Elballagtak a vén diákok

Fotóriportjainkban városunk
középiskoláinak pénteki és szombati
ballagásait örökítettük meg.
Fotóriportok a 2-7. oldalon

Interjú a régi-új képviselővel

A felkelő nap országa

Pócs Jánost a kampány tanulságairól és
az elkövetkezendő időszak teendőiről
kérdeztük.
Interjú a 3. oldalon

A Városi Könyvtár színes programja
közel egy hetet szentelt a japán
kultúra megismertetésére.
Írás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 19. szám (XXX./19.)

Újság
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Jásznak lenni kiváltság

Jászberény város lapja

A Főnix díj ünnepe
Május 4-én, pénteken este az immár
megszokott helyszínen, a Szikra galériában ötödik alkalommal adták át
ünnepélyes keretek között a Jászsági
Menedzser Klub Egyesület által alapított Főnix díjat.
Halász Lajos

273 éve, 1745 május 6-án írta alá Mária Terézia királynő a Redemptiot, a
jászok és kunok szabadságának, kiváltságaiknak visszavásárlását szentesítő okiratot. Erre a jeles történelmi
eseményre emlékeztünk vasárnap délután a Déryné Rendezvényházban emlékünnepséggel, majd koszorúzással és
színielőadással.
Kárpáti Márta
Az ünnepi ceremónia hagyományosan a kapitányok és a történelmi zászlók bevonulásával, a Jászkürt átadásával
nyitott délután négy órakor a Déryné
Rendezvényház dísztermében. Szintén
évekre visszanyúló szokás, hogy a Jász
Himnusz elhangzását követően a Kun

Miatyánk imájának szavalatával köszöntjük a Kunságból érkező vendégeinket. A
város nevében Szatmári Antalné alpolgármester üdvözölte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, a remeptio ténye a
jászság gazdasági sikereinél sokkal jelentősebb esemény, ám azokat a sikereket,
amelyeket ma magunkénak tudhatunk
redemptus őseink alapozták meg. Az önmegváltás olyan társadalmi fellendülést,
gazdasági előremozdulást hozott, amelyek máig hatnak. A jász emberek identitástudatának is jót tett az önmegváltás.
Kialakult az a réteg, amely szívén viseli a
régió, az ország sorsát, s ha kell tetteivel,
anyagi javaival áldoz érte. Őseink példáját követve ma is sokan követik, így közös
erővel tudunk továbblépni.
Bertalan János jászkapitány beszédé-

Mozdulj Berény 4.0
Már negyedik alkalommal hívták
nagy közös edzésre a fitnesz sportágak híveit a Mozdulj Berény szervezői. Május első vasárnapján, ez
alkalommal formabontó módon, a
szabadban, a Nagyboldog iskola udvarán zajlottak a jó hangulatú közösségi esemény programjai.
Demeter Gábor
Sportolással számos betegség kialakulása megelőzhető, valamint nem
csak a szervezetre van pozitív hatással,
hanem az alakot is kiválóan formálja. A
rendszeres testmozgás elengedhetetlen
ahhoz, hogy a mindennapokat jó hangulatban, energikusan és mosolyogva
töltsük el. Ennek, leginkább a hölgyek
körében, igazán közkedvelt sportága,

az aerobik és a belőle kinőtt különböző mozgásformák, amelyek akár hobbiként is űzhetők. A Mozdulj Berény
megálmodói, Borics Andrea és Litkei
Lóránd elmondták, olyan eseményt
szerettek volna szervezni, ahol mindenkit megérint az, hogy mennyire fontos
a rendszeres testedzés az egészséges életvitelhez. Rubint Réka személye és motiváló ereje a legjobb választás volt céljaik
eléréséhez. De ne szaladjunk még en�nyire előre!
László Tünde Zumba órája nyitotta
az mozgások sorát, ami egy táncos koreográfián alapuló fitneszedzés. Lépései
egyszerűek, bárki által könnyen elsajátíthatóak, táncos tapasztalatra nem volt
szükség, így a Zumba igazi parti hangulatban telt.
folytatás a 10. oldalon 
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jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

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

ben az eladatás nehéz évtizedeire, a jobbágysorba süllyedés okaira és következményeire emlékezett beszédében. Ezen a
napon büszkén emlékezünk jász és kun
őseinkre, akik mindent megtettek azért,
hogy megszabaduljunk az elnyomástól.
Példát mutatnak a ma nemzedékének
szabadságszeretetből, kitartásból, ös�szefogásból, bátorságból. Tettük példa a
leszármazottaknak, minden jász lelkületű
embernek, közösségnek.
Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője a köszönet hangján szólt az egybegyűltekhez. Köszönetét fejezte ki Szabó
Tamás polgármesternek, akinek képviselőként benyújtott előterjesztése nyomán a
jászkun redemptiot az országgyűlés nemzeti emléknappá nyilvánította.
folytatás a 2. oldalon 

Muhari lett
a gólkirály
A Jászberényi FC U15-ös korosztályú
labdarúgócsapata meghívást kapott a
franciaországi Le Cellier-ben rendezett
hagyományos nemzetközi labdarúgó
tornára.
Csapatunk március 28-án utazott el
a hajnali órákban és az első jelentősebb
megálló az Allianz Arena volt. A csoport
egy élvezetes idegenvezetés mellett tekintette meg a stadiont, minden hozzátartozó létesítménnyel – lelátó, pálya, öltöző,
játékos kijáró, sajtóhelyiség – együtt. Sok
érdekességet tudtak meg a gyerekek a FC
Bayern csapatáról és a stadionról is. A BL
induló hangjaira felsorakozva a játékos
kijárót is kipróbálták.
A németországi szállásról másnap
reggel utaztak tovább Franciaországba.
folytatás a 12. oldalon 

A Főnix díjat a Jászsági Menedzser
Klub a Jászság gazdasági életének szereplői, tulajdonosai közül kiemelkedő
személyiségeknek ítélik oda. Minden
évben csak egy díjat adnak ki, olyan
köztiszteletben álló gazdasági szereplőnek, aki a társadalmi felelősségvállalás
területén is jeleskedik. A Menedzser
klub tagjainak javaslatára eddig sorendben Kuti Mihály, Ilonka Boldizsár,
dr. Rédei István és Molnár László vehette át az Oszvald Nándor aranyműves által készített serleget. Ez az év annyiban
különleges, hogy a javaslatok alapján a
döntést az immár felszaporodott létszámú díjazottak köre hozhatta és hozta

meg. Ők pedig úgy döntöttek, hogy
2018-ban a Scintilla Kft. tulajdonosa,
Szikra István kezeibe adják át a díjat.
Az est időrendjétől messze elrugaszkodva maradjunk is a díjnál és a
díjazottnál. A laudációra mind a négy
korábbi díjazott felsorakozott, és mint
kiderült, mind a négyüknek volt megható, személyes élménye, kötődése a kitüntetettel kapcsolatban. Kuti Mihály
az első díjazott 45 éve „gyűrűs baleset”
révén került a Jászságba, és azóta végig
szoros munkakapcsolatban állt Szikra
Istvánnal a jászberényi hűtőgépgyárban, ahol mesterük, a villanyszerelőből
lett villamosmérnök nem csak 36 szabadalmával, de életbölcsességével is tanítgatta az ifjú titánokat. Szikra István
a háztartási gépek villamosbiztonságáért felelt – a német szabvány szerint.
Ezért a szorosan vett szakmája mellett
a német nyelvet is kiválóan el kellett
sajátítania, majd az Electrolux cég
érkeztével természetesen az angolt is.
folytatás az 5. oldalon 

Mindenkinek felelőssége van
Rendhagyó keretek között találkozhattak az érdeklődők Pataky Attila rockzenésszel, az EDDA Művek
frontemberével május 3-án, a Déryné Rendezvényház dísztermében.
A művész az élet nagy kérdéseiről,
hétköznapjaink mozgatórugóiról elmélkedett és osztott meg spirituális
gondolatokat a nagyérdeművel.
kazsimér
A Palócz-Bakos Ilona és Detvai
Gyula által szervezett eseményre Pataky Attila ezúttal nem mint énekes,
hanem mint egy, az emberiség jövőjéért felelősséget érző lélek érkezett, aki
dalszövegein keresztül mindig is igyekezett megszólítani a hozzá hasonlókat. „Inog a világ” című előadásában
nem a politikáé és nem is a zenéé volt
a főszerep, így lehetőség nyílt őt job-

- 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!

ban, mélyebbről megismerni, túl a
hangzatos, földönkívülieket felsorakoztató szalagcímeken.
folytatás a 10. oldalon 

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

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

2. oldal
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Liska – péntek, 15 óra

Önkormányzat

2018. május 10.

Jásznak lenni kiváltság
 folytatás az 1. oldalról
Szívet melengetően emlegette azokat a lélekemelő pillanatokat, amikor
a gyönyörű viseletbe öltözött hagyományőrzők jelenlétében a parlament
egyöntetű igennel elfogadta az előterjesztést, és vastapssal jutalmazta a
jászkunok kitartását, hűségét. – Sok
mindent elértünk már a Jászság érdekében, de ettől nagyobbat tenni nem tudunk…Jásznak lenni kiváltság, érték,
amelyet ki kell érdemelni – emelte ki
a képviselő, majd folytatta a köszönetnyilvánítások sorát. Tisztelettel emlékezett jász eleinkre, akik megtartottak
bennünket, jásznak, kunnak, magyarnak. Az ő példájuk segít, hogy ma sem
hagyjuk a mindig egyenes jászmagyar
gerincet megtörni, hitünket veszteni.
Hálát adott a polgármestereknek, pedagógusoknak, az egészségügy dolgozóinak, a rendvédelmi hatóságoknak,
a munkavállalóknak, a cégvezetőknek,

birtok eladását törvénytelennek nyilvánította, az öröktulajdont zálogbirtokká
minősítette, a visszaváltási árat 500
000 rajnai forintban állapították meg.
A lovagrend később szeretett volna
megszabadulni a birtoktól, hiszen nem

hozta a hozzá fűzött gazdasági eredményeket, ezért 1731-ben eladta a Pesti
Invadilusok Házának. A sziléziai háború jelentős összegeket vett ki a Habsburg-házból, ezért a szükség előremozdította az önmegváltás eseményeit. A
jászkunok példaértékű összefogással,

erejüket meghaladóan, kölcsönök segítségével összeszedték az ötszázezer
aranyforintot, mellyel sikerült visszaállítani szabadságjogaikat, amit a 9 pontos redemptios diploma deklarált.
Az ismeretközlő előadást követően
került sor a Jászkunság Hagyományőrzéséért díjak átadására. A kapitányok
tanácsának döntése alapján a kiskun kapitányok díját Hoffmeister Anikó szabadszállási néptánc pedagógus vehette át. A
nagykun kapitányok Kunszentmárton
szülöttének, dr. Barna Gábor egyetemi
tanár, néprajzkutatónak ítélték oda a díjat. A jászkapitányok választottja ebben
az évben dr. Selmeczi László régész. A
Györfi Sándor szobrászművész készítette
díjakat Borbás Ferenc jászkapitány adta
át. A rendezvényházban zajló ünnepséget Horváth Áron szatmári muzsikáját
követően a Jászsági Hagyományőrző
Egylet vezetésével a Szózat eléneklése
zárta.
Az emlékezés a Jászkapitány szobor megkoszorúzásával folytatódott,
ahol a küldöttek elhelyezték a hála
virágait őseink tiszteletreméltó cselekedetei mementójául. A nap eseményeit
a Jászsági Hagyományőrző Egylet A
jász kamukéró avagy történetek Szűcs
Mihályról című tréfás előadása zárta a
Lehel Film-Színházban.

