Aprítósok nosztalgiabulija

Az Aprítógépgyár egykori dolgozói
szerveztek közös, nosztaligus délutánt
a régi szép idők emlékére.
Cikk a 4. oldalon

Egy este Bachtól Bartókig

A hatvanéves Palotásy János Zeneiskola
egykori növendéke, ma már zenetanára,
Sas Dániel adott önálló hangversenyt.
Írás a 7. oldalon

Bronzérmesek a Harcosok

A Warriors amatőr jégkorongcsapat
hazai pályán vívott nagy csatát debreceni
ellenfele ellen, és bronzérmes lett.
Tudósítás a 8. oldalon
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Jászberény város lapja

Szólótáncverseny és néptáncünnep

Csernus Imre pszichiátert senkinek
sem kell bemutatni. Ezt teltházas
előadása is bizonyította, melyet az
Aranysas Rendezvényházban tartott
április 11-én este Megbocsátás, elengedés címmel.

Április 14-én, szombat délelőtt a
Jász Múzeum adott otthont a Nagy
Imre Társaság országos tisztújító
küldöttgyűlésének. Az új elnökség
megválasztása mellett beszámolók
keretében vitatták meg az elmúlt év
és a jelen pénzügyi helyzetét és programjait.

Kazsimér Nóra

Kárpáti Márta
Az ország egész területéről érkező
küldötteket és pártoló tagokat Hortiné
dr. Bathó Edit múzeumigazgató köszöntötte, majd Jászberény városa nevében Szatmári Antalné alpolgármester
asszony üdvözölte a megjelenteket. Köszönetet mondott Besenyi Vendelnek, a
társaság berényi elnökének a szervezésért és dr. Bathó Editnek a hely biztosításáért. Az eredményes tanácskozáson
túl a múzeum megtekintése mellett a
város felfedezésére is buzdította a vendégeket.
Balahó Zoltán, a Nagy Imre Társaság elnöke hálája jeleként virágcsokrokkal fejezte ki köszönetét a konferencia
megtartásának lehetőségéért. Hangsúlyozta, ritka, amikor az önkormányzat
nevében is üdvözlik a társaságot.
folytatás a 4. oldalon 

Szembesítés
két órában

Hatodik alkalommal rendezte meg a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola a Jászsági gyermek- és ifjúsági szólótáncversenyt az április 7-8-i hétvégén a Víz utcában. A rekordszámú jelentkezővel induló megmérettetésen fiúszóló és páros
kategóriában lehetett nevezni különböző korcsoportokban.
Taczman Mária
A hagyományosnak számító tavaszi
alkalom célja olyan fórum teremtése volt
a legkiválóbb gyermek és ifjúsági néptáncos előadóknak, melyen számot adhatnak eredeti néptánc ismeretükről, annak
újragondolásáról, valamint előadásmódjukról. A megmérettetés ezen felül segí-

ti az évszázadok alatt kikristályosodott
magyar néptánckincs továbbörökítését,
legértékesebb elemeinek a hagyományokhoz hű megőrzését. A verseny és az
értékelés rögzítésével bővül az az adatbázis, amely alapján a jövő néptáncoktatói
és táncosai kutatásokat végezhetnek, illetve tanulmányozhatják a táncokat és az
előadókat – foglalta össze lapunk érdek-

lődésére Szűcs Eszter, a Folklór Kulturális
Közalapítvány munkatársa.
A versenyt három korcsoportban
rendezték meg a szervezők. Szombaton
a kötelező táncokat kellett bemutatni,
míg vasárnap a szabadon választott kétperces improvizációkat tekintette meg
a zsűri. A kötelező táncokat a dunai, a
tiszai és az erdélyi dialektusból választhatták az egyes korcsoportok indulói,
míg a szabadon választott előadásokat
az egész kárpát-medencei tánchagyományból lehetett meríteni.
folytatás a 7. oldalon 

Honnan tudhatjuk, hogy Csernus
előadásán vagyunk? Mindig van, aki a
közönség szeme láttára sírja el magát,
igyekszünk az utolsó széksorokba ülni
és lehetőség szerint kerülni a szemkontaktust, továbbá úgy érezzük, mintha a
régi osztálytermünkben lennénk, ahol
azért szurkoltunk felelés előtt, hogy
még véletlenül se a mi nevünknél nyíljon ki a napló.
Talán nincs is olyan, aki ne tudná
felidézni Csernus Imre közismert orvosi eszközeit, melyek többek között a
szembesítés, az őszinte gondolatok szünet nélküli kimondása, és a sztereotip
jellemvonások cinikus hangoztatása.
Hamar megtudhattuk, hogy az átlagemberektől némileg idegenkedő módszert
épp a sorozatos pozitív visszacsatolások
véglegesítették. A doktor úr fel is kerekedett két mikrofonnal a kezében, hogy
városunkból is begyűjtsön egy csokorral
ezek közül a visszajelzések közül.
folytatás a 6. oldalon 

Akik papírban utaznak Sokan kipróbálták és megismerték
Jászberény képviselő-testülete április
hónapban a Gábor-Pack Csomagolóanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft.
Kerekudvar úti telephelyére látogatott múlt szerdán, a szokásos havi
üzembejárás keretében.
kárpáti
A céget Szabó Gábor ügyvezető mutatta be Szabó Tamás polgármesternek,
illetve az őt kísérő képviselőknek és a

sajtó munkatársainak. A tényleges üzembejárást megelőzően az igazgató úr az
irodában ismertette a cég tevékenységét,
múltját és jelenét, a jövő terveit, a vállalkozásra vonatkozó fontosabb számadatokat. Elmondta, hogy a kft. huszonöt évvel ezelőtt családi vállalkozásként alakult,
ma pedig Szabó Gábor többségi tulajdonában egy olasz partnercéggel működik.
A külföldi tulajdonos szakmai befektetőként van jelen a cég életében.
folytatás a 3. oldalon 

Próbáld ki, csináld meg, ismerd
meg! – címmel rendezték pénteken
a harmadik Szakmák Éjszakája pályaorientációs programot, melyhez
ismét csatlakozott a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka
György Szakgimnázium és Szakközépiskola. A hagyományokhoz híven
a Kossuth úti képzőközpont adott
helyet az eseménynek.

imádják a szakmájukat, amely pörgős és
változatos. A nyári gyakorlatok alatt volt
alkalmuk belekóstolni a munka világába és alig várják, hogy a vendéglátásban
tevékenykedhessenek. Már mindketten
tudják hol fognak elhelyezkedni. A
vendéglátás része a szépen terített asztal.

A terítéket egyszerűen fel lehet dobni
hajtogatott szalvétadíszekkel, melynek
csínját-bínját itt, a bárpult mellett is volt
lehetőség elsajátítani.
Az emeleten ugyancsak finom illatok csábították az arra járókat.
folytatás a 3. oldalon 

k. m.
A főépület földszinti termében ínycsiklandó ételek és finom koktélok fogadták a szakmák iránt érdeklődőket,
elsősorban a hatodikos, hetedikes tanulókat és szüleiket. Bobák József tanulói a nagyvilág konyháiból nyújtottak
ízelítőt gusztusosan elkészített mexikói,
indiai, amerikai, görög és magyar ízeket
felvonultató ételsorral. Az ifjú szakácstanoncok a finom falatkák mellé udvarias
kiszolgálást is mellékeltek. A kóstolók
sorát érdemes volt a bárpultnál folytatni, ahol a vendéglátást tanuló ifjú hölgyek látványos koktélokat kevertek. Az
érettségi előtt álló lányok elárulták, hogy

95 féle laminált padló készleten!
Jászberény, Nagykátai u. 3.
T.: +36-20/409-4896 www.diego.hu

Laminált padló 1.399 Ft/m2-től

Függönyvarrás

kedvezményes szegéssel!

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Meghívó lakossági fórumra
Tisztelettel hívom és várom Jászberény 7. sz. választókerületében 2018.
április 25-én (szerdán) 17 órakor, a
Sün Sámuel Óvodában (Lajosmizse
u. 1.) tartandó lakossági fórumra.
Ezt megelőzően 15 órától gyalogos
körzetbejárásra kerül sor az alábbi
útvonalon:
Lomb utca - Gárdonyi Géza utca
- Vadász utca - Kakukk utca - Szép
utca - Battyhány utca, Redemptió utca
kereszteződése - Messzelátó utca - Sírkert utca Gyöngyösi út, Csörsz utca kereszteződése - Gyöngyösi út, Árva utca
kereszteződése - érkezés a Sün Sámuel
Óvodához.
Meghívottak: Szabó Tamás polgármester, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester, Szatmári Antalné alpolgármester, Alvári Csaba főépítész, Dr. Tóth
Péter rendőrkapitány, Horgosi Zsolt, a
JVV Nonprofit Zrt. vezérigazgatója,
Tamás Zoltán a Városfejlesztési Bizottság elnöke, Ferencvári Csaba a Városüzemeltetési Bizottság elnöke, Balogh
Donát Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke, Juhász Dániel Ügy és Köz-

rendi Bizottság elnöke, Nagy András
a Humán Erőforrás Bizottság elnöke,
Hegyi István Városfejlesztési Irodavezető, Lányi László, Városüzemeltetési Irodavezető, önkormányzati képviselők.
Kérem, tiszteljen meg és segítse
képviselői munkámat a körzetbejáráson és lakossági fórumon aktív részvételével !

