)
• Targoncavezetési tapasztalat
Előnyt jelent: • SAP MM, WM modul ismerete
Amit kínálunk: • Versenyképes kereseti lehetőség
• Széles körű juttatások
• Stabil munkahely, nemzetközi nagyvállalati háttérrel
• Folyamatos szakmai fejlődés lehetősége
Ha szívesen csatlakozna a Modine Hungária csapatához, várjuk szakmai
önéletrajzát, az alábbi e-mail címre, b.farkas@eu.modine.com vagy
a 3400 Mezőkövesd Lövői út 35. postacímre.
Kérjük jelentkezéskor pontosan jelölje meg a megpályázni kívánt pozíciót!
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Irány Bihar!
Bihar megye vadregényes tájairól és
látnivalóiról tartott előadást Pásztai
András február 20-án a Bakancslista
sorozat legutóbbi alkalmával.
Szabó Lilla
Bihar megye Románia észak-nyugati részén található, nyugati szomszédságban Magyarországgal. A magával
ragadó vidék bőven tartogat látnivalót
a túrázóknak, a természet szerelmeseinek, barlangászoknak és a fürdőzni-,
pihenni vágyóknak is. Pásztai András a Bihar Megyei TDM (Turisztikai
Desztináció Menedzsment) képviseletében a Déryné Rendezvényházban
mutatta be a térség természeti értékeit
és turisztikai lehetőségeit.

Elsőként Nagyváradot, Bihar megye székhelyét, amely a magyar határtól
kevesebb, mint húsz kilométerre található. A város épületei őrzik magukon
a szecesszió stílusjegyeit, így például
Budapest és Barcelona mellett Nagyváradot is az Art Nouveau (Új művészet)
városok közé soroljuk.
Ha már nyakunkba vettük a várost,
érdemes ellátogatni a Félixfürdőbe,
melynek termálvize gyógyír a testnek,
aquaparkja pedig a léleknek, hiszen
Románia legmodernebb vízi élmény-

központját alakították itt ki. A fürdő
mellett található Románia első számú
ötcsillagos wellness hotelje, mely 7000
szálláshelyet biztosít a pihenni vágyóknak.
Szintén kellemes kikapcsolódást
nyújt Pádis, az Erdélyi-szigethegység
része, melynek legfőbb különlegessége
a víz és a mészkő több ezer éves tusájából kialakult karsztformák sokasága.
Pádis húsz kiépített túraútvonalat rejt
magában, útba ejtve barlangokat, szurdokokat, völgyeket, víznyelőket, vízgyűjtőket és vízeséseket. Ezek legjavát
Czárán Gyula, a magyar turizmus atyja
térképezte fel. Az Erdélyi-szigethegység vadregényes tája kedvez az extrém
sport kedvelőinek. A Király-erdőben
a számos vízesés izgalmas rafting túrákat, vadvízi evezéseket kínál, emellett a
hegység sziklákba épített kapaszkodói a
via ferratára (mászóösvény) adnak lehetőséget.
A felszín alatt legalább ennyi érdekesség rejlik, tekintve a Király-erdő
barlanghálózatát. Többek között itt
nézhetjük meg a Mézgedi cseppkőbarlangot, a Farcu kristálybarlangot, a
Zichyt és a Kiskoh település szélén található Medve-barlangot is. Ez utóbbi
elhíresült a 10 000 éve kihalt barlangi medve (Ursus spelaeus) egészében
megmaradt csontvázáról. Nemcsak a
közismert sziklaüregeket járhatjuk be,
hiszen 3000 újabb barlangot kutattak
fel az elmúlt időben, melyre akár csoportos túravezetést is igényelhetünk.
Szintén kirándulásokra, túrázásra
csábít Vértop és Biharfüred. Utóbbi
ásványokban gazdag forrása és tiszta
levegője miatt rendkívül vonzó a turisták számára. A Bihari-mezőség színes
madárvilága, horgászparadicsoma sem
elhanyagolgató, ha Bihar megyében
járunk. Programból nincs hiány és érdeklődőből sem, hiszen az előadás végén a közönség jó része megrohamozta
az előadót az asztalra kipakolt prospektusok begyűjtése miatt.
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Ezerarcú porcelán Herendről
A Jász Múzeum szerdai programján, február utolsó napján a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel közös
rendezésű, Százszorszép Herend című
kiállítás megnyitójára valamennyi
széket elfoglalták a látogatók.
Kárpáti Márta
A megjelenteket – köztük dr. Simon
Attilát a manufaktúra vezérigazgatóját
és munkatársait Krámlik Attila PR
menedzsert, Gyenei Kristóf grafikust,
Gócsáné dr. Móró Csillát a tápiószelei
Blaskovich Múzeum igazgatóját – dr.
Bathó Edit köszöntötte. Az üdvözléseket követően elárulta, hogy a Nemzeti Vágta budapesti eseményén történt
az a találkozás a két intézményvezető
között, melynek gyümölcse a mostani
esemény, amely fennállása óta a Jász
Múzeum első porcelán kiállítása.
Dr. Simon Attila cégvezető nyolcszáz kollégája üdvözletét tolmácsolta köszöntőjében. Elmondta, hogy a
közel kétszáz esztendős manufaktúra
missziójának jegyében nyílik ez a tárlat, mely a hungarikummá nyilvánított
kézműipar egy szeletét tárja a látogatók
elé. A porcelángyár vezetésének hitvallása Herend csodájának megismertetése és meggyökereztetése ország- és
világszerte.
A tradíciók megtartása mellett az
innováció és a stílusteremtés teszi a gyárat sikeressé, a Herendi porcelánt különlegessé és értékállóvá. A manufaktúra termékei ma is a luxus, az elegancia
és a kényeztetés hármasát sugallják.
Nem véletlen, hogy Viktória királyné is
beleszeretett a mívesen kidolgozott tárgyakba a Londoni Világkiállítás alkal-