Köszönetnyilvánítás

Emlékezünk

A jászkapitányok díjazottja
Dr. Selmeczi László 1942-ben született Szegeden. Az ELTE néprajz-történelem, illetve régész szakán végzett.
A szolnoki Damjanich múzeum régész
muzeológusaként kezdett dolgozni.
Az idők folyamán régészetből doktori,
majd kandidátusi minősítést szerzett.
Egyetemi docens, habil. 1977-től a
Szolnok megyei múzeumok igazgatóságának vezetője, majd a Művelődési
Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Osztálya vezetőjeként
tevékenykedett. Később a Budapesti
Történeti Múzeum főigazgatójaként
dolgozott. Nyugdíjazásáig a Hajdú-Bihar megyei múzeumok igazgatója. Fő
kutatási területei a jászok és a kunok

Szabó Lilla képriportja

a lelkészeknek, a hagyományőrzőknek.
Az ő tevékenységük tart meg egészségben, bővíti ismereteinket, vigyáznak
ránk, imádkoznak értünk, megélhetést
biztosítanak, múltunkra emlékeztetnek
és jövőt mutatnak.
Borbás Ferenc jászkun kapitány
beszédében a történelmi múltra emlékezett. Az eladatás és az önmegváltás
körülményeit, hatásait taglalta. Szintén felhívta a figyelmet az emléknappá nyilvánítás ötéves évfordulójára és
ugyancsak köszönetet mondott a jász
identitás őrzőinek, tevékeny munkásainak. Reményét fejezte ki, hogy a jövő
generációi is folytatják az újjáélesztett
hagyományokat, az ősökre való méltó
emlékezést.
A köszöntőket követően Horváth
Áron, a televíziós vetélkedőn felfedezett
ifjú cimbalomművész szórakoztatta a
közönséget jászsági dallamokkal.
A Pentz összeírástól a redemptio ünnepéig címmel Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatójának előadását
hallgatta a közönség a továbbiakban.
Az igazgató asszony prezentációja az
eladatást megelőző eseményekre fókuszált. Rávilágított a történelmi viszonyok alakulására, a történelem viharai
által tépázott uralkodóház helyzetére,
mely előidézte a jászkunok eladatását.
Az 1696-os évben már terítéken volt a
legnagyobb koronabirtok eladásának lehetősége, ezért rendelte el Lipót az ös�szeírást, amely felmérte a hármas kerület
vagyoni helyzetét. Három évvel később
került sor az összeírásra, melyet Johann
Christoph Franz Penz egri kamarai prefektus vezetett. A 490 000 kh-on két
mezőváros, 17 falu és 56 elpusztult település és puszta volt. A Jászságban 1155
családot regisztráltak. Az összeírást követően a kiváltságokat 1701 július 1-én
eltörölték, majd a következő év március
22-én eladták a Hármas kerületet a Német Lovagrendnek.
Az 1715-ös országgyűlés a korona-

történelme, kultúrtörténete, régészeti
emlékei, régészeti néprajza. Ötven évvel
ezelőtt elhatározta, hogy életét a jászok
és kunok emlékhelyeinek felkutatásának
szenteli. Ásatási eredményei nemzetközi
visszhangot váltottak ki. Jelentős avar- és
honfoglalás kori lelőhelyeket tárt fel. A
jászkunok néprajzára, régészetére vonatkozó megfigyeléseit, tanulmányait, konferenciák során át tárta a nyilvánosság
elé. Több mint két évtizeden át végzett
feltáró munkát a Jászságban. Nevéhez
fűződik a középkori jász kultúra feltárása és alapos elemzése. Bebizonyította a
jászok és kunok kulturális különbözőségét, önálló hagyatékait. Munkáit több
tucat tanulmány és kötet őrzi.

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Soós Gyula

(90 év)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Szerető családja

Kocsis Antal

halálának 30. évfordulójára.
„Küzdöttél, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted, örökké
szeretünk és nem feledünk Téged.”
Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett férjem,
édesapánk, nagyapánk

Bugyi Imréné
született: Szarvas Júlianna

Szentirmai Szabolcs
életének 78. évében,
hosszú betegség után,
2018. május 3-án elhunyt.
Búcsúztatása saját kérésére
csak szűk családi körben lesz.
Gyászoló család

2018. május 2. napján,
életének 89. évében elhunyt.
„Ha majd alszom zúgó lomb alatt, ne
zavarjátok édes álmomat. Boruljatok le
halkan, csendesen, s gondoljátok, hogy nem
fáj semmi sem. Ha majd rátértek ti is erre
az útra, megyek elétek, találkozzunk újra.”

Gyászoló család

Interjú

2018. május 10.
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3. oldal

Látványos hónapok, évek következnek Klapka – péntek, 17 óra

Jobb lenne elfelejteni ezt a választási kampányt, de mégis kezdjük
ezzel az interjút. Milyen tanulságai
vannak, lehetnek a nyertes számára?
Mondhatnám, hogy szép volt, jó
volt, hiszen én nyertem, ha minden
ellenzéki szavazatot összeadnánk, és
egyik ellenfelem nevére írnánk, akkor
is. Hétezerrel többen szavaztak rám,
mint legutóbb, és ez nagy dolog. Az

nek sem szabadna, hogy rosszindulattal, gyűlöletkeltéssel Magyarországon,
és itt a Jászságban sem célravezető ringbe szállni a választások során.
Önt is bőven támadták. Hogyan
viselte?
Ha engem pocskondiáztak, az
nem volt gond. Politikusnak ezt is el
kell viselnie. Az jobban megviselt, ha
a környezetemet támadták meg alaptalanul. Érdekes az emberi természet,
könnyebben mozdulunk meg valami
ellen, mint valami mellett, amivel pedig szimpatizálunk. Ezért is nagyon
pozitív az a vonulat, ahogyan a választók az elmúlt három választást tekintve a Fideszhez viszonyultak. 2010-ben
még valami ellen, konkrétan a Gyurcsány-rendszer ellen szavaztak, így
lett kétharmadunk. 2014-ben már
a Fidesz eredményeit ismerve kaptunk kétharmadot és most is ez volt

elmúlt nyolc évben számos siker mellett igen sokszor nemet is kellett mondanom. Ezért gondolom, hogy nagy
megtiszteltetés és múlhatatlan felelősség számomra a még több rám szavazó.
Ide kanyarodjunk még vissza,
mert végül is csak nekünk a sajtóban dolgozóknak tűnt úgy, hogy ez a
kampány felülmúlja a korábbiakat is
durvaságban?
Mindenben lehet nézni a szépet
is meg az elfelejthetőt is. Szép és felemelő volt, hogy a mi kampányunkba
önszántából sok fiatal jött, és ha a kört
kitágítjuk, azt tapasztalhattuk, hogy
országosan is nagyon sok fiatal ment el
választani. Eddig az elemzők egy része
azt mondta, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika. Itt valami nagyon fontos változást tapasztalhatunk, amiből le
kell vonnunk a következtetést. Jó az, ha
a jövőnek építkezik egy politikai erő,
adott esetben a mi kormányunk.
Nem akarunk erőszakoskodni,
de mi az, amit inkább felejtsünk el?
Mindannyian
tapasztalhattuk,
hogy a kormányt, a Fideszt és mindenkit, aki velünk szimpatizált, vagy kapcsolatba került, a lehető legdurvábban
támadta az ellenzék. A legkevesebb,
hogy mérhetetlen korrupcióval, becstelenséggel, de minimum hozzá nem
értéssel vádoltak bennünket és nem
kímélték személyünket, a legvédettebb
magánszféránkat sem. Mindezt tények,
bizonyítékok nélkül, légbőlkapottan,
és mondjuk ki, aljas módon hazudozva. Ha a vádjaiknak csak tizede igaz
lenne, nagyon szomorú helyzetben lenne ez az ország. Szerencsére az emberek
bölcsek voltak, a saját tapasztalataiknak
hittek, látva az országépítést, a fejlődést, az előző évek sikereit. A mi szlogenünket fogadták el, mi szerint, nekünk
Magyarország az első. Van, amit ebből
a kampányból valóban el kell felejteni,
de azt a tanulságot talán ellenfeleink-

a helyzet. A látszat tehát olykor csal,
a felszínen a minden állításuk ellenére
nagyon erős ellenzéki médiában olyan
képet festettek, mintha ők lennének a
többség. A szavazófülke magányában
viszont az emberek bölcsen és egyértelműen döntöttek. A jelek szerint
ezt az ellenzék nem akarja tudomásul
venni, így a második nagy tüntetésén
már az utcára vonulók hada gyakorlatilag leváltotta őket.
A választók tehát mindennapi
tapasztalataik alapján döntöttek ön
szerint. Mit gondol, melyek voltak a
legfontosabb szempontok?
Biztos vagyok abban, hogy a két
legfontosabb mozzanat a biztonság
és a megélhetés volt a döntésnél. Aki
nyitott szemmel járt láthatta, hogy Európában a migránsválság milyen veszélyeket okozott, mennyire csökkentette
az emberek személyes biztonságérzetét,
és hogyan támadta meg a keresztény
hitünket. Azt is tapasztalhatták, hogy
mindettől Magyarországot az Orbánkormány megvédte, az ellenzéknek pedig ez a kérdés nem tűnt fontosnak, sőt
még támogatták is az illegális migrációt
Európában és idehaza. A megélhetéssel
kapcsolatban hitelesnek találták azt a
szlogenünket, hogy a kormány többet
teljesített, mint amit ígért. A tízéves
időszakra Orbán Viktor által prognosztizált egymillió munkahely akkoriban
nevetésre ingerelte az ellenzéket, ma
meg ott tartunk, hogy munkaerőhiány
van az ország fejlettebb régióiban, így a
Jászságban is.
A Jászság előtt foglalkozzunk
még országos ügyekkel. Milyen lesz
a negyedik Orbán-kormány?
Röviden fogalmazva „agyközpontú” kormányzás várható. Az elmúlt
ciklusokban részben a gazdasági válság,
később a migráció kapcsán Brüsszellel
folytatott állandó viták Orbán Viktor
energiájának nagyobb részét lefoglal-

Lapunk eddigi anyagaiból is kiderül, hogyan zajlottak a parlamenti
választások itt a Jászságban. Pócs
János minden eddiginél magabiztosabb győzelmet aratott, így harmadik
ciklusát kezdheti meg az ország házában. Tőle kértünk interjút a kampány tanulságairól, az elkövetkező
időszak teendőiről.
Halász Lajos

ták. A negyedik kormányában napi
szinten szeretné intézni az ügyeket,
az eddigi kancellária miniszteri rendszer helyett. Évek óta közelről látom
hogyan dolgozik, ezért bátran mondhatom, hogy amit Orbán Viktor a fejébe vesz, azt véghez viszi. Ilyen volt a
gazdasági válság és a devizahitel problémakörének leküzdése is, és ma már
Európa-szerte elismerik, hogy migráns
ügyben is mindenkinél előrelátóbb
volt. Legutóbb már Merkel kancellár is
azt mondta, hogy bárcsak követte volna Orbán Viktor irányvonalát. Nagy
biztatás az országra, a fejlődésünkre
nézve, ha a miniszterelnök teljes figyelmével Magyarországra tud koncentrálni, különös tekintettel a gazdaság fellendítésére.
Szűkebb pátriánkból került ki
Fazekas miniszter úr. Mit lehet tudni
az utódjáról?
Nagyon jó munka, sőt emberi kapcsolatunk alakult ki Fazekas miniszter
úrral, de szerencsére az új mezőgazdasági miniszter, Nagy István sem ismeretlen számunkra, hiszen az FM államtitkára volt. Higgadt, megfontolt, rendes
ember, többször járt itt ismerkedni
a Jászsággal, a tavalyi mézfesztivált ő
nyitotta meg Jászberényben. Nem mellesleg méhész ember, tehát tudta miről
beszél. A tárcája a korábbinál is hangsúlyosabb lesz, hiszen a vidékfejlesztés
is visszakerült hozzá.
Részletekbe nem belemenve, milyennek találja az új kormány tagjait?
Én úgy látom, hogy a tapasztalt,
bölcs miniszterek mellett, a fiatalok
tenni akarása, friss ereje is megjelent
és mindez szerencsés arányban. Újabb
sikereket és eredményeket várok a kormánytól.
Hogy tekint saját harmadik ciklusára?
A frakcióülésünkön elhangzott,
hogy minél nagyobb a támogatás, annál nagyobb az elvárás. Soha nem volt
munkát és erőfeszítést igényel a következő időszak. Úgy is, hogy július végén
még ülésezünk, szeptemberben pedig
már megint működni fog a parlament.
Akkor megyünk el egy hónap szünetre,
amikor a jövőévi költségvetést elfogadtuk.
Változik a feladatköre?
Személy szerint én a Jászságban
egyéniben nyertem, itt kell ismernem,
megértenem az embereket, és ha arra
célzott, hogy valami magasabb pozícióra vágyom-e, hát annyit már megtanultam, hogy azok gyengítik a körzettel való kapcsolattartást, én pedig
azt nem szeretném. Van itt dolgunk az
önkormányzatokkal, a vállalkozásokkal
közösen bőven.
Melyek a legközelebbi feladatai
idehaza?
A Jászságban zajlanak a korábbi
munkánk eredményeképpen a közbeszerzések. A 32-es út és a tiszasülyi
útépítés fellebbezés miatt csúszik, de
az elkülönített költségei rendelkezésre állnak és a befejezési határidő sem
változhat. Az elkerülő út terveinek
aktualizálása, érvényesítése ugyancsak
folyamatban van, amint erről Homolya
államtitkár úr tájékoztatott bennünket
a Szabó Tamással közösen folytatott tárgyalásaink során. Látványos hónapok,
évek következnek a Jászságban.
A választások óta kialudta már
magát?
Arra még nem került sor, ugyanannyit pihenek csak, mint eddig, ami
a következő naphoz kell. Én vállalkozó
voltam, mindent egy lapra tettem fel.
Kitűztem egy célt, amit el kell érni.
Minden, ami ebből elvesz, nem a sikert
szolgálja. Csak a cél van, a hatékonyság
és az eredmény.

