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Bejárás a hetes körzetben

Összeállításunkban az ünnepélyes
húsvéti szentmiséről, és további
lélekemelő eseményekről olvashatnak.
Írások a 6. oldalon

Ezúttal Szatmári Anikó körzetét járta
be a városvezetés, majd a Sün Sámuel
Óvodában tartottak lakossági fórumot.
Tudósítás a 2. oldalon

A Magyar Szent Korona titkai
Dr. Sebők Balázs főiskolai docens osztott
meg érdekességeket királyi ereklyénkről, a
Magyar Szent Koronáról.
Cikk a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Támogatásokról döntött a testület

A szeretet
erősebb a halálnál

Április 10-én, délután tartotta nyílt
ülését Jászberény Város Önkormányzatának teljes létszámban megjelent
testülete. A tanácskozáson Pócs János országgyűlési képviselő is részt
vett, hogy választ adjon a képviselők
Jászságot érintő kérdéseire.

Az elmúlt hétvégén, húsvét alkalmából tartotta vigília-szertartását
a jászberényi katolikus egyházközösség. A nagyszombati szentmise a
kereszténység egyik kiemelkedő ünnepének kezdetét jelentette, a legnagyobb örömhírt, Jézus halálból való
feltámadását hirdetve.

Munkatársunktól
A testület tagjait, a hivatal dolgozóit
és a tárgyalandó anyagok kapcsán érintett megjelenteket Szabó Tamás polgármester köszöntötte, majd kiemelten
üdvözölte Pócs János országgyűlési
képviselőt, aki a napirendi pontok elfogadása előtt igyekezett megválaszolni
a felmerülő kérdéseket.
Elsőként Gedei József a megyei
jogú várossá nyilvánításról, a megkerülő körgyűrű harmadik ütemének
elkészültéről továbbá az egészségügy
helyzetéről érdeklődött. Az országgyűlési képviselő elmondta, a megyei
jogú város ügyét folyamatosan napirenden tartják, sőt, jelenleg egy új
stratégia mentén igyekeznek célt elérni. Az elkerülő út esetében május 15
a legfrissebb határidő, ekkor indul el
a 32-es útszakasz építése és ebben az
évben mindenképp átadásra is kerül.
Az egészségüggyel kapcsolatban kifejtette: a városi helyzet stabil, a dolgozók
körülményei minden tekintetben jobbak, mint pár évvel ezelőtt voltak, és az
adósságállomány is folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A szót Szabó
Tamás vette át, hogy részleteket osszon
meg a megyei jogú városi cím elérése
érdekében tett lépésekről. A polgár-

Kazsimér Nóra

mester úgy véli, nem taktikus Jászberénynek egyedül belemennie egy ilyen
kezdeményezésbe. Ahhoz, hogy az ügy
a parlamenti frakció elé elfogadható
állapotban kerüljön szövetségesekre,
politikai lobbira van szükség.
Bobák Zsolt az országgyűlési képviselő médiaszereplésével kapcsolatos ellenérzésének adott hangot, erre reflektálva Pócs János felidézte a legutóbbi
választást, melyen minden bulvárhír ellenére 6500-al több szavazatot kapott,
mint a korábbi alkalommal.
Balogh Béla a kórház gazdasági igazgatói posztjának pályázaton történő kiírása után érdeklődött, valamint további részleteket kért a harminckettes út
építéséről és a képviselői irodaház előtt

Tavaszi munkák a városban
A jászberényi városüzemeltetés legnagyobb élő munkaigényű feladata
a parkok, játszóterek üzemeltetése,
aminek viszont a tavaszi felkészítés
az igazi erőpróbája. Összesen 150 ingatlanon, közel 600.000 m2 területen
kell gondoskodni a zöldterületekről.
m. t.
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. szakembereitől – Horgosi Zsolt vezérigazgatótól és

Tóth Endre ágazatvezetőtől – kapott tájékoztatás szerint a télen lehullott falevelek,
gallyak, elszáradt növényi részek összetakarításával kezdődött a munka. Nagy részét kézi erővel gyűjtik, de az elszállítás és
rakodás főként gépi erővel történik. Ezután történik a fás szárú növények szükség szerinti metszése, ifjítása. A cserjékkel
borított területek felásása, gereblyézése is
a tavasz feladatai közé tartozik. A fűvel
borított területek kaszálása április közepétől megkezdődött.
folytatás a 2. oldalon 

lévő magánparkolóról. A válaszban elhangzott, hogy a megbízott igazgató
pozícióját mindenhol megpályáztatják
az országban, ez a megszokott eljárás,
tehát nem érdemes mögötte hátsó
szándékot sejtetni. A harminckettes
útszakasz építésére 155 nap áll rendelkezésre, és az előírásoknak megfelelően
fog elkészülni. A pontos paramétereket
tartalmazó anyagot minden képviselő számára kiküldik írásban. Továbbá
nincs megelégedve az Újszász-Jászberényi út minőségével sem, de a 2022től kezdődő pályázat magába foglalja
ennek az útszakasznak a felújítását is.
A képviselő iroda előtti magánparkoló
a Jászberénybe érkező, a város ügyeiről
tárgyaló vendégek időmegtakarítását

Ezeréves leletek
A jászjákóhalmi Béke TSZ II. lelőhelyének feltárása közben Szarmata és
honfoglalás-kori sírhelyeket tártak
fel a Jász Múzeum és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészei.
kazsimér
A lelőhely ásatása – melyre önkéntes
fémkeresők bukkantak rá –, már tavaly
elkezdődött a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszéke és a Jász Múzeum közreműködésével. Az elmúlt esztendő
folyamán nyolc sír került napvilágra, melyek keltezése a 10. századra tehető.
Idén áprilisban folytatódtak a munkálatok a korábban említett két intézmény,
valamint a terület tulajdonosa, a Béke
Vadásztársaság együttműködésével, és a
Jász Terra Kft. segítségével. Gulyás András,
a Jász Múzeum régésze, és dr. Türk Attila
egyetemi adjunktus vezették az ásatást,
mely során tíz sír került elő, a tavalyinál
némivel szerényebb leletanyaggal. Ebből
nyolc sírt a 10. századra, vagyis a honfoglalás korára lehet keltezni, egyet őskorinak
tartanak, egy koporsós temetkezés pedig
feltehetően szarmata eredetű, bár ez utóbbinak a besorolása még bizonytalan.
folytatás a 7. oldalon 

szolgálja. Szabó Tamás hozzátette, törvény írja elő, hogy a választókerületi
székhely önkormányzatának az országgyűlési képviselő munkáját, annak feltételeit biztosítania kell.
Budai Lóránt egy parlamenti nyilatkozatra reagált, melyben Pócs János
kijelentette, hogy mindössze néhány
tucat kárpátaljai honfitárs dolgozik a
Jászságban. Az azóta eltelt időszakban
már több ezerre nőtt ez a szám csak
Jászberényben, és tudomása szerint
indiai származású dolgozókat is alkalmaznak például Jászapátin. Kérdésében
arra tért ki, meddig is tartható fenn,
hogy a külföldi állampolgárok lakosságcsereként foglalják el az országot.
folytatás a 3. oldalon 

