Határtalanul

Három intézmény hetedikes
osztálya is pályázatot nyert, így
Erdélybe látogathattak a diákok.
Élménybeszámolók a 4. oldalon

Dance Fitness SE bemutatója

ZagyvaParty Fesztivál

Huszadik születésnapját ünnepelte
városunk aerobik közössége június 16-án,
vasárnap este a Szabadtéri Színpadon.
Tudósítás a 8. oldalon.

Élményekben gazdag rendezvénysorozaton
vagyunk túl. A három nap eseményeiről
összefoglalónkból tájékozódhatnak.
Cikkek a 9-11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 26. szám (XXX./26.)

Múlt és jövő
Fényszarun

Újság

2018. június 28.

Jászberény város lapja

A pozitív dalok forradalma

Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig zajlik Jászfényszarun a város és
a Jászok Egyesülete közös szervezésében a XXIV. Jász Világtalálkozó,
melynek programját eheti számunkban is közöljük. Lapunk kitelepül az
eseményre, ebben a számában pedig
Jászfényszaru múltjáról és jövőjéről
is közöl két egészen friss tudósítást.

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülést
tartott június 13-án, szerdán a szokott időpontban 15 órától.
munkatársunk

m. t.
Ez az első cikk a múltról szól. A
minap 10. századi sírokra bukkantak a
Jász Múzeum régészei Jászfényszaru határában. A múzeum munkatársai a feltárást egy önkormányzati tulajdonban lévő,
háromhektáros területen végezték, amelyet később beruházási célra kíván eladni
a város. Az ásatások során egy férfi és egy
fiatal fiú nyughelyeire leltek, ami számos
kiegészítőt tartalmazott. A honfoglaló
sírjába temetve találtak tarsolyzárót, és
egy szablyát is, így a Jászságban ez lehet
az első dokumentált szablyás sír – erről
adott tájékoztatást hétfőn Gulyás András
Zoltán régész a Magyar Távirati Irodának.
Az ásatások kezdetén szarmata településből maradt kerámia tárgyakat
találtak, de már ekkor bíztak abban,
hogy honfoglalás kori maradványok is
előkerülnek.
A férfi sírhelye azért is különleges,
mert ez az első dokumentált szablyás
sír.
folytatás az 5. oldalon 

A négynapos ZagyvaParty Fesztivál legnagyobb bulija volt a szombati
Kowalsky meg a Vega koncert, akiknek a zenéjére legutóbb öt évvel ezelőtt
tombolhatott a jászberényi rajongótábor. A zenekar fennállásának 15 éves jubileumi koncertsorozatát városunkban telt házzal ünnepelték a fiúk.
Szabó Lilla
Egy órával az előzenekar koncertje
előtt már kígyózó sor állt a Szabadtéri
Színpad bejáratánál. A bejutás után a

Mindenre van megoldás
Június 20-án, szerdán a Sáros-ér és a Juhász utca kereszteződésében találkoztak
a 9. számú választókerület lakói, majd Bohárné Bathó Rozália képviselő vezetésével kezdetét vette a körzetbejárás. A választókerületben tett séta után a Klapka
György iskola tankonyhájának egyik termében lakossági fórumra is sor került.
szabó
A meleg nyári időben 16 órakor már
szép számmal gyülekeztek a körzet la-

Nyárindító
testületi ülés

kói, hogy elmondják a választókerületet
érintő problémákat, a hiányosságokat,
illetve kiemeljék a pozitívumokat.
folytatás a 3. 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.

Fatal Error együttes fiatalokból összekovácsolódott lendületes csapata alapozta
meg a hangulatot, majd fél 10 körül kigyúltak a fények, beindult a LED fal és
színpadra léptek Kowáék.

Balázs Gyula Kowalsky első pillanattól kezdve tartotta a kontaktot a
rajongókkal, így nem is csoda, hogy a
kisgyerekes családokon át a zúzós rockerekig mindenki elkapta a koncert
fonalát. Az együttes dalaiból áradó pozitív kicsengés, a mély üzenettel megtöltött dalszövegek hozták a közönség
várakozását.
folytatás a 11. oldalon 

Az ülés kezdetén Szabó Tamás polgármester köszöntötte a megjelent 14
képviselővel határozatképes testületet,
a média helyi képviselőit, valamint az
egyes napirendi pontok érintettségében
jelenlévő vendégeket. A két ülés között történt események kapcsán Gedei
József érdeklődött a május 28-i egyeztetésről, melyen Pócs János országgyűlési képviselővel és Weingartner Balázs
fenntarthatóságért felelős államtitkárral találkozott a polgármester. Szabó
Tamás válaszában kifejtette, hogy az
államtitkárral a hulladékgazdálkodás
átszervezése kapcsán találkozott, ami
országos szinten átszervezés alatt áll. A
találkozón szó esett a költségvetésről,
melyben valószínűleg az elkerülő utat
helyezik előtérbe, azonban az országos
költségvetés várható irányával kapcsolatban türelmet kért a testülettől.
Ezt követően az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szavaztak
a képviselők. A továbbiakban a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala 2017.
évi tevékenységének beszámolóját tárgyalták meg.
folytatás a 2. oldalon 

Pihennek a kispályás focisták
Befejeződött a városi műfüves kispályás labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye. Összesen hat osztályban 62 csapat
mérettette meg magát hétről hétre.
Pesti József

réme most a Bad Boys, a Pusztamonostor, és a négy pontos B-B Elektro
labdarúgóit fenyegeti.
A harmadik osztály élén imponáló, plusz ötvenötös gólkülönbséggel a

Revans áll, de a KDJ Bútorház pontszámban ugyanannyit gyűjtött. Nem
nehéz megjósolni, mekkora harc várható majd ősszel a két alakulat között.
folytatás a 12. oldalon 

Az I. osztályban egy döntetlennel
és egy vereséggel az Ézsi Trapéz-Jbfoci
végzett az élen, megelőzve a csoport
egyetlen veretlenjét, a Csizmadiát, és az
egy mérkőzéssel kevesebbet játszó meglepetéscsapatot, a Har-Kis BT-t. Az
utolsó helyen tanyázó Káta FC mind
a tizenegy meccsét elveszítette, sőt még
három büntetőpontot is levontak tőlük, így szinte biztos kiesőnek számítanak. A további két helyre jelenleg még
több csapatnak is van esélye. A góllövő
lista élén Német Gyula áll.
A második osztályt százszázalékos
teljesítménnyel a Dzsanesz vezeti, a
dobogó második és harmadik fokára
jelenleg öt együttes pályázik. A kiesés

Tehergépkocsi, Újdonság!
kamion,
lassújármű Személygépkocsi
gumiszerelés
és motor
vizsgáztatás is. soron kívül!

Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

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

www.nvgtrans.hu
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Nyárindító testületi ülés
 folytatás az 1. oldalról
Dr. Dobos Róbert a Járási Hivatal
vezetője szóbeli kiegészítőjében kiemelte, hogy sikeres évet tudhatnak
maguk mögött. A mindennapi feladatok mellett nagy hangsúlyt fektettek a szakmai fórumokra, állásbörzék
megrendezésére. Emellett eredményes
együttműködés valósult meg az önkormányzatokkal, különösképp a jászberényi vezetőséggel, melyet személyesen is
megköszönt a Járási Hivatal vezetője.
Kérdésekre válaszolva Tóth János, a Foglalkoztatási Osztály vezetője kifejtette,
hogy jelenleg igen kevés, 450 regisztrált álláskeresőt tartanak számon Jászberényben, ami csaknem harmada az
előző évekhez képest. Az állásközvetítés
hatékonyságát nagyban befolyásolja a
regisztrált álláskeresők számának csökkenése és ezzel együtt a nyilvántartott

tási rendszeréről, tapasztalatairól, valamint javaslat a kiemelt sportágak támogatására, kezelésére elnevezésű anyagot
tárgyalta a testület. Erre vonatkozóan
Balogh Béla kérdezett az elért eredmények és a támogatások összhangjáról.
Nagy András reagálva az elhangzottakra
szólt a sportegyesületek és az önkormányzat célkitűzéseiről, valamint azok
megvalósulásáról. A Jászberényi Futball Club nem érte el a kitűzött célt, az
NB2-es helyezést, ezért az önkormányzat többet fizetett az NB3-as helyért. A
Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület
a középmezőnyben van, azonban az
önkormányzat a vállalását teljesítette.
Majd a Jászberényi Röplabda Klubot
méltatta, akik egyre eredményesebben
szerepelnek és az utánpótlás nevelésére is nagy hangsúlyt fektetnek. A
Yakuzák Sportegyesület is jól szerepel,

álláskeresők képzettségi szintje és állapota. Sajnos az álláskeresők többsége
mentális vagy egészségügyi okok miatt
nehezen helyezhető ki munkavégzésre
vagy képzésre. Elmondta, hogy a képzési struktúra összhangban van a cégek,
gyárak igényével, azonban a jelentkezők bizonytalansága miatt nehéz ezeket
a képzéseket elindítani. A külföldiek
foglalkoztatása kapcsán kifejtette, hogy
a megyében tavaly óta egyre többen,
körülbelül 2700-an dolgoznak külföldiek, főként ukránok. Sajnos ez is azt
bizonyítja, hogy nagyon kevés a hadra
fogható dolgozó, a cégek folyamatos
fejlődése miatt viszont szükség van
munkaerőre. Tamás Zoltán iskolaigazgató, mint szakképzésben kompetens
elmondta, hogy a cégek zöme nem akar
fizetni a dolgozóik felnőttképzésre történő beiskoláztatására, ezért a Foglalkoztatási Osztály államilag támogatott
képzései kerülnek előtérbe.
A napirendi pont elfogadása után a
tájékoztató a kiemelt sportágakkal való
hosszú távú együttműködési támoga-

a ráfordított összeg és az eredmények
összhangban vannak. Végül arról számolt be, hogy a támogatások és eredmények párhuzamában összhangot lát
a jégkorong, műkorcsolya szakosztály,
valamint a gör- és gyorskorcsolya szakosztály tevékenységében. Szintén fejlődik a Jászberényi Tanítóképző Főiskola
Diáksport Egyesületének a Kézilabda
Szakosztálya is.
Következő napirendi pontban a
Jászberényi Városi Önkormányzati
Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai
tevékenységének elfogadásáról hozott
döntést a testület. Nagy András szerint
a beszámolóból kitűnt, hogy a védőnőknek kiterjedt és célszerű kapcsolatrendszere alakult ki a szülőkkel, a társintézményekkel és a képzőszervekkel.
Szintén fontos pontja a tájékoztatónak
az élve születések száma, amely évek
óta 220-240 közé esik, Nagy András
kifejtette, hogy sajnálatosan ez a szám
nem kezdett el felfelé növekedni. Tamás Zoltán annak adott hangot, hogy
a jó szakmai tevékenységnek köszön-

Forgalomkorlátozás

Középfokú műszaki vegzettséggel
rendelkező fiatal urat felveszünk és

Jászberényben, a Gyöngyösi úton kezdődő közművezeték építési és útfelújítási munkálatok miatt várhatóan
2018. október 30-ig forgalomkorlátozásra kerül sor.

gépbeállító csoportvezetővé

A 7,5 tonna megengedett össztömeg
feletti gépjárművek elől a 32. számú főútnak a Jászárokszállásra vezető út becsatlakozásától a 31. számú főút csatlakozásáig,
a lámpás kereszteződésig terjedő szakasza
június 22-től október 30-ig lezárásra kerül. A 32. sz. főútnak a Jászárokszállásra
(Gyöngyös) vezető út becsatlakozásától
a Megyeház utcáig terjedő szakaszán a
kivitelezési munkák részleges forgalomkorlátozás, szakaszos félpályás útlezárás,
sebesség korlátozás mellett folytatódnak.

Fájó szívvel tudatjuk
a barátokkal, volt munkatársakkal,
iasmerősökkel, hogy

kiképezzük.

Berényvill Kft. 06-57/506-612

Kókai Rudolf

(1936-2018)
2018. június 16-án elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2018. július 2-án, 11 órakor lesz
a Szent Imre temetőben.
A gyászoló család

hetően növekedett az élve születések
száma, hiszen míg 2016-ban 226 volt,
addig tavaly már 239. A továbbiakban
kiemelte, hogy a gyermekvállalások
támogatása céljából új, korszerű 78
férőhelyes bölcsőde épül, valamint az
önkormányzat folyamatosan igyekszik
támogatni a családokat.
A Jászberényi Városi Óvodai Intézmény szakmai tevékenységről szóló beszámolóhoz Beszteri Éva intézményvezető szóbeli kiegészítőt fűzött, melyben
a leadási határidő után történt eseményekről számolt be.
Az előterjesztés a háziorvosi és védőnői körzetekről szóló önkormányzati
rendelet módosítása anyagban megszavazásra került a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium évfolyami
bontásának módosítása, amire a tanulói létszámváltozás és az egyenletesebb
feladatmegosztás miatt volt szükség.
A továbbiakban a képviselő-testület
szavazott a vendéglátó üzletek éjszakai
nyitvatartásának rendjéről. A nyári
időszakban növekvő igény mutatkozott arra, hogy a vendéglátóhelyeket a
megengedettnél tovább látogathassák,
ezért június 15-től szeptember 15-ig
két órával tovább tarthatnak nyitva a
vendéglátó üzletek.
A Szent István Körúti Egységes
Gyógypedagógia Intézet intézményi
tanácsába az önkormányzat részéről a
testület 14 egybehangzó igennel delegálta Cserta Istvánnét.
Ezt követően a szenvedélybetegek
alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő csatlakozásról
szavazott a testület. Az előterjesztés
szerint a szolgáltatás bevezetéséhez legalább 30 ezer lakos elérése szükséges, a
hozzájárulás mértéke pedig 83 forint
lakosonként. Szatmári Antalné alpolgármester asszony elmondta, hogy a
Jászsági Szociális Szolgáltató Társuláshoz 13 jászsági település tartozik,
amely 67 ezer lakost fed le. Amennyiben valamennyi jászsági önkormányzat
bekapcsolódik a feladatellátásba, az
önkormányzati hozzájárulás (81.000
lakossal kalkulálva) 31 forint/lakos,
ha csak a Jászsági Szociális Szolgáltató
Társulás települései kapcsolódnak be a
feladatellátásba, akkor 67 ezer lakosra
vetítve a várható hozzájárulás összege
38 forint személyenként. A Jászságban sajnos egyre több települést érint a
drogfogyasztás, így mind a 18 település
meghívást kapott a programba. A polgármester kifejtette, hogy ez az ellátási
forma kétségkívül szükséges, azonban
ehhez az is kell, hogy minél nagyobb
számban bekapcsolódjanak a résztvevők. A továbbiakban arra is kitért,
hogy a júliusi testületi ülésen kellene
dönteni a csatlakozásról.
A testület ezután szavazott a Jászberény Városi Önkormányzat Közbeszer-

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatom
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy feleségem