Kárpáti Márta képriportja
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Ötéves vágyuk volt egy tejivó
Hagyomány és újítás egysége találkozik
az idén tavasszal megnyílt hangulatos
tejivóban. Manapság, amikor mindent
szinte futószalagon be tudunk szerezni a boltokból, üde színfolt egy olyan
családi vállalkozás, mely visszahozza a
tejtermékek régi ízét, a kézzel készített
finomságokban rejlő titkos hozzávalók
zamatát. Az üzlet megnyitása kapcsán
Baranyi Lászlót, a bolt tulajdonosát
kérdeztük, aki nemcsak a vállalkozás
részleteibe, de egyes gyártási folyamatokba is beavatott bennünket.
Kazsimér Nóra
Mióta foglalkoznak tejtermékekkel?
Negyven évvel ezelőtt apósom kezdett el tejtermeléssel foglalkozni, azonban 8-10 éve a tejpiaci helyzet olyan
rosszul alakult, hogy 1 liter tej felvásárlási
ára annyira alacsony volt, hogy az önköltségi árát sem fedezte, így más megoldást
kerestünk. Ekkor jutottunk arra a döntésre, hogy a megtermelt tej egy részét
feldolgozzuk és úgy értékesítjük tovább.
Eleinte csak saját üzleteinkben árusítottuk a termékeket, mostanra azonban már
pékségekben és kávézókban is hozzá lehet
jutni az általunk készített finomságokhoz, a vásárlók nagy örömére.
Főleg a Tápiómente területén vannak üzleteik, hogy esett Jászberényre a
választásuk?
Édesanyám jászberényi születésű
és elég sok ismerős és rokon él itt, akik
mind arra bíztattak, hogy milyen jó
volna, ha itt is nyitnánk egy tejboltot.
Először csak a piacon kezdtünk el értékesíteni egy fél asztalon körülbelül három évvel ezelőtt. Ezt követte egy teljes
asztal, majd kettő, azután egy hűtőpult,
amelyből a végére szintén kettő lett. Fejlődni kezdtünk, és szerencsére az emberek megszerették a termékeinket. Most
korszerűsítik a piacteret, be fogják zárni, kihelyezik egy másik helyre. Ötéves
vágyunk volt már a feleségemmel, hogy
egyszer egy ilyen tejivót létrehozzunk,
csak még nem tudtuk, hogy hol is kellene. Egy kis településen nem igazán érdemes vele foglalkozni, Jászberényben pedig már sokan megismertek bennünket
és a termékeinket is. Megtaláltuk ezt az
üzlethelyiséget, itt a Conselve park mellett, ami frekventált helyen van, könnyű
a megközelítés és a parkolás, úgyhogy

nem is gondolkodtunk tovább.
Miért éppen tejivó?
Édesanyám a Lehelben volt felszolgáló és említette, hogy anno volt egy tejivó
Jászberényben, amit az emberek nagyon
szerettek. Az idősek is emlegették, hogy
milyen jó volna, épp úgy ahogyan régen.
Kitaláltuk, hogy létrehozunk egy olyan
helyet, ahol vannak helyben sütött pékáruk, szendvicsek, muffinok, torták és
persze tejtermékek. Ahová a gyerekek betérhetnek iskola előtt, és az emberek szívesen jönnek és kóstolnak újdonságokat,
házi jellegű termékeket. Ez egy nagyon jó
útvonal a diákoknak egyébként. Nagyon
sokan bejárnak hozzánk szendvicsekért,
ivójoghurtért, kakaóért, Túró Rudiért és
péksüteményekért. De vannak különleges krémmézeink, prémium lekvárok,
tészták, 100%-os gyümölcslevek és kávé
is kapható, melyet egy olasz kisüzemben
pörkölnek.
Milyen tejtermékekből válogathatnak az ide betérők? Vannak különlegességek?
Úgy gondolom, hogy elég bő választékkel rendelkezünk. Üzletükben kapható nyers tehéntej, túró, tejföl, tejszín,
vaj, poharas- és ivójoghurt, körözött,
szendvicskrém, sajtkrém, kakaó, Túró
Rudi, illetve sokféle ízesítésű gomolya
sajt. Füstölt, illetve nem füstölt natúr,
lilahagymás, fokhagymás, újhagymás,
medvehagymás, chilis, chilis-tökmagos,
olívabogyós, illetve a vásárlók kérésére is szívesen készítünk egyedi ízeket.
Különlegesnek mondanám talán a töltött mozzarella sajtjainkat. Van aszalt
vörösáfonyával töltött, van csípős körözöttel töltött és van sajtkrémmel töltött
változata is.

Bemutatná, hogy például a túró
miként jut el a feldolgozóból a vásárlókhoz? Milyen gyártási folyamaton
megy keresztül?
A fejést követően a tej egy zárt rendszeren, szűrőkön át bekerül egy hűtőtartályba. Ez egy úgynevezett sokkoló
hűtő, ami harminc perc alatt lehűti négy
fokosra. Ezután kerül a sajtkádba, ahol a
tejet lepasztőrözzük, ami azt jelenti, hogy
hatvanöt fokra felmelegítjük, tíz percen át tartjuk ezt a hőmérsékletet, majd
ugyanannyi idő alatt visszahűtjük, ezáltal
lesz két hétig eltartható. Pasztőrözés után
kultúrát használunk, amit Mosonmagyaróvárról a tejkutató intézetből rendelünk. Dél körül beoltjuk, így a következő reggelre már kész is az alvadék, amit
sokan aludttejnek hívnak. Az aludttejet
összevágjuk, elkezdjük hevíteni. A hevítés
úgy egy órát vesz igénybe, ezáltal félóránkénti keverés után fel fog jönni a túró,
a savó pedig alul marad. Leszedjük egy
túrókocsira, ami egy két négyzetméteres
sík, rácsos felület, mely alatt le tud folyni
a savó. Ez körülbelül olyan délután 2-3
órára kihűl, utána válik csomagolhatóvá,
majd tesszük be a hűtőkamrába és másnap már a kedves vásárló viheti is haza.
Azt azért még hozzátenném, hogy
ahhoz, hogy ez az egész létrejöhetett,
nagyon sok ember munkájára volt, van
szükség. A feleségemen keresztül, akár
mondhatnám a kislányomat is, mint fő
tesztelőt, nagyon hálás vagyok nekik,
mert nélkülük ez mind nem jöhetne létre. Benne van az én szüleim és a feleségem
szüleinek a munkája is. Ez egy komplex,
teljes mértékben családi dolog, amiből
mindenki kiveszi a részét. Mindenki
szorgoskodik, így kiegészítjük egymást.

Kilencvenévnyi összetartás

Anyák napján, vasárnap köszöntötte szerető családja a kilencvenedik
életévét betöltött László Bélánét a
tiszteletére rendezett ünnepélyen, az
Aranysas Rendezvényházban.
kazsimér

Pesti József képriportja

Ezen a májusi, napsütéses napon
ajándékokat, virágokat szorongató gyerekek, unokák és messziről jött vendégek gyűltek össze az Aranysas vendéglőjében, hogy a szépkorúak körébe lépő
László Bélánét, édesanyát, nagymamát,
dédimamát üdvözöljék.
László Béláné 1928. május 7-én született. Gyermekkorát boldogan töltötte
két testvérével, Sándorral és Gizikével,
akik mellett a család állami gondozott
gyermekeket is ellátott. 1938-ban azonban nehéz idők következtek. Édesapja
takarmányszállítás közben megsérült,
majd Pünkösdhétfőn örökre lehunyta
szemeit. Ezt követően édesanyját kellett
eltemetniük, aki a tragédia után ágynak
esett, majd Mindenszentekkor elhunyt.
László Béláné Erzsikét a nagycsalád,
pontosabban anyai nagynénje fogadta
be, míg testvéreit az apai nagyszülők. Az

elemi iskola elvégzése után cselédként
dolgozott, majd Jászjákóhalmán az akkor virágzó cipőiparban tevékenykedett,
ahol László Béla személyében leendő
férjét is megismerte. A családi nevelés, a
kisiparral történő próbálkozás időszaka
és 44 év boldog házasélet következett,
melynek gyümölcsei Ferenc, Valéria és
Zoltán gyermekeik lettek.
Ma már öt unoka, Rita, Otília, Antal, Ildikó és Katalin boldogítja a szeretett nagymamát, négy dédunokájával,
Grétával, Balázzsal, Alexával és Márkkal közösen.

Erzsike néni közel tíz évet dolgozott a helyi TSZ-ben, majd két évet a
cipész KTSz-ben, végül tizenhárom
évet a Hűtőgépgyárban töltött. Noha
lába már nehezen bírja, és egyensúlyérzéke sem a régi, kezei a mai napig
dolgoznak. Kreativitását lábszőnyegek
készítésével éli ki, melyeket hulladék
műanyag fóliákból állít össze, amikor
épp nincs kedve másik szenvedélyének,
az olvasásnak hódolni.
Kívánunk egészséget és még nagyon sok időt az alkotáshoz szerető családja körében!
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A Főnix díj ünnepe

 folytatás az 1. oldalról
Párhuzamosan a Gépipari Tudományos Egyesület országos titkári – vagyis
az egyesületet ténylegesen működtető –
feladatkörét is ellátta Szikra István, miközben ő maga is számos szabadalmat
dolgozott ki, amelyek közül az egyik
javadalmazásából lett meg az első Wartburgja és némi forrás a családi otthon
építkezésének megkezdésére. A laudáló
ugyancsak kiemelte, hogy Szikra István
az élet minden területén közösségszervező, hirdeti a jót, az erkölcsöset, az ös�-

szetartót. Az általa elgondolt kétévente
megszervezett nagy családi találkozón
immár kilencvenen-százan vannak.
Ezt a mentalitást az 1996-ban alapított családi cégben, a Scintilla Kft-ben
is érvényesíti, de a város társadalmi és
kulturális életének is egyik legtevékenyebb és legszimpatikusabb szereplője.
Szinte minden jó ügyet támogat, a jászsági festők galériájának megteremtésével
már ma bizonyossággal ki lehet jelenteni, hogy maradandó nyomot hagy a
város aranykönyvében. Ugyancsak az ő

Országos Aerobik Diákolimpia
Április 28-án Szarvason rendezték
az Országos Aerobik Diákolimpiai
Döntőt, ahol a jászberényi Dance
Fitness SE sportolói remekül szerepeltek. Az alábbi dobogós eredmények születtek.
UP3 csoport 2. hely: Forgács Kíra
Korina, Horti Zsófia, Krasnyánszki
Nóra, Pető Nadin, Rózsahegyi Petra,
Szabó Vivien (Nagyboldogasszony
Kéttannyelvű Katolikus Ált. Isk. és
Gimn.)

UP1 páros 2. hely: Szentkuti Petra,
Szentkuti Réka (Lehel Vezér Gimnázium)
UP1 trió 2. hely: Berente Alexandra
Szentkuti Petra, Szentkuti Réka (Lehel
Vezér Gimnázium)
UP1 csoport 2. hely: Berente Alexandra, Jágerszky Tifani, Papp Nikolett,
Szentkuti Petra, Szentkuti Réka (Lehel
Vezér Gimnázium)
UP1 step 1. hely: Baráth Boglárka,
Baráth Dóra, Jágerszky Tifani, Kiss Nikolett, Papp Nikolett, Tóth Fanni (Lehel
Vezér Gimnázium)
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nevéhez fűződik a gasztronómia és vendéglátás korábban nem ismert polgári
környezetének megteremtése, amiben
úgy tűnik követői is támadnak.
A meghatott kitüntetett szerencsés
embernek tartja magát, hiszen mindig
azt csinálta, amit szeretett. Ebben pályája kezdetén a többszáz mérnök között
megtalálta a munkapartnereket, a GTE
tevékenysége kapcsán világnagyságokkal dolgozhatott együtt, köztük Rubik
Ernővel, a kockamágussal. A családja és
barátai is mindig segítették. Már a cég
alapításakor is megbeszélték, hogy egy
sikeres mérnök belevágjon e valami teljesen újba, és ebben Kuti Mihály, a kebelbarát – nemrég elhunyt Fülöp Béla
–, és mások bátorították.
Az időrendhez visszakanyarodva
volt az estnek egy kis pikantériája. Mindig a Szikra Galériában rendezik az eseményt, ahol a Jászság valamelyik fiatal
tehetsége – ezen az estén Horváth Áron
13 éves fényszarui cimbalmista – varázsolja el a közönséget. Nem tévedés a kifejezés, hiszen a hangszer neve hallatán
inkább szórakoztatásra gondolnánk, de
Áron előadásában Bartókot idézte, és a
jazzt, érett zenészként hangszere határait
lépte át minduntalan és könnyedén.
Ugyancsak rendszeres program az elmúlt esztendő eseményeinek Sass István
diaporámás feldolgozása. Itt a résztvevők felfedezhették magukat a tízperces
produkció során fórumokon, szimpóziumokon, tanulmányi kirándulásokon és
hangulatos disznótoron egyaránt. Ami a
pikantériát illeti, a házigazda Szikra István minden alkalommal kiválaszt egy
műtárgyat, amely kapcsán bemutatja a
Jászsághoz kötődő festő, ezúttal Rudnay
Gyula életét, munkásságát, korának
művészeti életét. Ez most is így történt,
aztán a taps nyomán a házigazda leült,
mint, aki megcselekedte, amit megkövetelt a haza, ám a korábbi díjazottak
máris kiszólították maguk közé. Volt
meglepetés!
A tudósítást itt tulajdonképpen be
is rekeszthetnénk, de a teljesség igénye
nélkül ezt nem lehet. Két dolgot még
feltétlenül meg kell említeni. Az egyik
a Bobák József és csapata által készített
díszvacsora, amely hideg libamájjal
kezdődött, rozmaringos bárányfartővel folytatódott, majd belga csokoládé
mousse-vel nyerte el a maga szentháromságát. Ha a háromsoros megnevezések pontos felsorolását megbocsátja az
olvasó, cserébe eláruljuk, hogy kiváló étkekről beszélhetünk. Egészen pontosan
az első kettőről nagy magabiztossággal
nyilatkozhatunk, ami miatt a desszert
milyenségére is következtetéseket vonhatunk le. Azért csak következtetéseket,
mert halaszthatatlan késő esti program
miatt az idő tájt már az erdő közepén gondolkodhattunk a történteken.
Ugyanebből az okból és nem sértésből
nem írunk az italkínálatról, hiszen a legfinomabb nedű mámora sem elég megenyhíteni egy zord rendőrt adott esetben a volán mögül. De ez már legyen a
tudósító baja!