mával, és a királyi asztal részére rendelt
készlet ma is az uralkodóház gyűjteményében található. A királyi család He-

Lúdanyó meséi
A több mint százéves Ravel-mű átdolgozott balett változata elevenedett meg a Főnix Fészek Műhelyház színpadán március 1-jén Haumann Petra színművésznő főszereplésével a PR Evolution társulat előadásában.
Gergely Csilla
Az eredetileg négykezes zongoradarabnak íródott, majd
balettművé komponált Lúdanyó meséi a PR Evolution feldolgozásában három mesét sűrített alig egy órába. A jól felépített,
szertelen előadás során a nézőteret megtöltő gyermekek is aktív
részei lehettek a darabnak, hiszen a főszereplők gyakran kértek tőlük segítséget. Elsőként Lúdanyó (Haumann Petra), aki
szétszóródott libuskáit kereste kétségbeesetten. A játékos kedvű
gágogó banda hamar előkerült és máris számon kérték gazdaas�szonyuktól a hőn áhított mesét, azaz meséket.
Elsőként Csipkerózsika bábjai kerültek fel Lúdanyó kezére fonott kosarából, majd a libák vették át a mesehősök szerepét, a gyermekek legnagyobb örömére. A szépség és a szörnyeteg, majd a Csúnyácska hercegnő történetének klasszikus
muzsikával és látványos táncelemekkel átszőtt bemutatása
olykor-olykor igen hangos kacajra sarkallta a csemetéket. Az
előadás végére az első sorokban ülők fejére újságpapír csákó
került, és egy népszerű popdalból idézve: csak úgy hullt a
konfetti eső. Ez bizony már Tündérország földjén történt,
ahol Lúdanyó és libácskái tündérekként jelentek meg, és ekképpen búcsúztak a mesét hallgatóktól.