Húsvét vigíliája, más szóval húsvét éjszakája a három szent nap középpontja, melyen az élet bűn és halál
feletti győzelmét ünnepeljük. Nagyszombaton a hívő közösségek Krisztus
szenvedéséről és haláláról elmélkednek
a szentsír mellett állva, és hálát adnak
a megváltott bűnökért, az örök életre
szóló meghívásért.
Este 19 órakor, a Jászberényi
Nagyboldogasszony Római Katolikus
Templomban Szántó József címzetes
apátplébános celebrálásával hirdettek
vigília-szertartást. A több száz éves
hagyományokhoz hűen a jól elkülönülő részeket magába foglaló istentisztelet most is a fény és az ige liturgiájából, vízszentelésből és áldozati
szolgálatból állt.
– Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a
Kezdet és a Vég, ő az Alfa és az Omega,
övé az idő, és övé az örökkévalóság, övé
a dicsőség és a hatalom, mindörökkön
örökké – ezekkel a szavakkal szentelte
meg a tüzet a tisztelendő, majd a parázs
fölé eresztette a húsvéti gyertyát, melynek lángja a feltámadt Krisztust, az emberekben gyúlt reményt jelképezi.
folytatás a 6. oldalon 

Ismét megnyertük a megyei rangadót
Az alapszakasz utolsó mérkőzése
után immár a felsőház középszakaszában ismét megyei kosárlabdarangadót rendeztek Jászberényben. A
hazai drukkerek legnagyobb örömére ezúttal is városunk csapata nyerte
az összecsapást.
Ács Tibor
A többszörös bajnok Olaj KK tartalékosan érkezett a Bercsényi úti csarnokba, de a legjobb játékosuk, Vojvoda

Fotó: Gémesi Balázs

Dávid már csatasorba állt. Vezérletével
el is léptek nyolc (10-18) egységgel, de
hazai oldalon Damier Pitts kezdett el
villogni. Igaz a triplái nem ültek, de palánkra töréseinél állandóan faultolták az
Olaj magas védői, ami szerencsére pontokban is megmutatkozott, és egy 10-0s szériával megfordult (25-22) a meccs a
kisszünetre. A folytatásban sem tétovázott játékmesterünk, Pitts. Azonnal „ellopott” egy labdát, amit duplára váltott,
Alexandrov pedig beszórt egy trojkát.
folytatás a 8. oldalon 
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Bejárás a hetes körzetben
A hetes számú választókörzet egy
szeletét járta be április 17-én, szerdán délután Szabó Tamás polgármesterrel és Szatmári Anikó helyi képviselővel az élen a város vezetése. Ezt
követően a Sün Sámuel Óvodában
lakossági fórumot tartottak, ahol a
jelenlévők felvetéseire, problémáira a
képviselő-testület és a területek illetékes vezetői válaszoltak.
Demeter Gábor

 folytatás az 1. oldalról
A parkokban a díszkutakról, szobrokról eltávolították a téli csapadék és
jég ellen védő faburkolatokat, melyeket
beszállítottak a cég telephelyére. Ezen
munkafolyamat után beüzemelésre kerültek a díszkutak.
A játszótereken, illetve a piacon és
a Lehel vezér téren lévő összesen 14
ivókutat átmosatták, fertőtlenítették
és a városi közkifolyókhoz hasonlóan
ivóvíz mintavételt és laborvizsgálatot
végeztettek a szolgáltatott ivóvízen. Ennek célja az egészséges vízszolgáltatásról
való megbizonyosodás. A játszótereken
a homok cseréje is megtörtént.
A melegebb, szárazabb időszak beköszöntének idejére el kell végezni a
parkok automata öntözésének beüzemelését, beállítását és szükség szerinti
javítását. Sajnos gyakran tapasztalja a
városüzemeltető, hogy néhány „éjszakai dühöngő” megrongálja, kirugdossa a szórófejeket, melyek ezután már
üzemképtelenek lesznek, illetve egy
adott területrész öntözését lerontják,
mert a lecsökkenő nyomás miatt a többi szórófej sem üzemel megfelelően.
Az alkatrész és a javítás sokba kerül. A
JVV Nonprofit Zrt. munkatársai kérnek mindenkit: ne rontsuk el azt, ami a
közösséget szolgálja! Láthatóan sokkal
szebbek azok a parkok, ahol az automata üzemeltetés rendszeresen biztosítja a

növények vízigényét.
A parkok bútorzatát szükség szerint
szintén kijavítja az üzemeltető. Az elkorhadt ülődeszkák cseréje megkezdődött. Kérnek mindenkit, hogy a fafaragási készségét, illetve karate tudását
ne itt tesztelje. A parkokban, utcákon
több mint 360 pad van elhelyezve.
Lehetőségéhez mérten az üzemeltető
igyekszik karbantartani az ülő alkalmatosságokat.
A síkosságmentesítési időszak vége
(március 15.) után a sótároló ládák és a
kihelyezett só begyűjtése megtörtént. A
seprűs gépjárművek takarítják a város
közútjait – összesen 465 utat 140 kilométer hosszban –, és 208 parkolójának
1428 férőhelyét is. Ez a feladat az év
során folyamatosan kerül elvégzésre.
A város szilárd burkolatú útjait folyamatosan kátyúzza a városüzemeltető
úgynevezett Infrasol technológiával,
amely a régi aszfaltot a pótlással összeolvasztja, így tartósabb javítás készül.
Természetesen a téli felfagyásos hibák
mindegyike még nincs kijavítva, de
felszámolásukon dolgozik a fenntartó.
A város lakosságát arra kéri Horgosi
Zsolt vezérigazgató és munkatársai,
hogy közterületeink épségének és tisztaságának megőrzését segítse elő mindenki a lehetőségeihez képest. A közterületek minket, jászberényi lakosokat
szolgálnak.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy

a Május 1-jei ünnep miatt a kommunális
hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:
2019. május 1-jén (szerda):

- A szállítás szünetel.

2019. május 4-én (szombat):

- Jászberény szerdai program szerinti szállítás
- Jászberény 2. program szerinti
zöldhulladék szállítás
Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon
a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.
Hulladékudvarunk 2019. május 1-jén zárva tart.
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Agrárgazdasági pályázat
Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók, őstermelők,
illetve agrárgazdasággal foglalkozó civil
szervezetek részére. A pályázaton vissza
nem térítendő támogatás igényelhető.
Vállalkozások
esetében
max.
1.000.000 Ft; civil szervezetek esetében
max. 1.500.000 Ft-ra nyújthatnak be pályázatot. A pályázók vállalkozások és civil szervezetek lehetnek. Vállalkozások
kritériuma: kizárólag jászberényi székhely, telephely; legalább egy lezárt gaz-

dálkodási, üzleti év; legalább 300.000
Ft éves bruttó árbevétel és Nemzeti Agrárgazdasági kamarai tagság. Civil szervezetek: kizárólag jászberényi székhely,
alapszabályban rögzített agrárgazdasági
tevékenység, illetve cél megjelöléssel.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.
jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18.
I./33. iroda, tel.: 57/505-799).

