Változások a közgyűlésben
Piroska Miklóst, a megyei közgyűlés
frissen kinevezett elnökét kérdeztük
feladatairól, a változásokról.
Interjú a 3. oldalon

Környezettudatos nevelés

Vágó Pál emlékkiállítás

A Környezetvédelmi Világnap
alkalmából szerveztek „zöld napot”
a Fürkész és a Központi Óvodában.
Tudósítás az 5. oldalon

A Jászapáti születésű festőművész előtt
tisztelegve nyílt időszaki tárlat a Szikra
Galériában június 5-én.
Cikk a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 24. szám (XXX./24.)

Menedzserek
egymás között

Újság

2018. június 14.

Jászberény város lapja

Könyves csütörtök tizedszer

Mert a foci
az kell…

Januárban a Jászsági Menedzser
Klub báljára több vendég érkezett Jászberény testvértelepüléséről
Marosszentgyörgyről. A vállalkozók alkotta küldöttség egyrészt megköszönte a jászsági cégek felajánlásait, amelyet a tavaly decemberben
Marosszentgyörgyön felállított Petőfi-szoborhoz nyújtottak, másrészt
tapasztalatokat gyűjtöttek a jászsági
klub működéséről.

A visszaszámláló kijelzők nullára futnak, éppen lapunk megjelenésének
napján, június 14-én játsszák a 2018as labdarúgó-világbajnokság nyitómeccsét. Hogy a házigazda Oroszország mire megy Szaúd-Arábia csapata
ellen az ezen sorok írásakor ugyanúgy
nem tudható, mint a rendezés, és maga
a vb sikeressége sem.

Sas István

Előbbire 90 perc, utóbbira viszont
több mint egy hónap elteltével kaphatunk választ. A fociláz a tetőfokára hág,
bár sokak szerint a csúcsfutballt egy
ideje már nem a nemzeti válogatottak
nagy tornája, hanem a topklubok versengése, a Bajnokok Ligája jelenti. Ha
a játék minőségére gondolunk, talán
igaz is lehet ez a felvetés, ugyanakkor
a legtöbb labdarúgónak a címeres mezben játszott meccsek olyan különleges
alkalmak, melyeket semmi máshoz
nem lehet hasonlítani.
A globalizáció és a fogyasztói társadalom korában a legtöbb futballszeretőnek
akkor is megvan a kedvence a spanyol,
az angol, a német vagy az olasz bajnokságból, ha egyébként semmilyen konkrét
kötődése nincs az említett országokhoz,
illetve egy-egy nagyvárosukhoz.
folytatás a 8. oldalon 

Bereczki Sándor vállalkozó a ma
rosszentgyörgyi közélet aktív szereplője kórustagként már több mint két
évtizede rendszeresen megfordul Jászberényben. Barátjától, e sorok írójától
érdeklődő kérdéseire folyamatosan kapott információkat a klub szerteágazó
munkájáról.
Az elmúlt év decemberében a szoboravatáson Szatmári Zoltán a jászságiak alelnöke találkozott néhány
fiatal vállalkozóval, akik gazdasági tevékenységükkel a Maros-mentén már
jelentős eredményeket értek el. A beszélgetés felerősítette a szándékot a
vállalkozók szervezett, klubszerű ös�szefogására, amely már régóta jelen
volt többek gondolatában.
folytatás a 2. oldalon 

Szőrös Zoltán

A 89. Ünnepi Könyvhetet városunkban immár tizedik éve az egész napos
Könyves Csütörtök programmal köszöntjük. Az elmúlt évekhez hasonlóan a mozi és az épület előtti árnyas
park biztosított helyszínt az olvasás
ünnepéhez.
Kárpáti Márta
A jubileumi programhoz Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke kívánt kellemes időtöltést a délelőtti
megnyitó alkalmával. Az elnök úr tréfásan párhuzamot vont a Torkos Csütörtök és a Könyves Csütörtök rendezvények között. Kiemelte, hogy míg előbbi

Látogatóban az utak királyainál
Május 6-án, szerdán délután a megye legnagyobb fuvarozó cégéhez, a Fiala-Trans
Kft. Hatvani úti telephelyére látogatott el a városvezetés delegációja a szokásos, havi
rendszerességű tájékozódó üzembejárás alkalmával. A céget jó hangulatú, sztorikkal fűszerezett előadásában az ügyvezető, Fiala Károly mutatta be a vendégeknek.
kárpáti
A telephely látogatás az udvart
vette célba elsőként, hiszen a vállalkozás életéről a világot látott gépkocsik
tudnának mesélni legtöbbet. Az autók
hangját az igazgató tolmácsolta, aki
elmondta, jelenleg mintegy ötven kamionból áll a géppark. A kft. többek
között az Electrolux beszállítója. A cég

kötelékében elsősorban dobozos árut
– hűtőszekrényeket, porszívót – fuvaroznak az Európai Unióba, de vállalnak
fuvarszervezést is.
A rendszerváltást követően indult
vállalkozás valaha jelentősebb gépkocsiállománnyal büszkélkedhetett, az
utóbbi időben kénytelenek voltak felére
csökkenteni a kamionok számát.
folytatás a 2. oldalon 

N. V. G. - TRANS KFT.

jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

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

országos megmozdulás, addig a Könyves Csütörtök kizárólag jászberényi
ötlet, de mindkét alkalom a kellemes
időtöltést szolgálja. A különbség csupán
annyi, hogy amíg a böjtöt megtörő torkoskodás alkalmával a gyomrunkat kényeztetjük, addig Könyves Csütörtökön
a kultúra legjavából tudunk csemegézni
a szellemünk táplálásához.
A tudásra szomjazók, kultúrára
éhezők nem csalódtak a program alkalmával, melynek szervezőit, kiállító
résztvevőit külön köszöntötte Nagy
András. Nem feledkezett meg Szabó
Jánosné Marikáról, egykori könyvtárigazgatónkról, Nagy Nikolettről, aki
néhány évre anyai hivatásra cserélte in-

Lóháton
a múltba
A soron következő Múzeumi Esték
előadáson a lovaké volt a főszerep
köszönhetően Babochay György agrármérnöknek és versenybírónak,
aki a lótenyésztés rejtelmeibe avatta
be a Jász Múzeumban összegyűlő érdeklődőket.
Kazsimér Nóra
A megjelenteket, köztük az emeritus jászkapitányokat, feleségeiket,
Alattyán polgármesterét és minden
kedves lóbarátot Hortiné dr. Bathó
Edit múzeumigazgató köszöntötte, aki
néhány szóban felvezette az érdekes és
aktuális témával érkező előadót.
Babochay György neve ismerősen
cseng a magyar lovasvilágban otthonosan mozgó tagoknak, hiszen hosszú ideig
a Törökszentmiklóson található állami
gazdaságnak volt az üzemegység vezetője.
A lószeretetet – melyet ma is aktívan képvisel fogathajtó és lóversenyeken –, családi örökségként kapta, miután édesapja
méneskari törzstisztként szolgált.
folytatás a 6. oldalon 

tézményvezetői posztját, és természetesen köszönetet mondott Kovács Péter
jelenlegi igazgatónak is, aki most irányítja azt a lelkes csapatot, amelynek
tagjai egy évtizede ezen a napon még
szélesebbre tárják a könyvtár kapuit a
városlakók előtt. A képviselő a szervezők mellett üdvözölte a meghívott
kiállítókat is, úgymint a Líra Könyvesboltot, Lénárt András rovásíró táltost,
Utasi Hajnalka költőt, a Hamza, valamint a Jász Múzeumok munkatársait,
a Szentendrei Skanzen oktatóit, az
OTP Fáy András Alapítványának képviselőit, és nem utolsó sorban Szálinger Balázs költőt.
folytatás a 6. oldalon 

Te is tiszta jó vagy!
Június 8-án, pénteken a Jászberényi
Tankerületi Központ a Lehel- Film
Színházban rendezett díszünnepség
keretében köszöntötte a Jászság pedagógusait, jutalmazta a legkiválóbb
tanítókat, tanárokat.
k. m.
A Jászberényi Tankerületi Központ
határozata szerint minden évben kitüntetik azokat a pedagógusokat, akik
a tanév során kimagaslóan teljesítettek.
Mészárosné Vas Márta a Jászberényi
Tankerület szakmai vezető-helyettese
köszöntötte a 2017/18. tanévet értékelő díszünnepségen megjelenteket,
köztük Pócs János országgyűlési képviselőt, dr. Varró Bernadettet, az EKE
Jászberényi campusának főigazgatóját,
Szabó Olgát, a JNSZ megyei Pedagógiai Oktatási Központ vezetőjét, VáriNagy Juditot, a Jászapáti Járási Hivatal
vezetőjét, illetve Szatmári Antalné alpolgármester asszonyt.
A tanár személye fontosabb annál,
mint amit tanít – emelte ki az ünnepség
nyitóbeszédében dr. Zsemberi Zoltán, a

- 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!

