A legszebb hegyikutya

Tanévzáró ünnepség

Június első vasárnapján Borsóhalmi úti
Mentőkutya iskola területén a legszebb
négylábúak mutatkozhattak be.
Írás a 6. oldalon

A Székely Mihály Általános iskola
diákjai június 5-én tartották évzáró
ünnepi műsorukat az Ifjúsági Házban.
Tudósítás a 3. oldalon

Van-e élet a Marson?

Június 1-jén, a Városi Könyvtár csillagászati
programsorozatának utolsó előadásán a
Marsra tehettünk képzeletbeli űrutazást.
Cikk a 6. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 23. szám (XXX./23.)

Trianont
magunkban
kell ledönteni!
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Jászberény város lapja

Ősszel kezdődhet a piac fejlesztése

Látványos
tervek
a múzeumban

Trianon történelmi tényéhez kapcsolódóan, az idő szavához igazodva, túl kell lépnünk az önsajnálaton
és a gyászon. A nemzeti közbeszédben és cselekedeteinkben az ös�szetartozásra és az európai eszmék
hangsúlyozására kell fókuszálnunk.
Ezen gondolatsorra fűzte fel hétfő délután a Trianoni emlékműnél
rendezett városi ünnepségen beszédét Szentesi Zöldi László, a műsor
szónoka.

Jászberény Város Képviselő-testülete
májusi ülésén egybehangzó igennel elfogadta a Jász Múzeum igazgatói posztjára Hortiné dr. Bathó Edit kinevezését,
ami újabb öt év megbízatást jelent. Az
intézményvezető asszonyt feladatairól,
a múzeumra vonatkozó terveiről faggattuk, ugyanakkor kikacsintottunk
magánélete felé is, ahol örömteli események történtek az elmúlt napokban.

k. m.

Talán nem érte túl nagy meglepetésként az újabb kinevezés, mellyel az
esztendőket tekintve lassan megközelíti Tóth János rekordját, aki 35 évig állt
a múzeum élén.
Igen, a tizenhat igazgató közül Tóth
János a múzeum intézményvezetői doyenje, ám a legtöbb munkaévet – immár
41 esztendőt –, én töltöttem el a Jász Múzeumban. Ez a második munkahelyem,
vezetőként 24 éve állhatok az intézmény
élén. Ha a jóisten megsegít, akkor 29
igazgatói évem lesz, ami elmarad ugyan
János bácsiétól, de büszkén mondhatom,
hogy az itt töltött évek számával máris
túlszárnyaltam jeles elődömet.
folytatás a 7. oldalon 

A nemzeti emléknap olyan kitüntetett napot jelöl, amely egy ország,
vagy egy nép életében különös jelentőséggel rendelkezik. 2010-ben az
országgyűlés június 4-ét, az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés
aláírásának napját nemzeti emléknappá, a nemzeti összetartozás napjává
nyilvánította.
Erre emlékeztünk hétfőn Jászberényben csakúgy, mint szerte a Kárpát-medence magyarok lakta településein; főhajtással, de büszkén és a
jövőben bízva.
folytatás a 3. oldalon 

Kárpáti Márta

A felújítás előtt álló városi piacról tartott egyeztető fórumot a városvezetés
kedden délután a Városháza tanácstermében. Szabó Tamás polgármester köszöntötte a mintegy félszáz érdeklődőt, köztük az árusokat és a piac környékének lakóit. Tájékoztatásul elmondta, hogy az előzőekben tett ígéret szerint
tartják a jelenlegi egyeztetést, amelynek fő mondanivalója, hogy a kivitelezés
fizikai startnapja egyelőre csúszik.
kárpáti
A fórum folytatásában Hegyi István, a Városfejlesztési iroda vezetője
vette át a szót, aki elmondta, hogy a
kiírt közbeszerzési eljárás eredmény-

telenül zárult, mivel a meghirdetett
műszaki tartalomra mindössze egy
ajánlat érkezett. Az árajánlat meghaladta az önkormányzatnak erre a célra
rendelkezésére álló fedezeti összegét. A
gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy

Táborok a vakációra

Ahogy már megszokhattuk, a jó idő
beköszöntével idén sem maradnak
programok nélkül az iskolapadból
kiszabaduló kicsik és nagyok. A
változatos táborok között mindenki
találhat kedvére valót, akár sportolással, akár játékos tanulással szeretné
tölteni a nyarat.

A Ludus edzőterem három alkalommal is szervez gyerektábort. Első
körben július 2-6-ig a 4-14 évesek részére lesz erdei tábor, ahol a gyerekek túrázhatnak, állatlesen és etetésen vehetnek
részt, ezenfelül kenuzhatnak, lovagolhatnak és a quadozást is kipróbálhatják
az Öregerdőben. A programok időtartama: 7-16 óráig.
Ezt követi az Úszó tábor, mely július
9-13-ig tart majd a 4-14 éves korosztály
számára. A helyszín a Jászberényi Lehel
Strandfürdő. Az úszáson, strandjátékokon túl túrázás és sok-sok mozgás is várja
a fiatalokat reggel 7 órától délután 16-ig.
Horgász tábort is szerveznek a vízi
élővilág iránt érdeklődőknek július 30. és
augusztus 3. között, szintén 7-16 óráig.

A résztvevők a csónakázás és halismeret
mellett megtanulhatják a horogkötést, és a
csalizást a Bíró Horgásztó területén. Szintén 4-14 éves korig várják a jelentkezőket.
A 25 000 Ft-os ár tartalmazza a napi
háromszori étkezést, a programokat és
a belépőket. A testvéreknek, valamint

azoknak, akik több táborban is részt
vesznek, kedvezmény is jár. Érdeklődni
az alábbi telefonszámokon lehet: Szöllősi
Boglárka: 06-70/216-0514. Lengyel Gábor: 06-30/467-4635. Kiss Márton: 0630/659-8671.
folytatás a 4. oldalon 

az uniós jogszabályok értelmében,
most nemzeti nyílt eljárás keretében
új közbeszerzési eljárást kell indítani.
Mindez hozzávetőlegesen négy hónapot vesz igénybe, tehát, ha június közepei dátummal el tudják indítani az
eljárást, akkor várhatóan szeptember
közepére lesz eredmény.
A kivitelező ennek értelmében legkorábban októberben tud hozzáfogni a
munkálatokhoz. A felújítás befejezésére változatlanul egy évet szánnak.
folytatás a 2. oldalon 

Közepes focibizonyítvány
Ahogy az iskolákban, úgy a mutatott
teljesítmény alapján a sportági bajnokságokban is bizonyítványt osztanak június első felében. A labdarúgó
NB III Keleti csoportjában szereplő
Jászberényi FC tavaszi utolsó mérkőzésén még kicsit javíthatott, illetve
ronthatott volna, végül maradt a tabella hatodik helyén.
Szőrös Zoltán
Zárásként a már biztos ezüstérmes
Erzsébeti SMTK várt a fővárosban
Arany László csapatára, amely az utóbbi
hetek viszontagságai miatt – sérülések,
eltiltások – jócskán megfogyatkozott
létszámú kerettel készülhetett a 28. fordulóra. Több fiatal is játéklehetőséget
kapott, ami tapasztalatszerzésnek kiválóan megfelelt nemcsak nekik, hanem a
szakvezetés számára is. Egy szépen kijátszott akció végén Farkas János révén már
a 8. percben vezetést szerzett a JFC (01), ám a lábra kapó hazaiak fokozatosan
átvették az irányítást. Félóra elteltével
egy beadást követően középen nem sikerült felszabadítani, így végül a hosszú

oldalon érkező Lázár egyenlíteni tudott
(1-1). Nyolc perc múlva pedig már
fordított a vendéglátó, miután a befelé
cselező Soós lőtt Menczeles kapujának
bal oldalába. (2-1). A második játékrész
némileg fordított forgatókönyv szerint
zajlott, a félidő derekától a mieink egyre
többször tudtak az erzsébetiek kapuja
előtt veszélyt kialakítani, ám Fejes kísérletét, majd a hajrában Bálint helyzetét is hárította a kapus. A rutinosabb
ESMTK megőrizte minimális előnyét a
kicsit idényvégi jellegű találkozón.
Erzsébeti SMTK – Jászberényi FC
2-1 (2-1)
A többi eredménytől függően kettőt
léphetett volna előre vagy hátra a JFC
a hatodik helyről, ám a vereség ellenére
egyik vetélytárs sem előzött. A masszív
közepes jelző talán indokolt, nemcsak az
elért helyezés, hanem a kiegyensúlyozott
mérleg alapján is. Összesen kilenc győzelem és nyolc vereség mellett tizenegyszer
végzett döntetlenre a csapat, a 36 rúgott
és 35 kapott gól is stabil, de kevésbé offenzív játékra utal. Hogy a számok mögött igazából mi van, arra a részletesebb
értékelés adhat majd választ.

