Sportszervezetek támogatása

Az Önkormányzat Humán Erőforrás
Bizottsága keretéből pályázati támogatást
nyert sportszervezetek listáját közöljük.
Tájékoztató a 2. oldalon

A munka szeretete lelkesít

Oláh Lászlónét 90. születésnapján
szerető családja, valamint Tamás Zoltán,
a választókerület képviselője köszöntötte.
Cikk a 3. oldalon

Ízlett a Paprikás csirke

A Paprikás csirke című zenés vígjátékot
láthatta a közönség a Déryné Deszkáin
nyári színházi sorozat záródarabjaként.
Tudósítás a 7. oldalon
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Aktív bejárás és fórum

Jászberény város lapja

Tájékoztató az erőműről

A város településrendezési tervének
módosításáról tartott lakossági tájékoztató fórumot Alvári Csaba főépítész és Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester kedden 17 órakor, a Városháza
tanácstermében.
k. m.

A 10-es választókerület Hűtőgépgyári
lakóövezetében tartott körzetbejárást
és fórumot Balog Donát önkormányzati képviselő 25-én, szerdán délután.
Kárpáti Márta
Már a 16 órai találkozási ponton,
a Lehel Strandfürdő bejáratánál is sok
érdeklődő megjelent, majd a létszám a
séta során tovább növekedett. Meglehetős aktivitás jellemezte a bejárást, a körzetlakók számos kisebb-nagyobb problémára hívták fel a figyelmet a mintegy
másfél óra időtartamú gyalogos szemle
alkalmával.
Alig néhány lépésre távolodott csak
a csapat az indulás helyszínétől, amikor
a Gorjanc Ignác sétányon az Ifjúság utca

irányába haladva, a két éve épült járda
felületének morzsálódására, a járdaelemek közötti széles hézagokra hívták fel
a lakók a figyelmet. Ugyancsak itt kifogásolták, hogy a szelektív gyűjtőedények
hamar megtelnek, mert sokan körzeten
kívülről is ide hordják a szemetet, amely
gyakran nem szelektív jellegű hulladék.
Ezt a helytelen magatartást példázta a
lerakó mögött elhelyezett irodai nyomtatókészülék is. Az egész körzetre jellemző probléma a gyorshajtás, amit egyesek
szerint a sétányon épített fekvőrendőrökkel lehetne hatékonyan szabályozni. Ugyancsak ebben az utcában láttunk
példát a csatornázás hiányosságára. Az
esővízlefolyó rács túl mélyen helyezkedik el az aszfaltútban, ezért balesetveszélyes, illetve a vízelvezető árok nincs rá-

kötve az esővízgyűjtő csatornahálózatra,
ezért az árokban sokáig áll a víz.
Az Ifjúság utcában szintén hasonló
problémát jeleztek a lakók a szelektív
gyűjtőszigetre utalva, mint a sétányon.
Életveszélyesek a kandeláberek szerelőnyílásai, melyek ajtói gyakran csak
ideiglenes megoldással vannak rögzítve,
kilógnak a kábelek a szekrényből.
A Lehel utca végén található egy
kis liget szépen gondozott gyümölcsfákkal, kicsit távolabb apró zöldséges
parcellákkal, pihenő parkkal. A terület
jogi helyzete többek számára kérdéseket
vetett fel, vitákat indított a helyszínen.
A helyzet teljes körű tisztázására már a
sportcsarnok emeletén tartott fórumon
került sor.
folytatás a 3. oldalon 

Ricsike örült a Ladásoknak
Önzetlen, önkéntes civil összefogással rendeztek Ladás felvonulást július 26-án, este Jászberény utcáin. Az
eseményt azzal a céllal hozták létre,
hogy mosolyt csaljanak a 16. születésnapját ezen a napon ünneplő, tartósan beteg Farkas Ricsike arcára.
Demeter Gábor
A történet az édesanya közösségi
hálón megjelent kérésével kezdődött.
Szerette volna Ricsit, közelgő 16. szü-

letésnapján egy Ladás felvonulással
meglepni. A család hosszú éveken át
használt egy fehér Ladát, amit a fiú
megszeretett, és azóta is kedvenc autómárkája. Néhány barátot, ismerőst
gondoltak a Farkas szülők összegyűjteni, akiknek még Ladája van és egy
kis élményautózással kellemes perceket
szerezni gyermeküknek, hogy megfeledkezhessen a gondokról.
A közösségi térben aztán szerte az
országban számtalan helyre eljutott a
kérés, és a Lada márkához kötődő ra-

jongók közül néhányan önzetlen segítő
szándékkal közösségi esemény szervezésébe fogtak.
A megmozdulás motorjai Burghardt
Róbert, Horváth Géza és Kónya Sándor
voltak, akik személyesen egyeztettek
helyszínről, engedélyekről, útvonalról a
hivatalokkal és hatóságokkal. Kapcsolatot tartottak a családdal és azzal az egyre
szaporodó Ladás közösséggel, amelynek
tagjai jelezték, hogy eljönnek szebbé
tenni Ricsike szülinapját.
Aztán elérkezett ez a júliusi csütörtök délután, és a Borsóhalmi út melletti réten kezdtek gyülekezni a Ladák
az ország minden részéből: széria autók, felmatricázott rally versenygépek,
tuningolt masinák. Szépen beparkoltak egymás mellé, ami látványnak sem
volt utolsó. Arra senki sem számított,
hogy ekkora csapat gyűlik össze ezen az
egyszerű hétköznapon, időt és benzint
nem sajnálva, pusztán jó szándékból
örömet szerezni. Felemelő érzés volt
ott lenni!
folytatás a 3. oldalon 

A megbeszélés apropóját a város határában, a Nagykátai út mellett (0611/15
hrsz) létesítendő geotermikus erőmű
adta. A területet a létesítmény megvalósítása okán egészségügyi (Keü) célú építési
övezetből ipari építési övezetbe (Gipe)
kívánja sorolni az önkormányzat. A törvény értelmében a módosításról tájékoztatni kell a lakosságot, ez történt immár
második alkalommal, kedden délután.
Az előadók röviden összefoglalták
a tudnivalókat. A CEGE Geotermikus

Koncessziós Kft. a telken geotermikus
erőművet kíván létesíteni. A joghatályos
terv szerinti építési övezeti előírások a létesítést nem teszik lehetővé, ezért szükséges a területfelhasználás, illetve az építési
övezet módosítása.
Az erőmű a földből kinyert forró
víz felhasználásával termel elektromos
áramot. A vizet használatot követően
egyelőre visszapumpálják a földbe, de
keresik a további hasznosítási lehetőségeket, a partnerségi kapcsolatot a helyi
vállalkozókkal.
A fórum zárásaként az érdeklődőknek lehetőségük volt kérdések feltevésére,
ahogy a városlakók is érdeklődhetnek,
megtehetik észrevételeiket Alvári Csaba főépítész irodájában a létesítménnyel
kapcsolatban augusztus 8-ig. A módosító
javaslat az augusztus 9-i testületi ülésen
kerül előterjesztésre.

Közel kétszáz elsőéves a campuson

Július 25-én, szerda este minden sikeres
felvételt nyert hallgatónak kiküldték a
várva várt üzenetet, ami tartalmazta annak az intézménynek és karnak a nevét,
ahol szeptembertől megkezdhetik felsőoktatási tanulmányaikat.
Kazsimér Nóra

A felsőfokú felvételi eljárás ponthatárainak kihirdetése az esti órákban történt
meg, amikor kiderült, hogy az országszerte jelentkezett 100 ezernél több felvételiző
közül ki az a 75 ezer szerencsés, aki bejutott valamelyik megjelölt intézménybe.
Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusára közel kétszázan nyertek
felvételt a 2018/2019-es tanévre. Annak
sincs oka elkeseredni, aki most nem járt
sikerrel, ugyanis a július 27-től egészen
augusztus 6-ig tartó pótfelvételi időszakában még szerencsét próbálhat. Az eljárás
során fontos tudni, hogy a felvételt nem

nyert hallgatók mellett azok is beadhatják pótfelvételi kérelmüket, akik tavasszal
nem jelentkeztek a felsőoktatásba.
A Jászberényi Campus tájékoztatása szerint a legtöbben, azaz ötvenen
óvodapedagógusként iratkozhatnak be
a következő tanévre, de ugyancsak népszerű a tanító, valamint a csecsemő – és
kisgyermeknevelő szak is. Az elsőévesek
nagy része levelező tagozaton tanul majd
az intézményben, zömében állami ösztöndíjas képzésben.
Dr. Varró Bernadett főigazgató
asszony lapunknak elmondta, hogy
nappali képzésre egyelőre kevesebben
jelentkeznek, mert a fiatalok jellemzően nagyváros orientáltak. Ugyanakkor
kollégiumukba számos férőhely rendelkezésre áll, és az elkövetkezendő évre új
szakkal kívánják bővíteni az intézmény
repertoárját, ami remélhetőleg a fiúkat
is jobban vonzza majd.
folytatás a 3. oldalon 