Jászberényi Tankerületi Központ vezetője. Június 8-án világszerte megemlékezünk azokról az emberekről, akik életüket annak szentelték, hogy a következő
generációknak átadják az emberiség közös tudásának kincsét. Az oktatás-nevelés
közös munka, ahol a társadalom, a család
és a pedagógus közösen együttműködve
tudja betölteni feladatát, mert csak csapatként lehet biztos jövőjének záloga.
folytatás a 4. 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

Önkormányzat

www.jku.hu

Meghívó körzetbejárásra és
lakossági fórumra
Tisztelettel tájékoztatom a 9. számú
választókerület lakóit, hogy június 20án, szerdán délután, a választókerület
körzetbejárása és lakossági fóruma következik.
Találkozás: 16 órakor a Sáros-ér
utca, Juhász utca kereszteződésében.
A tervezett gyalogos útvonal: Méntelep utca, Juhász u. Sáros-ér utca kereszteződés, Fátyol u. Sáros-ér u. sarok,
Deák Ferenc u., Tompa Mihály u., Suba
u., Balaton u., Gyalu u., Kossuth L. u.,
Vörösmarty u, tankonyha.
A lakossági fórum 17. órától kezdődik a Klapka György iskola tankonyhájában (volt Kossuth Iskola) a Kossuth
Lajos utca 59.
Meghívott vendégek: Szabó Tamás polgármester, Hajnal-Nagy Gábor
alpolgármester, Szatmári Antalné alpolgármester, Tamás Zoltán Városfejlesztési
Bizottság elnöke, Ferencvári Csaba Városüzemeltetési Bizottság elnöke, Balog Donát Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke, Nagy András Humán Erőforrás
Bizottság elnöke, Juhász Dániel Ügy-és
közrendi Bizottság elnöke, Hegyi István
Városfejlesztési irodavezető, Lányi Lász-

ló Városüzemeltetési irodavezető, Alvári
Csaba főépítész, a JVV Nonprofit Zrt.től Horgosi Zsolt vezérigazgató, Tóth Endre ágazatvezető, Csiszér Géza ágazatvezető, önkormányzati képviselők.
Kérem tiszteljenek meg jelenlétükkel
a körzetbejáráson és a lakossági fórumon.

Bohárné Bathó Rozália
önkormányzati képviselő
9-es számú választókerület.
E-mail: boharne.batho@gmail.com
Telefon: 06-30/353-1833,
06-20/211-7788

Jászberény Város Önkormányzatának
Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítványa
ismét Pályázatot hirdet
A Közalapítvány pályázati célra fordítható kerete bővült, így a Közalapítványnak lehetősége nyílt újabb pályázat kiírására. Jelen pályázat az előző
kiírás szerves része, így aki már adott
be pályázatot a Közalapítvány felé,
annak a beadott pályázata érvényesnek minősül, ismét elbírálásra kerül,
új pályázat beadása nem szükséges.
Az alábbi célok megvalósulását kívánjuk elősegíteni:
• Jászberény város testvérvárosi kapcsolatainak ápolása, elősegítése,
• egyéni és csoportkapcsolatok felvétele
testvérvárosainkkal,
• fiatalok testvérvárosba történő utaztatása,
• külföldi tanulmányutak, melyek a
testvérvárosi kapcsolatok fejlődését
szolgálják,
• testvérvárosi kapcsolatok bemutatása,
történetének feldolgozása, pályázatok
és bemutatók szervezése,
• európai uniós kapcsolatok segítése,

támogatása,
• idegen nyelvek tanulásával, tanításával, gyakorlásával kapcsolatos rendezvények.
A kuratórium kiemelten kezeli az
oktatásra, önképzésre vonatkozó egyéni
kezdeményezéseket, programokat.
A pályázat kizárólag Jászberény város honlapján letölthető pályázati adatlapon nyújtható be. Akik az idei évben
már pályáztak, azok még egyszer nem
nyújthatnak be pályázatot.
A pályázat beadási határideje: 2018.
június 25. (hétfő) 12 óra. Határidőn túl
érkezett pályázatot nem fogadunk el!
Pályázni a 2018. december 31-ig
megvalósuló programokra lehet.
A beérkezett pályázatokat a közalapítvány kuratóriuma júniusban bírálja
el, és az eredményről valamennyi pályázót írásban értesíti.
A pályázatokat a közalapítvány címére: Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 5100 Jászberény, Lehel vezér
tér 18. kérjük eljuttatni.

Élelmiszer rászoruló gyermekeknek
Az Európai Unió Bizottsága és Magyarország Kormánya Partnerségi
Megállapodásában, többek között,
célul tűzte ki, hogy a Rászoruló
Személyeket Támogató Operatív
Program (RSZTOP-1.1.1) keretében a Rendszeres Gyermekvédelmi
Kedvezményben részesülő 7-14 éves
korú gyermekek is tartós élelmiszer
csomagot kapjanak 2018. július és
augusztus hónapokban.
A tartós élelmiszert tartalmazó csomagot a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kirendeltségének dolgozói és
a településeken működő családsegítő
központok, szolgálatok munkatársai
juttatják el a jogosultaknak.

A csomagot a Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményt igénylő
vagy meghatalmazottja veheti át személyi igazolvány (jogosítvány, útlevél)
bemutatása ellenében. A meghatalmazáshoz kizárólag alkalmazható (kék
tollal kitöltendő) nyomtatvány a helyi
család- és gyermekjóléti központban,
illetve szolgálatnál igényelhető.
Az érintett gyermekek szülei/gondviselői a településen működő család- és
gyermekjóléti központban/szolgálatnál, illetve a polgármesteri hivatal hirdető tábláján június 28-29-én kapnak
pontos információt a csomagok osztásának időpontjáról és helyéről.
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Jász-NagykunSzolnok Megyei Kirendeltség

Roma közmeghallgatás

Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 20-án szerdán 10 órai kezdettel Jászberény Város
Polgármesteri Hivatalának 1-es tárgyalójában, (Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

Közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.
Rácz Tamás elnök

2018. június 14.

Látogatóban az utak királyainál
 folytatás az 1. oldalról
Ennek okaiként megjelölhetők a
multik betelepülése, a munkaerőhiány, a
dolgozók külföldre szerződése. Összesen
nyolcvan dolgozót foglalkoztat a cég,
akiknek igyekeznek nemzetközi szinten
is versenyképes fizetést biztosítani. A sofőr foglalkozás, mint ismeretes hazánkban hiányszakma. A cégnél a gépkocsivezetők mintegy tíz százaléka nyugdíjas
munkavállaló. A magasabb bérek reményében többen próbálkoztak, próbálkoznak külföldi munkavállalással, ám
a kemény munkakörülmények általában rövid idő után hazavezérlik a külhonban szerencsét próbálókat. Tiborcz
Tamás irodavezetőtől megtudtuk, hogy
a gépkocsivezetők speciális munkaidő
beosztás szerint dolgoznak. A nagyfokú
terhelést a vállalat igyekszik megfelelő
fizetéssel kompenzálni.
A munkaerőhiány mellett az üzemanyagárak ingadozása jelent kihívást a
cégvezetésnek. A legnagyobb költséget
az üzemanyagárak jelentik a vállalkozás
számára. Ebben az évben a drágulás már
megközelíti a húsz százalékot, és az év elején megkötött egész évre vonatkozó fuvarszerződések aláírásakor még nem számolhattak ilyen mértékű árnövekedéssel.
Az energiahatékonyság növelésével próbálják mérsékelni a veszteséget. Ennek
értelmében igyekeznek magas hatékonyságú, kis fogyasztású gépkocsikat üzembe
helyezni. Mindemellett alapkövetelmény
a környezetvédelem. Mint megtudtuk,
a környezetvédelmi szabványnak megfe-

lelően a járművekbe szerelt úgynevezett
adBlue rendszer a káros kipufogó gázokat műtrágyává alakítja, így nem terheli
a környezetet.
A cég a nehézségek ellenére helyzeti
előnyt élvez a versenytársakkal szemben,
amit a pontosságra és megbízhatóságra
alapozva értek el – emelte ki Fiala Károly.
A tájékoztatót helyszíni szemle is kiegészítette. A katonás rendben sorakozó
nyerges és pótkocsis járművek mellett
benéztünk az autómosóba is, melyet
buszok, kamionok tisztítására használnak. Szabó Tamás polgármester kérésére
betekinthettünk a sofőrök szentélyébe,
a kamionfülkébe is. A polgármester a
kocsikba bekukkantva személyesen meggyőződött arról, hogy egy ilyen monstrumot vezetni életforma. Mint az ügyvezető
igazgató elmesélte, a sofőrök annyira ragaszkodnak a megszokott autóhoz, hogy
még a lestrapált járművet sem szívesen
cserélik szép, új munkaeszközre. Előfor-

dult, hogy az egyik pilótájuk azért nem
volt hajlandó beülni az új autóba, mert
az ebédes lábas nem fért el úgy, mint a
régi kocsiban. A fentihez hasonló meglepő történetekből nem volt hiány a cég
mindennapjait bemutató beszámoló – de
helyesebb, ha úgy fogalmazunk beszélgetés –, során. Hallhattunk akciófilmbe
illő rablásokról, akaratlan embercsempészetről, és megannyi vis major helyzetről, ami nekünk hallgatóknak csupán
érdekesség, ám a vállalkozásnak rengeteg
izgalmat, bosszúságot, szervezést, kárt
okozó probléma, melyekkel napról napra
meg kell küzdeniük.
A tájékoztató az irodaházban ért véget, ahol terített asztal mellett vitatták
meg az önkormányzatot képviselő látogatók és a cég vezetői többek között az
uniós szabályrendszer fuvarozókra vonatkozó visszásságait, az utak helyzetét,
a jövő tervei között szereplő városi infrastruktúra fejlesztéseket.