2. oldal
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Sün Sámuel

Önkormányzat

Ősszel kezdődhet a piac fejlesztése
 folytatás az 1. oldalról
Az építkezés szempontjából az
árusok számára a legnehezebb időszak
az őszi-téli hónapokban várható. Szabó Tamás hozzáfűzte, a költségeket a
legnagyobb jó szándékkal sem tudták
lejjebb faragni. Mindenképp meghaladják azt a 300 millió forintot, ami
határ az egyszerűbb eljárásban, tehát
így túllépve azt, kénytelenek végigvinni az uniós szabály szerinti procedúrát.
Mindez a piac szereplői számára azt jelenti, hogy szeptember végéig változatlan formában történik a kereskedelem
a piac jelenlegi területén. Az áttelepülés formájáról, feltételeiről szeptember
folyamán kívánnak újabb egyeztető fórumot tartani, amelyen majd konkretizálják a helyszíneket az eladók igényeit
a lehetőségekhez simítva.
A már körvonalazódott elhelyezésről Horgosi Zsolt, a JVV Nonprofit
Zrt. ügyvezető igazgatója elevenítette
fel az előzetesen megbeszélteket. Az
egy hónappal ezelőtti fórumon már
egyezség született a tematizált árusító
helyek tervezett helyszíneiről. Ennek
értelmében a mozi előtt lesznek a virágárusok, a csarnok és a Piac Market
közötti területen kapnak helyet az őstermelők, a Jászpiacért Egyesület tagjai. Beszéltek arról is, hogy a parkoló
egy részét is megnyitják az árusok
számára. A legnagyobb ideiglenes piaci terület a volt játszótér, a majdani
parkoló helyszínén lesz. Igény esetén
a Szövetkezet út 7. szám előtti közterületen, illetve az IBUSZ iroda előtti
parkolóban lehetne árusítást végezni.
Felmerült, hogy egyes árusok szeretnének a Szövetkezet út előtti szakaszra
saját költségen faházakat telepíteni. A
városvezetéssel egyeztetve erre lehetőség lesz, amennyiben sikerül egységes
arculatot megteremteni. Horgosi Zsolt
felhívta a figyelmet az asztalokra vonatkozó egyeztetés szükségességére is.
Az időjárás szempontjából legrosszabb
időszakban valószínűleg tömbösítésre
lesz szükség az árusítóhelyen. A városüzemeltetés igyekszik a lehetőségekhez
mérten komfortossá tenni az ideiglenes
piacot. Kerítést építenek, illetve valamilyen sátorfedést biztosítanak az átmeneti időszakra.
A polgármester a kérdések feltevésének lehetősége előtt még egyszer
megerősítette, hogy a fejlesztés mindenképpen megtörténik, a források – a
megemelt összeggel – rendelkezésre állnak. Hangsúlyozta, a piac rekonstrukciója sok ezer ember érdekében történik, ezért kéri mind az eladók, mind a
vásárlók türelmét az átmeneti időszak
nehézségeinek elviseléséhez.
A Szövetkezet úti háztömb lakóinak nevében érkezett a kérdés, várhatnak-e valamiféle kompenzációt a megnövekedett forgalomért, a környezetük
szennyezéséért, és a játszótér hiányáért

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondjunk
köszönetet mindazoknak, akik

Dr. Vass Imréné
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.
Pesti József képriportja
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Gyászoló család

cserébe? A polgármester válaszában
kifejtette, sajnos az építkezés kellemetlenségekkel jár, amelyeket igyekeznek
minimalizálni. A szemetelést mindenképp meg kell szüntetni, ez mindenki
jól felfogott érdeke. A játszótér az építkezés befejeztével sem kerül vissza a
régi helyére, ott parkoló kap helyet. Új,
modern játszótér az út másik oldalán, a
Szövetkezet út 7. és 8. háztömbök között épül.
Üzlettulajdonosok érdekeit képviselte a következő hozzászóló, aki az
iránt érdeklődött, mennyire érinti a rekonstrukció a piaci boltokat, mennyire
lesznek megközelíthetőek az építkezés
idején? Szabó Tamás tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a látványtervekbe bárki betekintést nyerhet a Városfejlesztési

112 hírek
Ittasan vezetett. Alkoholos állapotban ült volán mögé egy jászfelső
szentgyörgyi 27 éves férfi május 31-én
éjjel. A Jászberény belterületén közlekedő sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott.
A rendőrök azt is megállapították,
hogy a gépjármű vezetője járművezetés eltiltás hatálya alatt áll, ezért a
férfit bevitték a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol meghallgatását
követően szabálysértés miatt őrizetbe
vették.
Villanyoszlopnak ütközött egy
személyautó. Tisztázatlan okok miatt

irodán. Valószínűleg lesznek majd időszakok, amikor bizonyos ideig fizikailag
akadályozva lesz néhány bolt megközelíthetősége. Erről a következő fórumon
lesz lehetőség egyeztetni. A mostanihoz
viszonyítva a helyzet az építkezés befejeztével mindenképpen jobb lesz, hiszen
csak rendezett formában, kijelölt helyeken lehet majd árusítani.
Utolsó hozzászólóként az egyik
résztvevő arra hívta fel a figyelmet, hogy
a piaci díszkutat egyesek tisztálkodásra,
mosásra használják. A polgármester
kérte az illetékeseket, hogy a renitens
– valószínűleg hajléktalan – polgárnak
mutassák meg a város nyújtotta lehetőségeket, amely a hasonló helyzetűeket
segíti a felmerült ilyen jellegű problémáik megoldásában.
letért az útról és villanykarónak ütközött egy személyautó május 22-én, a
Nagykátai úton. Az autó sofőrjét kórházba szállították kivizsgálásra.
Idős asszonyon segítettek a járőrök. Május 24-én, Jászszentandráson
egy lakos kért segítséget a rendőrségtől, mert már egy napja nem látta a 75
éves idős ismerősét. A Jászapáti Rendőrőrs járőrei azonnal a helyszínre siettek, de többszöri kiabálására sem érkezett válasz és az ingatlan is zárva volt.
A teraszablakon betekintve meglátták
a magatehetetlenül földön fekvő idős
hölgyet és azonnal a segítségére siettek, majd orvosi segítséget kértek. A
kiérkező mentősök megvizsgálták és
kórházba szállították az idős hölgyet.

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet
az alábbi önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására
A pályázatra kiírt lakás címe:
Jászberény, Faiskola utca 5. II/9.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563 Ft/hó

Emlékezés
Bujdosó Antal
(1933-2012)

A részletes pályázati kiírás
megtekinthető
Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu), a Jászberényi
Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás és
pályázati adatlap kérhető a Jászberényi
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján
(Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda,
tel.: 57/505-799).

Köszönetünket fejezzük ki
mindazon rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, akik szeretett
édesapánk, nagypapánk

halálának
6. évfordulójára
„Köszönjük,
hogy éltél,
s minket szerettél,
nem hagytál el
minket,
csak álmodni
mentél.
Hiányzol”
Szerető családod!

Görbe Balázs
(1930-2018)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
A szerető család

Város

2018. június 7.
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3. oldal

Trianont magunkban kell ledönteni!
 folytatás az 1. oldalról
A szétszabdalt országot jelképező
kettéhasadt sziklát formázó, összetartozásra hívó haranggal és a keresztényi
szeretetet jelképező kereszttel díszített
emlékmű tövében Sas Zoltán Ady szavalata, majd Bánfi Ferenc hazafias szólamokra épített muzsikája hangolt az
ünnepi gondolatok befogadására.
A szónok szerepét Jászberény város
meghívására, a három évvel ezelőtti
eseményhez hasonlóan ismét Szentesi Zöldi László, a Magyar Demokrata
című hetilap munkatársa vállalta. Beszédének fundamentumai nem változtak az elmúlt esztendők során, hiszen
újfent kiemelte: A mai napon gyásznak

hangulatú ünnepségek jelképrendszere
mára idejét vesztette. A tragédia történelemmé transzformálódott, és a lehatott fejű sóhajtozások helyett tennünk
kell ellene.
Az elvakart, de be nem gyógyult sebekre többféle módon keresett választ
a nemzet az elmúlt húsz-huszonöt év
során. A politikai térfelek különbözőképpen értékelték a múltat, kerestek
megoldást a történelmi tények elfogadhatóvá tételére. Voltak, akik revíziót követeltek, egyesek problémahalmazként értékelték Trianont, mások
inkább a szomszédjainkhoz viszonyuló
túlzó törleszkedést, vagy a mély hallgatást választották.

helye nincs! Július 4-re a nemzeti ös�szetartozás napjaként kell gondolnunk,
mert gondolkodó, cselekvő magyarként nincs más választásunk. Ahogy a
csonka testbe is visszatér az erő, az akarat az idő múltával, úgy nekünk is a pozitív gondolatokra, a jövőbe vetett hitre
koncentrálva kell továbbélnünk. A síri

A globális kihívások aztán felrázták
az ország vezetőit. A 2015-ös – hazánkat is elérő migránsáradat –, volt az
ébresztő. Hirtelen beszédtéma lett a
termőföld, az ivóvíz, a fogyó népesség,
a veszélybe kerülő keresztény kultúra
kérdése. A trianoni téma lassan feloldódott a közbeszédben, hiszen meg-

érkeztek az új kihívások. Elfelejteni
soha nem lehet Trianont, de múltbeli
történés lévén ma már semmit sem tehetünk ellene. Felülírni, eltörölni csak
egy erőtől duzzadó, sokasodó, gazdag
és művelt nemzet tudná. Az a fő probléma, hogy a revízióhoz még az első
lépést sem tettük meg, és már a tízedikről beszélünk – emelte ki a szónok. Ez
a fajta magatartás önsorsrontó, a szövegelésből soha nem lesz semmi.
Az új kihívásokkal szemben talán
azok a népek lesznek legfőbb szövetségeseink, akik Trianon haszonélvezői
voltak 98 évvel ezelőtt. Szlovákokkal, románokkal, szerbekkel kell majd
együttműködnünk, hogy ne legyen
belátható időn belül kalifátus a nemzeti területekből. A magyar kormány
külügyeiben jól látszik az integráló
szándék. Szomszédjaink nagy részével
kiegyensúlyozott viszonyokat sikerült
kiépíteni. A formálódó egység realitás.
Osztják nézeteinket a baltiak, a horvátok, szlovének, Ausztria és Olaszország
is megérkezett. Magyarország tényező.
Trianon felülmúlása programokkal,
új gondolatokkal, cselekvési tervekkel
a legésszerűbb. A gyász és a fájdalom
helyett higgyük el, hogy június 4-e
valóban a nemzeti összetartozás napja.
Rázzuk le magunkról a tehetetlenség
megörökölt béklyóit! Az emberi kapcsolataink kiépítésével, pozitív nemzettudat értékeinek a jövő generációk
számára való átadásával mi magunk is
tehetünk Trianon ellen a nemzeti ös�szetartozás jegyében. Küzdjünk műveltséggel, nyitottsággal, mert a jelenben való létezéssel kezeljük legjobban a
problémát. A megvalósítható apróságo-

kat kell a helyükre tenni, amelyből egyszer majd felépül az új Magyarország.
Trianon ugyanis nem múlik el magától.
Trianont magunkban kell ledönteni!
Az ünnepség koszorúzással folyta-

tódott, majd Burai Erika Vass Albert
versével, illetve Bánfi Ferenc az Egy
vérből valók vagyunk című dallal tette
méltóképpen emelkedetté az emléknap
eseményeinek záró momentumait.