Jászberény kulturális cége
a Lehel Film-Színház
csapatába keres
fiatal, dinamikus, pontos, rugalmas
munkaidőt preferáló

munkavállalókat, főállásban.
Elvárás a számítógépes ismeret.
Előnyt jelent a technikai beállítottság,
jó kommunikációs készség vagy
a filmművészetben való jártasság.

Jelentkezés kézzel írott,
fényképes önéletrajzzal a

marketing@jaszkerulet.hu

Demeter Gábor képriportja
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Kik az őseink?
A családfakutatás rejtelmeibe avatta
be hallgatóságát Ari Ilona családtörténet-kutató a Jászok Egyesületének
idei első összejövetelén a Pest megyei
Megyeházán.
Bognár Mária
Az előadó elmondta magáról, hogy
ő tulajdonképpen műszaki értelmiségi,
és a családfakutatást amatőrként végzi.
Műszaki indíttatása azonban előnyére is
válik, mert ez kifejlesztette benne a téma
alaposabb kezeléséhez szükséges rendszerezés képességét.
De mi is a családfakutatás lényege?
Ez valójában kétirányú: egyrészt keressük
az ősöket, ugyanakkor rajtuk keresztül
eljuthatunk ma is élő családtagokhoz,
akikről eddig nem is feltételeztük volna,
hogy rokonaink. Különösen erős a Jászsághoz kötődő érdeklődés e téren.
Miért is jó ez? Egyrészt erősíti a családi tudatot, amire a mai világ körülményei miatt különösen nagy szükség van,
hiszen nem utolsósorban a család szerepének változásából is adódó romboló
erők ellen hat. Másrészt, a múltba nyúló és a jelenben is felfedezett összekötő
szálak révén erősíti az együvé tartozás, a
szülőföldhöz vagy az ősök szülőföldjéhez,
az egyházhoz, nemzethez kötődés érzését.
Ez vonatkozik a magyarországi gyökerekkel rendelkező külföldiekre is, akik igénylik származástudatuk erősítését.
A családfakutatás fő bázisai az
anyakönyvek. Magyarországon 1895.
október 1-től vezették be a polgári
anyakönyvezést, addig a felekezeti anyakönyvek szolgálhatnak adatbázisul. Az
anyakönyvekről másolatok készítését
1826-27től rendelték el, hogy ha az
eredeti megsemmisül, a levéltár megőrizze annak adatait. Sok nehézséggel
kell megküzdenie az amatőröknek, ha
az 1895 óta vezetett polgári anyakönyvek adataira akar támaszkodni. Hiszen
jelenleg – adatvédelmi okokból – az
állami levéltárakban nem tudják rendelkezésre bocsátani a születési matrikulákat. Mivel a korlátozás a születés után
100 évre, illetve a halálozást követő 30
évre szól. Ezt összeadva 130 év tilalmi
idő jön ki. Valamivel jobb a helyzet a
familysearch internetes oldal esetében,
ott a legtöbb magyarországi születési
anyakönyv a törvényi szabályozást betű
szerint értelmezve 1917-ig kutatható.
A nehézségek miatt ajánlható, hogy a
kutató nézzen utána, esetében milyen
egyházi vagy egyéb más források állnak

rendelkezésre. A helyi sajtó, vagy a telefonkönyvek is tartalmazhatnak értékes
információkat.
Az anyakönyvek azonban nem minden esetben abszolút hiteles források.
Személyi igazolvány csak 1949-től létezik, addig az adatokat többnyire bemondás alapján rögzítették, mégpedig a

Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület
2009-ben alakult Családkutató tagozata,
valamint a szolnoki Aba Novák Agóra
Kulturális Központ kebelén belül 2011
tavasza óta működő Családkutató klub.
Előbbi a létrejöttét egy családtörténeti
pályázat meghirdetésének köszönheti.
Működése nyomán család- és helytörténeti leírások születnek, melyek részben
kéziratban vagy magánkiadásban látnak napvilágot, és általában a családon
belül terjesztik ezeket. Kisebb terjedel-

születéseket - gyakran iskolázatlan, esetleg írni-olvasni sem tudó - bába mondta
be az anyakönyvvezetőnek, aki értelemszerűen adott esteben a falusi plébános
lehetett. Ebből tévedések, pontatlan névbemondások adódhattak. Előfordulnak
talányos rövidítések is, mint például a
vl (városban lakó). Problémát okozhatnak az egy településen előforduló azonos nevű emberek is. Aztán az adatokat
bejegyző írásmódja: néha máshogy írták
az általunk megszokotthoz képest a „t”-t,
vagy a „d„-t. Ennélfogva az anyakönyvi
adatok értelmezése gyakran felér egy keresztrejtvénnyel, amit azonban legtöbbször sikerül megfejteni.
Ari Ilona javasolta, hogy a jászsági
gyökerekkel rendelkező családkutatóknak érdemes lenne valamilyen szervezett formába tömörülni. A távolságok
leküzdésére legjobb az internet. Legyen
mondjuk egy levelezőlista vagy Facebook
csoport. Számítógépen elérhető egy
Ahnenblatt nevű program, mely magyar
nyelven letölthető. Ezt azoknak ajánlotta,
akik most kaptak kedvet a családtörténeti
kutatáshoz. A Magyar Nemzeti Levéltár
tervezi, hogy összeállít egy Kárpát-medencei anyakönyvi katasztert. Első lépésként összegyűjtenék, hogy az egyes anyakönyvek hol találhatók, illetve milyen
feltételekkel kutathatók. A partnerek
egyetértésével a későbbiekben ki lehetne
alakítani, hogy maga az anyakönyvi kép
is egy kattintásra hozzáférhetővé váljon.
Szűkebb környezetünkben két családkutató csoport működik: a mezőtúri

mű írások a helyi Lámpás című, évente
négy számmal megjelenő folyóiratban
jelennek meg. Ennek keretében például feldolgozták az anyakönyvek alapján
a házasodási szokásokat is, a témából tanulmány is született. Kiderül ebből, hogy
milyen napokon házasodtak, ki kivel kötötte össze az életét, vajon suba a subával, guba a gubával alapon jöttek létre a
házasságok, és saját településükről választottak-e párt. Az előre felállított, elképzelt
„szabályok” nem mindig igazolódtak.
Szolnokon a „Kis füzetben nagy segítség a családkutatáshoz” kiadványuknak már három kötete jelent meg. Az első
kötet végigveszi a családkutatás fázisait, a
második alapelveket vázol, módszertani
ötleteket próbál adni, egyes társadalmi
kategóriák (nemesség, más kiváltságos rétegek, parasztság, polgárság, értelmiség)
szerint csoportosítva. A harmadik kötet
a levéltárakról ad praktikus tanácsokat,
köztük a magyar anyagokkal rendelkező
külföldi levéltárakról is. A negyedik kötet
a tervek szerint már online formában jelenik meg, és átdolgozva a többi kötet is
felkerül majd a világhálóra.
Országosan már két családtörténeti
konferenciát rendeztek, az elsőt „Jövőnk
kulcsa a múlt” címmel 2015. szeptember
15-én. A 2017. október 12-i II. országos
konferencia fő célja a családkutatás társadalmi elismertetésének erősítése mellett
az volt, hogy alkalmat adjon a témával
foglalkozóknak kapcsolatépítésre, információk közvetítésére és a fiatalabb korosztály bevonására.

Napelempark Pusztamonostoron
Április 5-én ünnepélyes alapkőletételre került sor Pusztamonostor határában. A jelképes mozzanat a hamarosan megvalósuló napelempark
beruházásának kezdetét jelezte.
kárpáti

Pesti József képriportja

A ceremónián megjelenteket Sári
Ferenc, Pusztamonostor polgármestere
köszöntötte. A Supraconduct Kft. beruházása során 4,9 hektáros területen
2,1 megawatt teljesítményű napelem
telepítését végzi el a kivitelező – tájékoztatott Sári Ferenc, majd hozzátette
a park teljesítménye a település lakosságának éves villamos energia igényének
kétszeresét képes megtermelni.
A polgármester elmondta, hogy a
projekt elindítása már évek óta terítéken van, hiszen Monostor feltett szándéka, hogy módot találjon a fosszilis
energiahordozók környezetkímélőbb
kiváltására. Eredetileg a terület szomszédságában lévő rekultivált szemétte-

lepet jelölték ki a park helyszínéül, ám
a Hortobágyi Nemzeti Park szakemberei a terület bevizsgálása során olyan
ritka növény és rovarfajokat találtak,
amelyek országosan csak itt találhatóak, ezért újra tervezték a beruházást.
Sári Ferenc emlékeztetett, hogy a

szóban forgó 800 millió forintos projekt mellett, Pusztamonostoron megtörtént a szennyvízberuházás elindítását lehetővé tévő első tárgyalás is, így
a település közel 3 milliárd forintnyi
fejlesztés előtt áll.
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője arról tájékoztatott, hogy
a szennyvízberuházás a többletforrások megtalálása miatt késlekedett, de
biztosította a lakosságot, hogy a várakozás megérte, hiszen egy magasabb
minőségű beruházást sikerül majd így
megvalósítani. A másik, települést érintő nagy volumenű, 6,2 milliárdos fejlesztés a 32-es út felújítása, amelyben a
közbeszerzés kiírása már megtörtént, a
szerződéseket aláírták. A napelempark
kapcsán kifejtette, hogy a projekt a
jövő nemzedékét szolgálja majd, ezzel
is biztosítva a település jövőjét.
A két egységből álló park kisebbik
része szeptember egytől már üzemel, nagyobbik harmada jövő év decemberétől
tudja rátermelni az áramot a hálózatra.

Konferencia

2018. május 10.

A helytörténetírás titkai
Április első hétvégéjén került megrendezésre a Jász Helytörténeti Kör
I. konferenciája a Jászberényi Városi
Könyvtár kamaratermében. A konferencia témája a helytörténet-kutatás
és írás volt.
Szabó Jánosné
A résztvevők szinte mindannyian
írtak már cikkeket, dolgozatokat, vagy
szerkesztettek olyan kiadványt, melyekben saját környezetük történetével foglalkoztak. Azonban nem mindegy, hogy
a rendelkezésre álló információ hogyan
jut el az olvasókhoz, mennyire megbízható források kerülnek felhasználásra,
mennyire lesz hiteles a megjelenő mű,
mekkora felelősséggel, komolysággal
végzi vállalt feladatát a helytörténész. A
kör céljai között szerepelt az évenkénti
két nagyobb rendezvény megszervezése, melyre neves előadókat hívnak meg,
akiktől lehet tanulni, az általuk elmondott tapasztalatokat a későbbiekben lehet hasznosítani.
A konferencia vendége ezúttal Pejin

Attila volt, aki a Zentai Városi Múzeum igazgatója, számos helytörténeti
kiadvány írója, szerkesztője. Előadást
tartott a 2008-ban megjelent könyvéről, mely a helytörténetírással foglalkozik. Ezzel a könyvvel a szerző szándéka
az volt, hogy a saját és más kutatók
tapasztalatait megossza mindazokkal,
akik rendes munkájuk mellett időt,
energiát nem sajnálva helytörténetkutatással foglalkoznak. Mivel sokunk
számára ismeretlen helyről érkezett,
előadása elején bemutatta a Tisza-part
egyik szép kis délvidéki települését,
Zenta városát. Előadásának fő témája
azonban a helytörténeti kutatás és írás
volt. Több fontos szempontra építette
fel mondanivalóját. Néhány közülük:
helytörténet szempontjából fontos,
hogy helyben legyenek a kutatási helyek – múzeum, könyvtár, történeti
levéltár, temetők –, amelyek értékes információkat adnak. Egyszerű emberek
élettörténetei is értékes tapasztalatokat
osztanak meg velünk, melyek alkalom
adtán háttéresemények rekonstruálására is használhatók. Figyelmet érdemel a
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gyökereink keresése – nagyszülők meséi – előnye, hogy nem manipuláltak.
A kiválasztott, feldolgozandó témáról
el kell gondolkodni, hogy érdemes-e
vele foglalkozni, vannak-e hozzá kutatási helyek, időben, térben, tartalomban ad-e új információt az olvasónak.
Két érdekes gondolata volt még az
előadónak. Egyik, hogy miért kutatunk? Ez lehet hiánypótlás. Hivatásból vagy passzióból, amatőr vagy profi
szinten kutat valaki, de mindenképp
hasznos időtöltés – nem véletlen, hogy
sok nyugdíjas lép erre az útra. Másik
felvetése a kutatás korlátait és lehetőségeit boncolgatta. Kiemelte a kutató
képzettségét, felkészültségét, motiváltságát, valamint a személyes hozzáállás
mértékét.
Az előadás végén hangzott el a talán
legfontosabb állítás, mely a kutató felelősségét emelte ki. Ez az a momentum,
ami érvényes az egész munkafolyamatra: a kutató felelős minden egyes szóért, amit feltárt, leírt, közreadott.
A tartalmában hasznos rendezvényt
kötetlen beszélgetés zárta.