Szolid, látványos táncgála
Július 28-án, szombaton a XXIV. Társastánc Gálára gyűlt össze a tánckedvelő közönség, melyet a szokásostól
eltérően az Ifjúsági Házban rendeztek meg. Városunk tehetségei mellett
vendégtáncosként Bencsik Gergő és
Sándor Szilvia, a magyar táncbajnokság dobogósai is felléptek.
Szabó Lilla
A július végi forró nyári estén egy
könnyed, légies koreográfiával a Kék
Duna keringővel nyitották meg az idei
táncgálát az egyesület tehetségei.
folytatás a 7. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat
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Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán
Erőforrás Bizottsága által 2018. év első félévében megítélt támogatásokról
2018-ban a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága pályázatot
hirdetett sportszervezetek részére, melynek keretében a
jászberényi sportszervezetek éves működését, sportrendezvények szervezését és a városi sportlétesítmény használatot kívánta támogatni, melynek eredményeként az
alábbi sportszervezetek kerültek támogatásra:
● 2018. évi működési célú sporttámogatásban részesült
sportszervezetek és a támogatás összege Ft-ban.
Jászsági Rádiósok Egyesülete
325 000
Jászberényi Birkózó Klub
550 000
Családi Egészségmegőrző és Sportegyesület
200 000
Jászberényi Tanítóképző Főiskola Diáksport
400 000
Egyesülete - Jászberényi Női Kézilabda Klub
Jászberényi Triatlon Egyesület
550 000
Jászberényi Asztalitenisz Sportegyesület
650 000
Honfoglalás LLK
1 100 000
Lehel-Melody Tánc-Sport Egyesület
800 000
Dance Fitness SE
1 100 000
"Csík Tibor" Ökölvívó SE
175 000
Jászsági Harcművészeti Akadémia SE
400 000
Tehetség SE
100 000
Jászberényi Stinky Sox Baseball Klub
300 000
Jászberényi Rozsomák AFC
750 000
Cori-Kör Alapítvány
600 000
Mindösszesen 8 000 000
● 2018. évi I. féléves sportrendezvény támogatásban
részesült sportszervezetek és a támogatás összege Ft-ban.
Jászsági Rádiósok Egyesülete
120 000
Családi Egészségmegőrző és Sportegyesület
200 000
Jászberényi Triatlon Egyesület
300 000
CO-OP STAR Tömegsport Egyesület
150 000
Honfoglalás LLK
300 000
Dance Fitness SE
200 000
"Csík Tibor" Ökölvívó SE
200 000
Yakuzák SE
180 000
Jászsági Harcművészeti Akadémia SE
200 000
Cori-Kör Alapítvány
150 000
Mindösszesen 2 000 000
● 2018. évi sportlétesítmények használati díj támogatásban
részesült sportszervezetek és a támogatás összege Ft-ban.
Jászsági Rádiósok Egyesülete
Jászberényi Birkózó Klub
Családi Egészségmegőrző és Sportegyesület
Jászberényi Triatlon Egyesület
Jászberényi Asztalitenisz Sportegyesület
"Csík Tibor" Ökölvívó SE
Jászberényi Futball Club
Tehetség SE
Jászberényi Stinky Sox Baseball Klub
Jász Búvár SE
Jászberényi Rozsomák AFC
Cori-Kör Alapítvány
Mindösszesen

19 000
300 000
700 000
600 000
500 000
250 000
1 000 000
50 000
300 000
650 000
731 000
900 000
6 000 000

● Szintén 2018-ban a Humán Erőforrás Bizottság pályázatot hirdetett civil szervezetek részére, mely pályázat célja a
civil szervezetek éves működési kiadásaihoz, illetve rendezvényeihez, programjaihoz való hozzájárulás. Ennek keretében
az alábbi civil szervezetek részesültek támogatásban (támogatás összege Ft-ban megjelölve):
56-os Szövetség
Szentkúti Római Katolikus
Plébánia
Kertészek és Kertbarátok
Országos Szövetsége
Déryné Nyugdíjas Klub
Rákbetegek Országos Szervezete
Olajág - Jász Mozgássérültek
Közhasznú Egyesülete
Jászberényi Baptista
Gyülekezete Egyesület
Nagyboldogasszony
Római Katolikus Főplébánia
Fogódzkodó Egyesület
Vasas Sporthorgász Egyesület
Magyar Vöröskereszt
JNSZ Megyei Szervezete
Országos Néptánc
Baráti Kör Egyesület
Magyar Cserkészszövetség
(298. Lehel vezér cserkészcsapat)
Jászberényi Lovas Baráti Kör
Egyesület
Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége
Jászberényi Gazdák és
Polgárok Köre
Jézus Neve Plébánia
Városvédő és Szépítő Egyesület
JNKSZ Megyei Pedagógus
Szakszervezet - Jászberényi
Pedagógusok Nyugdíjas Klubja
Jászberényi Református
Egyházközség
Honvéd Jász Kaszinó Kulturális
Egyesület
Fegyveres Szervek Nyugállományú Tagjainak Klubja
JNKSZ Megyei Nyugdíjasok
Kulturális és Érdekvédelmi
Egyesülete
Szeretet Fénye Közhasznú
Alapítvány
Egyházi Iskoláért Alapítvány
Talentum Alapítvány
Liska József Alapítvány
Kutyákkal az életért Alapítvány
Jászberényi Tűzoltók
Közhasznú Alapítványa
Jászberényi Barátok Temploma
Közösségének Alapítványa
Gyermekcentrum Alapítvány
"Tehetség 2000-re" Alapítvány
Mindösszesen

TÁJÉKOZTATÁS

működés
rendezvény

44 000
44 000

rendezvény

150 000

rendezvény

300 000

rendezvény
rendezvény
működés
rendezvény

200 000
300 000
100 000
292 000

működés

120 000

700 000

Cantate Nobis Énekegyüttes
Egyesület

szeptemberi hangverseny
V. Regionális
Kórustalálkozó

650 000

Déryné Vegyeskar

Magdeburgi kórus,
Lengyel kórus fogadása és
Nyáresti szerenád

600 000

Fegyveres Szervek
Nyugállományú Tagjainak Klubja

Honvédelmi Emléknap;
kulturális vetélkedő

100 000

Honvéd Jászkaszinó

szakmai utazás

70 000

Jászapátiak Baráti Köre

Jász Helytörténeti Kör
előadásai

50 000

Jászberény Város Óvodai Intézménye

Mihály napi vásár Regélő
Színjátszó Kör

140 000

rendezvény
működés
rendezvény

360 000
250 000
200 000

Jászberényi Kossuth Népdalkör

XXIV. Kossuth
Népdalköri Találkozó

200 000

JátsszBerény Kulturális Egyesület

3 színjátszó rendezvény
megvalósítása

120 000

rendezvény

200 000

Jászsági Népművészeti Műhely
Egyesület

Adventi Kézműves kiállítás

250 000

rendezvény

150 000

Jövőkép Alkotók Egyesülete

XXVIII. ART Camp

800 000

működés

350 000

JNKSZ Megyei Nyugdíjasok
kulturális közösségi
Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete kirándulás

100 000

működés

270 000

Lehel Melody TSE

Társastánc gála

300 000

Lehel Vezér Gimnázium Férfikara

300 000

rendezvény

250 000

Pedagóguskórusok
Országos Találkozója

Palotásy János Vegyeskar Egyesület

Pedagóguskórusok
Országos Találkozója

300 000

rendezvény

350 000

rendezvény
rendezvény

200 000
250 000

Scintilla-Trio Kft.

Szikra Galéria "Hónap műtárgya"

300 000

Csángó Fesztivál Alapítvány

400 000

rendezvény

200 000

V. Kárpát-Haza
Konferencia

Jász Múzeumért Alapítvány

új műsor létrehozása

130 000

rendezvény

250 000

Jászsági Évkönyv Alapítvány

nyomdaköltség

300 000

működés

130 000

Jászberényi Ifjú Muzsikusok
Alapítványa

60 éves a Palotásy János
Zeneiskola - könyvbemutató és hangverseny

860 000

50 000

Székely Mihály Kórus
Közművelődési Alapítvány

40 éves jubileumi
hangverseny

830 000

rendezvény

Mindösszesen
rendezvény

50 000

működés

100 000

rendezvény
rendezvény
rendezvény
működés
működés
rendezvény

300 000
350 000
200 000
350 000
200 000
150 000

rendezvény

250 000

működés
rendezvény

250 000
90 000
7 500 000

Emlékezés

Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

200 000

Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ

350 000

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

400 000

"HELYET!" Alapítvány

300 000

Egyházi Iskoláért Alapítvány

500 000

Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa

(1941-2015 )
halálának 3. évfordulójára
„ Váratlanul ért halálod
búcsú nélkül mentél el,
Aludd szépen örök álmod,
soha nem felejtünk el.„
Szerető családod

250 000
Mindösszesen

Köszönetnyilvánítás

Tromfos
András
Sas József

7 500 000

● 2018 áprilisában a Humán Erőforrás Bizottság a hátrányos szociális helyzetű
általános iskolások nyári felügyeletének, elfoglaltságának biztosítása, a családok
segítése érdekében pályázatot hirdetett a hátrányos szociális helyzetű általános
iskolások nyári napközis tábora szervezésére, mely lehetőséget adott az alábbi
szervezetek támogatására (támogatás összege Ft-ban megjelölve):

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

XXVIII. Csángó Fesztivál idején

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Állatkertek éjszakája

200 000

a
2018. augusztus 7-én 13 órától - 2018. augusztus 14-én 6 óráig
terjedő időszakban

A keddi heti piaci árusítások a korábbiakban megszokott
helyen és árusító helyekkel kerülnek megrendezésre.
A fenti időszakban a jelzett területeken a fesztiválhoz
kapcsolódó vidámpark működik, a tulajdonos kérésének
megfelelően. A piaccsarnokban és a pergola környékén
az árusítás változatlan formában és helyeken kerül
megrendezésre a tárgyi időszakban is.
Fentiekből adódó kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.

rendezvény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a Kiskereskedőket, hogy

a városi piac területén a piaccsarnoktól
a Szövetkezet út felőli kerítésig az árusítás szünetel,
illetve a parkoló nagyobb része foglalt lesz.