Tanévzáró ünnepség a Székelyben Vasárnapi körmenet
A Székely Mihály Általános Iskolában nagy hagyománya van az angol
és a zenei tantárgyak emeltszintű
oktatásának. A diákok a megszerzett
tudásukat az előző évekhez hasonlóan kedves műsorral mutatták be családjuknak június 5-én a tanévzáró
ünnepségen.
Szabó Lilla
Nagy volt a nyüzsgés az Ifjúsági
Házban délután öt óra előtt, amikor a
fellépés előtti utolsó egyeztetések zajlottak. A kisdiákok közül jó páran még
odaszaladtak a szülőkhöz egy-egy puszira, majd Gálné Sas Anikó tanárnő köszöntőjével kezdetét vette az ünnepség.
Az idei tanév különleges volt a Székely Mihály iskola életében, hiszen a
tagintézmény ötven évvel ezelőtt kapta
meg a világhírű operaénekes nevét. Ebből az alkalomból a névadó tiszteletére
jubileumi ünnepségsorozatot rendeztek. A tanárnő elmondta, hogy hason-

lóan nagy lelkesedéssel készültek erre az
eseményre is. Az ünnepséget szeretnék
méltóvá tenni ahhoz a szellemiséghez,
amely áthatotta az intézményt az elmúlt fél évszázadban.
Elsőként Lányi Lászlóné vezénylésé-

vel a Kicsinyek Kórusát hallhattuk, majd
a Székely Mihály Gyermekkar folytatta
a fellépések sorát. A repertoárban több
osztály néptánccal elevenítette fel a
Kárpát-medence nagy múltú tánchagyományát. Mindemellett hallhattunk
népdalcsokrokat, komolyzenei előadást,
valamint a diákok bemutatták angoltudásukat is ének vagy éppen mesejáték
formájában. Olykor megszeppenve léptek színpadra, de a kezdeti lámpalázon
hamar túllendültek előadásuk alatt. Ezt
nagyban segítették a bíztató tekintetű
szülők, és a színpad mellett álló felkészítő tanárnők, akik segítőkezet nyújtottak
az apróságoknak.
Az iskola nagy hangsúlyt fektet az
Erasmus+ program keretén belül szervezett nemzetközi tanulmányutakra,
melynek legutóbbi projekttalálkozójáról
a 7. és 8.-os angolosok számoltak be az
utolsó műsorszám előtt. Ezt követően az
ünnepséget a nyolcadikosok búcsúzója
zárta, ők ugyanis jövőre már másik iskolában kezdik meg az új tanévet.

Június első vasárnapja az egyházi
naptár szerint az Oltáriszentség ünnepe. Katolikus templomainkban a
délelőtti szentmisét követően körmenettel tettek tanúbizonyságot a
hívők hitükről. Tíz órakor a Főtemplom és a Ferences templom, tizenegy
órakor a Szentkúti templom ünnepi
szertartásán vehettünk részt.
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Táborok a vakációra
 folytatás az 1. oldalról
A jászberényi Református Gyülekezeti Ház is szeretettel várja július
2-től 6-ig tartandó Bibliai honfoglaló
című táborába a 6-14 éves lányokat és
fiúkat, valamint ifjúsági korcsoportban
a 15-25 éveseket is. Helyszín: jászberényi Református Gyülekezeti Ház (Jászberény, Thököly u. 17.) Érkezés: minden reggel 8 - fél 9 között. Hazaindulás:
17 óra után. Költség: 6.500 Ft/fő, testvéreknek: 6.000 Ft/fő + ½ kg sütemény!
Az összeg részletekben is befizethető és
a rászorulók kedvezményt is kérhetnek.
A résztvevőknek tízórait, meleg ebédet
és uzsonnát biztosítanak. A programról
röviden: bibliai történet, énektanulás,
kézműves és sportfoglalkozás, sok - sok
játék és vidámság. Jelentkezési határidő:
2018. június 17. ill. a létszám beteltéig a
jelentkezési lap leadásával személyesen a
vasárnapi istentiszteleteken, a hittanoktatóknál vagy telefonos egyeztetés után a
Lelkészi Hivatalban (Jászberény, Thököly u. 15.). Telefonos elérhetőség: 06-30372-7275, 06-30-479-3880.
A Református Gyülekezeti Ház
azoknak is lehetőséget biztosít, akik
angol nyelvű bibliai táborba szeretnének jelentkezni. A tábor időtartama:
július 16-tól 20-ig, hétfőtől-péntekig. Helyszín: jászberényi Református
Gyülekezeti Ház (Jászberény, Thököly
u. 17.) Korhatár: 7-14 éves lányok és
fiúk. Érkezés: minden reggel 8 és fél 9
között. Hazaindulás: 17 óra után. Költség: 16.000 Ft/fő + ½ kg sütemény!
Az összeg részletekben is befizethető,
indokolt esetben kedvezmény kérhető!
A résztvevőknek tízórait, meleg ebédet
és uzsonnát biztosítunk. A programról
röviden: vidám, játékos foglalkozások,
bibliai tanítás, angolórák, angol énekek,
csapatjátékok, kézműves foglalkozások,
mindez angolul, a Szentírás Szövetség
angol és magyar anyanyelvű munkatársainak közreműködésével. Jelentkezési
határidő: 2018. június 17, ill. a létszám
beteltéig a jelentkezési lap leadásával
személyesen a vasárnapi istentiszteleteken, a hittanoktatóknál vagy telefonos
egyeztetés után a Lelkészi Hivatalban.

(Jászberény, Thököly u. 15.). Telefonos
elérhetőség: 06-30-372-7275, 06-30479-3880.
A Manósziget Családi Bölcsőde
július 2-6-ig Erdei séta, július 9-13-ig
Mesterségünk címere, július 16-20ig Vízi kaland, július 23-27-ig Élet
a kastélyban, július 30-tól augusztus
3-ig Építsünk együtt, augusztus 6-10ig Szín/ház!, még augusztus 13-17-ig
Egyszer volt egy ember című tematikus
heteire várja a gyerekeket. A programokról, részletfizetésről és további kedvezményekről az alábbi telefonszámon
lehet érdeklődni: 06-30/610-5966.
A Fejlesztő Kuckó idén is megszervezi kísérletezős táborát, ahová várják
a nagycsoportos óvodásokat és a kisiskolásokat is. A tábor vendégei igazi kis
tudósként megismerhetik, milyen rejtélyes folyamatok zajlanak egy-egy kísérlet
mögött. Bővebb felvilágosítást a táborról Gál-Keller Szilvia ad a 06-30/8632283-as telefonszámon.
A Maci Alapítványi Óvodában
ismét Úszótábort indítanak óvodásoknak és kisiskolásoknak a nyáron több
időpontban. Úszásoktatás, vízisportok
valamint egyéb szórakoztató programok várják a jelentkezőket. Érdeklődni
a Maci Alapítványi Óvodában Jászberényben, a Gorjanc Ignác sétány 1-es
szám alatt lehet. Tel: 30/592-5973,
email: ildimaciovi@gmail.com.
A Tehetség SE háromféle tábort is
hirdet 5-14 évesek számára. A foci mellett
vendégsportok, túrázás, strandsportok
és még számos más foglalkozás is helyet
kapott a programok között. Táborok és
időpontok: Élménytábor: június 25-29.
Jászberény. Focitábor: július 23-27. Jászberény. Kalandtábor: augusztus 12-18.
Erdély. Információ: 06-70/424-5000.
A Logiscool Jászberény a digitális
világ iránt érdeklődőknek nyújt nyári
élményeket, ahol a gyerekek közelebbről is megismerkedhetnek a programozás, az applikációkészítés és a videóvágás
fortélyaival. 06.25-08.17-ig 5 táborba
is várják a gyerekeket. Lesz applikáció
készítés, robotprogramozás, videóvágás.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon le-

het: 06-20/ 923-3453.
A Jász Múzeum idén is megszervezi
már hagyományosnak mondható Városvédő Ifjúsági táborát, melynek központi
helyszínéül maga a múzeum épülete szolgál. A tábor ideje alatt a gyerekek (10-12
éves) kirándulhatnak és megismerhetik
a jászsági településeket. Időpont: július
2-6-ig. Részvételi díj: 20 000/fő. Érdeklődni lehet: 0657/ 502 610.
Tailor Dance Tánciskola napközis
táborral készül a táncos lábú gyerekeknek
7-14 éves korig. Társastánc alapú foglalkozások, szabadidős programok, sorversenyek, társasjátékok, labdajátékok,
állatkert, strand és gyalogtúra is várja az
érdeklődőket július 30-tól augusztus 3-ig.
Kezdés: 8 órakor, napi program vége 16
órakor! A tánctábor részvételi díja ebéddel: 19.990 Ft, ebéd nélkül: 14.990 Ft.
Bővebb információ a tailordance@gmail.
com e-mail címen.
A Hamza Múzeum Színek Birodalma címmel alkotótábort rendez (6-10
éves korig), melynek témája a rajzolás,
festés és makettezés mellett ezúttal a
mozgókép és a film lesz. A tábor időtartama augusztus 6-10, minden nap reggel
8-tól délután 16 óráig. Részvételi díj 25
000 Ft, a testvéreknek pedig kedvezmény
jár. Bővebb információ: 0657/503 260.
A Jászság Népi Együttes két táborral is készül a nyári időszakra. A XXXVI.
Nemzetközi Táncház és Zenésztábor
augusztus 5-11-ig kerül megrendezésre.
Tánctanítás, szucsági táncok aug. 5-6,
buzai táncok aug. 7-8, felcsíki táncok
aug. 9-10. Zenetanítás kezdőknek és haladóknak. Az esti táncházakban a Zagyva
Banda muzsikál. A tábor díja: 20.000 Ft/
fő. Étkezési és kollégiumi szálláslehetőséget külön díjazás ellenében tudnak biztosítani. Jelentkezési határidő: július 15.
Jelentkezés: kuliorsi0505@gmail.com
Információ: 06-57/503-265.
A kicsikre is gondoltak a XIV. Aprók tánctáborának szervezői. A tábor
időtartama: aug. 5-10. Programok:
táncoktatás, kézműves foglalkozások,
népdaltanulás, népi játékok, strandolás,
lovaskocsizás, lovaglás. Foglalkozásvezetők: Balogh Melinda, Szász Anita és

