Lomtalanítás

Olvasóink a tavaszi lomtalanítás
lakóhelyük szerinti időpontjairól
tájékozódhatnak összeállításunkban.
Tájékoztató a 2. oldalon

Emlékverseny

Turi István, az LVG biológiatanára
emlékére öt orvos, egykori tanítványa
tanulmányi versenyt kezdeményezett.
Írás a 3. oldalon

Kék séta

Az autizmus világnapján a szervezők
egy főtéri sétával hívták fel a
figyelmet az autizmussal élőkre.
Tudósítás a 4. oldalon
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Jászberény város lapja

Látogatás az újrahasznosítás üzemében
A Rego-Jász Chem Kft. Fémnyomó
utcai telephelyére látogatott el a városvezetés delegációja szerdán délután az áprilisi cégbejárás alkalmával. A cég neve még keveseknek cseng
ismerősnek, nem régen költöztek az
eladósorba került EGI parkosított
telephelyére, két hatalmas csarnokba. Előéletük, jászsági kötődésük
azonban több évtizedes.

A közmunkaprogram a kezdeti kétségek ellenére az évek folyamán valóságos sikertörténetté vált városunkban. Verderber Gyulát, a Jászberény
Városi Önkormányzatnál működő
Start közfoglalkoztatási program
munkavezetőjét kérdeztük az eredményekről, létszámról, a jövőre vonatkozó feladatokról.
kárpáti

halász-kárpáti
Szabó Tamás polgármestert és kísé
retét Balogh Krisztián cégvezető fogadta,
aki a tárgyalóban ismertette a vállalko
zás történetét, beszélt az üzemben folyó
tevékenységről, a jövőre vonatkozó ter
veikről. A hulladék-újrahasznosításban
tevékenykedő Rego-Jász Chem Kft-t
2014-ben alapították Jászjákóhalma
székhellyel. Ő maga két évtizede, 18
éves kora óta a hulladékhasznosítás te
rületén dolgozik. A jászberényi telephe
lyen tavaly mintegy 3500 tonna ipari
műanyagot dolgoztak fel, készítettek
elő újrahasznosításra. Az itt felaprított
hulladékokból Jákóhalmán további fel
dolgozás során készült granulátumok a
multi cégek alapanyagaiként kerülnek
újrahasznosításra. Érdekesség, hogy a
múlt évben feldolgozott ipari hulla
dékból 2000 tonnát csak a Rego tud
hasznosítani Magyarországon. Elmond
ható, hogy akár Közép-Európai szinten

is a legnagyobb ipari újrahasznosítók
a Jászságban vannak, nevezetesen itt,
Jákóhalmán és Jászapátiban. A közel
ben tevékenykedő cégek 2000-10000
tonna közötti mennyiségben használják
fel újra a műanyag ipari hulladékokat.
A bejövő alapanyagok a termelésből, il
letve a csomagolásból származnak, ame
lyeket helyi cégek, valamint határon túli
vállalatok is beszállítanak feldolgozásra.
A késztermék granulátumok össze

Vendégségben Irisztonban
A Magyar Művészeti Akadémia, illetve a Jászok Egyesületének tagjai
2014-ben jártak testvérnépünk hazájában Észak-Oszétia-Alániában. Az
útról dokumentumfilm készült, amelyet a küldöttség tagja, Szemadám
György festőművész mutatott be csütörtök este a Jász Múzeumban.
Kárpáti Márta
Sáfrány József Magyarjárás Iriszton
ban című ötven perces filmje a magyar
és az oszét művészek találkozásait örökí
ti meg, miközben végigkalauzol a BácsKiskun megyényi területű piciny ország
természeti szépségein, betekintést enged

A közmunka
visszhangja

élő tradícióiba, történelmébe, gasztro
nómiájába, vallási és művészeti életébe,
átfogó képet ad a megélt mindennapok
ról. A mindössze 800 ezres lélekszámú,
igen nagy múltú keresztény népcsoport
a saját nyelvén Irisztonnnak nevezi a ha
záját. Innen ered a film címe.
A Kaukázus égbe törő hegyei közt
megbúvó ősi települések zárt világá
ban mesébe illő valóságként tűnik fel
az oszétok jászokhoz fűződő viszonya.
Meglepő módon ott mindenki „emlék
szik” a közös múltra, testvérként bánnak
a magyarokkal, és még inkább a jászok
kal. Mindezen okokból a küldöttséget
kiemelt tisztelettel fogadták.
folytatás a 6. oldalon 

tevőit a vevő igényei szerint variálják.
A mintegy hetven féle alapanyagból
többek között polisztirol, LDPE fóliaalapanyag készül. Elmondható, hogy
míg néhány éve mi tanultunk újrahasz
nosítás terén a Nyugattól, ma már sok
tekintetben előttük járunk – jelentette
ki az igazgató. A recycling világviszony
latban is jó irányban halad, csak ez le
het a jövő útja a műanyagipar terén.
Augusztus végére terveznek újabb

beruházást, amely során big-bag zsák
újrahasznosítására alkalmas gyártósort
telepítenek az üzembe. Ehhez a tetőcse
re elengedhetetlen volt, legalább kétszáz
millió forintot felemésztve. Tevékenysé
gük szigorú biztonsági szabályai miatt
is számos átalakítást kellett vállalniuk a
tűzzáró, mennyezetig érő falakon és az
ajtók beépítésén kívül is. Az ugyancsak
tűzálló festékek is tízmilliókba kerültek.
folytatás a 3. oldalon 

Mozgalmas
Város Napja

Ahol jó volt

A dicsőséges tavaszi hadjárat katonáinak tiszteletére rendezik meg április
3-án a Város Napját. Idén napsütéssel köszöntött ránk.
1849-ben Jászberény Görgey Artúr
főhadiszállása volt, a tábornok másnap
indította útjára a honvédeket, akik
Tápióbicskén szálltak harcba a szabad
ságért. Ezekben a napokban városunk
egy meghatározó történelmi esemény
nek, az itt állomásozó hadtestek pa
rancsnokai tanácskozásának szolgált
helyszínéül.
A legfontosabb történéseket fel
idézve gyűltek össze ez alkalommal is
a hagyományőrzők, hogy a jeles ese
ményhez illő programokkal tiszteleg
jenek a szabadságharcosok dicső tettei
előtt. Napközben huszáros komédiára,
játszóházra és látványfőzéssel egybekö
tött városi ebédre invitálták az érdek
lődőket. Délután a Városháza előtt vo
nultak fel a huszárok a XXXI. Tavaszi
Emlékhadjárat ünnepségére.
A nap gazdag programjában kon
certélmények és tárlatmegnyitó is szere
pel, majd – lapunk nyomdába küldését
követően –, a Lehel Film-Színházban
ünnepi gálaesten adják át a városi el
ismeréseket. A Város Napja eseménye
iről, a kitüntetettekről részletesen jövő
heti lapszámunkból tájékozódhatnak.

Milyen arányban oszlik meg a
létszám a különböző programok
között?
Jelenleg két program fut a Jász
berény Városi Önkormányzatnál. Az
egyik a Startmunka program, amelyen
belül két részlegünk van, a mezőgaz
dasági projekt 13, a szociális jellegű
közfoglalkoztatási projekt pedig 41
dolgozóval. A másik a Hosszútávú köz
foglalkoztatási program, amelyben tíz
közfoglalkoztatott irodai kisegítői fel
adatokat végez, illetve időseket látogat,
őket segíti.
Mi a feladatuk az egyes programoknak?
A mezőgazdasági programban te
vékenykedők a Neszűr területén kap
nak feladatot, ők a faiskolánkat és a
homoktövis ültetvényeinket tartják
karban, próbálják nagyobb termésho
zamra serkenteni a növényeket.
folytatás a 2. oldalon 

Visszaidézték a múltat március 28án a városi sportcsarnokban tartott
Zorán koncerten. Nosztalgiázhattunk kedvünkre, a Ti kértétek címmel futó koncertsorozat műsorán,
amelyen az előadó azokat a dalokat
játszotta el, amit a közönség szeretett
volna tőle hallani.
Duka
Ez a csütörtök március végén akár
amolyan hétköznapi este is lehetett
volna, ha ezt a városba érkező zenei
élményt elengedjük magunk mellett.
Persze ezt nem akartuk! De vajon miért
járnak az emberek szívesen Zorán kon
certre? A választ nem nehéz megadni, a
nagyszerű dalok, a remek muzsikusok,
a zenei különlegességek és elsősorban
Zorán miatt. Azért, mert minden Zo
rán koncert ünnep.
A 77 éves Kossuth-díjas előadómű
vész, a Metro együttes frontembereként
a hatvanas években lett országosan is
mert, szólókarrierje 1976-ban indult.
Azóta dolgozik együtt Presser Gábor
zeneszerzővel, szövegeit testvére, Dusán
írja. Eddig tizennégy stúdióalbumot
készített, legutóbbi, Körtánc - Kóló
című munkája nyolc évvel ezelőtt jelent
meg. A 2013-ben kiadott duett lemezen
több, korábban kiadatlan dal is szerepel.
A koncert gyakorlatilag percre
pontosan elkezdődött. Semmi felhaj

tás, bejött a zenekar, Zorán, a vokál és
minden további nélkül elkezdték. Zo
rán a színpadot belakja, betölti, pedig
alig csinál valamit. Egyszerűen farmer
ben-ingben ül a gitárjával, előtte kotta
állvány, néha mesél, néha énekel, néha
hagyja ragyogni zenésztársait.
Az előadó ezúttal közönségét kérte
meg, írják meg neki, milyen dalokat
szeretnének hallani tőle a koncerttur
néján, ezért is lett a sorozat címe Ti
kértétek. A kívánságlista 107 címet tar
talmazott, és ezt figyelembe véve állí
tották össze a mintegy kétórás koncert
anyagát. Zorán az elmúlt több mint
négy évtized alatt mintegy kétszáz dalt
énekelt el.
A koncerten elhangzottak jól is
mert számok, meg rég nem játszott
darabok, és az előadó megosztott a da
lokhoz kapcsolódó érdekességeket, tör
téneteket is a hálás közönséggel.
folytatás a 7. oldalon 
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A közmunka visszhangja Lomtalanítási tájékoztató – 2019
 folytatás az 1. oldalról
A szociális jellegű közfoglalkoztatá
si projekt keretében dolgozók az elmúlt
években külön projektenként induló
közút, belvíz, illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, illetve a mező
gazdasági utak karbantartása projekt
feladatait végzik továbbra is.
Csak a mezőgazdasági utak több
száz kilométert jelentenek. Rendelkezésre áll ekkora munka elvégzéséhez a
megfelelő eszközállomány és géppark?
Az előző évek támogatásai lehetővé
tették, hogy traktorokat, fűnyírókat,
utcaseprő gépet és minden szükséges
eszközt be tudjunk szerezni. A Belügy
minisztérium minden évben támoga
tást nyújt a szükséges eszközök, műkö
dési célú költségek, illetve a munka és
védőfelszerelések beszerzésére is.
Létszám tekintetében teljesen fel
van töltve a rendszer?
Két ember még hiányzik. Ez annak is
köszönhető, hogy a huszonöt év alattiak
ki vannak zárva a lehetőségből, akik pe
dig tudtak és akartak, már elhelyezkedtek
az elsődleges munkaerőpiacon. Az építő
ipar az utóbbi időben elég nagy számban
elvitt munkásokat. Többek között ezért
is vagyunk bajban a járdaépítésnél, mert
jelenleg nincs kőművesünk, így az idén
inkább javításokat, esetleg tavalyi elmara
dásokat vállalunk. Lassan a Neszűr mű
velése is gondot okoz az egyre csökkenő
létszám miatt. A homoktövis aratása kézi
erővel történik, ezért szükséges lesz az ál
lomány átcsoportosítása.
Tavalyhoz képest hogyan alakult
a létszám?
Az elmúlt évhez képest tíz százalékkal
csökkent a létszám. Azt látjuk, hogy ez
országos tendencia, folyamatosan szűkül
a feltölthető keret.