A bejárás a Csörsz utca Gyöngyösi
útba való betorkollásától indult, melynek közelében kijelölt gyalogátkelőhely
létesítését kérte a környék lakossága, a
forgalmas főúton való átjutás biztonságossá tétele érdekében.
A közelben lévő utcákat végig járva egyértelműen látszott, hogy a körzet érintett részében lakók legnagyobb
problémája a mellékutak állapota.
Szatmári Anikó a körzet önkormány-

mellékutak minőségéről, közlekedésbiztonságuk növelésének lehetőségéről,
a járdák, csapadékelvezető árkok rendbetételének szükségességéről érkezett.
Szabó Tamás polgármester válaszolt

zati képviselője is rámutatott, hogy a
Nádverő, Túzok, Érhát, Frankel Leo,
Hableány utcák mindegyike megérett
a felújításra – és sorolni lehetne még,
mert igen sok mellékutca van, ami hasonló állapotú. Ezt az igényt a térség
lakói a bejárás alkalmával személyesen
is megerősítették.
A jelenlévők szemrevételezték a
látványos és sokak által várt fejlesztés,
a Hableány és Érhát utcák kereszteződésében kialakított, a kor igényeinek
megfelelő játszóteret. Az elmúlt évi
egyéni képviselői keret terhére létrehozott közösségi tér komfortosabbá
tételéhez egyelőre az árnyékot adó napvitorlák hiányoznak, de ezeket heteken
belül kihelyezik.
A bejárás körsétáját követően lakossági fórum kezdődött a Sün Sámuel
óvodában. Felvezetésképpen Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke
beszélt a város több pontján elkezdődött, vagy rövidesen induló fejlesztési
tervek kivitelezési munkáiról.
A megjelentek részéről legtöbb
hozzászólás és észrevétel a belterületi

javítására 150 millió forintot különített
el költségvetésében az önkormányzat.
Ebből a keretből a 7. körzetben tervezetten a Bakki József utca, illetve a
körzethez kapcsolódó Négyszállás terület kápolnája melletti út javítására lesz
mód, valamint parkolót szeretnének
építeni, amire nagy szükség lenne a Sün
Sámuel óvoda közelében. A fejlesztéseknél maradva egyebek mellett beszámolt
a járdák, szikkasztó árkok kialakításáról,
beszélt – a lakossági kérésnek megfelelően –, az érparti játszótér közelében létrehozandó kutyafuttató tervéről is.
A kutyafuttató helyéről véleménykülönbségének adott hangot egy, a
közelben lakó érintett. A képviselőas�szony válaszában kitért arra, hogy azért
szeretnének azon a közösségi helyen elkerített kutyafuttatót létrehozni, mert
így minden együtt lehetne, és az ebek
nem tudnának a gyerekek közé, és homokozójába belemenni.
A lakossági fórumon elhangzott

az utakkal kapcsolatos kérdésekre, és
megerősítette, hogy a városi költségvetésből, illetve a fejlesztési hitel felhasználásával folyamatosan, ütemezetten
kívánja az önkormányzat az utcákat
megújítani.
Szatmári Anikó, a körzet képviselője elmondta, hogy a város útjainak

kérések, bejelentések, panaszok mindegyikét feljegyezték és külön-külön
megvizsgálják a városüzemeltetés munkatársai. Az ígéret szerint már az elkövetkező héten újra végigjárják a megjelölt helyszíneket, hogy a leggyorsabb
és leghatékonyabb módszerrel orvosolhassák a hibákat.

Emlékezés

Emlékezünk

facebook.com/
berenycafe
Emlékezés

Sas István

Rózsavölgyi András

halálának 10. évfordulójára.

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
ahol megpihent dolgos két kezed.
Megpihenni tértél, ahol
nincs több fájdalom,
de szívünkben itt leszel,
mert hiányzol nagyon.”

(1935 - 2009)

„Ne félj, hogy elfeledünk,
sorsunk bárhová vezet,
Emléked szívünkbe zártuk,
a szív pedig nem felejt.”
Szerető fiad és családja

1933-2014

halálának 5. évfordulójára

Szerető feleséged és
családod.

SOÓS GYULA

halálának 1. évfordulójára.
„Elvitted a derűt a fényt a meleget
csak egy sugarat hagytál,
az emlékedet.”
Szerető családja
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3. oldal

Támogatásokról döntött a testület
 folytatás az 1. oldalról
Pócs János úgy véli, ez egy országos
pártpolitikai demagógia. A külföldi dolgozók nem veszik el a jászsági munkavállalóktól a lehetőséget, hiszen jelenleg
is több ezer embert keresnek az itteni
cégek. A jászsági munkáltatók számára
minden szempontból egyszerűbb volna
helyiekkel elvégeztetni a munkát, ám
ha a szóban forgó üzemegységeket nem
lehetett volna feltölteni, azokat kivitték volna az országból. „Én óva intenék
mindenkit, hogy akármilyen kampány és
politikai haszonszerzésből negatív hangulatot gerjesszen. Ezek a munkavállalók itt
fizetnek adót, és az itt dolgozók munkája
is a városnak jelent adóbevételt, úgyhogy
megfontoltabban járjunk el ezzel kapcsolatban. Azokat az embereket és cégeket,
akik másnak megélhetést adnak, méltatlanul, politikai szándékból ne támadják!”
A továbbiakban folytatódott a rendes
nyílt ülés a napirendi pontok elfogadásával, ám előtte még sor került három
anyag, két beszámoló, valamint egy ellenzéki képviselők által benyújtott előterjesztés napirendről való levételére. A
Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról elnevezésű beszámoló az
előterjesztő, Tóth Péter ezredes kérése szerint a májusi ülésen kerül bemutatásra.
Ehhez kapcsolódóan a Jászberény Város
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2018. évi időarányos
megvalósulásáról szóló anyag is tolódik,
mivel Juhász Dániel előterjesztő bizottsági elnök – figyelembe véve a rendőrség
kérését –, úgy határozott, a két anyagot
egy ülésen tárgyalják, hiszen azok témájukat tekintve szorosan összefüggnek.
Az „Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan” című
előterjesztés pedig az annak tárgyalását
indokolttá tevő, folyamatban lévő precedens hiányában került levételre.
Az így kialakult napirend elfogadása után a tájékoztatók következtek.
Elsőként a képviselő-testület két ülése
között történt eseményekről, ezt követően az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szavaztak, majd a JNSZ
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jászberényi Kirendeltségének 2018. évi
szakmai munkájáról számolt be Fózer
Tibor tűzoltó ezredes.
– A testület előtt immár ötödik alkalommal számolunk be hasonló szervezeti struktúrában. Kiemelkedő tűzesetre
és lakosságvédelmi intézkedésre nem
volt szükség, mindössze egy nagyobb
tűzesetünk volt Jászberény határában.
Az előttünk tornyosuló feladatokat sikerült maradéktalanul elvégeznünk. Az
állományunk létszáma stabil, fluktuáció
nem volt, technikai felszerelést is kapott
a jászberényi tűzoltó laktanya, egy gépjárműfecskendőt és egy magasból mentő
szert, valamint sikerült két gépjárművet
is beszerezni. A tűzoltó laktanya felsze-

reltsége és a benne dolgozók számára a
feltételrendszer adott, hogy a következő évben is el tudjuk végezni a szakmai
munkát – összegezte véleményét az ezredes, aki kérdésre válaszolva biztosított
arról mindenkit, hogy a Jászságban iparbiztonsági szempontból veszélyes üzem
nem található. Az utánpótlás kapcsán
kifejtette, folyamatosan végeznek kiképzést és toborzást, tehát ha fluktuációból
adódóan távozik valaki, rövid időn belül
pótolni tudják.
A beszámolók sorában a Jászberényi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018.
évi tevékenységéről, Jászberény Város
tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről szóló
anyag következett. A tűzesetek számának csökkentése érdekében 2018-ban
prevenciós szóróanyagot terjesztettek a
lakosság körében. Jelentős feladat volt
a „Ne gyújts, gyűjtsd szelektíven!” elnevezésű projekt, amely közös akció
volt a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel. A