● 2018. évben első alkalommal állt a költségvetésben elkülönített módon rendelkezésre kulturális programok támogatását célzó keret, mely keret felhasználására a 2017. évben megalakult Közművelődési Konzorcium vezetősége tett
javaslatot. A javaslat mentén az alább részletezett szervezetek kerültek támogatásra
(támogatási összeg Ft-ban került feltüntetésre):

(1935-2018)

temetésén megjelentek,
virágaikkal,
koszorúikkal,
részvét
nyilvánításaikkal
fájdalmunkban
osztoztak.
Szerető család

2 000 000

Köszönetünket fejezzük ki
mindazon rokonoknak,
barátoknak,
ismerősöknek,
szomszédoknak,
akik szeretett
feleségem, édesanyánk

Kispál Jánosné
szül: Kovács Anna
(1952-2018)

temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család
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Aktív bejárás és fórum

 folytatás az 1. oldalról
Legtöbbünk első alkalommal tett
látogatást a csarnokhoz csatolt, közelmúltban elkészült modern kiszolgáló
épületben, ahol az emeleti tágas tárgyalóteremben került sor a lakossági fórumra.
Szabó Tamás polgármester a vitára okot
adó zöldséges-gyümölcsös területről elmondta, hogy a magyar állam tulajdonában álló, a Hortobágyi Nemzeti Park részét képező földterület bérlőjét és a terület
művelőit semmiféle jogi procedúra vagy
hátrány nem fenyegeti a jövőben sem.
Tovább folytatódhat a közösségi együttműködés eme szép példája. A földet Csillag György, a lakóparkban élő tulajdonos
bérli a - J.V.V. Nonprofit Zrt. elődjétől,
majd a - J.V.V. Nonprofit Zrt. től immár
több mint harminc éve. A bérleti szerződés lejártával sem változik majd semmi, a
közterület továbbra is művelhető marad.
Az ügyben a bérlő is megszólalt. Többen
csodálkozásukat fejezték ki, ugyanis nem
tudták, hogy Csillag György bérleményén gazdálkodnak. Ő tette lehetővé,
hogy szomszédjai felfogjanak egy-egy
darabot zöldségtermesztés, gyümölcsös
telepítés céljából. A kedélyek a tájékoztató nyomán elsimultak, és egyéb témák
kerültek előtérbe.
A bejárás során elhangzott problémák
ismét elhangzottak, illetve kiegészültek a
város egészét érintő kérdésekkel. Évek
óta felmerülő gond a bekötőút hídján
történő kerékpáros és gyalogosforgalom
helyzete. A kamionforgalom és a szűkös
sávok miatt rendkívül veszélyes itt áthaladni. A gyalogosok és biciklisek nem
veszik figyelembe a haladási irányokat,
ami pedig csökkentené a veszélyt. Sajnos

a megoldásra nem nagyon van mód a figyelmen és a szabályok betartásán kívül.
A bekötőút elválasztott kerékpárútján az
építkezés miatt egy szakaszon tönkrement az aszfalt. A helyreállításra fel kell
szólítani a csarnok építőit – mondta a
polgármester. A Nagykátai úton hamarosan elkészül a kiszélesített kerékpárút. A
nagyszámú gyalogosforgalmat a jövőben
majd a másik oldalon kívánják lebonyolítani, ahol terv szerint járdát építtet a
város. Ugyancsak a kerékpározást érinti
a biciklitárolók hiánya a vasútállomás
mellett.
Több felvetés érkezett az autós közlekedéshez kapcsolódva is. Kevés a városban a parkoló, a nagy parkolók rendezetlenek. A városon belüli tömegközlekedés
nem működik – kifogásolták a felszólalók. A polgármester tájékoztatott, hogy a
vasútállomás és környékének rekonstrukciója egy éven belül megvalósul. Az egykori malommal szemben, és a Thököly
úton végleges parkoló lesz a városi fejlesztések nyomán. A buszpályaudvar szintén
megújul, a buszok majd a vasútállomás
környékén várakoznak. A Volán vállalattal jövőre lejár a város szerződése, Berény
tömegközlekedését át fogják strukturálni.
Kihagyhatatlan téma az elkerülő út ügye.
Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért
felelős államtitkár a következő kormányülésen előterjeszti Jászberény útfejlesztésre vonatkozó forrásigényét. Szabó Tamás
megerősítette, hogy a döntést követően
az elkerülő befejező szakaszának építése
a 32-es út felújítása után, 2019 őszén elkezdődik.
A szelektív hulladéklerakók állapotára szintén itt reagált Szabó Tamás. Ki-

fejtette, hogy a szemétkérdés több sebből
vérző téma. A valódi megoldást majd a
házhoz menő szelektív gyűjtés fogja meghozni, ami mindenki részéről nagyfokú
együttműködést igényel. A rendszer bevezetése előtt erőteljes kommunikációs
kampányra számíthatnak a városlakók,
ami segít majd megismerni a rendszert.
Addig is a szelektív konténerek oldalán
található számot kell hívni, amennyiben
visszásságot észlelnek, illetve, ha megteltek az edények szállítás előtt.
Több lakó érdeklődött az uszodai,
valamint az állatkerti belépők áráról, valamilyen lehetséges kedvezményről. Horgosi
Zsolt, a J.V.V. Nonprofit Zrt. ügyvezető
igazgatója ismertette, hogy idén kísérleti
jelleggel többféle bérlettípust bevezettek
az uszodában és a strandon. Lehetőség
van az állatkerttel kombinált kedvezményes jegyek vásárlására is. Szabó Tamás
hozzátette, az Okos Város projekt elemeként városkártya létrehozását tervezik,
amely majd többféle kedvezményre jogosítja fel Jászberény lakosait.
A szomszédságot zavaró éjszakai mulatozások beszüntetésének lehetőségeiről
is érdeklődött egy lakó. A zajterhelésre
csak a hang erősségére vonatkozó korlátozás van, időbeli nincs. A vendéglátóhelyekre más szabályok vonatkoznak – ismertette a polgármester. A továbbiakban
kifejtette, hogy polgári peres úton lehetséges az ilyen ügyeket elintézni, de jobb
valamilyen egyszerűbb formában egymás
között kompromisszumot kötni a közösség lakóinak.
A fórumok utóbbi történetében talán
legaktívabb tanácskozás este fél nyolckor
ért véget.

Ricsike örült a Ladásoknak
 folytatás az 1. oldalról
Bordó Ladában érkezett a helyszínre Farkas
Ricsi a szüleivel, a sokaság félkörben állva, együtt
énekelve kívánt boldog
születésnapot a könnyekig
meghatódó fiatalembernek. Ezt követően a közel
száz Ladából álló konvoj
felvonult, tett egy kört a
várost átszelő főúton. Az
autós felvonulás élén a
Ricsit szállító Lada haladt.
Az utcákon sokan figyelték és integettek a színes,
nem mindennapi menetoszlopnak.
Visszatérve a kiindulópontra ki-ki átadta ajándékát, saját kézzel készített
tortát, egyedi autós relikviákat, játékokat, könyveket és temérdek jó kívánságot a születésnaposnak.
Megindító és megható volt látni az önzetlenül
összegyűlt embereket, akik
kizárólag azért jöttek el,
hogy egy élménnyel ajándékozzák meg és mosolyt
csaljanak Ricsike arcára.

www.jku.hu
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Közel kétszáz elsőéves a campuson
 folytatás az 1. oldalról
Bár már idén sikeresen elindult a
gyógypedagógia képzés levelező tagozata – melyre egyébként igen élénk volt
az érdeklődés – tervben van az elkövetkezendő évre a szak nappali formában
történő meghirdetése, valamint a mér-

het pályázni a pótfelvételi eljárás időszakában is.
Az intézmény mindemellett augusztus végéig várja a tanítói diplomával
rendelkezők jelentkezését az újabb műveltségi terület elsajátítására irányuló részismereti, szakirányú továbbképzésekre.

nök informatikus alapképzés is – tette
hozzá a főigazgató asszony, aki örömét
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
idén 13%-os emelkedés mutatható ki
a campusra jelentkezők számában. Míg
tavaly 800 jelentkezőből 127-et vettek
fel, ez évben 850 jelentkezőből közel
200 hallgató vesz részt a meghirdetett
képzéseken, melyekre egytől-egyig le-

A pótfelvételi eljárásban az EKE
Jászberényi Campusán óvodapedagógus, gyógypedagógia, tanító, csecsemőés kisgyermeknevelő, közösségszervezés
alapképzésre, valamint programtervező
informatikus felsőoktatási szakképzésre
várják a felvételizőket.
Bővebb információ az egyetem oldalán: https://jaszbereny.uni-eszterhazy.hu