Aranyos Rozália

(1939-2018)
2018. június 17-én, életének 78. évében
hosszú betegség után elhunyt.
Drága halottunk hamvait 2018. július 3-án,
római katolikus szertartás szerint Budapesten
helyezzük örök nyugalomra.
Férje, Aranyos Mihály

zési és Beszerzési Szabályzata módosításáról. Ezután döntöttek a költségvetési
előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló határozat módosításáról. A polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a társasház
homlokzatának felújítására a Szent
László út 27. szám alatti épület 650
ezer forintos támogatást kap, továbbá
a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde átalakítására 78 millió forintos támogatást
nyert. Az összeg támogatási előlegként
leutalásra került, a folyamatban lévő
közbeszerzési eljárás legalacsonyabb
összegű kivitelezői ajánlata a rendelkezésre álló összeget 62.968.000 forinttal
haladta meg, így a projekt összköltsége
141 millió forintra nőtt. A módosító
javaslatban szereplő 115.8 millió forintos összeg tartalmazza a szükséges
többletforrást, fejlesztési hitel emelését,
másrészt az eredetileg 2018 évet követő évekre tervezett támogatás 2018-ra
történő átcsoportosítását. Szabó Tamás
elmondta, hogy a felújítások terén nehéz pontosan meghatározni milyen
értékű lesz a fejlesztés, így a tervezett
költségvetést valószínűleg alábecsülték.
Emellett a munkadíj és az anyagköltségek emelése is érzékelhető.
A képviselők tárgyalták az előterjesztés a Jászberényi Futball Clubbal
kötött hasznosítási szerződés módosítására anyagot, melyben a Clubbal kötött hasznosítási szerződés módosítását
és a használati díj összegének arányos
csökkentését kezdeményezte a Club
elnöke arra való tekintettel, hogy az
általuk hasznosított ingatlanokat érinti a Kosárliget kialakítása. A Club által
hasznosított terület kb. 2115 m2-rel
csökkenne, melynek pontos nagysága a Kosárliget beruházás befejezését
követően határozható meg. A Club
jelenleg 331.132,- Ft + Áfa használati
díjat fizet, ami az előzőek értelmében
arányosan 300.000,- Ft+Áfa díjra csökken. A testület 11 igen és 3 tartózkodás
mellett fogadta el.
Következő napirendi pontban szavaztak a JFC által a jászberényi 5990
hrszú, természetben Jászberény, Sportpálya u. 9. szám alatt található ingat-

lanon TAO pályázatból megvalósított
beruházás során keletkezett vagyon
térítés nélküli átvételére. A beruházás eredményeképpen egy 600 ülőhelyes fedett lelátó és egy azt kiszolgáló
vizesblokk építése történt meg. A
megvalósított tárgyi eszköz beruházás
73.311.443. Ft összértéket jelent.
Végezetül a testület szavazott az önkormányzati tulajdonú területek bérbeadásáról szóló határozatok módosításáról, valamint a jászberényi ingatlanok
üzleti vagyonná történő átminősítéséről.
Utolsó napirendi pontként a képviselő-testület hozzájárult a jászberényi
6608 hrsz-ú ingatlanon lévő 2. számú
lakóház, – Buzogány utca 10. szám
alatt található építmény –, megvásárlásához. A lakók sorsáról és a megvásárolt
terület felhasználásról a polgármester
azt mondta, hogy a korábban ott lakó
baráti kör feloszlatásával pozitív eredményt értek el, hiszen addig számos
panasz érkezett rájuk. Az ingatlan lehetőséget ad arra, hogy felújítva szintén
lakóépületként funkcionáljon, de az
önkormányzat arra is nyitott, hogy a
területet befásítva, pihenőparkot alakítson ki padokkal.
A napirenden kívüli felszólalások
között Szatmári Antalné alpolgármester asszony örömhírt jelentett be,
miszerint Jászberény városa elnyerte a
Tehetségbarát Önkormányzat kitüntetést. A pályázat keretében másfél millió
forinthoz jutottak hozzá. A tehetségprogramok fejlesztésére 1 millió forintot fordítanak. Ebből 500 ezer forintot
a Jászberény Város Óvodai intézmény
részére, a Viganó Alapfokú Művészeti
Iskola és a Jászság Népi Együttes részére 300 ezer forintot juttatnak eszközbeszerzésre, az idén hatvan éves Palotásy
János Zeneiskolának 200 ezer forintot
szánnak, a fennmaradó 500 ezer forintra pedig pályázatot írnak ki köznevelési
intézmények részére tehetséggondozó
programokra.
Ferencvári Csaba közvetítette az
önkormányzatnak Kiss András levelét,
melyben a Szent László utca 3-5 hét
társasház mögötti felújított járdát dicsérte.

Emlékezés

PERNYÉSZ JÁNOS

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
rokonoknak, barátoknak,
munkatársaknak, ismerősöknek, akik

"Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek."

Fehér-Kaplár István

(1938-1998)
halálának 20. évfordulójára

Fájó szívvel
emlékezik családja:
felesége, lánya,
veje, unokái

(1950-2018)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Mindenre van megoldás
 folytatás az 1. oldalról
A bejáráshoz szokás szerint csatlakoztak városi elöljárók, önkormányzati képviselők, valamint ágazat és irodavezetők.
A tervezett út első állomása a Méntelep utcát érintette, majd a Juhász
utca és a Sáros-ér utca kereszteződésénél folytatódott. Az utóbbinál tavaly az
útkanyarulat feltöltése történt meg, illetve a Juhász utcában a nyomóvízvezeték cseréjére került sor, megoldódtak
a csapadékvíz-elvezetési problémák és
járdaépítést is végeztek. Szintén megújult járdán sétálhattunk a Fátyol utcá-

ban, ahol elégedett lakók
köszöntötték a képviselő
asszonyt. A körzet egyik
lakója, Besenyi Istvánné lapunknak elmondta,
hogy nagyon elégedett a
képviselő asszony munkájával, aki minden kérésükre talál megoldást.
A Deák Ferenc utcában a járdák állapotára
érkezett panasz. Itt nemrég telefonkábelek bekötése miatt felszedték a
járdalapokat, így az megrongálódott. Bathó Rozália megnyugtatta a lakókat, hogy mindenképp
ki lesz javítva a rendszer.
A körzetbejárás a Tompa Mihály utcán át folytatódott, majd a Suba, Balaton, Gyalu
utcát érintette a csapat. Az út során az
egyik lakó panaszt tett a Kossuth út és
a Sátor utca sarkán lévő KRESZ tábla miatt, amit egy burjánzó futónövény
már teljesen betakart. A körzetbejárók
– módosítva a tervezett útszakaszon –,
megnézték az említett közlekedési táblát, és intézkedéseik felől biztosították
a lakókat, majd a Kossuth Lajos út felé
vették az irányt.
A 17 órakor kezdődő lakossági fórumon, a Klapka György iskola tankonyhájának termében Bohárné Bathó
Rozália tájékoztatta a megjelenteket a
múlt évben történt fejlesztésekről, valamint a kitűzött célokról. Tavaly az
útépítés-, útfelújítás kapott nagyobb

hangsúlyt, illetve több utcában megoldódott a csapadékvíz elvezetésének
problémája. A Start közmunkaprogram keretében új járda épült a Béla utca
páros oldalán. Szintén új járdaszakaszt
alakítottak ki az Ipar utca 10-től a Dohány utcáig, és az Álmos utcán a Zrínyi
utca 17-es számú telekig. Járdát létesítettek a Nyíl utcában, a Horváth Péter
utca 3-6 szám előtt, valamint a Gyalu
utca 5 szám előtt és a Tompa Mihály
37 szám előtt. A Vécsey Ernő utcában
a volt Pénzügyőr Laktanya mellett parkolásra alkalmas útpadkát alakítottak
ki, illetve a Tulipán utcában az útépítés

miatt felbontott kapubejáró készült el.
Sok éves probléma volt a Béla utca
és a Vörösmarty utca kereszteződésében
a csapadékvíz elvezetése, ami víznyelő
rácsok beépítésével megoldódott. Megszépült a Faiskola utca környezete, ahol
nemrégiben sor került a romos garázsok
elbontására. Az Álmos utcában önkormányzati telek rendezését és tisztítását
végezték. Az Álmos utca és a Damjanich
utca kereszteződésében mindkét oldalra pótolták az utcatáblákat. A 2. számú
Posta és a Rákóczi úti italdiszkont elé
kézi szemetest helyeztek ki.
A beszámolóban szó esett a zöld
területek karbantartásáról, és a JVV
Nonprofit Zrt. által végzett hulladékszállításról, ami mindig a megadott

program szerint történik. Bathó Rozália elégedettségét fejezte ki a cég felé,
hiszen a lomtalanítás és a veszélyes hulladék elszállítása nagy segítség a lakosoknak.
Az idei évre tervezett beruházások
közül örömmel tudatta, hogy megépült
a Váltó-, Fácán-, Fülemüle-, Gerle utcai útalapok új korszerű bitumenemulziós technológiával készített, szilárd útburkolata.
A továbbiakban szólt a megoldásra váró feladatokról, későbbi beruházásokról. A tervek között szerepel a vasútállomás környékének megszépítése, új
parkolók kialakítása, és a Vaspálya utca
felújítása, amelyre várhatóan 2019-ben
kerül sor.
A 6 millió forintos 2018. évi képviselői keretből továbbra is a járdaépítések kerülnek előtérbe. Kitűzött cél a
Kossuth Lajos út 118 szám előtt, a Faiskola utca sarkától a buszmegállóig,
továbbá a Kossuth Lajos 103 előtt és
a Kőkép utca sarkától a Szarvas utcai
sarokig járda építése. Reményeik szerint – az útépítés során megszüntetett
– gyalogbejáró is létesül a Tulipán utca
9. szám előtt. A képviselő asszony elmondta, hogy terveznek járdaszakasz
javítást a Gyalu, Deák Ferenc és a Mozdony utcában is. A Pesti utcában a Vécsey Ernő u. sarkától a Dohány utcáig szilárd útpadka építés és javítás van
kilátásban. Több járdaépítési munkálat valósul meg közmunkaprogram keretein belül, mely a következő utcákat
érinti: Álmos, Körte, Kőkép, Béla, Sáros-ér utca.
A beszámoló után a lakók osztották
meg panaszaikat és tették fel kérdéseiket. Az egyik lakó a Vécsey utcától a
Dohány utcáig tartó szakaszt említette, amely nagyon keskeny, javaslata szerint útpadkák kialakításával ezen lehetne segíteni, ahogy az korábban a Pesti
utcában megtörtént. A továbbiakban
arra is kitért, hogy a Széchenyi tér oldala annyira gödrös, hogy az esőzések
alkalmával rendszerint megáll benne a
víz. A balesetek megelőzése érdekében
a zebrák feletti kandeláberek kihelyezésére hívta fel a figyelmet, hiszen az intenzívebb kivilágítással megelőzhető
lenne a baj.
Bathó Rozália az elhangzottakra
reagálva elmondta, hogy az útfelújítás
tervben van, a közvilágítással kapcsolatban megfogalmazott felvetést pedig
átgondolja a testület.
Reklamáció érkezett a Fuvaros utca
egyik lakójától, aki többször szemtanúja volt, hogy az egyirányú utcába ellentétesen hajtanak be a sofőrök, valamint
az utca végén lévő fodrászat előtt rendszerint elfoglalják az utat a parkolással.
A Fuvaros utcában további gondot jelent a csapadék és a szennyvízelvezetés.
Szintén problémaként említette az utcában lévő gázvezetéket, amely az utcaajtó felett megy el, ezzel kapcsolatban
javasolta, ha van rá mód, a gázvezetéket a földbe vezessék el. Végezetül arra
is kitért, hogy korábban a lakótelepnél
rádőlt egy fa a buszmegállóra, amely
azóta sincs pótolva, majd javaslatként
felvetette, hogy a Rákóczi útra is helyezzen ki egy buszmegállót az önkormányzat.
Lányi László irodavezető a gázvezetékkel kapcsolatban elmondta, hogy
ebben a kérdésben a TIGÁZ Zrt. az illetékes szerv, az önkormányzat sajnos
nem tud segíteni. A buszmegálló kérdésére elmondta, hogy több felé terveznek buszmegálló kialakítását. Bathó Rozália megnyugtatta a felszólalót,
hogy a Fuvaros utca felújítása tervben
van, és várhatóan 2019 második felében meg is valósul.
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Cselekvő közösségek alakítása

Májusban indult Jászberényben hat
konzorciumi településsel együttműködésben A helyi identitás és kohézió erősítése a jászberényi kistérségben elnevezésű projekt. Június 25-én
hétfőn, késő délután lakossági információs fórum keretében a Városi
Könyvtár kamaratermében váltak
ismertté a részletek.
demeter
A „Cselekvő közösségek – aktív
közösségi szerepvállalás” egy rég nem
látott projekt Magyarországon, olyan,
amelyben az uniós pénzt nem ingatlanfejlesztésekre, gazdasági beruházásokra
költik, hanem közösségfejlesztésbe, a
helyi demokrácia és a civil szféra újjáélesztésébe invesztálják.
A Cselekvő közösségek küldetéséről, a TOP pályázathoz való szoros
kapcsolódásáról, szakmai támogatásáról Baranyi Anikó és Hajnal László
Jász-Nagykun-Szolnok megyei közösségfejlesztő mentorok tájékoztatták a
jelenlévőket.
A pályázat célja, hogy a Jászberényi
járás települései, az identitásuk meg-

erősítése mellett olyan közösségekkel
gyarapodjanak, melyek aktívan tesznek
önmagukért és lakókörnyezetükért, valamint közöttük jól működő partnerségek alakulnak ki a további együttműködés jegyében.
Az előadók felhívták a figyelmet a
közösségi tervezési folyamat fontosságára, amelyben végre szerepet vállalhatnak a lakosok is, véleményükkel,
ötleteikkel és aktív részvételükkel. Ez a
megközelítés újszerű, szokatlan, hiszen
az általános tendencia, hogy szakértőkre bízzák a projektek lebonyolítását.
Ebben a pályázatban dolgozó mentorok számítanak arra, hogy a lakosokkal
együtt a civil szervezetek, az önkormányzatok és a kulturális intézmények
közösen valósítják meg elképzeléseiket.
A folyamatban először egy interjú sorozat kezdődik el, megkérdezik a résztvevőket: Szeretnek-e a településükön
élni? Miben szeretnének változást, ami
nem megfelelő számukra? A változtatáshoz miben járulnának hozzá egyénileg? Ezt követően meginvitálják őket
közösségi beszélgetésre, ahol mindenki
megszólalhat, kifejtheti ötleteit és elképzeléseit.