Közlekedtek a családok

Közlekedik a család címmel hirdetett közlekedésbiztonsági vetélkedőt az ORFK–Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Városunkban szombaton az állatkert oktatóháza
és a Hűtőgépgyári sportpálya parkolója adott helyet az
eseménynek.
kárpáti

Harmincnégy család állt rajthoz a területi vetélkedőn,
akiket a borús idő sem riasztott el a megmérettetéstől. A
délelőtt tíz órai kezdést hamarosan megzavarta az ügyességi
feladatokat végzők nyakába zúduló záporeső, s így jobbára
az oktatóház oltalmat nyújtó fedele alatt a tesztek megoldásával indult a megmérettetés. A kérdések a mindennapok
biztonságos közlekedési ismereteinek tesztelésére vonatkoztak. Voltak férj-feleség, szülő-gyermek tudáspróbák, ahol a
furfangos kérdések megválaszolásával kiderültek az esetleges
hiányosságok is.
Az ügyességi feladatokba szintén az egész család részt vett.
A gyerekek kerékpárral, a jogosítvánnyal rendelkező szülők a
volán mögött bizonyíthatták az utakon való jogosultságukat,
rátermettségüket. A műszaki ismeretek illetve az elsősegélyhez kapcsolódó feladatok sokszor még a jogosítvány birtokosainak is kihívást jelentettek. Persze a gondolkodást, kreativitást igénylő feladványok kidolgozása közben mindenki jól
szórakozott, amelyhez még a dél körül felragyogó napsütés
is hozzájárult.
A délutáni eredményhirdetésen mindenki jutalomban
részesült. A legügyesebbek értékes ajándéktárgyakban részesültek, a nyertes pedig – a Baranyi család – továbbjutott a
megyei döntőbe, ahonnan nyitva az út az országos versenyig,
melynek fődíja egy személygépkocsi lesz.

Gorácz József. Szervező és házigazda:
Jászság Népi Együttes, Folklór Kulturális
Közalapítvány. Jelentkezési határidő: július 15. Jelentkezni: Jászság Népi Együttes
Irodája, Víz u. 1. Telefon:57/503-265 .
E-mail: jaszsagnepiegyuttes@gmail.com.
Tábori díj: 19.900 Ft Viganó AMI gyereknek: 17.900 Ft. A részvételi díj tartalmazza a napi kétszeri étkezést (ebéd és
uzsonna). 6-10 éves gyermekek jelentkezését várják! A Tábor maximális befogadó
képessége 60 fő!
Kohári Beáta óvodapedagógus
szervezésében Cirkusz tábor is lesz az
óvodás és kisiskolás lányok és fiúk számára június 25-29-ig. Ízelítő a programokból: csillámtetoválás, pólókészítés,
cirkuszolás, bohócorr, medencézés, arcfestés, lufiállat hajtogatás, gyöngyfűzés,
lego, babaszobai játékok, kötéltáncos
szoknya készítés. Helyszín: Jászberény,
Fehértói út 2. Jelentkezni és érdeklődni
lehet: 06-70/428-00-04, beata.kohari@
gmail.com címeken.
Az Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottsága által, kiírt pályázatok
nyomán támogatott táborok:
A "Helyet" Alapítvány drámapedagógiai foglalkozásokra épülő tábort
szervez, melynek célja a szociális viselkedési normák kialakítása. A programok
között van még sportnap, kézműves és
kézimunka foglalkozások, filmklub, drámaelőadás, ki mit tud?, beszélgetőkör
és strandolás. Bővebb információ: Gáspár-Szanyi Krisztina, 06-70/365-51-84,
helyetalapitvany@gmail.com.
Az Egyházi Iskoláért Alapítvány az
Öregerdőben rendezi meg Bátor tábor
napközis foglalkozását (két nap kint alvással) , melyben a tematikus programok
között szerepelnek kézműves foglalkozá-

sok, sportfoglalkozások és strand. További információ: 5100 Jászberény, Lehel
vezér tér 5. Józsa Péter Pál.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is gondolt a kisiskolás korú gyerekekre, akik számára nyári napközis tábort
szervez annak érdekében, hogy szocializációjukat elősegítse. Sportprogramok,
vetélkedők, ügyességi és sportversenyek,
kézműves foglalkozások és strand is várja
az résztvevőket. Érdeklődni lehet: 5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18. Rácz Tamás 57/505-708, cko@jaszbereny.hu.
A Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ „Mozgással az egészségért 2018” elnevezésű táborába várja a
kézműves foglalkozásokra, játékos programokra, úszásra és mozira a gyerekeket.
Információ: 5100 Jászberény, Ferencesek
tere 3/a Nagy Beatrix - 57/406-911, cssk.
gyejo.jb@pr.h.
A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú
Alapítványa idén is megrendezi Tűzoltó
táborát, melynek keretein belül a gyerekek közelebbről is megismerkedhetnek a
tűzoltó felszerelésekkel, berendezésekkel,
a mentők munkájával, de részt vehetnek
rendőrségi kutyás bemutatón, valamint
állatkerti, könyvtári és múzeumi látogatáson is. Részletek: 5100 Jászberény,
Jákóhalmi út 11/a. Fózer Tibor, 20/9329510, jaszbereny@jasztuzolto.hu.
A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és AMI a Sasközpontban
tartja „ottalvós” nyári táborát, mely ezúttal a természetvédelem témáját helyezte
középpontba. Madárles, madárgyűrűzés,
tanösvénytúra, sportprogramok, kirándulások és strand is várja a jelentkezőket. Érdeklődni lehet: 5100 Jászberény,
Bajcsy u. 1. Pesti Péter - 57/502-710,
apponyi.jki@gmail.com.

A szünidő veszélyei
Néhány nap múlva megszólal az
utolsó csengő, elkezdődik a diákok
által annyira várt vakáció. Ezúton
szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő
alatt leselkednek gyermekeinkre.
Sok éves tapasztalatok mutatják,
hogy a vakáció alatt megnő a közúti
balesetet szenvedők száma, és az évszak
sajátosságaiból fakadóan sajnos a vízi
tragédiáké is. Szeretnénk, ha azok, akik
most elhagyják az iskolapadokat ősszel
ugyanoda visszaülhetnének. Ahhoz,
hogy ez így legyen, sok mindent kell
tenni és tudni.
A leggyakoribb tragédiaokozó a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre
lépés, a tömegközlekedési eszközök
megállóiban álló jármű takarásából
való kilépés, és a kerékpározással összefüggő szabályszegő magatartás. Közös
felelősségünk gondoskodni azok védelméről, akik ma még nem képesek úgy
cselekedni, ahogyan azt elvárjuk, vagy
szeretnénk tőlük elvárni.
Beszéljük meg a gyerekkel a gyalogos közlekedés alapszabályait – például
hol van elsőbbsége a gyalogosnak az
úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az
alapokat gyakran át kell ismételni. Ha

már tudja a gyerek, hogy hol szabad
kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja
tartani ezeket a szabályokat, még mindig nem biztos, hogy célszerű elengedni önállóan kerékpározni.
Felnőtt gépjárművezetőinket pedig arra kérjük, figyeljenek a gyalogos
és kerékpározó „csemetékre”, továbbá
a nyári szünidő alatt se felejtsék el a
gyermekbiztonsági rendszerek előírás
szerinti használatát.
A nyári táborok előtt mindenképpen figyelmeztessük gyermekeinket
a fürdőzés veszélyeire. Fontos, hogy
fürdőzéskor, vízi biciklizéskor, csónakázáskor tartsák be a vonatkozó szabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni,
feltétlenül vegyék fel a mentőmellényt,
úszógumit. Kerüljék a bányatavakat,
csak a kijelölt helyeken vegyék igénybe
azokat fürdőzés céljából. Felhevült testtel soha ne ugorjanak be a vízbe, hiszen
a vízi tragédiák nagy része az ilyenkor
fellépő izomgörcs illetve szívelégtelenség miatt következik be.
Bízva abban, hogy a fent leírtakkal
sikerül hozzájárulnunk a szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes
közlekedést kívánunk!
Jászberény Városi
Baleset-megelőzési Bizottság

Hirdetés

2018. június 7.
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Az Invitellel élesben követhetjük a nyári sportközvetítéseket
megnyerte magának az egész családot.
- Akkor holnap bemész az Invitelbe
megkötni velük a szerződést, hogy legyen
internetünk és már az új TV-n nézhessük
a nyári focimeccseket? – türelmetlenkedett Peti, aki fejben már a kedvenc internetes játékait játszotta.
- Nem feltétlenül kell bemennem,
ugyanis mindezt a weben keresztül is megrendelhetjük, amikor csak szeretnénk. Ne
izguljatok, pár nap és minden működni is
fog! – zárta le Dénes elégedetten a beszélgetést, majd a családja örömét látván konstatálta magában, hogy jó döntés lesz az Invitelt választaniuk.
A küszöbön álló rangos nyári sporteseményekre is gondolva HDénes és családja biztosak lehetnek abban, hogy az
Invitel segítségével idén nemcsak a ház
falain kívül, hanem azon belül is izgalmas
és élményekkel teli nyár vár rájuk.