A munka szeretete lelkesít

Oláh Lászlóné 90. születésnapját
ünnepelte hétfő délelőtt családja
körében. A jeles eseményen Tamás
Zoltán, a választókerület képviselője
nyújtotta át a miniszterelnök kézjegyével ellátott oklevelet és a színpompás virágcsokrot.
szabó
Immár Oláh Lászlóné is gyarapítja
városunk szépkorúinak körét, bár elmondása szerint még nem érzi magát kilencven évesnek. Beszélgetésünk során pedig
valóban korát meghazudtoló frissességgel
idézte fel a múltat, az idő során megszépült és a szívének kedves emlékeket.
Oláh Lászlóné Jászberényben született földművelő családban két bátyjával
együtt. A tanyán mindig volt tennivaló,
így nagyon fiatalon elkezdett dolgozni,
a tenni akarás és a munka szeretete végig kísérte egész életét. Tizenkét évesen
az iskola után a mezőgazdaságban helyezkedett el, majd cselédként is dolgozott. Később ipari tanulónak ment, ezt
követően felkerült Pestre, és a Patyolat
nevű cégnél helyezkedett el. Felidézte
a sok munkát, a rengeteg vasalni valót,
amit örömmel végzett. Azonban közel
egy év után új munkahelyet keresett és
négy évig egy férfi ruhagyárban dolgo-

zott. A Pesten töltött idő alatt ismerte
meg szeretett férjét Oláh Lászlót, akivel
hét év udvarlás után végül összekötötte
életét, és visszaköltöztek Jászberénybe.
Ekkortól mindketten a Hűtőgépgyárban helyezkedtek el, és huszonnégy
év után együtt mentek volna nyugdíjba is, de sajnos szeretett hitvese ezt
már nem élhette meg. Egy gyermekük
született, László, majd évtizedekkel később egy unokával, Krisztiánnal is bővült a család. Mostanra már megédesíti
a mama napjait Zsülien személyében a
9 hónapos dédunoka is, aki a családi
ünneplésen sokszor próbálgatta nagy
hangját, hol sírással, hol nevetéssel.
A mindig szorgalmas, dolgos kezű
nagymama a mai napig kitűnő szellemi frissességnek örvend, ám egy műtét
miatt már nehezebben mozog. A beavatkozástól eltekintve egész életét az
egészség, az aktivitás jellemezte, sosem
volt tartósan beteg. Bármit szívesen
megtanult és megcsinált, még a házépítésben is segített férjének. Szeretett
hímezni, horgolni, ennek a bizonyítékai mai is látszódnak a polcokon lévő
díszek alatt kiterített terítőkön. Az élni
akarás és az aktivitás hosszú éveket
adott az ünnepeltnek és bízunk benne,
hogy még sok-sok boldog év marad a
pihenésre is.
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Bontott ablakok

eladók
Jászberény Városi
Önkormányzat
ezúton tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Gróf Apponyi Albert
Általános Iskola épületéből
eltávolított, bontott műanyag
ablakok értékesítésre kerülnek.

Műanyag ablakok:
mérete: 185 cm x 250 cm
üvegezése: normál hőszigetelt,
hőszigetelt Ug=1.0 W/m2K
vételár:
felül fix, normál hőszigetelt
bruttó 30.000 Ft/db,
felül nyitható, normál
hőszigetelt bruttó 40.000 Ft/db,
felül nyitható, hőszigetelt Ug=1.0
bruttó 50.000 Ft/db.
Az ablakok megtekinthetők
- a készlet erejéig minden kedden 8-10 óra,
valamint csütörtökön 14-16
között a Gróf Apponyi Albert
Általános Iskolában
(Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 1).
Előzetes bejelentkezés és
bővebb információ kapható:
Jászberényi
Polgármesteri Hivatal
Bohár József
06-57/505-716

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

Tóásó Tibor

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

gyógyulás
otthon

Dr. Németh Ildikó
csecsemő-, gyermekgyógyász,
gyermek-tüdőgyógyász főorvos

Rendelési idő:

megbeszélés alapján.

Elérhetőség:

bejelentkezés minden nap
7-21 óra között
a 06-30/9961-143-as telefonszámon.
5100 Jászberény, Madách I. u. 4.

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

Polgárház

ELADÓ

Jászberényben
Internet: http://
sarkozyhaz.info

30 813-6877

Kiemelt fizetéssel felveszünk
középfokú műszaki vegzettséggel
rendelkező fiatal urat, és
gépbeállítóvá kiképezzük.

06-57/506-612

Pénzügyi asszisztens

Pozíció:
Feladatok:
• a cég pénzügyi és számviteli folyamatainak
adminisztratív ellátása
• számlázás, vevői számlák rendezése,
könyvelésre előkészítése
• kintlévőségek kezelése
• beszállítói számlák ellenőrzése,
utalásra előkészítése, iktatása
• kapcsolattartás külső könyvelővel,
kontrollinggal
• kimutatások, riportok készítése,
statisztikák vezetése
• az értékesítés és a vevőszolgálat
adminisztratív támogatása
Elvárások:
• minimum középfokú végzettség
• hasonló területen szerzett legalább
2 év tapasztalat
• külföldi beszállítókkal gyakorlatban
alkalmazható angol nyelvtudás
(e-mail és telefonos kommunikációhoz)
• képesség a terület önálló ellátására
• cég működését szem előtt tartó
pénzügyi tudatosság
• pontosság, ügyfélközpontú gondolkodás
• csapatjátékos, nyitott személyiség
• B kategóriás jogosítvány
Munkaidő: 6 vagy 8 órás,
egyműszakos nappali munkarend
Munkavégzés helye: Jászberény
Amit kínálunk:
• kiszámítható karriermodell
• rugalmas munkavégzés
• esztétikus, felújított munkakörnyezet
• fiatal, dinamikus csapat
• képzések, folyamatos fejlődési lehetőség
• 15 éves, jól struktúrált, stabil vállalati háttér
Jelentkezését
fényképes önéletrajz elküldésével
az info@chemplex.hu címre várjuk.
www.chemplex.hu

adjunktus
Dr. Tóth Zoltán szülész-nőgyógyász

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu

Szolnok, Szapáry út 31. 1/1. Tel.: 20/273-81-31

BŐRGYÓGYÁSZAT –
KOZMETOLÓGIA
Aknés, pattanásos bőr nemcsak a serdülőkorban,
hanem a felnőttkorban is egyre gyakoribb.
Rendelésemen korszerű külső és belső kezeléssel
történik a pattanásos bőr gyógyítása.

Dr. Szabó András
Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1.
K: 10.30-12.30 Cs: 15-19
Tel.: 06-20/461-3220
www.drszaboandras.hu

Olyan ajtót keres, amely nem
csak az otthonához illik, de a
saját, egyéni stílusát is tükrözi?
Ugyanakkor meleget és
maximális biztonságot nyújt
a családjának?

Ne keressen tovább!
Nálunk ezt is
megtalálja!
Kérjen ajánlatot
a minden igényt
kielégítő ALUHAUS
nyílászáróinkra!

Minőségi
megoldások,
elérhető áron!

Nagy Kft.

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

Egész évben a Kórház melletti Zöldségesből!

...minden, ami egészséges
és magyar!

Málna
folyamatosan
kapható!
06-70/215-9204 Ny.: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig.

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

Találkozunk
a Csángó Fesztiválon,
a kézműves részen!

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

akácméz
vásár!

/Csomor Családi
Méhészet

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

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

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

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

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.
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112 hírek
Balesetet okozott, továbbhajtott. A
jászsági rendőrök rövid időn belül elfogták
azt a jászberényi férfit, aki július 12-én,
Pusztamonostor külterületén egy motorkerékpárost akart előzni miközben a vele
szemben szabályosan haladó személyautó
visszapillantó tükrének ütközött. Letörte a
tükröt és betörte a jármű vezető oldali ablakát. A férfi megállás nélkül továbbhajtott
és nem győződött meg arról, hogy megsérült-e valaki. A rendőrök a férfit előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra,
ahol gyanúsítottként kihallgatták.
Lángolt a családi ház. Július 15-én,
vasárnap hajnalban kigyulladt egy körülbelül 120 négyzetméter alapterületű

lakóház Jászberényben a Felsőcsincsapart
utcában. A tűzeset során lángokban állt
az ingatlan tetőtere, valamint földszinti
helyiségei. A tűzesethez a város hivatásos
tűzoltóit riasztották, akik három vízsugárral eloltották a lángokat.
Bombával fenyegetőzött. Egy ismeretlen telefonált be a jászárokszállási
Rosenberger Magyarország Kft. vállalathoz
július 31-én, miszerint bomba van az épületben. A rendőrök az épületet kiürítették
és megkezdték a terület átvizsgálását. A
bombakutatók nem találtak robbanószert,
illetve robbanóanyagot, de a rendőrök
beazonosították a telefonálót és elfogták a
gyárban dolgozó fenyegetőzőt és társát. A
Jászberényi Rendőrkapitányság közveszél�lyel fenyegetés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben.

MEGHÍVÓ
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM A JÁSZBERÉNYI CLLD
PROJEKT MEGJELENT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAIRÓL
A Jászberényi Helyi Közösség Egyesülete

„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
és helyi közösségszervezés Jászberényben”
címmel valósítja meg közösség szerverezési projektjét Jászberényben.

