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Környezetünk tisztaságáért!

Április havi ajánlónkból városunk
legfontosabb kulturális- és
sporteseményeiről tájékozódhatnak.
Programok a 6-7. oldalon

A szemetelés és a szelektív gyűjtés
problémáiról Szöllősi Szilviát, a
Közterület-felügyelet vezetőjét kérdeztük.
Interjú a 3. oldalon

Változatok egy életműből

A Szikra Galéria Időszaki kiállítások
sorozatában Molnár László válogatott
képeiből látható tárlat április 2-ig.
Írás a 11. oldalon
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Napfényes bejárás, viharos fórum

Bemutatkoztak
a jövő tudósai

Ferencvári Csaba, az ötös számú választókerület önkormányzati képviselője szerdán délután tartotta a
Szentkúti térről induló körzeti bejárását, majd a kórház ebédlőjében
a nagy érdeklődésre számot tartó lakossági fórumot.

Negyedik alkalommal adtak lehetőséget térségünk ifjú tehetségeinek, hogy tudományos előadásaik
révén bemutathassák nívós szakmai
tevékenységüket. A Jászsági fiatal
értelmiségiek konferenciáján többek között mezőgazdaság, orvostan,
valamint mesterséges intelligencia
témakörökben szolgáltak információval a jövő kutatói.

Kárpáti Márta
Kellemes napsütésben indult a délután négy órára meghirdetett bejárás
a szépen felújított Szentkúti térről. Itt
rögtön szemügyre vehettük a közelmúltban kerékpárúttal bővített Mária
utcát a kialakított parkolókkal. A kerékpárút létrehozásával biztonságossá
vált a nagy forgalmú úton a közlekedés, és mindezzel együtt megoldódott
az eddig szabálytalanul haladó kerékpárosok helyzete, akik az egyirányú
fogalmirendet figyelmen kívül hagyva
kerekeztek a Mária úton a város felé.
A Közút tulajdonában lévő út teljes
felülete hamarosan új aszfaltburkolat
kap majd, illetve a parkba közvilágítás
bővítését tervezi a képviselő.
Innen a Gát utca irányába haladt
tovább a bejáráson részt vevők csoportja. A Csók hídja – Gát utca – Attila utca ölelésében található kis liget is
rekonstrukcióra szorul, amely a terület
rendezésével, parkosításával hamarosan

Kazsimér Nóra

megvalósul – ígérte Ferencvári Csaba.
A hangulatos Gát utcán sétálva a képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az
évekig gondot okozó vízátemelőből érkező bűzt sikerült megszüntetni, így az
már nem zavarja a lakókat. Az utcában
a gátoldal megerősítése a következő feladat. A következő problémás helyszín
a Szent Imre herceg út kis boltja volt,
ahol az üzlet tulajdonosa adta elő parkolással kapcsolatos gondjait a képviselőnek és a polgármesternek. Elmondta,

hogy a kerékpársáv felfestése miatt a
bolt előtt megszűnt a parkolási lehetőség, kérte a városvezetést valamilyen
megoldás megkeresésére. A polgármester kifejtette, hogy első a kerékpárosok
biztonsága, de megígérte, hogy megvizsgálják a helyzetet és felmérik a lehetőségeket.
Utunkat a Rét utcán folytattuk,
ahol a járda melletti csúnya lánckorlát szúr szemet a környék lakóinak.
Ferencvári képviselő tájékoztatott,

Perzsa újév Jászberényben Győzelem
Iráni művészeket és Gholamali
Rajabi Yazdit, az Iráni Iszlám Köztársaság budapesti nagykövetét láttuk vendégül péntek este a Főnix
Fészekben a perzsa újév alkalmából.
kárpáti
A megjelenteket Berec Zsolt a műsorszervező Jászkerület Kft., Szabó
Tamás polgármester a város nevében
üdvözölte. – Ritka alkalom, amikor kultúreseményen a polgármester

szót kap. A mai rendezvény egyrészt
egzotikuma, másrészt testvérvárosi
kapcsolataink mivolta miatt válik
különlegessé. A rendezvénynek, ahol
iráni muzsikusok kalauzolnak saját
kultúrájuk világába, alapja a testvérvárosi kapcsolat, apropója pedig a perzsa
újév – mondta Szabó Tamás, majd a
nagykövetet és munkatársait, illetve
valamennyi vendéget a műsor és az azt
követő gasztronómiai csemegék élvezetére invitált.
folytatás a 11. oldalon 

áldozattal

Ismét 3:0-ra győztünk, ráadásul
idegenben, a Budaörs vendégeként.
Győzelmünk ellenére azonban nem
lehetünk felhőtlenül boldogok, hiszen súlyosnak tűnő sérülést szenvedett Petőváry Panni.
Budai Levente
Kimondottan jól kezdtek a budaörsiek ellenünk, néhány percnyi játék
után 13-9-re is elléptek tőlünk a Pest
megyeiek. Érezhetően felpaprikázott
bennünket, hogy a Budaörs irányította a játékot, 15-14-es hazai előnynél
pedig Petőváry Panni és Anastasiia
Malysheva jutott nálunk szóhoz, s
Oksana Yakovchuk leütésével – egy
labdamenet erejéig – már mi vezettünk 16-15-re. 16-16-nál sajnos lenn
maradt a parkettán Petőváry Panni –
csak remélni tudjuk, hogy nem sérült
meg olyan súlyosan a bokája, mint
ahogy látszott.
folytatás a 12. oldalon 

hogy a keskeny járda és a nagy gyalogos
forgalom szükségessé teszi a valóban
nem túl esztétikus biztonsági eszköz
jelenlétét. A közelben lakó panaszos a
biztonságos kilátást akadályozó sövényekre hívta fel a figyelmet, valamint
kérte, hogy a kerékpársáv felfestését a
kapubehajtóknál szaggatott vonallal jelöljék. A kórház előtt az óriásira nőtt
nyárfák okoznak gondot levélhulláskor, virágzáskor.
folytatás a 2. oldalon 

A napjainkra jászsági vándorkonferenciává avanzsált eseményt 2017ben szervezte meg első alkalommal
dr. Turjányi Sándor, a Debreceni
Egyetem nyugalmazott tanára, aki
akkor még csak jászfelsőszentgyörgyi
fiatalokat hívott meg a tudományos
tanácskozásra. Az idei, tíz előadóval
meghirdetett alkalomnak Jászjákóhalma polgármesteri hivatala adott
otthont március 23-án, szombat délután. A község elöljáróit, az értékelő
zsűri tagjait, valamint a megjelenteket Baranyiné Csomor Katalin szervező köszöntötte, majd átadta a szót
Pócs János országgyűlési képviselőnek, aki beszédében a fiatal generációkat érintő társadalmi problémákról
tett említést.
folytatás az 5. oldalon 

Élet írta könyvek
A tavaszi Jó Szó est vendége Sass
Sylvia, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar opera-énekesnő volt, aki
könyvei kapcsán útkeresésről, újrakezdésről, az élet szépségeiről osztott
meg inspiráló gondolatokat.
kazsimér
A magyar katolikus rádió szerkesztő-riportere, Kékesi Enikő vezette a
meghitt hangulatú beszélgetést, melyet
megtisztelt jelenlétével a Jó Szó Esték
megálmodója és egyben az énekesnő
könyveinek szerkesztője, Balázs Zsuzsanna is.
London, Los Angeles, Tokyo és
Róma után most városunkban köszönthettük Sass Sylvia művésznőt, akiről a
tényszerű bevezetőből kiderült, hogy
már 25 esztendőnyi karrier, 47 főszerep
és 30 kiadott lemez van a háta mögött.
Az elismerésre méltó alkotói tevékenység mára kiegészült az irodalom műfajával, köszönhetően a négy kiadott
könyvnek, melyeket – ahogy a szerző
fogalmazott – az élet írt, a fehér lapokat
az évek során maga az idő firkálta tele.

Honlapunkon elérhetőek a Jászság hírei
táblagépen és okostelefonon is.

www.jku.hu www.berenycafe.hu

Amikor az ember naplót vezet, a
legféltettebb titkait írja le, a megélt valóságot, az álmait, vágyait, amire emlékezni szeretne. Emlékezni a jelenben a
jóra, a szépre, megörökíteni a történéseket, mint egy képet, hogy aztán évek
múlva, amikor újra kézbe veszi, lássa,
hogy honnan hová jutott.
folytatás a 11. oldalon 

Fotó: Szalai György

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Tájékoztató az ASP adószakrendszer bevezetéséről,
az elektronikus ügyintézés változásáról és a
talajterhelési díj bevallási, fizetési kötelezettségről
Tisztelt Adózók! A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási
Irodája ezúton tájékoztatja önöket
arról, hogy 2019. március 13. naptól önkormányzati adóhatóságunk
is csatlakozott a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 114. § (2) bekezdése szerinti,
a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai
hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus
információs (Application Service
Provider) ASP rendszerhez. A munkatársak szakmai felkészítését és a
csatlakozás koordinálását a Magyar
Államkincstár Jász-Nagykun Szolnok Megyei Igazgatósága végezte.
Az önkormányzati ASP szolgáltatás
bevezetésével egyidejűleg megváltozott
az elektronikus ügyintézés menete. A
csatlakozás előtt használt Elektronikus
Adó Rendszer a régi ONKADO rendszerrel volt kapcsolatban, az abból kinyert adatok szolgáltattak információt
a bevallásokról, az adóztatott vagyontárgyakról, a számlatörténetről, a befizetésekről stb. Az ASP rendszer bevezetésével megszűnt az Elektronikus Adó
Rendszer és az ONKADO elérhetősége, helyette 2019. március 13-tól az
Önkormányzati Hivatali Portálról lehet elektronikusan adóügyeket intézni.
A Portál az önkormányzati ASP
rendszerhez csatlakozott önkormányzatok számára nyújt elektronikus
szolgáltatásokat, segítségével az önkormányzatok természetes és nem természetes személyek számára biztosíthatják
az elektronikus ügyintézési lehetőségét.
Az Önkormányzati Hivatali Portál
az alábbi linken: https://ohp.asp.lgov.
hu érhető el bárki számára.
A portálon keresztül nyújtott
szolgáltatások:
• ügyfél azonosítás nélkül az online
űrlapkitöltés szolgáltatás, például a
bevallás kinyomtatás utáni postai beküldés választása esetére,
• az elektronikus ügyintézési szolgáltatás, mely elektronikus azonosításhoz
kötött,
• az integrált e-Papír szolgáltatás, azon
ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre a konkrét ügyhöz tartozó
strukturált űrlap és/vagy szöveges beadványt kíván benyújtani az adózó,
illetve beadványához csatolni kíván
egyéb iratokat.
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az Önkormányzati Hivatali
Portálra az ügyfélkapun keresztül belépve, ki lehet választani azt a települést amelynél ügykövetést, adóegyenleg
lekérdezést vagy ügyindítást szeretnénk
kezdeményezni.
• Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhe-

tik az általuk, a Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát.
• Adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél
lekérheti adott településhez tartozó
helyi adó egyenlegét.
• Ügyindítás: Elektronikus űrlap kitöltésére és elektronikus úton történő
benyújtására szolgál.
Ügyindítás menete: az eljárás módjánál ki kell választani, hogy az adózó
saját nevében vagy meghatalmazottként kíván eljárni. Ezután az ágazatnál
az adóügyön belül az ügytípus meghatározását követően a lekérdezés gombra
kattintva elérhetővé válnak a nyomtatványok és kitöltési útmutatók, amelyeket pdf formátumban ki lehet nyomtatni vagy kitöltve elektronikusan be
lehet küldeni az adóhatóság részére.
Adóhatóságunk felhívja azoknak a
lakosoknak a figyelmét, akik még nem
kötöttek rá a szennyvízcsatornára. Nekik 2019. április 1. hétfő napig kell a
2018. évi vízfogyasztás alapján talajterhelési díjról szóló bevallást tenni és
a bevallott díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványaink megtalálhatóak
a https://ohp.asp.lgov.hu honlapon a
Jászberény település adóügyek nyomtatványai között. Számlaszámaink a www.
jaszbereny.hu/Hivatal/e-Ügyintézés
menüpont alatt találhatóak.
Amennyiben kérdés merülne fel
az adózással, ügyintézéssel kapcsolatosan szívesen áll irodánk az adózók
rendelkezésére a Rákóczi út 42-44.
szám alatt. Ügyfélfogadási idő: Hétfő,
Kedd, Péntek: 7.30-12.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig.
E-mail: ado@jaszbereny.hu.
Aktuális adóügyekről szóló tájékoztatóinkat figyelemmel kísérheti Jászberény város www.jaszbereny.
hu honlapján, ahol az adónaptár és a
számlaszámok elérhetőek a Hivatal/eÜgyintézés menüpont alatt.
Reméljük, hogy az Országos Hivatali Portál elektronikus ügyintézési
rendszere segíti az adózókat az egyszerű, rugalmas és a felhasználói igényeknek megfelelő ügyintézésben.
Bódisné Görbe Krisztina
Adóigazgatási Irodavezető

Ügyintézőink az adózók nevének kezdő betűjele szerint végzik az
adóigazgatási feladataikat és az alábbi telefonszámokon lehet elérni őket:
Betűjelek és ügytípusok
Tel.:
vállalkozók támogatási kérelme
505-702
K, vállalkozók támogatási kérelme
505-724
B, kiemelt adózók
505-709
A, S, L, adó- és értékbizonyítvány
505-706
adó- és értékbizonyítvány, költségmentességhez igazolás
505-768
E, É, M, N, NY, költségmentességhez igazolás
505-703
F, G, Gy, J
505-705
I, Í, P, Q, V, X, Y, Z, ZS
505-717
H, O, Ó, Ö, Ő, T, TY, adó- és értékbizonyítvány
505-743
SZ, adóigazolás, pálinkafőzéssel kapcsolatos bejelentés,
505-711
adó- és értékbizonyítvány
R, C, CS, D, U, Ú, Ü, Ű, mezőőri járulék
505-723

2019. március 28.