Életváltás a gyermekekért
A Maci Alapítványi Óvoda április
utolsó hétvégéjén tartotta Itt és Most
Konferenciáját a Déryné Művelődési
Központ dísztermében, ahol szakmai
előadókkal és workshopokkal várták
a 21. századi nevelési módszerek iránt
érdeklődő résztvevőket.
Kazsimér Nóra
Az intézmény fennállásának 25. évfordulója alkalmából az óvoda számos
rendhagyó programmal készül idén a
gyermekeknek, szüleiknek, a pedagógusoknak és munkatársaknak. Ilyen
volt ez a különleges esemény is, ahol
többek között olyan témákat boncolgattak, mint a zeneterápia szükségessége, a transzgenerációs problémák, a
gyermekökológia, az önszeretet vagy a
videótréning segítő-fejlesztő módszere.
A délelőtti előadások sorát Dobó Katalin óvodapedagógus és alapító igazgató
beszéde nyitotta, melyben kitért az intézmény 25 éves működésének sikereire,
mérföldköveire, valamint a nevelőtestület szakmai hitvallására. Kérésünkre la-

punknak elmondta, hogy bár házon belül rengeteg szakmai képzést tartottak,
most annak is üzenete van, hogy nem az
óvodába szervezték a rendezvényt.
- Akartunk adni úgymond egy felnőttesebb, méltóbb helyet ennek a
szakmai konferenciának, ami célkitűzéseiben és tartalmában egy előremutató,
fontos témákat felölelő előadássorozat.
Nagyon lényegesnek tartom, hogy a 21.
század korlátlan lehetőségeit és az ember
belső működését harmóniába hozzuk.
Erre a fajta útkeresésre a gyerekek születésüktől kezdve képesek. Így születünk,
a jelenben élés mindentudásával, amit
aztán a különböző folyamatok és az intézményes nevelések feldarabolnak. A
mi óvodánkban a gyerekek érdekében, a
szülőkkel együttműködve alapvető célkitűzés, hogy felnőttként visszatérjünk
abba a gyermekkorba, abba a gyermeki
minőségbe, amelyben még meg tudtuk
élni a jelent. A gyerekek állapota, az ő
viselkedésük komoly figyelmeztetés és
üzenet minden pedagógus számára,
hogy állj meg és figyelj, légy jelen és állítsd meg ezt a folyamatot! Nem együtt-

működni a természettel, nem benne
lenni az életünkben betegségekhez, fogyatékosságszám növekedéshez vezet.
Mert ha igaz lenne, hogy az orvostudomány fejlődésével egészségesebbek
leszünk, akkor nem szenvednénk épp az
ellenkezőjétől – részletezte a konferencia
lényegét Dobó Katalin, aki szerint mindennél fontosabb, hogy az önszeretetet,
az önelismerést és az önelfogadást már
gyermekkorban megtapasztaljuk, mert
ez az alapja egész életünk működésének.
„Ha el tudjuk fogadni, hogy minden magunkból indul ki, akkor azt is el
kell fogadnunk, hogy az egész világ egy
tükör. A kapcsolataink, a betegségeink,
minden, ami történik velünk és ezért
nem mindegy, hogy milyen programozást kapunk gyermekkorban.” Beszélgetésünk végén hozzátette, tervezi, hogy
országosan is megjelennek a konferenciával, melynek rendkívül meghatározó
üzenete van a mai kor embere számára,
ezért szívből reméli, hagyományt tudnak teremteni vele.
A továbbiakban még hét előadó
engedett betekintést a különböző szakmai módszerekbe, nevelési technikákba. A délelőtt folyamán rövid inspiráló
előadásokkal, majd gyakorlatorientált
workshopokkal ébresztettek gondolatokat, hogy aztán a résztvevők később
önállóan kereshessenek olyan könyveket
és képzéseket, melyek ráhangolják őket
a minőségi életváltásra. A konferencia
fénypontja Dr. Buda László volt, aki
pszichiáterként a test és a lélek kapcsolatáról, a betegségek hátterében álló lelki
okokról adott bővebb tájékoztatást. Az
elméletet követően a workshopok az
ebédszünet után kezdődtek és egészen
délután 16 óráig tartottak.

Kazsimér Nóra képriportja
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A felkelő nap hete
Először rendeztek Japán Kulturális
Hetet a Jászberényi Városi Könyvtárban április 17-től 21-ig, mely arra hivatott, hogy bemutassa a felkelő nap
országának kultúráját, féltve őrzött
hagyományait és az ottaniak mentalitását.
Szabó Lilla
Látványos cseresznyevirágzás, fejlett technológia, jellegzetes mesefigurák, mélyen gyökerező vallási háttér – csak néhány dolog, ami egyből
eszünkbe jut a 122 millió lélekszámú
kelet-ázsiai szigetországról. Azonban a
múlt héten hat előadó bebizonyította,
hogy ennél sokkal többről van szó!
Kedd délelőttre a könyvtár falait a
Japán Alapítvány tárlatából kölcsönzött képek díszítették, melyeken Japán
lenyűgöző szépsége elevenedett meg.
Szintén az alapítvány támogatásának
köszönhetően japán baba kiállítást láthattunk a kamaraterem folyosóján.
Ebben a japán környezetben kezdte előadását kedden délelőtt a hét
első vendége Ujhelyi Szilárd, aki saját
szemüvegén keresztül láttatta Tokiót a
japán szubkultúrák fellegvárát. Szilárd
ösztöndíjasként egy évet tanult Japánban, és ez idő alatt volt szerencséje feltérképezni a helyi stílusirányzatokat, a
japán mentalitást, és persze a legjobb
szórakozóhelyeket. Beszámolója során
számos sztereotípiát lerombolt a fejekben, hiszen a sokszor merevnek vélt,
szabályokat követő japánok valójában
rendkívül nyitottak és barátságosak.
Kivéve, ha a metró előtti sorban állásról
van szó, mivel akkor valóban mindenki
szabályos, feszes sorokba rendeződik, a
tolakodás és a rendszertelenség csíráját
is elfojtva. Ha már közlekedés, akkor
érdemes megemlíteni a járművek tisztaságát, amely nekünk magyaroknak
követendő példa lehet. Ez a higiénia
jellemző az iskolákra is, ahol nincs külön személyzet, tekintve, hogy minden
takarítói feladatot a diákok és a nevelők látnak el. Japánban nem polgárpukkasztó színes hajjal járni, egyedien
öltözködni, extra sminket viselni, de
még csak nem is meglepő. „Tök mindegy, hogy ki mit csinál, a lényeg, hogy
dolgozzon érte” – összegezte Szilárd.
Ezt követően elmondta, hogy nagyon
sokat tanult Japánban a nyitottságról,
az önbizalomról, a vonzás törvényéről
és arról, hogy igenis merjen máshogy
gondolkodni. Arra a kérdésre, hogy mi
volt az számára Japánban, amit nehéz
megszokni csak mosolyogva azt felelte,
hogy a magyarokat.
Másnap délután a Bakancslista
programsorozat és a japán hét keretében érdekes témát boncolgatott Kiss
Sándor a Japán vonzásában - Magyarok, akik szerették Japánt című könyv
írója, aki 25 év kutatómunka során az
egykor Japánban élő magyar üzletemberek életét vette górcső alá. Kiss Sándor kereskedelmi diplomataként 1982ben került a felkelő nap országába és 11
évet töltött ott. Hathetes kint tartózkodása alatt a yokohamai temetőben egy
sírfeliraton találkozott először magyar
írással, melyre a „született:” szó volt
felvésve. A felirat Kuhn Moritz Komáromból származó üzletember születési
helyét fémjelezte. Talán itthon kevésbé
ismerjük a nevét, de Japánban elismert
üzletember volt, a Kuhn & Co. ajándéktárgy és műkereskedő céghálózat
atyja. Felfelé ívelő pályáját az 1800-as
évek végén egy bankcsőd törte meg,
így vállalatának egy részét Artur Kuhn
és Siegfried Komor vette meg. Érdemes még megemlítenünk Haár Ferenc

fényképészt és feleségét, Irént, akik
szintén különleges karriert építettek a
Távol-Keleten. Irén nevéhez fűződik
a ginzai magyar étterem, ahol többek
között Marilyn Monroe is megfordult.
Kiss Sándor könyvében számos kint élő
magyarról olvashatunk, akikről talán
sosem hallottunk volna.
Pénteken délután a Japán kultúra
egyik legismertebb ágát, a manga és
anime kultuszát hozta közelebb hozzánk Farkas Katalin grafikus. A magyar
csatornákon is elhíresült óriás szemű,
pisze orrú figurák, vagy épp a harcias tekintetű, izmos karú animék nem
épp happy and-del záródó történeteket
dolgoznak fel. – Szerintem sok közös
vonás van a japán és a magyar mesék
között. Mindkettő nagyon színes, sokrétű és hasonló habitusú, hiszen mi
magyarok sem a happy and alapján
írjuk a történeteinket, hanem sokkal
inkább a realisztikus oldalról közelítjük
meg – nyilatkozta Katalin. Előadása
után manga rajzoló workshoppon sajá-

títhatták el az érdeklődők a manga és
anime figurák csínját-bínját.
A workshop ideje alatt Verseginé
Ujhelyi Petra a japán hét megálmodója
a pop-up könyveket ismertette. Először
az 1200-as években szerzetesek készítettek hasonló képeskönyvet. Ha gyermekkorunk féltve őrzött mesekönyvére
gondolunk, melynek oldalain 3D-ben
elevenedtek meg a képek, kihajthattuk,
vagy akár újabb részleteket is előhúzhattunk, máris közelebbinek érezzük
a pop-up könyveket. Petra Japánban
töltött kikapcsolódása során futott bele
egy pop-up könyvesboltba, és mint
jó könyvtáros egyből szívébe zárta a
könyvekkel zsúfolt nagyjából 16 négyzetméteres üzletet. A technika nem
japán eredetű, sokkal inkább angol,
cseh és német illusztrátorok nevéhez
köthető. Japánban nagy népszerűségnek örvendenek a német származású
Luther Meggendorfer illusztrátor nevére keresztelt pop-up könyvesboltok,
melyekből a szigetországban nagyjából 300-500 üzlet található. – A
japánok feltehetően azért is szeretik
ezeket a könyveket, mert az origami
és a kirigami művészete teljesedik ki
bennük. – részletezte Petra, majd azzal
folytatta, hogy a gyermekeket is sokkal
jobban leköti a technikás olvasmány és
a trükkös megoldások.
A könyvek világa után Csupics
Nikolett keltette életre a meséket, a
kamishibai japán papírszínház kapcsán. – 2010-ben találkoztam ezzel
először a Csimota Könyvkiadónál. Az
egyik gyermekfoglalkozásomhoz kerestem képi bemutató módszert, mert
szerettem volna valamivel felkelteni a
kicsik figyelmét – mesélt a kezdetekről Nikolett. A papírszínházzal igazi
élménnyé teszi meseolvasást, hiszen a
gyermekek folyamatosan képet néznek, miközben az ábrák mögött mesél
az előadó. Az előadásra több óvónő is