szám alatt található ingatlan egyes részeinek bérbeadásáról, a kiírt nyilvános pályázat elbírálásáról döntött a testület, mely
alapján a Sport & Passion Kft. benyújtott pályázatát nyilvánította nyertesnek.
Tamás Zoltán, a munkacsoport elnöke
tájékoztatása szerint a pályázó rendelkezik már Jászberényben ilyen vállalkozással, emellett lehetőséget biztosít az edzőteremben a középiskolás korú fiatalok
ingyenes, szervezett tanórai látogatására a
délelőtt folyamán. A szükséges átalakítások várhatóan október elején fejeződnek
be, azt követően lehet majd igénybe venni a fitneszterem szolgáltatásait. A tételes
költségvetés utáni érdeklődésre Tamás
Zoltán hozzátette, a pályázat tartalmazza
a részletes üzleti tervet, ami megtekinthető az irodában. A konditeremhez parkoló
kiépítésére is szükség van, ami a tervek
szerint a jelenlegi sportudvaron kerül
majd kialakításra. Balogh Béla javasolta,
vizsgáljanak meg más lehetőséget is, hogy
a zöldterület megmaradhasson. A polgármester a strand bérbevételéhez hasonlí-

Ez utóbbi tétel a „Szatmári lakópark”
bővítése során kialakított építési telkek
közművesítése kapcsán az aszfaltburkolat
kiépítésére szükséges. Szabó Tamás szóbeli kiegészítésben hozzátette, a tavalyi év
során hasonló célzattal adtak ilyen támogatást, ám idén figyelembe vették, hogy
a lakópark területén közel 90 ingatlan
létesült az elmúlt időszakban, mely meg-

kampány keretében a Jászság három településén öt füstérzékelő került átadásra
a rászorulók részére. Az akcióval kapcsolatosan előadásokat tartottak általános
és középiskolákban egyaránt, valamint
nyugdíjas kluboknál tett látogatások
során. Fontos volt a 2018. évben is a
hagyományos Jászsági Tűzoltóverseny
megszervezése, melynek Jászapáti adott
otthont mintegy 17 csapat részvételével.
A nagyszabású térségi rendezvénnyel
egy időben egyéb, szakmai programokat
is lebonyolítottak. Ezek voltak az önkéntes mentőszervezeti tagok toborzása,
a tűzoltó gyereknap megrendezése és az
egyhetes tűzoltótábor. A lakosok felmerülő kérdéseikkel és megoldandó problémáikkal személyesen is felkereshetik a
parancsnokságot a havi rendszerességgel
meghirdetett fogadónapon.
A testület a továbbiakban a követelésekről való lemondás eseteiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
című előterjesztést tárgyalta. A 2019.
január 1-től bekövetkezett átfogó könyvviteli változást figyelembe véve indokolt,
hogy a követelések, valamint a behajthatatlan követelések kezelése önálló rendeleti szintű szabályozás útján történjen.
Az önkormányzati rendeletek módosítása után a Jászberény, Rákóczi út 29.

totta a szituációt, melynek elsődlegesen
örülni kellene, hiszen egy évek óta üresen
álló épületről van szó. A felújításoknál
folyamatosan jelen lesz az önkormányzat
által megbízott műszaki szakember, mint
jó szándékú, bizalmat erősítő kontroll, de
a cél mindkét fél számára egy és ugyanaz.
Az előterjesztés elfogadása után hat
intézmény – Lehel Vezér Gimnázium,
Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola, Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános
Iskolai Tagintézménye, Bercsényi Miklós
Általános Iskola, Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium, Palotásy
János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola – esetében szavaztak pozitívan a testület tagjai a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásába tartozó, jászberényi
köznevelési intézmények átszervezésével
kapcsolatos önkormányzati vélemények
kialakítására című anyagról.
A Cori- Kör Alapítvány részére
működési költségekhez történő hozzájárulásra bruttó 400.000 Ft, sportrendezvények költségéhez történő
hozzájárulásra pedig bruttó 200.000 Ft
támogatást biztosított a testület, majd a
költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására előterjesztésben foglaltakról döntöttek.
Az év elején elfogadott költségvetési rendeletben egyes igények nem, vagy
csak részben lettek megtervezve, illetve
a költségvetési rendelet megalkotását követően korábban előre nem látható jogos
igények is megjelentek. Ezek alapján a
Rákóczi Szövetség 1 000 000, a Jászföld
Hagyományőrző Egyesület 250 000, a
Kún Kocsárd Egyesület 250 000, a Jászkerület Kft. 700 000, a Cori-Kör Alapítvány 2 000 000, Koller Zsolt 250 000,
a Salalala Kreatív Kft. 2 000 000, a Vándorló Bt. 250 000, a Csángó Fesztivál
Alapítvány 1 000 000 forint, illetve Szatmári Zoltán, Nyitó Róbert, Szabó Imre 21
400 000 forint támogatásban részesül.

erősítette a kérelem indokoltságát.
A kérelmező cégek és magánszemélyek iránti érdeklődésre adott válaszában
elmondta, ennél az információnál jóval
lényegesebb a támogatás céljának megjelölése. Az összegek jó része Jászberényt
kifejezetten érintő projektek megvalósulására irányul. Jó példa erre a Salalala
Kreatív Kft, akik országos jelentőségű
produkcióval álltak már elő két alkalommal is, jelen esetben pedig a Közel-Kelet
felé, azon belül is Jazd település irányába
fordulnak. A két város kapcsolata megjelenik majd a TV2 által is közvetített filmben, ezért a polgármester kérte, támogassák az elgondolást.
Az út leaszfaltozására kért támogatásra érkezett kritika, miszerint a Szatmári lakópark esetében már tavaly is sor
került egy ilyen összeg átcsoportosítására, holott Jászberényben jelenleg is vannak olyan sokak által használt földutak,
melyek nincsenek befejezve, és nem is
tervezik azok felújítását a jövőben. A
polgármester úgy véli, minden lakos
számít, ebben az esztendőben is 150
millió forintot fordítanak utak felújítására. Kiemelte, lényegében az aszfaltozás
költségeiről van itt szó, az útalap és minden egyéb infrastruktúra a Szatmári Kft.
kivitelezésében zajlik.
A kialakuló polémiába – egy vállalkozást nem kellene ilyen módon segíteni
és a forrást inkább másra kellene fordítani –, Juhász Dániel is bekapcsolódott,
aki javaslatot tett, miszerint amennyiben
az útépítést támogatják, kérjék, hogy az
feleljen meg az útügyi szabványnak és
igényeljék ezen utak önkormányzati tulajdonba adását, ahogy korábban ez már
megtörtént a Szatmári lakótelep esetében. – A lehetőségek szerint a legoptimálisabban járunk el ebben az ügyben.
Akik abban gondolkodnak, hogy itt telket szerezzenek, azok sokféle lehetőséggel
találkoznak, mégsem véletlen, hogy ezek
mellett 88 telket tudtak eladni. Az érdek