Fókuszban a mentális egészség
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Irodája június 26án tartotta új, pályázati keretekből
megvalósuló projektjének bemutatóját a Déryné Rendezvényházban.
kazsimér
Az Egészségfejlesztési Iroda mentális funkcióval történő fejlesztése a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban
elnevezésű projekt ünnepélyes bemutatóját dr. Sinkó Káli Róbert orvosigazgató
köszöntője nyitotta meg. Beszédében
röviden felvázolta az iroda történetét,
hangsúlyozva azt az állomást, amikor
az egészségügyi kormányzat úgy döntött, az egyéni foglalkozások és szűrések
helyett az ellátásokat közösségi szintre
kell emelni, a mentális állapot fejlesztését, javítását pedig kiemelt feladatként kezelni. Az erre a célra benyújtott
pályázat sikeres elbírálásban részesült,
melynek köszönhetően szervezeti bővítés várható az irodában. Partnerként
csatlakozott hozzájuk a Lelki Köldökzsinór Egyesület, akik dr. Ördög János
elnök vezetésével szintén kiveszik a részüket a programból.
A továbbiakban Czigány Anikó menedzser ismertette a projekt főbb programjait, a résztvevőket, valamint a jövőt
érintő elképzeléseket. A megvalósítás
kilenc jászsági települést érint, ahol célkitűzésként jelenik meg többek között
az életmódváltásra szorulók különböző
programokba történő bevonása, a lakosság egészségi állapotának, egészségtudatosságának, valamint a prevenciós
tevékenységek javítása. A projekt közreműködői korosztálytól függetlenül
várják azokat az érdeklődőket, akik
életük során valamiként kapcsolódnak
mentális egészség szempontjából sérü-

lékeny személyekhez, esetleg maguk is
pszichés tünetekkel, demenciával küzdenek, vagy családtervezésen, gyermekvállaláson gondolkodnak. A témával
kapcsolatban konferenciák, tréningek,
önsegítő képzések, szocioterápiás foglalkozások, előadások kerülnek megrendezésre.
A rendezvény zárásaként dr. Ördög
János, a Lelki Köldökzsinór Egyesület
elnöke tartott előadást. Kifejtette, hogy
a mindfulnesst, azaz a tudatos jelenlétre való összpontosítást már évek óta alkalmazzák mint terápiás módszert. Lényege tulajdonképpen az, ami magát az
életet is jelenti: hogy vannak problémáink, de nem a nehézségekre figyelünk,
hanem a teljességre! A világunk ugyanis
úgy teljes, ha a keleti bölcsességet ötvözzük a nyugati tudománnyal. Ez az
ész és a szív harmóniája. Mindenkinek
elég lenne, ha csak a saját életét hozná
harmóniába, mert ez a hozzáállás gyökeresen megváltoztatná az egészségi állapotunkat is.
A bemutató végeztével egy kis harapnivaló és frissítő fölött kötetlen beszélgetés kezdődött a résztvevők között.
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Tizenhárom székelykapu Egy hét saját szemmel
Ma már természetesnek vesszük, hogy
ha el szeretnénk utazni a tengerpartra vagy magasabb hegységekhez, akkor ezért külföldre kell mennünk.
Azonban ez nem volt mindig így. A
trianoni békeszerződés előtt nemcsak
Horvátország, de Erdély területe is
hazánkhoz tartozott néhány másik
tájegységgel együtt.

tó, ahol a rajta lévő csónakok fényárban úsztak, együtt csodálatos látványt
nyújtottak.
A harmadik napon először Erdély

A negyedik napon Nagyenyeden, az
első állomáson emlékkoszorút helyeztünk el, emellett pedig a Bethlen Gábor
Erdélyi fejedelem által alapított kollégiumba is ellátogattunk. Az ezt követő
helyszín a Gyulafehérvári Fejedelmi udvar volt, majd a feredőgyógyi vízeséshez

egyik legnagyobb városát, Kolozsvárt
tekintettük meg. Miután a főtéren lévő
„Mátyás király és vitézei” szoborkompozíciót meglátogattuk, a városban
lévő testvériskolánkba, a Brassai Sámuel Elméleti Líceumba mentünk, amely
egy magyar nyelvű iskola. Ezután következett Erdély talán legismertebb és
leghíresebb nevezetessége, a Tordai-hasadék. A túra kissé nehéz volt, mivel az
alattunk elterülő kövek sima felületűek
és csúszósak voltak, az út pedig keskeny
és korlát nélküli. Végül sikeresen teljesítettük a távot, a következő állomás
pedig a Torockói gyermekotthon volt.
Ezzel zárult a harmadik napunk.

látogattunk. A napot Déva vára zárta,
ahová libegővel mentünk fel.
Az utolsó napot a híres Vajdahunyad várral indítottuk, melyet a „várak
királyának” is neveznek. A kastély után
Marosillyén Bethlen Gábor szülőházát
néztük meg, ahol filmet is vetítettek a
fejedelem életéről. Végül az aradi vértanúk emlékművét koszorúztuk meg, és
ez zárta le a kirándulást.
Számomra nagyon-nagy élmény
volt ez az erdélyi út, és úgy gondolom,
hogy aki teheti, mindenképpen látogasson el ide, hogy a saját szemével tekinthesse meg mindazt, amit a történelemkönyvekben írnak Erdélyről.

Kocsis Zsófia

A JÁI Székely Mihály és Bercsényi
Miklós Tagintézményeinek 7. osztályos diákjai 2018. május 28-tól június
1-ig vettek részt közösen a Határtalanul pályázat keretében egy fantasztikus erdélyi körúton.
m. t.
Az öt nap alatt rengeteg élménnyel
gazdagodtunk, melynek alapvető célja
az volt, hogy a határon túl élő magyar
emberekkel, hagyományokkal és látnivalókkal megismerkedjünk. A kint töltött idő alatt nagy szeretettel fogadtak
bennünket és valóban otthon érezhettük magunkat.
Utazásunk során először Nagyváradon tettünk egy kétórás sétát, melynek
során a helyi honismereti vezetőnk
bemutatta a főbb nevezetességeket a
gyönyörű belvárosban, itt helyeztünk el
koszorút Szent László király szobránál.
A Királyhágónál tett megállónk után
megcsodálhattuk útközben a Tordaihasadékot, majd estére megérkeztünk
Nyárádgálfalvára, ahol már várt ránk
Éva néni, a honismereti vezetőnk, aki
a hét folyamán kísérte a csoportot. Látogatást tettünk a marosszentgyörgyi
Szent György Gimnáziumban, ahol
átadtuk az iskola diákjainak és nevelőtestületének szánt ajándékainkat, majd
Emma néni, az ottani hetedikesek osztályfőnöke mutatta be nekünk az iskolát
és az ott folyó munkát. Ezt követően
utunk Szovátára vezetett, ahol körbesétáltuk a heliotermikus Medve-tavat,
kóstoltunk borvizet a Mária-forrásnál,
majd Erdély legkeletibb részénél átsétáltunk a Békás-szoroson. A Gyilkos-tóhoz
is ellátogattunk, melynek legendáját
több változatban is meghallgattuk. A
gyergyószentmiklósi szálláshelyen ettük
a legfinomabb töltött káposztát! Reggelente is finomabbnál finomabb házi
finomságokat kóstolhattunk, például
áfonyadzsemet, padlizsánkrémet vagy
puliszkát.
A parajdi sóbányában másfél órát
töltöttünk el, ahol szabadidős eszközöket
próbálhattunk ki, és elolvastuk a sóbánya
történetét a kiállított tárgyak mellett.
Józsa János népművész mester korondi
műhelyébe is ellátogattunk, ahol sajnos
magát a korongozást nem volt lehetőségünk látni, de cserébe csodás edények
közül vásárolhattunk kedvünkre.
Farkaslakán Tamási Áron sírjánál

helyezett el a csapat emlékszalagot,
emellett a nem messze található Trianon
emlékmű gyönyörű faragását is megcsodálhattuk.
Szejkefürdőn 13 székelykapun
keresztül sétáltunk fel a legnagyobb
székely, Orbán Balázs sírjához, ahol a
székelyes lányok egy gyönyörű népdalcsokorral tisztelegtek. Székelyudvarhely
belvárosa is hangulatos volt, szebbnél
szebb épületekkel és a legfinomabb fagyival, amit ettünk.
A programnak eredetileg nem volt
része, de sikerült egy esztenához is felsétálni, ami kétségkívül a legemlékezetesebb volt mindannyiunk számára.
Kóstoltunk juhsajtot, ordát és túrót, a
gyerekek pedig szívesen beszélgettek a
román és magyar pásztorokkal, akik épp
főzték a puliszkát. A sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeumban többek
között Gábor Áron történetével ismerkedhettünk meg a kiállított tárgyakon
keresztül.
A másik legmaradandóbb élmény
az alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeum volt, ahol maga az alapító fogadott
minket. Az idős bácsi a vicces és szenvedélyes beszédével mindenkit elvarázsolt,
és rádöbbentett minket, milyen fontos
nekünk a magyarság. A kedvünkért beindítottak egy múlt századi benzinmotort is. Ezt követően tettünk egy sétát a
bodvaji feredőben, majd a Vashámornál
igazi házi finomságokat kóstolhattunk.
Itt láthattuk, hol is öntötte Gábor Áron a
híres ágyúit. Kisbaconban Benedek Elek
dédunokája mesélt nekünk Elek apóról
abban az emlékházban, amit még a feleségének építtetett az író. Elmentünk egy
működő 200 éves vízimalomba, ahol egy
idős néni mesélt nekünk a malom múltjáról. Egy igazi különlegesség is szerepelt
programjaink között, mivel mindenki
megismerhette a kürtőskalács sütésének
tudományát. A hazafelé vezető úton
Segesváron álltunk meg. A várban egy
órát sétáltunk, megtekintettük a római
katolikus templomot, amely előtt Petőfi
mellszobra áll. Itt kicsit szomorúan, de
élményekkel telve elköszöntünk a honismereti vezetőnktől.
A kint töltött idő meghatározó élmény volt számunkra, hiszen nagy dolog az, hogy mi Magyarországon szabadon megélhetjük magyarságunkat, amit
a határon túl élő társaink napi küzdelemmel tehetnek csak meg. Ez az öt nap
mindenki számára örök emlék marad.

A „Határtalanul” program keretében a Lehel Vezér Gimnázium 7. N
osztálya nagy élményben részesülhetett, mivel lehetőségünk nyílt öt napot
Erdélyben tölteni. Ez idő alatt csodálatos helyekre látogattunk el, a történelmi, irodalmi és földrajzi tudásunk
is bővült, ha mindez még nem lenne
elég, közelebbről is megismerhettük az
ott élő magyar kisebbséget.
Már a kirándulás első napja is meglepően sokszínű volt. Ahogy megérkeztünk a kezdő állomásra, Nagyszalontára,
híres költőnk, Arany János nyomában
jártunk és megtekintettük a szülőháza
helyére épített emlékházat. A következő
helyszín Nagyvárad volt, ahol sétát tettünk a belvárosban, utána pedig a híres
Királyhágóra látogattunk el.
A második napot a Torockói Néprajzi Múzeumban kezdtük, ahonnan
a torockószentgyörgyi várromhoz látogattunk el. Itt az időjárás nem igazán kedvezett nekünk, mivel amikor
lefelé sétáltunk a várból, elkezdett esni
az eső. Szerencsére hamar elállt, de az
eső miatt vizesek és csúszósak lettek
az utak, így a Tordai-hasadék helyett
a tordai sóbánya volt a következő nevezetesség, melyet megtekintettünk. A
bányában a csillogó sókristályok és a

Utazás az ezeréves határig
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Határtalanul!
program keretén belül nyert pályázatot a Jászberényi Nagyboldogasszony
Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Középiskola és Kollégium három 7.
osztálya. Az erdélyi utazáson 64 tanuló és hat pedagógus vett részt, melynek
időpontja 2018. április 23-27. volt.
Az öt nap tartalmasan és élményekben gazdagon telt el. Az első napon reggel fél 6-kor indult útnak a
két busz. Az első helyszín Nagyvárad
volt, ahol a püspöki székesegyházat és
a kanonoksort tekintettük meg. A következő állomás Segesvár volt, ahol egy
szép és barátságos téren álltunk meg. A
diáklépcső, az óratorony megtekintése
után Fehéregyházára indultunk. Itt egy
kis megemlékezést tartottunk, majd
ünnepélyes keretek között elhelyeztük
a koszorúnkat. Ezt követően a szálláshelyünkre, Szovátára érkeztünk meg.
A második nap egy jellegében teljesen más, viszont nagyon érdekes
programmal kezdődött. Különleges
látványban volt részünk Parajdon a
sóbányában. A nap következő állomása Székelyudvarhely volt, ahol a
főtéri szoborparkot tekintettük meg.
Szejkefürdőn Orbán Balázs sírjához
gyönyörű székelykapuk alatt vezetett az
út, ahol virágot ültettünk. A nap további részében ellátogattunk Farkaslakára
is, ahol Tamási Áron sírjánál rövid
műsorral, koszorúzással emlékeztünk
meg a székelység legnagyobb írójáról.
A napi program a Korondon található
híres népművészeti vásárral zárult.
A harmadik napot Csíkszeredán
kezdtük. A reneszánsz várkastélyt, a
Mikó-várat néztük meg, mely a város
történelmi nevezetessége, központi

műemléke, a székely kultúrtörténet
bástyája. Ezután a Csíksomlyói Kegytemplomban
gyönyörködhettünk,
melynek látványa nagyon megható
volt számunkra, hisz ez a hely a magyarság egyik legnagyobb, legismertebb zarándokhelye. Ki nem hallott
a csíksomlyói pünkösdi búcsúról? A
meghatottságunk tovább fokozódott
a Gyimesbükknél található ezeréves
határnál. Meghallgattuk Deáky András
őszinte és szívbemarkoló előadását. Ezután a kápolna mellett tartottunk egy
szép műsort, és elhelyeztük koszorúnkat, majd átsétálhattunk a „Hit kapuja” alatt és elolvashattuk a 11 kopjafa
fontos üzenetét. Megnéztük az ezeréves
határ egyik meghatározó kis épületét,
a 30-as vasúti őrházat, illetve felkapaszkodtunk a Rákóczi-vár romjaihoz.
Lélegzetelállító vidék tárult elénk, nehéz volt elképzelni, hogy a történelmi
Magyarország határán állunk….. A
látvány és a tapasztaltak után elgondol-

kodva tértünk vissza szálláshelyünkre.
A negyedik napot is nagyon vártuk,
hisz Erdély leggyönyörűbb természeti szépségeit nézhettük meg. A szurdokvölgyben található Békás-szoros
mindenkit lenyűgözött, sétánk alatt
közvetlenül felnézhettünk a sziklaóriásokra. Ezt követően megnéztük a
Gyilkos-tavat, ami egyedülálló páratlan
szépségű természeti jelenség.
Az utolsó nap reggel összepakolva
indultunk útnak ismét Magyarország
felé. Az úton hazafelé megnéztük Kolozsváron a Házsongárdi temetőt, Mátyás király szülőházát és szobrát, valamint a Szent Mihály-templomot.
A kiránduláson szerzett élmények,
a látvány, a kulturális örökség, a székely
emberek alázatossága mindenkiben
mély nyomot hagyott, sokáig emlékezni fogunk erre az utazásra. Köszönettel
tartozunk mindenkinek, aki számunkra ekkora lehetőséget kínált!
Finta Judit
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Indiai beruházás A megtorlás igazságtalansága
Jászfényszarun
A Nagy Imre Társaság helyi
csoportja június 15-én megemlékezést tartott Nagy Imre
és mártírtársai kivégzésének
60., valamint újratemetésének 29. évfordulójáról.
szabó