A pályázók köre: a köznevelés-szolgáltatás megszervezésében való közreműködésre jogosult intézmények, szervezetek, egyéni vállalkozások.
A pályázat célja: a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások szabadidejének irányított és felügyelet melletti
hasznos eltöltését biztosító nyári programok szervezését – a lehetőségek optimális
kihasználásával – megvalósító programés finanszírozási ajánlatok megismerése, a nyári napközis tábort lebonyolító
intézmény, illetőleg egyéni, vagy társas
vállalkozás kiválasztása és a szervezéshez
szükséges támogatás biztosítása.
A nyári napközis tábor szervezéséhez a Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének Humán Erőforrás
Bizottsága 2.000.000 Ft támogatást biztosít, mellyel összefüggésben a pályázat
nyertesével, illetőleg nyerteseivel támogatási megállapodást köt.
A nyári napközis tábor a hátrányos
helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ingyenes, míg a többi résztvevő térítés ellenében vehet részt rajta.
A pályázat tartalma:
• a tábor szervezésére való jogosultság
igazolása (amennyiben ez nem közismert tény, pl.: alapító okirat másolata,
működési engedély másolat stb.),
• a tábor részletes programajánlata,
• a tábor részletes költségvetése (bevételek, kiadások, térítési díj tervezett
mértéke, stb.),
• amennyiben a pályázó költségveté-

Emlékezés

Csík Nikolett
(1988-2017)

halálának 1. évfordulójára
Tied a csend, a nyugalom,
Miénk a könny,
a fájdalom.
Nem feledünk téged!
Fájó szívvel emlékezünk
anya, mama, testvéred és
a kis Barbi

Tájékoztatás Jászberény város településrendezési tervének
módosítása során a véleményezés lezárásáról és
a környezeti vizsgálat szükségességéről
A településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39.
§ (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
• Jászberény város településrendezési
tervének részterületeket – Ady Endre út 11. (hrsz.: 86), és a hrsz.: 0270/12

(DOMETIC) ingatlanokat – érintő módosítási folyamatában a Képviselő-testület
a 309/2017. (XI. 15.) határozatában a
véleményezést lezárta, és a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek.
• Jászberény város településrendezési tervének részterületeket érintő módosítási
folyamatában – a hrsz.: 4647 (Horváth
Péter út), 4573, 4504, 4505, 4424/2 és a
vasút által határolt gazdasági terület vonatkozásában – a képviselő-testület 93/2018.
(III. 14.) határozatában a véleményezést

lezárta, és a környezeti vizsgálat elvégzését
nem tartotta szükségesnek (TREND Kft.)
• Jászberény város településrendezési tervének részterületeket érintő módosítási
folyamatában – a városi piac hrsz.: 3938/2
és az öregerdei tábor hrsz.: 18676/2 vonatkozásában – a képviselő-testület 36/2018.
(II. 14.) határozatában a véleményezési
szakaszt lezárta, és a környezeti vizsgálatot
nem tartotta szükségesnek.
Szabó Tamás
polgármester

2018 tavaszi lomtalanítási tájékoztató
Szatmári Anikó
önkormányzati képviselő
7.sz. választókerület
E-mail: szatmarianiko@pr.hu
Mobil: 06 20 353 2892

Pályázati felhívás

Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári
felügyeletének, elfoglaltságának biztosítása, a családok segítése érdekében nyári napközis tábor szervezésére pályázatot ír ki.

2018. április 19.

si szerv, úgy a fenntartó engedélye,
számlaszáma,
• a pályázó számlaszáma, képviselőjének
elérhetőségei.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 2. (16 óra)
A pályázatot papír alapon (postai
úton vagy személyesen) egy eredeti példányban kell benyújtani.
Pályázati cím: Jászberény Városi
Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottsága - 5100 Jászberény, Lehel Vezér
tér 18., vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda 13. sz. irodájában adható le.
A pályázatot a Jászberény Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága bírálja el,
a nyertes számára a támogatási összeg a
támogatási megállapodás aláírását követő
két héten belül átutalásra kerül.
A pályázat nyertese a támogatás ös�szegéről – a tábor befejezését követő 30
napon belül – köteles részletes elszámolást készíteni, s azt a Humán Erőforrás
Bizottság részére megküldeni.
Bírálati szempontok:
• a nyári napközis tábor időtartamának hossza,
• a nyári napközis tábor tervezett tanulói
létszáma, ezen belül a hátrányos helyzetű gyermekek száma,
• a nyári napközis tábor programkínálata, pedagógiai tartalma,
• a nyári napközis tábor költségráfordításának hatékonysága, gazdaságossága,
• a nyári napközis tábor térítési díjának
mértéke.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: Polgármesteri Hivatal Humán és
Önkormányzati Igazgatási Iroda (Tel.:
57/505-750).
Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy tavaszi
lomtalanítási akciót szervez, melynek
alkalmával az érintett területekről a
megjelölt időpontokban elszállításra
kerülnek a háztartásokban feleslegessé vált lomhulladékok. Tájékoztatónk megtalálható a honlapunkon is
(http://vvzrt.hu), illetve a Berénycafé
(http://berenycafe.hu) oldalán is. Az
aktuális utcajegyzéket a Jászkürt Újság
közli mindig.
Kérjük a lomtalanítás során az alábbi
szabályok betartását:
• Lomhulladékok kihelyezésének időpontja: reggel 7 óra.
• Szolgáltatást csak szerződött partnereink jogosultak igénybe venni.
• A háztartásban keletkezett lomot az
ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a
célgépek és a dolgozók könnyen meg
tudják közelíteni, és a rakodás bizton-

vágó- és szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket,
épület bontásból származó hulladékot,
gumiköpenyt, autóbontásból származó
hulladékot, autóroncsokat, elektronikai
hulladékot és zöldhulladékot sem, mert
azokat társaságunk NEM szállítja el.
A lakosság részére lehetőség van
elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, veszélyes hulladék,
gumiabroncs leadására a jászberényi
hulladékudvarunkban.
A lomtalanítás során közterületre
helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak közszolgáltatón
kívül bárki más által történő elszállítása
jogtalan eltulajdonításnak minősül!
Városunk és környezetünk tisztasága
érdekében kérjük önöket, hogy lomtalanítási akció során e tájékoztató szerint
helyezzék ki elszállításra
szánt lomhulladékaikat.
Köszönjük, hogy
igénybe veszik
szolgáltatásainkat !

2018. évi tavaszi lomtalanítás 2. programjának utcajegyzéke
szállítás: 2018. 04. 21. (szombat)
Bajcsy Zs. u., Béla u., Bem József u.,
Csángó u., Déryné u., Dohány u., Fék
u., Fekete u., Fuvaros u., Fürdő u., Gém
u., , Hajnal u., Hegedűs u., Hold u.,
Holló A. u., Ipar u., Jászai M. u., Kálvin
János u., Kard u., Korcsolya u., Kossuth
Lajos út, Kőkép u., Lant u., Lehel Vezér
tér, Mozdony u., Pajtás u., Palotai J. u.,
Patkó u., Pesti u., Pipacs u., Rákóczi út,
Róka u., Szarvas u., Széchenyi tér, Szent
László u., Szentháromság tér, Szerecsen
u., Szív u., Szövetkezet út, Thököly út,
Traktor u., Tulipán u., Vaspálya u., Vécsey E. u., Villany u., Viola u., Vörösmarty u., Álmos u., Árok u., Balaton
u., Bokor u., Cserepes u., Damjanich
u., Deák F. u., Diófa u., Faiskola u.,
Fátyol u., Fillér u., Futó u., Füst u.,
Gyalu u., Gyöngy u., Gyöngytyúk u.,
Horváth P. u., Jászváros u., Juhász u.,
Kápolna u., Kéve u., Kígyó u., Körte
u., Kötő u., Medve u., Méntelep u.,
Nyíl u., Repce u., Sarkantyú u., Sáros-

ér u., Sátor u., Suba u., Szél u., Szelei
út, Tamás u., Temető u., Tompa M. u.,
Tört u., Zrínyi M. u., Alsócsincsapart
u., Aprítógégyár u., Átjáró u., Berze N.
J. u., Boróka u., Botond u., Buzogány
u., Cimbalom u., Csengő u., Csóka u.,
Csokor u., Dembinszky u., Derkovits
Gy. u., Dr. Varga L. u., Egér u., Eke
u., Elefánti u., Felcsőcsincsapart u.,
Felsőmuszály, Fiastyúk u., Gerevich A.
u., Göncöl u., Gyanta u., Gyöngyvirág
u., Hatvani út, Hentes u., Herkules
u., Hétvezér u., Hunyadi J. u., Ilona
u., Jászkürt u., Jedám u., Jókai M. u.,
Karabély u., Kerékgyártó u., Kertész u.,
Költő u., Lagzi u., Líceum u., Liget u.,
Mályva u., Mártírok útja, Móczár M.
u., Nádor u., Nagyér u., Nap u., Nefelejcs u., Öntő u., Pákász u., Palánka
u., Pethes I. u., Pipa u., Riszner sétány,
Sánc u., Serház u., Sómérő u., Sportpálya u., Szekér u., Szent F. u., Szilvás
dűlő, Szőlő u., Szúnyogos u., Tarnai A.
u., Téglagyár u., Tejút u., Toborzó u.,

Emlékezés

Emlékezünk
Egy éve, hogy nincs velünk
a szeretett férj, -édesapa

Sárközi István

Életének
76. évében elhunyt

Dinai Józsefné

ságosan, és balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen.
• A lomtalanítás során a nagydarabos,
azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra.
Az apróbb méretű lomokat kérjük
zsákban, vagy dobozban kihelyezni a
szétszóródás megelőzése érdekében.
• A kikészített lomokat a közszolgáltató
kizárólag a jelzett időpontban szállítja
el. A később kirakott hulladékot a közszolgáltató nem szállítja el.
• Az egyéb módon kihelyezett hulladék
nem kerül elszállításra.
A lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási hulladékot, veszélyes anyagot
tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes
anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat,
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot,
olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes
eszközöket (injekciós tűk, fecskendők,

Berecz János
1934-2017

(1942 - 2018)
Temetése április 23-án, hétfőn
13 órakor lesz Jászberényben,
a Szent Imre temetőben.
A szentmise reggel
7 órakor kezdődik
a Nagytemplomban.