Kiírásra kerültek az első pályázati felhívások,
mellyel kapcsolatosan tájékoztató fórumot tartunk.
A fórum keretében ismertetésre kerülnek a támogatható tevékenységek,
a lehetséges támogatást igénylők köre, az igénylehető források mértéke,
valamint a pályázatok benyújtási határideje.
A pályázati felhívások és a segédletek megtalálhatóak a www.jhke.hu oldalon.
Helyszín: Déryné Rendezvényház Jászberény, Lehel vezér tér 33.
Időpont: 2018. augusztus 8. (szerda) 16 óra
Program:
16:00-16:15 Köszöntőt mond: Hajnal-Nagy Gábor az egyesület elnöke.
16:15-17:00 Tájékoztató a pályázati lehetőségekről.
17:00-tól Kérdések és válaszok.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztatás Jászberény Város
Településrendezési Tervének módosításáról
A Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 11-ei ülésén
elfogadta Jászberény Város Településrendezési tervének módosítását a városi
piac (hrsz.:3938/2), az öregerdei tábor (hrsz.:18676/2), a hrsz.: 4647 (Horváth
Péter út) hrsz.: 4573, 4505, 4424/2 valamint a vasút által határolt gazdasági
területre (TREND Kft.) vonatkozóan.
Az elfogadott dokumentációk megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési irodáján (Jászberény, Lehel Vezér tér 18.).
Jászberény, 2018. július 26.
Szabó Tamás polgármester

facebook.com/
berenycafe
Folytatódik a nyári akció
a Jászberényi Termálfürdőben.
Augusztus hónapban
Mofetta (széndioxidos szárazfürdő)
kezelés esetén

kettőt fizet hármat kap akciót biztosítunk,
valamint vegye igénybe Talpmasszázsunkat
vagy Nyirokmasszázsunkat is.

Érdeklődni és
időpontot kérni:

5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel: 0657/412-108, 0630/942.

Ajándékozzon szeretteinek
vagy barátainak
egy hónapra vagy akár
egész nyárra szóló

egyéni vagy családi
bérletet, belépőt
Jászberényben a Városi Strandra vagy
a Lehel Strandfürdő és Uszodába.
Érdeklődni: Városi Strand és Termálfürdő
5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel: 0657/412-108
Lehel Strandfürdő és Uszoda
5100 Jászberény,
Gorjanc Ignác sétány 10.
Tel: 0657/415-267
Honlap: www.vvzrt.hu

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

www.jku.hu
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V. Kárpát-Haza konferencia
Ötödik alkalommal találkoznak a
kultúra és a gazdasági élet képviselői
a Kárpát-Haza Magyar Konferencia és
Üzletember Fórumon, a Csángó Fesztivál kapcsolódó programján, annak
reményében, hogy innovatív ötleteikkel, információcserével gyarapítják az
ágazatok közötti együttműködést. A
fórumnak ismét a Szikra Galéria ad
otthont augusztus 9 és 11 között.
munkatársunktól
Augusztus 9-én, csütörtökön 12
órától várják a vendégeket a galéria emeleti termében. Köszöntőt mond Szabó
Tamás polgármester és dr. György László
gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. A Hagyomány – Család
– Innováció alcímű háromnapos konferenciát Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár nyitja meg.
Délután 13 és 17 óra között Papp
Imre moderálásával az alábbi témákban
hangzanak el előadások: Új kulturális
és gazdasági dimenziók a Kárpát-medencében; Újkori közgazdasági és gazdaságpolitikai gondolkodás szerepe a
Kárpát-medencei gazdaságfejlesztésben;
A Kárpát-haza Klub szerepe a szellemi és

gazdasági kooperációban.
Vitaindítót kezdeményez dr. György
László, Fekete Péter, illetve Kádár Zoltán, a Nemzetpolitikai Államtitkárság
kabinetfőnöke. A kerekasztal beszélgetés
résztvevői jászsági és külhoni kulturális
gazdasági közösségek képviselői lesznek.
17.30-kor a Csángó Ház Táncsics
utca 2. szám alatti épületében nyílik a 30
év a moldvai csángók életéből című néprajzi video archívum.
Augusztus 10-én, pénteken 10 órától
17 óráig dr. Rédei István a CO-OP Star
Zrt. elnök-vezérigazgatója moderálja a
konferenciát, amelynek témái: Új gazdasági szemlélet és gondolkodás a munkaerőpiacon; Innováció, robotizáció a termelé-

kenység és a minőség javítása érdekében.
Az aznapi konferenciát lezáró kerekasztal beszélgetés szereplői ezúttal a
Kárpát-medencei magyar vállalkozói szövetségek és közgazdasági társaságok tagjai
lesznek.
Augusztus 11-én, szombaton 10
és 14 óra között zajlik a fórum Szőnyi
Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke vezetésével, ahol a
következő témákat vitatják meg: Az
egészségvédelem újkori formái a családban; A hagyományokra épülő családi
vállalkozások szerepe az őshonos lakosság
anyanyelvhasználatának, a szülőföldön
maradásnak és az identitás újkori formáinak megteremtésében.
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Foci és fesztivál kimerülésig
Az alattyáni sportpályán három napon át világosban rúgták a bőrt a
foci szerelmesei, este pedig dj-k adták az ütemet és sztárfellépők koncertjein tombolt a népes közönség.
Ez volt július 12 – 14 között a Jászság
egyik legnagyobb fesztiválja, melynek mottója is mindent elmond: Zsír
on the Fest egy életérzés! És tényleg!
duka
Mindennek az alapja a foci volt és
az először éppen 10 esztendeje megrendezett Zsíros kenyér focitorna, ami az
eltelt évek alatt egyre erősödött. Napközben ott akkor, már közel kétezren
vettek részt a rendezvényen, de este
nem volt semmi! Józsa Tomi, az egész
kitalálója és az időközben résztvevőből
szervezőtárssá előlépő Litkei Lóri, egy
balatoni fesztiválon fröccsözve találták
ki, hogy valami olyat ők is tudnának
szervezni. Egy merész húzással belevágtak és fesztivál szintre emelték az
eseményt. Valahogy így született a Zsír
on the Fest, amiből a 3-at rendezték az
idén, mely három napon és éjjelen át
zajlott. A szervezők a totálisan amatőr
alapú rendezvényből társadalmi eseményt formáztak, ahová a környékről
és az ország több részéről is eljönnek
nagyok és kicsik.
Kicsik is, hiszen csütörtökön több
korosztályban, kis srácok harcoltak a
labdáért és gólokért a gyerekfoci mini
vb keretében a Kis Zsíros kupákért.
Az idei fesztivál újdonsága volt a
Civil Falu, ahová az EKE Jászberényi
Campusa is kitelepült, ahol egyesületek,
szervezetek munkájába lehetett bepillantani, megismerni őket, részt venni

az általuk szervezet foglalkozásokon és
játékokban. Ilyen volt a Teqbell verseny
vagy a beerpong egyéniben és csapatban, szombaton pedig a főzőverseny is
itt zajlott, ahol Fehér Endre és cigányzenekara muzsikált a bográcsozáshoz.
Napszálltakor kezdett benépesülni a
fesztiváltér két helyszínen. A rendezők
által saját kézzel betonozott teraszon és a
nagyszínpad előtti arénában is dj-k forgatták lemezeiket. Az este sztárfellépője
mágikus szövegeivel varázsolta el a közönséget, elsősorban a csajokat és szinte
védjegye már, hogy mindig tesz valami
pluszt dalaiba, amitől azonnal tudható,
ő Horváth Tomi. Az éjszakában aztán
Newik nyomott olyan dalokat, amiknek
lelke van. Utána az Alattyánra már vis�szajáró, a magyar elektronikus tánczene
történetének megkérdőjelezhetetlenül
legnagyobb lemezlovasa, Sterbinszky mixelte a zenéket.
Másnap délelőtt újra foci, az amatőr ligában gyűrték egymást a csapatok
a Zsíros kenyér kupáért,(amit végül a
jászberényi Csizmaszár csapata nyert)
és a feljutásért a profi liga szombati
küzdelmeibe.
Késő délután már újra dj-k melegítették a fesztivál várva várt nagykoncertjére gyülekező nézősereget. Az
ország szócsövei, akik kőkeményen kimondják véleményüket és a zord valóságot fülbemászó dallamokkal ötvözik,
az ózdi és az újpesti fenegyerek közös
formációjának fellépése elsöprő sikert
hozott. Majka és Curtis és Ők (ahogy
nevezik a zenekart) kifogástalanul bánt
a közönséggel már a színpadra lépésük
első perceitől kezdve. Összekötő szövegeik is tökéletesre sikeredtek, hiszen a
srácok egy pillanatig sem hazudtolták