Menedzserek egymás között

 folytatás az 1. oldalról
Tavasszal a jászberényi látogatáson részt vett személyek megalakították a klubjukat, amelynek bemutatkozó-, tagtoborzó programjára május
10-én este került sor Marosvásárhelyen
a Köpeczi- Teleki Ház dísztermében.
Az ünnepi programra meghívták a
jászságiakat is, akik felkérést kaptak 22
éves sikertörténetük bemutatására. Dr.
Rédei István elnök előadása, tanácsai és
az azt követő diavetítés nagy sikert aratott. Örömmel fogadták a klub 20 éves

A Jászberényi
V. V. Nonprofit Zrt.

évfordulójára megjelent könyv példányait is. Köszöntötte a rendezvény közel száz résztvevőjét Sófalvi Szabolcs
Marosszentgyörgy polgármestere is, aki
örvendett annak, hogy ilyen formában
is megjelenik a vállalkozók közös tenni akarása, amely segítheti az érdekérvényesítést, a térség fejlődését.
Szatmári Zsolt az új klub megválasztott elnöke elmondta, céljuk fórumot
teremteni a rendszeres találkozásra, eszmecserére, a közös érdekek felszínre hozására, a civil társadalom gazdasági érde-

keinek helyi integrálására. Képzésekkel,
felmérésekkel, folyamatos információ
átadással kívánnak segíteni a gazdasági élet szereplőinek versenyképességük
fenntartásához. Szükség van erre, hiszen
azt tapasztalják, hogy Marosvásárhely és
környéke lemaradóban van a környező
régióktól, ezért egyre nehezebb a fiatalok otthon tartása.
A látogatás rövid volt, a vendéglátók így is szerveztek céglátogatást a
jászberényiek számára. Az egyesület alelnöke mutatta be családi vállalkozását.
Nyulas Bernát László a FOMCO Solár
System cégcsoport tulajdonosa és vezetője ismertette a cég történetét, szervezeti-, irányítási rendszerét, és vázolta
jövőbeni terveiket is.
Itt került szóba az is, hogy a két
klub jövőbeni együttműködése hasznos lehet mindkét fél számára. Vannak
és lesznek átadható ismeretek, tapasztalatok, esetleg kialakulhatnak konkrét
gazdasági kapcsolatok is. „Ha nem mi,
akkor ki? Ha nem most, akkor mikor?”
Ez a mottó – amelyet a Szent György
Menedzser Klub választott magának kifejezi a szándékot és kijelöli az utat,
amelyet közösen is bejárhatnak a Maros-menti és jászsági menedzserek.

Emlékezünk

Emlékezés

Kiss Gyula

Bús János

felvételt hirdet

úszómester,
gyógymasszőr
munkakörök betöltésére.

Feltétel: úszómesteri,
gyógymasszőri végzettség megléte.
Bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni:
5100 Jászberény, Margit-sziget 1.
0657/411-618, 0620/284-3630,
email: vvzrt@vvzrt.hu.
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halálának 1. évfordulójára.
„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, évek.”

Nagyon szeretünk.
Soha nem feledünk.
Szerető család

(1937-2013)

halálának
5. évfordulójára.
Szerető húga
és családja
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Hiszek a megyét építő csapat erejében
Az országgyűlési választásokon JászNagykun-Szolnok megye első számú
politikai vezetői egyéni mandátumot
szereztek. Kállai Mária, a megyei kormányhivatal vezetője, valamint Kovács
Sándor, a megyei közgyűlés elnöke egyaránt összeférhetetlenség miatt távozik
posztjáról. A közgyűlés új elnökévé Piroska Miklóst választották. Őt kérdeztük első benyomásairól, terveiről.
Halász Lajos
Milyen érzéssel fogadta a megválasztását?
Többszörösen is jelentős nap a mai
az életemben! Egyrészt azért, mert a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés ülésén a képviselők egy tartózkodás
mellett valamennyien támogatták
közgyűlési elnöki kinevezésemet.
Másrészt azért, mert a Jászság még
soha nem adott elnököt a megyei
közgyűlésnek, és örülök, hogy ez
a mai nappal megváltozott. Ez
elismerés nemcsak számomra,
hanem az egész térségnek. Köszönöm a bizalmat!
Sajtóberkekben hetek óta
tartotta magát a hír, hogy Önt
fogják megválasztani. Nagy
meglepetést nem okozhatott.
Mégis mi ennek a menete?
Azt sejteni lehetett, hogy
mindkét jelölt eddigi munkássága, hatalmas megyei presztízse
okán elnyeri az egyéni parlamenti
mandátumot. A törvényben előírt
összeférhetetlenség miatt pedig
az utódlást rendezni kell. Én személy szerint egyetlen lépést sem
tettem annak érdekében, hogy ez
a tisztség megtaláljon. Azt azonban elfogadom, ha a személyem
a lehetséges alternatívák közül a
legjobbnak találtatik. Mivel a Fidesz KDNP-nek van többsége a megyei
közgyűlésben, legnagyobb esélye érthetően ennek a frakciónak volt a sikeres jelöltállításra. Indításként a Fidesz megyei
elnöksége egyhangú döntéssel állt ki mellettem, hasonlóan döntött a választmány
is, ahol Szalai Ferenc megyei elnök és a
jászsági parlamenti képviselő, választókerületi elnök, Pócs János is biztató, bátorító
szavakkal állt ki mellettem.
Mi lehet a célja az új csapatnak?
Egyáltalán, mennyire új a csapat?
A hátralévő mintegy másfél esztendőben munkatársaimmal, képviselőtársaimmal együtt minden erőnkkel
Jász-Nagykun-Szolnok megye fejlődése
érdekében fogunk dolgozni. Ezt tette 12
éven át elődöm, Kovács Sándor, akinek
országgyűlési képviselővé választásához
ezúton is gratulálok, és sikeres munkát
kívánok! Fehér Petra személyében új alelnök, Vida Tamás személyében pedig új
képviselő segíti munkánkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésben.
Hiszek a csapatmunkában, a "konok"
kunok és a "makacs" jászok megyét építő
erejében!
Mielőtt a részletekbe belemennénk, vessünk előre egy klasszikus,
befejező kérdést, aminek azért az ed-

digi válaszai alapján itt is van létjogosultsága: Elnöki munkája tekintetében
mit tekintene sikernek az elszámolás
időszakában?
Nagyon jó munkatársi és emberi
kapcsolatban dolgoztunk együtt Kovács
Sándor leköszönt elnök úrral. Úgy gondolom, hogy az eddigi eredményekben is
van valamennyi részem, az odáig vezető
módszerekben és utakban pedig teljes
volt az egyetértésünk. Nemcsak egy politikusi mesterfogás tehát, ha azt mondom,
hogy az elődöm által menedzselt rendszer
továbbépítése, továbbvitele szerintem
a legfontosabb, hiszen egy jól működő
rendszer alakult ki. Ebben szerepe, hangja volt együttműködés szinten az önkormányzatoknak és a gazdálkodó egységeknek egyaránt. Szubjektív elemeket is

tartalmazhat a megítélésem, de ma úgy
gondolom, hogy ennek a folyamatosságnak a biztosítása lehet a siker kulcsa.
Egészen sajátos helyzetben veszi
át a megyei kormányrudat, hiszen a
jelenlegi hétéves európai uniós ciklus
vége felé járunk.
A kérdésben érzek egy olyan felhangot, hogy a megye rendelkezésére állt
53,7 milliárd forintos TOP-os pályázati rendszerben tulajdonképpen talán
már minden eldőlt, netán két-három év
üresjárat következhet a következő uniós
ciklus élesítése előtt. Ezt erősítheti az a
megvalósulni látszó kormányzati szándék, hogy 2018-ra a mostani ciklus uniós
pénzeit teljes mértékben hívja le Magyarország. Mivel jól dolgoztunk itt a megyében, több éves előkészületet követően
több mint kilencven százalékban már felhasználta, lekötötte az önkormányzatok
többsége a megyei TOP-os forrásokat.
Érvényes támogatói szerződésekkel rendelkeznek. A mi törekvésünk is a teljes
idei forráslehívás, de ilyen sok pályázat
esetében biztosan lesz 2019 első felére
történő átcsúszás.
Mitől függ, hogy megtörténik-e az
akár száz százalékos felhasználása a pályázati forrásoknak?