Napfényes bejárás, viharos fórum
 folytatás az 1. oldalról
A képviselő kérte a városüzemeltetés dolgozóit, gyakrabban szállítsák el
az ott összegyűjtött faleveleket, hogy
azokat ne hordja szét újra a szél. Az
egyórásra tervezett séta itt véget is ért, és
öt órakor megérkezett a csoport a kórház ebédlőjébe, a fórum meghirdetett
helyszínére, ahol már érdeklődők népes
tábora várta a városvezetést.
Ferencvári Csaba köszöntötte a
fórum résztvevőit, kiemelten a szakértőként meghívott Hajas Gyula mérnököt és Barta László rendőr alezredest.
A továbbiakban beszámolt a hatmillió
forintos egyéni képviselői keret terhére
megvalósult, a körzetet érintő beruházásokról. Elmondta, járdák épültek
illetve megújultak egyes szakaszokon a
Szent László utcában, a Szél utcában,
a Szent Imre herceg úton és a Pesti utcában. Start Munkaprogramban 200

méter járda épült, amely ugyanolyan
jó minőségű, de kisebb költségű, mint
a vállalkozókkal végeztetett fejlesztés.
Játszótérbővítés és rendbetétel (kapu
helyreállítása, homokozó) történt a
Szent László utca 31. mellett. Ebben
az utcában a 12. szám mögötti játszótéren utcabútorokat helyeztek ki.
Parkolót alakítottak ki a lakótelepen a
garázsokhoz vezető út mellett. Terelő
oszlopokat helyeztek ki a Jászai Mari
úti parkoló és park közé. A Szentkúti
templom főbejárata előtt térkövezéssel
szépítették a területet. A Mária utcai
játszótéren kicserélték az elromlott ivó
kutat. A kerékpárút-fejlesztési projekt
nagy részben érintette a körzetet, így
kerékpárutat kapott a Mária, a Kórház,
a Rét utca, a Szelei és a Szent Imre herceg utak. A Rét utca új aszfaltborítással
is gazdagodott.
A jövő feladatai között szerepel a
Szent László út ismételt útjavítása, kátyúzása, térfigyelő kamerák kihelyezése
ide, valamint a Szentkúti térre. A már
bejáráskor említett Csók hídja előtti
zöldfelület javítása, parkosítása. A Kert
utca, Sikló utca egy-egy része megújul,
illetve a Gát utca végében található forduló is szilárd burkolatot kap. Az árak
függvényében a keretösszeg terhére tervezi megvalósítani a képviselő a Jászai
Mari út - Pesti utca térségében található
zöldfelület parkosítását, a Pesti utca egy
részének járdafelújítását. Járdafelújítás a
Szent László utca és a Kossuth út egy
részén is esedékes. Szeretné a kórház
melletti zöldséges előtti terület térkövezését vagy aszfaltozását, továbbá a
Szent László utca 12 mögött kialakított
játszótérre egy új játékelem elhelyezését,
illetve újakkal kiváltani a régi utcabútorokat, esetleg ivókutat kiépíteni. Tizenkét darab kézi szemétgyűjtő edényt is
tervez a körzet különböző helyszíneire
kihelyezni Ferencvári Csaba. Új közvilágítási lámpákat a Pajtás, a Darázs, a
Mária utca kritikus helyeire szereltet.
Sarkalatos kérdés a Szél és a Kígyó utca
egyirányúsítása, amelynek vitája a fórumon is kisebb vihart kavart.

A Szél utca egyik lakója aláírást
gyűjtött az egyirányúsítás mellett,
mivel véleményük szerint az utca túl
keskeny, a Kossuth úti üzletek miatt

sokan itt parkolnak, ami akadályozza
a forgalmat. Szintén a Szél utca lakója
az a hölgy, aki az előzőekben felszólaló
társát megcáfolta, és a saját aláírásgyűjtési ívével bizonyította az utca lakóinak
ellenvéleményét. Szerinte nincs gond
a parkoló autókkal, az útalap is kibírja az átmenő forgalmat. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyirányúsítás a
környező utcák terhére lenne, amelyek
viszont nem bírnák el a megnövekedett
forgalmat. Ferencvári Csaba kikérte a
véleményét ez ügyben Barta Lászlónak
és Hajas Gyulának is. Az alezredes elmondta, hogy sebességet mérni a rendőrségnek csak felsőbb utasítás nyomán
lehet, nem pedig öncélú intézkedésként. A forgalmi rend változtatása nem
rendőrhatósági kérdés, legfeljebb véleményt adhat ki az irány megváltozására
vonatkozóan. Hajas Gyula kifejtette,
hogy mérnök szakemberként nem látja
indokoltnak az utcák egyirányúsítását,

Emlékezés

inkább forgalmi rend szabályozó, súlykorlátozó táblák kihelyezését javasolta.
Szabó Tamás polgármester felvetette,
hogy ezt a problémát egy külön, kifejezetten a témára összehívott fórumon
vitassák majd meg. Volt, aki nem értette meg a kérést és ragaszkodott a
témához. Mivel a fórum házigazdái
nyomatékosították az előzőekben megfogalmazott felszólítást, a lakó sértve
távozott a helyszínről.
További problémák is előtérbe kerültek a fórumon. Többen kifogásolták
a Corner vendéglátó előtti szemetes állapotokat. Volt, aki a játszótéren kérte
a kavics cseréjét inkább homokra vagy
gumiszőnyegre. A nagy forgalmú Tört
utcában is felvetődött az egyirányúsítás
gondolata a lakók részéről. A Mária utcában a kerékpársávot betonpogácsákkal választották el az autóúttól, de ezek
máris tönkrementek. Az erre vonatkozó kifogásra válaszolva a képviselő elmondta, hogy a kivitelező garanciában
kicseréli az útelemeket. A Közút kezelésébe tartozó Kossuth út láthatatlanra
kopott elválasztó sávjai ismét témául
szolgáltak. A virágukat hullató nyárfákra érkezett panaszra Horgosi Zsolt, a
Városüzemeltetés vezérigazgatója reagált. Elmondta, hogy a fák megérettek
a megújításra, el kell gondolkodni a
cseréjükön a Zagyva sétányhoz hasonló
újrafásítási megoldásban. A város parkolási gondjai is örökké felmerülnek
témaként. Ezúttal Hegyi István irodavezető ismertette a Zöld város projekt
ide vonatkozó, hamarosan kezdődő beruházásainak részleteit.
A fórumot Ferencvári Csaba a
résztvevőkhöz szóló köszönettel zárta. Az utána következő, későn ébredő,
az egyirányúsítással újra előhozakodó
felszólalót már csak néhányan hallgatták végig.

facebook.com/
berenycafe

„Ha rám gondoltok, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.”

Sas László
1936-2018

halálának 1. évfordulójára.
„Már egy éve alszom a zúgó
lombok alatt.
Sírással, zokogással ne zavarjátok
örök álmomat.
Majd ha rátértek ti is erre az útra,
megyek elétek, és találkozunk újra.”
Emléked örökké szívünkben él.
Szerető családod

Emlékezés

Velkei
Józsefné
(szül.: Sárközi Julianna,
1925-2014)
halálának 5. éves jubileumára.
Szerető családod:
lányod, vejed, unokád,
unokavejed, dédunokáid.

Város
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Vigyázzunk együtt környezetünk tisztaságára!
A közterület-felügyelet munkatársai
szerteágazó feladatainak egyike a
szemetelés kordában tartása, az illegális hulladék-lerakás megfékezése,
a szelektívgyűjtők környezetének figyelése. Elsősorban erről a témáról
kérdeztük Szöllősi Szilviát, a Közterület-felügyelet vezetőjét.
Kárpáti Márta
A lakossági fórumok visszatérő témája a szelektív-hulladékgyűjtők környezetének rendezetlensége, illetve az
illegális hulladéklerakás. A Közterületfelügyeletnek milyen tapasztalatai vannak ez ügyben?
Megerősíthetem, hogy valós problémáról beszélünk. Sokan nem rendeltetésszerűen használják a szelektív-szigeteket,
úgy gondolják arra valók, hogy a háztartásban keletkező bárminemű hulladékot ott elhelyezhessék. Most, a jó idő
érkeztével ez a gond fokozódik. A tavaszi nagytakarításkor, a kertek rendezésekor a lomoktól kezdve a zöldhulladékig
minden típusú hulladék megjelenik a
gyűjtőedényzetek körül.
A szemetelés felszámolása szélmalomharcnak tűnik. Hogyan próbálnak mégis védekezni ellene, például a szigeteknél?
A gyűjtőszigetek egy részénél kamerákat szereltünk fel az illegális hulladékot
elhelyezők kiszűrésére, valamint van,
ahol a városi térfigyelő kamerák látóterében található szelektív-sziget.
A kamerák segítségével sikerült
már szabálysértőket lefülelni?
Igen, elég sok esetben. Csak az utóbbi fél év statisztikáját elemezve, 12 szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk
a Megyei Kormányhivatal Jászberényi
Járási Hivatalánál, további húsz esetben
indítottunk eljárást illegális hulladéklerakás miatt az illetékes környezetvédelmi
hatóságnál. Szóban 21 esetben figyelmeztettünk, írásban nyolcszor. Arra is volt
példa, hogy büntető feljelentés született
tévékészülék illegális elhelyezése miatt,
mivel ez veszélyes hulladéknak minősülő
alkatrészeket is tartalmaz.
Milyen módon történik az eljárás
indítása?
A képeket kielemezve a rendszámfelismerést követően a gépjármű-lekérdező
rendszerből le tudjuk kérni az érintett
gépjármű adatait, tulajdonosának kilétét.
Ezután tudunk eljárást indítani ismeretlen személy ellen a hulladékelhelyezés
szabályainak megsértése miatt, mely az
esetek egy részében köztisztasági szabálysértést jelent.
Talán a szemetelés nem is mindig
rosszindulatból, de gyakran tudatlanságból ered.
Ez így van. Nem biztos, hogy rossz
szándékkal érkezik az az ember a gyűjtőszigetre, aki kivisz egy zsák PET palackot,
majd látva, hogy a tárolóedény tele van,
mellette helyezi el a göngyöleget. Ilyenkor a szabály szerint át kell vinni olyan
gyűjtőszigetre a szelektív hulladékot, ahol

belefér az edénybe. Az a tapasztalatunk a
kamerafelvételeket kielemezve, hogy ha
mégis otthagyják a zsákot, akkor a következő ember szintén ugyanígy cselekszik,
sokszor meg sem próbálják beledobni az
edényzetbe egyesével például a PET palackot csak elhelyezik mellette a zsákokat,
mivel így gyorsabb. Az edényzetek mellé
helyezett zsákok száma pedig növekszik.
Kialakul egy illegális lerakat, amit a kutyák esetleg szétszednek, majd viszi a szél,
csúnya látvány. Nem beszélve arról, hogy a
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt-re is plusz feladatokat
ró ezek begyűjtése, elszállítása.

Ilyen szempontból meg lehet nevezni a legproblémásabb helyszíneket?
A Puskin sétányon, az Álmos utcában és a Sírkert utcában rendszeresen
aggasztó állapotok uralkodnak a szelektív-szigetek környezetében. A piaci parkoló melletti szigetnél van egy „hulladék
lerakása tilos” figyelmeztető tábla, mégis
szüntelen a szemetelés. A gyűjtők mellett elhelyezett bármilyen jellegű hulladékot a J.V.V. N Zrt. illegális hulladékként
kezeli. Hetente két-három alkalommal
történik az elszállítás, ami plusz munkát
jelent a társaságnak, és ez természetesen
igen magas költséggel jár a város számára. A kollégáim rendszeresen járőröznek
a szelektív-szigetek környékén, felhívjuk
a lakosság figyelmét a hulladékelhelyezés
szabályaira, de nehéz a helyszínen tetten
érni bárkit is, mivel ha egyenruhást látnak, természetesen nem helyezik oda a
szemetet.
És mi a helyzet a neszűri konténereknél?
Folyamatos és visszatérő probléma
a neszűri hulladékhelyzet. A közterületfelügyelet munkatársai itt is alkalmaznak
kamerás térfigyelő rendszert több kamera
felhasználásával, melyek segítenek felderíteni az illegális hulladékot elhelyező
személyek kilétét. Sajnos előfordul, hogy
a szabálysértő kidobja az autóból az út
szélén a hulladékot, vagy leborítja az erdőben. A Neszűr környezetének tisztaságáért folyamatos harcban áll a város. Két
közmunkás rendszeresen a területen tartózkodik, hogy a lehetőségekhez mérten
rendben tartsa a helyszíneket.
A napokban indult el újra a házhoz menő zöldhulladék-elszállítás.
Ennek a szabályaival tisztában vannak az emberek?
Nem mindenki tudja itt sem hogyan

Energiahatékony díj a városnak
A Virtuális Erőmű Program keretében Jászberény Városi Önkormányzata pályázatot nyújtott be
Energiahatékony Önkormányzat kategóriában, mely pozitív elbírálásban
részesült. Az elismerést a város alpolgármestere vehette át március 6-án, a
Parlament Felsőházi Termében.
m. t.
Az energiaellátás biztonsága, környezetünk védelme és az energiára
fordított költségek csökkentése mind-

annyiunk érdeke. A tudatos, hatékony
energiafelhasználás kiemelt stratégiai
cél mind Magyarországon, mind az
Európai Unióban.
A köztársasági elnök által fővédnökölt, Virtuális Erőmű Program
tanúsítványát Jászberény Városi Önkormányzat számára ítélték meg, ezzel
városunk Energiahatékony Önkormányzat elismerésben részesült. A díjat Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester
vehette át a Virtuális Erőmű Program
X. Jubieleumi Díjátadó Gáláján, Budapesten.