Ládi József emléktorna
Július utolsó hétvégéjén a III. Ládi
József Emléktornával emlékezett
meg a Jászberényi FC utánpótlás
szakosztálya fiatalon elhunyt egykori kiváló játékosáról, edzőjéről.
Pesti József
A kétnapos rendezvény első
napján az U14-es korosztály lépett
pályára. Sajnos nagyon sok csapat
lemondta idén a részvételét egyéb
okok miatt, így a hazai gárda mellett
csak két megyei csapat – a Szolnoki
MÁV és Törökszentmiklós – nevezett. A csapatok létszámát figyelembe
véve a rendezőbizottság úgy döntött,
hogy a nagy melegre való tekintettel
1x20 percet játszanak két körben. A
szombati tornát a Rideg Gábor által
irányított JFC nyerte meg három
győzelemmel és egy döntetlennel a

szolnokiak és a törökszentmiklósiak előtt. A gólkirály hat találattal a
berényi Gazsi Botond lett.
Másnap, azaz vasárnap az U15ösöknél – szintén kánikulában –, négy
csapat küzdött a kupáért. A Szolnoki
MÁV FC mindhárom ellenfelét legyőzve, imponáló 15-1-es gólaránnyal
végzett az élen. A képzeletbeli dobogó
második fokára a helyi rendező klub
fiataljai léphettek fel egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel. A legjobb mezőnyjátékosnak járó
különdíjat Bobák Attila kapta. 3. lett
Hatvan, 4. pedig Újpest.
A torna végén az okleveleket, serlegeket, és a különdíjakat Kisnémet
Albert utánpótlás-szakágvezető, Nagy
András, a HEB elnöke és Ládi József
özvegye adta át a csapatkapitányoknak, valamint a külön díjazott játékosoknak. (képünkön)

meg magukat, arról nem is beszélve,
hogy repertoárjuk mesterien lett összeválogatva. A rajongók szinte minden
nótát egy emberként dúdoltak a rapper
duóval. Persze a legnagyobb sikert a
klipekkel rendelkező dalok (Belehalok,
Nekem ez jár, Elvitted a szívemet, Csak
Te létezel) kapták, ezekben a percekben
szinte katarzis lett úrrá a helyszínen.
Egy szóval frenetikus volt! Mindez a
koncert végén Józsa Tomi szakállába is
került, amit a két rapper borotvált le.
Történt ez mindazért, mert a főszervező megfogadta leborotválja két éve növesztett ékes arcszőrzetét, ha közönséggel tölti meg a nagyszínpad előtti teret.
Sikerült, a szakáll lekerült.
A harmadik napon a legrutinosabbak a profi ligában villogtak és játszottak remek meccseket a végső győzelemért. Fővárosi csapatokat is leküzdve,
a jászsági labdarugókból álló Barátok
csapata győzött a megmérettetésen.
Ezen a napon a nők sem maradtak
mozgás nélkül, mert Rubint Réka pörgős és kőkemény alakreform edzésen
izzasztotta meg az résztvevőket.
Az utolsó estén az elektronikus zene
kiválóságai pörgették egymást váltva a
bakeliteket, köztük dj Flower (Voksán
Virág) a legdögösebb és leghíresebb női
lemezlovas. Tolta a zenéket energikus
szettjeivel dj Szecsei is, majd a jászberényi születésű, nemzetközi színtéren
is ismert és elismert Zare Kan minimál
stílusára lazulhatott a szép számú közönség.
A nap is melegen sütött már az
égen, mikor az after hangjai is elhalkultak és véget ért az idei Zsír on the Feszt.
Felejthetetlen napok záródtak, jövőre
tali, ugyanitt!

Gyógyító méhek
Mézet mentem vásárolni minap a Molnár méhészetbe, ahol az évtizedek óta
méhészkedéssel és több mint harminc
éve a mézvásár szervezésével is foglalkozó Molnár Györggyel és feleségével,
Editkével elegyedtem szóba.
d. g.
Kertjükben kis faházikó áll Gyógyítlak felirattal, melynek alsó részén található kaptárokból folyamatosan repültek ki
beszélgetésünk közben a méhek. Szorgalmasan nektárt kerestek, majd szálltak
vissza, hogy mézet készítsenek belőle.
Mi célt szolgál itt a méhészetben ez
a takaros kis épület? – tettem fel a kérdést Editkének.
Az apiterápiáról hallottál már? – kérdezett vissza, és én bevallom, tanácstalanul tártam szét a karomat. – Amikor a
méhek segítenek a gyógyításban – felelte,
majd a témában hiányzó ismereteimet
igyekezett pótolni.
Az apiterápia, – a méhek és a méhészeti termékek gyógyító hatása az emberi
szervezetre, – története az ősidőkre nyúlik vissza. Azt szinte mindenki tudja,
hogy a méz nagyon fontos alapélelmiszer,
természetes antibiotikumként is számon
tartjuk. Azt viszont már jóval kevesebben
tudják, hogy a méz mellett a méhpempő, a propolisz, a virágpor és a viasz felhasználása is igen sokrétű. Természetes
formájukon túl készülnek belőle kenőcsök, tinktúrák, oldatok. Rendszeres fogyasztásuk segíti az egészség megőrzését
és az immunrendszert is erősíti. A méhek
munkájának gyümölcseit pedig nem csak
fogyasztani érdemes, de belélegezni is, ez
a kaptárlevegő terápia. A házikóban ennek jótékony hatásaiban lehet részesülni.
A Molnár házaspár megmutatta a

Gyógyít-lak ízlésesen berendezett szobácskáját, melyben egy fekhely van kialakítva. Ez alatt, befelé szúnyoghálóval
védett térben, található négy méhkaptár, melyekben több ezer méhecske él és
szorgoskodik teljesen steril, higiénikus
környezetben. Ez a propolisznak köszönhető, amivel a kaptárok oldalát tapasztják
be. A kaptárokból kiáramló levegőt használják alternatív módszerként betegségek
gyógyítására. Főleg légúti megbetegedéseknél, asztmás állapotok javítására, hörgő- és nyálkahártya gyulladások csökkentésére kiváló.
A kaptárlevegő terápiánál tehát a méhek maguk ventilálják a levegőbe apró
szárnymozdulataikkal a méz, a propolisz,
a méhviasz mikroszkopikus méretű részecskéit, ezért is érezhető kellemes illatuk – mondta el Editke, aki szerint egy
harmincperces, egy órás bent tartózkodás
enyhítheti a beteg panaszait.
Fontosnak tartotta megemlíteni még,

hogy a kaptárlevegő mellett a több ezer
méhecske szárnyai által keltett vibráció,
az így produkált biorezgések is segítik,
serkentik a gyógyító hatást. Van, akinek
a fejfájása múlik el tőle, más ízületi gyulladásra alkalmazza, de allergiás panaszok,
szív- és érrendszeri megbetegedések kiegészítő kezeléseként is hasznos lehet.
Minden élőlény egyedi biorezgéssel
rendelkezik, embereknél 7,38 Herz ennek szükséglete és ez nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy az immunrendszer megfelelően működjön. Ha alacsonyabb a rezgésszint, abban az esetben a szervezet öngyógyulási folyamata nehezebben indul
el, ennek fokozásában segít a méhek által
kibocsájtott biorezgés, ami a méheknél
190-250 Herz lehet.
A kaptárlevegő és a biorezgés erősítik egymást. Egy ilyen gyógyító térben
töltött idő után kipihentnek, energikusnak érezzük magunkat, emellett még a
szorongásainkat is csökkenti – árulta el
tapasztalatait Editke.
Eddig a kezelések során sem mellékhatás, sem túladagolás, sem allergia, sem
pedig más túlérzékenység nem jelentkezett, amelyet ki lehetne emelni.
A családi igények kielégítésére gondoltak elsősorban, mikor a Gyógyítólakot kialakították, de aztán úgy döntöttek, hogy segítenek a betegségekkel
küzdőknek és megpróbálják a lehető
legtöbbet kihozni a méhek gyógyító, jótékony tulajdonságaiból. Céljuk nem a
haszonszerzés, aki szükségét érzi, keresse
fel őket!
Többet megtudhat minderről a mézvásáron, augusztus 4-én, szombaton 9
óra 30 perckor, amikor „Kaptárlevegő,
biorezgés és méhméreg terápia gyógyhatása tapasztalatból”címmel tart előadást
Mezei Attila gyergyószentmiklósi méhész, aki húsz éve szenved szklerózis multiplex betegségben és állapota ez idő alatt
nem romlott, hanem javult a méheknek
köszönhetően.
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Ízlett a Paprikás csirke
Szerelemmel, humorral, énekkel,
tánccal alaposan megfűszerezett előadást kapott „vacsorára” a Szabadtéri
Színpad közönsége július 27-én este.
A Paprikás csirke avagy Stex és New
York című zenés vígjátékot a Gergely
Theáter szereplőgárdája tálalta a Déryné Deszkáin nyári színházi sorozat
záró darabjaként.
demeter
Az előadás kezdete előtt Gergely Róbert a színtársulat vezetője köszöntötte a
közönséget majd elmondta: több, mint
hetvenöt esztendeje mutatták be ezt a
darabot Magyarországon, az Andrássy úti színházban, a főbb szerepekben
Gombaszögi Ellával, Kiss Manyival és
az akkori korszak nagyjaival, aktualitásából azonban mit sem vesztett. A
téma alapkérdés napjainkban is, hiszen
rengeteg vállalkozó gondja a pénzszerzés, üzlete fejlesztéséhez, ötletei megvalósításához. Korábban Gergely Róbert
is játszotta a darabban Guszti, az inas
szerepét és úgy gondolta, rendezőként
is színpadra állítja a Paprikás csirkét,
megtoldva egy alcímmel: Stex és New
York.
A paprikás csirke nemzeti eledelünk, igazi hungarikum, kétségtelen, hogy e szót hallva mindannyian
egy finom ételre gondolunk. Azok a
gourmandok, akik szeretik a hasukat,
és szeretnek nevetni, nem egy elsózott, vagy alulfűszerezett, hanem egy
könnyű, mégis tartalmas paprikás
csirkét „fogyaszthattak” el. A recept
sem titkos: vegyünk egy házaspárt,
Forgácsékat, akik konzervgyárral bírnak, ámde tőkére volna szükségük.
Elmaradhatatlan hozzávaló, mely megadja a pikáns, csípős ízt, az anyós. A
fűszerezéshez szükséges egy angolul
beszélő inas és egy szerelmes, kikapós
szobalány, meg egy „kevés” professzor.