HDénes (37) és családja nemrég költözött Jászberénybe. Az új lakással
járó tennivalók sora eleinte végeláthatatlannak
tűnt, de a legfontosabb
dolgokat szerencsére már
sikerült megoldaniuk –
néhány kivétellel.
Dénes fia, Peti már hetek óta az internetet hiányolja, amit még nem tudtak beköttetni a lakásba.
- Én így nem tudok élni!
– jelentette ki egyik nap a
fiú.
Ugyan Dénes csak nevetett rajta, de már neki is
kezdtek hiányozni az internet és televízió adta lehetőségek. Mivel hetek óta a
lakás körüli ügyeket intézte, csak arra
vágyott, hogy a tévé-, az internet- és a
telefonszolgáltatásokat egy helyen, egyszerre és gyorsan tudja beszerezni. A
szomszédok véleményét kikérve végül
egy Invitel Pontba tért be. Este otthon
nagy lelkesedéssel számolt be a családjának:
- Úgy néz ki megoldódik az internetproblémánk. – kezdte mesélni fiának a
vacsoránál. Peti szeme felcsillant.
- Mikor? Hogyan? – kezdte faggatni az apját.
- Ma voltam a jászberényi Invitel
Pontban, Lajos, a szomszédunk ajánlotta. Ők nagyon elégedettek a szolgáltatásokkal, ezért én is kértem tőlük ajánlatot.
- És mit mondtak? – kérdezte Peti
türelmetlenül az apjától.
- Úgy néz ki, hogy sikerül mindent
egy helyen elintéznem. A cégnél most az

internet és a telefon mellé fél évig ingyenes a Családi HD tévécsomag, így végre HD-ben is nézhetjük a műsorokat. –
mesélte lelkesen Dénes a családjának.
Mivel nagy sportrajongó, soha nem
marad le egy fontos mérkőzésről sem,
ezért neki külön örömet okoz a rengeteg, jó minőségben nézhető sportcsatorna. Peti meglepetten nézett az apjára, de aztán gyorsan kapcsolt.
- Jó, de a lényeg, hogy hány megás az
internet?
Az apja most sem jött zavarba.
- Szerintem nekünk egyelőre bőven
elég a 30 megás. Hidd el, ez is nagy élmény lesz, mivel ilyen gyors internetünk
a korábbi lakásunkban nem volt.
- Ez igaz. – értett egyet apjával Peti.
- Az Invitel évek óta fejleszti a hálózatát. Itt Jászberényben már régóta van
gyors internet, ettől ilyen jó az ajánlat –

csoport

Partner Szigeti Kft.

A
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

mesélte tovább Dénes az Invitel Pontban hallottakat.
- És megkérdezted, hogy vissza tudom-e nézni a kedvenc sorozataimat? –
szállt be a beszélgetésbe Kata, Dénes felesége.
Kata fodrászként dolgozik, így amikor délutános műszakban van, sokszor
csak este ér haza. Mivel több sorozatot
is követ egyszerre, ezért a korábbi lakóhelyükön olyan TV szolgáltatót választottak, ahol a műsorokat vissza lehetett
nézni.
- Bizony, hogy megkérdeztem! –
kezdte a férje. – Az Invitelnél számos
csatorna több műsora is visszanézhető,
a kedvenc sorozataid biztosan. Sőt, csomó műsort fel is vehetünk! Ha pedig még
ez sem lenne elég, végre eredeti nyelven is
nézhetjük az esti filmeket.
- Rendben, nekem tetszik az ajánlat,

facebook.com/
berenycafe

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Júniusi
véradások
június 7., Jászberény, METLIFE, Lehel
Vezér tér 14., 9.30-12.30 óráig.

válasszuk az Invitelt – egyezett bele egyből Kata.
- De ezen az ócska TV-n már nem lehet rendesen filmet nézni, HD-t meg végképp. – elégedetlenkedett Peti, aki már
hónapok óta rágta a szülei fülét, hogy
vegyenek egy nagyobb, jobb TV-t a
régi helyett.
- Erre már én is gondoltam, de nagyon sok kiadásunk volt a költözés miatt… – kezdett bele Dénes.
A fiú arca egyből elszomorodott, remélte, hogy most végre meggyőzi a szüleit.
Dénes azonban mindenki meglepetésére folytatta a mondatot. – …azonban most hatalmas szerencsénk van! Az
Invitelnél a tévé-, az internet- és a telefonszolgáltatások mellé most kedvezményesen, egyszeri nagy kiadás nélkül vehetünk egy SONY Smart TV-t.
Az apa ezzel a kijelentésével végleg

Az Ön lakóhelyén
elérhető,
személyre szóló
akciós ajánlatokról,
szolgáltatásokról
érdeklődjön
Invitel Pontunkban
(Jászberény,
Alsócsincsapart u. 2.)
Emellett
a lakossági szolgáltatásokkal
kapcsolatban a 1288-as,
a kisvállalati szolgáltatások
esetében
a 06 80 881 881-es
telefonszámon, valamint
az invitel.hu weboldalon
tájékozódhat.

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

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

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

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

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

június 7., Jászboldogháza, Művelődési
Ház, Rákóczi u. 9., 14-17 óráig.
június 12., Jászberény, FORTACO-orvosi
rendelő, Sportpálya u. 1., 9.30-13 óráig.
június 12., Jásztelek, Művelődési ház,
Szabadság u. 69., 14-16 óráig.
június 15., Jászalsószentgyörgy, Egészségház, Fő u. 92., 14.30-16.30 óráig.
június 21., Jászberény, Electrolux-Orvosi
rendelő, Fémnyomó u. 1., 10-12 óráig.
június 21., Jászszentandrás, Műv.ház,
Rákóczi u. 92., 14-17 óráig.
június 22., Jászkisér, Általános isk.,
Petőfi u. 1., 14-17 óráig.
június 26., Jászdózsa, Orvosi Rendelő,
Hajnal u. 5., 9-12 óráig.
június 26., Pusztamonostor,
Polgármesteri Hivatal, Szabadság u. 74.,
14-16 óráig.

Számítógépes
anyajegyvizsgálat
Jászberényben!
Az időben észrevett kóros
elváltozások 100%-ban
gyógyíthatóak, évente
mindenkinek javasolt a
szűrővizsgálat!

Dr. Szabó András

Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1.
K: 10.30-12.30 Cs: 15-18.30
Tel.: 06-20/461-3220
www.drszaboandras.hu

Nyárindító akció a Jászberényi
Termálfürdőben június hónapban!
Mofetta

(széndioxidos szárazfürdő)
kezelés esetén

"kettőt fizet, hármat kap"
akciót biztosítunk.

Érdeklődni és időpontot kérni:
5100 Jászberény,
Hatvani út 5.
Tel: 06-57/412-108,
06-30/942-1043.
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A legszebb hegyikutya

Van élet a Marson?

Utolsó állomásához érkezett a Városi
Könyvtár csillagászati előadássorozata, melynek pénteki záróeseményén
– tekintettel a közelgő oppozícióra
–, Dr. Kiss Áron Keve igyekezett elméletben is közelebb hozni hozzánk
a Marsot. Megtudhattuk többek között, hogy laknak-e idegen lények a
vörös bolygón, és azt is, hogy ha űrexpedícióra szánnánk el magunkat,
megfelelő helyszín lenne-e a misztikus égitest?
Kazsimér Nóra

Őrző-védő CAC kutyakiállítást rendezett a Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ/)/
Jászberényi Önálló Jogú Szervezete a
Borsóhalmi úti Mentőkutya iskola területén június első vasárnapján.
Pesti József
Verőfényes napsütésben, délelőtt tíz
órakor négy körben kezdődött a szépségverseny. Közel ötven fajtából összesen
214 nevezés érkezett. Bár inkább a Dunától keletre lakók autóztak városunkba
kedvenceikkel, azért jöttek a Dunántúlról is. A bírálatok fél kettőkor fejeződtek
be, ezután következett a nap fénypontja,

a Best In Show. Itt láthatott a szépszámú
közönség egészen fiatal, tízéves felvezetőt,
valamint díjazták a legszebb kölyök és veterán négylábút is. A vezetőbíró döntése
alapján a dobogó legmagasabb fokára
egy fehér, dús szőrben pompázó Pireneusi hegyikutya állhatott fel, aki gazdájával
Tápiószeléről érkezett, így ő lett a kiállítás legszebb kutyája. Többek között egy
szép nagy díszes serleg és egy zsák táp volt
a jutalma, amit a rendezvény fő támogatója ajánlott fel.
A legközelebbi hasonló megmérettetés decemberben lesz, de az időjárásra való tekintettel már fedett helyen. A
pontos időpont és helyszín még egyeztetés alatt van.

Miniatűrök élethűben
A múlt hétvégén, június 2-3 között
az Ifjúsági Házban rendezték meg
a XII. Makettinfo Kupát Hara István „Elektro” elhunyt makettező
emlékére. A hagyományos országos
makettversenyre idén 40 kategóriában, több mint 300 alkotás érkezett.
szabó
A valóság kicsinyített mása az előző évekhez hasonlóan ismét élményt
nyújtott a látogatók számára. A látványon túl a kiállítók elméleti tanáccsal
és helyben bemutatott praktikákkal
készültek az ideérkezőknek. Az igazán
elszánt makettezők vagy épp a lelkes
amatőrök pedig makettet, festékeket,
ecsetet és más eszközöket is megvásárolhattak.
Az ihletszerzésnek jó táptalajt biztosítottak az asztalokon pihenő járművek, hajók, repülők, Star Warsból
ismert fantasy járművek és diorámák.
Kiss Gábor, a rendezvény szervezője
lapunknak elmondta, hogy a tavalyihoz képest, idén több alkotás érkezett
és minden témakörben bőven akadt
igényes, kidolgozott munka. Beszélgetésünk alatt azt is kifejtette, hogy a
makettezés szinte minden korosztály
számára kiváló hobbi, ami igazán ki