kell szabályosan, szállításra készen előkészíteni a kötegeket, zsákokat. A nyesedéket, leveleket, egyéb kisebb szerves kerti
zöldhulladékot átlátszó, a szolgáltató értékesítési pontjain (pl.: piacfelügyelet) 50
Ft/db áron kapható lebomló zsákokban
kell kihelyezni a közterületre. A nagyobb
faágakat, vesszőket nagyjából egy méteresre vágva, kötegelve tudják elhelyezni
az ingatlanok előtt. Sokszor tájékoztatjuk
a lakosokat a kihelyezés helyes módjáról, mivel ha szabálytalanul rakják ki a
zöldhulladékot, nem fogja a szolgáltató
elszállítani és csak gyűlik, gyűlik a kupac,
a lakó pedig nem érti mi a probléma.
Gyakran az információhiány miatt akad
el a dolog, nem is rossz szándékból. A
zöldhulladék szállítással kapcsolatos tájékoztató mindig megjelenik a Jászkürt Újságban, és a Jászberényi V.V. Nonprofit
Zrt. honlapján is megtalálhatóak a szükséges információk. A zöldhulladékok
elszállításának menetrendi tájékoztatójában minden fontos információ benne
van a kihelyezés módjáról és idejéről.
Számunkra nem elfogadható válasz a lakostól, nem tudja, hogyan kell kihelyezni
a zöldhulladékot.
A házhoz menő szelektív, az úgynevezett sárga-zsákos gyűjtés is lassan kinövi a gyerekcipőt városunkban, mégis
látunk rossz példákat itt is.
A sárga zsákos gyűjtés esetében szintén a figyelmetlenség miatt tapasztalhatunk problémákat. A zsákokba például
üveget tilos beletenni, mert könnyen

kivághatja az anyagot, és akkor a szakadt
tárolóból kihullik az üveg, ami balesetveszélyes lehet. Másik dolog, hogy csak tisztára mosott flakonokat lehet elhelyezni a
zsákokban, és csakis olyan anyagot, ami
fel van tüntetve rajtuk. Tehát papírt, fémet, műanyagot, külön - külön zsákban,
nem vegyesen.
A városlakók hulladéktól való
megszabadulásának jó módja a 2016
óta működő Szelei úti hulladékudvar.
Ide mit, és hogyan helyezhetnek el az
emberek?
Félévente ingyenesen elhelyezhetnek
itt egy köbméter (1000 kg) mennyiségű
zöldhulladékot és 0,5 köbméter (500 kg)
építési jellegű hulladékot, ami veszélyes
összetevőt nem tartalmaz. Szintén félévente 200 kg lomhulladék, 50 kg elektronikai, és 50 kg egyéb veszélyes hulla-

dék, illetve 50 kg használt étolaj rakható
le. Évente négy gépkocsi-gumiabroncs és
két kerékpárgumi. Korlátlanul lerakható a háztartásban szelektíven gyűjthető
újrahasznosítható hulladék. A hulladékudvar használatához személyi igazolvány,
lakcímkártya, valamint a befizetett hulladékszállítási díj igazolása szükséges.
Összefoglalóan mi a tanácsa a város lakói számára?
Azt mindenesetre megállapíthatjuk,
hogy Jászberény lakóinak biztosítottak a
körülmények arra, hogy rendezett, tiszta környezetben éljenek, kihasználják a
felsorolt lehetőségeket. Kérjük tehát a
tisztelt lakosságot a hulladékelhelyezés
szabályainak betartására mindannyiunk
egészsége és a környezetünk védelme
érdekében. Vigyázzunk együtt környezetünk tisztaságára!
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A tisztább környezetért
A „Helyet!” Alapítvány Jászberény
Város Önkormányzatával együttműködve szemétgyűjtési akciót szervezett
az élelmiszermentésből részesülő családok bevonásával a Neszűr területén.
Az első ilyen, a helyben lakókat aktivizáló megmozdulást március 8-án, pénteken tartották a 3.- 4. dűlőben.
demeter

A „TeSzedd! 2019” országos kezdeményezéshez csatlakozva városunkban is kesztyűt húztak az oktatási
intézmények, szervezetek illetve a lakosság egyéni önkéntesei, hogy közös
erővel tegyenek Jászberény tisztaságáért, a lakókörnyezet szépítéséért.
kazsimér
A tavaszias időjárás kedvezett a péntek reggel gyülekező, tettre kész sokaságnak, akiket Szabó Tamás polgármester
üdvözölt a Klapka György Szakképző
Iskola udvarán. Beszédében igyekezett
arra inteni mindenkit, hogy ne hálátlan
feladatként gondoljanak a szemétszedésre, hanem nemes cselekedetként, hiszen
az ápolt környezet közös érdek.
–Ez Magyarországnak a legnagyobb
létszámot megmozgató, önkéntes segítő jellegű tevékenysége, és büszkék
lehetünk, hogy részt vehetünk benne
az utóbbi évek egy milliónál is több önkénteséhez csatlakozva – biztatta a megjelenteket.
Az eligazítást követően az intézmé-

nyek képviselői között szétosztásra kerültek a hulladékzsákok, majd miután a
kesztyűk is gazdára találtak, csoportokra
oszlott a tömeg, hogy a város különböző
pontjain teljesítsék példaértékű küldetésüket. A diákok főként a belvárosban, a
Zagyva partjának környékén barangoltak, de a vasútállomás és a Pelyhes-part
területén is találkozhattak a járókelők
szorgos szemétszedőkkel.
A hatodik alkalommal megszervezett gyűjtési akció jóvoltából várhatóan
több ezer kilogramm hulladék kerül
majd mérlegre, városunk közterei pedig
egy időre fellélegezhetnek.
***
A városüzemeltető J.V.V.N. Zrt is
csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen
a tiszta Magyarországért mozgalomhoz.
Hazánk legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtési akcióját, idén immár nyolcadik
alkalommal rendezték meg. A szemétgyűjtési akció keretén belül társaságunk
közel száz gyűjtőzsákot töltött meg az illegálisan elhelyezett hulladékokkal, ami
nagyságrendileg több száz kilogramm
mennyiségnek felel meg.

– Köztudott, hogy sajnos nem kevés a szemét mennyisége a Neszűrben
és ezen bizony változtatni kell – jelentette ki Balog Donát, a körzet önkormányzati képviselője, aki jelen volt a
Neszűr 3.- 4. dűlőjében a szemétszállító konténer megérkezésekor.
A környéken lakók talicskán, biciklin
vagy éppen kézben cipelve több zsák szeméttel érkeztek a gyűjtési pontra, és az általuk összeszedett mindenféle hulladékot
a gyűjtőkonténerben helyezték el.
Gáspár Csaba városüzemeltetési és
közfoglalkoztatási referens a helyszínen
ismertette az akció ötletének részleteit. Jászberény Város Önkormányzata a
„Helyet!” Alapítvánnyal közösen másfél éve egy élelmiszermentési programban vesz részt. Ez a tevékenység úgy
működik, hogy multinacionális kereskedelmi egységek még le nem járt, de
már pulton nem tartható élelmiszereit
az alapítvány megkapja. A termékekből
készített csomagokat a komplex telepprogramban résztvevő családok között
rendszeresen, adományként szétosztják, amiből a közfoglalkoztatottak csoportja is részesül.
Az önkormányzat jelentős támogatással érintett, az elmúlt évben egy kis
áruszállító gépjárművet vásárolt, és az

ezzel foglalkozó emberek státuszát fedezi, adja hozzá a megvalósításhoz.
Arra gondoltak, hogy a társadalmi együttműködés – amiben a telepprogram is megvalósul – ne merüljön
ki abban, hogy a többségi társadalom
folyton-folyvást csak ad. Alakuljon ki
együttműködődés, melyben az adományozottak is felelősséget vállalnak, ami
mindkét fél számára hasznos lehet. Azt
kérték a rendszeresen élelmiszertámogatásban részesülő neszűri lakosoktól,
hogy kéthetente egyszer, amikor előre
meghirdetett időpontban konténer érkezik, hozzák ide a saját, illetve a szomszédos portákról, vagy az utak mellől
összegyűjtött szemetet, hulladékot elszállításra. Tegyék meg ezt magukért, a
környezetükért és természetesen a közjó érdekében, hogy a Neszűr szemetes,
áldatlan állapotának felszámolásában
segítsenek, közreműködjenek.
Balog Donát elmondta, körzeti

képviselői keretének egy részét fordítja
a szemétszállító konténerek fuvarköltségének fedezésére és látványos változást
várnak a kéthetente ismétlődő akciótól.
Mindezzel együtt felhívta a figyelmet
a nagyszabású szemétszedésre, a „Te
szedd!” mozgalomra, melynek keretében március 22-én, pénteken a helyi
lakosság mellett várták mindazok jelentkezését, akik szebbé szeretnék varázsolni
a városnak ezt a külterületi részét.
***
Lapzártakor már tudjuk, hogy az
akció sikeres volt, a Neszűrben élők pozitívan fogadták, és részt vettek benne.
Sajnos azt sem hallgathatjuk el, hogy a
gyűjtött 700 zsák szemét néhány vandálnak szúrta a szemét, és szerdára virradóra a zsákok többségét felvagdosták,
a szemetet szétszórták. Nem lehet eléggé elítélni ezt a közösségellenes tevékenységüket. Reméljük, hogy elnyerik
méltó büntetésüket.

Tudomány
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Bemutatkoztak a jövő tudósai
 folytatás az 1. oldalról
„A mai fiatalok, akik nagyon értelmesek, frissek, aktívak, teli vannak tiszta, őszinte, nyers tudással, nagyon sok
esetben elzárkóznak a nyilvánosságtól,
aminek megvannak a maga okai. Ha
valaki hozzánk képest fiatalabb, akkor
nehezen akarjuk elhinni, hogy attól
ő még értelmesebb, attól még fontos
gondolatai vannak, és javaslatai életkortól függetlenül előre vihetnek. Remélem, hogy egy ilyen konferencián
ezt is le fogják győzni, mert ha valaki
szenvedéllyel csinálja azt, amit csinál,
sikere lesz az életben.”
A következőkben Nagy András levezető elnök szólt a hallgatósághoz. Megnyitó beszédében felvezette a legelső
prezentálót, Lengyel Ármint, aki a verseny postagalambok valamint az alföldi
dudoros postagalambok tartástechnológiáinak hatékonyságát hasonlította
össze kutatásában. Az elhangzottak
alapján a dróthálós rendszerrel kialakított galambdúc bizonyult a leghatékonyabbnak, hiszen így az állatok anélkül
tudtak kint tartózkodni a szabadban,
hogy elhagyták volna mesterségesen kialakított élethelyüket.
Az agrárblokk második felszólalója a takarmányborsó innovatív feldolgozásába avatta be a nagyérdeműt.
Gyenes Gábor Jászdózsán mezőgazdasági vállalkozást irányít édesapjával
közösen, 2500 hektáron foglalkoznak
növénytermesztéssel, azon belül 400
hektáron borsóval, ami példaértékű
jelenleg Magyarországon, mivel nincs
kiépülve rá feldolgozóipar. Ez utóbbi miatt el is tűnt a takarmányozási
receptúrából és a génmódosított szója vette át a helyét, melyből évente
7-800 ezer tonna érkezik hazánkba,
vagyis minden haszonállat GMO
pozitív szójadarát fogyaszt. A tavalyi
évig egész Európa küzdött a problémával, melyre egy jászsági vállalkozás,
a Gyenes Kft. nyújtott megoldást. A
szabadalom alatt álló találmány lényege, hogy GMO mentesen állítanak elő olyan takarmányt, amely jó
ár-érték aránnyal rendelkezik, tehát
szívesen használják az állattartók, és
mindemellett legalább olyan hízlalási
eredményeket produkál, mint a szója.
Az egyetemi adjunktussá kinevezett
Szabóné dr. Béres Beatrix a magyarországi törpeharcsák vizsgálatát végezte el
morfológiai bélyegek, valamint molekuláris genetikai módszerek segítségével. A reprezentatív mintavétel során
nyert állományról fajok és hibridek
azonosítására alkalmazható markerrendszerrel szerzett tudományos információkat elsősorban az előfordulások
gyakoriságára vonatkozóan.
A bemutatók sorozata orvosi témákkal, elsőként Gácsi Kristóf A koponyaalapi tumorok sebészeti megközelítésének anatómiai vonatkozásáról című
előadásával folytatódott. A negyedéves
medikus demonstrátor az orr és orrmelléküregekből kiinduló tumorok
eltávolításának egy újonnan felfedezett

módszerébe avatta be a megjelenteket.
Dr. Barzó Pál – a Szegedi Orvostudományi Egyetem egyik nemzetközi hírű
intézetének igazgatója – neves amerikai
sebészeti folyóiratban is publikált műtéti megközelítését ismerhettük meg,
mely jóval kisebb megnyitást igénylő
beavatkozás a korábbi, radikális eljárásokkal összehasonlítva.
Gedei Alexandra, a Pécsi Orvostudományi Egyetem végzős hallgatója
egy olyan speciális kutatócsoport tagja,
melyben 3D-s számítógépes analízist
alkalmaznak a szívbetegségek mielőbbi
kimutatása érdekében. Olyan módszer
kidolgozásán fáradoznak, mellyel a
különféle érkiboltosulásokat korábban
vennék észre a szakemberek a képalkotókon, sőt a műtétek elvégzése előtt
szimuláció segítségével gyorsabban
és biztonságosabban dönthetnének
a legmegfelelőbb beavatkozási forma
mellett. A feltételezést bebizonyító kutatás kísérleteibe, továbbá azok biztató
eredményeibe nyerhettünk bepillantást
a prezentáció jóvoltából.
A leendő doktorok bemutatóira
Kovács Róbert hatodéves orvostanhallgató előadása tette fel a koronát, aki
biokémiai területen folytatott kutatómunkát. Több hallgatóval közös vizsgálatai során a radiogén szívkárosodás

pontos mechanizmusát igyekeztek
felkutatni, egy potenciális gyógyszer
kifejlesztésének érdekében. Róbert előadásának második részében a néhány
éve prevenciós célból létrehozott online
kampányt, a Cigiszünet néven eredményesen futó közösségi oldalt ismertette
a statisztikák tükrében.
A szünetet követően Zsámboki Richárd az önvezető autók mesterséges
intelligenciájáról, a járművek programozásáról, működéséről osztotta
meg szakmai gondolatait. Szemléltetésképp tesztvezetői videókkal készült a szkeptikus publikumnak, akik
kíváncsian várták a legfőbb kérdésre a
választ, vagyis hogy meddig tarthatók
emberi kézben az önmaguk fejlesztésére is alkalmas algoritmusok. Richárd
mindenkit igyekezett megnyugtatni,
hogy bár tudhat többet egy ilyen neurális háló, mint maga az alkotója, csak
abból az adatból képes tanulni, melyet
a rendelkezésére bocsájtanak.
A szoftverek témájánál maradt
Mogyorósi Bálint is, aki kvantum rendező algoritmusokról tájékoztatott. A
számítógépes alkatrészek méretei folyamatosan csökkennek, és egyszer elérik, hogy a klasszikus fizika szabályai
esetükben már ne érvényesüljenek. A
kvantummechanika veszi át működésükben a főszerepet, melyhez elengedhetetlen bizonyos kvantumos rendező
algoritmusok alkalmazása, ezekről
tudhattunk meg részleteket Bálint informatikai bemutatójából.
Napjaink egyik sürgető problémáját tárta elénk Rédei Tamás A műanyagról, avagy lehet-e nélküle élni?
elnevezésű prezentációjában. Bepillanthattunk az előállítás folyamataiba,
megismerhettük az ehhez szükséges
eszközöket, anyagokat, melyek egyúttal
a felsorolásra kerülő előnyöket és hátrányokat is meghatározzák a műanyagok
esetében. Természetesen a témát tekintve nem maradhatott ki a szelektív
gyűjtés kérdéskörének hangsúlyozása,
ahogy az összehasonlító elemzés sem,
melyben a műanyag „riválisa” az alumínium és az üveg volt.
Végezetül Forgács Gergely lépett
a pulpitusra, hogy megossza velünk
színlátással kapcsolatban tett tudományos észrevételeit. Az alapfogalmak
meghatározását követően – mik a színek, hogyan látjuk a színeket, milyen
színtévesztési hibák merülhetnek fel
– bemutatásra került egy hazai kutatócsoport által, speciálisan színtévesztők
számára kifejlesztett szemüveg, mely
lehetővé teszi, hogy a látási rendellenességgel élők is – Magyarországon csaknem 400 000 ember –, végre valódi
színeiben élvezhessék a világ szépségeit.
A rendkívül sokrétű, színvonalas
előadásokat hallgatva – melyek nagy
része az idei Jászsági évkönyv lapjain
is visszaköszön majd –, megbizonyosodhattunk arról, hogy az értelmiségi
társadalom utánpótlásának kérdése,
a térség tudományos életének jövője
biztos alapokon áll.
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5. oldal