az, hogy sok építkezés valósuljon meg a
városban, és mivel komplex a helyzet,
ilyen mértékig, ebben a szférában szerepet vállalhatunk – zárta le a diskurzust a
polgármester.
Az ülés a jászberényi 9305 hrsz-ú
ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítésére, valamint a
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, „Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben” című projekt többlet
pénzügyi fedezetének biztosítására című
anyagok tárgyalásával folytatódott.
Az építési tevékenységre vonatkozóan a kivitelező kiválasztása tavaly megtörtént, a munkák folyamatban vannak.
A projektben már csak a városi piac rekonstrukciója nem kezdődött el. Két
eredménytelen közbeszerzési eljárást követően jelenleg a megismételt eljárás zajlik. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezetnél magasabb összegű ajánlatok érkeztek,
így várhatóan a bruttó egymilliárd Ft értékű projekthez további 33.955.594,-Ft
összegű saját forrás biztosítása szükséges
a 2020. évi költségvetés terhére, amit 11
igennel szavazott meg a testület.
Napirenden kívüli felszólalások keretein belül többek között szóba került
a levegőszennyezettség mérőeszközének
ügye. Lányi László, a Városüzemeltetési
Iroda vezetője utánanézett a berendezéseknek, ám a kereskedelemben kapható
készülékek nem akkreditáltak. A mérés
tehát lehetséges, de semmilyen intézkedés foganatosítására nincs lehetőség
a műszer alapján. Bobák képviselő észrevételét az iroda továbbította a megyei
kormányhivatalnak. Dr. Gottdiener
Lajos jegyző jelezte, a levegőszennyezettség nem önkormányzati, hanem
kormányhivatali hatáskör, ezért Szabó
Tamás javasolta, többmilliós akkreditált készüléket ne vásároljanak, mert
ez nem helyi kompetencia. Hozzátette, olyan készüléket, mely megerősíti a
káros anyag jelenlétét, koncentrációját
és melynek mért adatait a bejelentéshez
mellékelni tudják, érdemes lehet beszerezni, de a globális szennyezés ezzel
nem állítható meg. Jelenleg egy környezettudatos nevelést célzó pályázat
eredményét várják.
Egy, a Magyar Közlönyben megjelent információra reagálva – mely szerint
már olyan szakmákban is lehet Magyarországon engedély nélkül harmadik országbeli munkavállalót alkalmazni, mint
utcaseprő, szemétgyűjtő, facsemete nevelő – Horgosi Zsolt, a J.V.V. Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója elmondta, nem látja
még ennek a szükségességét.
A fúrt kutak legalitásának ügyében
megfogalmazott kérdésre dr. Gottdiener
Lajos jegyző válaszolt. Szabályok most is
vannak a kutakra vonatkozóan, de azok
azonosak a tavalyaikkal, hiszen mint ismeretes, két évvel kitolták a határidőt.
Amint megjelennek a vonatkozó jogszabályok, tájékoztató anyagot tesznek közzé a Jászkürt Újságban. A továbbiakban
az ülés zárt ajtók mögött folytatódott.
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Szövetségben a magyar gazdákért
A Polgári esték rendezvénysorozat
múlt szerda esti eseményén Font
Sándor kormánypárti orszgágyűlési
képviselő, a mezőgazdasági bizottság
elnöke tartott fórumot Szövetségben
a magyar gazdákért címmel a Déryné
Rendezvényházban.
munkatársunktól

Április 11-én, csütörtökön Ujhelyi
István Európai Parlamenti képviselő
városunkban gyűjtötte az ajánlásokat
az MSZP – Párbeszéd szövetségének.
munkatársunktól
A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Balogh Béla, az MSZP helyi elnöke
üdvözölte a megjelenteket az OTP Bank
melletti utcarészen, majd az MSZP-s
Ujhelyi István Európai Parlamenti képviselő ismertette a pártszövetség Szociális Európa programját az érdeklődőkkel.
Az MSZP és a Párbeszéd szövetségeként
közösen indulnak a választásokon, és
több száz helyen vannak jelen. Továbbá a Jobbikkal is összeállnak az európai
parlamenti választásban, ugyanis megállapodtak abban, hogy szorosan együttműködnek majd a szavazókörök biztosainak koordinálásában.
Terveikről szólva elmondta, az
infrastruktúra támogatása mellett az
emberek mindennapi jólétének megteremtéséhez is szükség van az unióra. Európai szinten szeretnék meghatározni a
szolgáltatások minimális szintjét, elérni
a kötelező európai minimálbér beveze-

tését. Elképzeléseik között szerepel az
egészségügyi szolgáltatások, a minimál
nyugdíjak meghatározása, de az unió
által támogatott szociális bérlakás építési
programot is szem előtt tartják.
Következtetéseket vont le abból,
hogy a kormányzó párt tagságát felfüggesztették az Európai Néppártban,
és szerinte ezzel elveszítettük érdekérvényesítő képességünket az európai
intézményekben, kockára téve ezzel
Magyarország európai uniós tagságát.
– Május 26-án történelmi helyzetben leszünk. Nem egyszerűen arról
döntünk, hogy melyik politikai párt
szimpatikus számunkra, hanem arról,
kik lesznek azok, akik bent tudják tartani Magyarországot az Európai Unióban.
Azok kapjanak többséget, akik hisznek
abban, hogy Magyarországnak az Európai Unió jelenti a jövőt, a stabilitást, a
békét – jelentette ki Ujhelyi István.
Szerinte nem a bevándorlás, hanem a
kivándorlás az ország legnagyobb problémája, de nem támogatják az illegális migrációt, és az MSZP-nek nincs szándékában lebontani a déli határon álló kerítést.
Azt viszont nem szeretnék, hogy kerítés
húzódjon Európa és Magyarország között.

Jobbikos aláírásgyűjtés

A Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének képviselői, és
Sneider Tamás, a párt országos elnöke
a jászberényi főposta előtt találkozott
a városlakókkal április 18-án. Az európai parlamenti választási kampányhoz kapcsolódóan aláírásgyűjtésre is
sor került.
m. t.
A Lehel vezér téren állított standot a Jobbik helyi szervezete, ahol
Sneider Tamás a sajtó képviselőinek
tett nyilatkozatában összefoglalta a
párt programját. Kiemelte, hogy az
egyik legfontosabb kérdéskör a migráció visszaszorítása, hiszen három év
alatt csaknem 86 ezer külföldi települt
be az országba. Az elnök szerint nem
tehetünk különbséget a gazdaságot
segítő külföldi munkásokkal szemben
sem, akik mint mondta, a magyarok elől veszik el a munkalehetőséget.
Helyi viszonylatban a Jászberényben
épülő munkásszállóra is kitért, amely
szintén a bevándorlást támogatná. –
Jászberény demográfiai helyzete nem
jó, ezért nem lehet megengedni, hogy

a fiatalok külföldre vándoroljanak –
mondta az elnök. Ehhez kapcsolódóan
szólt az európai emberek közti egyenlő
munkabérek fontosságáról, ami szintén
a programjuk egyik pontját képezi.
Az elnök a továbbiakban szólt a helyi Jobbik tevékenységéről, melynek apropóján hangsúlyozta, hogy nincsenek
könnyű helyzetben. Szerinte a Fidesznek
komoly sajtóháttere van, a Jobbiknak pedig mindössze online felületen nyílik lehetősége a szava hallatására. Éppen ezért
igyekeznek kihasználni a közösségi médiát és a személyes találkozókat.
– Célunk a korrupciót visszaszorítani Magyarországon, hiszen Bulgáriát
leszámítva a legutolsó helyre kerültünk
a szegénységi listán az Európai Unión
belül. Szerintünk ez összefüggésben van
a korrupcióval – mondta, majd ennek
megoldásaként említette Magyarország
Európai Ügyészséghez való csatlakozását.
– Ezzel visszaszorulnának a rosszul felhasznált uniós források, amelyeket így a
gazdaságba lehetne beforgatni – mondta.
Az elnök pozitívan tekintett a május
26-i európai parlamenti választásokra,
melyen 3-4 jobbikos képviselő bejutására is lehetőséget lát.