„Telnek a napok, a hetek,
a hónapok, hiányzik valaki,
aki örökre itt hagyott.
Az élet csendesen megy tovább,
de fájó emléked elkísér egy életen át.”

Gyászoló család

Szerető családod

halálának 1. évfordulójára

csonti
1944-2017

Bennünk él egy arc,
egy meleg tekintet,
egy simogató kéz,
egy sóhaj, egy lehelet,
Bennünk él a múlt,
a végtelen szeretet,
amit tőlünk senki
el nem vehet.

Üstökös u., Varjú u., Varró u., Víz u.,
Vízöntő u., Zagyvapart u., Zagyvaparti
tanyák, Zenész u.

Változik a hulladékszállítás
A Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Önöket,
hogy május 1-i
ünnep miatt

Jászberényben a hulladékszállítás
az alábbiak szerint alakul:

2018. 04. 28. szombat: keddi program szerint
2018. 04. 30. hétfő: hétfői program szerint
2018. 05. 1. kedd: szállítás szünetel
Kérjük, a hulladékgyűjtő edényeket a megjelölt napokon reggel 6.30-ig kihelyezni.

Köszönetnyilvánítás

Sas László
1936-2018
nyugalmazott tanár

„Elmentem, mert mennem kellett,
de a szívetek mélyén örökké
veletek leszek.”
Legyen e pár sor köszönet és hála
mindazoknak, akik
tiszteletük jeléül részvétüket
fejezték ki, mély fájdalmunkban
bármi módon osztoztak.
„Az igaz ember eltávozik,
de a fénye megmarad.”
Gyászoló család

Város

2018. április 19.

Akik papírban utaznak
 folytatás az 1. oldalról
A vállalkozás fő tevékenységi köre
főként hullámpapírlemez-feldolgozással történő csomagolóanyag-gyártás, de
papír és habfólia kombinálásával is készítenek csomagolóanyagokat, belső betéteket. A dobozokat kérésre feliratozzák
is, digitális hat színű, illetve flexo négy
színű nyomdatechnikai eszközeikkel.
A digitális nyomdával szinte bármilyen
anyagú – fém, fa, üveg, papír –felületre képesek nyomtatni. Csomagoló eszközöket ipari és kereskedelmi célra is
gyártanak, megrendelés szerint képesek
egyedi és tömeggyártásban dolgozni. A
méretben is teljesen rugalmasak, a pici
telefondoboztól az akár egy kerékpár
becsomagolására alkalmas nagy csomagolóanyagig mindent képesek elkészíteni. Dobozaikat használják tészta, bor,
szög, autóalkatrész, elektronikai cikkek
csomagolására és bármilyen meglepő,
készítettek már papírból koporsót is. A
felhasznált anyag nagy része újrahasznosított papír. Az itt termelődő hulladék,
beleértve az irodai papírokat is, száz százalékban újrahasznosul.
Megrendelőik körét nyolcvan százalékban a multinacionális cégek alkotják.
Napi három kamionnyi terméket szállítanak be az Electrolux jászberényi gyá-
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3. oldal

Bronzkori lelet a város határában
Körülbelül 3300-3500 éves, késő
bronzkori emberi maradványokra
bukkantak Jászberény határában a
szolnoki Damjanich János Múzeum,
a jászberényi Jász Múzeum és a Civil
Régészeti Alap munkatársai.
m. t.

rába, de állandó vevőik a nyíregyházi és
a romániai Electrolux is. A Bosch-al jó
egymillió eurós forgalmat bonyolítanak,
szállítanak a Dometicnek, valamint jeles
német, svéd és egyéb európai nagyvállalatoknak. Magyarországon 100-120
állandó vevőjük van.
A versenyképességnek köszönhetően a növekedés folyamatos, ezt az
állítást bizonyítja, hogy tavaly mintegy
200 milliós növekedést könyvelhettek
el. Ezzel 800-850 millióra tehető az éves
árbevétel.

Független egységként két családi
kézben lévő kiskereskedelmi boltot is
üzemeltet a kft. Egyik a piacon, a másik benzinkút mellett található. Itt nem
csupán saját termékeket, de egyéb helyekről beszerzett csomagolóanyagokat
is árulnak.
A Gábor-Pack Kft-nél jelenleg ötvenöt ember talált munkát, de mint
sok jászsági cég, a csomagolóüzem
is munkaerőhiánnyal küzd. Mint az
üzembejárás során tapasztalhattuk, modern robotgépek helyettesítik az emberi
erőforrást, melyekkel lehetőség szerint
igyekeznek tovább bővíteni a gépparkot.
Óriási probléma, hogy kétkezi munkára
egyre kevesebben jelentkeznek. Az ügyvezető elmondta, hogy az automaták
kezelésének betanítása is gondot jelent,
több hónapnyi időt vesz igénybe az emberek oktatása.
A munkafolyamatok megtekintését
követően az irodába visszatérve a polgármester azzal a hírrel örvendeztette meg
az ügyvezetőt, hogy egy sikeres TOP-os
pályázatnak köszönhetően az üzemhez
vezető út egészen a logisztikai központig még ebben az évben megújul. Szabó Gábor helyeselte a rekonstrukciót,
hiszen a jelentős kamionforgalom miatt
szükséges a jó minőségű út.

Gulyás András Zoltán, a Jász Múzeum régésze elmondta: a város határában egy induló beruházás helyszínén
végeznek mentő feltárást, amely a
tervek szerint kedden ér véget. Hozzátette: először úgy tűnt, hogy egyszerű
hulladéktároló gödrök vizsgálatára nyílik lehetőség a helyszínen, nem számítottak bronzkori lelőhely felfedezésére.
A feltárás során a felszín alatt, több
mint egy méter mélyen, összesen hat
ember maradványaira bukkantak, de
edények, kerámiadarabok és állatcson-

tok is előkerültek. Az úgynevezett halomsíros kultúra emlékét találták meg a
régész szerint, aki elmondta: a lelet tanúsága szerint keveset törődtek a nagy
valószínűséggel legyőzött ellenségeik
holttestével, erre utalhat a csontmaradványok rendszertelen elhelyezkedése.
Az egyik hulladéktárolóban mintha kosárba, vagy zsákba rakták volna
az összetört emberi maradványokat,
amely mellett egy teljes lábat és egy ko-

ponyát is találtak. A másik hulladéktárolóban hason fekvő ember csontvázára bukkantak, a harmadik szélén talált
emberi maradványok feltárása pedig
folyamatban van. A gépi munkák során
is előkerültek emberi maradványok.
Gulyás András Zoltán elmondta: a leletek a Jász Múzeumba kerülnek, később
feldolgozzák, és részletesen megvizsgálják azokat.
(Forrás: MTI/Jászkürt Újság)

Sokan kipróbálták és megismerték
 folytatás az 1. oldalról
A pék tanulók szorgoskodtak az első
teremben. Itt készült a süteménytészta,
illetve művészi gondossággal díszítették
a mézeskalács-figurákat. A kész termékeket szintén érdemes volt megkóstolni.
A szomszédos tanterembe inkább a
műszaki affinitású gyermekek időztek
többet. Lehetőség volt megismerkedni a
műszaki rajzolás fortélyaival, kipróbálni
a digitális képalkotás technikáját.
A kereskedők tantermében a csomagolástechnológiáról, a textilek világáról,
a pénzügyi folyamatokról szerezhettek

ismereteket a látogatók. Kipróbálhatták
a pénztárgépeket, megcsodálhatták a
művészi módon csomagolt termékeket,
sőt a vállalkozó kedvűek el is sajátíthattak néhány csomagolási trükköt. Furfangos feladványok megoldásával áruismeretből is próbára tehették magukat a
jelentkezők.
Talán nem túl meglepő, hogy az
idei Szakmák Éjszakájának is a szépészeti osztály tanulói voltak a sztárjai. A
hat órai kapunyitás után gyorsan helyet
foglaltak a fodrászszékekben a szépülni
vágyó lányok, hogy néhány perc eltel-

tével valóságos frizurakölteményekkel
megszépülve lépjenek át a körmösök
asztalához. A végzős tanulók szintén a
szakma szeretetéről számoltak be kérdéseimre válaszolva.
Az egykori technikateremből kialakított műhelyek elsősorban a fiúkat
késztették nézelődésre, az eszközök kipróbálására. Itt lehetett fúrni, faragni,
hegeszteni, tekercselni, fába mintákat
égetni, motorok titkaiba betekinteni.
Az autók szerelmesei az udvaron kiállított gépkocsi működését tanulmányozhatták szaktanár segítségével.
Az intézmény igazgatója, Tamás
Zoltán pozitívan értékelte az eseményt.
Elmondta, hogy 122 látogató érkezett, mely létszám alacsonyabb mint a
megelőző években, de mindez a több
évközi hasonló rendezvénynek köszönhető. A városi szakmaválasztó nap, a
nyílt napok, a pályaválasztási napok
mind-mind hasonló célt szolgálnak. A
Szakmák Éjszakájára inkább azok látogatnak el, akik döntésük megerősítését
várják az eseménytől. A tíz órakor záródó interaktív kiállításnak hét-nyolc óra
között volt a legtöbb látogatója. Legnagyobb érdeklődés a szépészeti szakma
iránt volt, mely híven tükrözi az iskolai
jelentkezések számát is. Tamás Zoltán
hozzátette, jövőre az itt bemutatott
szakmák mellett kőműves képzést is
indít a szakképzési centrum Klapka
György intézménye.