Asis Bharatram, az SRF Group
ügyvezető igazgatója az indiai cég
műanyag csomagolófóliát gyártó
jászfényszarui üzemének létrehozásáról tartott sajtótájékoztatót a
Külgazdasági és Külügyminisztériumban, június 15-én a magyar külügyminiszter és Rahul Csabra indiai
nagykövet társaságában.
m. t.
Az SFR 18 milliárd forintból hozza
létre száz alkalmazottat foglalkoztató,
első európai telephelyét a Samsung és a
thyssenkrupp üzemét is befogadó Jászfényszarun.
Asis Bharatram, az SRF Group
ügyvezető igazgatója bejelentette,
hogy a 15 hektáros telephelyen 2019től állítanak elő csomagolóanyagokat
a legkorszerűbb technológiával. A
magyarországi gyártóegység felépítésétől azt várja, hogy az SRF a világ
legnagyobb csomagolófólia-gyártójává
válva, közelebb kerül az európai ügyfelekhez, akiket így gyorsabban és hatékonyabban szolgálhat ki. A helyszín
kiválasztását elősegítette, hogy a magyar kormány gyorsan reagált a vállalat
érdeklődésére, és átlátható viszonyokat
teremtett a beruházás számára - tette hozzá. Asis Bharatram ismertette,
hogy a túlnyomórészt vegyiparban érdekelt cég majdnem ötven éve gyárt
műszaki textíliákat, műanyagokat és
csomagolóanyagokat, jelentős kutatási és fejlesztési tevékenységet végez, a
profittermelésen túl pedig kiemelkedően fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást. Az indiai központú SRF
világszerte 15 gyárat működtet és 6300
munkavállalót foglalkoztat, csomago-

lási termékeit csaknem száz országban
értékesíti.
A kormány 1,13 milliárd forint vis�sza nem térítendő támogatással segíti az
új üzem létrehozását, és további négy
indiai beruházásról tárgyal jelenleg is közölte Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter. Hangsúlyozta, hogy
a jászfényszarui üzem az élelmiszeripar
számára állít elő csomagolóanyagokat,
tehát – mint mondta – az egyik leginnovatívabb termelési ágazatot erősíti
Magyarországon, valamint hozzájárul a
több mint 95 ezer embert foglalkoztató
és tavaly 5300 milliárd forint termelési
értéket előállító belföldi vegyipar teljesítményéhez. Erősíti egyúttal a gazdasági kapcsolatokat is, amelyeknek köszönhetően tavaly az India és Magyarország
közötti kereskedelmi forgalom több
mint 17 százalékos bővüléssel elérte a
666 millió dollárt - tette hozzá.
Szijjártó Péter kiemelte a meggyőző befektetési környezet jelentőségét a
keletről érkező fejlesztések megnyerésében és hozzátette, hogy Magyarország az SRF beruházását is ennek köszönhetően tudta az erős nemzetközi
versenyben elnyerni. Hozzátette, hogy
a sikerhez többek között a rugalmas
munkaerőpiac és az alacsony adóterhek, a duális szakképzés és a már Magyarországon működő indiai cégek, az
Apollo Tyres vagy a Tata Group sikerei
is hozzájárultak.
Győriné Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere üdvözölte, hogy a
beruházó Magyarországot tekinti Európa kapujának és a jászsági település
ipari övezetét erősíti. Hozzátette, hogy
az önkormányzat minden eszközzel támogatja a vállalat helyi oktatási és képzési tevékenységét.

A Jász Múzeum könyvtárában Goda Zoltán, a Nagy Imre
Társaság jászberényi csoportjának alapítótagja és korábbi
elnöke mondott emlékező
beszédet, melyben felidézte az
1950-es évek politikai eseményeit, Nagy Imre munkásságát, majd a megtorlás időszakát.
Nagy Imre 1945-ben tért
haza a Szovjetunióból és bekapcsolódott a magyar politikai életbe. Mivel mezőgazdasággal foglalkozott, az agrárkérdés
legfőbb illetékese lett a kommunista
párton belül. Az erőszakos állami behajtások helyett igyekezett békés megoldást találni a szövetkezesítésre. Nagy
Imre Sztálin halála után került az ország élére 1953-ban, ami enyhülést
jelentett hazánknak. 1953. július 4-én
mondott beszéde emlékezetes, hiszen a
terhek enyhítéséért, az integráló táborok megszüntetéséért és az életszínvonal emeléséért lépett fel. A programja
mellett következetesen és hatékonyan
kiállt, azonban Rákosi gyorsan megakadályozta törekvéseit. Hamarosan
kiszorították a vezetőségből, és Rákosi
lett Magyarország elsőszámú vezetője.
Ennek hatására Nagy Imre szimpatizánsaiból szerveződött a Nagy Imre
Barátikör, melyben 70-80 értelmiségi
vett részt, köztük Kodály Zoltán zeneszerző és Donáth Ferenc jászárokszállási
születésű politikus is. Ekkor 14 pontos
követeléssel a Parlament elé vonultak
a tüntetők, és még aznap miniszterelnöknek választották Nagy Imrét. Törekvései népszerűek voltak. A kormány

A fiú sírjában egy vaskést, egy
pontkörös díszítésű bogozót, csiholót,
csikózablát, valamint több nyílhegyet
is találtak.
A régész szerint jó esély van rá,
hogy az augusztus közepéig tartó ásatások során még több lelet kerül elő.

A legsportosabb település
Országszerte több mint 700 ezren vettek részt május 30-án, a Kihívás Napján,
melynek célja a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. A programra
221 tanintézmény és 86 település nevezett be, melyek közül a negyedik kategóriában Jászárokszállás lett Magyarország legsportosabb települése.
sz. l.
A Kihívás Napja 1982-ben indult
Kanadából, majd közel tíz évre rá hazánk is csatlakozott a mozgalomhoz.
Jászárokszállás hat éve aktívan részt
vesz a kezdeményezésben és idén először első helyet ért el. Többek között

néptáncot, röplabdát, focit és aerobikot is kipróbálhattak a résztvevők, úgy,
hogy minden sporttevékenységnek
minimum 15 percig kellett tartania. A
nap folyamán országszerte 3 857 430
alkalommal sportoltak, ami legalább
57 861 452 sportolással eltöltött percet
jelent.

helyi csoportjának két ülés között történt eseményeit.
Az ünnepség a Lehel Vezér Gimnázium Donáth Ferenc emléktáblájának
megkoszorúzásával folytatódott, ahol
Besenyi Vendel mondott beszédet.
Elmondta, hogy hatvan évvel ezelőtt
Nagy Imrét és társait népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló
szervezkedés vezetésével vádolták meg,
Nagy Imrét pedig még hazaárulással
is meggyanúsították. Ítéletet 1958.
június 15-én hirdettek, Nagy Imrét
és néhány társát halálra, míg Donáth
Ferencet 12 évi börtönbüntetésre ítélték. A gyengülő hatalom 1989-ben
engedélyezte a kivégzettek exhumálását
és 1989. június 16-án történő újratemetését, melynek 29. évfordulójára
emlékeztünk. Egy hónappal később a
Legfőbb Bíróság bűncselekmény hiányában ártatlannak mondta ki Nagy
Imrét és társait.
A több mint félévszázada történt
események felelevenítése után a megemlékezés és a tiszteletadás koszorúit
helyezték el az emléktáblánál.

Jótékony Diákmunka a vakációra
gyermeknap
A tanév vége után több száz diák gondolkodik munkavállaláson és szerencsére bőven akad álláslehetőség
Jászberényben, illetve a környéken is.
A munkaajánlatok feltérképezésére lapunk a helyi diákszövetkezeteket kérdezte, akik idén is meglepően széles választékkal várják a dolgozni vágyókat.
sz. l.

Múlt és jövő Fényszarun

 folytatás az 1. oldalról
A szablyát markolattól lefelé helyezték a sírba, valamint a medencecsont mellé egy tarsolyzárót is raktak.
A Kárpát-medencében ezen kívül
mindössze hat darab, három vas és három bronz tarsolyzáró került elő.

folyamatosan változott, de legalább
volt egy kormány. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a szovjet katonai
intervenció következtében elbukott.
Ekkor Nagy Imre és a forradalom vezéralakjai a jugoszláv nagykövetségen
találtak menedéket, majd hazaszállításuk után 1958-ban megkezdődött a
megtorlás, a Nagy Imre-per.
A Központi Bizottság azon tanakodott, hogy elhalasszák a pert, vagy
enyhítsenek az ítéleten, végül a halasztás mellett döntöttek, mellyel a magyar
vezetőség aláírta Nagy Imre halálos
ítéletét. A továbbiakban Goda Zoltán
kiemelte, hogy külföldön Nagy Imrének nagy kultusza van. Az egyik olaszországi lap is foglalkozott az egykori
magyar miniszterelnök szerepével. Külföldön méltóan emlékeznek róla, míg
Magyarországon inkább alábecsülik
tevékenységét.
A beszéd után a csoportból többen
személyes élményeikkel emlékeztek az
emberek javát szolgáló vezetőre. Ezt
követően Besenyi Vendel helytörténeti
kutató ismertette a Nagy Imre Társaság

Május 26-án, szombaton tartotta a Városi Önkormányzati Bölcsőde harmadik gyermeknapi jótékonysági rendezvényét a Déryné Rendezvényházban.
A rendezvényt több képviselő,
köztük Pócs János országgyűlési képviselő is megtisztelte, aki beszédében köszöntötte, majd koccintársa invitálta a
megjelenteket. A megnyitót rövid műsor követte, melyben a Barkóca Néptáncegyüttes csillogtatta meg tudását,
illetve a „mester és tanítványa”, Dudás
Dániel, és Makula Zoltán adott elő egy
közös produkciót.
Az ünnepi, ízletes ételeket az
Aranykanál étterem szolgáltatta, a vacsorát követően pedig tombolasorsolásra is sor került. A tombolából és egyéb
adományokból összegyűjtött összeget
mozgásfejlesztő játékok beszerzésére
fordítják.

A nyári szünet nemcsak a pihenésre
alkalmas időszak, hiszen a diákoknak
leginkább ilyenkor van ideje pénzt keresni a tanulmányaik mellett. A legtöbb
munkára nagykorú tanulókat várnak,
de a 18 év alatti fiataloknak sem kell
csüggedniük, mivel 8 órás nappali állásokat ők is betölthetnek. A 16-17 éves
tanulókra szigorúbb munkatörvény vonatkozik, így ők éjszakai műszakot és
túlórát sem vállalhatnak.
Az előző évekhez hasonlóan idén
is gyakoriak a betanított munkák, a
raktáros, pénztáros, hostess és az irodai
adminisztrációs állások, de aki szívesebben dolgozna a szabadban az mezőgazdasági munkák közül is válogathat.
A jó nyelvtudással rendelkező diákok
jelentkezhetnek akár tolmácsnak, fordítónak különböző cégekhez.
Ezekről a lehetőségekről számolt be
lapunknak Katonáné Pető Anikó, a Diákmunka Központ operatív igazgatója.
A bérezésekkel kapcsolatban elmondta,
hogy 2018-ban a bruttó alapórabér

794 forint, de ez sokkal több is lehet
a munka függvényében. Kiemelt bérezésben a tolmácsok részesülnek, az ő
órabérük akár az 1500 forintot is elérheti. De jól járnak a több műszakban
dolgozó betanított munkások, akiknek
műszakpótlékkal egészül ki a fizetésük.
A Diákmunka Központon keresztül
kiközvetített diákoknak a havi béréből
mindössze 15 százalék személyi jövedelemadó kerül levonásra.
Jelenleg a környező településekre a
Meló-Diák kínálja a legtöbb munkalehetőséget. Többek között Jászárokszállásra, Jászkisérre, Jásztelekre, Jászapátira és Nagykátára is közvetítenek
tanulókat. Tóth Gábor, a Meló-Diák
irodavezetője kifejtette, hogy a tanulók
körében a legnépszerűbb munkák közé
tartoznak az árufeltöltő, pénztáros és
hostess pozíciók. Majd azzal folytatta,
hogy az összeszerelői, gyári feladatok
egyre inkább háttérbe szorulnak. A diákmunka szövetkezettel kapcsolatban
lévő cégek döntő többsége 800 forintos minimálbérrel csábítja a diákokat
dolgozni.
A diákszövetkezetek megkönnyítik
a dolgozni vágyó tanulók álláskeresését, hiszen a közvetítők igyekeznek
mindenkinek az igényeihez mérten
megtalálni a legmegfelelőbb szakmát.
Betöltetlen pozíciók még bőven akadnak, úgyhogy, aki diákmunkát keres,
bátran keresse fel a cikkünkben leírt
szövetkezetek egyikét!

6. oldal

Programok
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Júliusi ajánlatok
Déryné Deszkáin – Csókos asszony
Július 1., vasárnap, 20 óra

Nyári Színházi Sorozat nyitóelőadásán a Csókos
asszony operett kerül színre két felvonásban,
élőzenekar közreműködésével. A történet abban
az időben játszódik, amelyet „békebeli Pest”
néven szoktak emlegetni. Minden korosztálynak
szól, mindenkit megmosolyogtat és megnevettet,
hiszen szereplői egyszerű, hús-vér emberek – akár
lehetnénk mi is. A főbb szerepekben Fogarassy
Bernadett, Egyházi Géza, Sáfár Anikó, Cseke
Katinka, Harsányi Gábor.
Szabadtéri Színpad
A hónap műtárgya
Július 3., kedd, 17 óra
A hónap műtárgya sorozatában a „Jászság festőjeként” ismert Gecse Árpád Teknővájó cigány család
című festményét mutatják be a képzőművészet
iránt érdeklődőknek. Az alkotásról és a festőművészről Metykó Béla helytörténész tart előadást.
Szikra Galéria
Déryné Deszkáin – Tánckánon
Július 6., péntek, 20 óra

Déryné Deszkáin – Marica grófnő
Július 7., szombat, 20 óra

A miniszter félrelép című film nagysikerrel mutatkozott be a mozikban, most remek bohózatként egy vígjátékban kerül a színpadra. A mai
nyelven íródott darab bővelkedik a pikáns és
sikamlós jelenetekben, amit a közönség is nagyra
értékel. Sőt, annyira felfokozódik a hangulat,
hogy eljön az a pillanat, amikor már az illetlen
és közönséges kifejezéseken is remekül szórakoznak majd a nézők. A főbb szerepekben Gesztesi
Károly, Kiss Ramóna, Gregor Bernadett, Banfalvy
Ágnes, Száraz Dénes.
Szabadtéri Színpad
Nyáresti szerenád
Július 14., szombat, 20.30 óra
A Déryné Vegyes Kar hagyományos Nyáresti szerenáddal kedveskedik a kórusmuzsikát szívesen
halgató közönségnek.
Coop Áruház átriuma
Jubileumi hangverseny
Július 15., vasárnap, 18 óra
A Székely Mihály Kórus 40. évfordulója alkalmából jubileumi hangversenyre várják az érdeklődőket. A műsorban fellép az Orfeao de Abrantes
Kórus Portugáliából, vezényel Tiagó Alexandre
és Vitória Rodrigues, valamint a Székely Mihály
Kórus Vlaszati Erika vezényletével. Közreműködnek a Palotásy János Zeneiskola tanárai,
Kéri György skótdudás, zongorán kísér
Farkasné Szőke Tünde.
Déryné Rendezvényház

Kisterem
Ramen shop – Ízek a múltból
japán-szingapúri filmdráma, 89 perc (12)
Július 5., 6., 7., 16.15 óra, július 8., 9., 18.15
óra, július 10., 11., 20.15 óra.

Nagyterem
A hihetetlen család 2.
amerikai családi animációs film, 130 perc (6)
Július 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,
16., 17., 18., 16 óra.

Egy burka, egy nadrág
francia vígjáték, 88 perc (12)
Július 5., 6., 7., 18.15 óra, július 8., 9., 20.15
óra, július 10., 11., 19., 20., 21., 22., 23., 24.,
25., 16.15 óra.