Forralás után hozzáadjuk a poénokat,
dalokat, táncokat, és amikor megérkezik a pénzes Mr. Kenedy és lánya,
Lilian, megterítünk. De nem szabad,
hogy tizenhárman üljék körbe az asztalt, hisz az szerencsétlenséget jelent! A
történetben ez az egyik fő bonyodalom,
így aztán bővíteni kell a társaságot. Az
angolul beszélő inas hirtelen igazgatóvá
avanzsál, akibe belehabarodik az amerikai tőkés szépséges lánya. Ezen igen
fölpaprikázódik a naiv, de könnyűvérű
szobalány, akiből kicsit később szintén
vacsoravendég lesz.

Szolid, látványos táncgála
 folytatás az 1. oldalról
Az elbűvölő ruhák, a látványos elemek megalapozták a gála hangulatát, és a
későbbiekben is ez jellemezte a táncestet.
Oláhné Molnár Anna, a LehelMelody TSE elnöke köszöntötte a szép
számmal érkezett szülőket, rokonokat és
érdeklődőket. Elmondta, hogy éppen 24
évvel ezelőtt, az első Társastánc Gálának
adott otthont az Ifjúsági Ház, majd a
nagy érdeklődésre való tekintettel a Bercsényi Sportcsarnok, végül pedig a Szabadtéri Színpad lett a rendezvény állandó
helyszíne. Az idei szolidabb körülmény
annak köszönhető, hogy az egyesület
táncosai közül többen érettségi előtt álltak, így a tanulás miatt szeretett hobbijuk
és a próbák háttérbe szorultak. Ennek
ellenére idén sem maradhat el a szeptembertől idáig begyakorolt koreográfiák bemutatója. Molnár Anna – előrebocsájtva
a jövő évi rendezvény sajátosságát –, elmondta, hogy 2019-ben az egyesület 50
éves fennállását és a táncgála 25. évfordulóját is megünneplik.
Ennek tükrében talán még izgatottabban lépett színpadra az egyesület
utánpótlás csapata, akik virágkeringővel
örvendeztették meg a közönséget. Őket
Bencsik Gergő és Sándor Szilvia, az est
vendégtáncosai követték angol keringővel. Az összeszokott páros mozdulatai
csakúgy vonzották a szempárokat, több
fellépő az ajtóból kukucskált, onnan nézték a profik lépéseit.
Az elegáns mozdulatsorok után
kissé bohókásabb koreográfiával, a
Charleston formációval idézték meg a
20-as évek hangulatát az egyesület ha-

ladó táncosai. Nem maradhatott ki a
felhozatalból a tangó, a bécsi keringő, a
polka, és a fülbemászó dallamokat ígérő Mary Poppins formáció sem.
Az est második részében a tüzesebb,
latin táncok hódítottak, így láthattunk
mambó, jive, cha-cha, rumba táncokat
is. Bencsik Gergő és Sándor Szilvia A

A családhoz kellett egy házaspár,
egy olyan közkedvelt duó, amelynek
tagjaira az egész ország férj-feleségként
tekint egy teleregény jóvoltából. A két
népszerű színész, R. Kárpáti Péter (Forgács úr) és Csomor Csilla (a Forgács
villa úrnője), újra együtt játszottak,
ezúttal nem a televízióban, hanem a
színpadon. Hozzájuk csatlakozott két
igazi klasszis, Csonka Zsuzsanna (Forgács anyósa) és Heller Tamás, (Mr.
Kenedy) valamint a ravasz inast játszó
Szabó Máté, aki gyárigazgatóként igazi gentlemant alakított a szerelemben,
szenvedélyben, dalban, humorban és
eleganciában bővelkedő előadásban. A
darabból kiderült az is, hogyan civódik
egymással a házsártos anyós és veje,
amiből aztán a legjobb poénok születtek; miként viszonyul egymáshoz a
família és a vendégek, illetve a cselédek
és a munkaadóik, és ők mindannyian
hogyan „bolondulnak meg” a pénz
gondolatától.
A végére minden megoldódott így
vagy úgy, miközben hamisítatlan magyar fűszerként többször felcsendült
Fényes Szabolcs zenéje és megannyi
slágere, mint például a Fogj egy sétapálcát. Néhány jóllakott ínyenc az előadásról hazafelé tartva talán dudorászta
is őket, jelezve: elégedett a „vacsorával.”
latin és B standard magyar táncbajnokság dobogósaitól bőven lehetett tanulni, hiszen az utóbb felsorolt táncok
nagymesterei.
Az érzéki és a könnyed mozdulatsorok találkozása feltüzesítette a hangulatot, amit a záró Latin Mix tett teljessé.
Molnár Anna és tanítványai ezúttal is
kitettek magukért, jövőre pedig még
látványosabb jubileumi gálával várják
az érdeklődőket.

www.jku.hu
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Programajánló
● XXXI. Nemzetközi Mézvásár és
Méhésztalálkozó
Augusztus 4-én szombaton 8
órától nyílik hazánk legnagyobb
méhészeti rendezvénye, ahol széles választékban megtalálhatóak a
mézből készült termékek, méhészeti eszközök a kiállítók és az árusok
jóvoltából. A szakmai előadásokon
túl családi programokkal (bemutató, vetélkedő, gyermekműsor,
koncert, tombolasorsolás) is várják
a látogatókat a Bercsényi úti Sportcsarnokban és annak udvarán. 9.30
Mézkirálynő és kísérete és a Mézlovagrendek felvonulása a városban. 10 óra Ünnepélyes megnyitó.
10.40 Mézkirálynő jelöltek felvonulása. 12 óra Zenebona Társulat
gyermekműsora. 13 óra Soltész
Rezső előadóművész műsora. 14.30
Mézkirálynő koronázása. 15 óra
Tombolasorsolás.
● IV. Kürt Emlékezete íjászviadal
és találkozó
Augusztus 4-én, szombaton 8:30tól íjászverseny részesei lehetnek az
érdeklődők az Állat- és Növénykert
mögötti Zagyva ártéri erdeiben. A
rendezvény keretében összemérik tudásukat és felkészültségüket húsz cél
leküzdése során a hagyományőrző
íjászok. Ehhez pusztai merev szarvú
íjakat és favesszőket használnak majd.
● Porcinkulai búcsú
Augusztus 5-én, vasárnap 10 órától Porcinkulai Búcsúra várják a híveket a Barátok templomába.
● A hónap műtárgya
Augusztus 8-án, szerdán 17 órától
Makay József tájképfestészetének egy
nagyszerű darabját, a Patakpart című
farostra készült olajképét Farkas Edit
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgató asszonya mutatja be. Ezt
követően kötetlen beszélgetésben
vehetnek részt a festőművész pályájáról, alkotásairól a Szikra Galériában.
● Csángó Fesztivál augusztus 7 - 12.
Augusztus 7-én, kedden 20 órától a Csángó Fesztivál nyitó rendezvényén újra látható a Jászok
– történelmi dal – és táncjáték, a
Szabadtéri Színpadon, mellyel az
alkotók célja, hogy bemutassák a
jász nép összetett és izgalmas történetét, végighaladva a történelem és
az alkotók képzelete rajzolta úton a
feltételezett valamikori őshazájuktól
napjainkig.
● Magyar Táncház
Augusztus 7-én, kedden 21 órától a Víz utcában, a Jászság Népi
Együttes székházában Magyar Táncház várja a népi táncok kedvelőit.
● Csángó Fesztivál Megnyitó
Augusztus 8-án, szerdán 20 órától
kezdődik a Csángó Fesztivál ünnepélyes megnyitója a főtéren felállított színpadon, majd ezt követően
a Folk Világ Gálaműsorban mutatkoznak be a fesztiválra meghívott
vendég tánccsoportok.
● Boka Gábor színtársulat előadása
Augusztus 8-án, szerdán 21 órától a Víz utcában, a Jászság Népi
Együttes székháza előtt felállított
színpadon a Boka Gábor színtársulat előadásában kerül színre Háry
János mulatságos története.
● Somnakaj – Gypsy musical
Augusztus 9-én, csütörtökön 20
órától a roma kultúra bemutatását
láthatjuk másképpen, mint megszokhattuk a Somnakaj – Gypsy
musicalben a Szabadtéri Színpadon.
A darab a roma kultúrát nem csupán önmagában, elszigetelt valóságában mutatja be, hanem mint az
európai kultúra részét.