érkezett, akiknek láthatóan felkeltette
érdeklődését a japán papírszínház, így
talán hamarosan a helyi intézményekben is bevezetik ezt a japán technikát.
A Japán Kulturális Hét utolsó napján, szombaton Tóth-Vásárhelyi Réka a
japán népművészettől a kortárs babaművészeten át mutatta be a kokeshi
babákat. Rövid történelmi hátteréről
megtudtuk, hogy a fából esztergált
vagy faragott kokeshi babákat az 1600as években télvíz idején készítették
földművelő szülők a gyermekeik számára. Később az ott pihenő arisztokraták alkalmazták fürdőzés közben
masszázseszközként, mára pedig szuvenírként, díszként árusítják, sőt spirituális, misztikus jelentőséget is tulajdonítanak a kokeshiknek. Számos fababát
különböztetünk meg, van, amelyik az
egészségért felel, míg egy másik elűzi
a rosszat, de persze egyes babák, például a Naruko a férjhez menésben is
segít tulajdonosának. A babák színe is
meghatározó, a piros és a fekete elűzi a
rosszat, az aranyszín bevonzza a pénzt,
a zöld megőrzi az egészséget, míg a fehér a tisztaság óvója. Ezek után talán
már az sem meglepő, hogy külön baba
van a jó idő előidézésére is, melyet előszeretettel használnak a japán diákok
osztálykirándulások alkalmával.
Réka 2011 augusztusában készített
először kokeshi babát, majd ez év decemberére már 170 baba sorakozott a
polcokon. A babák száma egy év alatt
1500-ra nőtt, mostanra pedig 6500
körüli babát számolhat, amely mind
egyedi kézműves munka. Magyarországon egyedüliként foglalkozik a kokeshi
babákkal, de Japánban sem gyakori női
elfoglaltság fababákat készíteni, sőt az
1900-as évekig egyáltalán nem készítettek nők kokeshit.
Réka úttörője magyar földön a japán babaművészetnek, ám alkotásait
a kokeshik őshazájában is elismerik.
2015-ben Shiroishiben az 57. Japán
Országos Kokeshi Versenyen az első
külföldi díjazott lett. Egy évre rá, öltöztetős babájával a sosakukokeshik
kategóriájában elnyerte a legrangosabb
kitüntetést, a Japán Gazdasági, Kereskedelmi és Iparügyi Miniszter díjat. A
rangos elismerések mellett, még többet
jelent számára az ottani mesterek befogadása és támogatása. Erre legjobb
példa az a 80 év körüli japán hölgy – az
első női kokeshi készítő művész – aki
betegsége miatt Rékát kérte meg, hogy
fejezze be félkész kokeshi babáit. Réka
örömmel tett eleget a kérésnek és szinte
azonnal kiutazott Japánba, majd közel
100 kilogramm fababával tért haza.
Nevetve mondta, hogy eddig sosem
okozott gondot a reptéri transzfer, ám
ha egyszer belenéznének a bőröndjébe,
biztos, hogy bolondnak tartanák.
Ellentétben a közönségével, akik
mind ámulattal hallgatták lelkesedését.
Nagyobb izgalmakat a délutáni program okozott, amelyen ecsetvonásokkal
látták el a csupasz fadarabokat. – Először a szemét rajzoljuk meg, hiszen az
a lélek tükre, utána jöhet a szája, majd
a haja – hangzott Réka utasítása már a
gyermekrészleg foglalkoztatójában.
Szombattal bezárólag végigkövettük a japán hét programjait, mely
előadásokon, workshopokon keresztül széles képet adott a Távol-Kelet
kultúrájáról. A program főszervezője
Verseginé Ujhelyi Petra lapunknak
elmondta, hogy jól sikerült az első
tematikus rendezvény, mely főként a
fiatalokat vonzotta a könyvtárba. A
nagy népszerűségre való tekintettel a
közeljövőben hasonló tematikus hetet
terveznek a könyvtár munkatársai.
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Hirdetés / Önkormányzat
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A Jászberényi Strandfürdő
május 14-én megnyitja kapuit.
4 medencével

Jászberény, Gorjanc Ignác sétány 10.
területén található

várjuk minden kedves
fürdőzni vágyó
vendégünket.

büfé üzemeltetésére
pályázatot hirdet.

Elérhetőségeink:
5100 Jászberény Hatvani út 5.

A pályázati felhívás teljes szövege,
valamint a feltétel rendszerek
május 4-től elolvashatók a Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt. honlapján
(www.vvzrt.hu), vagy személyesen
átvehetők a Társaság székhelyén
(5100 Jászberény, Margit-sziget 1.).

Tel.: 06-57/412-108,
0630/942-1043,
email: vvzrt@vvzrt.hu.
honlap: www.vvzrt.hu

KIADÓ Jászberény főterén,
a felújított Bathó Palotában 2018. júliusától

70 nm-es étterem és
40 nm-es gyorsétterem
egy

(lehetőség szerint egyben).

Érdeklődni a 06-20/330-5993-as
telefonon lehet.

Eredeti, svéd
Lindab minőség!

27%

20% engedmény

cserepeslemezekre

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.

C+E kategóriás
jogosítvánnyal

gépkocsivezetőt
Érdeklődni

minden Rainline
termékre

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

Jászberényi
telephelyre

keresünk.

Tavaszi
ereszcsatorna
akció!

Nagy Kft.

az üzemeltetésében lévő ingatlanja

Lehel Strandfürdő és Uszoda

(gyermek, élmény, strand és úszó)

és síklemezekre!
Ingyenes kiszállítással és
helyszíni lerakodással!

A Jászberényi
V. V. Nonprofit Zrt.

felujitas.lindab.hu

+36 20 206 8588-as
telefonszámon.

A Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt. ezúton
tájékoztatja Önöket,
hogy a Pünkösdi
ünnepek miatt

a hulladékszállítás az alábbiak
szerint alakul Jászberényben:
május 19. szombat - hétfői program,
(a hétfői társasházi program május 22-én,
kedden kerül pótlásra)
május 21. hétfő - szállítás szünetel
Kérjük, a tájékoztatónk szerinti napon a
kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.

Májusi
véradások

www.jku.hu

Tájékoztatás szúnyogirtásról
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Jászberényi Vagyonkezelő
és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
megkezdte Jászberény város kijelölt
területein a csípőszúnyog irtását. Az
irtást földi melegködképzéssel, illetve
kistérfogatos ULV eljárással, levegőből
végezzük.
Időpontok: A megjelölt időszakoknál az első időpontban hajtják végre az
irtást, a sorokban második időszak tartalékidőszak, ha az első időszakban az időjárás miatt (szél, csapadék) nem sikerül
végrehajtani a beavatkozást.
Földi irtás melegködképzéssel:
2018. május 4-6., vagy május 9-11. között; 2018. május 14-16., vagy május
23-25. között; 2018. június 11-13., vagy
június 25-27. között; 2018. július 9-11.,
vagy július 23-25. között; 2018. augusztus 1-3., vagy augusztus 5-7. között.
Területe:
• Zagyva folyó (Nagy-ér) városi szakasza
a Kiserdővel - Hűtőgépgyári lakótelep
minden utcája.
• Városi Zagyva.
• Nagykátai út - Ipartelep - Váltó u.
- Rigó u. - Fácán u. - Vaspálya u. Rákóczi út - Sportpálya u. (JTKF,
Sportpályák, Aprítógépgyár)
• Öntő u. - Jókai u. - Bem u. - Sánc
u. - Villany u. - Pesti út - Korcsolya
u. - Kálvin u. - Bajcsy Zs. u. - Pipacs
u. - Rákóczi út - Szőlő u. - Margit-sziget - Hatvani út - Víz u. - Serház u.
- Kossuth L. út (Piac) - Apponyi tér
- Mária u. - Szentkúti tér - Kórház u.
-Szent Imre herceg út (Temető) - Kürt
u. - Szelei út - Nyíl u. - Sárosér u. Méntelep u. - Jászváros u. - Álmos u.
- Horváth P. u. - Vaspálya u. - Kossuth
Lajos út - Szövetkezet út - Lehel vezér
tér - Holló A. u. - Szentháromság tér
- Lehel vezér tér - Nádor u. - Hatvani
út - Pethes I. u. - Ferencesek tere - Szúnyogos u. - Pákász u. - Szilvás dűlő Buzogány u. - Herkules u. - Hableány
u. - Érhát u. - Frankel Leó u. - Hableány u. - Gyöngyösi út - Négyszállás
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u. - Lajosmizsei u. - Kárpát u.
• Sírkert u. (Új temető) - Szérűskert
u. - Olvasókör u. - Benepuszta u. Redemptió u. - Batthyány u. - Szép
u. - Kodály Z. u. - Kakukk u. - Platán
u. - Bajnok u. - Csík u. - Bajnok utca
- Telep u. - Lazovi K. u. (Fehértói temető) - Borsóhalmi u. - Szélmalom u.
- Jákóhalmi út - Sándor u. - Ady Endre út - Bercsényi út - Dózsa György
út -Szabadság tér - Szent Imre herceg
út - Pelyhespart u. - Gorkij u. - Szent
István krt. - Jásztelki út - Nyárfa u. Kisberényi tér - Szárazmalom u. - Vásártér u.
Légi irtás kistérfogatos ULV eljárással: 2018. május 14-16., vagy május
22-24. között; 2018. június 11-13., vagy
június 25-27. között; 2018. augusztus
1-3., vagy augusztus 5-7. között.
Területe: A melegködképzéssel nem
ellátható belterületi részek, főként a
Városi-Zagyva ág területe, nádasok, vízállások, erdőrészek.
A fent szereplő időpontokon kívül is
– 2018. május 4. és augusztus 7. között
– lehet lárva és/vagy imágóirtás, a munka
időjárás-függősége miatt!
MOSQUITOX FOG melegköd
képző szer; MOSQUITOX ULV Forte
szúnyogirtó szer.
Az alkalmazott vegyszer a hatóság véleménye szerint az alkalmazott dózisban
emberekre, növényekre, melegvérű állatokra nem jelent egészségügyi kockázatot. A Tisztiorvosi Szolgálat közleménye
szerint a kijuttatásra kerülő szer általános
EU-s engedéllyel rendelkezik, amelyet ha
előírásszerűen alkalmaznak, akkor semmiféle veszélyt nem jelent. Amennyiben
valaki mégis tart a vegyszertől, a jelzett
napokon kérjük az érintett területektől
távolabb tartózkodjon.
Mindannyiunk érdekében végezzük
tevékenységünket, ezért kérjük megértésüket és szíves türelmüket!
Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.
Horgosi Zsolt
vezérigazgató

Metálplaszt Kft.

jászteleki telephelyére

www.metalplaszt.hu

május 8., Jászberény, Honvéd-Jász Kaszinó
lakossági RETRO véradás, Bercsényi u. 27.,
9.30-12 óráig.

2 fő műszakvezetőt

május 8., Jászárokszállás, FAURÉCIA
dolgozói véradás, Ipari út 2., 13-15 óráig.

2 műszak, bérezés megegyezés szerint.

keres, összeszerelő üzembe.

Érdeklődni a 06-30/314-34-67 –es számon lehet
hétköznapokon, munkaidőben.

május 11., Jászboldogháza, Motoros,
Alkotmány u. 5., 14-16 óráig.
május 18., Jászárokszállás, ROSENBERGER
dolgozói véradás, Rosenberger K. u. 1.,
10-16 óráig.
május 22., Jászberény, Szatmári
Rendezvényház lakossági véradás,
Jásztelki út 73., 10-13 óráig.
május 22., Jászberény, Szent Erzsébet
kórház lakossági véradás, Szelei út 2.,
14-16 óráig.
május 24., Jászárokszállás, Művelődési Ház
lakossági véradás, Árpád tér 1., 11-15 óráig.

Zenetanárt keresünk

alapfokú művészeti iskolába,

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

9. oldal
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Metálplaszt Kft.

www.metalplaszt.hu

csökkent munkaképességű
dolgozókat keres könnyű fizikai munkára.
Munkavégzés helye: Jásztelek
Bejárás megoldott: Pélyről, Jászkisérről, Jászapátiról,
Jászberényből, Jászjákóhalmáról.
Érdeklődni hétköznapokon munkaidőben
a 06-30/50-90-693-as számon lehet.

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.

társasházi lakást

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.

Tel.: 06-20/566-1259.

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

Jászberényben, főtéren
vásárolna magánszemély.
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Mozdulj Berény 4.0

 folytatás az 1. oldalról
A folytatásban a nemrég alakult
Kolibri SE fiatal lánykái mutatták
meg látványtánctudásukat a tornaterem parkettjén, majd az Andi Fitness
aerobik órája mozgatott meg mindent
testrészt. Aztán félidőben befutott a
jászberényi fitnesz nap ékköve Rubint
Réka, aki néhány kérdésre is válaszolt.
– Tegnap Harkányt tornáztattad
meg, ma már túl vagy 10 kilométer
futáson és itt van még előtted egy
kőkemény alakformáló edzés. Hogy
bírod?
– Csak a felét mondtad el, mert
tegnap is futottam egy tízest és még
Mohács is meg lett mozgatva. Hogy
bírom? Őszintén? Azért érzem, hogy
a nyáron már negyven éves leszek, de
amikor az ország különböző helyein
járva látom azt a sok ragyogó tekintetet, akkor minden fáradságom elmúlik.