Meddig tart a jelenlegi program?
Az ötvennégy emberből húszan,
valamint a hosszútávú közfoglalkozta
tottak tízen jövő év február utolsó nap
jáig dolgoznak nálunk, a többiek pedig
idén november 30-ig.
Arról van valamilyen visszajelzés,
hogy mi történik azokkal, akik kikerültek a programból?
Közel húsz ember a Jászberényi Va
gyonkezelő és Városüzemeltető Non
profit Zrt.-nél talált munkahelyet, má
soknak a környező gyárakban sikerült
elhelyezkedniük. Jó hír, hogy mindenki
megállja a helyét a valós munka világá
ban, tehát a program elérte a célját.
A városlakók elégedettek a közfoglalkoztatottak munkavégzésével? Pozitívan értékelik a tevékenységüket?
Előfordulnak kritikai észrevételek,
de ezeket próbáljuk kezelni. A dolgo
zóinkat nagyobb fokú munkavégzés
re, a városlakókat toleranciára kérjük.
A kritikusok sokszor nem gondolnak
bele, hogy ezek az emberek hátrányos
környezetből jönnek, nincs előttük
minta a munkavégzést illetően. Ugyan
akkor sokszor nehéz fizikai munkát vé
geznek, hóban, fagyban, hőségben kint
dolgoznak. Ma már jó a közmunka
visszhangja.
Forintra lefordítva számszerűsíthető a közfoglalkoztatottak tevékenysége?
Végeztünk egy kimutatást, amely
ből kiderült, hogy a közfoglalkozta
tottak végezte olyan tevékenységek
ből, mint járdaépítés, hulladékkezelés,
évente mintegy huszonötmillió forin
tos megtakarítása van a városnak. A fa
iskolai munka, az árkolás, útkarbantar
tás, fűnyírás és egyéb kisebb munkák
szintén mind mind forintosíthatóak.

Jó hírek a takarékszövetkezetekről
Lapunk 2019. január 24-i számában közöltük „Bérbe vennék az
uszodát” címmel a soros testületi
ülés összefoglalóját, mely a takarékszövetkezeteket érintő, félreérthető információkat tartalmazott.
Ezek tisztázására Finsztál Attila
lakossági igazgató adott tájékoztatást a szolgáltatásukkal kapcsolatos
változásokról.
m. t.
A takarékok valóban országos fiók
hálózatuk ésszerűsítésére kényszerül
nek, ugyanakkor ez nem érinti Jászbe
rény városát. Jó hír tehát, hogy a 3A
Takarékszövetkezet jászberényi fiókja
a megszokott helyen, a Szabadság tér
9-10. szám alatt működik, és válto
zatlanul a hét minden munkanapján
várja banki szolgáltatásaival lakossági
és vállalkozói ügyfeleit.
Céljuk továbbra is az, hogy az or

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

BENKE
SÁNDORNÉ
szül.: Sárközi Mária

2019. március 30-án
életének 92. évében elhunyt.
Temetéséről később intézkedünk.
A gyászoló család.
Emléke szívünkben örökké él!

szágban a Takarék Csoport rendelkez
zen messze a legkiterjedtebb, országos
fiókhálózattal, hiszen ügyfeleik és
tagjaik érdeke is az, hogy a takarékok
eredményesen működjenek, és hogy
biztos hitelintézeti hátteret tudjanak
nyújtani üzleti és pénzügyi elképze
léseik megvalósításához. Az a tervük,
hogy egy korszerű szolgáltatásokat
nyújtó takarékszövetkezet működjön
a jövőben Jászberényben is. Banki
szolgáltatásaikkal továbbra is rendel
kezésre állnak, hiszen a helyi lakosság
és vállalkozások igényeinek kiszolgálá
sa az Önkormányzat és a Takarékszö
vetkezet közös érdeke.

Pályázat a helyi
közösségekért
Közösségi célú pályázati lehetőségek
érhetők el helyi szervezetek részére.
A Jászberényi Helyi Közösség Egyesülete „Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi
közösségszervezés Jászberényben”
címmel valósítja meg közösségszervezési projektjét Jászberényben.
A fórum keretében április 11-én,
szerdán 16 órától a Városi Könyvtár
kamaratermében (Jászberény, Bercsé
nyi út 1) ismertetésre kerülnek a pályá
zatokból támogatható tevékenységek, a
támogatást igénylők lehetséges köre, az
igényelhető források mértéke, valamint
a pályázatok benyújtási határideje.
Köszöntőt mond: Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester, az egyesület elnöke,
majd tájékoztató hangzik el a pályázati
lehetőségekről, végül a felmerülő kérdé
sekre válaszolnak a szakemberek.
A pályázati felhívások és a segédletek
megtalálhatóak a www.jhke.hu oldalon.

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy lomtalanítási akciót szervez,
melynek alkalmával az érintett területekről a megjelölt időpontokban
elszállításra kerülnek a háztartásokban feleslegessé vált lomhulladékok.
Tájékoztatónk megtalálható a honlapunkon is (http://vvzrt.hu), illetve a
Berénycafé http://berenycafe.hu oldalán is. Az aktuális utcajegyzéket a
Jászkürt újság közli mindig.
Kérjük a lomtalanítás során az alábbi
szabályok betartását:
• Lomhulladékok kihelyezésének idő
pontja: reggel 7 óra.
• Szolgáltatást csak szerződött partnere
ink jogosultak igénybe venni.
• A háztartásban keletkezett lomot az
ingatlan előtti közút mellé, a forgal
mat nem akadályozó módon kell ki
helyezni a lomtalanítás reggelén, hogy
a célgépek és a dolgozók könnyen
meg tudják közelíteni, és a rakodás

biztonságosan, és balesetmentesen,
kézi erővel végezhető legyen.
• A lomtalanítás során a nagydarabos,
azaz a közszolgáltatás keretében rend
szeresített gyűjtőedény méreteit meg
haladó lomhulladék kerül elszállításra.
Az apróbb méretű lomokat kérjük
zsákban, vagy dobozban kihelyezni a
szétszóródás megelőzése érdekében.
• A kikészített lomokat kizárólag a jel
zett időpontban szállítjuk el. Felhívjuk
figyelmüket, hogy a később kirakott
hulladékot a szolgáltató nem szállítja el.
• Az egyéb módon kihelyezett hulla
dék nem kerül elszállításra.
A lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási hulladékot, veszélyes anyagot
tartalmazó fémhulladékokat, azbesz
tet tartalmazó hulladékokat, veszélyes
anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldó
szereket, szerves oldószereket, savakat,
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot,
olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszű
rőket, fertőző hulladékokat (állati te
tem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes
eszközöket (injekciós tűk, fecskendők,

vágó- szúróeszközök), permetszereket és
azok dobozait, építési törmeléket, épület
bontásból származó hulladékot, gumikö
penyt, autóbontásból származó hulladé
kot, autóroncsokat, elektronikai hulladé
kot és zöldhulladékot sem, mert azokat
társaságunk NEM szállítja el.
A lakosság részére lehetőség van
elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, veszélyes hulladék,
gumiabroncs leadására a jászberényi
hulladékudvarunkban.
A lomtalanítás során közterületre
helyezett hulladék a szolgáltató tulaj
donát képezi, így annak bárki más által
történő elszállítása jogtalan eltulajdo
nításnak minősül!
Városunk és környezetünk tiszta
sága érdekében kérjük Önöket, hogy a
lomtalanítási akció során e tájékoztató
szerint helyezzék ki elszállításra szánt
lomhulladékaikat.
Köszönjük, hogy
igénybe veszik
szolgáltatásainkat !

2019. évi tavaszi lomtalanítás utcajegyzéke

1. program
szállítás: 2019. 04. 13. (szombat)
Alkotás u; Árendás u; Bálvány u; Ben
czúr Gy. u; Csákány u., Csana u., Cser
kész u., Csiga u., Csokonai V.M. u.,
Csoma u., Dinamit tér, Dózsa Gy. út,
Ebhát u.,Eperfa u., Fodor F. u., Gorkij
u(Som u.,,), Gyepü u., Hajdú u., Hor
gász u., Jákóhalmi út, Jász u., Jászkapi
tány u., Katona u., Kazal u., Kert u.,
Kisberényi tér, Korányi F. u., Kórház u.,
Kosárfonó u., Kovács u., Kötélverő u.,
Külső Pelyhespart u., Kürt u., Madách
I. u., Magyar u., Mátyás u., Móra F. u.,
Nemes u., Nyár u., Nyárfa u., Nyerges
u., Páfrány u., Petrence u., Pesthy F. u.,
Pintér M. u., Régi vágóhíd u., Réz Kál
mán u., Rezeda u., Sikló u., Szárazma
lom u., Szellő u., Szent Imre h. út, Szűcs
u., Tél u., Tímár u., Tüzér u., Tűzoltó u.,
Vásárhelyi I. u., Vásártér u., Vincellér
u., Apponyi tér, Arany János u., Árpád
u., Attila u., Bárány u., Béke u., Békés
u., Bérkocsis u., Bimbó u., Bogár köz,
Bolyai J. u., Czigány J. u., Csillag u.,
Csók u., Csónak u., Darázs u., Eötvös
u., Fazekas u., Festő u., Gát u., Görbe
u., Halász u., Harang u., Hatrózsa u.,
Határ u., Honvéd u., Huszár u., Ibo
lya u., Iskola u., Jásztelki út, Kalap u.,
Kalinka u., Kántor u., Káposztáskert u.,
Károly u., Kaszás u., Kender u., Király
u., Koszorú u., Kökény u., Liliom u.,
Liszt F. u., Margit u., Mária u., Molnár
u., Móricz Zs. u., Mozsár u., Munkácsy
M. u., Pelyhespart u., Potyka u., Puska
u., Puskin sétány, Rácz u., Réhely u.,
Rét u., Rozmaring u., Rózsa u., Sárkány
u., Sarló u., Sarok u., Sas u., Seregély
u., Síp u., Szabadság tér, Szabadság u.,
Szabó u., Széchenyi u., Szegfű u., Szent
István krt, Szentkúti tér, Szilfa u., Toldi
M. u., Tóth u., Varga u., Vasvári P. u.,
Zagyvapart sétány.
2. program
szállítás: 2019. 04. 27. (szombat)

Ady E. út, Agancs u., Árvácska u.,
Bagoly u., Bajnok u., Bartók B. u.,
Bedekovich L. u., Bercsényi út, Blénessy
J. u., Borsóhalmi út, Csalogány u., dár
dás u., Fáy A. u., Fehértói u., Galamb
u., Gergely u., Gólya u., Gyökér u.,
Halmay J. u., József A. u.,Kálmán u.,
Kazincy F. u., Kengyel u., Kertváros u.,
Kinizsi u., Kiss E. u., Könyök u., Me
gyeház u., Méhész u., Mészáros L. u.,
Munkás u., Nagytemplom u., Napsugár
u., Négyház u., Október 23. u., Ősz u.,
Pacsirta u., Perec u., Petőfi S. u., Rácz
A. u., Réz u., Sándor u., Sármány u., Si
pos O. u., Sólyom u., Szabadságharcos
u., Székely M. u., Szélmalom u., Szent
Pál u., Táncsics M. u., Telep u., Tóth J.
u., Tölgyfa u., Vas u., Verseny u., Vér
tes u., Zirzen J. u., Zoltán u., Zöldár u.,
Ábránd u., Áldomás u., Ártér u., Árva
u., Bakki J. u., Batthyány u., Bognár u.,
Csatorna u., Csík T. u., Dr. Wittmann
T. u., Fenyő u., Gallér u., Gárdonyi
G. u., Gyárfás u., Hársfa u., Irányi D.
u., Kádár u., Kakukk u., Kodály Z. u.,
Kölcsey F. u., Kőrösi Cs. S. u., Lepke u.,
Lomb u., Lövész u., Mátra u., Messze
látó u., Mező u., Mikszáth K. u., Pan
nónia u., Platán u., Sírkert u., Szarka u.,
Szép u., Szivárvány u., Tavasz u., Vadász
u., Vereckei u., Virág u., Zerge u.,
3. program
szállítás: 2019. 05. 11. (szombat)
Akácfa u., Áldás u., Banner J. u., Bá
thory u., Beleznay A. u., Benepuszta
u., Boldogszállás u., Bulcsú u., Csonka
u., Csörsz u., Daru u., Dob u., Érhát
u., Forgács u., Fortélyos u., Frankel
Leo u., Garat u., Gyöngyösi út, Hable
ány u., Harcos u., Hattyú u., Kapás u.,
Kárpát u., Klapka Gy. u., Komáromi J.
u., Kun u., Lajosmizse u., Nádverő u.,
Négyszállás u., Olvasókör u., Páva u.,
Redemptio u., Szérűskert u., Szigony u.,
Szobor u., Térítő u., Tigris u., Trombita
u., Túzok u., Tündér u.