Szakmai fórum
a Tanítók Napján

Az EKE Jászberényi Campusa és a Magyar Pedagógiai Társaság Megyei Tagozata március 12-én, a Tanítók Napján
szakmai rendezvény keretében idézte
fel az állami tanítóképzés kezdetének
150. évfordulóját. A fórumon az osztályfőnöki munka sajátos kihívásaival
foglalkoztak a szakemberek.
demeter
Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán folyamatos a párbeszéd az intézmény és a gyakorló pedagógusok között. A képzés elképzelhetetlen
volna a gyakorlat mesterei nélkül. Nem
véletlen, hogy közösen szervezték meg
a Magyar Pedagógiai Társaság Megyei
Tagozatával a napjaink köznevelési rendszerében az osztályfőnöki munka kihívásait elemző szakmai fórumot, melynek a
„Harcosok klubja” címet választották.
A Jászberényi Campus Apponyi
termében Kisné dr. Bernhardt Renáta, a
Magyar Pedagógia Társaság megyei tagozatának elnöke üdvözölte a megyéből,
illetve a Jászberényi Tankerületi köznevelési intézményeiből érkező intézményvezetőket, pedagógusokat.
A rendezvény kezdetén dr. Molnár
Marietta, a tanító szak felelőse köszöntőjében elmondta: örül az osztályfőnököket összefogó „Harcosok klubja”
elnevezésnek, mert ebbe már benne van
egy jövőkép. Ugyanis valóban klubbot
szeretnének alapítani, amelyben gondolkozhatnak azokról a problémákról,
amelyekkel nap, mint nap meg kell küzdeniük a pedagógusoknak.
A szakmai fórumot Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ
Igazgatója nyitotta meg, aki arról be-

szélt, hogy a változó világ minden momentuma hatással van a tanárok, tanítók mindennapjaira. Minden újdonság
megjelenik a gyermekek és a szüleik
révén az iskola falai között, ugyanakkor
a tudomány fejlődése és a megújulás vágya tanulásra készteti a pedagógusokat is.
Ezek a megújulásra és tanulásra késztető
változások hívták életre az osztályfőnöki
szakmai fórumot is.
Ezt követően az első teljes körű előadásban Fekete-Szabó Anikó, a Lehel
Vezér Gimnázium tanára az offline és
online zaklatás témakörét járta körül,
ezután Lencse Máté, az Igazgyöngy Alapítvány munkatársa, a Toldi Tanoda
szakmai vezetője a társasjátékok használatának pedagógiai lehetőségeibe avatta
be a résztvevőket.
A rendezvény második részében két
idősávban, négy-négy jó hangulatú, gyakorlat-centrikus szakmai munkacsoport
közül választhattak az érdeklődők.
A fórumon megjelentek aktív részvételével inspiráló szakmai együttlétet
sikerült biztosítani a szervezőknek, a
megjelent osztályfőnököknek, tanároknak, tanítóknak. A nagy sikerre való tekintettel ősszel folytatni szeretnék a rendezvényt és kibővített tematikával várják
majd a kollégákat.
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Kék Séta
Április 2., kedd 9.15
A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény
Fogyatékkal Élők Klubja idén újra megszervezi a „Séta az autizmussal élőkért” elnevezésű
rendezvényét. A séta célja, hogy tudatosítsa az
autizmus, mint fejlődési zavar létezését, megnyilvánulásának sokféleségét és segítsen kialakítani
a társadalom elfogadó magatartását. A rendezők
kérik, hogy a résztvevők viseljenek valami kék
ruhadarabot vagy kiegészítőt, ezzel is jelképezve
az összetartozást.
Conselve Park
Jászberény Város Napja
Április 3., szerda

Ünnepi programok:
11 óra Huszáros Komédia Gyerekeknek
BaHorKa Társulat
Főtéri Színpad
11-15 óra között „Történelmi játékpark”
Interaktív hagyományőrző- és szerepjátékok,
kézműves játszóház
Szentháromság téri park
12 óra Látványfőzés és Város ebédje
Alföldi csipetkés marhagulyás Csányi Sándor
„Gulyáskirály” konyhájából (Ingyenes)
15 óra A XXXI. Tavaszi Emlékhadjárat
ünnepélyes fogadása, felvonulás, hadijáték bemutató és koszorúzások
17.30 Stolen Beat koncert
Főtéri Színpad
18.30 Balázs Fecó koncert
Főtéri Színpad
19.30 Villogj velünk 2019!
Közös éjszakai közlekedésbiztonsági kerékpározás
Indulás a Főtér szervizútjáról
17 óra Kiállításmegnyitó
“A tudomány, a kultúra és a hagyományőrzés
szolgálatában.”
145 éves a Jász Múzeum
Zagyva-parti sétány
18.00 Városnapi kitüntetések díjátadó gálaműsora. Belépés csak meghívóval!
Lehel Film-Színház

Ünnepre hangoló húsvéti játszóház
Április 6., szombat 9 óra
Húsvéti készülődésre várnak kicsiket és nagyokat
egy ünnepre hangoló játszóházban. Kézműves
helyszínek, játszósarok, húsvéti vásár.
Hamza Múzeum és Jász Galéria
Mobil szabadulós játék
Április 6., szombat 10 és 18 óra között
40 perce van a csapatoknak, hogy megoldják a
rejtélyt! Két szoba logikai és ügyességi kalandjátékok, rengeteg sportfelszerelés, retro, trükkös
feladatok, számok, tv-k, lakatok, kapcsolók,
palackok, logikai sorrendek, fejtörők. Maximum
7 fős csapatok jelentkezését várják. A részvétel
ingyenes, de előzetes időpontfoglalás szükséges
személyesen a Lehel Film-Színházban.
Főnix Fészek Műhelyház.
Bérletes Színházi előadás – Pasik a pácban
Április 6., szombat 19 óra
A Pasik a pácban eredetileg egy angol tévésorozat
volt. A szituációs komédiából született a színdarab, melyet Gergely Róbert alakított át zenés
vígjátékká, és még betétdalokkal is színesítették a
bohózatot. A Gergely Theáter fergeteges szereposztással kínálja ezt a szórakoztató darabot, a fő
szerepekben Rátonyi Hajni, Heller Tamás, R.
Kárpáti Péter és Csomor Csilla nevetteti meg a
közönséget.
Lehel Film-Színház
Emlékkiállítás-megnyitó és
A hónap műtárgya bemutató
Április 9., kedd 17 óra
SLAMBERÉNY - Slam verseny és Open
Mic a magyar költészet napja apropóján.
Vendégslammerek: Bárány Bence és Gömöri Eszter; zene: Joe-Z. Slammeljen, aki érzi magában a
költői vénát, ír, és szívesen előadna verset/slamet.
Mondja el három percben, hogy mi jár a fejében! A versenyre jelentkezni az Open Mic-ra a
Jászberényi Kulturális Programok Facebook vagy
Instagram oldalán üzenetben, vagy a gog.zoltan@
jaszkerulet.hu e-mail címen lehet április 8-ig!
Minden előadót díjaznak, megajándékoznak.
Lehel Film-Színház

Páll Lajos festőművész emlékkiállításának megnyitója a képtárban. A képzőművészeti eseményt
megnyitja: Góg Zoltán, a Jövőkép Alkotók Egyesületének elnöke. A rendezvény keretében kerül
bemutatásra A hónap műtárgyának választott
alkotás is, amely Páll Lajos Kapuemelők című
olajfestménye.
Szikra Galéria

Áprilisi sportprogramok
Április 5., péntek 19 óra
Női röplabda Extraliga rájátszás
Jászberény Volleyball Team - Balatonfüred.
Bercsényi úti Játékcsarnok

Április 30., kedd 19 óra
Női röplabda Extraliga rájátszás
Jászberény Volleyball Team - Kaposvári Egyetem.
Bercsényi úti Játékcsarnok

Április 6., szombat 18 óra
NB I / A kosárlabda bajnoki mérkőzés
JP Auto-JKSE – Szolnoki Olaj KK.
Bercsényi úti Játékcsarnok

Megjegyzés: A kosárlabda-bajnokság rájátszás
időpontjai még nem ismertek, ahol egyébként
a JKSE a legjobb öt együttessel játszik majd.

Április 14., vasárnap 16 óra
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – Debreceni EAC.
Városi Stadion
Április 14., vasárnap 17 óra
Női röplabda Extraliga rájátszás
Jászberény Volleyball Team - Budaörsi DSE.
Bercsényi úti Játékcsarnok
Április 28., vasárnap 16.30
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – Szolnoki MÁV FC.
Városi Stadion

Slam poetry est
Április 10., szerda 18.30

Fotó: Gémesi Balázs

Versillusztrációs kiállítás megnyitója
Április 11., csütörtök 15 óra
A Magyar Költészet Napja alkalmából meghirdetett illusztrációs pályázat, – melyen az idén 30
éve elhunyt Weöres Sándor egyik költeményét
kellett a pályázó középiskolás diákoknak képben
is megjeleníteniük – eredményhirdetésére és a
pályaművek kiállításának megnyitójára kerül sor.
Hamza Múzeum és Jász Galéria
Író-olvasótalálkozó – Varró Dániel
Április 12., péntek 17 óra

Ismerős Arcok Egy vérből vagyunk "20" koncert
Április 12., péntek 20 óra
Ismerős Arcok zenekar ebben az évben ünnepli
fennállásának 20. évfordulóját, mely alkalomból
egy exkluzív akusztikus jubileumi országos turné
keretében koncerteznek városunkban is. Az
együttes igényes, letisztult zenei alapokra épülő,
tartalmas, értékes szövegvilággal megszólaló
dalai, a jelenkor divatzenéinek alternatívájaként a
mindennapi életünk, a család és a hazaszeretet, a
kultúránk, az értékeink tiszteletéről és megóvásáról, valamint a közösségben való létezés fontosságáról szólnak.
Lehel Film-Színház
Népmesemondó
országos döntőjének egyik elődöntője
Április 13., szombat 8 óra
A Hagyományok Háza „Hencidától
Boncidáig…” címmel szervezett felnőtt népmesemondó versenyének elődöntőjének egyik helyszíne lesz a Jászsági Népmesepont. A rendezvény
ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Városi Könyvtár
Családi Játszóház
Április 13., szombat 9 óra
Húsvéti készülődés a Tarisznyás Műhely kézműveseivel. Ez alkalommal süthetnek pogácsát,
berzselhetnek tojást, készíthetnek alkalomhoz
illő ajtókopogtató díszt, sőt még húsvéti szalvétatartót is csuhéból az ügyes kezű gyerekek és
felnőttek. A szervezők kérik, főtt tojást minden
érdeklődő hozzon magával. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Főnix Fészek Műhelyház.
Jótékonysági Musicalest
Április 13., szombat 19 óra
Az Adj esélyt alapítvány, a Szent István körúti iskola sérült diákjai részére szervezett Jótékonysági
Musicalestet Sándor Péter és Szabó P. Szilveszter
színművészek szereplésével, akik ismert musicalekből énekelnek részleteket.
Déryné Rendezvényház
Vikidál Gyula koncert
Április 13., szombat 19 óra

Sosem gondoltuk volna, kik laknak a Maszathegytől messze északon: szomjas troll, ogre, fókatündér, druidák népesítik be a tájat. Kis viking
legendárium gyerekek és felnőttek örömére, ez
A szomjas troll címet viselő Varró Dani könyv.
Ezt olvasva ismét nem győzünk csodálkozni a
szerzőn, aki komoly rímkrízist idézett elő mitikus
északi és kelta lényeivel. Érdeklik Varró Dániel
költő, műfordító csengő-zengő rímei, pazar szófordulatai? Töltsön vele egy vidám és tartalmas
estét, meglátja nem bánja meg! A rendezvény
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Déryné Rendezvényház.

A legendás Vikidál Gyula koncertjén csápolhatunk és teli torokból üvölthetjük a régi örök
rock slágereket. Vendég zenekarként, a mostani
alkalomra megalakult Törpe Band melegíti majd
a közönséget a legnépszerűbb Hobo Blues Band
és P. Mobil dalokkal.
Törpe Klub
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Bakancslista
Április 16., kedd 18 óra
„Mertem nagyot álmodni és valóság lett belőle.”
Mexikó legmagasabb hegyére, a Pico de Orizaba
vulkánra tett túrájáról tart élménybeszámolót
Jászberény a csúcson címmel, Gerőcs Zoltán
egyetemi hallgató, aki a Lehel Vezér Cserkészcsapat aktív tagja, és megszállott teljesítménytúrázó.
Városi Könyvtár
Lippai Marianna motivációs beszélgetése
Április 16., kedd 18 óra
„Amilyen a hited, olyan az életed” címmel tart
motivációs beszélgetést Lippai Marianna, motivációs író, az ÉLETKEdv alapítója, aki azt üzeni:
..„nem ígérem, hogyha eljössz az előadásomra
megváltoztatom az életedet, de talán segíthetek
abban, hogy kicsit szebbnek lásd attól, mint
amilyennek most látod és képzeled...”
Ifjúsági Ház

Csillagászati előadás
Április 26., péntek, 18 óra
Jäger Zoltán csillagész, a Szegedi Tudományegyetem és a Bajai Obszervatórium munkatársa tart
előadást a csillagok fejlődéséről.
Városi Könyvtár Kamaraterem
VII. Országos Gyermek és Ifjúsági
Szólótáncfesztivál
Április 27., szombat 9 óra
Évek óta egyre nagyobb érdeklődéssel rendezik meg a tehetséggondozás jegyében a
Szólótáncfesztivált. Az egyéni produkciókhoz
muzsikál a Bürkös zenekar. Este 20 órától táncházba várják az érdeklődőket.
Jászság Népi Együttes Székháza
Szekeres x Barbaró akusztik
Április 27., szombat 20 óra

Múzeumi Esték
Április 25., csütörtök 17 óra
„Felit viszem felit nem” címmel az állatokhoz fűződő hiedelmekről tart előadást Kókai Magdolna
néprajzkutató.
Jász Múzeum
Színház – Színes orchideák
Április 26., péntek 19 óra

Családi Matiné
Április 28., vasárnap 11 óra

Színes orchideák – Hűvösvölgyi Ildikó és
Kautzky Armand a Madách Színház két
művésze kávéházi hangulatot idéző, könnyed
szórakozást ígérő verses-dalos önálló esttel érkezik. Műsorukba Ady Endre, Reményik Sándor,
Weöres Sándor, Wass Albert, Romhányi József
költeményei mellé olyan népszerű dallamokat
válogattak, mint a Meseautó vagy a Macskák
című musical, a Charlie nénje zenés játékának
részletei. A kellemes dallamokba ringató, a
művészeket a színpadon még táncra is perdítő
nosztalgia-blokkban Eisemann Mihály, Fényes
Szabolcs, Márkus Alfréd legismertebb dalai
csendülnek fel.
Déryné Rendezvényház

Kisterem
Claire Darling utolsó húzása
francia dráma, 94 perc (12)
Április 4., 5., 6., 16.15 óra, április 7., 8., 18.15
óra, április 9., 10., 20.15 óra.