tudja kapcsolni az embert. Fejleszti a
kézügyességet, segíti a vizuális készséget, és lexikális tudással is gazdagítja a
témakörben mélyebbre ásókat.
Ezek hallatán nem is csoda, hogy
egyre több érdeklődővel bővül a makettezők köre. Jászberénybe az ország
minden tájáról érkeztek kiállítók,
többek között Gyuláról, Keszthelyről
és Mosonmagyaróvárról, de román és
osztrák modellezők is beneveztek.
A zsűrinek nem volt könnyű feladata, összesen 40 kategóriában díjazta
a három legjobb alkotást és emellett
kiemelkedő munkáért járó díjat is kiosztottak. Jászberényiek közül főként
a gyermekek remekeltek. Harci jármű
kategóriában Kiss Ákos kiemelkedő díjat kapott, egyéb kategóriában szintén
elismerték alkotását, amely egy Ezeréves Sólyom volt. Polgári járművek
közül Járomi Bálint munkája kiemelkedő helyet ért el. Felnőtt korosztályban Szabó Tibor hozta el az aranyérmet
építésalatti makettek-, valamint Mercedes Benz kategóriában. Az év polgári
jármű makettje címet egy Mercedes
Benz 540 k-s nyerte el, amely szintén
Szabó Tibor alkotása. Idén is kiosztották az egyik legrangosabb elismerést, az
Elektrolakatos különdíjat, amit Somogyi Balázs vehetett át.
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A Mars 16 évente különösen közel
kerül a Földhöz, ekkor szabad szemmel
is látható, fényes vörös csillagként tündököl. Az idei oppozíció a nyár közepére esik, mely különleges ritkaságot is
tartogat, ugyanis a Mars mellett most
egy másik óriási, vörös égitest is látható
lesz az éjszakában. De mindenekelőtt
ássunk egy kicsit mélyebbre, és vizsgáljuk meg, mit is rejt a vörös óriás, túl a
marslakókról, és egyéb elrugaszkodott
elméletekről szóló szóbeszédeken.
A Mars a Naptól számított negyedik bolygó a Naprendszerben. Nevét a
római hadistenről kapta. Két természetes holdja van, a Phobosz és a Deimosz.
Keringési ideje 780 nap, emberi időre
átszámítva ez körülbelül két év és két
hónap. Tengelyforgási ideje 24 óra 37
perc, tehát kijelenthetjük, hogy a napok hasonlóan hosszúak, mint Földünkön, ahogy az évszakok váltakozása is
megegyezik.
Ha a 19. században élnénk, egészen biztosan meg lennénk győződve
arról, hogy van élet a Marson. Az akkori tudomány és közvélekedés szerint
ugyanis természetes volt, hogy mivel a
Föld lakott, a többi, hasonló méretű
bolygón is van élet. Még csak nem is
teljesen légből kapott az ötlet, tekintve
Giovanni Schiaparelli olasz csillagász
1877-ben tett felfedezéseit. Az akkori
nagy oppozíció során a kutató sötét és

világos foltokat látott a bolygó felszínén, melyeket csatornákként írt le. A
félreértés az angolszász fordítás miatt
bontakozott ki, ahol ez a kifejezés már
mesterségesen létrehozott csatornaként
szerepelt, melyet az olvasók intelligens
lények munkájának véltek.
Percival Lowell csillagász volt a
legintenzívebb csatornakutató és az elmélet legbuzgóbb népszerűsítője. Úgy
vélte, a Marson kiemelkedően fejlett
civilizációk élnek, akik a pórussapkák
olvadó jegét terelik a csatornahálóza-

tokba, így jutva öntözővízhez a sivatagos területeken. Később kiderült, hogy
csatornák helyett Lowell valójában
saját szemfenekének átvilágítását látta
a párhuzamos fénysugarakat leképező
lencsén, melyet ma már szemvizsgálatok alkalmával használnak. A fotográfia fejlődésével végleg bebizonyosodott,
hogy valójában nincsenek csatornák a
bolygón, ám az emberi képzeletnek a
tudomány sem szabhat határt, melyre
kitűnő bizonyíték az a számos teória,
mely a vörös bolygóval kapcsolatban

azóta napvilágot látott.
A kérdés azonban még mindig
adott. Van-e, vagy volt-e élet a Marson?
Nem kizárt, hogy a bolygón egykoron
valódi vízfolyások voltak, de jelenlegi
átlaghőmérséklete mínusz 40 fok, ennek fényében folyékony víz helyett maximum eutektikumot, azaz sóoldatot
találnánk, ami nem kedvez túlságosan
az élőlényeknek. Egy Antarktiszon talált Mars meteorit mikroszkópos képén
baktériumpálcára hasonlító struktúrákra bukkantak, viszont a felfedezést
nem erősítették meg, így a valódi bizonyítékok megtalálásáig dr. Kiss Áron
Keve is objektivitásra int minden földönkívüli élet iránt lelkes érdeklődőt.
Az elméletek és a homályos felfedezések csak kedveznek az űrutazásra
fogékony kalandoroknak, akiknek számos kihívással kell szembenézniük, ha
úticélként a Marsot jelölik meg. Eljutni a bolygóra megközelítőleg egy évnyi
űrutazást jelentene, mely élettanilag és
lélektanilag is veszélyes vállalkozás, tekintve az olyan tényezőket, mint a kozmikus sugárzás, a hosszútávú súlytalanság, vagy az elszigeteltség. Emellett
a bolygó mikrobiológiai szennyezése
is komoly űretikai kérdéseket vet fel,
nem beszélve arról, hogy ennek az igen
borsos ára vállalkozásnak jelenleg nincs
közvetlen haszna, így még nagyon
messze vagyunk a megvalósítástól.
Egy azonban biztos, méghozzá a
július 27-én, este 11 órakor bekövetkező, oppozíciók közötti is a legnagyobb
szembenállás, amikor a legközelebb,
azaz 57 millió kilométerre lesz a Földtől a Mars. A jelenséggel párhuzamosan teljes holdfogyatkozás is várható,
amikor a Nap fénye csupán Földünk
felszínén megtörve világítja majd meg
a Holdat, mely így vöröses színben
pompázik majd. Ha úgy döntünk,
hogy ébren maradunk, ne felejtsük bekészíteni távcsövünket, mert egy igazán
különleges és ritka eseménynek lehetünk szemtanúi.

A családban is Krisztust követni

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége legutóbbi rendezvényét
május 22-én, kedden tartotta a
Szent István Házban. A meghívott
előadó ezúttal Mosolygó Dénes
görögkatolikus pap, iskolalelkész
volt, aki Szolnokról érkezett a jászberényi közösséghez.
Buschmann Éva

2018. a család éve. A család, mint
a társadalom legkisebb egysége, nagyon
fontos szerepet játszik a mindennapi
életben. Mosolygó Dénes számára is
szent ez az egység, öt gyermeket nevelnek pedagógus feleségével együtt.
Mosolygó Dénes bevezetőjében arról
beszélt, hogy az Isten új, örök életet
ajándékoz nekünk, embereknek. Közösséget vállal velünk. A család közössége három egységből áll: családfő
(édesapa), édesanya és az utódok, a
gyermekek is ott vannak jó esetben ebben a közösségben. Hallhattuk, hogy a
gyermek és az anya ugyanolyan fontos,
mint a családfenntartó.
A folytatásban arról a személyes indíttatásáról beszélt az atya, amely a papi
elhivatottság felé vezette őt. Elmondta,
hogy papi családból származik, apai
ágon messzemenőkig ezt a hivatást töltötték be felmenői. Ez természetes volt
számukra. Benne is fokozatosan alakult
ki annak az érzése, hogy pappá szeretne
válni. Pannonhalmára járt gimnáziumba, ahol egyre jobban tudatosult ben-

ne, hogy ezt az utat szeretné választani.
Előadásában kiemelte, hogy a családi szeretetkapcsolatnak az isteni szeretetet kell például venni, megvalósítani.
A szülő-gyermek viszony nagyon fontos, valamint az, hogyan kell a gyereknek a szülő felé közeledni, a tiszteletet
megadni. Azért vagyunk, hogy Istent
megdicsőítsük a világon.
Hallhattuk: nősként nem egyszerű
összehangolni a munkát, a családot, a
gyerekeket, az iskolalelkészi feladatokat, az egyházközösségi tevékenységet.
– A házasságot sok minden próbára

teszi. Jó házasságot megélni az ember
csak úgy tud, ha lemondani is képes
a másik javára. Ez is vértanúság, amit
nap, mint nap megtehetünk. Ilyen lehet például a barátokról, a szabadidőről
való lemondás a házastársunkért, hogy
vele töltsünk több időt. Sajnos van,
akinek kisiklik az élete. Jól meg kell
élni a házasságokat, Isten szeretetét kell
szem előtt tartani. Nem szabad önzőnek lenni. Legtöbb esetben ugyanis ott
romlik el a kapcsolat, hogy a felek csak
magukra gondolnak.” – foglalta össze
gondolatait Mosolygó Dénes. Azt is kiemelte, hogy fontos abban
a kérdésben is egyetérteni,
hogyan kell a gyermekeket
nevelni, a szülei iránti tiszteletre tanítani őket. Illetve
arról is képet kaptunk, ha
a családunkban probléma
merülne fel, tudjuk, hogy
van lehetőség segítséget kérni. Nem vagyunk egyedül,
mert tudunk hová fordulni,
szakembert keresni: keresztény gyökerekkel rendelkező pszichológust például.
– Ne tűrjünk el sokszor sok mindent. Mindenhez megfelelő segítség kell.
Szükség van a keresztény
családokra, katolikus hitre
kell a családokat nevelni.
A családi életben is fontos
Krisztust követni – hallhattuk Mosolygó Dénestől.

Ajánló

2018. június 7.