rendi készlete azóta jelentősen bővült,
mivel Vilmos herceg házasságkötése és
gyermekei születésének tiszteletére Magyarország hivatalos ajándékai szintén a
neves gyár remekeiből kerültek ki.
A jászberényi kiállítás nem a királyi készletből készült, inkább a kevésbé
közismert mintákkal mutatkoznak be
városunkban. Van miből választani,
hiszen a cég 16 ezer különböző fehér
forma és négyezer különböző festett
minta, összesen mintegy 64 millió különböző porcelán terméket mondhat
saját produktumának. A készlet részét
alkotja a Déryné ihlette sorozat is,
melyből szobrokat és egy teljes étkészletet csodálhatunk meg a tárlat alkalmával. A művészek kezei közül kikerülő tárgyak a manufaktúra ezerarcúságát
tükrözik, a türelem, a szépség iránti elkötelezettséget, a kitartást ünneplik. A
kiállítás maga is ünnep, amely tiszteleg
az évezredeket és országokat összekötő
porcelán előtt.
A kiállítás finomságához remekül
illett a Palotási János Zeneiskola tanárainak koncertje, akik zongorán és
fúvós hangszereken előadott művekkel
emelték az esemény fényét.
A tárlatot Gócsáné dr. Móró Csilla,
a tápiószelei Blaskovics Múzeum igazgatója ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Érdekes párhuzamot vont Tápiószele híressége, a versenyló Kincsem
és a Herendi porcelán között. Mindkét
nemzeti büszkeségünk a hivatástudat,
a szépség, tökéletesség, minőség megtestesítője. A dualizmus éveiben váltak
világhírűvé, a reformgondolatok szellemiségében fogantak, uralkodók jártak,
járnak csodájukra ma is.

Ajánló
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A magyar lelkiség festője
 folytatás az 1. oldalról
Országosan valamikor a 80-as évek
elején volt ilyen jellegű kiállítása az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult, valamikor ünnepelt festőművésznek.
Az időszaki kiállítás törzsanyagát a
galéria gyűjteményében meglévő darabok alkotják, de jó néhány gyűjtő
is önzetlenül kölcsönadta féltve őrzött
festményeit, ezzel hozzájárulva az egyedülálló tárlat létrejöttéhez. Rudnay
életének és munkásságának eddig nem
publikált papír dokumentumait, korabeli fényképeit, kitüntetéseit – többek
között a Corvin-láncot és a Kossuthdíjat is –, láthatják az érdeklődő látogatók. Szikra István személyes jellegű
érzését is elárulta a hallgatóságnak arról, hogy valamikor kicsit idegenkedett
Rudnaytól, felesége Editke pedig mindig kedvelte és ez egyre jobban hozzájárult ahhoz, hogy ő is megszeresse.
Ezt követően a zene kapott szerepet,
ami eddig mindig komolyzene volt,
abból a megfontolásból, hogy ez illik a
festészethez. Ám a festő nagyon szerette a muzsikát, különösen a cigányzenét,
így ezen az esten a zenei ráhangolódást
Zsiga István prímás hegedűn és Farkas
Jenő zongorán szolgáltatta. Ők ízelítőt
adtak azokból a dalokból, amelyeket a
festőművész kedvelt, és maga is játszott
hegedűn.
A kiállítás megnyitására Csiszár Róbert művészeti írót, a szolnoki Damjanich János Múzeum Művészettörténeti
Osztályának munkatársát kérték föl.
Előadásában elmondta, hogy Rudnayról
szinte csak egy dolgot tudunk olvasni, az
életrajzát, mert valahogy a művészettörténeti írásokból és irodalomból kimaradt. Ennek a kiállításnak a keretében

megtekinthető képein is látszik, főleg az
alakos kompozíciókon, hogy az alkotó
rendkívül erős művészeti egyéniség volt,
ebben gyökerezik festészete. Úgy tudott
átvenni kompozíciós megoldásokat Goyától és Munkácsytól – akiknek a hatása