Alsócsincsapart u., Aprítógégyár u.,
Átjáró u., Berze N. J. u., Boróka u.,
Botond u., Buzogány u., Cimbalom
u., Csengő u., Csóka u., Csokor u.,
Dembinszky u., Derkovits Gy. u., Dr.
Varga L. u., Egér u., Eke u., Elefánti
u., Felcsőcsincsapart u., Felsőmuszály,
Fiastyúk u., Gerevich A. u., Göncöl
u., Gyanta u., Gyöngyvirág u., Hatva
ni u., Hentes u., Herkules u., Hétvezér
u., Hunyadi J. u., Ilona u., Jászkürt u.,
Jedám u., Jókai M. u., Karabély u., Ke
rékgyártó u., Kertész u., Költő u., Lag
zi u., Líceum u., Liget u., Mályva u.,
Mártírok útja, Móczár M. u., Nádor u.,
Nagyér u., Nap u., Nefelejcs u., Öntő
u., Pákász u., Palánka u., Pethes I. u.,
Pipa u., Riszner sétány, Sánc u., Serház
u., Sómérő u., Sportpálya u., Szekér u.,
Szent F. u., Szilvás dűlő, Szőlő u., Szú
nyogos u., Tarnai A. u., Téglagyár u.,
Tejút u., Toborzó u., Üstökös u., Varjú
u., Varró u., Víz u., Vízöntő u., Zagy
vart u., Zagyvaparti tanyák, Zenész u.
4. program
szállítás: 2019. 09. 07. (szombat)
Bajcsy Zs. u., Béla u., Bem József u.,
Berényi u., Csángó u., Delta u., Dé
ryné u., Dohány u., Fácán u., Fecske
u., Fék u., Fekete u., Felsőmező u.,
Fémnyomó u., Fuvaros u., Fülemüle
u., Fürdő u., Fűzfa u., Gém u., Gerle
u., Gorjanc I. sétány, Hajnal u., He
gedűs u., Hold u., Holló A. u., Ifjúság
u., Ipar u., Ipartelep út, Jászai M. u.,
Jubileum u., Kálvin János u., Kard u.,
Kátai u., Korcsolya u., Kossuth Lajos
út, Kőkép u., Lant u., László Károly
u., Lehel u., Lehel Vezér tér, Mozdony
u., Nagykátai út, Ostoros u., Pajtás u.,
Palotai J. u., Patkó u., Pesti u., Pipacs
u., Rákóczi út, Rigó u., Róka u., Szar
vas u., Széchenyi tér, Szent László u.,
Szentháromság tér, Szerecsen u., Szív
u., Szövetkezet út, Thököly út, Traktor
u., Tulipán u., Uszoda u., Váltó u., Vas
pálya u., Vécsey E. u., Villany u., Viola
u., Vízimalom u., Vörösmarty u.
PORTELEK: Fenyves u., Fő u.,
Herboly I. u., Homok u., Március 15.
u., Nyúl u., Vaskapu u., Vasút u., Ál
mos u., Árok u., Balaton u., Bokor u.,
Cserepes u., Damjanich u., Deák F. u.,
Diófa u., Faiskola u., Fátyol u., Fillér u.,
Futó u., Füst u., Gyalu u., Gyöngy u.,
Gyöngytyúk u., Horváth P. u., Jászvá
ros u., Juhász u., Kápolna u., Kéve u.,
Kígyó u., Körte u., Kötő u., Medve u.,
Méntelep u., Nyíl u., Repce u., Sarkan
tyú u., Sáros-ér u., Sátor u., Suba u.,
Szél u., Szelei út, Tamás u., Temető u.,
Tompa M. u., Tört u., Zrínyi M. u.
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Semmi olyat nem csinálok, amit nem szeretek
Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült Mészárosné Vas Márta,
a Jászberényi Tankerületi Központ
szakmai igazgató helyettese. A díszünnepélyre a Pesti Vigadóban került sor,
ahol a kultúra, a művészet, az oktatás,
a tudomány, a sport, a gyógyítás, a
közélet, és a hitélet területén tevékenykedő alkotókat díjazták.
Kazsimér Nóra
Melyek voltak a kitüntetett életpálya főbb állomásai? Milyen út vezetett a díjig?
1983-ban érettségi után kezdtem el
magyart és éneket tanítani Alattyánon,
majd egy év múlva Jánoshidán, ahol
közel harminc évet töltöttem. Ezalatt
az idő alatt szereztem diplomát, később
mester fokozatot illetve drámapedagógiai
és közoktatás vezetői végzettséget is. A
jánoshidai általános iskola annak idején
az integrációs nevelés bázisintézménye
volt, ennek apropójából rengeteg bemu
tatóórát tartottam a reformpedagógiai
módszerek alkalmazásával az Észak-al
földi régió és a Jászság pedagógusai szá
mára. Nagy öröm számomra, hogy itt a
Jászságban ennek egyik úttörője voltam.
Emellett igyekeztem a közéleti munká
ból is kivenni a részem, a kulturális bi
zottság külsős tagjaként tizenkét éven át
vettem részt a települési rendezvények
szervezésében otthon, Jánoshidán, a
legjelentősebb volt a Jász Világtalálkozó
2005-ben. Mivel a drámapedagógiának
nemcsak a pedagógiai része, hanem a
rendezés is érdekelt, színházi csoportot
hoztunk létre Jánoshidán helyi civilekkel
2010 őszén. A színvonalas előadásokra
nagy igény volt a településen, sőt, a nagy
sikerre való tekintettel Jánoshida határait
is átléptük. Jelenleg új tagokat keresünk,
de sajnos nincs olyan fiatal, aki szívesen
vállalná a színpadi szereplést. Szinte ezzel
egyidőben, egy felkérésnek eleget téve a
jánoshidai felnőtt kamarakórus vezetését
is elvállaltam, a mai napig minden hétfőn
összejárunk énekelni, rendszeresen fellé
pünk helyi és jászsági rendezvényeken.
A vezetői pozíció ezek szerint már
nem volt ismeretlen terület. Szakmai
berkekben mi jelentette az első ilyen
kihívást?
Nem terveztem vezető lenni, ugyanis
nagyon jól éreztem magam Jánoshidán.
 folytatás az 1. oldalról
A vállalkozásnak máris gondot je
lent a szűkös hely. Jákóhalmán 7 hektár,
Berényben 4,5 hektár területük van, de
a raktározáshoz sokkal nagyobb térre
lenne szükségük. Annál inkább, mert
az idei évre kitűzött gyártási mennyiség
ötezer tonna, de az új gyártósor 15000
tonna kapacitással bír. Árbevételük ta
valy 1,5 millárd volt, míg idén 2,2 mil
liárd forintot várnak.
Lehetőség szerint törekednek az
automatizálásra. Ennek eredménye
már kézzel fogható, a legyártott 3500
tonnányi mennyiséget tizenkét dolgo
zó foglalkoztatásával sikerült megvaló

A Jászapátin kiírt igazgatói állást az akko
ri tankerületi igazgató – Orosz István –
javaslatára pályáztam meg. A négy szak
emberből az államtitkár engem bízott
meg Jászapáti állami iskolájának vezetésé
vel. Hatalmas feladat volt, de túl lettünk
a nehezén és a „külsős pályázóval” szem
ben mutatott ellenállást is sikerült rövid
idő alatt leküzdeni, továbbá a kollégák
jelentős részének támogatását is elnyer
tem. Aztán 2017-ben a miniszter úr alá
írta a jászberényi tankerület engedélyét és
egy nagy tapasztalattal rendelkező, kiváló
ember, a már említett Orosz István pályá
zott volna, aki sajnos életét vesztette. Úgy
döntöttem, hogy a kérésnek eleget teszek
és jelentkezem a meghirdetett posztra an
nak ellenére, hogy nem volt ötéves veze
tői gyakorlatom.

nyének munkáját irányítjuk, így joggal
mondhatom, hogy nagy kihívást jelent.
Természetesen ehhez az intenzív energi
ákat követelő munkához elengedhetetlen
a család támogatása. Nagyon sokat kö
szönhetek a férjemnek, aki folyamatosan
támogat, hogy a munkámat maximálisan
el tudjam látni, és a fiamnak, aki egye
temistaként véleményével, meglátásával,
sokszor konstruktív kritikájával segít egyegy döntés meghozatalában.
Miként érte a kitüntetés híre?
Nekem minden jó hírhez van egy
sztorim, úgyhogy ehhez is. Éppen a köz
pontban voltunk megbeszélésen, Buda
pesten és csak egy párhuzamos utcában
találtam parkolóhelyet, sajnos nem épp
a megfelelő helyen. Amikor visszaértem
a tárgyalásról egy kerékbilincs fogadott,

Mit tart a legjelentősebb sikerének?
Úgy gondolom, nincs legnagyobb si
kerem. Azt szoktam mondani a kollégák
nak, hogy könnyebb helyzetben vagyok,
mert végigcsináltam a ranglétrát. Aki úgy
kerül vezetői székbe, hogy minden egyes
állomást megtapasztal, annak jóval egy
szerűbb. Én kihívásnak éltem meg azt,
hogy Jánoshidán reformpedagógiai mód
szereket mutathattam be és így halmo
zottan hátrányos helyzetű gyerekekkel
boldogultam, de kihívás volt a jászapáti
általános iskola vezetése is. A jelenlegi
szerepem pedig azért nagy megpróbálta
tás, mert minden tankerület élére fenn
tartói tapasztalatokkal rendelkező vezető
került, mi azonban – az igazgató úrral
egyetemben – iskolából jöttünk, ami
egy teljesen más szemléletet követelt. Azt
pedig szintén fontos megemlíteni, hogy
mégiscsak a Jászság 23 oktatási intézmé

így miután azt eltávolították egy kicsit
rossz szájízzel ültem be az autóba. Akkor
érkezett az email a munkahelyi címemre.
Először nem jutottam szóhoz, őszintén
meglepett, mert semmi olyasmit nem
csinálok, amit nem szeretek. Óriási meg
tiszteltetésnek érzem és élem meg azóta is!
Mennyiben befolyásolja a jövő terveit ez az elismerés?
Ez a díj számomra – amellett, hogy
nagy öröm – kihívás is. Felelősséggel tarto
zom, hiszen valakiknek felkeltette a figyel
mét az, amit csinálok, így továbbra is leg
alább ilyen, ha nem magasabb szinten kell
munkálkodnom. Ami különösen jelentős
számomra, hogy még nyugdíjazásom
előtt, az aktív éveimben vehettem át egy
ilyen díjat, mintha csak ösztönözni szeret
tek volna arra, hogy folytassam azt, amit
elkezdtem. Mindig arra fogok törekedni,
hogy megfeleljek ennek az elismerésnek.