Április 4., 5., 7., 8., 9., 10., 16 óra.
Április 4., 5., 6., 18.15 óra, április 7., 8., 20.15
óra, április 9., 10., 16.15 óra.

Dumplin' - Így kerek az élet
am. vígjáték, musical, életrajzi dráma, 110 perc (12)
Április 4., 5., 7., 8., 9., 10., 18.30 óra.
Túltolva
svájci-angol-francia-amerikai vígjáték, 95 perc (18)
Április 4., 5., 7., 8., 9., 10., 20.30 óra.
A hiányzó láncszem
kanadai-amerikai animációs kalandfilm, vígjáték (6)
Április 11., 13., 14., 15., 16., 17., 16 óra.
Shazam!
amerikai akciófilm, fantasy, sci-fi perc (12)
Április 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18 óra.
Kedvencek temetője
amerikai horror (16)

Április 11., 12., 13., 16.15 óra, április 14., 15.,
17.45 óra, április 16., 17., 20.15 óra.
Bocsáss meg, kedvesem!
francia romantikus dráma, 132 perc (12)
Április 11., 13., 18.30 óra, április 14., 15.,
20.15 óra, április 16., 17., 15.45 óra.
Interjú Istennel
amerikai dráma, misztikus film, 97 perc (12)
Április 11., 13., 20.45 óra, április 14., 15.,
15.45 óra, április 16., 17., 18.15 óra.
Shazam!
amerikai akciófilm, fantasy, sci-fi (12)
Április 12., 18 óra, 20.30 óra.

Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj, a népszerű magyar népmese alapján készült az előadás bábokkal
és élőszereplőkkel. A vidám történet az aranyszóró szamárról, a „terülj-terülj-asztalkámról”, az
„üssed-üssed-botocskámról” és három ügyefogyott fiúról szól, akik elindulnak világot látni.
Kalandjaik során, kiderül, mire lesznek képesek,
ha valaki megbízik bennük és ők is hisznek
magukban.
Lehel Film-Színház

Nagyterem
Dumbó
amerikai családi animációs film, fantasy, 125 perc (6)

Egy fiú hazatér
amerikai dráma, 103 perc (16)

Hotel Mumbai
ausztrál-amerikai történelmi dráma, akcióthriller,
125 perc (12)
A Szekeres x Barbaró projekt a 25 éves Junkies
zenekar light verziója. A eredeti elképzelés szerint
a zenekaros Junkies energiáját volt a feladat átültetni, egy akusztikus gitárra és két énekhangra.
Jelentjük, a feladat sikerült! Nincs két egyforma
fellépés, hiszen azon kívül, hogy elhangzanak a
legnagyobb Junkies slágerek, rengeteg sztorizásra,
freestyle-ra, és olyan eseményre van kilátás, ami
csak ott és akkor történik meg. Igazi élmény,
amit nem érdemes kihagyni!
Pótkerék Csárda

7. oldal

Áprilisi moziműsor

Testvérlövészek
amerikai-francia-spanyol-román western-vígjáték,
121 perc (16)
Április 4., 5., 6., 20.15 óra, április 7., 8., 16.15
óra, április 9., 10., 18.15 óra.

Föld napja rajzpályázat
Április 23., kedd
A Föld napja alkalmából, a témához kapcsolódóan a Jászberény Városi Állat- és Növénykert
rajzpályázatot hirdet óvodások, általános iskolások részére. Az alkotások bemutatásra kerülnek, a
legjobbakat díjazzák.
Jászberény Városi Állat- és Növénykert

www.jku.hu

Látomás
japán-francia dráma, 109 perc (12)
Április 18., 19., 20., 16.15 óra, április 21., 22.,
18.15 óra, április 23., 24., 20.15 óra.

Április 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22., 23., 24., 20.30 óra.
Csodapark
amerikai-spanyol animációs vígjáték, kalandfilm,
85 perc (6)
Április 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.,
27., 28., 29., 30., május 1., 16 óra.
Hellboy
amerikai akciófilm, fantasztikus kalandfilm,
121 perc (12)

Ferenc pápa – Egy hiteles ember
svájci-amerikai dokumentumfilm, 96 perc (12)

Április 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 18 óra.

Április 23., 24., 28., 29., 16.15 óra, április 18.,
19., 20., 30., május 1., 18.15 óra, április 21.,
22., 25., 26., 27., 20.15 óra.

Bosszúállók: Végjáték
amerikai fantasztikus akciófilm, kalandfilm (12)

Mary Shelley
színes feliratos angol történelmi film, 120 perc (12)
Április 18., 19., 20., 20.15 óra, április 21., 22.,
16.15 óra, április 23., 24., 18.15 óra.
A hőlégballon
színes német dráma, 125 perc (12)
Április 25., 26., 27., 16.15 óra, április 28., 29.,
18.15 óra, április 30., május 1., 20.15 óra.

Április 25., 26., 27., 28., 29., 30., május 1., 18 óra.

Sarkvidék
izlandi kalandfilm, dráma, 98 perc (12)
Április 25., 26., 27., 18.30 óra, április 28., 29.,
20.45 óra, április 30., május 1., 16.15 óra.

A gyászoló asszony átka
amerikai horror, misztikus thriller, 93 perc (16)
Április 25., 26., 27., 28., 29., 30., május 1.,
20.30 óra.

8. oldal

Fórum
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Fórum a túlóratörvényről
A „Gondolkodjunk közösen Jászberényért” elnevezésű fórumsorozat következő eseményének az idei évben életbe
lépett túlóratörvény szolgált téma gyanánt március 21-én.
Munkatársunk
A helyi önkormányzat ellenzéki
képviselői az országos tendenciát követve összefogtak, hogy újabb együttgondolkodásra invitálják szimpatizánsaikat
a Városi Könyvtár kamaratermébe. Az
eseményen elhangzott beszélgetések
a munka világának témáját járták körül, az előadók pedig minden dolgozó
állampolgár érdekében kívántak szót
emelni, függetlenül attól, milyen méretű és berendezkedésű vállalattal áll
szerződésben.

behozott alkalmazottak számát. Ide vonatkozólag idézte fel a legutóbbi testületi ülésen hozott döntést, mely munkásszálló kialakítását célozza meg az
eredetileg szociális bérlakásokra szánt
Faiskola utcai épület bevonásával.
A gondolatot Budai Lóránt fűzte
tovább beszédében, aki hangsúlyozta, a
Jobbik többször is a parlament elé vitte
már a nyugati bérekhez való felzárkózást
megfogalmazó kezdeményezést. „Ahelyett, hogy a gazdaságot is élénkítő intézkedéseket hoznának, leginkább a keletről
származó munkavállalóknak próbálnak
segíteni. Az ő alacsonyan tartott bérük
pontosan a gazdaságunk növekedését
hátráltatja, nem beszélve a szociális, de
leginkább közbiztonsági problémákról,
amit okoznak a városban.” – foglalta ös�sze nézeteit, majd átadta a szót dr. Gedei

Polgári est közös dolgainkról

Szabó Tamás polgármester Polgári
Estre invitáló meghívójára zsúfolásig
megtelt érdeklődőkkel csütörtök este
a Déryné Rendezvényház. A fórumon
Pócs János országgyűlési képviselő,
Fazekas Sándor egykori földművelésügyi miniszter, valamint Pilhál György
újságíró elsősorban a napjainkban tapasztalható megoldásra váró globalizációs problémákról beszéltek
Munkatársunktól

– Beadtunk egy előterjesztést, mellyel
nem titkolt célunk volt, hogy a testület
tárgyalja az önkormányzat tulajdonában
álló két cég esetében a túlóratörvény lehetőségeit, és ha lehet, ne érvényesítsék
azokat a tételeket, melyek hátrányosan
érintik a dolgozókat – tájékoztatta lapunkat a fórum előzményéről Balogh Béla,
majd hozzátette, a többség megszavazta
az anyag napirendről történő levételét.
A helyi ellenzéki képviselők és a meghívott, országos politikában szerepet vállaló vendégek egymást követően fejtették
ki véleményüket az aktuális témában.
Balogh Béla a közösen benyújtott előterjesztés kapcsán fejezte ki csalódottságát,
ugyanis számára ez a gesztus azt jelentette, hogy a helyi önkormányzat nem kíván
segítséget nyújtani a JVV Nonprofit Zrt.
valamint a Jászkerület Kft. dolgozóinak.
Bobák Zsolt a túlóratörvényhez vezető, a munka törvénykönyvében végzett korábbi változtatásokat listázta. A
módosításokat tekintve úgy véli nem
meglepő, hogy közel egymillió magyar
dolgozik már a határon túl, ez a tendencia pedig csak növeli a külföldről
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Józsefnek, aki elsősorban, mint jogász közelítette meg a munka törvénykönyvének
egyes szegmenseit.
A DK képviselője szerint a magyar
alaptörvény tartalmazza a szükséges jogszabályokat, ám ezek a gyakorlatban nem
érvényesülnek, ami azt eredményezi,
hogy a munkáltatói oldal jóval erősebb,
a munkavállaló pedig védelemre szorul,
amint jogait kívánja érvényesíteni.
A továbbiakban elhagytuk városunk
határait és a három párt parlamenti képviselője, Korózs Lajos, Potocskáné Kőrösi
Anita, valamint Varju László politikusok osztották meg véleményüket a törvénymódosítást illetően, kiemelve, hogy
minderre a családok évében került sor.
Szó esett az ellenzék hátrányos parlamenti helyzetéről és az érdekérvényesítéshez
alkalmazott stratégiákról, de hangsúlyozták, a jövőben is a sarkukra állnak majd,
ahogy a túlóratörvény esetében is tették.
Az ellenzéki fórum közönségkérdésekkel zárult. Az esemény a jövőben tovább folytatódik majd a gazdaságot, az
oktatást és szociálpolitikát érintő kérdéskörök megtárgyalásával.

havi véradások

április 1........Jászfelsőszentgyörgy, Művelődési ház, Fő u. 63....... 14.30-16.30 óráig.
április 8........Jászberény, Ifjúsági ház, Bercsényi út 1............................9.30-12 óráig.
április 11......Jászberény, Liska, Rákóczi u. 13............................................ 8-13 óráig.
április 12......Alattyán, Művelődési ház, Kossuth u. 28............................. 11-16 óráig.
április 18......Jászárokszállás, Művelődési ház, Árpád tér 1...................... 10-15 óráig.
április 26......Jászberény, LVG, Szentháromság tér 1.................................. 9-12 óráig.
április 26......Jászberény, Jász-Plasztik, Necső telep 5.............................. 13-16 óráig.
április 27......Jánoshida, Nyugdíjas otthon, Fő u. 60..............................9-12.30 óráig.
április 28......Jászberény, Mentőkutyás Egyesület, Borsóhalmi út.............. 9-13 óráig.

2019. március 28.

A házigazda jász polgárok nevében
Szabó Tamás köszöntötte a meghívott
vendégeket, a jelenlévő polgármestereket és valamennyi jász és kun résztvevőt, aki rászánta az estéjét a közösségépítő összejövetelre, amely a Polgári
Esték rendezvénysorozat első állomásaként szerepel egy polgári szellemiséget
építő program részeként.
Az est tartalmi részét a rendezvénysorozat szellemi atyja, Pócs János
ajánlotta a résztvevők figyelmébe. Szeretnénk, ha a Polgári Esték alkalmai a
mindennapi életünkről, a közös dolgainkról, a hétköznapi emberekről
szólnának. Olyan gondolatok megvitatásáról, amelyek a hétköznapokban
foglalkoztatják a polgárokat. A Polgári
Körök mögött ott áll a kormány, amely
a szervezőkön, politikusokon keresztül irányt mutat. A mai este iránytűje
Fazekas Sándor és Pilhál György lesz –
ajánlotta figyelembe az estet és a programsorozat egészét Pócs János. Kiemelte, bár a rendezvénynek nem elsődleges
célja a politizálás, de mindennapi éltünkben megkerülhetetlen a politika.
A munkától kezdve az otthonig, jelenünket és jövőnket mindent átsző és
meghatároz a politikai helyzet. Ebben
tudjuk érzékelni azt a gazdasági fellendülést is, amelynek részesei vagyunk. A
politikának köszönhető, például hogy
a munkanélküliség munkaerőhiányba
fordult. A kedvező gazdasági folyamat
folytatható, de ennek feltétele, hogy
megőrizzük pozíciónkat az EU-n belül, erősek és határozottak maradjunk,
ne hagyjuk, hogy kívülről irányítsák
országunkat. A közelgő uniós választásoknak ez a tétje. A biztonságunk
megőrzése és a gazdasági növekedésünk
folytatása. Május 26-án erről, a családunk, országunk, jövőnk védelméről
szavazunk, döntsünk felelősségteljesen!
A víz világnapjának előestéjén Fazekas Sándor miniszter a vízhiányról, a
klímaváltozás következtében felmerülő
élelmiszertermelés változásairól, aktuális kérdéseiről, problémáiról tartott
informatív előadást Élelmiszertermelés – aktuális kérdések és lehetséges
válaszok címmel. Az élelmiszertermelés
vonatkozásában a négy fő kérdés merül
fel: a világélelmezés a népességnövekedés figyelembevételével, az éhezés és az
alultápláltság az élelmiszerpazarlással
szemben, az éghajlatváltozás és a me-