4. oldal

Fórum
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Aprítósok nosztalgiabulija

Az Aprítógépgyár hős korszakának
volt dolgozói, jellemzően az őket
összefogó közösségi oldal csoportjának tagjai találkoztak április 14-én,
szombaton az Aranysas Rendezvényházban és töltöttek el egy nosztalgikus délutánt egymással.
Demeter Gábor
Az 1951-ben alapított Aprítógép
gyár a rendszerváltás előtti magyar
egyedi gépgyártás zászlóshajója volt.
Fénykorában, évtizedeken át ezer embernek biztosított munkalehetőséget és
biztos megélhetést. Akkoriban egyfajta
életérzést, összetartozást jelentett Jászberényben „Aprítósnak” lenni.
Dobó Erzsébet is közéjük tartozott,
akinek – Baráth Évával karöltve –, főszerepe volt a szervezésben, és igen kellemes emlékei vannak arról a korszakról, ami életének e részéhez köthető.
Az elmúlt évben egy fényképválogatás
alkalmával úgy gondolta, a sok-sok
szép emlékű régi fotó közül megoszt jó
néhányat egy közösségi oldalon, amelyeket többen örömmel fogadtak. Azután, ha már úgy is ott voltak a képek,
alapított egy csoportot Aprítógépgyár
volt dolgozói elnevezéssel, amihez mostanáig 511-en csatlakoztak. Ebből már
egyenesen következett, hogy lenni kell
egy találkozónak, nosztalgia bulinak.
Eldöntötték, megszavaztatták, megszervezték és össze is jöttek 115-en erre
a nosztalgikus eseményre.
Gyárlátogatással indult a délután, a
társaság egy része visszatért valamikori
munkahelyére. A régi arcok a gyárban,
az egykori dolgozók, újra a jól ismert
üzemekben sétálhattak. Minden lépésnél ismerős helyek és hozzájuk fűződő
emlékek köszöntek vissza rájuk.
A találkozó színhelyén innen-onnan előkerült régi „Aprítós” relikviák,
zászlók, feliratos ponyvák, kitűzők fokozták a nosztalgikus hangulatot. A
termet folyamatosan betöltötte a megismerés, a felismerés örömteli hangulata. Volt, aki több mint negyedszázada
nem találkozott egykori munkatársaival. Most öröm, mosoly és könnycsepp
is kísérte az öleléseket, üdvözléseket.
Mindenki kereste, várta kivel találkoz-

hat még. A nyitóbeszédeket követően
az összegyűlt társaság tagjai bemutatkoztak néhány mondat erejéig, hiszen
több generáció képviselői is helyet
foglaltak az asztaloknál. Közben régi,
többségében fekete-fehér fotók kerültek kivetítésre, jó másfél ezer, melyeket
elnézve sokan találgatták vajon kiket is
ábrázolnak, hol és mikor készülhettek?
Az asztaloknál további közös képek kerültek elő, felidézve azokat a munkatársakat is, akik nem voltak jelen.
– Emlékszel rá? Mit tudsz róla?
Azóta nem is láttam! – Ezeket a mondatokat többször lehetett hallani. A
valamikori Aprítós dolgozók emlékei
és élményei az idők folyamán semmit
sem halványultak, a vendégek között
egykori vezérigazgatótól a szakmunkásig mindenki megtalálható volt. Együtt
emlékeztek a csodálatos évekre, sok
ügyes kezű emberre, a jól végzett munka megbecsülésére, vezetők és munkások elismerésére, brigádok eredményeire, az együtt töltött időkre. Akkor
– mint elmondták –, olyanok voltak,
mint egy család és az semmihez sem
hasonlítható.
A vacsorát a gyár képével díszített
óriás torta felszeletelése követte, majd
a közös pezsgőzés sem maradhatott el.
A zenészek jó hangulatot teremtettek, a
táncdalok, régi slágerek, szívet melengető dalok táncra perdítették a társaságot. A találkozó résztvevői késő estébe
nyúlóan megmutatták, hogy nemcsak
a kezük szorgalmas, de lábaik is tudják
még szaporán ropni.
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Országos tisztújító küldöttgyűlés
 folytatás az 1. oldalról
Külön gratulált a múzeumigazgató asszonynak a közelmúltban átvett
állami kitüntetéséhez, illetve emlékeztetett, hogy tavaly a Nagy Imre emlékplakettet adták át részére. Fekete Miklós levezetőelnök a napirendi pontok
elfogadására és az egyéb protokolláris
feladatokról való szavazásra kérte a 38
küldöttet a gyűlés hivatalos részének
nyitányaként. Tájékoztatott, hogy az
összejövetel célja nemcsak az elmúlt
mozgalmas három év lezárása, de feladatuk a tisztújítás is. Elmondta, az idő
előrehaladtával a forradalom tevékeny
résztvevői, a társaság alapítói létszámukban lassan megfogyatkoznak. Az
aktív tagok legtöbbje még gyermek volt
a forradalom idején, mely fontos mérföldköve volt hazánk történelmének, és
amely meglapozta a ’89-es rendszerváltást. Fontos, hogy a több mint négyszáz főt számláló társaság megőrizze
cselekvőképességét, továbbörökítse a
megszerzett tudást. Kérte a jelenlévőket, főhajtással emlékezzenek a közelmúltban elhunyt nyolc tagtársra.
A következőkben Balahó Zoltán
néhány gondolat erejéig kiegészítette
az előzőleg írásban átnyújtott elnökségi beszámolót. Kiemelte, számtalan
megoldandó probléma – például a
viszonyok tisztázása, az utódlás kérdése, fiatalítás – jelen van a huszonöt
éves társaság életében, de ezek ellenére sikerként könyvelhető el az elmúlt
negyedszázad. A taglétszám enyhe
emelkedést mutat, komoly anyagi és
szellemi keretek között a programok
száma is növekszik. Az országos programok immár évtizedes hagyományokra
nyúlnak vissza, a helyi szervezeteknél is
rengeteg a visszatérő esemény. Konferenciák, túrák, tanulmányutak, koszorúzások, emlékjelek és táblák állítása,
előadások sokasága teszi élővé a társaságot. A társadalom különböző szegmenseiből érkező tagok összetartását egy
közös cél tartja egyben; a forradalomról
érthető képet közvetítve megismertetni az érdeklődőkkel Nagy Imre politikai pályafutását. A tudás átadásának
többféle módja létezik. Az Örökség
című lap nyomtatott formában, míg
a folyamatosan frissülő honlap digitá-

Rövid hírek

Kyokushin karate. Nagyszerűen szerepeltek a Yakuzák SE versenyzői a Veszprémi Arénában rendezett
Kyokushin Karate Diákolimpia döntőjében. Agócs Tibor tanítványai 10 arany-,
4 ezüst- és 3 bronzéremmel tértek haza
Jászberénybe. Aranyérmes lett: Notheisz
Janka, Móczó Milán, Gál Barnabás,
Szabó Liza, Mező Lili, Kerekes Réka,
Danka Hunor, Lendvai Levente, Kiss
Milán Rokkó. Szabó Zsófia tanítványa
Soós Csenge pedig kataban állt a dobogó
legfelső fokán. Ezüstérmes lett: Palásti
Krisztián, Lendvai László, Treba-Kovács
Kíra és Móczó Márk. Bronzérmet Kiss
László Mátyás, Baráth Zille Veronika és
Szajka Bendegúz érdemelt ki. Emellett
a diákolimpia döntő legeredményesebb
egyesülete a Yakuzák SE lett.
Női labdarúgás. A Jászberényi FC
női labdarúgócsapata a Pest megyei bajnokságban múlt heti hazai siker után
Valkó vendége volt. A berényi lányok
Sipos Anikó góljával 1-0 arányban nyertek és továbbra is ők vezetik a Keleti csoport tabelláját.

Zenetanárt keresünk

alapfokú művészeti iskolába,

billentyűs tanszak és szolfézs oktatására.
Érdeklődni: 06-30-9-522-345

lisan nyújt tájékozódási pontot. Sokat
köszönhetnek a helyi lapoknak is, akik
tudósításaik révén tájékoztatnak a helyi
szervezetek munkájáról, tevékenységéről. Kiemelt feladat a fiatalok bevonása,
mely reménykeltően jól alakul.
A napirend következő pontja szerint a társaság pénzügyi helyzetéről
Haas Péter számolt be. Kifejtette, a
szervezetnek nincs tartozása, a fő programokhoz elegendő volt az évi ötmillió forintos támogatás és a tagdíjakból
befolyó összeg. Széchenyi László a felügyelőbizottság jelentését közvetítette.
Elmondta, hogy a társasági törvényt
és a pénzügyi szempontokat a társaság
betartotta. Megköszönte a helyi szervezeteknek a színvonalas konferenciákat,
a méltó megemlékezéseket, valamint a
sikeres könyvkiadást. Kiemelte a helyi
média jelentőségét az egyes városok
szervezeteinek segítésében.
Balahó Zoltán a 2018. évi programtervet egészítette ki szóban. Tájékoztatott, hogy a programot a helyi
szervezetek által benyújtott programtervezetekből a tervezett bevételek
tükrében állítják össze, amely a szűkös
anyagi keretek miatt nem egyszerű feladat. A nagy programok szándék szerint idén is megvalósulnak. Kiemelte:
már sínen van például a snagovi tanulmányút, melyre negyvenhatan jelentkeztek.
Kérdések, vélemények, hozzászólások idején hallhattunk két új alapítványi programról. Az egyik július 14-én

az Akadémiára tervezett konferenciáról
szól, amely a Nagy Imre per nemzetközi visszhangját veszi górcső alá. Másik
kezdeményezésük az ifjúságot célozza.
Egymillió forintot ajánlottak fel iskolai osztályoknak tanulmányi kirándulásra. Továbbá felvetődött Nagy Imre
kommunizmusa tisztázásának igénye,
szoboravatás, a vidéki forradalmi eseményekkel kapcsolatos tanulmányok,
visszaemlékezések kötetbe rendezése.
A következő napirendi pont szerint
megválasztották a szavazatszámláló bizottságot, lemondott a régi elnökség és
meghallgattuk a jelölőbizottság előterjesztését a jelöltekről. A szünetet követően megalakult a héttagú új elnökség,
megválasztották az új tisztviselőket.
Elnöknek ismét Balahó Zoltánt választották.
Ebéd után a Jászsági Hagyományőrző Egylet viseletbemutatóját tekintették meg a résztvevők, majd a Városháza falánál koszorúzással emlékeztek
1956 mártírjaira. Koszorút helyeztek
el a forradalom 60. évfordulójára készített emlékműnél, valamint a mártírok
táblájánál. Itt Besenyi Vendel az 1956.
november 4-én Jászberényben történt
eseményeket idézte a tiszteletadók emlékezetébe. A Lehel Vezér Gimnázium
falán elhelyezett Donát Ferenc emléktáblánál ugyancsak a szervezet helyi elnöke szólt néhány szót. A ceremónián
részt vettek Donát Ferenc családtagjai,
akik koszorú elhelyezésével tisztelegtek
ősük előtt.