Szupercella 2: Hades
amerikai-kínai akcióthriller, 93 perc (16)

Az élet napos oldala
Színes, szinkronizált svéd vígjáték (12)
Július 5., 6., 7., 20.15 óra, július 8., 9., 16.15
óra, július 10., 11., 18.15 óra.
Férfiak fecskében
angol vígjáték, 96 perc (12)
Július 12., 13., 14., 16.15 óra, július 15., 16.,
18.15 óra, július 17., 18., 20.15 óra.
Sodródás
Amerikai film, 99 perc (12)
Július 12., 13., 14., 18.15 óra, július 15., 16.,
20.15 óra, július 17., 18., 16.15 óra.
Felhőkarcoló
amerikai akciófilm, 103 perc (12)
Július 12., 13., 14., 20.15 óra, július 15., 16.,
16.15 óra, július 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.,
24., 25., 18.15 óra.
Így csajozz egy földönkívülivel
angol-amerikai vígjáték, 102 perc (16)
Július 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 20.15 óra.

A zenés vígjátékban az amerikai álom és a magyar
valóság konzerválódik. Végy egy jobb sorsra
érdemes magyar családot, akik új vállalkozásba
kezdenek. Fűszerezd meg egy anyóssal, akit még
az ellenségednek sem kívánnál. Ízlés szerint paprikázd fel a hangulatot egy inassal és egy szobalánnyal. Főzd meg jól poénokkal, ízesítsd dallal,
tánccal, egy professzorral, és ha Mr. Kenedy
valamint lánya Lilian megérkezik, ne felejts el
teríteni. De ne 13 személyre!
Szabadtéri Színpad
Társastánc Gála
Július 28., szombat, 17 óra

A Marica grófnő minden idők egyik legtöbbet játszott operettje, méltán magyar, s méltán világhírű Kálmán Imre legizgalmasabb és
legkedveltebb műve, ami nem csoda, hiszen
egy slágerekkel teli, különleges, mégis korszerű történet elevenedik meg különböző, saját
maguk gyártotta hazugságok hálójában vergődő
szerelmes emberekről. Csodaszép szólók, andalító
duettek, vérpezsdítő táncok, látványos revü és
igazi magyaros mulatás hallható és látható majd
a színen.
Szabadtéri Színpad

Júliusi moziműsor

Déryné Deszkáin – A miniszter félrelép
Július 13., péntek, 20 óra

Déryné Deszkáin –
Paprikáscsirke avagy stex és New York
Július 27., péntek, 20 óra
A Magyar Állami Népi Együttes Tánckánon
– Hommage á Kodály Zoltán című mámoros
intermezzojával emlékezett az elmúlt évben a
zeneszerző halálának évfordulójára. A koreográfia kortárs táncos elemekkel próbálja ötvözni a
néptáncos hagyományokat egy fiktív közösség
mindennapjainak és ünnepeinek elmeséléséhez.
Kodály és Bartók kompozíciói, illetve a zeneszerző
által gyűjtött népdalok adják a zenei keretét az
előadásnak, melynek koreográfusa Mihályi Gábor.
Szabadtéri Színpad

2018. június 28.

A Lehel Melody Tánc-Sport Egyesület 24.
alkalommal rendez nyáresti Társastánc Gálát,
ahol látványos táncshow-val örvendeztetik meg a
nézőket, a standardektől a latin koreográfiákig.
Szabadtéri Színpad

Nyár
orosz-francia zenés film, 126 perc (12)
Július 26., 27., 28., 29., 30., 31., augusztus 1.,
16.15 óra.
Escobar
spanyol-bolgár thriller, dráma, 123 perc (16)
Július 26., 27., 28., 29., 30., 31., augusztus 1.,
18.30 óra, július 26., 27., 28., 29., 30., 31.,
augusztus 1., 20.45 óra.

Július 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 18.30 óra.
Sicario 2. - A zsoldos
olasz-amerikai akcióthriller (16)
Július 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 20.30 óra.
Felhőkarcoló
amerikai akciófilm, 103 perc (12)
Július 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 18.30 óra.
Haverok harca
amerikai vígjáték (12)
Július 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20.30 óra.
Hotel Transylvania 3.-Szörnyen rémes vakáció
amerikai családi animációs film (6)
Július 22., 29., 11 óra, július 19., 20., 21., 22.,
23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., augusztus 1., 16 óra.
Mamma Mia! Sose hagyjuk abba
amerikai zenés vígjáték, 114 perc (12)
Július 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.,
28., 29., 30., 31., augusztus 1., 18 óra, július 19.,
20., 21., 22., 23., 24., 25., 20.30 óra.
A Hangya és a Darázs
angol-amerikai akciófilm, 109 perc (12)
Július 26., 27., 28., 29., 30., 31., augusztus 1.,
20.30 óra.

● Biola és Naturissimo természetes kozmetikumok. ● Bioorganic és Naturmind
● Pölz ivólevek ● Mecsek teák széles választéka

Jász Világtalálkozó

2018. június 28.

XXIV. Jász Világtalálkozóra

Octavia 900 000 Ft + 400 000 Ft kedvezmény új Octavia
modell árából használt autó beszámítás esetén.

2018. június 28. - július 1.

Továbbá + 200 000 Ft Porsche Casco vagy
lízing együttkötési akció!

JÁSZFÉNYSZARU

Programok:
Június 28., csütörtök
17 óra: Jászság kapuja - Jászfényszaru
Régészeti leletek, kulturális emlékek Jászfényszaruról
című kiállítás -Jászberény, Jász Múzeum.
Június 29., péntek
13.30: óra Civil kurázsi - a Magyar Népfőiskolai Társaság
kiadványát bemutatja a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság - Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.
15 óra: A XXIV. Jász Világtalálkozó
ünnepélyes megnyitója - főtéri Kisszínpad.
Köszöntőt mond: Kovács Sándor országgyűlési képviselő;
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke.
A felújított Régi Parókia ünnepélyes átadása.
Közreműködik: Horváth Áron cimbalom,
Fekete Csilla zongora.
Kiállítások megnyitása és megtekintése.
19 óra: Hagyományok nyomában.
Cigány kérető bemutatása - Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár.
Június 30., szombat
9 óra: Jászok főpapi szentmiséje a templomban.
Celebrálja dr. Ternyák Csaba egri érsek, köszöntőt mond
Kiss Gábor érseki tanácsos, érdemes esperes, plébános,
közreműködik Szabó Krisztina énekművész, Molnár
Tamás egyházzenész, kántor-karnagy.
10.45 óra: A Jász települések felvonulása.
12 óra: Díszünnepség a főtéri Nagyszínpadon.
Megnyitó: Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru
polgármestere, Prof. Dr. Dobák Miklós díszpolgár.
Köszöntő: Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
Pócs János országgyűlési képviselő.
A Jászok Nagykönyve átvétele.
A Jászságért Díj átadása Tóth Tibor részére, méltatja
dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke.
Ünnepi műsor - Iglice Gyermeknéptánc Együttes és
a Hagyományőrző Táncegyüttes.
A regnáló jászkapitány, Bertalan János köszöntése.
Az új jászkapitány, Ézsiás Barnabás beiktatása.
A ceremónián közreműködik: Hortiné dr. Bathó
Edit, a Jász Múzeum igazgatója, Ézsiás István emeritus
jászkapitány, Borbás Ferenc jászkun főkapitány.

A 2019. évi rendezési jog ünnepélyes átadása Jászkisér
város polgármesterének, Lukácsi Györgynek.
Műsorvezetők: Cserháti Ágnes televíziós műsorvezető, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, Csomor Csilla
színművész, Solti Lilla M1 Híradó külp. szerkesztője.
13.30 óra: Jó ebédhez szól a nóta
Farkas Zsolt műsora - Pagoda.
Ebéd a VÁGÓ BT. kínálatából.
14 óra: IV. Béla-udvar - Kisszínpad mögött történelmi
játékok, szórakoztató programok a Lumina Cornu klub és
a Jász Íjászok közreműködésével (19 óráig).
14.30 óra: I. Jászsági Bajuszmustra - levezeti Szilágyi
Péter, a Magyar Bajusz Társaság kapitánya - Nagyszínpad.
15 óra: Jászok a művészetekben I. rész - Nagyszínpad.
Jász települések művészeti csoportjainak műsora.
15 óra: Egészségünkért Dr. Harangozó Imre
nyugalmazott sebész szakfőorvos előadása - FÉBE-tornác.
17 óra: Dűvő zenekar népzenei koncertje - Kisszínpad.
19 óra: Rúzsa Magdi koncertje - Nagyszínpad.
20.30 óra: Cozombolis koncert - Kisszínpad.
22 óra: Tűzijáték - a Kisszínpad mögötti területen.
21 óra: Éjszakai fogathajtó verseny
- Lovaspálya (Pipacs út).
Július 1., vasárnap
A vasárnapi események a virtus vetélkedő kivételével a
Lovaspályán kerülnek megrendezésre.
8 óra: Gyülekező a Lovaspályán (Pipacs út).
9 óra: JÁSZ-FÉNY Főzőverseny, Süteménysütő
verseny - Pető István, a helyi polgárőr egyesület elnöke
szervezésében.
9 óra: Fogathajtó verseny.
- Fényszarui Ló-Barát Egyesület szervezésében.
9 óra: Veterán járművek találkozója.
10 óra: Jász Virtus vetélkedő - Lehel-tó.
10 óra: Jászok a művészetekben II. rész.
12 óra: Ebéd.
14 óra: Eredményhirdetések.
14.30 óra: Záróünnepség, staféta átadása.
15 óra: Veterán járművek felvonulása.
14 óra: Virtus pálya - egyéni próbák - Lehel-tó.
19 óra: Helyi zenekarok koncertje - főtéri Nagyszínpad Golf Együttes, Jáger János és barátai.

Szeretettel várjuk Jászfényszarun!
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Dr. Voller Erika
jegyző
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JÖJJÖN A RÉGIVEL,
TÁVOZZON EGY ÚJJAL

Meghívó a Redemptio tiszteletére tartandó

Fővédnök: Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Védnök: Pócs János országgyűlési képviselő

www.jku.hu

1.6 CRTDI 115 LE modellekre további óriási
árengedmény a készlet erejéig!

www.skoda.hu

ŠKODA OCTAVIA kombinált átlagfogyasztás:
3,9-6,6 l/100km, CO2 kibocsátás: 103-154 g/km*

Most érdemes behoznia régi autóját,
hiszen nem csak, hogy beszámítjuk a
használt autót, de egyéb kedvezményekkel
kombinálva, még jobb áron juthat új
ŠKODA OCTAVIA modelljéhez.

Jász-Autóház Kft.
5100 Jászberény
Jásztelki út 73
+36 30 383 8228
jezsias@jasz-autohaz.hu
jasz-autohaz.hu

*Az üzemagyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet)
jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemagyag-fogyasztását. A kép illusztráció. Az akció kizárólag természetes személyek számára elérhető, illetve közvetlen
hozzátartozó számára is igényelhető. Az akció 2018.05.28.-tól 2018.09.30-ig, illetve a 300 darabos
importőri készlet erejéig tart. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk! A feltüntetett akár
1.500.000 Ft kedvezmény a 400.000 Ft-os használtautó beszámítási kedvezményen felül a magánszemélyeknek szóló 900.000 Ft, illetve a Porsche Casco vagy f inanszírozás igénybevétele esetén érvényes 200.000 Ft kedvezményt tartalmazza. A feltüntetett árkedvezmények az akcióban résztvevő
modellek ajánlott kiskereskedői árából kerültek kiszámításra. Az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

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

lem
Szakérte ek
a szín
n.
világába

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

Dr. Dobos László
Jászok Egyesülete elnöke

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.

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

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!

/Csomor Családi
Méhészet

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

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

Új szolgáltatás

a Jászberényi Termálfürdőben!
A megszokott kezelések mellett

talpmasszázs és
nyirokmasszázs

T-GRÁNIT Kft.

Érdeklődni és időpontot kérni:

Egyedi elkészítésű síremlékek
nagy szín- és formaválasztékban.
Épületszobrászat, kandallók,
lépcsők, kőkorlátok, kőcsobogók.

is igénybe vehető
a fürdő épületében.

Cím: 5100 Jászberény,
Hatvani út 5.
Tel.: 06-57/412-108,
06-30/942-1043.

Minden, ami kőből kivitelezhető!

Tóásó Tibor

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

www.jku.hu

Röhögni kell, ennyi az egész

Mesés táncos születésnapi este

A humor legpraktikusabb életuntság
ellen, nem úri huncutság, létszükséglet a túléléshez. Ebben segítette népes
közönségét Bödőcs Tibor egyszemélyes comedy műsorával június 13-án
este a Szabadtéri Színpad porondján.

A Dance Fitness SE huszadik születésnapját ünnepelte június 16-án, vasárnap este a Szabadtéri Színpadon,
ahol az egyesület tagjainak bemutatója mellett táncszínházi előadást is
megtekinthettek az érdeklődők.

Demeter Gábor

kárpáti

Bödőcs Tibor az ország egyik legnépszerűbb stand-up-os humoristája,
Karinthy – gyűrűs szerző, tavaly készítette el többértelmű és talányos címet
viselő, negyedik önálló estjét Nincs idő
gólörömre címmel. Többen aggódtak
érte a londoni kalandjai után, de nem
volt miért. Kicsit visszavonult, eltűnt
egy időre átgondolni az életet.
A műfajban nem reménytelenül
tehetségtelennek tűnő Hajdú Balázs
húszperces felvezetőjével indult az este,
előmelegítendő a közönséget, pályatársai által „kis-Hofinak is hívott Bödőcs
poénjaira.
A humorista ezt követően ruganyosan, lazán és magabiztosan vágott bele
műsorába, ami nem öncélú viccek fűzére, hanem átgondolt, tudatosan megszerkesztett előadás volt, előadója pedig
született népi komikus, – vagy csak eljátssza azt, – de nagyon jól. Humorával
sokféle irányból támadott. Egyszerre
több frontot nyitott, váltogatta a témákat, nem ragadt le egynél, elkanyarodott, majd visszatért, ezzel is fenntartva
a nézők figyelmét. Párbeszédben volt a
közönség tagjaival, akik az előadás végéig egy masszát alkottak mondván az
IQ összeadódik, így olyan, mintha egy
személlyel társalogna. Reagált mindarra, ami az életben éri, az embereket
dühíti, érdekli, ami nem működik (miért nem működik?) és ezekről próbált a
humor nyelvén beszélni.

Talán nincs a városban olyan ember, aki ne ismerné a Dance Fitness
Sport Egyesületet. Szabadidős rendezvények, városi ünnepségek gyakori
szereplői, színvonalas műsorukat nem
csak a sportrajongók nézik szívesen.
Immár húsz éve aktív részesei a város
sportéletének, rengeteg sikeres versenyző nevelődött az egyesület szárnyai
alatt, de csupán a mozgás öröméért is
korosztálytól függetlenül sokan járnak
hozzájuk edzésre.
Az egyesület versenyzői két évtizede sikeresen szerepelnek hazai és nemzetközi megmérettetéseken egyaránt.
Szinte megszámlálhatatlan mennyiségű
érmet és kupát hoztak el magyar bajnokságokról, diákolimpiákról, európai
és világversenyekről.
Az alapító tagok megjelent képviselőit Kereszthidi Gabriella, az egyesület
elnöke virággal köszöntötte a színpadon, majd a vezetőség köszönetét fejezte ki a jelenlegi és egykori tagoknak,
szülőknek és az önkormányzatnak
a sokéves támogatásért. A ma aktív
sportolók közös produkciójával vette

A szövegelés első részébe illesztette
a politikai, közéleti blokkot. Ez mindig
megy neki, most is sziporkázott, választási eredmények elemzése, ellenzék
párhuzam a paralimpiával, Mészáros
Lőrinc és Orbán Viktor paródiái hangos
röhögést eredményeztek. Jó érzékkel
előre figyelmeztette a közönség azon
részét, aki erre nem vevő, ne menjen
sehová, átnyergel majd a jól bevált
búcsúszentlászlói mindennapokra, az
apaság, gyereknevelés nehézségeivel
operáló poénokra. Mindkét szegmens
működött és bővelkedett megszokott
humorbombákban. A mindennapi életünk megfigyelése, utánzása felért egy
utazással a zalai kis községbe vagy röpke
betekintéssel a kisgyerek katasztrófáitól
sújtott családi nappaliba.
Bödőcs műsora gyógyír volt a napi
stressz kezelésére, röhöghettünk egy
jót, megkönnyebbültünk egy időre,
mehet az élet tovább.