zőgazdaság jövője. Ezeket a kérdéseket
járta körbe az előadó a továbbiakban.
A jelenkor embere tud a világ legnagyobb élelmiszerválasztékából csemegézni. Ugyanakkor probléma, hogy
a népességnövekedés következtében
egyre több élelemtermelésére van szükség és ezzel egyenes arányban növekszik
a hulladék keletkezése is. A mezőgazdaság versenyhelyzetbe kényszerül,
az egyre fogyó területeken kell egyre
nagyobb mennyiséget előállítani. Meg
kell próbálnunk a nyertesek oldalán
maradni biztonságos, GMO-mentes,
minőségi élelmiszerek előállításával a
föld vízbázisának, termőképességének
megtartásával. Az ellátást elsősorban
saját termékekre kell alapoznunk.
A népességrobbanás problémája
minket is érint. 1960-ban 3 milliárd
ember élt a földön, mára ez a szám
7,6 milliárdra ugrott. 2050-ben közel
tízmilliárdan leszünk. A legnagyobb
mértékű népességnövekedés az afrikai
országokban és a Közel-keleten tapasztalható. A lakók felélik a forrásokat,
túllegeltetés, vízhiány alakul ki, amely

tó intézkedések, szárazságtűrő növényfajok szükségesek a termesztéshez. A
vízkészletek megbecsülése elengedhetetlen. Hihetetlen mennyiséget használunk fel ebből a kontinensek sorsát
befolyásoló természeti kincsből. Egy
tojás vízlábnyoma, azaz az előállításhoz
szükséges vízmennyiség 200 liter, egy
kilo marhahúsé 15000 liter, egy csésze
kávé 140 liter vizet jelent. Az összes
országra érvényes, hogy a vízkészletek
végesek, kellő odafigyeléssel, innovatív
megoldásokkal kell gazdálkodni.
Magyarország a minőségi, tiszta
termeléssel tud beszállni a világpiacra.
Továbbra sem engedjük be a génmódosított termékeket. A Földön megszűnne
az éhezés, ha az eddig 20 százalék helyett
80 százalékra menne fel a minőségi vetőmagtermelés. A GMO-s vetőmagokra
tulajdonképpen csak a multi cégek meggazdagodása érdekében van szükség. Tudatos, átgondolt, a klímaváltozást figyelembe vevő mezőgazdasággal a magyar
agráripar fenntartható és fejleszthető –
zárta előadását a miniszter.
Pócs János jelképesen egy szép,

egyik kiváltó oka a migrációnak. Mintegy hatvan millió ember van úton,
hogy a problémás régiókat elhagyják.
A gondokat helyben kell megoldani és
meg is oldhatóak helyben.
A népesség élelmiszerellátása óriási
kihívásokkal néz szembe. A mezőgazdasági kutatás-fejlesztés megerősítésre
szorul, miközben az agrárium világméretekben a leggyorsabban fejlődő ágazat.
A termésátlagok az elmúlt ötven évben
majdnem megnégyszereződtek. Mindemellett mégis mintegy 800 millió ember éhezik a földön. Az alultápláltság a
rossz, kidolgozatlan kormányzás következménye. Világméretekben eleget, sőt
túltermelünk, hiszen egy részét kidobjuk az élelemnek. Ma hazánkban egy
főre 68 kg élelmiszerhulladék jut évente.
Az uniós átlag háromszor annyi. Hollandiában 541 kilogramm ételt dobnak
ki fejenként. A pazarlás oka az élelmiszerek relatív alacsony ára is. Míg egy kilo
csirke ára négy liter víz árával egyenlő,
addig valami nincs rendben.
Az éghajlatváltozás a mezőgazdaság
átalakítását kívánja. Öntözés, talajjaví-

frissen sült kenyér átadásával köszönte
meg az érdekes előadást, majd Pilhál
Györgyöt invitálta beszélgetésre. Az
újságíró Maroknyi föld című kötetét
ajánlotta a közönség figyelmébe. A
könyv egyfajta válogatás a Tollhegyen
című sorozatból, amely naponta 18
sorban jelenik meg a Magyar Nemzet
hasábjain. Azokat az írásokat foglalja
magába, amik 25 év alatt nem fértek
bele a 18 sornyi karakterbe. A beszélgetés a kötet ajánlása mellett kitért a
Nemzet tulajdonosváltása körüli nehéz
évekre, az író Magyar Időknél töltött
időszakára is. Érdekességképp Pócs
János a könyv egyik kutyás története
kapcsán megosztotta a hallgatósággal
megható élményét a család kutyája és
kis unokája kapcsolatáról.
A hangulatos beszélgetés után kérdések következtek. Többek között a
vegyszermentes termékekről, a Jászsági-főcsatorna helyzetéről, az uniós
agrárpolitika ránk vonatkozó intézkedéseiről, versenyképességünkről. Az
információkban gazdag fórum állófogadással zárult.

Sport / Hirdetés
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Ezüstérem a kéziseknek

Kiskunhalason rendezték az 52. Bibó
Kupa nemzetközi kézilabda tornát a
középiskolások részére.

Városunkat a Lehel Vezér Gimnázium
leánycsapata képviselte nagy sikerrel,
hiszen a 2. helyen végeztek Székelyudvarhely mögött, megelőzve a rendező
kiskunhalasiakat.
Sőt a torna gólkirálynője is az LVG
játékosa, Varga Eszter lett. Darázs Rékát
pedig az úgynevezett „All star” csapatba
sorolták be a torna végén.
Jobbról balra: Lékóné Pénzes Ibolya,
Balogh Virág, Laky Lilla, Kókai Maja,
Kis Virág, Bereczki Bíborka, Kerékgyártó Réka, Csillik Martina, Darázs Réka,
Varga Eszter, Tóth Panna, Eperjesi Zsófia,
Szebenyi Csenge és Turcsányiné Pesti Edit.

Kedves leheles Öregdiákok!
Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Európa-kupa döntőn a gyorskorisok

A nemzetközi versenyen Európa 22
nemzete képviseltette magát, közel 130
korcsolyázóval. A JSE versenyzői közül
négyen kvalifikálták magukat a döntőre
klub szinten. De részt vett a versenyen a
JSE két válogatott versenyzője is. Eredmények: Szőcs Nikolett 1000 m 3. hely,
500 m 2. hely, 777 m 1. hely. Összetett:
1. hely / egyéni csúcs 3/. Major Dominik
1000 m 5. hely, 500 m 7. hely, 777 m
3. hely. Összetett: 6. hely (kcs-1/egyéni
csúcs 2). Schönborn Melinda 1000 m 14.
hely, 500 m 6. hely, 1000 m 6. hely. Ös�-

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
A Jászberényi Állat- és Növénykert
munkatársat keres

állatgondozó és állatkerti segédmunkás
pozíciók betöltésére.
A munkakör betöltéséhez állatok tartásával kapcsolatos
gyakorlat szükséges.
Jelentkezés önéletrajz leadásával az office@jbzoo.hu címen.

„TEHETSÉGET 2000-RE! ALAPÍTVÁNY”
Adószáma: 18820504-1-16
Jászberény, 2019. április 3.
Berkóné György Ildikó kuratóriumi tag
Antics István a kuratórium elnöke

csak az eredményekben mutatkozott
meg, egyéni csúcsokban is. Reméljük
Celjében a következő hétvégén is (AlpokAdria záró) sikerül minden versenyzőnknek jól teljesíteni – nyilatkozta hazaérkezésük után Belovai József edző.
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szetett: 9. hely (kcs-1/
egyéni 2). Pető Bendegúz 1000 m 12. hely,
500 m 15. hely, 777 m
10. hely Összetett: 14.
hely (kcs-1/ egyéni 2).
A válogatott színeiben:
Túri Anna 500 m 3.
Összetett: 5., míg Somogyi Barbara 10. hely.
A válogatott színeiben
mindketten bronzérmet szereztek váltóban.
– Az edzésmunkát
az EK fókuszában végeztük, aminek meg is lett az eredménye.
A kis csapat kiválóan teljesített, annak ellenére, hogy három versenyzőnk marad a
korcsoportjában még a következő évben
is. Külön öröm számomra, hogy az éves
felkészülésünk is jól sikerült, ami nem

● propolisz
● virágpor
● méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!

ww

Március 22-én és 24-én rendezték az
Európa-kupát a rövidpályás gyorskorcsolyázók részére Rostockban, ahol
részt vettek a Belovai József által vezetett
Jászberényi SE gyorskorcsolyázói is.

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is támogatták a személyi
jövedelemadójuk 1%-ával a 252 éves Lehel Vezér Gimnáziumban
működő iskolai alapítványunkat! Az ebből befolyt összeget
(1 098 633 Ft) egy éven belül felhasználjuk, erről honlapunkon is
tájékozódhatnak. A „TEHETSÉGET 2000-re!” iskolai alapítványunk,
amely immár harmadszor nyerte el az „Akkreditált kiváló
tehetségpont” címet, fő céljai közé tartozik az iskolai nevelőoktató munka feltételeinek javítása, a kulturális és sporttevékenység
színesítése, a versenyeztetés, az idegen nyelvek tanulásának
elősegítése, tanulóink bel- és külföldi táboroztatása, a tehetséges és
rászoruló tanulók támogatása.
Kérjük, hogy 2019-ben is támogassák alapítványunkat a
személyi jövedelemadójuk 1%-ával, ami nem jelent a családnak
többletköltséget! Iskolánk tehetséggondozó tevékenysége miatt
az alapítványunk működése nélkülözhetetlen. Támogatásuk
esetén nyilatkozatukat az illetékes adóhivatalhoz kell eljuttatni.
Segítségüket köszönjük!

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

Focus Technology

már

4.990.000 Ft-tól

*

Ford Credit finanszírozással
készletről.

Alföld-Autóház Kft.
Jászberény, Nagykátai út 25. Tel.: 06-57/515-230
Nyitva: h-p: 8-17, szo.: 8-12 óráig.
www.alfold-autohaz.hu
*Az autó illusztráció. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe. Az ajánlat visszavonásig érvényes.
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A böjt csodája
Az Egészség és Életmód sorozat
következő vendége dr. Tamasi József belgyógyász volt, a természetes
gyógymódok szakértője, aki előadásában a böjt-terápia rejtelmeibe avatta be az érdeklődő közönséget.

kárpáti

rejt ételeinkbe, a salaktalanító böjttel
azonban csökkenthetjük ezek men�nyiségét, elpusztíthatjuk a szükségtelen baktériumokat, megkönnyebbül az
emésztőrendszerünk, zsírbontás és fogyás megy végbe. A kúra utolsó napjára
eltűnnek a pattanások, a bőr feszessé,
a haj erősebbé válik, a hangulat javul,
az izmok és szövetek erősödnek, nő a
koncentráció készség és a bekapcsolt
televízió sem kell már az elalváshoz.
A böjtölés jó lehetőség arra, hogy
annak utolsó napjától kezdve a komplett életmódunkon is változtassunk,
fontos azonban megemlíteni, hogy saját felelősségre csakis akkor végezzük,
ha megbizonyosodtunk egészségi állapotunkról, ugyanis dr. Tamasi József
más-más típusú kúrát javasol az alany
panaszaitól függően. Ha nincsenek betegségeink, magunk is válogathatunk a
különböző fajták között, így kipróbálhatunk akár teakúrákat, jógikus böjtöt,
gabonanyák kúrát, nyers gyümölcs és
zöldség terápiát vagy vízböjtöt.
Mindenekelőtt érdemes tudni, mi
is szükséges egy ilyen nagytakarításhoz:
bőséges folyadékbevitel, facsart levek,
szűrt turmixok, levesek, nyákok, fűlevek, gyógyteák. A magunkhoz vett tápanyagon túl fontos a mozgás és pihenés
harmóniája, az otthoni nyugalom, a befelé figyelés, mert a nem vallási böjtöknek ugyanúgy van lelki hozadékuk. A
böjt nem ajánlott daganatos betegeknek
előrehaladott állapotban, fekélybetegeknek, műtét után, erős testsúlyvesztést
követően, illetve terhesség és szoptatás
alatt, továbbá hetedik életév előtt.
A rendezvény végén az előadó saját
pácienseinek sikertörténeteit osztotta
meg a hallgatósággal, majd lehetőség
nyílt kérdések feltevésére.

Slágercsokor a hölgyeknek
Nőnapi operett gálával kedveskedett
a város Jászberény hölgyeinek péntek este a Lehel Film- Színházban.
A színpadon Fodor Zsóka kalauzolta végig a nézőket a legnépszerűbb
operett, magyar nóta, táncdal és pop
slágerek világában.
k. m.
Az est háziasszonyaként szereplő
színésznő pajzán humorú anekdotákkal, tréfás rímekkel szórakoztatta a
közönséget, míg művésztársai – Mádi
Piroska, Köllő Babett, Buch Tibor szólisták, Horváth Elemér hegedűművész és
Horváth Péter zongorista – a muzsika
nyelvén szólították meg a nagyérdeműt. Azt est folyamán nem csupán a
művészek játszottak, de a közönség
is szerephez jutott. Buch Tibor dalos
megmérettetésre invitálta a publikum
férfi és női tagjait, de mindemellett felszólítás nélkül is készséggel énekelték
együtt, kísérték tapssal a fülbemászó
dallamokat az est vendégei. Mert ki is
tudna ellenállni az olyan népszerű daloknak, mint a Hajmási Péter vagy a Jaj

Tavaszköszöntő dalos est
A hagyományokhoz híven dallal köszöntötte a tavaszt a Palotásy János
Vegyeskar szombat esti műsorában,
a Déryné Rendezvényházban, amelynek szinte valamennyi nézőtéri székét elfoglalták a kórus rajongói.