www.jku.hu

Egy pedagógus emlékezete
A Lehel Vezér Gimnázium meghatározó pedagógus egyénisége, Turi
István (1939-2016) elvesztése és hiánya az egykori tanítványok számára
is fájdalmas. Néhány hónapja öt sikeres orvos, egykori Turi-tanítvány
kereste meg iskolánkat azzal a szándékkal, hogy biológia tanáruknak
emléket állítva tanulmányi verseny
elindítását kezdeményezzék.
A lebonyolításhoz és a verseny dí
jazásához szükséges összeget az iskola
alapítványának, a „Tehetséget 2000!-re”
Alapítványnak utalták, és garanciát vál
laltak arra, hogy ezt az összeget életük
végéig az iskola rendelkezésére bocsát
ják, minden tanévben. Az öt nagyvo
nalú orvos: Dr. Enk Zsuzsanna, Dr. Pető
Katalin, Dr. Badari Ágnes, Dr. Olajos
András, és Dr. Lovász Tibor. Példaértékű
ez a civil kezdeményezés!
A Lehel Vezér Gimnázium biológia
szakos jelenlegi tanáraiként rögtön az ügy
mellé álltunk, hiszen Turi István nemcsak
rendkívüli kollégánk, munkatársunk volt
éveken át, hanem sokunkat tanított is,
nekem személy szerint osztályfőnököm
is volt, illetve az ő személyes példája
nagy szerepet játszott abban, hogy én is
biológia-földrajz szakos lettem, akárcsak
ő. Ráadásul olyan tanulókkal foglalkoz
hatunk nap mint nap, akik tehetsége
sek, motiváltak, nyitottak, érdeklődők
és szorgalmasak, így megérdemlik, hogy
megerősítsük őket ebben!
A verseny fő szervezője Rigó András
lett, aki a biológia munkaközösség veze
tője, valamint a biológia szertár jelenlegi
gazdája. A versenyre való felhívás alapján
embertan és egészségtan témakörben
vártuk a nevezést színvonalas prezentá
ciókkal, két kategóriában: 7-8-9., illetve
10-11-12. osztályosoktól.
Szép számmal érkeztek nevezések
iskolánkból, így március 6-án, szerdán
két különböző tanteremben, két zsűri
vel bonyolítottuk le a versenyt. Bíztunk
benne, hogy annak színvonala méltó
lesz Turi tanár úr emlékéhez. A verseny
a gimnázium könyvtárában kezdődött
ünnepélyes megnyitóval. Nagy András
és Antics István, az intézmény előző és
jelenlegi igazgatójának köszöntőjén túl
megtisztelték jelenlétükkel a versenyt az
alapító orvosok, egykori leheles diákok is.
Csörgő Terézia, iskolánk nyugdíjas bioló
giatanárának tolmácsolásában Turi István

Látogatás az újrahasznosítás üzemében
sítaniuk, miközben a Dorogon eladott
üzemükben ugyanilyen mennyiséget
még 53-an dolgoztak fel. Egyelőre a
bejövő alapanyagok kézi válogatását
nem tudják gépesíteni. A teljes létszá
muk itt 27 foglalkoztatott, Jákóhalmán
ennek többszöröse. Az üzemi munka az
év nagy részében két műszakban folyik.
Nem jellemző a fluktuáció, sokan kez
detektől a vállalat elkötelezett dolgozói.
A cég igyekszik meghálálni a hűséget és
a szorgalmat jó fizetéssel, cafetéria és
bónusz rendszerrel.

A tájékoztatót követően felvetődött
néhány kérdés a vendégek részéről.
Többek között a környezetterhelés is
szóba került. Az ügyvezető kifejtette,
hogy az itt folyó termelés minimális
terhelést jelent a környezet és a dolgo
zók számára. Nincs káros gőz-kipárol
gás, a párolgásból keletkező szagokat
elszívással semlegesítik. Az elszívó tar
tályában felgyülemlett szennyezett vi
zet, olajat leadják a hulladékkezelő te
lepre. Használhatatlan műanyag selejt
szinte nem is keletkezik, mert a már

3. oldal

granulátumként nem használható ter
mékből mezőgazdasági karókat tudnak
gyártatni egy céggel.
A szóbeli ismertető után a valóság
ban is szemügyre vettük az újrahasz
nosítás folyamatát. Az üzemcsarnokba
hatalmas zsákokban mindenféle mű
anyag hulladékot szállított folyama
tosan az udvarról begördülő targonca.
Mérlegelést követően lerakta a zsákot
több száz társa mellé, majd fordult is a
következőért.
A zsákok tartalmát aztán a mun

életrajzát hallgathatták meg jelenlegi di
ákjaink, akik fiatal koruk miatt már nem
ismerhették a verseny névadóját. Kicsit
biológiáztunk is, a diákoknak szakkife
jezésekre kellett ráismerniük a Homo
Turipista Pedagogica című írásból, mely
nek csak az utolsó bekezdését idézem:
„Mivel viselkedési mintázatai átadód
nak, ezek a csoport kollektív memóriá
jában tárolódnak. A hippokampusz és a
neokortex közti, sok millió szinapszisból
álló mátrix lehetővé teszi, hogy agyunk
segítségével teljes epizódokat rekonstru
áljunk. Így személyisége bármikor elő
hívható, tehát halhatatlan”.
A diákok előadásai színvonalasak,
szakszerűek és érdekesek voltak. Jó volt
látni, hogy mennyire otthonosan mo
zognak a PowerPoint és a Prezi szoft
verek használatában, mellette pedig
milyen szerteágazó ismereteik vannak
az emberi szervezet működéséről és az
egyes egészségkárosító hatásokról. Né
hány cím ízelítőként: A közösségi média
hatása a táplálkozásra, A szívinfarktus,
Terápiás célzatú lovaglás, A Leishmania
vagy A leggyakoribb sportsérülések.
Nagy volt a verseny, míg végül a zsűri az
alábbi tanulókat jutalmazta:
A 7-9. osztály kategóriájában: I.
Szőnyi Áron (8.N) II. Kerékgyártó
Réka (9.B) III. Sárfalvi Anna (8.N). A
10-12. osztály kategóriájában: I. helye
zett lett – holtversenyben - Csiki Dóra
(12.N) és Bencze Kincső (12.A), III.
Szőke Péter Soma (10.N).
A verseny értékelésekor hangsúlyoz
tuk, hogy mennyire hasznos lehetőséget
kaptak a diákok arra, hogy biológiatu
dásukat egy igazi szóbeli megméret
tetés keretében próbálhassák ki, nagy
létszámú közönség előtt. A prezentáció
korunk fontos műfaja, tanítványaink
sokat találkoznak még vele. Valószí
nűleg Turi István is örömmel hallgatta
volna ezeket az előadásokat, és amel
lett, hogy rá jellemző építő kritikákat,
jó tanácsokat fogalmazott volna meg,
rácsodálkozhatott volna a szemléltetés
sokféleségére, a különböző technikai
megoldásokra, és a fiatalok magabiztos
előadásmódjára, talpraesettségére.
Az első verseny tehát nagyon sikeres
volt, a következő tanévtől pedig szeret
nénk kibővíteni a versenyzők körét más
iskolák diákjaival is!
Fábián Nikolett,
a Lehel Vezér Gimnázium tanára
kások válogatják és adagolják a sza
lagra. Ottjárttunkor négyzetméternyi
műanyag lapokat ropogtatott szét a
gépóriás, majd töltötte a darálékot
big-bag zsákokba. A töltött zsákok az
udvaron sorakozva várják, hogy innen
a jákóhalmi feldolgozóba szállítsák
őket silózásra, homogenizálásra. Ve
gyi kezelés után a megrendelők igé
nye szerint készült granulátum aztán
autógyárakba,
háztartásigép-gyártó
üzemekbe kerül, ahol végleges formá
ba öntik. A maradék műanyag pedig
rendszerint visszakerül a Rego-Jász
üzemébe. A körforgás nem áll meg,
csak egyre gyorsul.
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Volt jobbikosok új pártban
Lakossági fórumot tartott március 29-én a Déryné Rendezvényház
dísztermében dr. Apáti István országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk
Mozgalom egyik vezetője. A tavaly
nyár végén alakult párt képviselője a
fórum keretében fogalmazta meg az
ország vezetésével kapcsolatos kritikákat, illetve ismertette a mozgalom
választási programját.

A korábban jobbikos képviselőkből
alakult szervezet elnökségi tagjai közel
tíz éve vannak jelen az országgyűlés
ben, azonban pártként kevesebb, mint
egy éve működnek. A magyar identi
tás erősítésére szerveződött mozgalom
olyan politikai témákban foglal állást,
mint a magyar-cigány együttélés, az
EU, a nemzetvédelem, a családvállalás,
kis és középvállalkozások segítése, vala
mint az oktatás. Törekvéseinek előszo
bája az európai parlamentbe való beju
tás. – Célunk megvetni a lábunkat az
Európai Parlamentben, tehát legalább
egy mandátum megszerzése a május
26-i európai parlamenti választáson –
fogalmazott a képviselő.
Dr. Apáti István a Mi Hazánk
Mozgalom megalakulása kapcsán kriti
kával illette a Jobbik Magyarországért
Mozgalmat. A képviselő elmondta:
többen azért váltak ki, mert a jobbik
néhány év alatt balliberális nézetekhez
húzott, amely szembement korábbi el

Nem betegség, állapot
arra, hogy senkit nem lehet autistaként
megbélyegezni. Minden autista ember
elsősorban felnőtt vagy gyermek. Pont
sorba szedték sajátos látásmódjukat,
zajok iránti érzékenységüket, kapcso

a gyermekért mindent el lehet viselni.
A hűvös szellő kísérte kemény szava
kat a Kék Pillangó Alapítvány bemutat
kozása követte. Harnyos Józsefné Brigitta
az alapítvány alapítója elmondta, hogy
első unokája érkezését nagyon várták, de
nem volt felhőtlen az öröm. Ahogy cse
peredett, világossá vált számukra, hogy

latteremtési nehézségüket, melyekkel
nekünk kell elfogadónak lenni.
A mondatokra szinte válaszlevélként
hatott annak az anyukának az írása, aki
őszintén vallott két autista gyermeke ne
veléséről – szavait Tomkovicsné Sólyom
Csilla tolmácsolta. Elfogadni azt, hogy
az ember gyermeke autista, talán a leg
nehezebb dolog.
– Sosem lesznek képesek a teljesen
önálló életre. Mindig kell mellettük
lennie valakinek, aki segít eligazodni
az életben. Egy szülőnek, egy anyának
talán ezt a legnehezebb megélni, mert
mi lesz, ha mi már nem leszünk? –
hangzott. Azonban az anyuka arról is
vallott, hogy mindez a küzdelem kitar
tásra, türelemre tanította és arra, hogy

más, mint a többi kisfiú. Lányával, Kittivel eddigi tapasztalatukat szeretnék át
adni a hasonló helyzetben élő családok
számára. Mindemellett céljuk a többi fi
atal megismertetése az autizmussal, hogy
ez az egészséges embereknek is elfogad
hatóvá váljon – erről már Harnyos Kitti,
Attila anyukája osztotta meg gondolatait.
A Bercsényi iskola ötödik osztályo
sai kívülállóként fogalmazták meg az
autizmus jelentését, amely mint mond
ták: egy állapot és nem betegség. Őket
további helyi óvodák és intézmények
műsora követte. A jó hangulatú ün
nepség a Lehel Vezér téren megtett Kék
sétával folytatódott, majd a hagyomá
nyoknak megfelelően kék légballonok
felengedésével zárult.