Petőfi, a vagány
Pimasz, sértődékeny, beképzelt, ronda, nyeszlett, csajozós, tehetségtelen
színész. Valószínűleg nem ezek az
első jelzők, amelyek eszünkbe jutnak
nemzetünk költőóriása, Petőfi Sándor
kapcsán. Legalábbis addig, amíg nem
vettünk részt Szálinger Balázs költő
rendhagyó irodalomóráján.
Kárpáti Márta
Szálinger Balázs József Attila díjas
költővel a Könyves Csütörtök délelőtti,
moziban megtartott programján találkozhatott két szerencsés diákcsoport a
Terplán illetve a Klapka iskolákból. Zárójelben megjegyzem, mégsem érezték
valamennyien eléggé szerencsésnek magukat, hiszen sokan inkább a Facebookot
böngészték, vagy egymást szórakoztatták
az előadás alatt. Pedig, ha figyeltek volna,
biztosan rájönnek, hogy Szálinger Balázs
magyar órája legalább olyan, de szubjektív véleményem szerint sokkalta szórakoztatóbb volt, mint a közösségi oldal
kínálta hírek.
Szálinger olyan pletykákat tudott
Petőfiről mesélni, amit bármely bulvároldal megirigyelhetett volna. Hallhattunk a renitens Sándorról – akkoriban
inkább még csak Sanyi –, aki úgy összebalhézott az öreg Petroviccsal – annak
aki nem figyelt, Petőfi apuka –, hogy
16 évesen szó nélkül lelépett otthonról.
Forrongó dühe a hadsereg kötelékébe
vezette, ahol az sem zavarta, hogy még
nem töltötte be a felvételhez előírt 17.
évét. Lábujjhegyre állt és hazudott egy
évet a születési idejéről érdeklődő felvételi bizottságnak. Kisebb-nagyobb balhék, gyilkossági kísérlet után megunta a
regulát, és továbbállt. Botrányainak sora
azonban korántsem ért véget. Iskoláról

iskolára rúgatta ki magát, így számos
városban megfordult, ám sokáig sehol
sem volt maradása. Hozzácsapódott egy
vándorszínész társulathoz, de kötekedő
természete itt sem hagyta kibontakozni
színésztehetségét, ami állítólag nem is
létezett. Mindez azonban nem akadályozta meg abban, hogy iskolázatlanul,
a kortársak véleménye szerint csapnivaló
színészi talentummal a Nemzeti deszkáira álljon. Valóságos életművész volt, és
ha mindehhez még hozzátesszük, hogy
rút ábrázata ellenére a kor egyik milliomosának kislánya fejét is elcsavarta,
akkor nincs az a mai celeb, aki nyomába
léphet!
Petőfi kalandos életében szerencsére
helyet kapott az olvasás, a költészet szeretete is. Már diákként közölték verseit a lapok. A dicsőség kellőképpen fejébe szállt
a költőpalántának, aki megjósolta halhatatlanságát, tegyük hozzá ebben nem is
tévedett. Meggyőződése volt, hogy akinek
a nevét verseiben papírra veti, annak emléke megőrződik az utókor számára, ám
akit bosszúból kihagy a jeles listából, annak személyisége homályba vész. Mindkét esetre hallhattunk példát a rendhagyó
irodalomórán Szálinger Balázs szavalataiban, aki szándékosan a kevésbé ismert,
ugyanakkor modernek tetsző, friss fuvallatú versekből idézett. A költemények és
az izgalmas sztorik ledöntötték Petőfit a
Nemzeti Múzeum lépcsősorának magaslataiból, ahová az unalmas irodalomórák
helyezték. Helyette az előadás röpke egy
órájában életre kelt a vagány, a humoros,
a gúnyos, a nagypofájú Petőfi, aki ma
is elvegyülne bármelyik diákbandában.
Igaz, őt érdekelné az irodalom, ő végig
tudna figyelemmel ülni egy rendhagyóan izgalmas irodalomórát… De végül is
belőle vált valaki.
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kezdetét az esti műsor bemutató része. Ízelítőt láthattunk a diákolimpián
sikeres produkciókból, megcsodálhattuk a májusi Pulában rendezett tánc
világbajnokság dobogós koreográfiáit,
tapsolhattunk a legkisebbeknek, akik
majd remény szerint hamarosan szintén hasonló bajnoki címekkel büszkélkedhetnek. Aerobik, step aerobik, hiphop, free dance produkciók követték
egymást a színpadon, ahol az akrobatikus mozgás, a pontosan végrehajtott
elemek, a nagyszerű koreográfiák, a
pörgős zene a szépséggel és stílussal alkottak egységet.
A közös záró produkció előtt Nagy

András, a Humán erőforrás Bizottság
elnöke akasztotta a világbajnokságon
elnyert arany és ezüst érmeket a kiválóan szereplő versenyzők nyakába. A
közönség tapssal fejezte ki elismerését
az eredményekhez és a színvonal műsorhoz.
Az est második részében Style and
Passion Dance Production előadásában
láthattuk az Óz a nagy varázsló című
táncjátékot Király Béla nívódíjas tánckoreográfus rendezésében. Dorothy és
Totó kutya csodás történetét látványos
jelmezekben előadott színvonalas táncjelenetek keltették életre a műsor hátralévő közel másfél órájában.

Érdemes jól tanulni

A Magyarország jó tanulója-jó sportolója 2017 díjat a legjobbak, közel
ötven tanuló június 12-én személyesen vehette át az Agrárminisztériumban rendezett díszünnepségen.
Városunkból mások mellett Szőcs
Mónika Nikolett hatodikos tanuló
részesült elismerésben, és ő lehetett
ott a helyszínen.
sz. l.

Idén 524 tanuló részesült jó tanuló, jó sportoló kitüntetésben, melyet
azok a diákok vehettek át, akik oktatási
intézményben 5-8., illetve 9-13. évfolyamos tanulók, vagy nappali tagozatos
hallgatók felsőoktatási intézményben.
Ezenfelül – korcsoporttól függően – a
2016/17-es tanévben a 4,8-as, 4,7-es
vagy a 4-es átlagot teljesítették és emellett sportáguk országos bajnokságán,
diákolimpiáján, vagy nemzetközi versenyén a legjobb hatban végeztek.
Nikolettnek, a Szent István Sportiskola tanulójának ezen kritériumok egyi-

Ezüstös
leányaink
Az elmúlt hetekben olyan történt, amilyen a jászberényi röplabdázás történetében soha. Most először fordult elő,
hogy a női röplabda-válogatottunk
tizennégy fős keretében három berényi
nevelésű játékos követelt helyet magának Lékó Lilla, Pintér Andrea és Sándor Renáta személyében.
Budai Levente
Sportszerető olvasóink biztosan tudják, az elmúlt évtizedekben számos kiváló
röpis kezdte a pályafutását városunkban,
de olyan még egyszer sem fordult elő,
hogy egyazon időpontban három jászberényi nevelésű játékos is felnőtt válogatottnak vallhatta magát. A 2019-es,

ke sem jelentett akadályt, hiszen első osztálytól kezdve kitűnő eredménnyel zárja
a tanévet. A tanulás mellett a sportban is
jól teljesít. Gyorskorcsolya iránti szeretete
első osztályban alakult ki, majd pár évre
pihentette a sportágat, de negyedikben
ismét visszanyerte lelkesedését.
Tavaly a celjei Alpok Adria Kupa
országos bajnoka lett, valamint a Rövidpályás Gyorskorcsolya Diákolimpia
Országos Bajnokságon 3. helyezést ért
el. Niki elmondta, hogy fő motivációját az Európa Kupa jelenti, melynek
feltétele, hogy kisebb versenyeken is jól
teljesítsen. A továbbiakban azt is kifejtette, hogy fontos számára mindig első
helyen végezni. A nyári vakáció egy
részét is felkészüléssel tölti az edzőtáborban, de emellett szakít időt a pihenésre is. Azoknak a diáktársainak, akik
kevésbé teljesítenek jól, azt üzeni, érdemes jól tanulni, mert a jövőben megtérül és segít álmaik megvalósításában.
Nikolett kitűnő bizonyítványával
és sporteredményeivel részt vehetett
a díszünnepségen, ahol Szabó Tünde,

sportért felelős államtitkár adta át neki
az oklevelet.
A büszke édesanya, Szőcsné Tresó
Mónika lapunknak kifejtette, hogy
nagyon örül lánya eredményének és
ameddig csak kedve van, támogatják
őt a sportban. Hangsúlyozta, hogy hálás a Szent István Általános Iskola tanári gárdájának, valamint a felkészítő
edzőknek, akik folyamatosan támogatják Nikit.

részben hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt alig egy évvel remek az időzítés.
A berényi röplabdacsapat két oszlopos tagja, Lékó Lilla és Pintér Andrea
számára – egyénileg mindenképpen – remekül sikerült a májusban lezárult idény,
hiszen mindketten magas színvonalon
röplabdáztak az egész szezon során, így
kétségtelenül rászolgáltak Jan De Brandt
szövetségi kapitány bizalmára. Ráadásképp – hiszen három a magyar igazság –
közel három év után ismét magára tudta
ölteni a címeres mezt a már korábban is
kulcsembernek számító Sándor Renáta
is! A szélső ütő immár negyedik szezonjára készül a legutóbbi német bajnokság
ezüstérmesénél, a Stuttgartnál, de a pályafutását Jászberényben kezdő játékos
szakmai és emberi kvalitásait jól jellemzi,
hogy visszatérése után a csapatkapitányi
karszalagot is megkapta.
De feltétlenül büszkék lehetünk – sőt
legyünk is azok – mind a center Pintér
Andreára, mind pedig a liberó Lékó Lillá-

ra. Andrea már tavaly bemutatkozhatott
a nemzeti csapatban, és azóta sem esett
vissza a játéktudása, sőt épp ellenkezőleg.
Lilla pedig az utóbbi esztendők fejlődése után néhány hete szintén megkapta a
bizonyítási lehetőséget a válogatottban és
határozottan állíthatjuk, élt vele.
A berényi lányok is kellettek ahhoz,
hogy a májusban rajtolt Európa Liga
csoportkörében csak Horvátországban
és Finnországban szenvedett vereséget a
nemzeti együttes, és a budapesti rendezésű négyes döntőben csak a mezőnyből
kiemelkedő bolgárok tudása előtt voltak
kénytelenek meghajolni. Az pedig különösen emlékezetes, sőt megindító pillanat volt, amikor a három berényi lány
egyszerre volt a pályán!
Kitartás. Tehetség. Alázat. Lelkesedés. Remek edzők. Ezek mindegyikére
szükség volt ahhoz, hogy a berényi triumvirátus ilyen magas szintre jusson –
reméljük és hisszük, hogy messze még a
vége.

Ízvilág / Hirdetés
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Karakteres szakácsok Vezető technológia és a profi csapat
teszi sikeressé a thyssenkrupp
jászfényszarui gyárát
Több mint harmincmilliárdos beruházással a saját szakterületén a világ
egyik legmodernebb autóipari gyárát indította el
idén Jászfényszarun a német thyssenkrupp technológiai vállalat, ahol
elektromechanikus kormányrendszerek és motoralkatrészek gyártása
zajlik egy üzemen belül,
két külön gyártóhelyen.

Az V. ZagyvaParty Fesztivál
sem múlhatott el Ínyenc
nap nélkül, amelyen ismét a
népi ételeké volt a főszerep.
A főzőversenyen 18 csapat
mérettette meg magát és
24 féle főtt ételt tettek terítékre a zsűri elé. Amíg a
bográcsban a finom ételek
rotyogtak, addig a Katlan
színpadon Bede Róbert, a
TV Paprika séfje tartott ízelítőt a főzés fortélyairól.
Szabó Lilla
Vasárnap már kora reggel
a tűz fölé kerültek a bográcsok, hogy ebédidőre összeforrt ízekkel, omlós húsokkal, egy szóval finom
ételekkel örvendeztessék meg a zsűrit a
nevezők. Amíg ehhez az előkészületek
megtörténtek, Bede Róbert mesterszakács is adott néhány jó tanácsot. Délelőtt 11 órakor már szép számmal gyülekeztek érdeklődők a látványfőzésen,
melynek programja ezúttal a skandináv
halleves és a lecsó elkészítése volt. Ám
mindenek előtt Krúdy Gyula író egyik
kedvencét, szardíniakrémes rozskenyeret kínáltak a közönségnek. Ez némileg
segítette csillapítani az illatoktól felcsigázott korgó gyomrokat.
Bede Róbert bevezetette közönségét többek között a hagymavágás rejtelmeibe, megosztotta titkát a citrom és a
burgonya kapcsolatáról, mindemellett
pedig mesélt gyerekkori élményeiről
és személyes történeteiről. Mondhatnám stand-up comedy és látványfőzés
volt egyben, de egyik „mesterség” sem
ment a másik rovására. A sorokban ülő
amatőr szakácsokkal azt is megosztotta,
hogy a főzésnél a legfontosabb, hogy az
ételnek legyen ízvilága, egy szakácsnak
pedig karaktere. Ezek tudatában hamarosan elkészült a menü, melynek
sikeréről az asztalhoz zsúfolódó tömeg
mesélhetne.
Ez idő alatt a főzőverseny nevezői
is asztalt terítettek és izgatottan várták a bírák véleményét, Bede Róbert
zsűrielnök, Cseh Zoltán mesterszakács
és Bogdánné Kotán Erika, a Jászkerület
Nonprofit Zrt. munkatársa személyében. Cseh Zoltán az Aranysas Étterem
mesterszakácsa lapunknak elmondta,
hogy a jó étel elkészítéséhez nagyon
fontos a hús minősége, annak megfelelő darabolása és a zöldségek aránya.
Gyakori hibának számít azonban az
ételek túlfűszerezése. Idén a bikahere
pörkölt számított különlegességnek,
így erről az egyik elkészítőjét, Bödey
Tamást kérdeztük. Két kavarás között
elmondta, hogy nehéz hozzájutni a
bikaheréhez, ezért is választották ezt
az ételt, ám elkészíteni egyáltalán nem
bonyolult. A továbbiakban azt is kifejtette, hogy bíznak a sikerben, de elsősorban azért jöttek, hogy jól érezzék
magukat.
Végül a tartalmas nap után a zsűri

eredményt hirdetett, mintegy 24 főtt
étel közül – közte hat pandúrgulyás –,
valamint 19 fajta süteményt is bíráltak.
Az idei ZagyvaParty Fesztivál Ínyenc
napján pandúrgulyás kategóriában a
Felnőtt szakácsok csapata első helyezést
ért el, és ők nyerték meg az Electrolux
Lehel Kft. által felajánlott hűtőt is. A
bográcsban készült ételek kategóriában
a Testépítők csapata remekelt, míg a
legfinomabb édességet Székelyi Géza
sütötte. A rendezvényen volt lehetőség
kóstolójegyek vásárlására, ezek révén
160 adag étel fogyott el.