Nagy Jeges Nap harmadszor
Harmadik alkalommal rendezte a
Cori-Kör alapítvány a „Nagy Jeges
Nap” címen ismert ovi-kori program
szezonzáróját a jászberényi fedett
műjégpályán, április hatodikán.
Marton Villő – Semko Danyil jégtáncosok látványos kűrjükkel adták
meg a kellő hangulatot a műjégpálya
küzdőterén. A bemutató után pedig
a város 10 óvodáinak apró korisai vonultak a jégre, hogy egy minivetélkedő
keretében mutassák be tudásukat.
– Nagyon fontos rendezvény ez
számunkra, hiszen az óvodások számot
adhatnak arról, hogy mit tanultak az
elmúlt hónapokban. Az is lényeges,
hogy mindezt szülők, ismerősök előtt
tehetik meg, így szinte családi programmá kezd válni rendezvényünk.
Ezúttal is gondoskodtunk arról, hogy
az esemény jó hangulatát a meghívott
vendégek biztosítsák – mondta el Hering Antal vezetőedző.
Irányítása mellett legelőször – az
óvodák „versenyzői” külön-külön csoportban – a bóják között lavíroztak. Az
egylábon való korcsolyázás sem okozott gondot az ovisoknak, láthatóan
élvezték ezt a gyakorlatot is. A hátrafelé
való korcsolyázás is látványos és főleg
humoros volt. A jégpálya közepén egy-

más után fogtak jeget a kicsik, jókedvre
derítve egymást és a nézőtéren őket biztató szülőket is.
Amíg az ovisok „ivószünetet” tartottak, Lőrincz Hanna (12) és Megyik
Balázs (11) UP műkorcsolyázók bemutatóit láthattuk, a díjátadó előtt pedig
Hortobágyi Dominik (12), hatszoros
magyar UP bajnok műkorcsolyázó
kápráztatta el a jelenlévőket a James
Bond filmek zenéjére készült rövidprogramjával.

Korcsolyaoktatás, tehetséggondozás,
testi-lelki egészség gyerekeinknek

Kérjük, támogassa adója (SZJA)
1%-ával az Ovi-Kori Program
megvalósítását!

Cori-Kör Alapítvány
Adószám: 18728127-1-16
Köszönjük!
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A jászberényi térségben is
fejleszti hálózatát az Invitel
Legyen szó saját, vagy pályázati források bevonásáról, az ország számos
településén helyi szolgáltatóként jelenlévő Invitel számára régóta kiemelkedő fontosságú törekvés, hogy
folyamatosan fejlessze hálózatát és
termékeit. Mindez egyszerre jelent
technológia-váltást és a helyben élők
mindennapjainak megkönnyítését,
hiszen az elérhetővé váló gyors internetnek köszönhetően új lehetőségek
nyílnak meg az élet számos területén
úgy a munkában, mint a szórakozásban, de akár a tanulásban is.
Gyors internet még több helyen
A Szupergyors Internet Program
keretében az Invitel nyerte el többek
között a Jászberényi
járás fejlesztését, így
ebben a térségben
is egyre több helyen
elérhető lesz a nagy
sebességű internet
szolgáltatás. A fejlesztések során az
Invitel tisztán optikai alapú – szaknyelven ’GPON’
– technológiát alkalmaz. Az optikai szálat egészen az előfi-

zetők otthonáig elvezetik, mely hosszú
távon a legkorszerűbb megoldást nyújtja a helyiek, az itt működő kisvállalatok
és közintézmények számára. Az érintett
lakosságot e-mailben és postai úton is
tájékoztatta a társaság, de az érdeklődők a www.invitel.hu/szechenyi2020
oldalon további hasznos információkat
találhatnak a fejlesztésekről.
Igényekre szabott sávszélesség
Az Invitel tapasztalatai szerint egyre többen vannak azok is, akik csak internet szolgáltatást szeretnének igénybe
venni, éppen ezért idén tavasszal nekik kedvez a társaság: 1 éves határozott
idejű szerződéssel technológiától függően, már havi 1990 Ft-ért elérhető a

cég akár 30 Mbit/s kínált sávszélességű
netcsomagja új kisvállalati- és e-számlát választó lakossági ügyfeleknek egyaránt.
(x)
Az Invitel munkatársai a jászberényi Invitel Pontban (Alsó
csincsapart u. 2.) készséggel tájékoztatják a szolgáltatások iránt
érdeklődőket. A lakossági ajánlatokról a 1288-as telefonszámon, a
kisvállalatiakról a 06 80 881 881es, percdíjmentesen hívható zöld
számon kérhetnek felvilágosítást,
a www.invitel.hu weboldalon pedig további hasznos információkat találhatnak.

www.jku.hu
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Jászberény, Nagykátai út 17., Tel.: 57/415-070 • Nyitvatartás: H-P 8-18, Szo:8-14, V: 8-12
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2018.

A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének Városfejlesztési
Bizottsága társasház homlokzat felújítási pályázatot hirdet.

A támogatás célja, hogy a Jászberény
város közigazgatási területén található, a
társasházi Alapító Okiratban osztatlan
társasházi közös tulajdonban lévőként
meghatározott társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzatának, külső szerkezeteinek felújítását elősegítse.
A pályázatra elkülönített rendelkezésre álló összeg: 2018. évre bruttó
5.000.000 Ft. Pályázatonként maximum
bruttó 5.000.000 Ft támogatás igényelhető. A támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a.

Támogatható felújítások, tevékenységek - elszámolható költségek:
Utólagos hőszigetelés; homlokzati nyílászárók cseréje; homlokzati felület színezése; homlokzat felületképzésének
megváltoztatása; erkélyek, függő folyosók felújítása; tető héjazat csere; bádogos
szerkezetek felújítása; cseréje.
A pályázatra jogosultak köréről, a
támogatási feltételekről, a támogatás
formájáról, odaítélésének feltételeiről, a
pályázat tartalmáról, a támogatás folyósításának feltételeiről; a pályázatok benyújtásáról a részletes pályázati kiírásban
olvashatnak a www.jaszbereny.hu honlapon. Ugyanott a pályázati adatlap és mellékletei is letölthetőek, illetve személyesen átvehetők a Városfejlesztési Irodán.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. (hétfő) 15 óráig.
A pályázat benyújtásának helye:
Jászberényi Polgármesteri Hivatal, 5100
Jászberény, Lehel Vezér tér 18. 43. sz. iroda. A pályázat elbírálásának határideje: a
pályázat benyújtását követő maximum
45 napon belül. Indokolt esetben egy
alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható. A hiánypótlásra rendelkezésre álló idő: 10 munkanap.
A Városfejlesztési Bizottság döntéséről a pályázók levélben értesülnek.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Városfejlesztési Iroda ad (telefon:
57-505-784) Ügyfélfogadási idő: h., k.,
p.: 8-11.30 óráig, sze: 8-11.30, 13-16
óráig.

Eredeti, svéd
Lindab minőség!

27%

Tavaszi
ereszcsatorna
akció!

Jászberényben, főtéren

társasházi lakást
vásárolna magánszemély.

minden Rainline
termékre

Tel.: 06-20/566-1259.

20% engedmény

cserepeslemezekre

és síklemezekre!
Ingyenes kiszállítással és
helyszíni lerakodással!

Nagy Kft.

Jászberényi
telephelyre

C+E kategóriás
jogosítvánnyal

5100 Jászberény,
Nagykátai út 11.
06-30/370-2257
nagykft@invitel.hu

II. osztályú LTP 45-ös
Lindab TRAPÉZLEMEZEK

1.090 Ft+Áfa/m -től
2

többféle színben a készlet erejéig.

A tájékoztatás nem teljeskörű, az akcióval, valamint
a szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételekről kérjük,
tájékozódjon a felujitas.lindab.hu oldalon.

felujitas.lindab.hu

gépkocsivezetőt

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Érdeklődni

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.

telefonszámon.

Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

keresünk.

+36 20 206 8588-as

csoport

Partner Szigeti Kft.

A
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)
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Marika néni köszöntése Szembesítés két órában

Demeter Vendelnét – született Torma Máriát –, a sokak által az „Anyák boltjából”
ismert egykori kereskedőt, április 12-én 90. születésnapja alkalmából, jó egészséget
és további tartalmas nyugdíjas éveket kívánva, Bohárné Bathó Rozália képviselő
köszöntötte ünnepélyes keretek között, Jászberény Városi Önkormányzata nevében.

Szép magyar
beszéd
Április 6–8. között Kisújszállás adott
otthont az országos Szép magyar
beszéd verseny Tiszántúli fordulójának. A Szent István Sport Általános
Iskola és Gimnázium 7. b osztályos
tanulója Szűcs Emese kiemelt bronz
fokozatú Kazinczy-jelvényt kapott
teljesítményéért.
m. t.
A megmérettetés három napja során – a szabadon választható és a kötelező szöveg bemutatása után – a szervezők több programmal kedveskedtek
a gyerekeknek s kísérőiknek. Pénteken
Sudár Annamária önálló estje Arany Jánoshoz kapcsolódott, majd szombaton
a várost és a gimnáziumot mutatták be.
Este táncház, sorverseny zárta a gyerekek programját, a felnőttek pedig állófogadáson vettek részt. Vasárnap került

sor a Kazinczy-jelvények, emléklapok
és jutalmak átadására a Vigadó épületében.
A verseny névadója, Kazinczy Ferenc szerint „Nemesebb és hasznosabb
foglalatosság nem lehet, mint a hazai
nyelvet a legfőbb tökéletességre vinni.”
Emesét ebben a törekvésében felkészítő
tanárai Fekete Viktória és Szűcsné Fehér
Csilla segítették.