Előzzük meg a lakástüzet!
gyon szeret segíteni másokon, így most
különösen jól esik neki, hogy őt is meg
ajándékozták. Túl a nyolcvanon bizony
még inkább oda kell figyelni a veszély

lakástűz Margit néninél, azonban nem
mindenki ilyen szerencsés. Németh Ádám
tű. főtörzsőrmester kiemelte, hogy ebben
az évben megyei szinten kilencvenegy
lakástűz riasztást kaptak. – Azért fontos
hangsúlyozni, hogy az emberek szereltes
senek fel füstérzékelő berendezést, mert

forrásokra, ezért tűzvész esetén rendkí
vül hasznos a füstérzékelő készülék meg
léte. A használati útmutatásról Szabó
Szabolcs Gábor tű. alezredes tájékoztatta
Margit nénit és egyben bemutatóra is
sor került.
Mint megtudtuk eddig még nem volt

ezzel megelőzhetők a lakástüzek. A tüzek
kezdeti szakaszában füst keletkezik, a füst
érzékelő pedig hangos jelzéssel figyelmez
tet – mondta a tű. főtörzsőrmester.
Az átadó után még egy kis vendég
ségre invitálta a jelenlévőket Margit néni,
ami jól tükrözte odaadó természetét.

Az autizmus spektrum zavar ma már
nem tabutéma, hiszen tízmilliókat
érint világszerte. Az autisták megismerésére, elfogadására az ENSZ
2007 óta április 2-án, az autizmus
világnapján hívja fel a figyelmet. Városunkban szintén megemlékeztünk
embertársainkról kedden a Conselve
téren rendezett Kék sétán.

Munkatársunktól

2019. április 4.

Szabó Lilla
veikkel.– Arra, hogy tavaly Orbán Viktort és a Fideszt nem sikerült leváltani,
semmiképp nem az a válasz, hogy jó
lesz Gyurcsány is – emelte ki a képvi
selő. A továbbiakban annak is hangot
adott, hogy egyenesen árulásnak tartja
a jobbik viselkedését.
Elmondása szerint ma a párt veze
tői többek között Toroczkai László el
nök, Dúró Dóra elnökhelyettes, Novák
Előd alelnök ismertebbek, mint maga a
mozgalom neve és logója. Éppen ezért
lakossági fórumok keretében igyekez
nek nagyobb ismertségre szert tenni,
ennek érdekében országszerte járják a
főbb településeket.
Az alig húszfős jászberényi fóru
mon a fentebb említett politikai kérdé
sekre tért ki dr. Apáti István, valamint a
tavaly áprilisi választások eredményéről
is szólt. A párt tevékenységének ismer
tetése után a sorokban ülők tehették fel
kérdéseiket.

Országjáró akció városunkban

Megérteni és elfogadni – ezzel a
mottóval látták el a programon osz
togatott kitűzőket, melyet csaknem
hatszáz jelenlévő tűzött ruhájára az
nap délelőtt. A kis korongokon túl,
szimbolikusan kék színű ruhadarab
bal és dekorációval emlékeztek meg
az autisták felé irányuló törődésről és
empátiáról. A városunkban harmadik
alkalommal rendezett autisták világ
napján Bozóki Jánosné Katalin asszony,
a Szent Ferenc Egyesített Szociális In
tézmény vezetője köszöntötte a város
vezetőségét, Szabó Tamás polgármes
tert, Szatmári Antalné alpolgármester
asszonyt és Nagy András HEB elnököt,
valamint a megjelenteket. – A prog
ram megszervezéséhez ösztönzést ad
az, hogy ilyen szép számmal mozdul
meg a város kifejezve szolidaritását az
autizmussal élők iránt – hangsúlyozta
az intézmény vezetője.
Az erre az alkalomra összeállított
program első előadásában hallhattuk
az autista embertársaink által megfo
galmazott 10 pontot, amivel rávilá
gítottak helyzetükre. Többek között

Folytatódik a katasztrófavédelem és a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. „Ne
gyújtsa! Gyűjtse!” elnevezésű közös
kampánya. Idén városunkban három
füstjelző-készüléket ajánlottak fel,
ebből egyet március 25-én hétfőn délelőtt a Szelei úton adtak át.
sz. l.
Hadházy Ákos független országgyűlési
képviselő tartott aláírásgyűjtést Jászberényben március 28-án. Az országjáró
körúttal az európai ügyészséghez való
csatlakozást kívánják elősegíteni.
m. t.
A petíció megszületésének előz
ménye, hogy Magyarország nem csat
lakozott az Európai Ügyészséghez, az
ellenzéki képviselő úgy véli, ennek oka
a felelősségre vonástól való félelem.
Hadházy Ákos akciója tavaly szept
emberben indult, és több hónapnyi
előkészítésnek köszönhetően valósult
meg. A közös munkát országosan több
mint ezer szimpatizáns segíti, október
től pedig egyes pártok is csatlakoztak.
A petíciót, mely a legutóbbi összesítés
nél – a kampány harmadánál - több
mint 300 ezer aláírást tartalmazott, az
MSZP, a DK, a Momentum és a Párbe

széd támogatja.
Korábban csak kitelepülten gyűj
töttek, januártól azonban kopogtatá
sos módszert is bevetnek, és országjáró
körút keretein belül kívánják elérni a
kitűzött, egymillió aláírást. Jászberény
ben a főtéren, az OTP bank sarkánál
gyülekeztek a kezdeményezést támo
gatni vágyók március 28-án, délután.
Egy hölgy lapunknak elmondta,
nem is maga miatt hagyta kézjegyét a
gyűjtőíven, hanem azért, mert szeretne
gyermekeinek, unokáinak élhetőbb, jobb
körülményeket teremteni, ehhez pedig
elengedhetetlen az Unió közbenjárása.
***
Hadházy Ákosra várva a kicsiny,
de elkötelezett résztvevők egy része úgy
találta helyesnek, hogy a szerkesztősé
günket képviselő, munkáját végző kol
legánkon kérje számon, hogy mit keres
ott, és hol van a sajtószabadság. A meg
hívó email nálunk van.
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

Ézsiás Sándorné Margit néni ottho
nában várta a megyei katasztrófavédelem
és a jászberényi tűzoltóság képviselőit,
valamint a sajtó munkatársait. Az átadó
előtt Németh Ádám tű. főtörzsőrmes
ter szólt a tavaly ősszel kezdődött „Ne
gyújtsa! Gyűjtse!” kampányról, mellyel
a lakástüzek megelőzésére irányították a
figyelmet. Ennek egyik momentuma volt
a karitatív szervezetek együttműködésé
ben füstérzékelő készülékek felajánlása a
rászoruló családok részére.
Az egyiket Margit néni kapta meg,
aki közel húsz éve a Katolikus Karitász
szervezet tagja. Elmondása szerint na

Orvvadászat
Peresen
Az elmúlt napokban orvvadászok
lőttek meg egy őzbakot a jászberényi
Lehel Vadásztársaság területén.
A hivatásos vadászok terület-ellen
őrzés alkalmával találtak rá a lelőtt bak
ra, melyet nagygolyós fegyverrel hoztak
terítékre. Az eset a Peresi területrészen
történt, hogy miért hagyták a területen
az őzet az elkövetők nem tudni. Való
színűleg megzavarták őket vadászatuk
közben. A vadásztársaság a feljelentést
megtette, az okozott kár az őz vadgaz
dálkodási értéke, ami 600.000 forint.
Ha az esettel kapcsolatban valaki
nek van információja, értesítse a rend
őrséget, vagy a vadásztársaságot!

Hirdetés

2019.április 4.
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A KERT – a város szívében

Sokévnyi tapasztalatunkat
felhasználva igyekeztünk
egy olyan üzletet létrehozni, ahol élményszámba
emelhetjük a zöldség-gyümölcs bevásárlást.

De mit is jelent számunk
ra az „élmény” fogalma?
Üzletünket Jászberény
ben a Szabadság és Tóth utca
sarkán nyitottuk, az Áruház
tól 150 m-re. A KERT-be lépve tágas,
világos terekkel szeretnénk megterem
teni a hozzánk betérő vásárlók kom
fortérzetét. Elsődleges célunk, hogy a
bevásárlás során mindenben fogyasz
tóink segítségére lehessünk, így termé
keink alapos ismerete és a barátságos,
családias kiszolgálás az üzletfilozófiánk
egyik alappillére.
Kiemelt figyelmet fordítunk továb
bá a polcainkra kerülő áruk kifogástalan
minőségére, nyomon követhetőségére,
melyeket mindig ellenőrzött helyről
szerzünk be. Hiszünk abban, hogy üzle
tünk egy találkozási pont lehet fogyasztó
és termelő között, így arra is törekszünk,
hogy üzletünkben minél több, környék
beli, jászsági termelő áruiból válogathas
sanak vásárlóink.

*A tavaszi akció részleteiről érdeklődjön itt:

Nagy Kft. 5100 Jászberény, Nagykátai út 11.
E-mail: nagykft@invitel.hu Tel.: 06-30/370-2257 vagy 06-57/502-300
Közlemény

A Jászberényi Református Egyházközség
értesíti az érintett szülőket, hogy
A Jászberényi Református Egyháközség Gólya Óvodája
2019/2020. nevelési évi óvodai és bölcsődei beíratásra
2019. április 24., 25., 26. napján (szerda, csütörtök, péntek)
8-16 óráig kerül sor.
A kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Bölcsődébe a gyermekeket betöltött 18 hónapos kortól van
lehetőségünk fogadni.
Beiratkozások helyszíne: 5100 Jászberény, Kossuth L. u. 53.
A beiratkozás az alábbi okiratok bemutatása alapján történik:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya)
• gyermek születési anyakönyvi kivonata
• gyermek TAJ kártyája
• a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági
igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)

Az óvoda beiratkozás előtti nyílt napjának időpontja:
2019. április 9. 16 óra.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

Focus Technology

már

4.990.000 Ft-tól

*

Ford Credit finanszírozással
készletről.

A Jászberényi
V. V. Nonprofit Zrt.
B kategóriás jogosítvánnyal,
kisgépkezelői végzettséggel

munkavállalót
keres.
Érd.: 57/411-618
E-mail: munkaugy@vvzrt.hu
adjunktus
Dr. Tóth Zoltán szülész-nőgyógyász

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

www.4dszolnok.hu

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

BŐRGYÓGYÁSZAT –
KOZMETOLÓGIA
Végleges szőrtelenítés, rozácea, hajszálerek,
pigmentfoltok eltávolítása amerikai gyártmányú,
harmadik generációs IPL (villanófény) készülékkel.
Az IPL-technológia elérhető.

Dr. Szabó András
rendelésén:

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

Vásároljon
magyar
termelőktől
magyar almát!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
a Földművelésügyi Minisztérium és
a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:

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.

2019. április 6.
(szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló
(a rendelő mellett).
Fajták: mucsu, golden,
starking, jonagold, idared.
További információért
kérem, forduljon a helyi
önkormányzathoz.

Azzal is tisztában vagyunk azon
ban, hogy felelősséggel nemcsak vásár
lóink irányába tartozunk, hanem a jövő
felé is. Távlati céljaink között szerepel
ezért a hulladéktermelésünk minima
lizálása, ehhez az első lépést már meg
is tettük: a megvásárolható szatyraink
komposztálható anyagból készülnek.
Fontos, és elengedhetetlennek tartjuk
továbbá a környezettudatosság mellett
az egészségre nevelést is, így a hétfői
napokon a délelőtti órákban egy-egy
óvodás csoportot látunk vendégül A
Kertben, ahol interaktív, játékos for
mában léphetnek be a zöldségek és
gyümölcsök izgalmas világába. Üzle
tünkről még több információt találhat
facebook oldalunkon: www.facebook.
com/akertjaszbereny
(x)

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

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

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

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

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

6. oldal

Szabadidő

www.jku.hu

Csajok, pasik, rock and roll

Kuriózumnak számító programot kínáltak a szervezők március 22-én este
az Ifjúsági Házban, Csajok, pasik,
mindhalálig rock and roll címmel.
A csajokat a Dorothy zenekar, az
ország egyetlen aranylemezes csaj
bandája képviselte, aki pörgős, néha
kemény, dallamos punk-rock-ot toló
banda. A pasikat a hazai rockzenei élet

egyik ikonikus alakja, Kalapács József
és a másfél évtizede alapított Kalapács
zenekar testesítette meg. A két zenekar
előtt a tehetséges rock-metal csapat, a
Burnout zenekar melegítette be a kö
zönséget.
Így végre újra jó okunk volt arra,
hogy a legfeketébb ruhadarabjainkat
magunkra öltsük, és ismét hitet te
gyünk a rock and roll mellett.