felfedezhető képein –, hogy közben nem
adta föl saját festészeti szemléletmódját.
Életképei, figurális alkotásai expresszionizmus felé hajlást tükröznek.
Növendékeire olyan elementáris, szuggesztív hatást gyakorolt, hogy sokan
kerültek szellemisége alá. Rudnay nemzeti gyökerekbe hatoló festészetet kívánt megteremteni, ám nem képviselte
már a nemzeti romantikát abban az
értelemben, ahogy azt Munkácsy vagy
Lotz. Méltatói legtöbbször tájképeit
emlegetik: ezek szerethetőek, a művész
mélylélektani kivetüléseit mutatják.
Az emlékkiállításán látható festmények között kevés a tájkép. Csiszár Róbert szerint Rudnay életművét az itt látható válogatás mutatja meg leginkább.
Jó volna, ha egyszer valaki feldolgozná
művészetét egy keresztmetszeti monográfiában, úgy, ahogyan megérdemelné. Erre még várni kell. Addig is teljen
örömünk az egyedi kiállított anyagban,
amely április 24-ig látogatható.
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Programajánló
● Frankofón filmnapok
Március 8-án, csütörtökön 16.15 órakor az Eszeveszett esküvő című francia
vígjáték vetítésével veszi kezdetét a 8.
Frankofón Filmnapok rendezvénysorozat a Lehel Film-Színház Sára Sándor
termében.
● Pajzán mesék nőnapra
Március 8-án, csütörtökön 17 órakor
Bukovics János apci mesemondó pajzán
mesékkel köszönti a hölgyeket a Jászberényi Városi Könyvtárban. Az előadás 16
éven aluliak számára nem ajánlott!
● Halványlila gőz
Március 9-én, pénteken 18 órakor a
L’art pour l’art Társulat abszurd humorral formázza meg a Besenyő család ikonikus alakjait az Ifjúsági Házban.
● Húsvéti játszóház
Március 11-én, vasárnap 9 órától a
Jászsági Népművészeti Műhely mesterei invitálják a családokat hagyományos
húsvétváró kézműves foglalkozásra a Lehel Film-Színházban. Lesz tojásberzselés
és írókázás, csuhé tojástartó és nemez
figurák készítése.
● Vasárnapi matiné
Március 11-én, vasárnap 11 órakor a
Dvorák és Patka Pantomim Színház mutatja be a Csacska nyulacska történetét a
Lehel Film-Színházban.
● Egészségtudatos szülőség
Március 13-án, kedden 17 órakor a
Lelki Köldökzsinór Egyesület tart előadást az egészségtudatos szülőségről a
Déryné Rendezvényházban.
● Nemzeti ünnep
Március 15-én, csütörtökön 8 órakor ünnepi szentmisével emlékeznek
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire a Nagyboldogasszony
Főtemplomban, majd 9 órától toborzót
tartanak a Szentháromság téren a Jászság
Népi Együttes, a Viganó AMI, a Jártató
zenekar és a Jász Lovas Bandérium közreműködésével. Az ünnepi megemlékezés és koszorúzás 9.30 órakor kezdődik
az 1848-as emlékműnél, majd ezt követően a Városvédő és Szépítő Egyesület

megemlékezést tart az 1848-49-es hősök síremlékénél a Fehértói temetőben.
Nemzeti ünnepünk alkalmából 15.30
órakor vetítik a Szegénylegények című
1965-ös magyar filmdrámát a Lehel
Film-Színház Sára Sándor termében,
melyre a belépés díjtalan.
● Klubkoncert
Március 16-án, pénteken 21 órakor a
Takáts Tamás Blues Band koncertezik a
Lehel Film-Színház emeletén.
● Húsvéti előkészület
Március 19-én, hétfőn 17 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jászberényi csoportjának rendezvényén Szántó
József apátplébános tart húsvét előtti elmélkedést a Szent István Házban.
● Jó Szó Esték
Március 20-án, kedden 18 órakor a
Nagyboldogasszony iskola ebédlőjében
Balázs Zsuzsa és Kékesi Enikő a Katolikus Rádió munkatársai beszélgetnek az
élet szeretetéről.
● A Jászok az 1848-49-es szabadságharcban
Március 21-én, szerdán 17 órakor dr.
Hermann Róbert történész, egyetemi
tanár A Jászok az 1848-49-es szabadságharcban címmel tart előadást a Jász
Múzeumban.
● Éljen Nápoly! – nápolyi dallamok, színek, ízek
Március 21-én, szerdán 18 órakor vacsorával egybekötött nápolyi zenés estet
tartanak a Szikra Galériában olasz vendégművészek közreműködésével, dr. Réz
Lóránt orgonaművész konferálásával.
● Nagyböjti lelkigyakorlat
Március 22-én, 23-án és 24-én, csütörtökön, pénteken és szombaton a
város római katolikus templomaiban
nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak az
esti szentmisék keretében.
● Ünnepre hangoló húsvéti játszóház
Március 24-én, szombaton 9.30 órakor kézműves foglalkozásokkal, játszósarokkal és húsvéti vásárral várják a
családokat a Hamza Gyűjtemény és Jász
Galériába.
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A tavasz első szele lemossa a téli fagyot
A heti időjáráshoz hasonlóan csütörtökön is marad az esős idő. Péntektől már felszakadozik a felhőzet és
megnövekszik a napsütéses órák száma. Az előrejelzések szerint a hétvége,
kora tavaszi idő jegyében fog telni.
Nappal 12-15 fok, míg éjjel 7-9 fok
várható.
Március 9-e Franciska napja.
Azt tartják a bácskai meg a baranyai
öregek, hogy amilyen időjárás uralkodik Franciska napján, olyan lesz egész
márciusban.