Cement Diszkont
Többféle cement kapható 3190 Ft/q-tól (31,9 Ft/kg)

OSB 6-22 mm-ig készletről kaphatók!

Gipszkarton (2 m x 1,2 m x 0,012 m) 1.120 Ft/táblától (466,6 Ft/m2)
Betonvasak, térhálók, térkövek nagy választékban.
Zsákos- és szigetelő anyagok, kiváló minőségű EPS ragasztó.
Fenyő fűrészáru, zsalukövek, falazó anyagok készletről kapható.
Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

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

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Ceglédi út 5. Tel.: 53/889-102

lem
Szakérte ek
ín
a sz
n.
világába

Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.

T-GRÁNIT Kft.
Minden, ami kőből kivitelezhető!
Egyedi elkészítésű síremlékek
nagy szín- és formaválasztékban.
Épületszobrászat, kandallók,
lépcsők, kőkorlátok, kőcsobogók.

Tóásó Tibor

Jászfelsőszentgyörgy Fő út 25.
Telefon: 30/214-6370

 folytatás az 1. oldalról
A feltett kérdésekre – Ki az, aki önök
között felnőtt? Mi a legfontosabb dolog
az életben? Miért a másikra haragszunk?
– azonban a „szentéletű brigádból” senki nem válaszolt szívesen, így maradt az,
amitől mindenki tartott: a szúrópróbaszerű kipécézés. A személyes, érzékeny
témáknak és a Csernus doktor hitvallását
képező alaptéziseknek köszönhetően lépésről lépésre közeledtünk saját magunk
felé, kezdve a felelősségvállalástól, az önszereteten át a megbocsátásig, és végül az
elengedésig. Boncolgattuk a felnőtt lét
lényegét, az idő fontosságát, a fájdalmas
dolgok kimondásával járó felszabadultságot, és az önszeretethez vezető elengedhetetlen állomásokat, melyek az önbecsülés,
az önismeret és az önbizalom.
Csernus Imre kiemelte, mekkora jelentőséggel bír a későbbiekben, ha
nemcsak másoknak, de magunknak is
megengedjük, hogy önállóan oldjuk meg
konfliktusainkat. A címben megjelenő
megbocsátás és elengedés elsősorban a
saját magunk felé irányuló könyörületességre vonatkozott, mely alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor őszintén,
kíméletlenül meg kell mondanunk az
igazat tükörképünknek. Szó volt többek
között arról is, hogyan kellene megtanulnunk kiállni magunkért, kezelni a haragot, a problémákat, nem a megszokott
látszatmegoldásokkal, hanem úgy igazán, mert „én játszottam el, hogy felnőtt
vagyok, én hazudok magamnak, nem a
másik a hunyó”.

Ha ügyesen szemezgetett a résztvevő, azért egy-két megszívlelendő gondolatot elraktározhatott, de legalábbis
feltehette magának a kérdést, valójában miért jött el erre az előadásra, ami
kezdetnek már jó lehet. Akaratlanul is
felmerül a kétely, vajon beválik-e mindenkinél ez a fajta dorgáló szemfelnyitás, a hétköznapi emberek problémáin
való gúnyolódás, vagy a fennhéjázó,
mindent tudó stílus? Azzal azért érdemes tisztában lenni, hogy számtalan
választási lehetőségünk van a segítségkérésre, és érdemes bátrabbnak lenni

annál, minthogy a várt eredményért
cserébe hagyjuk, hogy megtévesszen
bennünket egy jól csengő név.
Az ellentmondásos érzéseket kiváltó közel kétórás előadás végén azért
látszott a távozók arcán a megkön�-

nyebbülés. Sajnos az már nem derült
ki, hogy ez a nagy igazságok utáni
megvilágosodásnak volt köszönhető,
vagy egyszerűen csak a teremre szálló
negatív hangulat után a kinti világ már
nem is tűnt annyira borzasztónak.

Festői költészet
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
idén is megrendezte költészet napi
rajzpályázatát, melynek a témája ezúttal Szécsi Margit: Fehér galambot
című alkotása volt. A háromszoros
József Attila-díjas költőnő május
28-án ünnepelte volna 90. születésnapját, így a múzeum rá emlékezve
választotta ki a versét.
Szabó Lilla
Elsőként Farkas Edit, a múzeum
igazgatónője köszöntötte a megjelenteket, majd Kerekné Mihalik Judit szólt
Szécsi Margit életéről és a pályázat során meghozott értékelésről.
„Ebben az évben a pályázati kiírásunkban szereplő vers költőnőjének,
Szécsi Margitnak is ezer szállal szövi
át életét a képzőművészet, hiszen ő
maga nemcsak zseniális költő, hanem
grafikus és illusztrátor is volt.” – utalt
az irodalom és a képzőművészet szoros
kapcsolatára Kerekné Mihalik Judit. A
költőnő verseiben megjelenő szóképek
jó lehetőséget adtak a képi megjelenítésre. Rögtön a vers első két sora „Fehér galambot, fekete hollót ingembe
raktam, vigyen a szélben” többeket
megihletett. A fiatalok szívesen nyúltak
az elvont, kissé absztrakt irány felé, sőt
volt, aki annyira elrugaszkodott, hogy
ecsetvonások helyett komplett inget
applikált az alkotói felületre.
A versenyre összesen 63 pályamű
érkezett a Lehel Vezér Gimnázium, a
Liska József szakközépiskola, a Nagyboldogasszony iskola és a Jászapáti
Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola tanulóitól.
Az alkotásokat háromtagú zsűri
értékelte, köztük Farkas Edit múzeumigazgató, Kerekné Mihalik Judit a
múzeum munkatársa, és Bartos Kinga
grafikus. A zsűri elmondása szerint figyelembe vette az egyéni megoldásokat, hiszen a versnek nemcsak a képi
elemeit kellett illusztrálni, hanem vis�-

szaadni annak tartalmát és hangulatát.
Illetve szempont volt a választott technika színvonalas kidolgozása is.
A kritériumoknak számos diák
megfelelt, közel húsz tanuló munkája
pedig a múzeum falait díszítette a kiállítás idejére. A legjobbakat a zsűri díjazásban részesítette. Idén a harmadik
helynek ketten is örülhettek, Deli Nóra
a Jászapáti Középiskola 9. osztályos tanulója és Terdik Vanda a Lehel Vezér
Gimnázium szintén 9.-es diákja. A második díjat Bódi Kittinek a Liska József

középiskola 10. osztályos tanulójának
ítélte a zsűri.
Az első helyezést Szász Tünde 9.-es
tanuló érte el, aki a Jászapáti Középiskolából pályázott. A zsűri értékelése
szerint gazdag színvilágú monotípiát
készített. A figurát és a madarak alakját
aprólékosan kidolgozta és a háttérhez
illően jelenítette meg, így teljesen egyedi alkotást adott ki kezei közül.
Az eredményhirdetés a kiállított
pályaművek megtekintésével folytatódott, ahol kellemes beszélgetés mellett a
nyertesek felkészítő tanáraikkal együtt
örülhettek az elért eredménynek.
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Szólótáncverseny és néptáncünnep
 folytatás az 1. oldalról
Két napon keresztül, többórás blokkokban mutatkoztak
be az ifjú táncosok, az áttáncolt órák számát a hétvégén
megdöntötték. Produkcióik
szakmai értékelését négytagú
zsűri látta el. A szakma elismert képviselői közül Bakonyi Erika néptáncpedagógus,
Németh Ildikó néptáncos,
tanár, Hahn-Kakas István
néptáncos és Szabó Szilárd
néptáncoktató, koreográfus
foglalta el az ítészi székeket.
Értékelésük fő szempontjai az
egyéni előadásmód, a technikai felkészültség és a folklorisztikus hitelesség voltak.
A verseny központi zenekara a Zagyva Banda volt, akik
a kötelező táncokat kísérték.
(Róluk jövő heti számunkban
bővebben írunk – a szerk.) A
szabadon választott kategóriában a Bürkös zenekar is muzsikált.
A várva várt eredményhirdetésre vasárnap délután került sor a fiatal
táncosokkal, pedagógusokkal, szülőkkel zsúfolásig megtelt előadóteremben.
Németh Ildikó, a zsűri elnöke kifejezte
örömét, hogy a táncházmozgalom 70-es
évekbeli indulása óta immár a harmadik
generáció táncosait láthattuk a színpadon. „Hatalmas érték, amit őrzünk,
és ennek a mozgalomnak Jászberény a
bölcsője” – hívta fel a megjelentek figyelmét. Minden résztvevőnek dicsérte
a bátorságát, hogy ilyen nagy számban
színpadra mertek állni és megköszönte a

rendezők kifogástalan munkáját, hiszen
gördülékenyen, következetesen bonyolították le a csúcsforgalmat. A díjazottak
kihirdetése előtt rövid csenddel emlékeztek a megjelentek a hagyományőrzés
két, közelmúltban elhunyt jeles képviselőjére, Borbély Jolánra és Kallós Zoltánra.
A versenyzők különdíjban és
szólótáncosi nívódíjban részesülhettek.
Utóbbit az a táncos, illetve az a táncospár kaphatta meg, aki a versenyben a kiírásnak megfelelően vett részt, és a zsűri
döntése alapján a kötelező és a szabadon