A fórum előtt a ház kistermében tartott sajtótájékoztatón a média munkatársait Pócs János, a Jászság
országyűlési képviselője üdvözölte,
majd átadta a szót képviselő és gazdatársának. Font Sándor mindenekelőtt
leszögezte, agrárgazdálkodók lévén
mindketten a bőrükön érzik a mezőgazdaság helyzetét, jól ismerik szükségleteit. Röviden öszefoglalta az elmúlt
nyolc kormányzati év legfőbb mezőgazdaságra vonatkozó adatait, amelyből kiderült, a magyar agrárium ötven
százalékos fejlődést mutat, és ezzel a
második legnagyobb növekedési ütemet érte el Európában. Mindez annak
köszönhető, hogy az államvezetés stratégiai partnerként kezeli a mezőgazdaságot. A növekedéshez elengedhetetlen
volt a bejövő uniós támogatás, amelyet
a migrációpárti eu-s vezetés hatalomra
kerülése esetén mintegy 15-20 százalékkal meg kíván nyirbálni a következő
hétéves ciklusban. A leköszönő bizottság benyújtott előterjesztése szerint a
mezőgazdaságtól elvont összegeket a
bevándorlásra, illetve az őket segítő
civil szervezetek támogatására fordítanák. A Fidesz vezette magyar kormány
nem fogadja el ezt az álláspontot, helyette Orbán Viktor hét pontját tűzte
zászlajára. Az egyesült Európa helyett a
nemzetek közösségét kell támogatnunk
párthovatartozástól függetlenül, mert
csak így maradhat stabil a gazdaságunk.
Pócs János hozzátette: a fórum
célja egyfajta paradigmaváltás elérése,
amelynek során a társadalom tagjai
megértik, hogy a vidék helyzete mindenkiről szól. Ahhoz, hogy a versenyképesség megmaradjon, minőséget kell
termelni, és ehhez a támogatások mértéke mérvadó. Magyarország éghajlati
viszonyai, kiváló termőföldje miatt Európa éléskamrája. Font Sándor kiemelte: amennyiben a mostani összetételű
vezetése marad az uniónak, a mezőgazdasági támogatások meghirdetett csökkentését életbe is léptetik. Ebből pedig
két dolog következhet, dráguló élelmiszerárak vagy az élelmiszerbiztonság
gyengülése, silányabb termékek. Ez forog kockán a május 26-i választásokon.
A sajtótájékoztatót követően a
díszteremben fórumon fejtették ki bővebben nézeteiket a kérdést illetően a
képviselők.
A város nevében Szabó Tamás köszöntötte az előadót és valamennyi, a
széksorokat megtöltő érdeklődő megjelentet. Bizalommal állította, hogy az
este folyamán szakmai kérdések sorára

találunk választ, valamint megerősítést
nyerünk abban a meggyőződésünkben,
hogy a magyar mezőgazdaság, és annak
az unióban elfoglalt kedvező helye a mi
szavazatainkon is múlik május 26-án.
Pócs János köszönetet mondott
Font Sándornak a Jászság érdekében
sok alkalommal nyújtott támogató
parlamenti munkájáért. A kampány kihagyhatatlan feladata, hogy a gazdákkal kéz a kézben menjen a kormány a
szavazóurnákhoz – hangsúlyozta a képviselő. A továbbiakban visszautalt az
agrárium átlakításának kezdeti nehézségeire, a folyamatra, ami hozzásegítette a gazdákat a jelenlegi versenyképes
pozíciójukhoz. Emlékeztetett, hogy a
gazdálkodók sorsa nagy részben saját
kezükben van, amikor voksaikat majd
leadják az uniós választáson. A tét nem
kevés! Minden mindennel összefügg.
Az agrárium versenyképessége a tudatos fogyasztókon keresztül a gazdaság
versenyképességét jelenti. Mindehhez
szükséges a megfelelő támogatási rendszer, amelyért harcolnunk kell!
Font Sándor előadásában különböző aspektusokból világított rá arra, mi
forog kockán az uniós választásokon,
mit nyerhetünk és mit veszíthetünk.
Vetített diák segítségével mutatta be
a hazai agrárium 2010 óta megvalósított sikertörténetét. A magyar gazdák
exportpiaca kiszélesedett, ami bővülő
lehetőségeket, javuló életszínvonalat
jelent a mezőgazdaságból élők számára.
A kormány stratégiai partnernek tekinti és kiemelten támogatja a gazdákat. A
költségvetés agrártámogatásokra szánt
összege évről évre növekszik. Magyarország kormánya sikeresen képviseli gazdálkodóit az Európai Unióban
is. Ennek nyomán bővültek az uniós
források, a közvetlen támogatások címén évente mintegy 400 milliárd, vidékfejlesztésre 160 milliárd forint áll
rendelkezésre a jelenlegi költségvetési
időszakban. Az unióban legnagyobb
mértékben Magyarországon támogatják a gazdákat. 2019 elejéig a Vidékfejlesztési Program keretében 176.000

kérelem részesült pozitív elbírálásban.
A programban 1.300 milliárd forint áll
rendelkezésre.
Font Sándor kifejtette, hogy a klímaváltozás hazánkat is sújtja, ezért az
öntözés fejlesztése kulcskérdés a magyar mezőgazdaságban. A kormány
2020 és 2030 között évi 17 milliárd
forint plusz forrást biztosít a vízgazdálkodás fejlesztésére, 2024-ig százezer
hektárral növeli az öntözésbe fogható
területek nagyságát. Szintén jelentős
összegeket fordít az állam a jégkárok
megelőzésére. A talajgenerátoros módszer egyedülálló Európában. A jégkárenyhítés eredménye máris milliókban
mérhető, már az első évben harmadára
csökkent a káresemények száma.
A kormány a gazdaság kifehérítését
ösztönzi, a tisztességes termelők oldalán áll. Ezt a törekvést jelzi az élelmiszerek áfa-csökkentése, amely mellett
az országvezetés továbbra is elkötelezett. Az agrárpolitika sarkalatos pontja
a gmo-mentes mezőgazdaság megőrzése. Közös fellépéssel meg tudjuk védeni az emberek egészségét, a környezet
tisztaságát, és a hagyományos termelést
– hangsúlyozta az elnök. Magyarország
kormánya a leghatározottabban kiáll
amellett, hogy ugyanolyan termékek
kerüljenek a hazai polcok boltjaira,
mint a nyugati országokban, tehát
megszűnjön a multik által kreált kettős
mérce. A stratégia szerint mindemellett
a hazai termékek kereskedelembe kerülését támogatja az állam. Cél, hogy
a magyar családok asztalára egészséges,
biztonságos, jó minőségű, és lehetőleg magyar élelmiszer kerüljön. Ennek értelmében a NÉBIH-el karöltve
sikerrrel dolgozik a kormány az élelmiszer-bűnözés visszaszorításáért.
A mezőgazdaság fellendülésének
köszönhetően egyre többen találják
meg megélhetésüket ebben a szektorban, és a hozzákapcsolódó élelmiszeriparban. A Földet a gazdáknak program keretében 200 ezer hektár állami
földet értékesítettek a magyar gazdák
számára, és különösen jó hír, hogy ebből 74 ezer hektár fiatal gazdák kezébe
került. Összesen harmincezer magyar
földműves szerzett tulajdont a programon keresztül.
Kiemelt figyelmet élveznek közös
értékeink, a hungarikumok, a magas
minőségű magyar termékek. Megbecsülésük, népszerűsítésük nemzeti
érdekünk. Napjainkra hetven termék
kapott hungarikum minősítést és több
mint hétezer kiváló terméket tartanak
nyilván a Nemzeti Értéktárban.
A sok hasznos információt tartalmazó beszámolót Pócs János jászsági
pékműhelyből származó kenyérrel és
saját aranyérmes meggypálinkájával
köszönte meg. Szabó Tamás jászberényi borral tette meg ugyanezt a gesztust
a rendezvény záró momentumában.
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Nevelő-oktató munka a Klapkában