Kazsimér Nóra
Dr. Tamasi József úgy érkezett városunkba, hogy kedvet csinál a kissé elrettentőnek tűnő, ám a test számára annál
hatékonyabb böjtkúrához. Kiegyensúlyozottságát és fitt megjelenését elnézve
nem is gondoltuk, hogy alig néhány
napja lett vége a feleségével közösen
végzett terápiának, mely alatt kizárólag
folyadékokat vitt be szervezetébe.
– A böjt fantasztikus lehetőség az
életben, hogy az ember azt, amit elront, valamilyen módon kompenzálja
– kezdett bele vetítéssel egybekötött
tájékoztatójába, majd némi böjttörténelem került terítékre. A doktor szerint
minden vallásban megtalálható ez a
testi-lelki feltöltődéssel járó módszer,
melyről Hippokratész is azt mondta,
hogy a bajok valódi gyógyszere. Már
az ókorban ismerték a böjt pozitív
hozadékait, ám ezek csak akkor érvényesülnek, ha megfelelő tartalékokkal,
változatos és tartalmas folyadékokkal
vágunk bele a kúrába, miközben nem
tévesztjük szem elől annak előírásait.
Az előadó hangsúlyozta, a böjt a
természetgyógyászat sebészeti beavatkozása, kés nélküli operáció, mert
eredményessége vetekszik a műtétekével. Nincs még egy ilyen univerzális
gyógymód, mely ennyi területen képes
kifejteni jótékony hatását.
Ahhoz, hogy megértsük, milyen
tünetek megjelenésekor érdemes alkalmazni, először a salakanyag fogalmát
tisztázta. Ezek állandó teherként szerepelnek a keringésben, vagy lerakódnak
a szövetekben, rontják a sejtek közötti
tér átjárhatóságát, az izmok működését
és akadályozzák a gyógyulási folyamatokat. A legtöbb esetben a felszaporodott salakanyagok állnak a szívinfarktusok hátterében, de a memóriazavart,
az emésztési problémákat, a fejfájást
vagy a vérnyomás ingadozást is ezen
káros anyagok számlájára írhatjuk.
A szervezetünk visszatérő fertőzésekkel, gyulladásokkal, bőrpanaszokkal
jelzi, ha eljött a salaktalanítás ideje. Az
élelmiszeripar egyre több káros anyagot
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cica? Az operett slágerek mellett helyet
kaptak népdalok, sőt az Ismerős Arcok
rock zenekar nótája is. Horváth Elemér
virtuóz hegedűjátéka külön fejezet volt
az este műsorában.
A kiváló muzsika, a népszerű slágerek, a látványos jelmezek és Fodor
Zsóka pajkos előadásmódja bizonyára
örömet szereztek a közönség hölgytagjainak, és az őket kísérő férfiaknak is.

A kórust Ecsedi Péter karnagy dirigálta, aki énekművészként is közreműködött a programban. Az est
moderátora, dr. Kissné Kohári Erzsébet
köszöntötte a megjelenteket és a műsorblokkok között ismertette a műveket, valamint előadóik rövid életrajzát.
Az első blokkban a műsornak címet
adó Tavaszköszöntő csendült fel nyitódalként, majd az Oscar díjas film betétdala a Bodzavirág, Vavrinecz Béla Széles a Balaton című műve, Két cigándi
lakodalmas, és a népszerű Dana-dana
hangzott el. A dalokat Farkasné Szőke
Tünde művésztanár kísérte zongorán.
A Bedőné Bakki Katalin örökébe
lépő Ecsedi Péter 2017 óta vezényli
a kórust nagykőrösi zenepedagógusi munkája mellett. Jászberényben a
református gyülekezet kántoraként is
ismerhetjük tevékenységét, valamint
rendszeresen fellép magánénekesként

különböző koncerteken és rendezvényeken. Az est vendégeiként szereplő
Vukovich Edit énekművésszel és Baksa
Endre zongoraművésszel szoros barátság fűzi össze, számos koncerten
szerepeltek már együtt. A művészek a
Tavaszköszöntő hangversenyre szívükhöz közel álló darabokból választottak
néhányat. Elsőként Ecsedi Péter előadásában a Hegedű száraz fája című remekművet élvezhette a közönség Baksa
Endre kíséretével.
Vukovich Edit a budapesti Mátyás
templom kórusának tagja. Repertoárjuk széles körű, folyamatosan adnak

elő modern és középkori műveket is.
A művésznőt Tardy László karnagy szólistaként is foglalkoztatja. A jászberényi
közönségnek Kodály feldolgozása szerint virágénekeket hozott.
Baksa Endre kolozsvári születésű
zongoraművész, kiváló zenetanár. Zenei pályáját Kodály Zoltán gondolatai
motiválják: „Kultúrát nem lehet örökölni, az elődök kultúrája egykettőre
elpárolog, ha minden nemzedék újra
meg újra meg nem szerzi magának.
Vannak az életnek olyan régiói, melyekben csak a zene világít be.” Baksa
Endre a hangversenyre Chopin művét hozta el kulturális lámpásként. A
továbbiakban a három művész közös
szereplése páratlan élményt nyújtott
előadónak és hallgatónak egyaránt.
A színpadra visszatérő kórus ugyancsak felejthetetlen szerepléssel örvendeztette meg a hallgatóságot a Nabucco című operából kiemelt Rabszolgák
kórusa mű előadásával. A jászberényi
zeneszerzők nótáiból összeállított népdalfeldolgozások ugyancsak sikert arattak. A záródalként előadott az Eladott
mennyasszony című operából a Nyitókórus eléneklése méltán érdemelte ki a
vastapsot és a ráadást.

Gyalogszerrel a Déli-sarkra
A Bakancslista világjárókat bemutató előadássorozatában Rakonczai
Gábor március 19-én, a Déryné Rendezvényházban tartott úti beszámolóján a Déli-sarkpont gyalogos eléréséről számolt be. Ő az első magyar,
aki ezt megcselekedte.
Demeter Gábor
Rakonczay Gábor hatszor vágott
neki az Atlanti-óceánnak, két alkalommal akkori felesége társaságában, majd
volt, hogy egymaga, mindig sikerrel, bár
utólag többször bevallotta, megesett,
hogy 19-re húzott lapot. A negyedik átkelést kenuval, egyedül tette meg, így ő
lett a világon az első ebben a sorban.
Mindezen kalandok után is sok ös�szetevője van annak, hogy valaki miért
akarja átszelni az Antarktikát, és elérni annak középpontját, a Déli-sarkot.
Gyerekkori álom teljesülése, kiszakadás
a civilizációból, és igen szélsőséges körülmények között „helyzetbe lenni”, de akár
a határok keresése és azok feszegetése is.
Az antarktiszi expedíción való részvételi engedélyhez szükséges volt azt
megelőzően egy grönlandi túrán részt
venni, ami nélkülözhetetlen tapasztalatszerzésre is hasznos négy hét volt.
Ruházatot, felszerelést lehetett tesztelni
a 600 km alatt, és az akaratot, kell-e a
kalandornak majd a több mint 900 kmes táv. A válasz nem volt kétséges: kell!
Eredeti terve szerint egyedül, utánpótlás és külső rásegítés nélkül akarta
teljesíteni a távot, azonban az antarktiszi kereskedelmi logisztikát egyedural-

kodóként bonyolító cég csak a saját
feltételrendszere szerint volt hajlandó a
szolgáltatását biztosítani. Arra, amit elterveztek, csak hatan kaptak engedélyt
abban az esztendőben. Négyen vágtak
neki az expedíciónak, hasonló tudással,
elképzelésekkel. Chilében találkoztak
először, két héttel az indulás előtt. Everest-mászókból állt a csapat, nem kellett
nagy összeszokás, mindenki ismerte a
szabályokat. Az alapelképzelés szerint az
élen óránként váltották volna egymást.
Ez a legnehezebb, hiszen navigálni kell,
törni a jeget. Törvényszerű, hogy mindig van, aki jobban bírja a csapatban,
ilyenkor az vállal többet. Ő halad elöl,
nehezebb a szánja, viszi a közös felszerelést, az út során ez siklott át Gábor
szánjába. A monotonitás-tűrésnek nem
kedvezett, hogy a négyfős társaság végig
egyedül haladt a jégmezőn. Nélkülözni

Fotó: Gémesi Balázs

kellett a kommunikációt is, haladni csak
csendben, a célra koncentráltan lehetett,
tízperces szünetekkel megszakítva a napi
15-35 km-es menetelést. Két nap kényszermegállót tartottak egy hatalmas vihar miatt és pihenőnapot is másfelet a
44 nap alatt, egyiken a sarkköri futást
próbálgatta Rakonczay: „Ha már nem
csinálok semmit, gondoltam, legalább
futok egyet a sarkvidéken.” Eleinte mínusz 12 Celsius-fok körüli volt a hőmérséklet, ám ahogy közeledtek a sarkponthoz, már szinte mindig mínusz 20
fok volt, néha elérte a mínusz 30-at is.
Fizikai próba volt az a 200 kilométeres
szakasz, amelyen mély hóban meneteltek, máskor tejszerű fehérségben csupán
egy méterre lehetett látni, a táv végén
pedig folyamatos jeges szembeszéllel
megküzdve értek céljukhoz. A társaság
az Antarktisz partjáról indulva 2019.
január 7-én 44 nap és 4 óra alatt teljesítette a 917 kilométeres távot, köztük
Rakonczay Gábor magyarként először.
A történtek fényében nekivágnék-e
újra? – hangzott a kérdés. Igen, egyedül tervezem átszelni a 7. kontinenst
- vetítette előre a jövőt zárásképpen
Rakonczay Gábor.
Mindenki számára motivációs
példakép lehet a teljesítménye, hiszen
ugyanolyan civil emberként éli átlagos
mindennapjait, mint bárki más, mégis
elérte azt az álomszerű célt, amit kitűzött maga elé. Az ő teljesítménye is
rámutat arra, a sport adja a leglátványosabb bizonyítékait, hogy kitartó,
céltudatos munkával mindenki elérheti
a saját kihívásának csúcsát.

Ajánló
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Élet írta könyvek
 folytatás az 1. oldalról
Ám a Szárny címet viselő emlékirat
nem pusztán arról szól, aki a tollat tartja, Sas Sylvia beszélgetőpartnere nem
más, mint egy angyal, vagy ha úgy tetszik, maga a lelkiismeret, aki 2014 decemberétől kezdve rostálja fejezetekké
az eseményeket. A kötet egyfajta kitekintés a világra, ugyanakkor betekintés
a lélekbe, hiszen a művésznő vallja, az
ő „szépséglátása más, mint egy másik
emberé. Ugyanazt a dolgot szemléljük
mindnyájan, és akár egy csokor virágban, mégsem ugyanazt látjuk.”
A kiadványban megörökített képzeletbeli társalgás során számtalan téma
felszínre kerül, így természetesen az
opera is, ahol sokszor elmosódik a határ a művészet és a magánélet között.
Így volt ez azon az éjszakán, amikor az
énekesnő a Rómában játszódó Toscában énekelt, a helyszín pedig ugyancsak Olaszország fővárosa volt. Az előadás végén hátborzongató pillanatként
élte meg, amikor elautózott az angyalvárnak azon épülete előtt, ahonnan a
darab végén szerepe szerint levetette
magát.
Pályája lehetővé tette, hogy az itáliai tájak mellett olyan helyekre is eljusson, ahová álmaiban sem gondolta volna. A művésznő megosztotta emlékeit
a Taj Mahalnál tett látogatásáról, Új
Delhiben megnyitott képzőművészeti
kiállításáról, melynek kapcsán büszkén
mutatott írása lapjai közé, hiszen az ott
fellelhető illusztrációk és a borító is a
keze munkáját dicsérik.
Elmondása szerint nem is remélte,
hogy végül könyv lesz ezekből a történetekből. Úgy tekintett az írásra, akár
egyfajta terápiára. „Olyan, mint amikor az embernek borzas a haja és el-
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Változatok egy életműből
A Szikra Galéria Időszaki kiállítások
sorozatában, a Mátra délnyugati lábánál elterülő Gyöngyöspatán alkotó
festőművész, Molnár László életművének válogatott képeiből nyitottak
meg tárlatot, március 19-én, Metamorfózis II. címmel.
Demeter Gábor
Molnár László autodidakta festőművésznek volt már kiállítása városunkban. Most jó tíz év elteltével, a
Szikra Galéria emeleti kiállítótermében
a termékeny alkotó nagyszámú művei
közül 28 festményt ismerhet meg a
látogató az életmű különböző korszakaiból.

kezd fésülködni, hogy rendbe szedje a
szálakat. Az írás rendbe szedte a gondolataimat. Általa megkaptam a megoldó
képleteket bizonyos eseményekhez az
életemben” – foglalta össze alkotás közben megszülető érzéseit.
Ez a fajta analizáló, örökké kíváncsi
személyiség a villámokkal való találkozás során mutatkozott meg először.
Sylviát gyerekként elbűvölték a vihar
színei és hangjai, ugyanakkor nem értette, miért nem akkor hallja a dörgést,
amikor a villám éppen lecsap. Később,
a könyv sorain nyert értelmet a különös élmény. „Megtanultam, hogy amit
a szemem lát, az nem biztos, hogy akkor történik, mert mindennek idő kell,
hogy megtegyen egy bizonyos utat és
leülepedjen a lelkünkben.”
A kötet a művésznő életeseményeinek lírai esszenciája, ha fellapozzuk,
folytatásos történetekre lelünk nem
pusztán gyermekkorából, hanem fiatal
felnőtt éveiből és a jelenből is. Az egyik
legmeghatározóbb ezek közül a töredé-

kek közül talán a bécsi virsli esete volt,
amikor még kezdő, pénztelen fiatal
lányként hívták meg Bécsbe, hogy a
Bohémélet előadásokban szerepeljen.
A fellépést követően éhesen bandukolt
az utcán, ahol világító standokból forró, főtt virslit árultak. „Nálam boldogabb a világon nem volt akkor” – ös�szegezte az énekesnő, ám a közönség
sorait elnézve nem sokan akadtak, akik
el tudták képzelni, hogy volt egyáltalán olyan szituáció, melyet ne hasonló
derűvel élt volna meg. Illett is ehhez a
fajta szemlélethez az elhangzó jelmondat: mindig úgy kell élnem az életemet,
hogy belül harmóniában legyek.
Szerencsére Sass Sylvia nem szerette
volna megtartani magának a kiegyensúlyozott, boldog élet receptjét, de ha
nem beszélt volna ennyire őszintén
kalandos múltjáról, akkor is levontuk
volna a konklúziót: alkotni, megtalálni a küldetésünket, megélni a nekünk
szánt sorsot és átadni a feladatot, amit
odafent ránk bíztak.