Látványos tervek a múzeumban
 folytatás az 1. oldalról
Mindemellett különös kegynek veszem, hogy a fenntartó megadta nekem
ezt a lehetőséget. Időközben elérem a
nyugdíjkorhatárt is, de örömmel tölt
el, hogy a városvezetés bízik bennem és
munkatársaimban, az itt végzett munkánkat folytatásra érdemesnek ítélte.
Tervez valamilyen változást a
munkamenetben az eddigiekhez
képest vagy folytatódik a már megkezdett feladatvégzés a jól bejáratott
rendszer szerint?
Elsősorban szeretném a már megkezdett projekteket, a két nagy uniós
pályázatot befejezni. Jó lenne a múzeum külső felújítását véghezvinni és legalább az előmunkálatait megcsinálni az
új állandó kiállításnak. Munkavégzés
szempontjából nem tervezünk nagyobb
változtatást, mert úgy gondolom, az az
út, amin haladunk jó. Mindenki ismeri
a feladatát, és azt lelkiismeretesen végzi. Közösen beszéljük meg a teendőket,
az egyes részterületeket felosztjuk szaktudásunk szerint, így tudunk gördülékenyen előrelépni.
Elegendő a dolgozói létszám?
Tulajdonképpen igen. Összesen tízen vagyunk, nyolc főállású munkatárs,
egy kulturális közfoglalkoztatott – akit
szeretnénk megbízással tovább foglalkoztatni – továbbá egyik munkatársunk
a városháza állományába tartozik, de nálunk végez munkát. Ezzel a létszámmal
szépen tudunk dolgozni. Nem mondom, hogy nem örülnénk esetleg egy
teremőrnek, de megoldjuk a hiányát.
Ezek szerint a létszám rendben
van, de mint tudjuk a helyhiánnyal
állandó küzdelmet vívnak.
Mindenképpen
könnyebbséget
jelent, hogy az önkormányzattól kaptunk raktárhelyiséget, amelynek jelenleg a felújítása folyik. Ott majd végre
szépen, rendszerezve el tudjuk helyezni
a műtárgygyűjtemény együtteseinket.
Szakszerű helyet kaphat a szerteágazó
és sokféle gyűjteményünk, melyeknek
részét képezik például a néprajzi, régészeti, képzőművészeti gyűjtemények,
az éremgyűjtemény, a helytörténeti
gyűjtemény – amelyen belül iskolatörténeti, egyháztörténeti gyűjtemény, és
térkép- plakáttár is található. A tárolás
szakszerűséget, átláthatóságot követel, amely nem kis feladatot ró majd
ránk, hiszen a pitykegombtól a szekérig
mindennek helyet kell találni. Polcrendszereket, tárolókat kell beszereznünk. Ezeket pályázati pénzből és saját forrásból kívánjuk finanszírozni. A
raktár berendezése lesz az új ciklusom
legnagyobb kihívása.
A közeljövőben fog megvalósulni
egy másik nagyszabású projekt és a

közönség számára is újdonságot jelentő látványraktár. Mit várhat a látogató ennek kapcsán?
A látványraktár kialakításához
nyert a pályázatunk, így a múzeum
hamarosan kibővül egy látogatható
tanulmányi raktárral valamint egy
oktatóteremmel. Itt szervezett tanulócsoportokat, osztályokat fogadunk
majd. A jelenlegi belső raktárunkból
is átkerül jelentős mennyiségű tárgy
a látványraktárba, de ide hozzuk át a
Székely Mihály bútorokat is, amelyek
most a könyvtárban kaptak helyet.
Végre lehetőségünk lesz állandóan kiállítani az értékes kriptaleleteinket is, és
sok más, eddig a zárt raktárban lapuló
tárgyainkat. A látványraktár az épület
felújítását követően valószínűleg a jövő
év végétől lesz látogatható.
A sétány létrehozásával hamarosan megnyílik a tér a Városháza és a
múzeum közös udvarán. Mennyiben
érinti ez az átalakítás az intézményt?
Nagy álmom a múzeumhoz kapcsolódó külső rendezvénytér kialakítása, amelyre ez az átalakítás most talán
lehetőséget ad. A szabadtérre tervezett
műsorainkat esetleg egy mobilszínpad
kialakításával kihoznánk ide a közösségi térre. Táncházakhoz, kisebb színi
előadásokhoz tökéletes lenne a régi főbejárat melletti terület.
Programok terén várhatunk valamilyen újdonságot?
Biztos, hogy készülünk újabb programokkal a már meglévőek mellé, de
most egyelőre inkább a már említett
raktárak rendbetételére koncentrálunk,
mely a tárgyak letisztításával, revíziózásával, és szakszerű elhelyezésével
jelentős munkát ró mindannyiunkra.

Azt már mindenesetre tudjuk, hogy
programszervezés finanszírozására az
önkormányzattal karöltve nyert egy
nagy TOP-os pályázatunk, amelynek
koncepciója elsősorban a fiatalok bevonzására fókuszál.
Mivel lehet az ifjúságot megnyerni?
Nagy kihívást jelent a fiatalok megszólítása. Folyamatos fejtörést okoz az,
hogy mivel lehetne megmozdítani a
diákokat a múzeum, a történelem irányába. A történelmi játszóház az egyik
ilyen jól bevált programunk, de említhetném a redemptiohoz kapcsolódó
történelmi játékunkat, ami szintén sikert aratott, és a pedagógusok szerint
hasznos múltunk megértése szempontjából. A városvédőkkel közösen szervezett táboraink szintén a gyerekekhez
szólnak. Emberközelibbé tehetjük ezen
alkalmakkor történelmünket, identitásunkat. Egyelőre a kulcsot keressük,
amivel igazán megnyithatjuk a fiatalok
érdeklődését.
Elárulja milyen téma köré csoportosul a következő időszaki kiállítás?
Jövőre szeretnénk megvalósítani
egy gyermekjáték kiállítást, amelynek
alapját a múzeum jelentős játékgyűjteményére adja, de kiegészül majd számos ajándékba vagy kölcsönbe kapott
új tárggyal is. Ehhez a felajánlóktól
továbbra is várunk régi játékokat. Szintén jövőre válik aktuálissá a múzeum
145. születésnapjának megünneplése,
ami szintén komoly szervezést igényel.
Mindemellett folytatódnak a régészeti
feltárások, valamint könyvkiadásokat
is tervezünk, tehát rengeteg feladtunk,
tervünk van a következő években.
Talán elmesélhetjük az olvasóknak, hogy nem csak a munkahelyén
bővelkedik tennivalókban, de otthon is, hiszen egy hónappal ezelőtt
új taggal bővült a Horti család.
Igen, megszületett a kis unokám,
aki az édesapja után az István nevet
kapta. Egyébként ő a hetedik István a
Horti családban az 1650-es évekig vis�szamenőleg. A visszakutatott családfa
XVII. századi lombján volt egy István
nevű előd, majd szünet következett és
most az utóbbi években egymást követően hat generáció örökítette apáról
fiúra ezt a nevet.
Múzeumi látogatásomat, ha nem is a
kis István, de egy másik gyermek látogatása zárta. A Városvédő és Szépítő Egyesület tevékenységének köszönhetően éppen
búcsúzásunkkor szállították be az intézmény udvarára a felújított Teknősbékás
fiú szobrát, amely valaha a gyermekkórház előtti teret díszítette. Hozzáteszem
a büszke nagymama asztalán található
fotókon azért Pistivel is találkoztam.
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Programajánló
● Könyves Csütörtök
Június 7-én, csütörtökön a 89. Ünnepi Könyvhét alkalmából, amikor
minden a könyvekről, írókról, költőkről és az olvasókról szól a mozi
előtt a Fürdő utcai parkban. 9.30
órakor Megnyitó – Nagy András
önkormányzati képviselő. 10 órakor „Mit üzen Petőfi Sándor, avagy
jó költőnek lenni?”– Rendhagyó
irodalomóra Szálinger Balázs, József
Attila-díjas magyar költővel a Lehel
Film-Színházban. „Fizessen annyit,
amennyit Önnek megér!” – könyvvásár, zsákbamacska, verstetoválás,
banking kártyajáték, pénzügyi játékok – OTP Jászberényi Kirendeltség,
O.K. Központ, jászárokszállási O.K.
Mintaiskola. Ingyenes beiratkozás –
könyvtári tagsággal 2013. január 1.
óta nem rendelkezőknek. „Folyton
Folyvást Folytassa!” - „A család” - Képes Verslánc – ötletgazda Utasi Hajnalka költő. Óvodásoknak: kifestők,
feladatok – gyerekkönyvtárosok közreműködésével. Alsó tagozatosoknak:
Skanzen – hagyományőrző foglalkozás. Felsősök: 13.30-16 óráig Titkok Könyvtára, 2 fős csapatoknak.
Felnőttek: 10-16.30 óráig Titkok
Könyvtára 14+ irodalmi kalandtúra.
10-16.30 óráig keresztrejtvény, totó
(akinek nincs ideje végig csinálni a
kalandtúrát). 17 órakor Eredményhirdetés. 17.20-18 óráig A rendezvény zárása - Hahota-jóga Szabóné
Tecussal.
● Múzeumi Esték
Lótenyésztés a Jászságban
Június 7-én, csütörtök 17 órától a
Múzeumi Esték keretében Babochay
György versenybíró tart előadást Lótenyésztés a Jászságban címmel a Jász
Múzeumban.
Emlékhely avatás és felszentelése
Június 10-én, vasárnap Portelek
határában, a település első keresztjénél („a Nyúl kereszt”) a 123 éves
emlékhely újra avatásának és felszentelésének lehet a részese. 9.30 órától
szentmise a porteleki templomban.
10.30 órától ünnepi beszédet mond
Balog Donát, Portelek település
önkormányzati képviselője. 10.40
órától az emlékhely megáldása,
felszentelése, melyet Szántó József
főapát végez. 11 órától köszöntőt
mond Balog Gyula a porteleki Nagy
János Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. Ezt követően ünnepi műsor a
kereszt tövében dalkörök közreműködésével.
Gyermekáldás és virágszentelés
Június 13-án, szerdán 18 órától
kezdődő szentmisében gyermekáldás
és virágszentelés lesz a Jászberényi
Barátok Temploma előtti téren. A
szentmisét dr. Novák István plébános
főigazgató atya mutatja be. Mise után
szeretetlakomára hívják a híveket.
Bödőcs Tibor új önálló estje
Június 13-án, szerdán 20 órától
kezdődik Bödőcs Tibor negyedik ön-