A „Steering” gyártóhelyen a vállalat budapesti
fejlesztőközpontjában tervezett elektromechanikus
„okos” kormányrendszerek készülnek, amelyekkel csökken a fogyasztás, műszakilag megbízhatóbbak a
hagyományos rásegítéseknél, valamint
számos speciális funkcióra alkalmasak,
mint például az oldalszél kompenzáció,
és az önvezető autók számára nélkülözhetetlen hozzáférést biztosítanak a kormányrendszer irányításához.
A „Camshafts” üzemegységben
olyan hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket állítanak elő, amelyek egyszerre
több funkciót is betöltenek az autóban,
így azok könnyebbek lehetnek, ezáltal
kevesebb nyersanyag- és energia szükséges a gyártáshoz.
Nem csupán az itt készített autóalkatrészek képviselik a huszonegyedik
századot, hanem az előállítás folyama-

tában is a legmodernebb technológiát
alkalmazzák: előfordul a hajszál vastagságának egy tizedét kitevő 4-5 mikron
szigorúságú tűréshatár is.
A csúcstechnológiás üzemeket csak
minden szempontból kiválóan működő, összetartó csapattal lehet üzemeltetni, ezért a német vállalat a legjobb

A bővülő üzem
karbantartókat,
termeléstámogatókat
és operátorokat vesz fel.
munkatársakat igyekszik megtalálni és
európai munkakörnyezetet, kiszámítható jövőt biztosít számukra. A gyár máris
sikeres a nemzetközi piacon, a termelés

bővül, így a vezérműtengelyeket előállító üzembe karbantartó munkatársakat,
termeléstámogató technikusokat és operátorokat vesznek fel. A thyssenkrupp
nem csak számukra, de minden munkatársa számára hosszú távú jövőt kínál,
akár külföldi képzéssel segíti, hogy nemzetközi szinten is versenyképes tudáshoz
jussanak. A cég rugalmasan, az egyénhez igazítva biztosít lehetőséget az előrejutásra, továbbtanulásra, a fejlődésre.
A thyssenkrupp több mint 200 éves
ipari tapasztalattal és a legújabb csúcstechnológia alkalmazása mellett 158000
munkavállalót foglalkoztat, közel nyolcvan országban van jelen, többek között
a gépjárműipar, a logisztika, a gyártástechnológia ágazatokban.
(x)

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

KÉZI ANYAGMOZGATÓ

Feladat: Kézi anyagmozgatás és alkatrészek csomagolása
Elvárás: Egy (8h-11h30, majd 12h-16h30) műszakos munkarend vállalása,
Minimum 8 általános, jó fizikum, nagy munkabírás, precizitás, megbízhatóság
Fényképes önéletrajzokat a hpo@hpo-group.hu e-mail címre várjuk!
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Pajzán történetek és a gyevi bíró
Akik az V. ZagyvaParty Fesztiválra ellátogattak a hétvégén, a Katlan Színpad körüli forgatagban olyan időutazáson vehetettek részt, ami a vásári
komédiák hangulatát idézte. A fesztivál összművészeti jellegébe belefért
a Kapitánykertben való filmvetítés is
négy alkalommal, és a Hamza Múzeum vezetésével gyerekek és fiatalok alkothatták meg egy ismert Hamza-kép
élő reprodukcióját.

megleckéztetni azt, aki őt felszarvazta.
Hiába próbálja bizonyítani Angélique
hűtlenségét, az utolsó pillanatban mindig kudarcot vall, és ami még rosszabb:
a nemesi erkölcsök nevében felesége úrhatnám szülei ki is csúfolják, számukra
az illúziók, a látszat ugyanis mindennél
előbbre való. Egyetlen nap leforgása
alatt Dandinnek rá kell döbbennie,
hogy a kezdetben remek üzletnek tűnő
házasságkötés megfosztotta őt attól, ami

Taczman Mária
A Torony Pódium mellett a Jövőkép Alkotók Egyesület két művészének
installációi is láthatóak voltak, így Bíró
Boglárka festőművész Vízenjárás című
alkotása. A Margit-szigetet megközelíteni igyekvők meglepő művet figyelhettek
meg, ha a Riszner sétány felőli kis hídon
érkeztek. A folyón egy – szintén átkelni igyekvő – gipsz torzó lebegett, amely
alapján az átkelés különféle síkokon való
megnyilvánulásaira lehetett asszociálni.
Fejős László grafikus Pictomade – Képgyártó – alkotása a tömegben megélhető
személyességet mutatta be.
A Kertmozi műsorán kasszasikerek
szerepeltek a négynapos rendezvény
estéin, a Kincsem, a Jézus Krisztus
Szupersztár, a Papírkutyák, és a Valami
Amerika 3.
Csütörtök este a Berényi Színjátékos
Társaság Molière Dandin György, avagy
a megcsúfolt férj című kacagtató komédiáját mutatta be a nagyérdeműnek. Az
öt évvel ezelőtt, egy baráti társaságból
alakult közösség célja a színjátszás hagyományainak felelevenítése Déryné
városában.
Dandin György és a Lükeházy család
látszólag egyértelmű üzletet kötöttek:
a fiatalok házasságkötésével a paraszti
származású Dandin nemesi címet, míg
Lükeházyék az anyagi csődtől való megmenekülést nyerik, csálén álltak ugyanis a dolgaik. Csakhogy az ifjú házasok
mégis többet, mást reméltek: Dandin
azt hitte, a házassággal szerelem, becsület, tisztelet is jár a nemesi világban, ezt
kívánnák szerinte az úri követelmények,
míg a fiatal feleség puszta árucikként
ott keresi a menekvést, ahol az kínálkozik − kihasználja, hogy a méhek oda
szállnak, ahol nyitva a kaptár. Minden
jel arra mutat, hogy Dandint megcsalják, ő pedig harcba száll férji becsületéért, csak kissé hőbörödött fejjel akarja

igazán fontos volt számára: a becsületétől. Molière világában száműzték az
őszinte érzéseket, ennek oka talán az is
lehet, hogy megpróbált művében nevetni saját féltékenységén, hiszen felesége,
a kor ünnepelt színésznője pokollá tette
életét kikapósságával. Egyetlen tanácsa
maradt a szolgának tehát Dandin számára: „asszonynépért kútnak menni
sosem érdemes,” nevessen, legyintsen
inkább az urakra, és élje az életét búslakodás nélkül.
Pikáns mesékkel folytatódott a színpad felnőtteknek szóló kínálata szombat
este. A mesélők szerepében Pintér Zsolt
Turáról, Bukovics János Apcról vette
támadás alá a rekeszizmokat. „Egyszer
volt, hol nem volt, volt egyszer egy...”
– eddig semmi pajzánság nincs a népmesékben, de bizony, ami ez után jön,
abban nagyon sokszor előkerül a bujaság, a vágyak, a testiség, sőt a szexualitás

Gyermekek fesztiválja
A változékony idő ellenére igazi nyári
szünidő indítónak bizonyult a hétvégi ZagyvaParty Fesztivál, melyen mindenkit, kicsiket és nagyokat is sikerült
megmozgatniuk a szervezőknek.
Kazsimér Nóra
A különféle dallamoktól visszhangzó éjszakákat gyermekzsivajtól hangos
nappalok váltották a hétvégén, a számos kültéri, kreatív elfoglaltság és családbarát időtöltés jóvoltából.
A sort a Blues napra már felépített
szalmavár gyerek játszótér nyitotta,
melyet az előző esti eső után csak félve mertek bevenni a fiatal kalandorok.
Szerencsére addig sem unatkoztak, hiszen alig néhány toronnyal és bástyával arrébb a Kultúrzugban vezethették
le fölös energiáikat. Verseginé Ujhelyi
Petra lapunknak elmondta, kézműves
feladatokkal, színezőkkel, játékokkal,
népmesékkel várták az érdeklődőket,
akik mesei totóban és a krétafalaknál is
kipróbálhatták magukat.
Másnap reggel, a Hahota jóga során felszálló kacajok elijesztették azt a

néhány szürke felhőt is, így jutott elég
fény a Hamza Múzeum foglalkozásán
alkotóknak a színesebbnél színesebb
művek elkészítéséhez. A Legyél képben! szlogent – ahogy azt Farkas Edit
múzeumigazgatótól megtudtuk – szó
szerint kellett érteni, ugyanis az interaktív program során rétegelt lemezből
kivágott figurákra festhettek a résztvevők Hamza D. Ákos Ipiranga és Hajnali rendület című alkotásaitól inspirálódva. Az elkészült, összerakott alakok
egy életnagyságú festményt elevenítettek meg, a közéjük álló, fotózkodó
művészek pedig úgy érezhették, ők
maguk is a kép részei. A szombati gyermekprogramokat a különc Vitéz László
és Vas Juliska már jól ismert, humoros
története zárta a Fabók Mancsi Bábszínház előadásában.
A következő délelőttel egy kicsit a
megfáradt szülőknek, édesanyáknak
kedveztek, akik már reggel nyolc órától csatlakozhattak a vízparton tartott
integrál jógához. Ibolya, a távolról
kissé bonyolultnak tűnő gyakorlatok
oktatója kifejtette, a legtöbb jógafajta mozdulatait ötvözi ez az irányzat,

is. Igaz, ezek a gondolatok be vannak
csomagolva egy-egy történetbe a szegénylegényről, vagy a falu legszebb, csecses-faros lányáról. Az igazság az, hogy
valahol helyén való, az élethez szorosan
hozzátartozó a mesék finom pajzánsága.
Így esett, hogy szombat este megtudhattuk, hogy lehet fehér nyúlszőrrel túljárni
a legény eszén, és hogyha a legények járnak esténként gazdálkodni, attól siklós
lesz a lány vére, sőt, aki meglátja Marit,
annak megindul a tökinda
a gatyájában. A két mesemondó tehát valószínűleg
hozzájárult Jászberény népességszámának növekedéséhez
ezen az estén, ha mással nem,
a tanácsaival. Gál-Dobos Beáta az előadás végén felhívta
a figyelmet, hogy a könyvtárban mesemondó, népmesékkel foglalkozó tevékenység
indul szeptembertől a műfaj
kedvelőinek.
Az Ínyenc napon, vasárnap az Itt járt Mátyás király… című mesejáték elevenedett meg a színpadon
szintén a Berényi Színjátékos
Társaság előadásában. A korhű reneszánsz hangulatról,
a vásári jellegről Mujkó, a
király udvaribolondja gondoskodott, aki narrációjával
összefűzte az egymást követő
történeteket, és meghívott
az egész korra jellemző légkörbe „Hollós Mátyás, jó királyunk”
című énekével. A népét nagyon szerető,
véleményükre sokat adó uralkodó álruhás jeleneteinek lehettünk szemtanúi,
így egy készülő merénylet leleplezését,
az igazmondó juhász próbatételét, és a
gyevi bíró népet nyomorgató rendelkezéseinek megszüntetését izgulhattuk
végig. Példaértékű az igazságos király
Magyarországán az a tiszta eszmeiség,
hogy a jó előbb-utóbb elnyeri jutalmát,
róla a király sosem feledkezik meg, a gaz
bűnös mindig megkapja méltó büntetését, és nem a születési előjogok, csakis
az ember szíve és hozzáállása érdekli a
királyt. „Néha nagy bátorság kell az igazat bevallani, és becsületesnek maradni még akkor is, mikor az ember élete
veszélyben forog, de megéri” – összegzi Mátyás, akinek uralkodása alatt, azt
hiszem, az előadást nézők közül sokan
szívesen éltünk volna.
mely minden korosztálynak ajánlott.
A kellően lenyújtott izmok jól jöttek
a FolkMami dinamikus tánclépéseinél,
melyeket egyre nehezebb volt követni
köszönhetően a főzőverseny irányából
érkező étvágygerjesztő illatoknak. A
kisgyermekesek viszont, távol a bográcsos finomságok sűrű füstjétől hamar
elfoglalták a helyeket a Kovácsné Lajos
Krisztina kerekítő-tippentő foglalkozására leterített pokrócokon. Néhányan
az ölben fekvő apróságok közül el is
szenderedtek az árnyékban, mialatt
szóltak a népi mondókák, lágyan csengő gyermekdalok.
Bár délután az elkészült ételeké volt
a főszerep, így is jutott idő a fesztiválon idén már harmadik éve szereplő
Berényi Színjátékos Társaság legújabb
előadására. A mozgalmas programsorozatot ezúttal nem kisebb ember zárta
a gyermekek számára, mint maga Mátyás király, aki népes udvartartásával
karöltve izgalmas kalandokba keveredett a budai vásárban.
Remélhetőleg volt mit elraktározni
a későbbiekre az élmények, mesék vagy
rajzok közül, és a következő kívánságmécses úsztatásnál a gyerekek majd
arra gondolnak, még több ilyen emlékezetes nyári hétvégét szeretnének.
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Merítés a ZagyvaParty zenéiből
Idén már ötödik alkalommal rendezték meg a ZagyvaParty Fesztivált,
a városközpont folyótól körülölelt
zöld szegletén, a Margit – szigeten. A
mi városi „szigetünkön” a szervezők
igazán kitettek magukért és törekedtek arra, hogy a színpadok zenei kínálatában lehetőleg mindenki megtalálja a neki tetszőt.
Duka
A ZagyvaParty Fesztiválon mindig
jó volt ott lenni az elmúlt években, a
hangulat, amit csak ilyenkor élhet át az
ember, az atmoszféra, ami a helyszínből és persze a kilátogatók együttlétéből fakad, egyedi élmény. Ami pedig a
zenei felhozatalt illeti, akár beismerjük,
akár nem, elsősorban a neves fellépők
miatt megyünk el egy-egy koncertre, és ez nem véletlen, meg a környék
zenekarait azért mégiscsak könnyebb
elcsípni helyi rendezvényeken. A szervezők azért róluk sem feledkeztek meg
és a négy nap mindegyikén láthatók és
hallhatók voltak „hazai” zenészek is.
A Jazz nap zenei kínálatát így
mindjárt az AN.Er Jazz Band formációja nyitotta saját szájízükre formált
dallamos jazz standardokkal a Torony
Pódiumon.
A Nagyszínpad Micheller Myrtillel
indult, aki már visszatérő vendége az
eseménynek és ez alkalommal a Finucci
Bros Quartet zenekarhoz csatlakozott, kinek tagjai a hazai jazz szakma
elismert művészei. Műsorukban egyik
kedvencük, George Michael legismertebb számait szólaltatták meg közösen.
Mindezt kicsit jazzesebben újragondolva, "finuccisan"!
A nap záró fellépője a Halper/Hendrix Experiment, egy zenei ínyenceknek
kedvére való koncerttel adózott a gitárvirtuóz Jimi Hendrix nagyságának. A
zenei ikon legismertebb dalait adta elő
a magyar zenészekből álló formáció,
sajátos, jazzes felfogásban. Vendégművészként az énekes – ütőhangszeres Ric
Toldon segítette a hangzást. Az eredeti
szerzemények nem jazz műfajban íródtak, így a fő motívumokat leszámítva a
kísérő akkordok egyneműnek tűnhettek, de ezt ellensúlyozta a fantasztikus
zenészek minden mozzanata. A hangszerelést, az átdolgozásokat, váltásokat
és az egymásra épülő sémákat nagyon
szépen megcsinálták.
A Blues napot szintén környékbeli,
kiváló költőlelkű gitáros énekes, Sebestyén Róbert nyitotta, Sebi’s jam szólómuzsikálásával.
A Nagyszínpadon különleges zenei
 folytatás az 1. oldalról
Elhangoztak a 15 év alatt ikonikussá vált dalok, mint a Még nem Éden
vagy a 2006-ban kiadott Nem minden
szarka farka tarka című dal. Természetesen újabb dalokat is hoztak a srácok
többek között a két évvel ezelőtt megjelent Varázsszavak című slágert, amit
valószínűleg minden Kowalsky meg a
Vega kedvelő rongyosra hallgatott már.
Hétköznapi szavak a sajnálom, a bocsáss
meg a köszönöm és a szeretlek még is
komoly üzenetet hordoznak. Kowa és
csapata végig ezzel a mondanivalóval, a
szeretet nyelvén kommunikált a közönséggel. Így nem hiányozhatott a felhozatalból – többek között –, a Tizenöt
millióból egy vagy Az élet maga, a Lehetetlen nincs, az Amilyen hülye vagy
című dal sem.
Az este emlékezetes pillanata volt
az Otthon, édes otthon szám elpengetése Szórád Csaba Jimmy basszusgitáros
által, hiszen a jászberényi születésű ze-