Fotók: Gémesi Balázs

SZMSZC Szakmák éjszakája
Sokféle éjszaka van, múzeumok, kutatók éjszakája…

Miben különbözik a Szakmák Éjszakája?
Sokban, mert mi nem színes és szórakoztató programokat, hanem
ennél sokkal többet: a jövődet, lehetséges életutakat kínálunk.
Most egy éjszaka alatt végigjárhatod jászberényi szakképző iskola,
a együttműködő sikercégek máskor rejtett világát, feltárhatod
a szakemberek titkait, megnézheted, melyik foglalkozás mit takar.

Lehet, hogy a jövőd itt, ezen az éjszakán kezdődik!

2019.április 12 (péntek) 18-22 óráig.
Néhány program
kínálatunkból:
• Koktélok és az ünnepek
• Virtuális hegesztés
• Irány a harmadik dimenzió
• Díszcsomagolás
• Jászság ízei
• Hajszobrászat, kézápolás
• Mézeskalács készítés
• Autóelektronika
• Hangszóró készítés

A

Helyszínek:
SZMSZC
Klapka György
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
5100 Jászberény, Hatvani út 2.
www.szolmusz.hu/klapka
Telefon: 06-20/394-9349

Nagy Kft.

munkatársakat keres

gépkocsivezető, lakatos,
valamint betanított munkás
munkakörökbe.

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

márkaképviselet
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Vendégségben Irisztonban
 folytatás az 1. oldalról
Többek között a legmagasabb ál
lami körökből – Észak-Oszétia-Alánia
korábbi miniszterelnöke, Nyikolaj
Alexandrovics Khlincov –, művészeti
szimpóziumokból – Leonyid Baszhanov,
a moszkvai Állami Kortárs Művészeti
Központ művészeti igazgatója – voltak
jelen a delegáció fogadásánál. Szerete
tük a vendéglátásban is megnyilvánult.
A már szinte szertartásként aposztro
fálható több órás étkezésben, az úgy
nevezett a kuftban tapasztalták meg a
magyar vendégek a tisztelet oszét jeleit.
A terített asztal kulináris örömei
mellett az ülésrend meghatározó szere
pe is a tradíció része, a tisztelet kifejezés
módja. A gasztronómiai hagyományok
megismerésén túl a kultúra egyéb terü
leteinek megízlelésére is volt lehetőség
a néhány nap folyamán. Felejthetetlen
élmény volt az a spontán táncos est,
amellyel Vlagyikavkazban búcsúztatták
a vendégeket. A műsor folyamán kide
rült, valamennyi oszét született táncte
hetség és bár, mint Szemadám György
kommentálta, folyton ittak és itattak,
a jókedvükhöz nincs szükség a kvaszra.
Múltuk megtartásában egyébként nagy
szerepet játszik a táncos hagyomány, de
élénken él az ősök tisztelete, és hihetet
lenül erős a nemzettudat.
Ezt a páratlan hazaszeretetet és
összetartozást csak tovább erősítette a
beszláni tragédia, amelynek torokszo

rító helyszínén a magyar delegáció is
főt hajtott az áldozatok előtt. A rette
netes csapás soha nem gyógyuló sebet
ejtett a nép testén, hiszen szinte egy
egész generációt irtottak ki a terroris
ták 2004 szeptemberében. A csapást
csak az Istenbe vetett hit segítségével
tudta feldolgozni ez az ősidők óta ka
tonanép. Azzal az erős hittel, ami va
lahol több mint kétezer évvel ezelőtt
pogány gyökerekből származik, és ma
is őriz ősi, misztikus elemeket. Mára
már Wastiardji, a harcosok védőszentje
Szent Györggyé szelídült, de a keresz
ténységnek egyedülálló formáját gya
korolják az oszétok. Mindennek meg
nyilvánulási formáiba is betekinthettek

az utazók női és férfi kolostorokban
tett látogatásaik során. Utazásaikat vé
gigkísérte a természet és az épített kör
nyezet szépsége, a vendéglátásban testet
öltő nyitottság és szeretet.
A film és az azt követő élménybeszá
moló végén a résztvevők nevében Hortiné dr. Bathó Edit igazgató asszony köszö
netet mondott az előadónak a lelkünket
megérintő programért, a bölcs és igaz
gondolatokért. A következőkben a hall
gatóság kérdéseire válaszolva Szemadám
György még egy rövid filozófiai kitérőt
tett a mai kor emberének önhittségbe
ágyazott tudatlanságáról, amelynek el
lenpéldája az Oszétiában élők ősi tudást
megtartó egyszerű bölcsessége.

Filmfesztivál diák módra

A diákok valóban kitettek magu
kért, de a siker nemcsak az ő érdemük.
Már a filmekből is kitűnt, hogy a Lehel
Vezér Gimnázium tanári gárdája tá
mogatja a fiatalokat. Több tanár meg
engedte, hogy az óráján forgassanak a
diákok, illetve néhány pedagógus sze
replőként is közreműködött.
Fábián Nikolett tanárnő elmondta,
hogy nagy kihívás a gyerekekben felkelte
ni az érdeklődést, ezért öröm számukra,
hogy ennyien bekapcsolódtak a filmké
szítésbe. – A sikerélmény a kulcs, pró
bálkozzanak, alkossanak, mi tanárok arra
vagyunk, hogy a kereteket és a lehetősé
geket megteremtsük nekik – mondta.
Nagy Tamás zsűritag összefoglalójá
ban az életet is egy filmhez hasonlítot
ta, amelyben lehetőség van arra, hogy a
forgatókönyvet a diákok maguk írják,
ők rendezzék, és ők legyenek a fősze
replői is. Ezért érdemes nyitott szem
mel járni a világban – hangsúlyozta.
Klacsán Gábor zsűri elnök azzal a
tanáccsal engedte el a tanulókat, hogy
akkor érdemes kamerát venni a kezük
be, ha konkrétan tudják, mit szeret
nének elmondani. Ha ez már papíron
működik, akkor fontos a precíz meg
tervezés és kivitelezés. Talán ezekkel a
tanácsokkal jövőre még többen, még
színvonalasabb munkákkal emelhetik a
diákfilm fesztivál fényét.

A Lehel Film- Színház mozivásznán
március 27-én, szerdán nem mindennapi filmek kerültek vetítésre. A II.
LVG Diákfilm Fesztiválon debütált különleges alkotások közel 300 diákot és
pedagógust vonzottak a nagyterembe.
szabó
Az első magyar színes filmet, vagy
is a Ludas Matyit egy esztendő híján
hetven évvel ezelőtt mutatták be. Az
óta már több száz filmtekercs leforgott
a vetítőkön, sőt a korszerű technikának
köszönhetően új vívmányokkal bővült a
filmgyártás tudománya. Ez nemcsak azt
jelenti, hogy ma már semmi sem lehe
tetlen a gyártóknak, hanem azt is, hogy
akár otthon, elérhető eszközökkel saját
magunk is készíthetünk filmet. Ezzel a
lehetőséggel tavalyhoz képest több mint
kétszer annyi, 15 alkotó csoport élt, akik
a második LVG Diákfilm Fesztivál díja
iért ragadtak kamerát vagy éppen tele
font. Három jászberényi iskolából, a Le
helből, Liskából, és a Terplán Zénóból,
valamint egy szolnoki intézményből is
érkeztek pályamunkák.
A filmes kezdeményezés 2017
őszén kezdődött és úgy tűnik, táptalaj
ra talált. A csaknem kétórás filmvetítés
re zsúfolásig megtelt a nagyterem, még
a lépcsőn is szép számmal ültek diákok.
A zsűriben Klacsán Gábor rendező-ope
ratőr, Szűcs Andrea tanárnő és Nagy Tamás tanár úr foglalt helyet. Az alkotáso
kat látva nem volt könnyű helyzetben
a bíráló bizottság, hiszen a tanulók a
legkülönbözőbb mélységekig engedték
el a fantáziájukat a forgatókönyveket il
letően. Mindezt effektekkel, plánokkal,
vágásokkal párosítva, mely még profib
bá tette a munkákat.
Az átlagos hétköznapoktól kezdve
a baleseteken át a II. világháborúig szá
mos téma megfordult a diákok fejében.
A sok megnyerő alkotás közül végül a
zsűri a fesztivál legjobb filmjének a Gift
című alkotást választotta, így Galsi Dániel és „stábja”vehette át a tízezer forin
tos nyereményt. A rövidfilmben meg

fogalmazódott a kérdés miszerint: mi
lenne, ha hallanánk mások gondolatait?
Ez az egyszerre áldás és átok végül rávilá
gított egy képmutató, élhetetlen világra,
mely bebizonyította, hogy talán jobb
is, ha nem rendelkezünk eme szuperké
pességgel. Ha Dániel a gondolatolvasás
ajándékát nem is tudhatja magáénak, a
kreativitás talentumát biztosan.
A második helyezést – és az azzal
járó nyolcezer forintot –, Kátai Anita
Lehetne másképp... című filmje érte
el, ami egyben közönségdíjban is része
sült. A filmben Anita az egész osztályt
mozgósította, miközben életszerűen
mutatta meg, hogy mennyi minden le
hetne másképp az oktatásban.
A két leheles diák után, harmadik
helyezésnek, és az ötezer forintos juta
lomnak a Terplán Zénó Ferences Gim
názium tanulói, Simon Roland, Jakab
Lajos, Farkas Zsolt örülhetett. Soul című
alkotásukban az igaz barát elvesztését
dolgozták fel. Négy leheles diák külön
díjban részesült, köztük a Belső árnyék
című film (Szerdahelyi Lehel, Sipos Máté,
Nagyfi Zoltán), Emberség az emberte
lenségben (Kiss Ákos), A pendrive nyo
mában (Gedei Bálint) és Finding Pisti
(Pethes Dániel, Kis Milán, Mézes István).

Ajánló
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Egymásba kapcsolódó periódusok
Katona Zoltán festőművész a magyar
képzőművészeti élet középgenerációjának egyéni képvilágot teremtő jelentős alkotója. Időhíd című kiállítását március 26-án, délután nyitották
meg a Lehel Film-Színház galériáján.