Egy este Bachtól Bartókig
A hatvanéves Palotásy János Zeneiskola ünnepi rendezvénysorozatának
legutóbbi állomásán Sas Dániel, a zeneiskola egykori növendéke, ma pedig már művésztanára adott önálló
hangversenyt április 13-án, a Déryné
Rendezvényházban.

ta be Dani zongorakíséretére, majd a
szünet előtt a billentyűkön megszólaló,
cigányzene jegyeivel ékesített 16. Ma-

választott produkcióban is kimagasló teljesítményt nyújtott.
Városunk fiatal táncosai
szép számmal arattak sikert.
Különdíjban részesült Pernyész
Fanni – Hlavacska Lázár (Árendás
Gyermektáncegyüttes);
Fehér Lili – Horti Máté (Ifjú
Jártató Táncegyüttes) és Fényes Kitti – Halaj Balázs (Ifjú
Jártató
Táncegyüttes).
A
zsűri szólótáncosi nívódíjat
adományozott a következő
táncosoknak: Szőcs Szilárd –
Csomor Zoé (Ifjú Jártató Táncegyüttes); Szűcs Laura (Ifjú
Jártató Táncegyüttes); Antal
Réka – Nagy Marcell (Árendás
Gyermektáncegyüttes);
Nagy Dóra (Jártató Ifjúsági Táncegyüttes); Fődi Eszter – Halaj Vince (Galagonya
Gyermektáncegyüttes). A legjobb kísérő különdíjat Szőcs
Szabolcs (Jártató Ifjúsági Táncegyüttes) vihette haza.
Gál-Dobos Beáta műsorvezető megköszönte a támogatók munkáját, így megemlítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség
Programját, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületet és a Folklór Kulturális Közalapítványt.
A verseny igazi eseménysorozattá
nőtte ki magát, hiszen szombaton kiegészült kézműves foglalkozással és este
táncházzal is, így aki ezen a népművészeti ünnepen a népzene és néptánc kacskaringós, ám tiszta levegőjű ösvényein
kalandozni kívánt pár órára, napra, feltöltődve, meleg szívvel távozhatott.
műsorában talán az volt a nehéz, hogy
ne csak pusztán eljátsszam a darabokat,
hanem visszahozzam általa azt a tüzet,
melyet a szerzője megálmodott, tudatosan elképzelt.”
A Palotásy János Zeneiskola ifjú,

Gergely Csilla
A megjelenteket Virágné dr. JuhászNyitó Klára, a Palotásy János Zeneiskola
tanára és az est műsorvezetője köszöntötte. A hangverseny fényét emelte,
hogy az egyes darabok között érdekes
zenetörténeti kulisszatitkokat osztott
meg a hallgatósággal és az előadót is
többször meginterjúvolta. Az estébe
hajló koncerten talán furcsán hangzott
a reggeli szokásokat firtató kérdés, de
hamar kiderült az apropója. Megtudhattuk, hogy Dani a reggeli kávé után
egy szál cigarettával hangolódik a napkezdésre – bár ez saját bevallása szerint
is igen káros, de már a reggelek részévé
vált –, majd a délelőttöket többnyire
gyakorlással tölti. Naponta körülbelül
négy órát! A gyakorlás első eleme pedig
minden esetben a ráhangolódást segítő
improvizációs játék. Az új darabokat
könnyen megtanulja, a nehézséget a
műhelymunka okozza számára, a darab
részletes kidolgozása, finomhangolása.
A jól kifejlesztett technika mellett azért
tehetségre is szükség van a profi előadáshoz, melyet az est folyamán az ifjú
művésztanár be is bizonyított.
A Bachtól Bartókig címet viselő
hangversenyen elsőként Bach e-moll
Toccata-ját keltette életre a zongorán,
majd Haydn: Esz-dúr Szonátájának
első és második tételét. A folytatásban
szenvedélyes, romantikus alkotások következtek. Niccolo Paganini: Cantabile
című darabjának szólóját Burai Zsolt
Kevin vendégművész hegedűn mutat-

gyar Rapszódia pezsdítette fel a hallgatóságot.
A repertoár Bartók Béla: Három
csíkmegyei népdalával, majd az Allegro
Barbaro-val folytatódott, megannyi érzelemmel és iróniával. Bartók ez utóbbi
alkotása a legkiemelkedőbb életművében és egyben az ellenpólusa is többi
szerzeményének. A grandiózus, élet és
halál harcát felvillantó B.A.C.H. Fantázia és Fúga igazán méltó zárása volt
a repertoárnak. Liszt Ferenc szerzeményében úgy jelenik meg a jó és a rossz
harca, mint Dante Isteni színjátékában, melynek végén a mennyei seregek
győzedelmeskednek.
Amikor leül a zongora elé, már csak
örömzenél, az arcjátékán is jól látható
átéléssel, átszellemüléssel az adott darab hangulata szerint. Ez az egyedi előadóstílusa már most fémjelzi őt, pedig
még pályája elején jár. „Az a jó, amikor
egy darabot úgy tudunk magunkévá
tenni, hogy az valóban megszülessen a
hangszerünkön előadva… A mai nap

23 éves művésztanára pazar estével
ajándékozta meg a hallgatóságot, akik
vastapssal hálálták meg a ritka zenei
élményt.

7. oldal

Programajánló
● Múzeumi Esték
Április 19-én, csütörtökön 17 órakor dr. Sümegi Pál, a Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszékének vezetője tart előadást
Környezeti változások a kőkorban
címmel, a Jász Múzeumban.
● Szeretetkönyv
Április 19-én, csütörtökön 19 órakor Papadimitriu Athina és Kutik
Rezső viszik színre Müller Péter:
Szeretetkönyv című színpadi játékát
a Déryné Rendezvényházban.
● Japán Kulturális Hét
Április 20-án, pénteken 13 órától
a Mangáról és Animéről tartanak
előadást, majd 15 órától Manga
rajzoló workshop lesz a Jászberényi
Városi Könyvtárban. 15.30 órakor
Verseginé Ujhelyi Petra tart előadást
a pop-up könyvekről, 16.30 órakor
pedig Csupics Nikolett mutatja be
a kamishibait, azaz a japán papírszínházat. Április 21-én, szombaton 10 órától Tóth-Vásárhelyi Réka
Katagamitól a kokeshiig címmel
tart előadást, majd 12.30 órakor
és 14.30 órakor kokeshi készítő
workshopot tartanak. A programok
mellett április végéig megtekinthető
a Japán Világörökségről szóló fotókiállítás és a japán kultúrát bemutató tárgyak gyűjteménye a Jászberényi Városi Könyvtárban, a Japán
Alapítvány jóvoltából.
● Megvalósult csodák a Barkók
földjén
Április 20-án, pénteken 17 órakor
tartanak előadást a Barkókról, kézműves népművészeti tárgyakról a
Déryné Rendezvényházban.
● Zrínyi Ilona – monodráma
Április 20-án, pénteken 18.30 órakor Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas
alakján keresztül mutatják be a magyar történelem egyik legbonyolultabb s egyben legvitatottabb korszakát a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Műhelytitkaink
Április 21-én, szombaton 15
órakor a Műhelytitkaink sorozat
következő alkalmával Farkas Edit
múzeumigazgató tart előadást a
temperafestés technikájáról, melyet
ki is próbálhatnak az érdeklődők a
Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában. Az előadáshoz kapcsolódóan
jászsági festők alkotásaiból nyílik
időszaki kiállítás.
● Tavaszköszöntő est
Április 21-én, szombaton 18 órakor a Palotásy János Vegyeskar tartja
tavaszköszöntő hangversenyét a Déryné Rendezvényházban. Vezényel:
Ecsedi Péter karnagy, zongorán kísér: Farkasné Szőke Tünde.
● Jótékonysági bál
Április 21-én, szombaton 19 órakor a Jászberényi Barátok Temploma Közössége szervezi a VIII.
Jótékonysági Bálját a Nagyboldogasszony iskola sportcsarnokában. A
bál fővédnökei Pócs Tibor és felesé-

ge, Ildikó.
● A bolond lány
Április 21-én, szombaton 19 órakor a Körúti Színház művészei mutatják be Marcel Achard: A bolond
lány című krimi-vígjátékát a Lehel
Film-Színházban. Főbb szerepekben: Koncz Gábor, Kautzky Armand, Pikali Gerda, Placskó Emese
és Lipták Péter.
● Down For Whatever koncert
Április 21-én, szombaton 22.40
órakor a Down For Whatever koncertezik a Törpe Klubban. Kapunyitás 20 órától, előzenekarok: Tianse
és Phrenia.
● Családi nap a Föld napján
Április 22-én, vasárnap játékos vetélkedővel várják a családokat a Föld
napja alkalmából a Jászberényi Állat- és Növénykertben.
● Közönségtalálkozó
Április 22-én, vasárnap 18 órakor
a Genezis című filmje kapcsán Bogdán Árpád lesz a közönségtalálkozó
vendége a Lehel Film-Színházban.
● A magyar népesség jelene és jövője
Április 24-én, kedden 17 órakor
a Jászok Egyesülete tartja évi rendes
közgyűlését, majd dr. Tóth Pál Péter
demográfus, az MTA doktora tart
előadást A magyar népesség jelen és
jövője címmel a Pest megyei Megyeházán.
● Drogprevenciós előadás
Április 25-én, szerdán 17 órakor
Szalay Krisztina tart előadást legális
és illegális drogokról, drogfogyasztási szokásokról az EKE Jászberényi
Campusának könyvtárában.
● Szerettem őt
Április 25-én, szerdán 18.30 órakor Györgyi Anna és Szilágyi Tibor
mutatják be a Szerettem őt című darabot a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Don Q – részletek egy lovagregényből
Április 26-án, csütörtökön 18.30
órakor Don Quijote lovagias történetei elevenednek meg a Főnix
fészek Műhelyház színpadán.
● Kockabarátok kiállítás
Április 27-től 29-ig, péntektől
vasárnapig, naponta 10 órától
18 óráig várják az érdeklődőket a
Kockabarátok kiállítására az Ifjúsági
Házba. Az építő pályázatra április
20-ig lehet leadni a Legóból készült
építményeket név és életkor feltüntetésével, három korcsoportban: hat
éves korig, 6-10 éves kor között, 1114 éves kor között.
● Klubkoncert
Április 27-én, pénteken 21 órától
Little G Weevil alias Szűcs Gabesz
koncertezik a Lehel Film-Színház
emeletén.
● Jászsági Amatőr Színjátszó Találkozó
Április 30-án, hétfőn jászsági
amatőr színköri előadásokat tekinthetnek meg az érdeklődők a Lehel
Film-Színházban.