Nem elég megnyerni egy-egy jó pályázattal a támogatást, azt fel is kell tudni használni. Most csak a legjellemzőbb,
szinte mindenkit érintő befolyásoló tényezőt említem meg. Ez pedig az építőipari bérek, anyagköltségek végső soron
az ágazati árak emelkedésének a hatása.
A pályázatok meglehetősen szigorú kikötéseket tartalmaznak. Akár úgy, hogy
egy bizonyos keretösszeg fölött már nem
nemzeti, hanem uniós tendert kell kiírni,
ami csak technikailag szemlélve a dolgot,
máris hónapokat tol az ismét szükséges
előkészületekkel, kiírással, egészen az új
nyertes pályázó kihirdetéséig.
Ha jól érezzük a szavaiból, az igazi
probléma mégsem a technikai buktatók sora.
Lényegesebb, hogy van-e az illető
önkormányzatnak – a TOPos pályázatokon indulhatnak
civilek és egyházak is, de a jellemző mégsem az, ezért nevesítem az önkormányzatokat –,
forrása a megemelkedett projektköltségekre. Első menetben
mindenki a műszaki tartalom
felülvizsgálatával kezdi a takarékoskodást. Ha ez nem lehetséges, akkor jöhet szóba az önerő,
elsősorban a saját forrás, ami
sajnos nem áll rendelkezésére
minden helyi önkormányzatnak. Szóba jöhetnek a külső
források, hitel, illetve kötvények
bevonása, végső soron pedig
az államkincstáron keresztül a
projekt megnövekedett költségei miatt maximum harminc
százalékos többletforrásigényt
lehet benyújtani az irányító hatósághoz. Ha a többletforrást
nem kapják meg, vagy az afölötti még szükséges önerőt nem
tudják előteremteni, akkor az
eredeti forrás visszahull a rendszerbe, ami természetesen nem cél.
Ha jól értjük, ez a fenti elemzése
nem pesszimista megközelítést takar,
hanem azt jelzi, hogy a megyei közgyűlésnek bőven lesz feladata ennek a
ciklusnak a sikeres lezárásában.
Valóban nem pesszimista, hanem
pragmatikus politikus vagyok, sőt ismerve a befektetett munka mennyiségét,
egyenesen optimista. Ehhez azonban
nem elég tudomásul venni, hogy milyen
sok pályázatot nyertek az önkormányzataink, vagy a GINOP-on keresztül – ami
még ennél is nagyobb összegeket takarhat
– a vállalkozásaink a megyében. Az sem
elég, hogy jól előkészítettek a pályázataink. Végig kell követni egy kimondottan
rögös úton az egész folyamatot, a projektötletek meghatározásától az integrációs
folyamatokon keresztül az utolsó lépésig.
Konkrétan kik, milyen szervezetek
vesznek részt ebben a segítségnyújtó
folyamatban a megyei közgyűlés részéről? Korábban volt a Regionális Fejlesztési Ügynökség és tanács, de azt a
legutóbbi interjúban mintha elparentáltuk volna.
Az előző ciklus főszereplője volt a
Regionális Fejlesztési Tanács, amelyben
az észak-alföldi régió három megyéje vett

Zsendül már a határ

részt. Ez megszűnt. A gyakorlati feladatokat végző fejlesztési ügynöksége idén
végelszámolás alatt van, nálunk is és országosan is. A dolog bonyolultságát jelzi,
hogy erre még csak most kerülhet sor. A
közreműködő szervezeti feladatokat országosan a Magyar Államkincstár vette
át. Az önkormányzatunk száz százalékos
tulajdonában van a Megyei Fejlesztési Ügynökség. Ez a megyeházán belüli
kis csapat az összes TOP-os forrás közel
negyedrészét koordinálja alig tíz munkatárssal, és vállalkozásként is sikeresen
működik, hiszen húszmilliós eredmén�nyel zárták a legutóbbi gazdasági évüket.
Ebben tehát van perspektíva. Ha velük
együtt összeszámoljuk a megyei közgyűlést, akkor a hivatallal, és a külső bizottsági tagokkal együtt, összesen cirka hatvan
embert érintenek.
Volt a közgyűlésnek még egy projekt cége. Ez megvan még?
A Tisza-tavi Kerékpáros Centrumot
és más kiegészítő projekteket megvalósító cégben 25 százalék részesedésünk van.
Ugyanannyi, mint Heves megyének, míg
a fennmaradó 50 százalékot a Tisza-tavi
Fejlesztési Tanács birtokolja. Ez egy sikeres, nagyon látványos eredményeket
felmutató turisztikai projekt, amelynek
továbbra is aktív résztvevői kívánunk
lenni. Itt fontos feladatunk a kerékpáros
turizmus fellendítése, mely a hosszú távú
nyereséges működés záloga lehet.
Szolnokról, a megyeházáról milyennek látszik a Jászság a TOP-os – és
az itt most nem részletezett, vállalkozásokat támogató GINOP-os –, pályázatok benyújtása, elnyerése szempontjából?
Jelentős támogatást mutathat fel Jászfényszaru és Jászapáti ipari park fejlesztése, utóbbinak az alapkövét nemrég tettük
le. Ugyanitt több százmilliós termálvízhasznosítási program és kútfúrás indult,
Jászberény pedig különösen nagyvonalú
forrásokat nyert el a TOP-os keretekből.
Szinte minden pályázata nyertes lett szülővárosomnak, melyek összesen milliárdokat jelentenek. Ez azt jelzi, hogy jó az
előkészítés, és kedvező a Jászság, a jászsági
települések támogatottságának megítélése megyei és országos szinten is.
Most, az interjúfelvétel idején, itt
a fejünk fölött nagyot dörrent az ég.
Kínálja magát a poén az utolsó kérdéshez, hogy távoli égzengés, de mégis
milyennek gondolja, látja a következő
uniós hétéves ciklus lehetőségeit?
Nagyon sok feladatunk van még
ebben a ciklusban, de a következő etap
előkészítő munkálatai már elkezdődtek.
Előtanulmányok készülnek uniós és országos szinten, sőt a magyar kormány
iránymutatása alapján gyarapodnak a
megyei önkormányzatokra rótt feladatok
is. Nagyon képlékeny még a forrás nagyságrendje. Úgy gondolom, hogy minden
viszonyítási alap kérdése. Eddig voltak
olyan hangok, hogy vissza nem térítendő forrás egyáltalán nem is lesz. Most
úgy tudjuk, hogy lesz, és az eddigi forrás
legalább kétharmadát kaphatja Magyarország. Bízzunk a magyar és a kelet-európai kormányok józan bölcsességében és
érdekérvényesítő képességében.

3. oldal

Emlékhelyet
avattak
Portelken

Portelek első, a vasútállomásról a településre tartó bekötőút mellett található kereszt (közismert nevén a „Nyúl
kereszt”) emlékhelyé avatása és felszentelése történt június 10-én vasárnap délelőtt.
d. g.
Az 1895-ben a Sárközy család jóvoltából állíttatott kereszt, melyet 1989-ben
vihar döntött le. Megújítására szervezett
jótékonysági rendezvényt Balogh Gyula, a porteleki Nagy János Helytörténeti
Gyűjtemény vezetője. A befolyt ös�szegből rendbe tették a 123 éves kereszt
lábazatát, rendezték környezetét, hogy
emlékhelyet alakítsanak ki. Az út menti
feszülettel egy öreg fa árnyékába egy pad

került, és a kereszten új márványtábla
őrzi annak régi feliratát.
A porteleki templomból a szentmisét
követően érkeztek az ünneplők a kereszt
elé, köztük a környékről elszármazott
lakosok. Balog Donát, a településrész
önkormányzati képviselője ünnepi beszédében köszönte meg a kereszt felújítása
érdekében végzett eddigi munkát. A helyet a közösség egy emlékének nevezte a
múltról, melyre rátekintve a helybéliek

tudhatják, egy közösséghez tartoznak.
Ezt követően Balogh Gyulával közösen
átvágták a nemzeti színű szalagot, felavatták az emlékhelyet és lekerült a lepel a
megújított felíratról is.
Az átadott emlékhely megáldását és
felszentelését Szántó József főapát végezte,
aki kérte, hangozzék el fohász, mikor itt a
közösség tagjai elhaladnak.
Az ünnepi alkalmat a Jászapátiról
érkezett Jóbarátság Nyugdíjas Klub dalcsoportja, valamint a jásztelki Akácvirág
Dalkör énekes, zenés előadása zárta.

4. oldal

Iskola
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Te is tiszta jó vagy!
„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz – és érdemes élned.”