Csintó Ildikó tanárnő, a Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus arról tájékoztatta lapunkat, hogy a
tanulók igényeit felmérve versenyeket,
illetve szépségápolással kapcsolatos
programokat rendeztek idén. Egyéni
és csoportos versenyekben is megmér-

csomagokkal is gazdagodtak.
A lányok fodrászattal és körömápolással lazíthattak, miközben néhányan
jövőbeli szakmájukat gyakorolták.
A Gazdaságfejlesztési Innovációs
Operatív Program keretén belül, idén
pályázati pénzből lehetőség nyílt megvendégelni a diákokat szendvicsekkel,
mely szintén pozitív pillanata volt a
napnak – tudtuk meg Csintó Ildikótól.
A továbbiakban a program céljáról osztotta meg gondolatait. – Szeretnénk elmélyíteni a tanár-diák viszonyt, hiszen
a 21. században nevelő-oktató munkát
végzünk, amibe a tanuláson túl beletartozik a szociális problémák kezelése is

kőzhettek a tanulók, az utóbbi kategóriában tíz pontgyűjtő állomáson
teljesíthettek a csoportok. Sor került
a szokásos a focibajnokságra is, ahol
ezúttal 600 forintos nevezési díjjal
vehettek részt a játékosok. A nevezési
díjakból bejött összeget a bajnokcsapat
vihette haza, akik ezenkívül csemege-

– hangsúlyozta.
A reggeli órákban Tamás Zoltán
igazgató köszöntötte az osztályokat és
a tanárokat, majd röviden ismertették
a napi programot. Nagy András HEB
elnök szintén köszöntötte a tanulókat,
majd eredményes versenyzést és jó szórakozást kívánt nekik.

Diáknapon tölthették az időt a Klapka György iskola tanulói április 17-én
szerda délelőtt. A diáknap megnyitóján az önkormányzattól Nagy András,
a Humán Erőforrás Bizottság elnöke
köszöntötte az osztályokat.
szabó

2017 szeptemberében a JÁI Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézményének
koordinálásával vette kezdetét A zene az
kell-Rhythm is Life It helps you survive
címet viselő Erasmus + együttműködés.
m. t.
A projekt fő célja az európai dimenzió erősítése a résztvevő iskolákban,
valamint a zene gyerekekre gyakorolt
jótékony hatásának erősítése a mindennapi nevelő-oktató munkában. A programban iskolánk mellett olasz, görög és
török intézmények tanulói vettek részt,
melynek során már négy közös találkozót
bonyolítottunk le. A program keretében
informatikai, angol és zenei klubok működtek, ez utóbbiak találkozójára került
sor 2019. március 18-23. között. A 24
külföldi diák és tíz pedagógus gazdag és
felejthetetlen élményekkel gazdagodhatott, hiszen bőséges és sokszínű programmal készültünk számukra.
A közös projektmunka alatt a magyar és a külföldi tanulók tanáraikkal
együtt megismerkedtek egymás népzenéjével, ennek keretében megtanulták
magyar nyelven a Tavaszi szél vizet áraszt
című népdalunkat, amelyet különlegessé tett, hogy iskolánk kiskórusa néhány
külföldi gyerekkel együtt furulyán és
metallofonon kísért. A projekt címét adó
dalt A Valahol Európában című musicalből sokan ismerik, de egészen különleges
projektdallá vált azáltal, hogy öt nyelven
szólaltatták meg. Minden nemzet az angol fordításból készített egy saját változatot, amelyből mindenki választott előzetesen egy versszakot vagy refrént, amit a
közös produkcióban anyanyelvén adha-

tott elő. Emellett a Kodály-módszerrel
kiegészítve, kézjelekkel kísérve tanulták
meg angolul A muzsika hangja című musicalből a Do-re-mi című dalt, amely a
workshopot zárta. Közösen készültek fel
a csütörtök délutáni záróműsorra, ahol
a nemzetközi csapat előadta Szekeresné
Békési Ilona vezényletével a dalokat. Ez a
hallgatók és résztvevők számára egyaránt
megható és csodálatos élményt nyújtott.
A záróműsort tagintézményünk diákjai
is színesítették, hiszen láthattunk tőlük
néptánc-és társastáncbemutatót, hallhattunk népdalcsokrot és hangszeres-énekes
bemutatót. Az estébe nyúló rendezvényt
egy közös buli és a vendéglátó szülők által
készített vacsora zárta.
A munka mellett természetesen nem
hiányozhatott a magyar kultúra megízlelése, így szerveztünk számukra Kecskemétre és Budapestre is egész napos
kirándulást. Ennek során részt vettek egy
pusztaprogramban, a csikósbemutató,
lovaskocsizás és tanyasi élet megtekintése
mellett megkóstolhattak magyar ízeket,
majd a Leschkowsky hangszermúzeum
interaktív bemutatója aratott óriási sikert

a gyerekek körében. Budapesten ellátogattak a Hősök tere mellett a Parlamentbe, sétáltak a Várkert Bazárban és hajókáztak a Dunán. Az estét egy színházi
előadás zárta, a Pesti Magyar Színházban
A muzsika hangját tekintették meg, ahol
a közönség soraiban lelkesen énekelték
külföldi vendégeink a már jól ismert dalt.
Természetesen Jászberény megismerése sem maradhatott el, a Polgármesteri
Hivatalban városunk alpolgármestere,
Hajnal-Nagy Gábor fogadta a külföldi
delegációt, majd a Jász Múzeumban megismerkedhettek a jászok történelmével és
hagyományaival. Az állatkerti móka után
pedig egy amerikai futball bemutatón is
kipróbálhatták magukat a gyerekek.
Vendégeink nagyon jól érezték magukat a hét során, köszönhetően a vendéglátó 19 családnak, és iskolánk pedagógusainak, akik mindannyian kivették
részüket a hét sikeres és gördülékeny lebonyolításáért.
A projekt záró találkozójára idén június végén kerül sor Isztambulban, amelyen értékeljük az elmúlt két év munkáját, eredményeit és tapasztalatait.