A Jászberényi Röplabda Klub jótékonysági akciót indított útjára. Céljuk a csapat egyik idegenlégiós játékosa családjának megsegítése.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
március 8. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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.

március 9. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

március 14. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 10. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 15. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

március 11. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 16. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 12. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 17. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

március 13. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 18. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
március 10. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház 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, 06-70/457-2293;
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: +3680/205-157; 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, 06-57/540-131,
06-57/540-132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet:
06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás:
06-57/411-933, 06-57/411-643.

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

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

Jótékonysági
akció

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

Téli
mézvásár!

Jászkürt

/Csomor Családi
Méhészet

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.

– Nagyon fontos a klubunk számára, hogy a magyar és a külföldi játékosok összhangja jó legyen. Ennek
szellemében megpróbálunk olyan
hangulatot teremteni, hogy mindig
tudjanak egymásért küzdeni játékosaink.
Mint ismert, tavaly szeptemberben természeti katasztrófa érte Puerto Ricot, ahol nagy pusztítást végzett
a több mint 200 km/órás sebességgel
tomboló, Maria névre keresztelt hurrikán. Mivel tudomásunkra jutott,
hogy az onnan érkező idegenlégiós
játékosunk Genesis Miranda családja
is kárszenvedője volt ennek a hurrikánnak, elhatároztuk, hogy lehetőségeink szerint segítünk nekik. A
következő hazai mérkőzésnek – ami
várhatóan március 24-én lesz – a teljes jegybevételét felajánljuk a család
számára.
Másrészt egy – a lányok és az
edzők aláírásával ellátott – pólót árverésre bocsátunk, és az így befolyt
összeget szintén erre a nemes célra
ajánljuk. A licitálás menetét közösségi oldalunkon lehet figyelemmel
kísérni – nyilatkozta lapunknak Oszvald Nándor, a JRK elnöke.

2018. március 8.

Megtört a jég Kaposvár ellen
 folytatás az 1. oldalról
A berényi hölgyek
lendülete tovább tartott
a második szett elején is.
Ám 4-1-es vezetésük után
kisebb hullámvölgybe kerültek és megfordult az állás, (11-12), az összpontosítás alábbhagyott a szett
végén és 23-25-el egyenlő
lett az állás.
– A biztos vezetés
után, igazából nem ők
nyerték meg a szettet,
hanem a saját hibáink
miatt mi veszítettük el,
de ennek ellenére egy
pillanatig sem gondoltuk, hogy elment
a meccs – mondta Bleicher Nóra csapatkapitány.
Az elmondottak vissza is tükröződtek a harmadik játszmában, hiszen elég
gyorsan tíz pont különbség volt (19-9).
Ennek fő oka a kiváló csapatmunka volt,
ami 25-13-as biztos szettgyőzelemben
nyilvánult meg. A magabiztos játék után,
a negyedik játszma eleje szorosra és igen
izgalmasra sikeredett, mivel a vendégek
mindent egylapra téve nagyon igyekeztek. 13-12-ig fej-fej mellett haladt a két
együttes, de kisvártatva ismét beindult a
hazai gépezet és kétség nem maradt afelől, hogy melyik csapat nyeri ezt a szettet
és a találkozót.
Jászberény Volleyball Team - 1.
MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 3:1
JVT: Alina Adamenya, Miklai Zsanett, Maria Ivonkina, Bleicher Nóra,

Fotó: Gémesi Balázs
Genesis Miranda, Pintér Andrea. Liberó:
Lékó Lilla. Csere: Bertók Bettina.
– Ez a győzelem és a három pont
megszerzése már nagyon ránk fért, ez
akár vízválasztó is lehet és erőt adhat nekünk a későbbiekben. – nyilatkozta boldogan Bleicher Nóra a mérkőzés után.
– Már nagyon régen bennünk volt,
hogy nyerjünk, de most végre felszabadult egy gát, így remélhetőleg a következő meccseken még jobb teljesítményt fogunk nyújtani – tette hozzá Deme Gábor
vezetőedző.
Nos erre a jó teljesítményre legközelebb március 9-én, pénteken Nyíregyházán lesz szükség. Az extraliga alapszakaszának első három helyezettje már biztos,
a berényi csapat egyelőre az 5. helyet
foglalja el. A héten zajló mérkőzések után
dől el, hogy melyik helyről várhatjuk a
folytatást.