Pócs János, országgyűlési képviselő a
Jászság nevében a tisztelet és a szeretet
hangján köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében emlékképeket idézett fel, me-

 folytatás az 1. oldalról
Dr. Zsemberi Zoltán rövid történeti áttekintést nyújtott a pedagógusnap
hazai ünnepi szokásairól. Elmondta,
hogy a tankerület az igazgatók választása alapján tavaly óta ismeri el ezen a
napon az intézmények legkiválóbb pedagógusait emlékplakettel, oklevéllel.
Emlékeztetett, hogy a pedagógus
sok-sok év megfeszített munkájával ér
el eredményeihez, amikor jelképesen
a kőből kifaragja a gyémánttá formált

tehetséget. A teremben ülők jól tudják,
hogy nincs még egy munka, ahol en�nyi a kudarc, az erőfeszítés, de ilyen sok
siker is kevés munkavállalónak adatik
meg. Azt is jól tudják, a jó vagy jókor
kimondott szónak életre szóló hatása
van. A tevékenység valódi értékei évek,
évtizedek múlva kerülnek felszínre. A
pedagógusi munka olyan, mint a csendes eső, mely sokáig áztatja a földet,
mire magot érlel. A szónoklatot Váci
Mihály szavaival zárta az igazgató:

A katolikus iskola nyári táborai

Nyári hittan tábor: A 2018. évi
hittantábor június 25-30. között kerül megrendezésre a magyar tengernél,
a Balatonnál, melyben 41 tanuló vesz
részt, akik a 11-14 éves korosztályhoz
tartoznak. A gyerekek számos program
közül választhatnak az egy hét alatt,
például Velencei tavon sárkányhajókázás, Gárdonyi Géza Emlékház megtekintése, kirándulás a Kis-Balatonnál,
túra a Keszthelyi hegységben, Keszthely nevezetességeinek megtekintése,
kirándulás a Sümegi várba, és mindezek mellett kézműves foglalkozások. A
hittantábor célja nemcsak a testi pihenés, de elsősorban a lelki feltöltődés is,
melyre a szentmise, közös imádságok,
éneklések és lelki beszélgetések adnak
lehetőséget.
Nagyvisnyói tábor: A nagyvisnyói
tábor július 23-29. között kerül megrendezésre. A katolikus iskola 52 tanulója táborozik itt, négy pedagógus
és hat felnőtt kíséretével. A táborban
10-12 éves korosztály vesz részt. A
programok között szerepel strandolás,
kézműves foglalkozások, sport programok, éjszakai túra. A tábor fő profilja a
túrázás, a tábor környékének felfedezése és hosszabb kirándulások.
Vízitábor: A Nagyboldogasszony
Iskola idén új helyszínen rendezni meg
vízitáborát a Balaton partján, Balatongyörökön július 25-31. között. A tábor
ideje alatt 53 gyerek táborozik, hat pe-

dagógus és nyolc felnőtt felügyeletével.
A vízitáborban 7-14 éves diákok vesznek részt. Fő programjaink az evezés
(kajak-kenu oktatás), számos szárazföldi sport (röplabda, foci, népi játékok),
kerékpározás a Balaton partja mentén,
kézműves foglalkozások, túrázás a környéken, hajókázás a Balatonon, mini
golf, íjászat, strandolás.
Nyári napközis tábor. Hátrányos
szociális helyzetű családok gyermekeinek ebben az évben is két időszakban
szerveznek tábort. Az első turnus június
18 - június 22-ig, a második június 25 –
június 29-ig tart. A tábor helyszíne idén
is a Jászberény-Öregerdei Gyermektábor. Az összes tervezett tanulói létszám
hetven amelyből 35 fiatalt szeretnénk
térítési díj befizetése nélkül táboroztatni. Ez évi táborunkat a „Bátor Tábor”
névvel láttuk el, a programkínálata gazdag, érdekes, de mégis észrevétlenül tanító, pedagógiai tartalommal bíró. Szeretnénk minél több foglalkozást, játékot
megmutatni a gyerekeknek. A tábortűz,
a bográcsozás, az éjszakai „elemlámpás”
túra, a nyársalás, az ének a tábortűz mellett, a villanyoltás utáni beszélgetések
varázsa, majd másnap a közös ébresztő hangulata mind olyan élmény, amit
nálunk, az Öregerdőben megkapnak a
kisgyermekek.
A táborozások költségeihez Jászberény város önkormányzata és az Egyházi Iskoláért Alapítvány járult hozzá.
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lyekben a pedagógusok áldozatos munkájára, meghatározó személyiségére
világított rá. A tanítók, tanárok arcán
visszatükröződik a gyermekek mosolya,
a szeretet, vidámság, a bizalom, melyet
a felnövekvő generációkban általuk elplántált tudás éltet. Közös feladatunk,
hogy a mai kor gyermekei a társadalom kiváló tagjai legyenek. Ezen munkálkodnak nagyszerű pedagógusaink,
ebben reménykedünk, amikor rájuk
bízzuk gyermekeinket. Pócs János zárszavában szívhez szóló levelet olvasott
fel egykori tanárától, majd köszönetet

mondott a Jászságban tevékenykedő
pedagógusoknak, és az országosan is elismerést kivívó tankerület vezetőinek,
munkatársainak.
A díszünnepséget a Jászság tanintézményeiből érkezett diákok zenés,
táncos, verses és prózai műsora színesítette. Az idén 34 pedagógus vehette
át kiváló munkája elismeréseként a virágcsokorral kísért emlékplakettet és a
díszoklevelet dr. Zsemberi Zoltántól.
A pedagógusok méltatását Mészárosné
Vas Márta előadásában hallottuk.

Jászberény városának
kitüntetett pedagógusai
Dósa Gáborné és Lantos Istvánné
(Gróf Apponyi Albert Általános
Iskola), Tímárné Molnár Mária
(Palotási János Zeneiskola), Borics
Márta és Hallgatné Iványi Edina
(JÁI Bercsényi Miklós Általános Iskola), Tóth Andrea (Székely Mihály
Általános Iskola), Gálikné Nagy Erzsébet és Szőke Ildikó (Szent István
Sport Általános Iskola és Gimnázium), Gergelyné Ádám Ildikó (Szent
István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet), Deméné Ilonka
Gabriella és Fábián Nikolett (Lehel
Vezér Gimnázium).

Város
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Fitneszpark a Bercsényiben
Szerdán délelőtt a Bercsényi Miklós
Általános Iskola udvarára hívta a sajtó képviselőit a polgármester és az
intézmény vezetése, abból az apropóból, hogy hírt adjanak az itt elkészült
kondipark átadásáról.

5. oldal

Környezettudatosság már óvodásként
A környezet globális problémáira
hívta fel az óvodás gyerekek figyelmét
a „Zöld Jeles Napok” a Környezetvédelmi Világnap alkalmából a Fürkész óvodában, június 7-én délelőtt.
Délután szakmai programot rendeztek a Központi Óvodában, melynek
keretében hulladék-újrahasznosítás
témában, rajz- és alkotópályázat díjazottjait is jutalmazták.

k. m.
A város sportéletének új színfoltjaként a tornacsarnok mögött felépített
modern fitneszpark a mindennapos
testedzést, az aktív kikapcsolódást
szolgálja. A sokoldalúan használható
eszközökön végzett kondicionáló mozgásformák kiegészítő részei lesznek a
testnevelés óráknak, illetve szabadidős
sporttevékenységhez is kiváló terepet
nyújtanak.
Szabó Tamás polgármester tájékoztatott, hogy a TAO rendszerében megvalósuló beruházás értéke nettó négymillió forint, melynek 30 százalékos
önerejét az ilyen jellegű projektekhez
hasonlóan az önkormányzat biztosította. Hozzátette: az iskolában TOP-os
pályázat keretében további, energetikai
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demeter

jellegű fejlesztések várhatók. Fűtéskorszerűsítés, szigetelés, nyílászáró csere, a
világítástechnika hatékonyabbá tétele
szerepel a következő hónapok folyamán megvalósuló 180 millió forint
összköltségvetésű beruházásban.
Nagy István, a Lehel Kosársuli Kft.
képviseletében nyilatkozott, aki kiegészítésképpen hozzáfűzte, a
csarnok látványelemeit, úgy
mint eredményjelző LED falak telepítését, illetve az Apponyi iskola öltöző felújítását
is hamarosan megvalósítják,
szintén a TAO-os rendszerben.
Az Apponyi iskola fejlesztésére
mintegy 120 milliós keret áll
rendelkezésre, melynek önerejét ugyancsak a város biztosítja. Nagy István hangot adott
pozitív tapasztalatainak az intézmények, a sportegyesületek
és az önkormányzat együttműködését illetően, melynek
szép példája a most átadott
kondipark is.

A környezet, a természet romlása,
pusztulása „nem természetes”, mi emberek tehetünk róla, de mi vagyunk
azok, akik meg is változtathatják ezeket
a folyamatokat. A környezet megismerésére való nevelés elősegíti azt, hogy a
gyerekek az őket körülvevő természeti környezetről olyan tapasztalatokat
szerezzenek, amelyek az életkoruknak
megfelelő eligazodáshoz, tájékozódáshoz, a környezettel való aktív kapcsolat
kialakításához vezet. Ilyen rendezvényeken vehettek részt a Környezetvédelmi Világnapon.
A Fürkész Óvoda udvarán gyülekeztek a tagóvodákból érkező gyerekek, akik közül többen, környezetkímélő módon, kerékpárral érkeztek az
eseményre. Beszteri Éva, a Városi Óvoda Intézmények vezetője köszöntőjét
követően a négyszállási Sasközpont
vezetője, Juhász Tibor természetvédelmi őr tartott érdekes ragadozó madár
bemutatót. Ezek után különböző állomásokra indultak az ovisok kis csapatai, ahol öko játékok és különböző
tapasztalatszerző helyszínek foglalkozásokkal várták őket. „Nem szeretem”
állatok – melyek nem igazán tartoznak
a gyerekek kedvencei közé –, interaktív bemutatóját tartották a Jászberényi

Állat- és Növénykert gondozói, ahol
rovarokkal, kígyóval, kis rágcsálókkal,
óriáscsigákkal lehetett megismerkedni.
A játékos állomásokon, vetélkedőkön
a tiszta levegő, a hulladékkezelés és
újrahasznosítás, a vizek tisztaságának
kérdéseit igyekeztek az óvónők a gyermekek nézőpontjából megvilágítani.
Nagy élményt jelentett a kukásautó
vezetőfülkéjébe és hátsó rampáira való
felkapaszkodás. A tapasztalatszerző játékok végén, mindenki átvehette megérdemelt oklevelét és élményekkel telve
térhettek vissza a lurkók óvodáikba.
Ugyanezen nap délutánján a Központi Óvodában szakmai programot
rendeztek „Váltsuk zöldre a szürke napokat!” címmel, melynek témája a környezetvédelem és a hulladék-újrahasz-
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nosítása voltak. Az intézményben és a
tagóvodákban évek óta kiemelt figyelmet szentelnek a környezettudatos nevelésnek azzal a céllal, hogy tisztaságra
igényes, környezetüket óvó, megbecsülő gyerekeket neveljenek. Előzetesen
rajzpályázatot hirdettek meg óvodásoknak, és alkotópályázatot családok
részére újrahasznosított tárgyak készítésére, melyre közel 240 pályamű érkezett. A rendezvény keretében vehették
át a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt
alkotók díjaikat. A Környezetvédelmi
Világnap témájába vágó előadások zárták a nap eseményeit, amelyeken arra
kaphattak válaszokat az érdeklődők,
hogyan lehet környezettudatosan élni a
mindennapokban, mi az, amit megtehetünk ennek érdekében.