Mobil szabadulós játék
Április 6., szombat 10 és 18 óra között
Negyven perce van a csapatoknak, hogy
megoldják a rejtélyt! Két szoba logikai és
ügyességi kalandjátékok, rengeteg sport
felszerelés, retro, trükkös feladatok, szá
mok, tv-k, lakatok, kapcsolók, palackok,
logikai sorrendek, fejtörők... Maximum
7 fős csapatok jelentkezését várják. A
részvétel ingyenes, de előzetes időpont
foglalás szükséges személyesen a Lehel
Film-Színházban.
Főnix Fészek Műhelyház

sokat továbbfejlesztett az alkotó, akár
húsz, harminc éves idősíkot is képezve.
A kiállítás címe Időhíd, részben erre is
utal illetve arra, hogy Katona Zoltán
eddig létrehozott, következetesen és
szervesen változó életműve egymásba
kapcsolódó periódusokból épül fel.
A kiállítást megnyitó és azt kurá
torként is jegyző Góg Zoltán, művészt
bemutató köszöntőjében elhangzott: –
Katona Zoltán több irányú művészeti
tevékenységének, mint a festészet, az
installáció vagy a performansz legfőbb
mozgatórugója a folyamatos meg
újulási készség, az érzéki koloritos, az
érzékeny, olykor melankolikus, elégi
kusan filozofikus indíttatás. A kezdeti
absztrakt, nonfiguratív, alapvetően or
ganikus formákat hordozó műveinek
legfőbb vonása az anyagelvűség, ké
sőbbi alkotásait szürreális, metafizikus,
vizionális jegyekkel ruházza föl. Új
figurális munkáihoz gyakran használja
forrásként a fotót, melyet át- és felülír,

személyes szimbolikus emléknyomok
kal terít. Néhány éve alkotásaiban a
szűkebb környezete, a falu légköre ál
tal inspirált kép-témákat dolgozza fel,
melyek mások számára érdektelenek,
periférián maradtak.
A megnyitót követően a zene nyel
vén hallhatunk reflexiókat a falakon
látható alkotásokra Szaniszló Richárd
ütőhangszeres művész zongora és vib
rafon játéka jóvoltából.
A kiállított festményeken látható
melankólia, élete fontos személyének,
édesanyjának három évvel ezelőtti elvesz
tésének következménye lehet, ami tudat
alatt erősen hatott rá, és sötétebb tónust
alakított ki művészetében – mondta el az
alkotó személyes tárlatvezetése alatt.
Az időszaki kiállításon látható
munkák közös vonása a lírai és elégi
kus jelleg domináns volta, ahol olykor
a képzeleti, álombéli és a valóságos egy
mással összenő, miként gyakran a múlt
a jelennel.

Dráma és komédia franciául Ahol jó volt

Csütörtöktől vasárnapig a francia filmek szerelmeseinek kedvezett a Lehel
Film- Színház programja a Frankofón
Filmnapok vetítéssorozattal.
kárpáti

A Francia Intézet ismét megrendez
te a frankofónia hónapjait február 27. és
április 1. között. A fesztivál keretén belül
március kiemelt eseménye a Frankofón
Filmnapok, amelyre idén is nemzetkö
zi fesztiválokon díjazott, de Magyaror
szágon még nem forgalmazott filmeket
válogattak. A budapesti művészmozik
mellett tíz vidéki város filmszínháza is
bekapcsolódott a programba, köztük a
berényi mozi is. Nálunk a Sára Sándor
terem adott otthont négy napon át a
filmválogatásnak, amelyben valódi cse
megék is terítékre kerültek.
Csütörtök délután Guillaume Senez
rendezésében az Életem értelmei című
dráma nyitotta a fesztivált és vasárnap
éjszaka a Philippe Godeau rendezte
francia-szenegáli koprodukcióban ké
szült Yao képkockái zárták. A változatos

kínálatban a könnyed vígjátéktól a drá
mán át a thrillerig mindenki megtalálta
a kedvére való alkotást. A filmek bete
kintést engedtek a francia társadalom
sokszínűségébe, a vidéki életbe, a fővá
rosi létbe, múltba és jelenbe, sőt, a volt
gyarmatok helyszíneire – Szenegálba,
Tunéziába – is elkalauzoltak. A néző az
alkotások segítségével képet kapott erről
a multikulturális társadalomról, ahol
ugyanúgy megvan mindenkinek a sa
ját problémája, mint a tőlük keletebbre
fekvő országoknak. Nekik is vannak csa
ládi gondjaik, küzdenek a munkahelyi
kizsákmányolással, az egyenjogúsággal,
a törvénnyel, a családi titkok feloldozá
sával, a gyökerek meglelésével.
Az alkotásokban nagyszerű szí
nészek játékát élvezhettük, köztük
Audrey Tautou (Csak a baj van veled),
Catherine Deneuve, Chiara Mastro
ianni (Clair Darling utolsó húzása),
Isabelle Adjani (Tiéd a világ). Jászbe
rényben a szombati vetítések vonzották
a legtöbb nézőt, de egyik film sem oko
zott csalódást a több-kevesebb létszá
mú közönségnek.

 folytatás az 1. oldalról
Kellemes hang, fülbemászó dalla
mok, szívbemarkoló vagy éppen szóra
koztató, és mindehhez kiváló zenészek.
Dalok szóltak barátságokról és szerel
mekről, szülőkről és gyerekekről, kötő
désekről és szakításokról, vágyakról és
reményekről, hitekről és csalódásokról,
régi és új időkről. Két órán át, szünet
nélkül áradt az örömzene. Egyszerű
en hihetetlen, hogy Zorán hetvenhét
múlt, és nem csak azért, mert pihenés
nélkül lenyom egy ilyen koncertet, ha
nem mert van valami varázsa, amitől
újra meg újra képes megtölteni sport
csarnokokat.
Intellektuális, költői,
dallamos, időtálló, megható, humo
ros, kritikus, alázatos, de legfőképpen
hiteles. A szenvedélyes, néha ironikus,
elgondoltató, máskor érzelmileg elmé
lyült dalok a Zoránra és zenészcsapatá
ra mindig is jellemző, magas színvona
lú előadásmóddal társultak.
A koncertet, – melyhez hasonlatos
bensőséges hangulatút rajtuk kívül csak
nagyon keveseknek sikerült varázsolni
–, a Kóló zárta, a közönség állva tap
solt. Rituális élmény volt, hogy néhány
ezres közönség is lehetett egy meghitt
klub vendége, és nem is akárhogy.

7. oldal

Programajánló
Ünnepre hangoló húsvéti játszóház
Április 6., szombat 9 óra
Húsvéti készülődésre várnak kicsiket és
nagyokat az ünnepre hangoló játszóház
ban. Kézműves helyszínek, játszósarok,
húsvéti vásár.
Hamza Múzeum és Jász Galéria

Demeter Gábor
Valamikor a nyolcvanas évek legele
jén művészeti csoport alakult fiatalok
ból Alkotárs néven. Az alkotóközösség
legfőbb célja az volt, hogy kiállításokat
és korhű művészeti akciókat szervez
zen a városban. Az Alkotárs csoport a
rendszerváltás hajnalán olyan egyedül
álló művészeti tevékenységet fejtett ki,
melynek híre messzire jutott. Számos
helyről jártak Jászberénybe művészek
alkotni, és az Alkotárs által létrehozott
Kortárs Galériában kiállítani, ott al
ternatív, underground művészeti ese
ményeken részt venni. Katona Zoltán
festőművész első önálló tárlatát is itt
láthatta 1990-ben a közönség.
Inspiráló közeget, közös műhelyt
teremtve a kilencvenes évek kezdetén
megvalósított első Art Camp Nemzet
közi Szimpózium különféle művészeti
közösségeket vonzott a városba, köztük
a Block Csoportot is, melynek alapító
tagja Katona Zoltán. A festőművész az
azóta eltelt időben is aktív résztvevője
a művészeti tábornak, és az ott készült
munkák közös kiállításain rendszeresen
láthatók alkotásai.
A mostani, önálló tárlatának anya
gát az utóbbi három esztendőben elké
szült munkáiból válogatták. Egyedisége
a kiállításnak, hogy több alkotás évti
zedekig készült, fejlődött a kész állapot
eléréséig. Az ilyen képek mellett ez az
időbeliség feltüntetésre került, ahol
egyes képi toposzok megmaradtak, má
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Bérletes Színházi előadás –
Pasik a pácban
Április 6., szombat 19 óra
A Pasik a pácban eredetileg angol tévéso
rozat volt. A szituációs komédiából szü
letett a színdarab, melyet Gergely Róbert
alakított át zenés vígjátékká. A Gergely
Theáter jeles szereposztással kínálja ezt
a szórakoztató darabot, a főszerepekben
Rátonyi Hajni, Heller Tamás, R. Kárpáti
Péter és Csomor Csilla nevetteti meg a
közönséget.
Lehel Film-Színház
Yoko Retro Video Disco
Április 6., szombat 21 óra
A Yoko Retro Partysorozat folytatódik. Az
est házigazdája Dj Guba. A nagy érdeklő
désre való tekintettel elővételes jegyvásár
lás indul a Gösser Sörözőben és a Camel
Active üzletben.
Ifjúsági Ház
Tavaszköszöntő
kórustalálkozó hangverseny
Április 9., kedd 17 óra
A jótékonyság jegyében rendeznek Ta
vaszköszöntő elnevezéssel kórustalál
kozót és hangversenyt. Az önkéntes
adományokkal a Tanay Kert padjainak
megújulását szeretnék támogatni. A
hangversenyen fellépnek: EKE Jászberé
nyi Campus kórusa – vezényel dr. Réz
Lóránt, Liska József Erősáramú Szakkö
zépiskola és Gimnázium énekkara – ve
zényel Baginé Szalka Eszter, Lehel Vezér
Gimnázium énekegyüttese – vezényel,
Deméné Ilonka Gabriella. A műsorban
megjelenik a kórusmuzsika teljes spekt
ruma, a világi és egyházi énekek a rene
szánsztól napjainkig.
EKE Jászberényi Campus - Apponyi terem
Emlékkiállítás megnyitó és
A hónap műtárgya bemutató
Április 9., kedd 17 óra
Páll Lajos festőművész emlékkiállításának
megnyitója a képtárban. A képzőművé
szeti 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 olaj
festménye.
Szikra Galéria
Kötetlen angol nyelvű beszélgetés
Április 10., szerda 17 óra
Az EKE Jászberényi Campusára látogató
floridai oktatók és diákok a korábbi évek
hez hasonlóan várják az érdeklődőket kö
tetlen angol nyelvű beszélgetésre Floridáról,
az amerikai életről.
EKE Jászberényi Campus - 121. terem
Slam poetry est
Április 10., szerda 18.30
SlamBerény - Slam verseny és Open Mic
a Magyar Költészet Napja apropóján.
Vendégslammerek: Bárány Bence és Gö
möri 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 verseny
re jelentkezni az Open Mic-ra a Jászberé
nyi Kulturális Programok Facebook vagy
Instagram oldalán üzenetben, vagy a gog.
zoltan@jaszkerulet.hu e-mail címen lehet
április 8-ig! Minden előadót díjaznak, meg
ajándékoznak.
Lehel Film-Színház