Taroltak a junior korisok

A II. Jász Kupa után nem sok idő
maradt a pihenésre a Jászberényi SE
rövidpályás gyorskorcsolyázóinak,
hiszen rögtön utána az Országos Junior Bajnokságon vettek részt, ahonnan öt bajnoki címet és további hét
érmet sikerült elhozniuk a Jászság
fővárosába.
Somogyi Károlyné – Ács Tibor

sek: C-D fiú: Zsigó Máté - Zsigó Bence
- Taczman Máté. Bronzérmesek: E-F
lány: Redler Aisa - Váradi Vivien - Szabó Jázmin.
Mindezeket
figyelembe
véve
Sziliczei-Német Rebeka és Tian Rixin
kijutottak a junior világbajnokságra,
aminek Lengyelország ad majd otthont. Túri Anna, Somogyi Barbara és

Zsigó Máté pedig sikeresen kvalifikálta
magát a Lettországban rendezendő Európa-kupára.
Továbbra sem töltik pihenéssel idejüket a gyorskorisok, mert gőzerővel
készülnek a szegedi Tisza Kupára és az
Alpok Adria következő állomására Szlovéniába, ahol csapatszinten minden
esély megvan a végső győzelemre is.

Félmaraton futóversenyen február 25én. Az Úri községből rajtoló futóverseny
mezőnye farkasordító hidegben, de szikrázó napsütésben teljesítette az ország-

úton kijelölt távokat. Az emelkedőkkel
és lejtőkkel sűrűn tarkított pályán 10
km-en és félmaratoni versenyszámban
lehetett megmérettetni. Ez a triatlonos
futóknak igen jól
sikerült a közel ötszáz fős mezőnyben.
Félmaratonon junior
kategóriában Vincze
Ákos első helyezést
ért el. A szeniorok
között Notheisz János – aki edzőként
tréningezi a csapatot
– a dobogó harmadik fokára futott fel.
10 km-en a juniorok
mezőnyében Balla
Fanni első, Vincze
Szabolcs második helyezést ért el.

Belovai József tanítványai igazán kitettek magukért, hiszen az érmek mellett 16 egyéni csúcsot is felállítottak,
így a JSE ismét az első helyen végzett
az összetett rangsorban. A nagy siker
az alábbi eredményekből alakult ki.
Aranyérmesek: Major Dominik, Tian
Rixin, Sziliczei-Német Rebeka.
Ezüstérmesek: Somogyi Barbara, Túri
Anna. Bronzérmesek: Pető Bendegúz,
Szőcs Mónika Nikolett és Nagy Netti.
A váltószámokban is nagyszerűen
szerepeltek a JSE korisai. Aranyérmesek: E-F fiúváltó: Kiss Kende -Major
Dominik - Pető Bendegúz, valamint a
C-D lányváltó: Tian Rixin - Somogyi
Barbara - Szőcs Nikolett. Ezüstérme-

Rövid hírek
Sakk. Az NB II-es sakk csapatbajnokság Erkel csoportjában a jászberényi sakkozók a fótiak vendégeként ültek asztalhoz, ahol 6,5 – 5,5 arányban
nyertek Tajti Sándorék. Győzött: Blaskó, Darázs, Farkas, Baranyi. Remizett:
Tajti, Hőgye, Nagy, Csatári és Száraz.
Labdarúgás. A labdarúgó NB III.
Keleti csoportjában a nagy hó miatt elmaradt a Tiszafüred – Jászberény mérkőzés, így a JFC edzőmeccset játszott
a Közép csoport bajnokesélyesével, a
Duna Aszfalttal. A Tiszakécskén lejátszott mérkőzést a hazaiak nyerték 5-3
arányban.
Futás. Városunk triatlon versenyzői
remek eredményeket értek el a felkészülési versenynek szánt IV. Farkasordító