Nagy Kft.

munkatársakat keres

lakatos, valamint
betanított munkás

munkakörökbe, egyműszakos munkarendbe.
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- hosszútávú, megbízható munkalehetőség
- kulturált munkakörülmények,
lendületes munkahelyi kollektíva.
Jelentkezését a Jászberény,
Nagykátai út 11. alatt vagy
a nagykft@invitel.hu
email címen várjuk.

márkaképviselet

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

Országos verseny
Kőszegen
A Szent István Körúti Egységes
Gyógypedagógiai Intézet négy tanulója Országos Komplex Tanulmányi
Versenyen vett részt Kőszegen.

 folytatás az 1. oldalról
A vidám hangulatú megnyitó alkalmat adott rövid anekdotázásra is.
Nagy András elmesélte, hogy legkedvesebb gyermekkori emlékei között tartja
számon azokat a pillanatokat, amikor
édesanyja a berényi piacról hazatérve a
könyvtárból kölcsönzött könyveket is
hozta kosarában, nagy örömet okozva
az olvasásért rajongó fiának. Az elnök
azt kívánta, hogy a mai olvasók, a rendezvényre látogatók is találják meg azt az
örömet a könyvekben, amit ő felfedezett
gyermekként. Csemegézzenek a változatos programokból, töltsék hasznosan és
kellemesen a könyvek ünnepének napját!
A kellemes időtöltésbe az időjárás
ugyan egy kissé megpróbált beleszólni,
de a látogatóknak nem szegte kedvét az
időről-időre – talán kíváncsiságból – erre
szaladó záporeső. A sátrak alatt gombolyodott a mese fonala – és a valódi fonál
is –, melyből körmöcske technikával karkötő készült a skanzen munkatársainak
segítségével. Szintén velük készítették a
gyerekek az illatos levendula zsákocskákat. A verslánc szintén szép hosszú szógombolyaggá formálódott, melynek szö-

véséhez már nem csak a gyerekek járultak
hozzá. Kicsik és nagyok egyaránt rímbe
szedték olykor humoros, olykor megható
gondolataikat a családról.
Az OTP Bank pénzügyi ismeretet
szélesítő játéka már kevésbé volt lírai, ám
a móka itt sem hiányzott. Lénárt Andrásnál a rovásírást próbálhatták ki, illetve
gyakorolhatták a sátrához látogatók. A
gyermekkönyvtárosok a legkisebbeket
várták kifestőkkel, játékos feladatokkal.
A nagyobbaknak ismét a titkok könyvtára nyújtott fejtörést az irodalmi kalandtúra során. Keresztrejtvény és irodalmi totó
várta a kevesebb idővel rendelkezőket egy
gyors tudáspróbára. Aki ráért, leülhetett
olvasgatni a Hamza múzeum és a Jász
Múzeum kiadványait, böngészhetett a
könyvtár magazinjai között, de akár otthonra is vihetett olvasnivalót a könyvtár
és a Líra Könyvesbolt könyvvásáráról. A
középiskolásokat Szálinger Balázs József
Attila-díjas ifjú költő várta egy rendhagyó irodalomóra erejéig, amelyen Petőfit
ismerhették meg a fiatalok egy egészen új
oldaláról. A jó hangulatú rendezvényhez
méltón a programot Szabóné Tecus Hahota-jógája zárta.

A Dr. Nagy László iskola június
1-2-án rendezte meg a tanulásban akadályozott tanulók versenyét, melyen az
ország 19 megyéjének legjobbjai vehettek részt, mely lehetőséget a megyei
selejtezőkön való sikeres szereplésükkel
érdemelték ki. A mi iskolánk JászNagykun-Szolnok megyét képviselte.
A gyerekeknek informatikából
egyénileg, magyar irodalom, történelem, földrajz, természetismeret, életvitel és gyakorlati ismeret tantárgyakból
csoportosan kellet számot adni tudásukról. A tematikusan berendezett állomásokon tanulóink jól szerepeltek,
méltán lehetünk büszkék tudásukra.
A tanulmányi versenyen túl volt az
eseménynek egy másik fontos része is:
az együtt eltöltött idő kalandja a diákok számára, valamint tapasztalatcsere
lehetősége nekünk, pedagógusoknak –
Csáki Brigittának. és e sorok írójának.
Ezek megvalósításáért a házigazdák
színházi élménnyel, városnézéssel, kirándulással gazdagították a programot.
A kőszegiek megmutatták, hogy kik
ők, hol élnek, mik a hagyományaik,
hogyan telnek a mindennapjaik.
Intézményünk első alkalommal jutott el a tanulmányi verseny országos
szintjéig, ezért is kiemelkedő tanulóink
teljesítménye. Tanulóink: Kósa Viktor Máté, Rafael Márió (6. évfolyam),
Raffael Paméla Terézia, Pongrácz Tamás
(7. évfolyam).
Gergelyné Ádám Ildikó
gyógypedagógus
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Lóháton a múltba

 folytatás az 1. oldalról
A jászokat mindig lovas embereknek
tekintették. Bármilyen háborúba indultak, kizárólag lóháton voltak hajlandók
megtenni a szükséges távokat. Továbbá
a gazdálkodásban számos területen, például kiváltva az ökröket, az igavonásban
is előszeretettel bízták magukat ezekre a
nemes állatokra. Bár már inkább csak
a hagyományőrzésben, a lovak a mai
napig életünk részét képezik. Elég, ha a
huszárbandériumok elsőként való megalakulását vagy a ’48-as tavaszi hadjárat
emléktúráját említjük, mely alkalmaknak minden jász település fontos közreműködője. Az ilyen hagyománygondozó
megmozdulások, a fogatokkal dolgozó
lovasgazdák, a díjugrató versenyek résztvevői és minden lókedvelő ember hozzátesz ahhoz a fellendüléshez, melynek a jelenben szemtanúi lehetünk – részletezte a
jászok és szeretett állataik századokat felölelő kapcsolatát Hortiné dr. Bathó Edit,
majd átadta a szót a téma szakértőjének.
Babochay György, miután kitért fiatalkora főbb, lovas élményekben gazdag
állomására, a Jászság településeit vette
sorra, a számunkra legérdekesebbet stílusosan legutoljára hagyva. Jászberényt

nem pusztán a Jászság fővárosaként, de a
megye „lóigazgatásának” központjaként
is jellemezte, ugyanis 1901-től itt működött a Magyar Királyi Állami Méntelep.
Mielőtt azonban a méntelep sorsáról szó
esett volna, Jászberény legemlékezetesebb
történéseit idéztük fel, köztük az itt zajló
lódíjazásokat, vásárokat, versenyeket, kiállításokat, a huszárlaktanya mindennapjait, valamint a néhány évig itt állomásozó Királyi Lovasiskolát és kiképzéseit.
A jászberényi méntelep a Nagykáta
felé vezető úton, Alsómuszály 26 telkén
volt. Számszerű nagysága – mely a megyék rangsorában elsővé tette –, valamint
állományának minősége országosan is
kiemelte a telepek közül. Az előadás során átvágtattunk történelmén 1901-es
megalakulásától kezdve, a forradalom
utáni újjászületésén, dicsőséges évein át
egészen az 1961-es átszervezésekig, mely
a méntelep felszámolását, a lótenyésztés
irányításának átadását jelentette.
Az előadás végén múltidéző vetítésre
is sor került, így a fekete fehér képeknek
köszönhetően, ha csak egy pillanatra, de
mi is ott lehettünk a pompás félvérek és
telivérek között, az egykor virágzó méntelep udvarán.