– Milyen fellépni a szülővárosodban?
– Fantasztikus ott edzést tartani,
ahol annak idején sétáltam iskolatáskával a hátamon. Ezeken az utcákon
futottam, bicikliztem azokkal a lányokkal, osztálytársakkal, akik most itt vannak az órámon. Megható érzés!
– Mire számíthatnak a lányok az
alakformáló edzésen?
– Arra, hogy „kinyírok” mindenkit:
hatalmas izomlázra másnap és egy tőlem megszokott edzésre, amit napokig
fognak emlegetni!
Így is volt, Rubint Réka nem kímélt senkit, alakreform óráján kőkeményen megmozgatott mindenkit,
csak úgy égett a zsír és gyűltek a kalória-mínuszok!
Akinek még maradt ereje, szerette
volna, megtapasztalni milyen lehet elszakadni a földtől és felszabadultan ugrálni, az eseményt lezáró kangoo jump
foglalkozáson Adrival megtehette.
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Mindenkinek felelőssége van
 folytatás az 1. oldalról
Azért teljes egészében mégsem tudott kivetkőzni magából, ugyanis az
üdvözléseket követően bemelegítésként korai éveiről nosztalgiázott. Arról a miskolci, gyárban töltött szegény
időszakról, amikor a szomszédban a
csokoládéüzem füstölgő gyárkéménye
és a Pacsirta rádióban sistergő Rolling
Stones jelentették a boldogságot. De a
látszólag eseménytelen gyermekkorban
már ekkor is ott bujkált a kettősség, köszönhetően annak a bizonyos gömbvillámnak, melyről más sokszor és sokat
hallhattunk, és ami minden furcsaságnak a kezdetét jelentette. A nehéz időkben szüntelenül éneklő édesanyja volt
a támasza, akinek köszönhetően hamar
megtanulta a klasszikusokat, hogy aztán arra a mindenki által ismert, meghatározó pályára lépjen, melyen még
most is lépked. A köztes világ, a fénylények, a Földön túl tett utazások és entitások – állítása szerint –, tizenkét éves
kora óta az élete részét képezik, és bár
sokak szerint csupán álmodta az egészet, ő hiszi, hogy a valóságunk sokkal
több annál, mint amennyit „megéltetnek” velünk.
A továbbiakban egy brazil médiumnál tett látogatásáról osztott meg
részleteket, ahol megtapasztalhatta az
egységes, végtelen és mozdíthatatlan
hitet, melyet előadása keretein belül
kívánt megerősíteni a jelenlévőkkel közösen. Ám mielőtt ezt megtettük volna,
az olyan alapvető problémákat vettük
górcső alá, mint hogy eltávolodtunk
a természettől, és fontos rendszerek
borultak fel a pénz javára, Istent, az
embert és a teremtést háttérbe szorítva. A mi felelősségünk az, hogy ezen
változtassunk, hogy megválaszoljuk

magunknak azokat a bizonyos kérdéseket: miért vagyunk itt, mit tehetünk,
és merre tartunk? Pataky Attila vallja,
többek vagyunk biológiai robotoknál,
és nem hihetjük azt, hogy egyedül kevesek vagyunk a változáshoz. Épp ezért
nagyon fontos, mit eszünk, mit iszunk,
mit mondunk, és kivel barátkozunk,
ahogy az is, hogy sorsunkat ne adjuk
mások kezébe, ne hagyjuk, hogy lát-

szatéletünk maga alá temessen. Tanácsai szerint, amit a leginkább tehetünk
az az, hogy dolgozunk, aktivizáljuk a
testünket, a lelkünket, a képzeletünket,
és amit csak lehet, elvégzünk a reánk
mért feladatokból.
Az elmondottak során emlékeztetett
bennünket, hogy a magyarságnak dolga
van és dolga lesz, elég csak hányattatott
történelmünkre gondolnunk, és azokra
az emberekre, akik még a százötven évnyi török hódítás alatt sem veszítették el
hitüket abban, hogy van kiút. Elmélete
szerint megkezdődött a felemelkedésünk, és az elképesztő ártások közepette
valójában egy új világ készül megszületni, ezért mindenkire szükség van, mert
mindenkinek felelőssége van ebben a
változásban.
A műsor végeztével elhangzott többek között az Ima című dal, és sor került közös, meghitt éneklésre is, majd
aki igényt tartott rá, természetesen
beszerezhette a még hiányzó EDDA
szerzeményeket a cd-kel megpakolt
asztalról.

Ajánló / Mozaik
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Ha vége a dalnak
Szerencsére a bajban mégis számíthatnak egymásra.
A műben kirajzolódó egyéni sorstragédiák jól ábrázolják az egyházi
erkölcstelenség, a stricik, dílerek és a
bűnözők világát, ahol a korrupció sem
ismer határokat. A Dal, avagy a strici
(Virág György) a káosz megteremtője,
aki senkire nincs tekintettel, kihasználja

Máté) mondta azt, hogy vége van a dalnak. Nagyobb katarzis nem alakult ki a
közönségben, hiszen végig érezhető volt
a mű ilyenfajta lezárása.
Szintén sejtettük a darab másik fordulatát – ami ki is derült –, hogy Mónika nagynénjének hitt rokona valójában
az édesanyja. Ennek ellenére a mintegy
két órás színdarab élvezhető volt, ami
leginkább a jól eltalált karaktereknek,
a színészi játéknak és a poénoknak köszönhető. A sztoriban nincs új a nap
alatt, mégis a jól összerakott színdarab

azt, aki hagyja és könyörületet sem érdemes tőle várni. Németh Ákos művében
a csúcspontot az jelenti, mikor a ravasz
meghúzásával a Dal saját testőre (Nešić

órákra lekötötte a figyelmet, úgy ahogy
a Zentai Magyar Kamaraszínháztól ezt
már megszokhattuk. Reméljük lesz még
alkalmuk ezt máskor is bebizonyítani!

Lezárt akta – bombával fenyegetőzött

A tavasz
köszöntése
meglepetéssel

Autótolvajok címmel láthatott előadást május 3-án csütörtök este a Főnix Fészek Műhelyház közönsége. A
két órás kikapcsolódást a Zentai Magyar Társulat hozta el.
Szabó Lilla
Három fiatal, akik autólopások,
drogok, féktelen kapcsolatok zűrzavarából a kiutat keresik, miközben rossz
megoldásaikkal egyre mélyebbre sül�lyednek. A sokszori helyzetpoénok és
a komikus elemek mellett kirajzolódik
a mű drámai vonala, amit az egyének
sorsfordító döntései hoznak el.
A darab egyik főszereplője Mónika
(Lőrinc Tímea), aki tizenévesen ágyról
ágyra jár. Mindezt azért, hogy lehetőleg
gyorsan és sok pénzt keressen. A csonka
családból származó lány leginkább szeretetre vágyna, habár sokszor elhangzik,
hogy ő nem szeret senkit, utolsó forintjain vásárolt repülőjegye mégis anyjához
vezetné. Életét nem teszi könnyebbé két
„barátja” sem, akik szintén élvhajhász,
hedonista életet élnek. A kis Lacikát
(Papp Arnold) már-már megszereti a közönség hülyeségeivel együtt, ugyanakkor rossz döntései miatt egyre nagyobb
galibába keveredik. Áron (Dévai Zoltán)
Mónika nagy szerelme, ám egyikük sem
szívesen vallja be a másiknak érzéseit.

A rendőrség vádemelést javasol az ellen
a férfi ellen, aki bomba robbantásával
fenyegette meg a Jászberényi Bíróságot.
m. t.
A

Jászberényi Rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást J. Rajmund
jászfelsőszentgyörgyi lakos ellen. A 36
éves férfi 2017. november 22-én 12 óra
29 perckor SIM kártya nélküli mobiltelefonról hívta a 112-es segélyhívószámot,
majd közölte, hogy „Bomba van elhelyezve a Jászberényi Bíróságon!”, és bontotta a vonalat.

A rendőrség azonnal intézkedett a bíróság épülete és a környékén lévő üzletek
kiürítéséről, illetve a terület lezárásáról.
Ezt követően a bombakutatók átvizsgálták a helyiségeket, de robbanóanyagot és
robbanószert nem találtak.
A nyomozók tanúkat kutattak, adatokat, infomációkat gyűjtöttek és elemeztek, melynek eredményeként azonosították a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható férfit. J.
Rajmundot 2018. április 15-én gyanúsítottként kihallgatták.
A hatóság a nyomozást a napokban
befejezte, a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal az illetékes ügyészség részére
megküldte.

Jótékonysági bál
Jászberény Város Óvodai Intézményének Sün Sámuel Óvodája aktív szülői
kezdeményezésre először rendezett
tavaszi bált jótékony céllal április első
szombatján a Nagyboldogasszony iskola ebédlőjében. A jó hangulatú rendezvényen több mint száz résztvevő
mulatott.
t. m.
Virágné Baranyi Erika tagóvoda-vezető kolléganői gyűrűjében köszöntötte
a résztvevőket és kifejezte örömét a 110
résztvevő miatt. Azért is fontos, hogy
ilyen sokan támogatták a rendezvény
ötletét, mert a bevételből a gyerekek kiságyait fogják kicserélni. Az SZMK lelkes

tagjai közül szólította Fürné Miklós Juditot és Bödi Andreát, akik majd száz tombola összegyűjtésével segítettek, hogy
roskadásig megteljen a nyereményeket
rejtő asztal. Támogatójegyek és tombolaszelvények vásárlásával, valamint a
büfés fogyasztással lehetett hozzájárulni
a vezetők által kitűzött jótékony célhoz.
A vacsora előtti műsorban a jövő
reménységeit, fiatal aerobikosokat láthattak a szülők. A Dance Fitness SE
versenyzői több korcsoportban mutatták be energikus, lehengerlő koreográfiáikat. Az este további részében az
újonnan alakult Neptune zenekar húzta a talpalávalót egészen hajnalig Nagy
Gabriella, Mizsei Ottó és Zsámboki Ferenc személyében.
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Programajánló
● Molnár János kiállítása
Május 10-én, csütörtökön 17 órakor
Molnár János festő és grafikusművész, aki
egyedi hangulatú képeiben számos stílust
és technikát alkalmaz, kiállítását nyitják
meg a Jász Múzeumban.
● Klubkoncert
Május 11-én, pénteken 21 órakor
a Jazztelen koncertezik a Lehel FilmSzínház emeletén.
● Portelki templom búcsúja
Május 13-án, vasárnap 9.30 órakor Jézus mennybemenetelének ünnepén lesz a
Jászberény-Portelek templom búcsúja.
● Jótékonysági rendezvény
Május 13-án, vasárnap 11 órától jótékonysági rendezvényt tartanak Portelek
első, romokban heverő keresztjének megmentésére a település közösségi házában.
Beszédet mond Balog Gyula, a portelki
Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője, Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője, valamint Balog Donát,
Portelek önkormányzati képviselője. A
jótékonysági rendezvényen fellépnek:
népdalkörök, énekkarok, tánccsoportok
és Jászságból és környékéről.
● Elsőáldozás – Főtemplom
Május 13-án, vasárnap 10 órakor lesz
az elsőáldozás a Főtemplomban.
● Emlékezés a háborús áldozatokra
Május 13-án, 16 órakor a helyi háborús
áldozatokra emlékeznek istentisztelettel
és műsorral Tőtevényen, az Erdei Vendégháznál (volt iskola).
● Kórusok hangversenye
Május 13-án, vasárnap 16 órakor a Déryné Vegyeskar és a Magdeburgi kórus ad
hangversenyt a Főtemplomban.
● Kamarakoncert
Május 16-án, szerdán 17.30 órakor a
Palotásy János Zeneiskola fennállásának
60. évfordulója alkalmából kamarakoncertet tartanak a Déryné Rendezvényházban.
● Múltidéző történelmi játszóház
Május 18-án pénteken 8 órától a Jász

Múzeumban és udvarán sorra kerülő
játszóház tevékenységei: A török félhold
árnyékában címmel kerülnek megrendezésre.
● Vígjáték
Május 18-án pénteken 18.30 órától
a Chioggiai csetepaté című vígjátékban
szerelem, féltékenység, olasz temperamentum a Főnix Fészek Műhelyház színpadán.
● Musical komédia
Május 21-én Pünkösd hétfőn 19 órától
a vidám dalokból és szellemesen megírt
jelenetekből álló Apácák musical komédiát láthatják a Lehel Film-Színház pódiumán.
● Múzeumi Esték
Május 24-én csütörtökön 17 órától a
régészettudomány mindennapjairól hallgathatnak meg érdekességeket Gulyás
András Zoltán előadásában a Jász Múzeumban, melynek vezető régésze.
● Zagyva – Hajta Gyalogos Teljesítménytúra
Május 26-án szombaton 8.00 óra lehet nekivágni az Állat- és Növénykertől
a három túratáv valamelyikének, melyek
Jászberény környékét, a Hajta-mocsár és
a Zagyva-ártér természeti értékeit mutatja
be. A túrák teljesítőit egyedi kitűzővel és
emléklappal jutalmazzák.
● Városi Gyermeknap
Május 27. vasárnap 9.30 órától a
gyermeknap alkalmából minden a gyerekekről és a gyerekeknek szól a Szabadtéri Színpadon. 9.30 órától Kulturzug
Könyvtár, Tarisznyás műhely, népi játékok „Helyet!” Alapítvány –Kiscsillag
tanoda, Kecskebucska gyermekműhely
kézműves és játékos foglalkozása, Zoltán
Erika Tánciskola. 10 órától Yakuzak SE
bemutató és játékos edzés, Kelepelő Bábcsoport. 10.30 órától Katáng Együttes.
11.40 órától Pintér Zsolt mesemondó.
12 órától Virtus Kamara Táncegyüttes:
Bengyalo a leleményes Virtus. 13 órától
Dance Fitness Se bemutatója.