Versillusztrációs kiállítás
megnyitója
Április 11., csütörtök 15 óra
A magyar költészet napja alkalmából meg
hirdetett illusztrációs pályázat – melyen az
idén 30 éve elhunyt Weöres Sándor egyik
költeményét kellett a pályázó középiskolás
diákoknak képben is megjeleníteniük –,
eredményhirdetésére, és a pályaművek ki
állításának megnyitójára kerül sor.
Hamza Múzeum és Jász Galéria
Dr. Őrlős Gábor előadása
Április 11., csütörtök 18 óra
Az Ébredő Fények Rend - Szellemi Akadé
mia alapítója és vezetője Dr. Őrlős Gábor
tart előadást, melynek témája a Belső Mes
ter Ébredése. Ezt követően gyakorlatok és
meditációk lesznek.
Déryné Rendezvényház
Író-olvasótalálkozó – Varró Dániel
Április 12., péntek 17 óra
Sosem gondoltuk volna, kik laknak a Ma
szat-hegytől messze északon: szomjas troll,
ogre, fókatündér, druidák népesítik be a
tájat. Kis viking legendárium, gyerekek és
felnőttek örömére, ez A szomjas troll cí
met viselő Varró Dani könyv. Ezt olvasva
ismét nem győzünk csodálkozni a szerzőn,
aki komoly rímkrízist idézett elő a mitikus
északi és kelta lényeivel. A rendezvény in
gyenes, de regisztrációhoz kötött.
Déryné Rendezvényház
Ismerős Arcok Egy vérből vagyunk koncert
Április 12., péntek 20 óra
Ismerők Arcok zenekar ebben az évben
ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ez
alkalomból exkluzív akusztikus jubileumi
országos turné keretében koncerteznek vá
rosunkban. Az együttes igényes, letisztult
zenei alapokra épülő, tartalmas, értékes
szövegvilággal megszólaló dalai, a jelenkor
divatzenéinek alternatívájaként a minden
napi 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 elődöntő
Április 13., szombat 8 óra
A Hagyományok Háza „Hencidától
Boncidáig…” címmel szervezett felnőtt
népmesemondóverseny
elődöntőjének
egyik helyszíne lesz a Jászsági Népmese
pont. A rendezvény ingyenes, de regisztrá
cióhoz kötött!
Városi Könyvtár
Családi Játszóház
Április 13., szombat 9 óra
Húsvéti készülődés a Tarisznyás Műhely
kézműveseivel. Ez alkalommal süthetnek
pogácsát, berzselhetnek tojást, készíthet
nek alkalomhoz illő ajtókopogtató díszt,
sőt, még húsvéti szalvétatartót is csuhéból
az ügyes kezű gyerekek és felnőttek. A szer
vezők 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 kör
úti iskola sérült diákjai részére szervezett
Jótékonysági Musicalestet Sándor Péter és
Szabó P. Szilveszter színművészek szereplé
sével, akik ismert musicalekből énekelnek
részleteket.
Déryné Rendezvényház
Vikidál Gyula koncert
Április 13., szombat 19 óra
A legendás Vikidál Gyula koncertjén csá
polhatunk, és teli torokból üvölthetjük a
régi örök rock slágereket. Vendég zenekar
ként a mostani alkalomra alakult Törpe
Band melegíti majd a közönséget a leg
népszerűbb HoboBlues Band és P. Mobil
dalokkal.
Törpe Klub
Kery Ervin tudatkutató és író előadása
Április 14., vasárnap 15 óra
A Tudatosság könyvek írója Kery Ervin
tudatkutató érkezik városunkba a Lelki
Köldökzsinór Egyesület meghívására, és a
tudatosság művészetéről tart előadást.
Főnix Fészek Műhelyház
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Öreg faágra virágot rajzol a fény
Csütörtökön még meleg, száraz
levegő alakítja az időjárást. Péntek
re virradóan azonban nyugat felől
hidegfront közelíti meg az országot,
hatására erősen megnövekszik a fel
hőzet, és egyre többfelé ered el az eső.
Szombatra egyre kevesebb helyen
fordul elő eső. Vasárnap ismét erő
sen megnövekszik a felhőzet és egy
re többfelé zivatar is előfordulhat. A
legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet
2 és 9 között alakul, míg napközben
eleinte 17-22 fokra számíthatunk.

Véget ért a bajnokság

Egy elveszített játszmát hat győztes
követett röplabdacsapatunk számára. Hullámvölgy? Formaingadozás?
Á, dehogy! Az MTK és a Balatonfüred elleni győzelmekkel a kvalifikáló kör mezőnyének élére, az ötödik
helyre ugrott Deme Gábor együttese.
Budai Levente

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

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 reg
gel 7 óráig. Szombatonként a TESCO-ban lévő PatikaPlus
(volt Elixír Gyógyszertár) 12-19 óráig tart nyitva.

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

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

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

április 11. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

április 12. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

április 8. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

április 13. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

április 9. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
április 6. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
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; Köz
világítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás kar
bantartás 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. Elérhetősége
ink 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; Hul
ladékszállítás: 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

Remek röplabdás
hétvége
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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.

Az MTK Budapest elleni, múlt
pénteki összecsapáson jobban kezdte
a találkozót az ellenfél, és 10-3-ra el is
húzott tőlünk az első szettben. Ekkora
hátrányból nem tudtunk visszajönni,
pedig a játszma hajrájára nagyon szo
rossá tettük az eredményt. A folyta
tásban sem tudtunk jelentős előnybe
kerülni, de nagyon akartunk, óriásit
küzdöttünk. Ennek pedig meglett az
eredménye: előbb egyenlítettünk, majd
3:1-re meg is nyertük a közönségszó
rakoztató összecsapást. Ezzel a siker
rel megelőztük a kék-fehér mezeseket
a tabellán és immár az ötödik helyen
állunk! Jászberény Volleyball Team –
MTK Budapest 3:1 (-22, 22, 22, 23).
Két nappal később, vasárnap már
Balatonfüreden volt jelenésünk, és
ennek a meccsnek más volt a forga
tókönyve, mint az MTK elleninek. A
szimpatikus, jól mezőnyöző fürediekre
egyre nagyobb nyomást gyakoroltunk.
Már az első szettben a kezünkbe vettük
az irányítást, amit aztán át sem enged
tünk és egy óra alatt a magunk javára el
döntöttük a három pont sorsát. Külön
öröm számunkra, hogy úgy győztünk
nagyon magabiztosan 3:0-ra, hogy
minden hadra fogható játékosunk pá
lyára lépett és legfiatalabb játékosaink
is jól szálltak be a mérkőzésbe. Ez az
eredményen is meglátszott. SZBBRA –
Jászberény VT 0:3 (-18, -12, -9).
Legközelebb pénteken 19 órakor
játszunk hazai pályán – szintén a bala
tonfürediek ellen.

Vereség
Kaposváron
Nem jó előjelekkel indult el a Kapos
partjára a jászberényi kosárlabda csapat szombaton, hiszen Alekszandrov
mellett Pitts is sérüléssel bajlódik,
így a kispadon ülve legfeljebb tanácsokkal tudta ellátni csapattársait.
Ács Tibor
A vendéglátóknál is hiányzott
ugyan két meghatározó játékos, de az
összeállítást böngészve nekik állt a zász
ló. Ők is kezdtek jobban, tíz lett közte
a kisszünetre, ami aztán a negyed végé
re nyolc egységre csökkent. A folytatás
ban sem csüggedt a berényi „csonkacsa
pat”. Rakics és Pantelics vezérletével két
találatra zárkóztak fel, de egyenlíteni
nem sikerült. Sőt, újra ellépett a KKK,
de egál lett a 2. etap, azaz megmaradt
a nyolcpontos távolság. A nagyszünet
után újra erősítettek a somogyiak és
gyors ütemben növelték előnyüket, így
a záróetap 71-54-es állásnál kezdődött.
Továbbra is lelkesen játszottak a mie
ink, megnyerték az utolsó negyedet, de
a mérkőzést elveszítettük.
Kaposvári KK - JP AutoJászberényi KSE 90-75.
A vereség ellenére is jól harcoltak
a fiúk, de az erősen tartalékos együttes
nem bírt a Kaposvárral. Mivel a Falco
nyert a Szeged ellen, beérte a JKSE-t és
helyet cseréltek a táblázaton. Így a ne
gyedik helyen várjuk az utolsó fordulót,
amikor a listavezető Szolnoki Olaj lesz
a vendég Jászberényben szombaton este.

Befejeződött a Jászság legnagyobb tömegsport rendezvénye, nevezetesen a
Jászberényi Teremlabdarúgó Bajnokság, ahol az öregfiúknál a Kozma Pótkerék révén Berényben maradt a trófea. Viszont az I. osztályban Jászapáti, a II.
vonalban pedig Jászárokszállás csapata lett a legjobb.

Folytatta sorozatát a JFC
Hatos győzelmi szériát ért el a Jászberényi FC a labdarúgó NB III Keleti
csoportjában, így esélyesként várta a
középmezőnybe tartozó Egert a 21.
fordulóban. Külön motivációt jelentett,
hogy az őszi fájó vereségért sikerüljön a
visszavágás. Meg kellett érte harcolni…
Szőrös Zoltán
Még tíz perc sem telt el, amikor
szépségdíjas góllal megszerezte a ve
zetést a JFC. Albert Farkassal játszott
össze, majd Ludasi kapta a labdát, aki
tíz méterről vágta a léc alá (1-0). Talán
túlságosan is megnyugtatta a vezetés a
mieinket, csökkent a koncentráció, és
nyolc perc múlva jött a válasz. Farkas
Krisztián áthámozta magát a kifutó
Miskin, majd közelről lőtt a kapuba (11). A vendégek jól tömörültek, meg
könnyítette a dolgukat, hogy az összjá
tékba sok pontatlanság csúszott. Nem
hogy a vezetést nem sikerült újra meg
szerezni, de a 34. percben egy újabb
védelmi kihagyást ismét kihasználtak
az egriek. Ezúttal is Farkas Krisztián
lépett ki, passzából pedig Gresó közel
ről volt eredményes (1-2). A szünetet
követően szinte rögtön egyenlíthetett
volna a JFC, de Szöllősi mesterien
csavart szabadrúgása a kapufáról kife
lé pattant. Öt perc múlva viszont már
összejött a második hazai gól, miután
Albertet buktatták, a megítélt büntetőt
pedig Farkas János magabiztosan érté
kesítette (2-2). A Heves megyeiek már

kevesebbszer kerültek a berényi kapu
elé, viszont a játék tördelésével csak
nem teljesen kifogták a szelet a mieink
vitorlájából. A labdarúgás azonban
ezen a napon az igazságos arcát mutat
ta, a nem brillírozó, de játszani akaró
csapat próbálkozásai célt értek. A 78.
percben Ludasi jól vette észre Farkast,
aki nagyszerű ütemben tálalt Sándor
István elé, ő pedig pazarul emelt a jobb
felső sarokba (3-2). A hátralévő időben
kitartott az előny, ezzel Huszák Géza
gárdája nehéz, de megérdemelt győzel
met könyvelhetett el. Jászberényi FC
– Eger SE 3-2 (1-2).
Hogy a nyerőszéria és az esélyesség
terhe, a hirtelen jött meleg, vagy az
óraátállítás volt-e az oka – esetleg ezek
együttesen –, nem tudni, de csak rövid
időszakokban köszönt vissza a JFC-nél
az előző hetek gördülékeny játéka. Per
sze a nyertes meccset nem kell magya
rázni, sőt… A kibrusztolt, „munkás”
győzelmek nélkülözhetetlen epizódok
egy hosszú sorozatban. Az újabb iz
galmas rész április 7-én, vasárnap 16
órától „forog” majd Salgótarjánban,
ahol a kiesés ellen küzdő házigazdával
szemben kéne újabb elismerést kiváltó
produkciót bemutatni.
Már csak azért is, mert a forduló előtt
listavezető ESMTK otthon kapott ki a
Nyírbátortól (0-1), így azonos pontszám
mellett több győzelmével a JFC eléjük
került, míg a Szolnok megszerezte a há
rom pontot a Gyöngyös ellen (2-1), és az
élre állt, de előnye csak egy pont.

Kupagyőztes gyorskorisok
Március utolsó hétvégéjén rendezték
a szlovéniai Celjében a rövidpályás
gyorskorcsolya Alpok Adria Kupa
zárófordulóját, ahol a jászberényi
korisok kupagyőztesek lettek.
A nemzetközi versenyen tíz ország
170 versenyzője lépett jégre több kor
csoportban. A Belovai József vezette Jász
berényi SE gyorskorcsolya szakosztály
versenyzői közül Balázs Levente, Szőcs
Mónika Nikolett, Schönborn Melinda és
Zsigó Máté szerepeltek a legjobban, kor
osztályukban, hiszen mindannyian elsők
lettek az összetett versenyben. Major Dominik, Taczman Máté, Nagy Netti pedig a

második helyen végzett.
A verseny végén kihirdették a négy ál
lomásból álló versenysorozat végeredmé
nyét is, ami nagyszerű jászberényi sikert
hozott, hiszen Alpok Adria Kupa győztes
lett a JSE. Természetesen az egyéni ered
mények is kitűnően sikerültek, hiszen
6 arany, 2 ezüst és 4 bronzérem Jászbe
rénybe került. Egyéni helyezések: Balázs
Levente, Váradi Vivien, Szőcs Mónika
Nikolett, Taczman Máté, Schönborn
Melinda és Zsigó Máté kupagyőztes lett.
Második helyen végzett: Pető Bendegúz és
Nagy Anna Kerubina. Bronzérmet vehe
tett át: Tóth Tamás Olivér, Zsigó Bence,
Nagy Netti és Túri Anna.