Ajánló
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Vágó Pál emlékkiállítása
Vágó Pál Jászapáti gyökerű és kötődésű festőművész, 165 éve született
és 90 éve hunyt el. Az évfordulók
alkalmából a jászberényi Szikra Galériában egyedülálló időszaki emlékkiállítás megnyitóját tartották június
5-én, kedden este.
Demeter Gábor
Szép számú érdeklődő közönség
gyűlt össze a Vágó Pál művészete előtt
tisztelgő emlékesten és a hozzá kapcsolódó időszaki kiállításmegnyitón, ami
munkássága egy darabját reprezentálja.
A művészeti eseményt kigondoló és annak létrehozásában tevékenyen munkálkodó Szikra István galériatulajdonos
üdvözölte a megjelenteket. Köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik valamilyen módon, festményekkel, fényképekkel, egyéb anyagokkal önzetlenül
hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez.
A bevezetőt követően, a már ilyen
alkalmakkor megszokott, komolyzenei
műsort hallgathatott meg a közönség,
a Palotásy János Zeneiskola növendékei
előadásában, oktatójuk kíséretében.
Vágó Pál születési helyének, Jászapátinak a polgármestere, Farkas Ferenc
stílszerűen egy Vágó Pálra emlékező
könyvvel köszönte meg Szikra István
tevékenységét, a szép feladatot, amit
felvállalt és végez. Ezt követően arról
beszélt mit jelentett, jelent a város számára a festőművész.
Egy könyvben, mely Jászapátiról íródott ez áll: világhírét a község nagy szülöttének Vágó Pál festőművésznek köszönheti. Vágó Ignác nádori táblabíró,
jászkapitány, apáti birtokos és Antal Terézia voltak a szülei, akiknek egyik gyermeke volt. Festőiskoláit többek között a
müncheni akadémián végezte, elnyerve
annak összes kitüntetését. Több évig élt
Párizsban, ahol tovább tökéletesítette
művészetét, lelke azonban hazavágyott a
végtelen puszták világába. A XIX. század
végén a fővárosban dolgozott, ahol részt
vett a Feszty-körkép tömegjeleneteinek
festésében. Az 1900-as párizsi világkiállításon „A huszárság története” című
monumentális alkotásáért megkapta a
Francia Köztársaság Becsületrendjét, itthon pedig Lotz-díjban részesült.
A Vágó kúria mellett a XIX. - XX.
század fordulóján műtermet építtetett
az ünnepelt festő. Otthagyva a nagyvárosi létet, szűkebb hazájába költözött és szeretett családja körében élt
és alkotott. Mindenkihez egyformán
szíves volt, nem volt hivalkodó természetű, így alkotásait kevesen ismerték,
nem tudhatták értékelni művészeti
nagyságát. Tagja volt a község képviselő-testületének, szívügyének tekintette a közügyek eredményes megoldását. Művészetét a község vezetősége
is igyekezett támogatni, hozzájárult a
milleneumi történelmi díszmenet meg-

valósításához, ami Vágó Pál ötlete volt.
A szegedi árvíz kitüntetett festőjének ezüst koszorút adományoztak.
A város kérésére megfestette Deák
Ferenc képét, amit díszközgyűlés keretében vettek át. Az összlakosságnak

is szerettek volna valami örökbecsű
művet a mestertől, ezért megbízták a
nagytemplom kupoláinak szekkókal
való díszítésével, kölcsönt is felvettek,
hogy tervüket megvalósítsák. Vágó
Pál védnöksége alatt művésztelepet létesítettek, ahol a művésznövendékek
megfelelő környezetben gyakorolhatták és fejleszthették tudásukat. A helyi
hírneves iparos dalárda díszelnöke volt
haláláig. Vagyona nagy részét feláldozta
a haza oltárán, de az utókorra is gazdag
örökséget hagyott.
Metykó Béla helytörténeti kutató
véleménye szerint, nincs a helyén és
nincs kellően értékelve Vágó Pál művészeti nagysága. Érdekes anekdotákkal mutatta be, a korszak tükrében, a
milleniumi ünnepségek igen foglalkoztatott festőjének, a történelmi- és
zsánerfestészet kiemelkedő alakjának,
meghatározó véleményt alkotó nagyvárosi társaságok tagjának, élete pillanatait.
A kiállítást megnyitó beszédre, előadásra Csiszár Róbert művészeti írót

kérték fel a szervezők, aki a művészettörténész szemszögéből mutatta be az
alkotót.
Vágó Pál azok közé a festők közé
tartozik, akikről keveset lehet olvasni.
Művészetéről annyit biztosan megemlítenek, hogy monumentalista festő
volt, hatalmas kompozíciókat készített,
páratlan rajztudással rendelkezett. A
müncheni akadémia – ahol tanulmányait folytatta –, nagyon magas technikai tudást adott növendékeinek,
de rugalmatlan intézmény volt, ami
megkövetelte a besimulást az akkori
bajor művészeti szemléletbe. Ennek a
stílusnak azonban nincsen lelke. Vágó
Pál monumentális tablóit megnézve
látható, hogy színben, kivitelezésben
hasonlók, de mégis tele vannak élettel,
mások a színek, a kompozíciós megoldások. A nemzeti történelemhez kötődő személyisége megjelenik ezekben a
művekben. Azok közé az emberek közé
tartozott, akik nyitottak voltak, a jövőt
képviselték, tehát haladó szellemű alkotó volt.
Életművének másik nagy része az
alföldi piktúrához kötődik. Vágó nem
a műterméből festett képeket, élő kapcsolatot tartott a tájjal. Egyszerű pici
témákban is tudott monumentálisat
alkotni, akár tenyérnyi felületen. Ennek kiemelkedő alkotása a kép, mely a
temető kápolnát ábrázolja Apátin. Ez
úgy van megfestve, hogy abban a művész technikai tudása legjavát adja. Hatalmas ecsetvonásokkal, kontrasztokkal
készült alkotás mutatja, hogy Vágó a
magyar plein air festészet kiemelkedő
alakja is volt.
A megnyitót követően a kiállító
teremben Csiszár Róbert szakavatott
tárlatvezetésével ismerkedhetett meg a
közönség a kiállított festményekkel és
a művész életéhez kapcsolódó relikviákkal.
Az időszaki emlékkiállítás, amely
méltó képpen tiszteleg a festőművész
nagysága előtt, a galéria nyitvatartási
idejében szeptember 18-ig látogatható.
A negyedik emeleten is van élet.

Eladó másfél szobás lakás
Jászberényben.
Irányár 14,8 millió Ft.

06-30/582-7633
Jászberényi telephelyre,

nappali portás
feladatok ellátására önálló
munkavégzésre alkalmas,
határozott fellépésű

férfi munkaerőt
keresünk.

Jelentkezni lehet
hétfőtől péntekig 12-16 óra között
a 06-30/7487-497

www.jku.hu

7. oldal

Programajánló
● Megemlékezés és koszorúzás
Június 15-én, pénteken 10.15 órától a
Nagy Imre-perre és Nagy Imre mártírtársai kivégzésének 60., újratemetésének
pedig 29. évfordulójára emlékezik a Nagy
Imre Társaság Jászberényi Csoportja a
Jász Múzeumban. Emlékező beszédet
mond: Goda Zoltán. A megemlékezés
után 11.30-kor koszorúzási ünnepséget
tartanak Donáth Ferenc, a Nagy Imreper másodrendű vádlottja emléktáblájánál, mely a Lehel Vezér Gimnázium tornacsarnoka falán található.
● 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. 10.0510.40 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. 10.5011.30 óráig Vágó Pál születésének 165.
és halálának 90. évfordulója alkalmából
rendezett emlékkiállítás megtekintése
tárlatvezetéssel. A kiállítást bemutatja dr.
Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója.
10.50-11.30 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 galériatulajdonos. 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. 18.45-19.45 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.
● Jubileumi Gálaműsor
Június 17-én, vasárnap 19 órától a húsz
éves fennállásának évfordulóját, Jubileumi
gálaműsorral ünnepli a Dance Fitness SE.
A rendezvényen fellépnek az egyesület jelenlegi versenyzői, utánpótlás csapatai és a
budapesti Style and Passion társulat az Óz
a csodák csodája című táncjátékukkal.