Egy blues világnagyság

A Palotásy János Vegyeskar tavaszköszöntő hangversenyén örömteli
és vidám dalokkal szereztek kellemes zenei élményt a megjelenteknek. A tavaszi zsongást idéző,
pezsdítő április végi hangversenyt
pedig egy igazán romantikus esemény követte.
gergely
A 156 éves múltra visszatekintő
Palotásy János Vegyeskar Ecsedi Péter
karnagy vezetésével lépett színpadra
április 21-én, a Déryné Rendezvényház
dísztermében, Farkasné Szőke Tünde
zongorakíséretével. Változatos műsorukat a remény, az öröm és a vidámság
jegyében állították össze, kedveskedve
ezzel a közönségnek.
A repertoárban felcsendült ismeretlen szerző tavaszköszöntő muzsikája, majd a barátságról szóló dalcsokor.
Az est folyamán Ecsedi Péter karnagy
önálló előadásában hallhattunk három
dalt, majd a kórus előadásában Erkel
Ferenc Napköszöntő bordalát. Jászberény neves szülöttei, Tarnay Alajos
és Beleznay Antal szerzeményei, nótái
igaz gyöngyszemei voltak az estnek. A
tavaszköszöntő hangverseny méltó zárásaként három opera népszerű dalai
hangzottak el: Verdi: A Trubadúr című
operájából a Cigánykórus, szintén Verdi Nabucco operájából a Rabszolgák
kórusa, valamint Smetana: Az eladott
menyasszony című operájának életigenlő szerzeménye: „Élet, élet, boldog
élet, ifjak, vének élvezzétek! Fáztunk
télen eleget, eleget, éljen hát a kikelet,
kikelet!”.
A megérdemelt vastaps után a konferanszié egy különleges eseményre
invitálta a jelenlévőket: kórusuk egyik
tagja a közönség soraiban kérte meg
kedvese kezét, aki örömmel mondott
igent a romantikus lánykérésre. A boldog párt a kórus dallal, majd pezsgős
koccintással üdvözölte.

Népes közönség előtt adott koncertet Little G Weevil vagyis Szűcs Gabi,
zenésztársaival április 27-én. A világhírű magyar bluesman Something
Poppin című legutóbbi albumát
hallgathattuk élőben a mozi galéria
Cine P’Art Clubjában.
duka
Mindig is szerettük, tiszteltük Szűcs
Gabit, művésznevén Little G Weevilt,
akit a környéken sokan még a kilencvenes évek, Táboros Józsi által, a „tiszti” pincéjébe szervett koncertekről ismerünk.
Dobosként kezdett a zenélésbe, akkor
még rockot hallgatva, hiszen a testvére és
a rokonság fiataljai is mind rock rajongók
voltak. Majd, amikor megismerkedett a
blues-al, azonnal beleszeretett, eladta a
dobfelszerelést és gitárra váltott. Azóta is
tart ez a szerelem.
Az akkori idők óta sok esztendő
eltelt már, és ez alatt Gabesz, a kiváló
énekes, gitáros és dalszerző, tengerentúli sikerei nyomán, elismert blues zenész
világnagysággá lett. Ő az első és egyetlen
magyar blues zenész, aki megnyerte az
International Blues Challenge-et, a legismertebb nemzetközi blues zenei versenyt
2013-ban Memphisben, és neve ott volt
a Blues Music Award, (amerikai blues zenei díj) jelöltjei között. Azóta több albuma is a slágerlisták élére került.
Little G Weevil néhány állomásos
turné keretében lépett fel nálunk is, a
mozi galérián remek klubkoncertet adva,
melyhez partnerei a kiváló atlantai dobos,
Daniel Harper, valamint billentyűs hang-

szereken, köztük hammond orgonán
Premecz Mátyás, gitáron Borsodi László és
basszusgitáron Pfeff Márton voltak.
Something Poppin című legutóbbi
albumának zeneszámai szóltak elsősorban, mely egyben fontos mérföldkő is
Szűcs Gabi karrierjében, hiszen szakítva a
korábbi évek tradicionális blues hangzásával, ezúttal egy jóval modernebb megközelítésű anyagot gördített elénk.
„Ahogy egyre jobban beleástam
magam az USA déli részén a blues kultúrába, tudtam, hogy valami hiányzik
a zenémből” – említette a koncertet
követő kötetlen társalgás alkalmával a
teraszon, miközben az anyag keletkezéséről is mesélt.
Modernebb hangzású rhythm and
blues dalok születtek, melyben összegyúrta a dögös tradicionális blues zenét a
hetvenes évek soul - funk - rock ízeivel és
persze saját hangjával, a végeredmény pedig kivételes ínyencség, ami új dimenziót
nyitott. Ez Gabesz számára ugyanaz a
blues érzés, a hangszerelés más csupán, a
mondanivaló nem változott. Semmi más
nem történt, mint hogy az 50-es évekbeli
blues hangképet elhagyva néhány évtizedet előreugrott az időben, próbált kicsit
fordítani a ritmusképleteken és izgalmasabban előadni ugyanazokat a „sztorikat”
mint korábban. Igazi mai, ha úgy tetszik
XXI. századi blues lett belőle.
A koncerten pedig igyekeztek kihozni a maximumot az anyagból és magukból, nem csak energiával, de szívvel is,
ami tetszett az embereknek. Az őszinte
dalok és kiváló zene megtalálták az utat
a közönséghez.

12. oldal
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Fehérlő illatokkal alkonyul
Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk,
elszórtan kialakulhat zivatar. Néhány fokkal újra erősödik a nappali felmelegedés:
délutánonként 22-27 fok lesz. A hétvégén
többnyire gomolyfelhős, napsütéses időre
van kilátás. Hétfőtől ismét megnövekszik a
napsütéses órák száma.
Május 12-14.: Fagyosszentek. Pongrác,
Szervác és Bonifác, valamint Orbán (máj.
25.) Ezeken a napokon a májusi fagyok jelentős károkat tudnak okozni a már fejlődő
növényekben, palántákban.

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.

május 11. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 16. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 12. szombat
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

május 17. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 13. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

május 18. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

május 19. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 15. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 20. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
május 12. 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.

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

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

tavaszi
akácméz vásár!

Jászkürt

Roxána/2/, Medve Dóra, Göblyös Anikó és
Menyhárt Zsanett iratkozott fel a góllövők

közé. JFC - KDSE Váci Reménység 8-0
/1-0/
Ezzel a győzelemmel továbbra is vezeti a tabellát városunk csapata. A hétvégén a Pénzügyőr SE-hez látogatnak, akik
jelenleg a harmadik helyen tanyáznak.

Pesti József

Gyógyszertárak
május 10. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

● virágpor
● méhpempő

Kiütéses győzelem
Két hét szünet után két idegenbeli, és
két hazai győzelemmel a tarsolyában
lépett pályára a Jászberényi FC női
labdarúgó csapata. Az ellenfél az eddig
mindössze négy pontot gyűjtött KDSE
Váci Reménység gárdája volt.

Egészségügyi ügyeletek

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya

2018. május 10.

/Csomor Családi
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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.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

A széltől támogatva rögtön támadólag léptek fel lányaink. Helyzetekből és
távoli lövésekből sem volt hiány, azonban
az első félidőben csak két kapufáig és egy
szépségdíjas gólig jutottak Horváth Zsuzsanna révén.
A második félidőt viszont rögtön góllal indították, és innen kezdve „kiszakadt
a gólzsák”, futószalagon estek a szebbnél
szebb találatok. Tóth Adrienn /2/, Rácz

Hiába próbálkoztak
Miután a labdarúgó NB III Keleti csoportjában az MTK II ellen idegenben
játszva tartalékosan is sikerült győzni,
a Jászberényi FC a Füzesgyarmattal
szemben ugyancsak a három pont
begyűjtéséért lépett pályára. A Gyöngyösön játszott találkozón azonban az
eddigiek során is masszív csapat benyomását keltő vendégek hatásosan
őrizték kapujukat és az egy pontot.

dégek pajzsán a berényi alakulat, de
még horpadást sem nagyon sikerült
ütni rajta, mindig akadt egy közbeavatkozó védő, egy időben odaérő láb, vagy
az átadásoknál néhány centi hiányzott
az igazi ziccer kialakításához. A vendégek kapusának csak erőtlen vagy lecsorgó labdákat kellett összeszednie, és
az idő előrehaladtával már csak kósza
látogatásokat tettek a másik térfélre a

részről ezúttal elmaradt az olyan egyéni villanás, ami a győzelem kivívásához
vezethetett volna. Jászberényi FC –
Füzesgyarmat 0-0
Nem tudott még gólt szerezni a
két albérletben játszott meccsén a JFC,
pedig május 13-án, vasárnap 17 órától
ismét Gyöngyös lesz a helyszín, amikor
a DVTK II. csapata ellen továbbra is az
élcsoportban maradás lesz a tét. A diósgyőriek fiataljai egy ponttal szereztek
kevesebbet, mint a jelenleg ötödik helyen álló Jászberény, de a tizedik Nyír-

Szőrös Zoltán
A hosszabb időre harcképtelenné
vált Miski, Mile és Fejes után Lékó is kidőlt a sorból, némileg enyhítette viszont
Arany László gondjait, hogy az egy hete
sérülés miatt lecserélt Lukács és Tisza
is a kezdő tizenegy tagja lehetett. Mezőnyfölényben volt és néhány lendületes akciót is vezetett a JFC, ám az már
a mérkőzés elején is látszott, feladják a
leckét a jól tömörülő, szervezetten védekező Békés megyeiek. Ludasi szabadrúgása kipattant a kapusról, de nem volt
érkező, bő félóra elteltével pedig Lukács
emelése szállt alig fölé, de ezt követően
már helyzetbe is nehezen kerültek a mieink, az első 45 perc során pedig egyszer
Menczeles védésére is szükség volt a gólnélküli állás megőrzéséhez.
Szünet után is kereste a rést a ven-

Fotó: Pesti József
füzesgyarmatiak, akiknek fő szempontja szinte végig a biztonság volt.
Taktikájuk végül célt ért, pályaválasztói

bátor is csak hárommal van lemaradva,
így gólok és pontok kellenének, hogy
ne előzzenek az üldözők.

Muhari lett a gólkirály
 folytatás az 1. oldalról
Vendéglátó családoknál szállásoltak el
mindenkit, emellett nagyon jó ellátásban
is részesültek. Március 30-án Le Cellierben a Városházán rendezett fogadáson a
polgármester köszöntötte a játékosokat,
edzőket és a Jászberényi FC vezetőit.
Ekkor adtuk át, a nyári Ládi Kupa meghívóját a vendéglátóinknak. Délután
Nantes-ben járt a csoport, ahol a Gépekkiállítást nézték meg.
A tornát március 31-én és április
1-én rendezték, húsz csapat részvételével. Érkeztek csapatok Németországból,
Belgiumból, Romániából, Monaco-ból.

A tornán 20 perces mérkőzések voltak, a
csapatok füves és homokos-földes pályákon játszottak. A Jászberényi FC U15-ös
csapatának eredményei: Jászberényi FC
– Fontenay Vendée Foot (francia) 1-3;
GL Varades/Herblanetz (francia) – Jászberényi FC 1-0; FC MT Ligné (francia)
– Jászberényi FC 0-2; Jászberényi FC Le Cellier-Mauves FC 1 (francia) 0-0;
BW Langförden (német) – Jászberényi
FC 0-1; Entente du Vignoble (francia) –
Jászberényi FC 2-1; Voltiguers (francia) –
Jászberényi FC 0-0. Döntő: AS Monaco
– Stade Brestois 0-1.
Csapatunk a két győzelemmel és
döntetlennel a 15. helyet szerezte meg,
és nagy örömünkre, Muhari Zoltán lett a
torna gólkirálya.
Húsvét hétfőn kirándulás volt a napi
program, az Atlanti óceánhoz. (Saint
Nazaire, Croisic, La Baule, Guerande).
Kedden reggel a jászberényi küldöttség
Párizsba utazott, ahol az Eiffel toronyból
látták a gyerekek Franciaország fővárosát. Egy Metzben eltöltött éjszaka után
indult az autóbusz Jászberénybe, ahová
mindenki élménnyel tele érkezett haza.
Kis-Németh Albert
JFC utánpótlás szakágvezető