Perzsa újév Jászberényben
 folytatás az 1. oldalról
Mielőtt a zenészek megszólaltatták
volna különleges hangszereinket, őexcellenciája Gholamali Rajabi Yazdi kért
szót. Köszönetét fejezte ki a látogatás
lehetőségéért, majd ismertette a perzsa újév, azaz a Noruz szokásrendjét.
Elmondta, hogy a tradicionális naptár
szerint Irán most lépett az 1398. esztendőbe. Az új évet a lakás és a szívek
nagytakarításával várják. A Noruzt két
hétig ünneplik Iránban. Az emberek
családi körbe vonulnak vissza, és mivel
a család Perzsiában nagycsaládot jelent,
ezért két héten át egymást látogatják a
rokonok és barátok, hogy együtt ünnepeljék az újévet. Az idősek ajándékokkal
kedveskednek a fiataloknak. Az ünnep
része a természeti nap, amikor a család
együtt kirándul, élvezi a tavasz ébredését, a természet újjászületését. 2008-ban
az UNESCO szellemi kulturális örökségünk részévé választotta a Noruzt.
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A Noruz legfontosabb kelléke a terített asztal, amelyen hét „sz” betűvel
kezdődő dolognak kell ott lennie. Ezek
a szabzeh (búza- vagy lencsecsíra), a
szamanu (búzapuding), a szíb (alma),
a szindzsed (szárított szarb gyümölcs),
a szír (fokhagyma), a szomak (szomak
bogyók) és a szerkeh (ecet). Mindegyik
összetevő szimbólum, a búzacsíra például az életé, a fokhagyma az egészségé,
vagy az ecet a tisztaságé. Az asztalon
helyet kap az aranyhal, a tükör és a Kegyes Korán. Az asztalokat berendezik a
köztereken, sőt még a repülőtéren is.
Ilyen terített asztalban gyönyörködhetett a Főnix közönsége is a zenei műsor
díszleteként.
A Teheránból érkező zenészek a
repülőtérről egyenesen hozzánk utaztak, hogy küldetésüket teljesítve bemutassák kulturális kincseiket a jász
testvérnépnek. Különleges hangszereik,
mint a hosszúnyakú húros tar, vagy a

fémgyűrűkkel kiegészített dob, a daf
hangzása egyedi élményt nyújtott.
Mindezek mellett az énekes érdekes intonációja és a hosszú fuvola játéka tette
teljessé a koncertet. Dalaik a szerelemről, szülőföldről, örömről és bánatról
szóltak, amelyek átérzéséhez nem volt
szükség a fárszi nyelv ismeretére, a muzsika átütő ereje nyelvi határokon túl is
tökéletesen közvetítette az érzelmeket.
A zenei élményt követően egy másik hasonlóan nagyszerű program részesei voltak a megjelentek. A nagykövetség jóvoltából fantasztikus ízvilágú
terített asztal várta a gasztronómiai kalandokra vágyókat. A családias beszélgetések közbeni falatkák elfogyasztása
részeseivé tette a jászokat is a testvérnép
ünnepének.

A megjelent szép számú közönséget
Szikra István műgyűjtő, a galéria tulajdonosa üdvözölte. Köszönetét fejezte
ki a művészeti esemény támogatásáért
Gyöngyöspata Város Önkormányzatának, valamint, hogy annak vezetője,
Hevér Lászlóné polgármester személyes
jelenlétével is megtisztelte a rendezvényt.
A megnyitót komolyzenével gazdagító, dr. Réz Lóránt orgonaművész már
húsz éve atyai jó barátja Molnár Lászlónak. Ismeri munkásságát, művészetét,
Gyöngyöspatán többször megfordult,
megnézte kiállításait a város központjában található épületben, illetve a műtermében, ahol az itt kiállított képeknél sokkal nagyobb méretű alkotásai is
láthatók. Dr. Réz Lóránt zongorajátékot megelőző felvezetőjében elmondta:
egy művész életében felfokozottabban
jelenik meg a pillanat megélése, valamint a saját személyiségében tett utazás. Az életmű darabjaiból összeállított
kiállításon láthatók a korszakok, az
életszakaszok, hogy milyen szintekre
jutott el saját személyiségében tett kirándulásain az alkotó, és hogyan érkezett a megismerés állomásaira. Ennek
megfelelően állította össze az est zenei
programját, melynek darabjait, tehetséges koreai származású tanítványával,
Kim Naomival adták elő.
A kiállítás megnyitására felkért
Bartos Kinga képzőművész arról beszélt: különlegessége a tárlatnak, hogy
ebben a formában, ilyen válogatásban
még nem kerültek bemutatásra Molnár

László munkáságának darabjai. 2008ban a Hamza Múzeum szervezésében
láthattuk első kiállítását Metamorfózis
címmel, melynek akkoriban a Jásztkürt
Fogadó adott helyet. Az ezt követő
években több személyes kapcsolata is
kialakult a festőművésznek jászberényi kötődésű alkotókkal, akikkel évről
évre újra találkozik, és együtt alkotnak
a gyöngyöspatai művésztelepen. A jelen kiállítás a Metamorfózis II. címet
kapta, kissé utalva az első jászberényi
bemutatkozására, illetve arra a folyamatos változásra, átalakulásra, ami az
élet természetes velejárója.
Ahogy az individuum változik, úgy
változik a képi világ és ábrázolásmód is.
Nemcsak egy konkrét életszakasz belső
átalakulását hivatott vizuális nyelven
bemutatni, hanem egy átfogóbb, több
életszakaszon átívelő belső folyamatot
is reprezentál a közönségnek. A művész pályájának kezdetétől a figurális
ábrázolásmódtól megérkezünk az üres
képekhez, éppen úgy ahogy az ember
tudatosságba emelkedik, azokban a
magasságokban ahol minden egyén a
nagy egész részévé válik.
Az esemény záró részében a kiállító festőművész Molnár László osztotta meg gondolatait saját alkotásairól,
művészetéről. A fiatalkori tanulmányképek, megfigyelések után jött egy
figuratív időszak, amibe már az általa
imádott barokk művészeti hatása is érvényesült. A művészeti pálya kezdetén
kereste mesterét, aki szellemileg és szakmailag is felkészíti. Megtalálta Molnár
Sándor személyében, és rajta keresztül
személyesen Hamvas Bélát, az ő szellemiségét, ami a mai napig meghatározó
gondolkodásában. Festészetében általában sorozatokat fest mindig valami
aktuális problémát. Nagyon sok szakrális témája van, ami a szenvedéstörténetet mutatja be, mint a lepel-sorozat
és Golgota-sorozat. Az üres képeknél
volt egy kozmikus sorozata, ahol a fény
és a ragyogás foglalkoztatta leginkább.
A festő a művészetébe az egész életét
beleépíti a műveibe, önmaga a végén
teljesen kiüresedik, és a műben van a
lényeg – zárta mondandóját az alkotó.
Fedezzék fel önök is a művekben
rejlő lényeget, április másodikáig megtehetik a galéria nyitvatartási idejében.
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Szilaj táncát ropja a tavasz
Csütörtökre a mostani számítások szerint
csökken a felhőzet, és a szél is gyengül, ekkor
ismét több helyen fagyhat reggel. A kezdeti
hideget nappali melegedés követi, így péntek reggel már csak elszórtan, szombaton
pedig néhol fagyhat, miközben a csúcsérték
a hét végére ismét egyre többfelé lépi át a 15
fokot. Mindemellett kellemes időjárás várható, mivel ekkor már jelentősebb szél sem
ígérkezik, illetve több órára kisüthet a nap
hétvégén.
Április 1-jén a népszokás szerint akit
megtréfálnak, rászednek, az április bolondja.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
március 28. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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.

március 29. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

április 3. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 30. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

április 4. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 31. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

április 5. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 1. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 6. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

április 2. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

április 7. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
március 30. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
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 között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; 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.

Győzelem
áldozattal
 folytatás az 1. oldalról
A mindenkit megrázó eset úgy tűnt,
a házigazdát zavarta meg jobban, Pintér
Andrea leütésével már 22-17-re vezettünk, Ivana Bulajic sáncolása pedig végképp eldöntötte a szettet (20-25).
A második játszmát is jobban kezdte
Fekete Krisztina gárdája, amely 7-3-ra is
vezetett ellenünk. 8-7-re azonban fordítottunk, a rossz kezdés után átvettük
a játék irányítását olyannyira, hogy egy
8-0-s sorozat után 11-7-es előnyünknél
szerzett ismét pontot a Budaörsi DSE
– korábbi csapatkapitányunk, Bleicher
Nóra sáncolásával. A végjátékhoz kanyarodva 19-17-es vezetésünknél szinte
kézzelfogható közelségbe kerültünk a
2:0-s előny megszerzéséhez, ami be is
következett (20-25).
A harmadik szett elején 6-1-re, majd
14-6-ra elhúztunk a Budaörstől. Ekkor
a játék minden elemében sokkal jobban
teljesítettünk, mint a hazaiak. Jó volt
látni, hogy ebben a helyzetben is sprinteltünk minden labdáért, ha a szükség
úgy hozta. Amikor 20-10-nél tíz ponttal
lehagytuk a házigazdát, már erősen gyaníthattuk, ezt a mérkőzést nem engedjük
ki a kezünkből, és gyorsan megtudtuk a
számszerű végeredményt is (11-25). Sikerült tehát megkaparintani idegenben a
három pontot! Budaörsi DSE – Jászberény Volleyball Team 0:3 (-20, -20, -11).
Legközelebb március 29-én (pénteken) 19 órakor fogadjuk hazai környezetben a szintén az 5. helyre pályázó
MTK Budapest gárdáját, két nappal
később pedig már Balatonfüreden fogunk vendégeskedni.

Jobb volt a Falco
A múltheti Szeged elleni győzelemmel
bebiztosította helyét az első öt együttes
között városunk kosárlabdacsapata. A
vendéglátó Szombathelynek azonban
még egy győzelem kellett a legjobbak
közé való kerülésért.
Ács Tibor
Ezt mindenképpen március 23-án,
szombaton szándékozták begyűjteni éppen a mi „fiaink” ellen. Kedvezőek is voltak az előjelek számukra, hiszen Coleman
hetekig harcképtelen, továbbá a sérüléssel
bajlódó Alekszandrov sem lépett pályára.
Ennek ellenére nem kezdtek rosszul a
fiúk, hiszen jó darabig fej-fej mellett haladtak a Falcóval, de már a kiszünetre hét
pont hátrányba kerültek. A folytatásban
ugyan már 24-21 is volt, de újra meglépett a Falco. Váradi szórta a hármasokat,
a mieinknek pedig egy sem sikerült. Sőt,
a támadó lepattanó szerzésben is nagy fölényben voltak a vendéglátók, így 13 volt
közte a nagyszünetben.
A második félidőben már javult a
JKSE játéka, ezúttal már ült egy-két tripla találat is, ami az eredményen is meglátszott, hiszen ez a negyed döntetlennel
zárult. A zárónegyedben aztán kidomborodott az a különbség, hogy csak három
légiósunk volt harcképes. Öt percig nem
is találtak a mieink gyűrűbe, a vasiak pedig tizenhármat szórtak ezalatt. Pantelics
aztán második triplájával megtörte a kosárcsendet. Később viszont összeszedte
ötödik hibapontját, és a kispadon szurkolt társainak, akik végül is 20 pontos
vereséget szenvedtek.
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - JP Auto-Jászberényi KSE 78-58
A vereség ellenére sem illeti szemrehányás a csapatot, hiszen derekasan küzdöttek, de a hiányzó alapemberek nélkül
ezúttal erre voltak képesek. A vereség ellenére maradtak a 3. helyen a táblázaton, a
hétvégén pedig Kaposvárra utaznak.
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Sima siker Sajóbábonyban

Fotó: Pesti József
A Füzesgyarmat elleni hazai győzelem után bizakodva készült az újonc
Sajóbábonyhoz a Jászberényi FC, a
labdarúgó NB III Keleti csoportjának 20. fordulójában. A kiesés elkerüléséért küzdő házigazdák nem
tudták felborítani a papírformát,
Huszák Géza csapata biztosan gyűjtötte be a három pontot.
Szőrös Zoltán
Az eltiltását letöltő Sándor és Farkas visszatérhetett, ezúttal viszont
Hevesi-Tóth Tamást kellett nélkülözni
öt sárga lapja miatt. A JFC kezdettől
fölényben játszott, és bár egy-két lehetőség kimaradt, a 24. percben Süttő
egy szögletből Farkassal játszott össze, a
visszakapott labdát pedig egy csel után
ballal a rövid alsóba lőtte (0-1). A vezetés megszerzése után sem vett vissza
a tempóból a berényi legénység, alig
nyolc perc múlva Szanyi indításával
Farkas lódult meg a jobb oldalon, beadását Ludasi az ötösről vágta a kapuba
(0-2). A szünet után nem váratott magára sokat az újabb találat, bő öt perc
elteltével Szöllősi ugratta ki Farkast,
aki végül közelről volt eredményes (0-

3). Korán eldőlni látszott a mérkőzés,
és a pályaválasztó is beletörődött sorsába, a borsodiak szinte egyáltalán nem
jelentettek veszélyt Miski kapujára. Az
ellenkező oldalon viszont akár többször
is nőhetett volna a különbség, a ziccereket azonban nem sikerült értékesíteni, így maradt közte három.
Sajóbábony – Jászberényi FC 0-3
(0-2). JFC: Miski – Szemere, Szanyi,
Ilkovics, Süttő – Szöllősi, Sándor I.,
Ludasi – Albert (Szanku, 86.), Farkas
J. (Herczeg, 82.), Svedyuk (László, 77.).
Ahogy az egy héttel korábbi meccs
kapcsán utaltunk rá, egy nehéz helyzetben kivívott győzelem még inkább
lendületet adhat, ezt bizonyítva, magabiztosan és jól játszva hozta a kötelezőt a JFC. Immár hat egymás utáni
mérkőzést sikerült megnyerni, és a
Szolnok sényői vereségét (1-0) követően egy pontra megközelíteni a második
helyre visszacsúszó megyei riválist. Az
ESMTK Tiszaújvárosban győzött (23), de az élre álló fővárosiak előnye így
is csak három pont a mieinkkel szemben. A hétvégén a kilencedik helyezett
Eger érkezik Jászberénybe, március 31én, vasárnap 15.30-tól a sorozatot folytatva „hatról a hétre” juthatunk.

Rövid sporthírek
Birkózás. Nyíregyházán rendezték a III. Mr. Tus
Nemzetközi Kötött és Szabadfogású birkózóversenyt,
ahol a Diák II. korosztályban, 42 kg-ban a fiúk között Laky Ajna ezüstérmes
lett. Ajna a verseny során
két tusgyőzelmet szerzett,
majd a döntőben kapott ki
egy székelyudvarhelyi versenyzőtől.
Jégkorong. A hétvégén
két jégkorong csapatunk
is jégre lépett, mindkettő a saját csoportjában a
bronzérem megszerzéséért.
Az OB4/A osztály második visszavágó mérkőzését a fővárosban
játszotta a Warriors Jászberény a Zuglói Piranhák ellen. A találkozó 5-5-re
végződött. Így a jászberényi győzelemnek köszönhetően a Warriors együttese
bronzérmes lett.
A B csoportban szereplő CHC Le-

hel az első mérkőzését játszotta és biztos 6-3 arányú győzelmet arattak a VIP
HOKI gárdája ellen. Ha egy hét múlva ők nyerik a fővárosban rendezendő visszavágó mérkőzést , akkor ők is
bronzérmesek lesznek. Ha veszítenek,
újabb mérkőzés lesz Jászberényben.