● V. ZagyvaParty Fesztivál
június 21-24., csütörtök-vasárnap.
Jazz nap június 21. csütörtök, 1723.30 óra. 18 óra Berényi Színjátékos
Társaság – Dandyn György (Katlan Színpad); 19.10 óra An.Er Jazz Band (Torony
Pódium); 20 óra Finucci Bros. Quartett
& Micheller Myrtill: Best of George
Michael (Nagyszínpad); 21.15 óra An.Er
Jazz Band (Torony Pódium); 22 óra Halper-Hendrix Experiment zenekar & Rick
Toldon (USA) (Nagyszínpad).
Blues nap június 22., péntek, 16-1
óra. 16-20 óra Szalma Vár gyerekjátszótér; 16-20 óra Kultúrzug-nyitáskor
mesemondással; 18 óra Sebi's jam - Sebestyén Róbert énekes-gitáros szólóestje (Torony Pódium); 19 óra Voodoo
Papa & Szokolay Dongó Balázs (Nagyszínpad); 20.15 óra The Doors Emlékzenekar (Torony Pódium); 22 óra
Big Daddy Wilson (USA) és zenekara
(Nagyszínpad); 23.30 óra Back to Floyd
(Pink Floyd tribute) a koncert alatt lézer
show (Torony Pódium).
Forduló nap június 23., szombat,
10-3 óra. 10 óra Hahota jóga (Katlan
Színpad); 10-19 óra Kultúrzug, 16.00kor mesemondás; 10-18 óra Magyar
Honvédelmi Sportszövetség roadshow;
10-20 óra Szalma Vár gyerekjátszótér;
14 óra 3Elements – Mucza, Bela Galik
& Ritmoman - Live Conga (Nagyszínpad); 16.30 óra Vitéz László és Vas Juliska - bábelőadás (Katlan Színpad); 17.30
óra 3Elements – Mucza, Bela Galik &
Ritmoman - Live Conga (Nagyszínpad);
18.15 óra Teddy Harpo - One man
Band (Torony Pódium); 19-21 óra Mécses készítés és úsztatás (Riszner sétány);
19.30 óra Tint'íz Band (Nagyszínpad);
21 óra Kowalsky meg a Vega koncert,
előzenekar 20 órától a Fatal Error (Szabadtéri Színpad); 21.30 óra Pikáns mesék felnőtteknek – Pintér Zsolt és Bukovics János mesél (Katlan Színpad) 22.30
óra Szentivánéji Hujákoló (Nagyszínpad
előtt); 23-3 óra Yoko disco - Neoton tb
(Nagyszínpad).
Ínyenc nap június 24., vasárnap,
7.30-23 óra. 7.30-16 óra Népi étel
főzőverseny; 8 óra Integrál jóga Ibolyával (Torony Pódium mellett); 9.30 óra
FolkMami (Torony Pódium mellett);
10-19 óra Kultúrzug, 16.00-kor mesemondás; 10-18 óra Magyar Honvédelmi Sportszövetség roadshow; 10-20
óra Szalma Vár gyerekjátszótér; 10.30
óra Kerekítő (Torony Pódium mellett);
11 óra Inyenc bemutató Bede Róberttel (Katlan Színpad); 12.30 óra Kóstoló
a Főzőhelyen; 14.30 óra Palotásy János
Zeneiskola műsora (Nagyszínpad); 14.30
óra Főzőverseny eredményhirdetés, díjkiosztás (Katlan Színpad); 15.30 óra Mesék Mátyás királyról – a Berényi Színjátékos Társaság előadása (Katlan Színpad);
16.30 óra Balchicanos (Torony Pódium);
17.15 óra Soundflash Memory (Nagyszínpad); 18.15 óra Balchicanos (Torony
Pódium); 20 óra KFT (Nagyszínpad).
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Gyémántos testű nagy szitakötő

Fociezüst a fiatalok élvonalában
Nem mindennapi sikert ért el a Jászberényi FC U-12-es csapata, miután
az I. osztályú bajnokság Közép-Kelet
csoportjában a végső győztes MTKval azonos pontszámot szerezve ezüstérmes lett. A korosztály tagjai tavaly
a kölyökliga megnyerésével már megvillantották tehetségüket, mostani
teljesítményük pedig megerősítette,
reménykeltő jövő áll előttük.

Csütörtökön és pénteken változóan felhősnapos időre van kilátás,
továbbra is előfordulhatnak zivatarok. A hétvégén
elromlik az idő, az előző
napokhoz képest pár fokot
visszaesik a hőmérséklet.
Délutánonként 22 és 27
fok körül alakulnak a maximumok. Jövő hét elején
naposabb idő köszönt be.

Szőrös Zoltán

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

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

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

június 20. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

június 21. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

június 22. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 18. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 23. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

június 19. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 24. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
június 16. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; 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

2018. június 14.

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

/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.

A 2006-ban született ifjak jó pár
éve együtt játszanak, több edző is
foglalkozott velük, így elmondható, a
pályán és a pálya mellett megvalósult
kiváló csapatmunka volt az elért eredmény egyik legfontosabb összetevője.
A tizenkét vetélytárs között többek között az említett MTK Budapest, illetve
a Budapest Honvéd-MFA csapata is
ott volt. Jászberényben mindkét nagy
múltú ellenfelüket legyőzték, a végelszámolásnál a kispestiek a JFC mögött
végeztek, és az MTK is csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzte

Küzdősportok ideje

Birkózás. Jól szerepeltek a Jászberényi Birkózó Club versenyzői a hétvégén Debrecenben, a Veterán Magyar Bajnokságon, hiszen mindhárman
éremmel tértek haza. Aranyérmes lett
Száraz Ferenc az F kategóriában. Ezüstérmet szerzett Tugyi József az A kategória kötött- és szabadfogásban is. LagziKovács Balázs nyakába bronzérem
került kötöttfogásban, viszont szabadfogásban aranyérmet vehetett át.
Karate, Ju-jitsu. A X. Csaba Kupa
– 2018. elnevezésű versenyen vettek
részt a Jászsági Harcművészeti Akadémia versenyzői ahol Garamvölgyi Mihály tanítványai nagyszerűen szerepeltek. Formagyakorlatban Borbás Patrik
arany, Zaoui Nassim ezüst, míg Farkas
Márton bronzérmes lett. Gi Földharcban pedig: Borbás Patrik, Csillik Ágnes,
Csillik Gábor és Szálkai Kíra arany, Sinka Balázs és Farkas Márton ezüst, míg
Bánföldi Noel, Zaoui Nassim és Sinka
Hanna bronzérmet szerzett.

Focirajongók figyelem!

Foci VB-re
fel!

Az érdeklődők

a foci világbajnokság
eseményeit
június 14-től
a Lehel Strandfürdőben

nagyképernyős tévén keresztül

medencében ülve
követhetik
figyelemmel.
Szurkoljunk együtt!
Mindenkit szeretettel várunk.
Cím: 5100 Jászberény,
Gorjanc Ignác Sétány 10.
Tel: 06-57/415-267,
06-30/231-8062

meg Besenyi Gábor legénységét.
Az edző kiemelte, hogy a gyerekek
szüleinek is nagy köszönet jár, az ő támogatásuk nélkül aligha sikerülhetett
volna ez a bravúr. elmondta, hogy minden tréner, aki korábban foglalkozott
a gárdával szintén hozzátette a magáét
ehhez az ezüstéremhez. Pedig a tavaszi
idényben legjobbjaik közül Bagi Ádám
és Kiss Vince is a Honvédhoz igazolt,
ami egyrészt a nevelőmunka dicsérete,

ugyanakkor távozásuk után a csapat játékstílusát át kellett alakítani. Hogy ez
egészen jól sikerült, azt az is bizonyítja, hogy a bajnokság felénél még velük
azonos pontszámmal álló Honvédnál
tavasszal három ponttal többet gyűjtöttek. A jászberényi labdarúgásért szorítók
reményei szerint még sok örömet okozhatnak ezek a fiúk az elkövetkezendő
években, és az utánpótlásban dolgozók
is méltán lehetnek büszkék rájuk.

Mert a foci az kell…

 folytatás az 1. oldalról
Számunkra jó ideje nincs ez másképp
a világ-, illetve Európa-bajnokságok idején sem. Egykor talán még furcsa volt,
hogy bármelyik más ország válogatottjának szurkoljon valaki, ám miután – a
2016-os felejthetetlen Eb-t leszámítva – a
mieink 1986 óta nem szerepeltek nagy
tornán, a magyar drukkernek a kívülálló
egyszerre szabad, de kissé keserű lelkülete
marad.
Most sem leszünk ott a 32-es mezőnyben, de nagy valószínűséggel sokaknak megvan az előzetes favoritja, illetve
egy-egy mérkőzés alkalmával ki-ki választ
majd alkalmi kedvencet. Teraszok, ven-

déglátóhelyek, hűvös szobák, kisebb-nagyobb társaságok, góltotók, átszellemült
viták, közösségi élmények várnak ránk
egy hónapon át. Borítékolható, hogy
most is lesznek majd kellemes meglepetést okozó kicsik, nagyot bukó nagyok,
hatalmas találatok, különleges és humoros pillanatok, bukások és feltámadások,
hiszen a labdarúgás kicsit olyan, mint az
élet. Nem csoda, hogy milliók rajonganak érte, mert a foci az kell...
Bár a végén egy marad, a világbajnok,
addig azonban hosszú út vezet, összesen
63 meccs után július 15-én, délután 17
órától indul a döntő összecsapás. Addig
is, van egy jó tippjük?

A Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. tájékoztatja
a kedves lakosságot, hogy

június 16-án, a Magyar Úszás Napján

ingyenes belépést biztosít
a Lehel Strandfürdőbe.
Programok:
• 10.00-10.30-ig vízilabda bemutató
• 10.30-11.00-ig AQUA fittnes
• 11.00-11.30-ig Váltóverseny
4 fős csapatoknak (4*50m)
• 11.30-12.00-ig AQUA Zumba
A váltóversenyre 4 fős csapatok nevezhetnek, június 16-án 9-10 óráig a strandfürdő pénztáránál.
A legjobb csapatok díjazásban részesülnek. Külön ajándékot kapnak azok a személyek,
akik 12-15 óra között • 16 éves kor alatt 50 métert, • 16 éves kor felett 2*50 métert leúsznak.

Bővebb információ a strandfürdő pénztáránál:
5100 Jászberény, Gorjanc Ignác Sétány 10.,
vagy telefonon: 06 57/415-267,
0630/231-8062,
illetve honlapunkon is megtalálja a részletes programot:
www.vvzrt.hu.