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

Zrínyi Ilona

Klebelsberg Kultúrkúria
április 20., péntek, 18.30 óra

„Európa legbátrabb asszonya” – így beszélnek
róla rajongással a korabeli krónikák.
Zrínyi Ilona szerepében: Juhász Róza

Szerettem őt

Györgyi Anna és Szilágyi Tibor
április 25., szerda, 18.30 óra

Egy fiatal nőt két gyerekkel elhagy a férje.
Árulás? Egy férfi nem vállalja élete
nagy szerelmét, s kiüresedett házasságának
megőrzése mellett dönt. Ki kit árult el?

Don Q – részletek
egy lovagregényből
Compania Sincara (Lipcse, D)
április 26., csütörtök, 18.30 óra
Don Quijote - ahol a megmaradt igazi
lovagok harcolnak a becsületért,
s ahol a szerelem álommá válik.

Autótolvajok

Zentai Magyar Kamaraszínház
május 3., csütörtök, 18.30 óra
A tizenéves
Móninak nem kell
egy kis zűrzavarért
a szomszédba
mennie. Németh
Ákos vígjátékának
szereplői valódiak,
a képzelet szülötteivel való bármely
azonosságuk véletlen egybeesés.

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.
Belépőjegy ára: 1500 Ft, diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft. Jegyárusítás napközben, a Börtönudvarban,
a Kontidetti Kft. irodájában. Telefon: 06-57/400-556. A helyszínen előadások előtt fél órával.
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Sport / Ügyeletek
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Fák ezer virágot bontanak

Ács Tibor

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
április 19. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

április 20. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

április 25. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 21. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

április 26. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

április 22. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 27. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

április 23. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 28. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 24. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

április 29. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
április 21. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Júlia
Jb., Korcsolya 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!

Értékes győzelem Nyírbátorban
Igen messzire, 220 km-re kellett
utaznia Jászberény NB III-as labdarúgó csapatának április 14-én. Szerencsére a hosszú út nem hagyott
mély nyomokat a fiúkban, sőt vidáman térhettek vissza, hiszen mind a
három pontot hazahozták.

Jó idő köszönt be a hét második
felére. Csütörtökön és pénteken megnövekszik a napsütéses órák száma,
akár 19-22 fokot is mérhetünk. Meleg, tavaszi idő jellemzi a hétvégét, néhány fokkal emelkedik a hőmérséklet.
Hétfőn előfordulhatnak záporok, zivatarok, de jelentősebb lehűlésre nem
kell számítanunk.
Április 24-én Szent György napja. Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány ettől a naptól számítja.

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

tavaszi
akácméz vásár!
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Hazai pályán az utóbbi időben
gyengélkedett a JFC, így az itthon elvesztegetett pontokat idegenben kell
összeszedniük. Nem így indult a meccs
Nyírbátorban, hiszen már a második
percben cserére készült Arany László vezetőedző, ugyanis a csapatkapitány, Mile
Krisztián combsérülést szenvedett. Helyét Kis Balázs vette át a védelem tengelyében. A mérkőzés elején mindkét
csapat óvatosan játszott, nem alakult ki
gólhelyzet. Egy jó félóra elteltével aztán a mi fiaink váltottak hamarabb ritmust. Előbb Túri egy labdaszerzés után
remek lövéssel jelezte, hogy nem akarnak gól nélkül hazautazni. Ez gyorsan
be is igazolódott, amikor Lékó középre
ívelését Farkas Patócsnak továbbította,
aki 12 méterről kilőtte a bal alsó sarkot,

0-1. Az 54. percben Patócs szerzett
labdát, amit Lékó
adott át Farkasnak, aki megszerezte csapata második
gólját, 0-2. A vezetés tudatában kicsit
visszább húzódtak
Tisza
Kálmánék,
így több lehetőséghez jutottak a hazaiak, akik egy helyzetet gólra váltottak.
A többi lehetőségük szerencsére elmaradt, így berényi
győzelem született.
Annyi még mindenképpen
hozzátartozik a krónikához, hogy három
büntetőgyanús helyzetünk is adódott,
de úgy tűnik ezt csak szurkolóink látták
úgy, a sípmester viszont nem.
Nyírbátori FC – Jászberényi FC
1-2. JFC: Miski – Lékó, Mile (Kis B.,
2.), Hevesi-Tóth, Fejes – Ludasi (Szabó
T., 85.), Tisza, Túri, Patócs – Farkas J.,
Kürti (Szanyi, 71.). Edző: Arany László.

Bronzérmesek a Harcosok
Jászberény három amatőr jégkorongcsapata közül a Warriors április 13-án,
a jászberényi fedett jégpályán a bronzéremért vívott nagy csatát debreceni
ellenfelével.
ács
Jászberény harcosai, azaz a Warriors
hokicsapata már az előző szezonban
pályázott a bronzéremre az Amatőr
Hoki Liga I. osztályában. A jászberényi
bronzmeccsen Baranyi Ferenc vezető
gólja után azt hittük, hogy sima lesz a
győzelem. A vendégek azonban még az
első harmadban kiegyenlítettek, sőt a
második harmadban előnybe kerültek,
1-2. Nagyobb sebességre kapcsoltak a
Harcosok és rengeteg gólhelyzetet dolgoztak ki. Nagy nyomásukat egy kiállítás követte a cívisvárosiak oldalán, amit
szinte egyből kihasznált a berényi gárda.
Jerkó László a jobboldalról hatalmas
lövést eresztett meg, ami utat talált az
egyébként remekül védő Kubanek kapu-

jában, 2-2. A harmadik etapban is nagy
volt a küzdelem, de sokáig nem bírt
egymással a két alakulat, így a hosszabbítás már lógott a levegőben. Ám 19
másodperccel a vége előtt Jerkó lövése
kipattant, Guba Martin pedig jókor volt
jó helyen és bekotorta a hálóba a korongot, ezzel bronzéremhez juttatva csapatát. Warriors Jászberény - DJKSE
Debrecen 3-2
– Nagyon köszönjük a szurkolóknak,

Fotó: Pesti József
– Az eredménnyel természetesen
elégedett vagyok, a játékunk is javult,
de ettől több kell a következő hazai
meccsünkön, ami Gyöngyösön lesz. A
listavezető Monort fogadjuk, akiknek
szeretnénk megszakítani veretlenségi
sorozatukat – nyilatkozta hazaérkezése után a JFC elnöke, dr. Gottdiener
Lajos.
hogy ilyen nagy számban kilátogattak a
mérkőzésre, és mint 7. játékos hozzásegítettek bennünket a bronzérem megszerzéséhez – mondta a mérkőzés után
Baranyi Ferenc. Természetesen nagyon
boldog volt Guba Martin is, a győztes gól
szerzője, akit egyben a bajnokság legjobb
játékosának is választottak.
– Óriási élmény volt számomra ilyen
közönség előtt játszani, nagyon hálásak
vagyunk nekik. Köszönöm a csapattársaimnak is, hogy az egész szezonban elősegítették eredményes játékomat – nyilatkozta Guba Martin.

Fotó: Gémesi Balázs

Sopronban javítottak kosarasaink
Április 11-én, szerdán hazai pályán
vereséget szenvedett kosárlabda csapatunk a rájátszás első mérkőzésén a
MAFC ellen, így a sereghajtó Sopron
együttesénél készültek kiköszörülni
a csorbát.
á. t.
A házigazdák kezdték ugyan a pontgyártást, mégpedig egy hárompontossal, de a válasz sem maradt el és gyorsan
3-11 állt az eredményjelzőn. Majd szép
lassan tíz lett közte (7-17) ami kitartott
az etap végére is, sőt kettővel szaporodott is, 18-30. A második negyedben is
hasonló volt a forgatókönyv. A Berény
beállt a 10 pont körüli vezetésre, ám a
játékrész végére felélénkült a soproniak
játéka és mindössze négy egység (4852) maradt Lucsicsék előnye.
Úgy tűnik a nagyszünet kedvező
hatással volt a hazai kosarasokra, hiszen
néhány perc múlva egyenlítettek. Szerencsére először Nelson egy duplával,
majd Wallace egy trojkával távolabb
tartotta őket, de nem sikerült nagyobb
távolságot kicsikarni, így csak három
pont előnnyel (67-70) indultak neki a

zárófelvonásnak.
Szerencsére újra beindult a JKSE
gépezete és Nelson triplájával már tíz
volt (69-79) közte. Majd ez is tovább
szaporodott, így elmondható, hogy
remek végjátékának köszönhetően
megérdemelt jászberényi siker született
a hűség városában. Sopron KC - JP
Auto-Jászberényi KSE 77-91 (18-30,
30-22, 19-18, 10-21) JKSE: Nelson

21/6, Rakics 10/6, Wallace 8/6, Lucsics
15/3, Sejfic 23 Csere: Kerpel-Fronius
4/3, Cseh 10, Bazsó -.
Tízre szaporodott tehát a JKSE
győzelmeinek száma, ám a debreceniek rangadót nyertek a fővárosban a
MAFC ellen, így ők is tíz skalppal rendelkeznek. Szombaton épp ők lesznek
a JKSE vendégei, így eldől, hogy melyik alakulat éri el 11. győzelmét.

Fotó: Gémesi Balázs