● Széki Tánchistóriák
Augusztus 9-én, csütörtökön 21
órától a Széki Tánchistóriák előadás
látható a Főtéri színpadon.
● Éjszakai koncert – Pál István
„Szalonna”
Augusztus 9-én, csütörtökön 23
órától
„Népzenei hangulatok”
címmel Pál István „Szalonna” és
bandája zenél a Víz utcában, a Jászság Népi Együttes székháza előtt
felállított színpadon.
● Fölszállott a páva – Gálaműsor
Augusztus 10-én, pénteken válogatás látható a népszerű televíziós vetélkedő felnőtt és gyermek közreműködőiből a Szabadtéri Színpadon.
● Éjszakai koncert - Zűrős Banda
Augusztus 10-én, pénteken 23
órától “Magyar és balkáni zene, határok nélkül” a Zűrös Banda koncertje a Víz utcában, a Jászság Népi
Együttes székháza előtt felállított
színpadon.
● Folkmise
Augusztus 11-én, szombaton 10
órától szentmisével emlékeznek
Lőrinc Györgyné Hodorog Luca
moldvai csángó énekesre a Nagyboldogasszony Római Katolikus
Főtemplomban, ahol a mélyen vallásos moldvai és gyimesi csángókon
kívül részt vesznek a fesztiválra érkező külföldi nemzetek, nemzetiségek képviselői is.
● Táncforgatag
Augusztus 11-én szombaton 17
órától látványos zenés táncos felvonulás részesei lehetünk a főtéren
zajló Táncforgatagban, ahol közel
800 fő közreműködik a színes kavalkádban.
● „Csuhaj ez a szegelet”
Augusztus 11-én, szombaton 19
órától a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola táncos növendékeinek
gálaműsorát láthatjuk „Csuhaj ez a
szegelet” címmel a főtéri színpadon.
● Magyarság Hangja
Augusztus 11-én, szombaton
20.30-tól moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, magyarországi hagyományőrző táncosok, énekesek,
zenészek gálaműsora a főtéri színpadon, ahol a Magyarság Hangja
műsorában nemzeti összetartozásunk, hagyományaink továbbadása
mutatkozik be.
● Éjszakai koncert - Parno Graszt
zenekar
Augusztus 11-én, szombaton
23.30-tól „Amikor csak tehetem”
a Parno Graszt zenekar koncertje a
Szabadtéri Színpadon.
● „Ha bemegyek a Lehel szállodába…”
Augusztus 12-én, vasárnap 17
órától „Ha bemegyek a Lehel szállodába…” címmel jászsági lemezbemutató Pál Mihály és a Dobroda
zenekar közreműködésével a főtéri
színpadon.
● Viszontlátásra Jászberény
Augusztus 12-én, vasárnap 20
órától a Csángó Fesztivál záró eseménye, a Viszontlátásra Jászberény
műsorában „Csángó Menyekező”
moldvai csángók műsora, továbbá
külföldi együttesek és hagyományőrző táncosok zenészek gálaműsorán
tapsolhat a főéri színpad közönsége.
● Tűzijáték
Augusztus 12-én, vasárnap 22.30tól fesztiválzáró tűzijáték a város főterén
● Nagyboldogasszony búcsú
Augusztus 12-én, vasárnap 10
órától Nagyboldogasszony búcsúra
várják a híveket a Római Katolikus
Főtemplomba.
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Rakja a nap a tüzet erősen
Marad a kánikula 30-35 fokos maximumokkal. A pénteken érkező szeles
idővel csökken a forróság, de így is
28-33 fokos melegekre kell számítani.
Hétvégén közepesen felhős lesz az ég,
csapadék nem várható. Jövő hét elején
néhány órára megnövekszik a felhőzet,
és akár zápor, zivatar is előfordulhat.
Augusztus 4-én Jósló Domonkos
napja. Ha Domonkos napján meleg
van, akkor télen hideg lesz, vagy ha
Domonkos napján hideg van, akkor
enyhe télre számíthatunk.

Strandröplabda Kupa forróságban
Július utolsó hétvégéjén nyolc csapat részvételével – első alkalommal
– rendezett strandröplabda kupát
a J.V.V. Nonprofit Zrt. a felügyelete
alatt lévő Lehel Strandon.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
augusztus 2. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

augusztus 3. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

augusztus 8. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 4. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 9. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

augusztus 5. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 10. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 6. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 11. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

augusztus 7. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 12. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
augusztus 4. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

2018. augusztus 2.

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.

Július 28-án és 29-én Jászberényben a külső strandon a fürdőzők egy jó
hangulatú amatőr standröplabda bajnokság küzdelmeibe is bepillanthattak.
Az esemény ötletgazdája a J.V.V. Nonprofit Zrt. kontrolling vezetője volt.
– Sok éven keresztül aktívan röplabdáztam, és adta magát a gondolat,
hogy rendezzünk egy strandröplabda
kupát, hiszen itt a nyár, csodálatos a
környezet a kinti strandfürdő területén, valamint adott a pálya és a víz
közelsége is. – mondta Kalics József. Az
ötlet kivitelezése mindenképpen a Lehel SC egykori NB I-es játékosának, az
amatőr Nyuszi Kupák jászberényi szervezőjének köszönhető.
- Nem volt egyszerű összeszervezni
a nyolc csapatot, hiszen nagyon sokan
nyaralnak, meg a strandröplabdát négy
fővel nem igazán szokták játszani. De
azért sikerült! A csapatok felét helybéliek alkották a többi gárda meg vegyes,
azaz más városokból is érkeztek játékosok és elmondható, hogy végül is jó
hangulatú társaság szállt harcba a nagy
melegben. – nyilatkozta Nagyné Szathmári Katalin.
A csapatok összetétele vegyes volt,
olyan hölgyek, urak léptek pályára,
akik szeretik ezt a sportot. Aktív röp-

Cigándon kezd a JFC
A labdarúgó NB III Keleti csoport
2018. évi őszi sorsolása:
Augusztus 4., szombat 17 óra Cigánd – JFC; augusztus 11., szombat
17 óra JFC – Gyöngyös; augusztus 18.,
szombat 17 óra JFC – Tállya; augusztus 25., szombat 17 óra Füzesgyarmat
– JFC; szeptember 1., szombat 16 óra
JFC – Sajóbábony; szeptember 9., vasárnap 16 óra Eger – JFC; szeptember
15., szombat 16 óra JFC – Salgótarján;
szeptember 29., szombat 15.30 óra
Debreceni EAC – JFC; október 6.,
szombat 14.30 óra JFC – Putnok; október 13., szombat 14.30 óra Szolnoki
MÁV FC – JFC; október 20., szombat
14 óra JFC – Tiszaújváros; október 28.,
szombat 13.30 óra DVTK II. – JFC;
november 3., szombat 13.30 óra JFC
– Nyírbátor; november 11., vasárnap
13.30 óra ESMTK – JFC; november
17., szombat 13 óra JFC – Sényő FC;
november 24., szombat 13 óra JFC –
Cigánd (előrehozott 1. tavaszi forduló)

labdások közül csatasorba állt Pintér
Andrea és a JRK edzője Makai Péter
is. Sőt a JRK egykori játékosa Németh
Molnár Zsuzsanna is, aki még szülési
szabadságon van ugyan második gyermekével, de ő is élt a lehetőséggel, hogy
újra pályára lépjen. Mint elmondta, kicsábította a férjét is és még két jó barát tett eleget a hívó szónak és máris
sikerült egy csapatot alakítaniuk. Azt
is megtudtuk Zsuzsitól, hogy az első
gyermek után még úgy gondolta vis�szatér sikerei színhelyére, de végül is
inkább egy második gyermek mellett
döntött. Így aktív pályafutását befejezte, már csak amatőr tornákon vesz
részt. A kosárlabdások csapatkapitánya
Cseh György is kipróbálta magát, azaz
e két napon át sportágat váltott. Mint
élsportoló természetesen a játékot is

komolyan vette, és mint mondta nekik
számított az eredmény is.
Nos, vasárnap délután az eredményhirdetéskor a Pintér Andreát is soraiban
tudó Homokvihar együttese örülhetett
a legjobban, ők lettek a J.V.V.N. Zrt.
Strandröplabda Kupa győztesei. Megelőzve egy Jászberény, Veresegyháza,
Gödöllő, Székesfehérvár vegyes csapatot, és a másik jászberényi Optimum
gárdáját. A rendező Zrt. jóvoltából még
egy-egy különdíjakat is átadtak. A legjobb női játékos Görbe Szilvia lett, míg
a legjobb férfi játékosnak járó ajándékot
Makai Péter vehette át.
Ez volt tehát az első Strandröplabda Kupa, de a J.V.V.N. Zrt. vezetése
hagyományt szeretne teremteni, és ha
lesz rá érdeklődő, a következő nyáron is
meg kívánják rendezni a tornát.

Focisták találkozója

Július utolsó szombatján 36 év után
találkozott újra a Jászberényi Vasas
1982-es ifjúsági csapata.
pesti
Egy jól sikerült kispályás mérkőzéssel a műfüvön, és a kötelező
„harmadik félidővel” sikerült felele-

veníteni az akkori derbyket, az azóta
eltelt időszakot sok-sok élménnyel és
„zrikával”. Igaz, a felszedett kilókkal a
mozgás már nem egészen hasonlított
a régihez, de a lelkesedés most sem
hagyott alább. A Vígh Tibor által vezetett csapatból – a főszervező Beszteri
Józsefnek köszönhetően –, majdnem
mindenki megjelent.

Jól hajtottak autósaink
A jászberényi autósok július 21-én, Kalocsán vettek részt az Országos 1.
Reptér Szlalom Kupán,
ahol – szokásukhoz híven
–, eredményesen szerepeltek. Bárkányi Alex VW
Polóval, a 1400 ccm alatti
(széria) S2 kategóriában
3. helyezett lett. Taczman
Zsolt Citroen Saxo VTS
kocsijával a 1401-1600
ccm közötti S3 kategóriában 2., míg Kaposznyák
Mihály ugyanilyen márkájú autójával első lett.
Tóth József a (tuningolt)
T3 1401-1600 ccm közötti
autók versenyében szintén
első helyezést ért el Lada
2107 kocsijával.