álló estje a Nincs idő gólörömre. A
szerző továbbra sem kímél senkit és
nem felejti, amit a bucsuszentlászlói
kocsma tiszta forrásából merített.
Beszél, többek között, az emberi
beszédről, utódairól, felmenőiről és
most sem hallgat a politikáról! Majd
meglátjuk a Szabadtéri Színpadon.
● Múzeumok Éjszakája
Június 16-án, szombaton Múzeumok, galériák éjjel-nappal látogathatók lesznek, az érdeklődőket egész
napos zenei, színházi, és képzőművészeti programokkal várják. 10 órakor
Köszöntő: Szikra István, dr. Bathó
Edit, Farkas Edit. 10.05-10.40 óráig
Fúvós térzene a Palotásy János Zeneiskola fúvószenekarának közreműködésével. 10.50-14 óráig Játékos képzőművészeti programok gyerekeknek
Farkas Edit a Hamza Múzeum és Jász
Galéria igazgatójának vezetésével.
10.50-11.30 óráig Vágó Pál születésének 165. és halálának 90. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás megtekintése tárlatvezetéssel. A
kiállítást bemutatja dr. Bathó Edit,
a Jász Múzeum igazgatója. 10.5011.30 óráig Jászfelsőszentgyörgyi
Pávakör citerazenekarának műsora.
12-12.10 óráig Festészetre hangolódás, a Palotásy János Zeneiskola
műsora. 12:10-12:40 óráig 2018.
évi képzőművészeti pályázat értékelése, eredményhirdetés. A pályázatot
értékeli: Telek Béla festőművész, a
zsűri tagja. Az emléklapokat és a díjakat átadja dr. Szabó Tamás Jászberény
város polgármestere, Czinege Károly
Jászberény város mecénása és Szikra
István galéria tulajdonos. 12.40 órakor Válogatás a pályaművekből. A kiállítást megnyitja Farkas Edit a Hamza Múzeum és Jász Galéria igazgatója.
12.45-14.30 óráig „Művész” ebéd a
kávézóban és a teraszon. Jó ebédhez
szól a nóta a Jászfelsőszentgyörgyi
Pávakör előadásában (citera, ének).
Az állandó kiállítás megtekinthető
19 óráig. A program további része a
Jász Múzeum és a Városháza közös
udvarán folytatódik. 18-18.05 óráig
Hortiné dr. Bathó Edit, Farkas Edit,
Szikra István igazgatók köszöntője.
18.10-18.30 óráig Csipkerózsika – a
Kelepelő Bábcsoport műsora. 18.4519.45 óráig Csörömpölők Együttes
műsora gyermekeknek. 20-21 óráig
Nyáresti könnyed swing ‒ a Cool
And The Jazz Zenekar koncertje.
21.30-22.30 óráig „Géza, Gizus és a
többiek” ‒ Népszerű magyar kabaréjelenetek a Fortuna Együttes előadásában
● Zagyvaparty Fesztivál
Június 21-24. Jazz – Blues – Forduló – Ínyenc napok újra a Margit–szigeten utcaszínházi előadások, gyermekprogramok, pandúrgulyás-főző
verseny, lézer show és koncertek.
Big Daddy Wilson, Kowalsky meg
a Vega, KFT Zenekar és még sokan
mások.

Elkezdődött a Kígyó utca 12. szám alatti műemléki épületté nyilvánított ház
rekonstrukciója. Mint arról már beszámoltunk, az önkormányzat tulajdonában lévő népi építészeti emlékeket őrző épület a felújítást követően közösségi
kulturális térként szolgálja majd a városlakókat és az idelátogatókat.
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Sugarával simogat a nap
Csütörtökön és pénteken is napos-gomolyfelhős időre készülhetünk, szórványosan
záporok, zivatarok kialakulhatnak. Hétvégére
30-34 fokos hőség ígérkezik. Vasárnapra 30
fok körüli kánikula, sok napsütés, és frissítő
zivatarok jellemzik az időjárást. Jövő hét elején
marad a fülled, változékony idő.
Június 8-án Medárd napja. A legismertebb jóslás szerint, ha ezen a napon esik az eső,
akkor a következő negyven napban is esni fog.
Ha viszont nem nyílnak meg az ég csatornái,
akkor negyven napos szárazság várható.

2018. június 7.

Újabb tíz érem
Május végén a JSE Kondor ITF
Taekwon-Do szakosztály öt versenyzője vett részt a Bosznia-Hercegovinában megrendezett Taekwon-Do
Grand Prix elnevezésű nemzetközi
versenyen.

versenyszezon két kiemelt versenyére készülnek. Június 2-án a Kick-box
Magyar Bajnokságon vesznek részt.

Ács tibor

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
június 7. 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.

június 8. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 13. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 9. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 14. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 10. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 15. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

június 11. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 16. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

június 17. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
június 9. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Mint azt Soós László szakosztályvezető elmondta, a kétnapos rendezvényen a házigazda bosnyákokon kívül,
további tizenegy nemzet legjobb versenyzői léptek tatamira. Magyarországot a jászberényieken kívül a hatvani
klub tagjai képviselték. A JSE versenyzői ezúttal is kitűnően helyt álltak, hiszen összesen három arany, két ezüstés öt bronzérmmel tértek haza. Kiváló
teljesítményének köszönhetően Balajti
Ádám a legeredményesebb ifjúsági versenyző címet is elnyerte.
Pihenésre nem sok idejük marad,
hiszen a szakosztály tagjai a tavaszi

Fotón: Kim Ung Chol IX. danos nagymesterrel, a Versenybizottság elnökével.
Első sor: Tűzkő Olivér, Bábosik Boglárka, Soós László, Balajti Ádám
Hátsó sor: Klein Gergő, Török Karola.

Rádióamatőrök jutalmazása
Május 12-én Jászberényben adtak
egymásnak randevút a rádióamatőrök, de ezúttal nem vitték magukkal
adóvevőiket, hiszen ez alkalommal,
az azokkal való teljesítés jutalmazása
volt napirenden.
ács
Több éve már, hogy a Jászsági Rádiósok Egyesülete és a budapesti MOM
Rádiós Klub együtt rendezi a december
végi BUÉK aktivitást. Természetesen
tavaly évvégén sem maradt el a hagyományos verseny, így a sikeres teljesítőket köszöntötték és jutalmazták május
12-én, szombaton „telephelyükön” a
volt MHSZ székházban.

A Jászsági Rádiósok Egyesülete nevében Kövér Béla elnök, a MOM Rádióklub nevében pedig Joubert Attila
elnök és Szatmári Flórián köszöntötte
a megjelenteket. Beszámoltak arról,
hogy 2017. december 26-án, az együtt
megrendezett BUÉK aktivitást 36-an
(34 magyar és 2 szlovák rádiós) teljesítették. Ők mindannyian teljes egészében eleget tettek a kiírásban megszabott feltételeknek, azaz mind a nyolc
rendezői hívójellel létesítettek szabályos összeköttetést, valamint elhangzott
a BUÉK jókívánság is.
Mint azt Kövér Béla elnök elmondta, a megjelent teljesítők között – a hagyományoknak megfelelően – kisorsoltak egy fődíjat. Kitétel volt, hogy azon

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300-300; 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: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat
24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám:
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma:
06-80/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási
időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra,
csütörtökön 8-12 óra között.; REGIO-KOM Kft. szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-57/540-131, 06-57/540132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 0657/505-752; 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!

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

akácméz
vásár!

Jászkürt

Itt a válogatottság megszerzése és ezzel
a szeptemberi kick-box világbajnokságon való részvétel joga a tét, négy
versenyzőjüknek. Majd rá két hétre a
Nagyváradon rendezendő ranglista versenyre, a Roman Taekwon-Do Openre
utaznak.

/Csomor Családi
Méhészet

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
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
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

rádiósok nevei, akik a korábbi években
fődíjat nyertek már nem kerülhettek kisorsolásra. Idén egy porszívó talált gazdára, a szerencsés HG5CXF Czupper
Ferenc rádióamatőr lett. Természetesen
a többiek sem mentek haza üres kézzel,
hiszen a Jászsági Rádiósok Egyesülete,
és a MOM Rádióklub egy-egy ajándéka mindenkinek jutott és mellette
kiosztották a Jász diplomát, valamint a
MOM Rádióklub emléklapját is.
A rádiósok a díjátadás utáni kötetlen beszélgetés formájában elmondták,
hogy mindig nagy élmény számukra
az év végi aktivitás. Sőt emlékezetes
is egyben, hiszen sok-sok érdekes esemény tartozik ezekhez a versenyekhez.
Ezúttal is sok településről érkeztek a
rádióamatőrök, s vitték ismét jó hírét
Jászberénynek, mert hogy a Jászság fővárosában igen aktív rádiós élet folyik
évtizedek óta. Pedig a rádióamatőrök
nincsenek igazán elkényeztetve, ha
támogatásokról van szó, de elhivatottságuk rendíthetetlen. Sokan nem is
gondoljuk, hogy tevékenységük milyen
hasznos lehet rendkívüli események –
árvíz, földrengés – során. Ebből is kitűnik, hogy szerepük sokkal több, mint
játék, verseny vagy szórakozás.
A beszélgetés során abban is megállapodtak, hogy természetesen folytatódik tovább a BUÉK aktivitás, azaz
2018 végén is megrendezik ezt a versenyt, amelyet Jászberényben már városi programként tartanak számon.

Gyermeknapi horgászverseny

Már tizenegyedik alkalom, hogy a Vasas Sport HSE gyermeknap alkalmából
horgászversenyt rendez. Ezúttal az ifjú
horgászok május 26-án adtak egymásnak randevút a Vasas Horgásztónál.
á. t.

Mint azt Kovács Norbert a
MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottságának
egyik tagja elmondta, a Magyar Szövetség előtérbe helyezte az utánpótlás nevelést a horgászoknál. Így pályázat formájában a gyermeknap alkalmával rendezett
horgászversenyt is beillesztették ebbe a
programba. Jászberényen kívül még legalább 140 egyesület versenyét segítették
és gondoskodtak a megfelelő díjazásról is.
Mizsei András Vasas Sporthorgász
Egyesület elnöke pedig arról számolt be
lapunkat, hogy két korosztályban – 6-10
és a 10-14 éves korig –, hirdették a ver-

senyt. A rendezvényen 65 gyermek, ötven felnőtt és húsz horgász egyesületi tag
vett részt. A verseny végeredménye: I.
korcsoport: 1. György Nimród - 15 hal,
2. Fábián Levente - 14 hal és 3. Magyar
Bence - 13 hallal. II. korcsoport: 10-14
év: 1. Bátor Hunor 34 hal, 2. Demeter Bá-

lint 27 hal 3. Balla Dorka 20 hallal.
A MOHOSZ jóvoltából értékes
díjban részesült az első három helyezett.
De egyik gyermek sem ment haza üres
kézzel, hiszen már érkezésükkor egy-egy
horgászbotot kaptak, a végén pedig apróbb tárgyjutalomban részesültek.