„kísérlet” zajlott. A multi instrumentális nagyzenekari hangzást idéző, elsöprő erejű formáció Voodoo Papáékhoz
Szokolay Dongó Balázs csatlakozott
népi hangszereivel. Rusztikus népzenei játékmóddal kapcsolódott a duó
rockos hangzásához, varázslatos zenei
sokszínűségéhez. A „tettestársak” fülbemászó, dallamos magyar nyelvű szerzeményeik mellett ryth&blues csemegéket is játszottak.
A The Doors és zenéje legenda. Az
ország egyik legrégebbi tribute együttese
a The Doors Emlékzenekar elementáris
erővel, zenével és az énekes, Takács Máté
színpadi mozgásával mutatta be a valóság küszöbének átlépését, az áttörést a
„másik oldalra”. A legendás előadó, Jim
Morrison és a The Doors dalai lelkesedéssel és mély átéléssel kerültek felelevenítésre, mely a többgenerációs közönséget, a különféle zenei ízlésű embereket
összehozta a Torony Pódium előtt.
Az este (és talán a fesztivál) legjobb
koncertjét adta zenekarával az a Big
Daddy Wilson, aki már nem először járt
városunkban. Valamikor, másfél évtizede is van már, a „tiszti” pincéjében
hallgathattuk erőteljes, mégis meleg,
közvetlen hangját. Az akkori blues ös�szejövetel szervezői az eseményen készült
régi fotóval lepték meg az öreg bluesman-t. Az egyedi hanggal megáldott Big
Daddy Wilsontól különleges világzenei
egyveleggé formált blues zenét kaptunk,
ami jazz, soul, reggae és gospel elemeket
is tartalmazott. Belső hittel teli éneke, a
dalain tisztán és erőteljesen átütő, eredeti blueszene hangzásvilága, letaglózó erejű és mélységű blues produkciót
eredményezett, amivel mostanság csak
elvétve lehet találkozni.
Az estét egy másik tribute zenekar
zárta, a Pink Floyd hangzásvilágát megidéző Back to Floyd, akik a hang és vizuális élményt látványos lézer show-val
is fokozták.
A Forduló napot az ország egyik
kiemelkedő egyszemélyes zenekara,
Teddy Harpo kezdte. Szájharmonikák, gitár és lábdob képezte hangszer
együttes nyomta a rockabilly számokat.
A Tint’íz Band Nagyszínpadi fellépése az egyik zenész betegsége miatt
ugyan meghiúsult, de Tintér Gabriellát egy másik hasonló, a cigányzene
ízvilágából merítő zenekar, a helyükre beugró Oláh Gipsy Beats énekesei
között azért halhattuk. Újdonság volt
számomra ez az elsősorban oláhcigány
muzsikát játszó, a legkiválóbb roma zenészekből összeállt formáció. Hét énekes szólalt meg egyszerre, a hangzást
pedig kanna, kanál, gitár egészítette

ki. A ritmusok modern fúziója egyedi
különleges hangzást adott a produkciónak. Maradandó élményt nyújtó, tüzes
hangulatú roma ének-zenei fiesta részesei lehettünk.
Bár a Forduló nap programjához
tartozott, a hatalmas érdeklődésre előre gondolva – ami még közvetlenül
koncert előtt is fokozódott és színültig
töltötte – a nézőteret, a Kowalsky meg
a Vega koncertje a Szabadtéri Színpadra került. A csapat 15 éves jubileumát ünneplő koncertanyagával érkezett basszusgitárosa, Jimmy városába.
Kowalsky meg a Vega koncertjének
néhány motívumát emelném csak ki:
telt ház, mámorban úszó közönség, különleges fénytechnika, lélekemelő pillanatok, meghatódott zenészek, közös
ugrálás, éneklés és táncolás, lelki kapcsolat. Ám ez még mind nagyon kevés
ahhoz, hogy visszaadja ennek a júniusi
éjszakának a valódi varázsát!
Az Ínyenc napon az utcazenészekből összeállt csapat, a Balchicanos kalauzolt el bennünket a reggae és a rock
'n' roll dallamok varázslatos világába a
Torony Pódiumnál. Friss, fiatalos, itt
pörgős ott lazulós, akusztikus jellegű
zenéjük törekvés, egy új stílus, a regg
n roll létrehozására érzéseik visszaadására. Jó úton haladnak!
Széles tömegeket mozgatott meg a
ZagyvaParty Fesztivál zárókoncertjén a
legendás KFT zenekar. A napjainkban
is eredeti felállásban működő csapatból csak egy valaki hiányzott: a dobos,
Márton András könyökproblémái miatt nem tudta vállalni a fellépést. A
felszerelés mögé ez alkalommal Laár
András fia, Dávid ült. A KFT a ’80-as
évek legnépszerűbb együttese volt, ez
meg is látszott a közönség tömött sorain, de slágerré vált dalaikat a fiatalabbak is együtt énekelték Bornaival vagy
Laárral. A koncerten majdnem valamennyi nagy sláger felcsendült, hol az
Operabált, hol Afrika színes forgatagát,
hol a balatoni nyár emlékeit varázsolták a színpadra a fiúk. A zeneszámok
között elmondott abszurd versecskéikkel többször megnevettették a publikumot. Könnyű, de igényes szórakozást
nyújtott a KFT felejthetetlen csapata,
öröm volt velük lenni, és megismételhetetlen. Ezt az élményt a közönség
vastapssal hálálta meg.
Bárki, bármilyen koncertet is választott a ZagyvaParty kínálatából biztosan nem csalódott, ami előnyére válik
egy még – éveit tekintve – gyerekcipőben járó, de magát már egyre inkább
megtalálni látszó fesztiválnak a mi „szigetünkön”. Reméljük folytatását!

A pozitív dalok forradalma

nész valóban hazaérkezett. A dal alatt
végig kézerdő emelkedett a magasba és
a rajongók együtt lüktettek a csapattal,
Jimmy pedig a tőle megszokott lazasággal, közvetlenséggel játszott a színpadon. Meg kell említeni a zenekar többi
tagját, Vajda Péter Sóder dobost, Vidák
Róbert More és Tobak Dániel Dani gitárosokat, akik szintén végig nagyon odatették magukat.
Ha csak egyórás lett volna a koncert,
már akkor megérte, de szerencsére az
együttes nem volt szűkmarkú a közönségével, és közel két órát lenyomtak a tőlük megszokott minőségben. A technika
végig nagyon ott volt, olyan látvány és
hangrendszerrel tisztelték meg a közönséget, amivel a Metallica is dolgozik. De
köszönet illeti a szervezők, biztonságiak
munkáját, akik mind elősegítették a buli
sikerét. Reméljük, nem kell megint öt
évet várni Kowáékra és hamarosan újra
színpadra lépnek Jászberényben, mert
mit mondjak még? Ki van ez találva!
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Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

A fény belopózik a lombok alatt
A kedd este érkezett hidegfront a
hét további részére is kihatással van.
Péntekre ugyan felszakadozik a felhőzet, de továbbra is számítani kell záporokra. Hétvégén erősödik a nappali
felmelegedés, 24-29 fokot mérhetünk.
Hétfőtől szárazabb időre készülhetünk, nappal akár 30 fokos meleg is
lehet.
Június 29. Szent Péter és Pál
apostolok vértanúhalálának feltételezett napja. Péter-Pál napja az ősi
ünnep, az aratás kezdő időszaka.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
június 28. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

július 4. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 30. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 5. csütörtök
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

július 1. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 6. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 2. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 7. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 3. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 8. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
június 30. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Júlia
Jb., Korcsolya u. 4.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; 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.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

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.
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Pihennek Az amerikai focicsapat is
a kispályás
befejezte az idényt
focisták

 folytatás az 1. oldalról
A tabella legvégén a nullapontos
Karthagó található, de az előtte álló Jászberényi Tűzoltóság is csak négy egységgel
gyűjtött többet. Érdekesség, hogy a legtöbb gólt az 5. helyezett Dermesztő csatára szerezte.
A nyolccsapatos negyedik osztályban a Portelek négy ponttal előzi meg a
Sport75-Pastrikut és hattal a Csontdarálókat. A góllövők versenyében négy csapatból négy játékos kilenc-kilenc góllal
terhelte meg az ellenfelek kapuját, így
holtverseny alakult ki. Az öregfiúk első
osztályában is izgalmas mérkőzésekre van
kilátás a továbbiakban. Egy előrehozott
őszi forduló után a Kozma-Pótkerék 20,
az Autóelektro 19, míg az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, veretlen harmadik
helyezett Ézsi Trapéz 18 pontot gyűjtött
eddig. Itt Német Gyula tizenhét góllal
rúgott többet, mint a második helyezett
Bojtos Tamás. A két kieső helyre jelen pillanatban négy csapat is esélyes.
A második osztályban is kilenc gárda
versenyez. Tavaly a legjobbaktól kiesett
DMSC Tűzoltók hozta az összes meccsét,
így hat ponttal vezet a Konkoly Elektro
előtt. Minden bizonnyal nem engedik ki
a kezükből az elsőséget, most biztos feljutónak számítanak. A második helyről
viszont még az Ádi Büfé sem mondott le.
Folytatás augusztus végén. Pihenésre
azonban többeknek nem sok lehetősége
lesz, ugyanis hamarosan indul a strandfoci bajnokság a Lehel Fürdő mélyhomokos kispályáján.

A nyár kezdetére városunk felnőtt
amerikai focicsapata is lejátszotta utolsó mérkőzését és ezzel befejeződött
számukra az idei küzdelemsorozat.
m. t.

A zárómeccsen a Miskolc Steelers
II. számú csapata látogatott Jászberénybe. A vendégek a berényiek előtt
helyezkedtek el a tabellán, ugyanolyan
fiatal kerettel és ugyanolyan 0-5-ös
(győztes-vesztes) meccsaránnyal. Az
első negyedben sikerült egy TD-t csinálniuk a berényi srácoknak. Kádár
Gergely futott irányító posztról 6 pontért, majd Sándor Dávid Márk extrája
volt sikeres, 7-0. A második negyed
ugyanezt a kombinációt hozta. Három
labdát is szerzett a hazai védelem az
első félidőben.

Fotó: Gémesi Balázs

Kézilabda ezüst Kassáról
A Jászberényi TF DSE két csapattal
vett részt Kassán a nyári Nemzetközi
Kézilabda Tornán, amelyen az U16-os
korosztály ezüstérmes lett.

A második játékrészben is a
Wolverines gárdája dominált, azaz folytatták jó szériájukat. Kádár kiosztott egy
6 pontost Tóth Áronnak, ami extrasikerrel
párosult. Majd ismét Kádár percei következtek, aki kettőt is futott. Egyik extrát
berúgták, az utolsónál pedig a 2 pontos
kísérletet választották, amivel Tóth Zalán
állította be a végeredményt egy sikeres
extrával. Jászberény Wolverines – Miskolc Steelers II. 36-0
Igy a táblázaton a Berény megelőzte
a miskolci gárdát. Ezzel a felnőtt szezon
véget is ért, de az utánpótlás felkészülése
folytatódik. Nyári táborok után a junior
csapatokon a sor, akik szeptemberben
kezdik meg a küzdelemsorozatot. Természetesen a berényi amerikai focicsapathoz
továbbra is csatlakozhatnak a 15-19 év
közötti fiatalok. Jelentkezni, a csapat közösségi oldalán lehet.

beverekedték magukat a döntőbe. Itt a
szlovák listavezető – Presov – csapatával játszottak, és a végletekig kiélezett

ka lett, míg az U16-os korosztályból a
legjobb kapus posztra a szintén jászberényi Sárközy Sárát választották.
Az elkövetkező két hétben a
berényi klub folytatja külföldi szereplését. Az ausztriai Klagenfurtban az

küzdelemben a második helyet szerezték meg. A tornán díjazták az egyénileg
is kiemelkedő játékosokat. Az U12-es
korosztály gólkirálynője Fehér Domini-

U14-es lányok méretik meg magukat,
az ifjúsági korosztály pedig a horvátországi Makarskán vesz részt Nemzetközi
Utánpótlás Kézilabda Tornán.

felett „ugrattak” lovaikkal. Az első három helyezett az oklevelek mellé egyegy kupát is át vehetett az eredményhirdetéskor. Horváth Dorka szerezte a
legtöbb kupát, aki a kezdő lovas stílus
kategóriában egy-egy első és második
helyezést ért el, a nyitottban pedig harmadik lett. Gerőcs Bernadett a nyitott
versenyszámban győzött, a kezdő lovas stílusban pedig a harmadik helyen

végzett. Vígh Réka pedig két második
és egy harmadik helyezést gyűjtött be.
Természetesen Nagy Fruzsinát is dicséret illeti, hiszen ő is ügyesen helytállt.
– Nagyon elégedett vagyok tanítványaimmal, hiszen alig egy éve, hogy
versenyszerűen lovagolnak, és most három nap alatt hét kupát nyertek, igazán
kitettek magukért – mondta hazaérkezésükkor Ugrin Ildikó edző.

á. t.
A rangos kupán általában több élvonalbeli szlovák és cseh egyesület utánpótlás korosztályai mérik össze erejüket minden évben, idén 18. alkalommal. Most
Magyarországról a Debreceni Sportiskola minden korosztályban képviseltette
magát. A jászberényi klub a 2005-ös és a
2001-es korosztályával nevezett.
A Turcsányiné Pesti Edit által vezetett fiatalabb utánpótlás csapat a 6. helyen végzett, viszont a 2001-es korosztály remekül helytállt, hiszen a nagyon
szoros csoportmérkőzéseket követően

Díjugrató
lányok

Több mint tíz évre tekint vissza a Jászberény külterületén működő Ugrin
Lovasiskola. Már korábban is sikeresen szerepeltek díjugratóik, de a június eleji minősítőverseny különösen
nagy jelentőséggel bír számukra.
ács
Június 8-10 között rendezték Balatonvilágoson az Országos Minősítő
Versenyt a díjugratók részére, ahol az
Ugrin Lovasiskola színeiben négy utánpótláskorú versenyző is indult. Ugrin
Ildikó tanítványai jó egyéve kezdték a
díjlovaglást – és voltak már megmérettetésen –, de a Balaton melletti verseny
hozta meg számukra az igazi sikert.
Mindannyian egy méteres akadályok