5. oldal

Középiskolai ballagások városunkban
• Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium – május 3. péntek, 15 óra.
• Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű
Általános Iskola, Középiskola és Kollégium – május 3. péntek, 17 óra.
• Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium – május 3. péntek, 17 óra.
• Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája – május 3. péntek, 17 óra.
• Lehel Vezér Gimnázium – május 4. szombat, 10 óra.
• Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola –
május 4. szombat, 11 óra.
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A Szent István körúti iskola sikere
Április 10-én a Szent István Körúti
EGYMI rendezte meg a tanulásban
akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák XLIV.
Országos Komplex Tanulmányi Versenyének megyei fordulóját, melyen
a megye gyógypedagógiai intézményei vettek részt.
A verseny az Oktatási Hivatal felhívására, annak felügyeletével és koordinálásával került megrendezésre,
melynek célja a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó
általános iskolák 6. és 7. évfolyamos
tanulóinak tehetséggondozása és pályaorientációjának segítése. A verseny
a magyar nyelv tantárgy egyéni for-

dulójával kezdődött, melyet a magyar
irodalom, természetismeret, földrajz,
történelem és az életvitel és gyakorlati
ismeretek tantárgyainak csapatversenye
követett. A megyei forduló egyéni és
csapatversenyét is a Szent István Körúti EGYMI nyerte és ezzel a szép eredménnyel bejutott az országos döntőbe.
Megyei I. helyezést ért el egyéniben
Rafael Márió 7. osztályos tanuló.
A győztes csapat tagjai: Ürmös Mária Erzsébet és Horváth Richárd 6. osztályos, Kósa Viktor Máté és Rafael Márió 7. osztályos tanulók.
Felkészítő tanáraik: Gergelyné Ádám
Ildikó és Görömbei Lilla.
Bárcziné Kulcsár Júlia
intézményvezető

6. oldal

Szabadidő
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A boldogság tanulható
Mosoly, ölelés, szabadság, öröm –
ezekkel a fogalmakkal magyarázták
a boldogságot április 16-án, kedden
az EKE Jászberényi Campusának
hallgatói Kovács- Bogya Tünde előadásán az egyetem Nyitott Könyvtár
sorozatában.
Szabó Lilla
Kovács-Bogya Tünde neve sokak
számára ismerősen csenghet, hiszen fél
évvel ezelőtt szintén a Nyitott Könyvtár
sorozatban a stresszkezelés alternatíváit
mutatta be. Kedden egy nem kevésbé
fontos témát, a boldogságra nevelés lehetőségeit osztotta meg a jövőbeni pedagógusokkal és az érdeklődőkkel.
A számok tükrében kiemelte, hogy
míg 2012-ben Magyarország 156 országból a boldogsági indexen mindössze a 110. helyen állt, addigra tavaly
több mint negyven ország lekörözésével
a 69. helyre kerültünk. Ezen belül is
látványos, hogy a Nyugat-Magyarorszá-

mondani, hogy nem véletlenül van két
keze a gyermeknek, az egyiket az anyának, a másikat az apának kell fognia –
hangsúlyozta az előadó.
A fejlődést nagyban befolyásolja a
szülőkkel töltött idő, a közös élmények,
játékok, mondókák, melyek a boldog
gyermekkor alapjai. Ha ezek kimaradnak a kicsi életéből, már egészen fiatalon pszichés zavarok jelentkezhetnek.
Ezek sokszor nyelési nehézségekben,
hasfájásban, evési zavarokban vagy akár
ágybavizelésben mutatkoznak meg.
A problémák megelőzését illetően nem kell extrém dolgokban gondolkodni, mindez elérhető elismerő
szavakkal és a pozitív pszichológia
erősítésével. Utóbbinak egyik kulcsa
a Boldogságórák elnevezésű program,
melyet 2014-ben Bagdi Bella, a Jobb
Veled a Világ Alapítvány elnöke indított útjára. Azóta több mint ezer iskolában tartanak Boldogságórát, illetve
csaknem 75 ezer pedagógus csatlakozott a programhoz Magyarországról és
a határon túlról.
Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus,
a Boldogságprogram
fővédnöke tapasztalataival szintén alátámasztja
a Boldogságóra Program eredményességét,
mely tíz tényezőből
áll. Köztük olyanokat
olvashatunk, mint az
optimizmus gyakorlása, kapcsolatok ápolása, apró örömök élvezete, célok kitűzése és
elérése. – A boldogság
tanulható – nyugtatta
meg a jelenlévőket Ko-

A szeretet erősebb a halálnál

 folytatás az 1. oldalról
Az üdvösségtörténet állomásainak
felelevenítése előtt Beniczki Béla kántor-karnagy előadásában hangzott el
az Exsultet, vagyis a húsvéti alleluja. Az
emelkedett ének után Mózes első könyvének teremtéstörténetről szóló szavai
melengették meg a hívek lelkét, hogy aztán Ábrahám áldozatából és az izraeliek
megmeneküléséből erőt merítve méltóképp dicsőíthessék Istent és Jézus győzelmét az evangélium igéiben.
„Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt! Emlékezzetek
vissza, mit mondott nektek, amikor még
Galileában járt: Az Emberfiának – mondta – a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad.” – idézte

kazsimér

vács- Bogya Tünde, hiszen a felsoroltak
közül azért valljuk be, nem könnyű
mindet megfogadni.
Ezen szemléletek elsajátítására és
gyakorlására különböző kreatív feladatok is rendelkezésre állnak, melyeket a
Jászberényi Campus könyvtárában ki is
próbálhattak a jelenlévők.
A nyilvános rendezvényen látszólag
sok hallgató és érdeklődő egyetértett az
elhangzottakkal, így néhány év múlva a
közös szemléletváltással talán ismét feljebb kerülünk a boldogsági mutatón.
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

Szántó József Jézus feltámadásának csodáját, mely a sötétségben és halálban élők
számára az új élet kezdetét jelenti.
Az apátplébános így formált men�nyei útravalót az Újszövetség próféciájából a húsvét szellemét ma átélők számára:
– Hogy mondod haláleset kapcsán? Az
örök világosság fényeskedjen neki. Nos,
Krisztus maga az örök világosság, aki őt
követi, övé lesz az élet világossága. Elénk
siet most, hozzánk szól, hogy kiragadja
a pusztulásból az embert. Az atya elfogadta a fiú halálig menő engedelmességáldozatát, és életre keltette az egyszülött
fiú testét a sírból, ezzel végérvényesen
megkezdődött az üdvösség megvalósulása a világban. Üdvösség annyit jelent,
gyógyulás, a test és a lélek gyógyulása a

Életkedvre hangolva
Lippai Marianna író tartott motivációs előadást április 16-án az Ifjúsági Házban. A közvetlen beszélgetős
estén a szeretet, a boldogság és a
hétköznapi örömök megtalálásához
nyújtott segítséget a saját tragédiájából erőt merítő blogger.

gon élők boldogabbak, mint az ország
keleti pontján lakók, a jászságiak pedig
átlagosan boldognak mondhatók.
Ennek a kimutatásnak számos tényező áll a hátterében, melyek sokszor
már magzatkorra visszavezethetők.
Egyik ilyen eleme, hogy az anyuka
örömmel várja a gyermeke érkezését,
hiszen a kicsi is megérzi, ha az édesanya
nem boldog. A kisgyermek boldogságát
a későbbiekben meghatározza a szülők
viszonya, valamint az apa szerepe, ami
szintén nem elhanyagolható. – Szokták
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„Nem ígérem, hogyha eljössz az előadásomra megváltoztatom az életedet,
de talán segíthetek abban, hogy kicsit
szebbnek lásd attól, mint amilyennek
most látod és képzeled...”. Az előadó
ezekkel a szavakkal invitálta közönségét
az eseményre, ahol szintén nem bízta
a dolgot a véletlenre. A székeken előre
csomagolt boldogság, vagyis csokoládébonbon várta a zömében nőkből álló
érkezőket, ami nem csoda, hiszen ha
jobban belegondolunk, ők a mindennapok hivatalos életkedv-felelősei.
A megjelenteket a BeHappy events
képviselője köszöntötte, aki elmondta,
ez az esemény az első azon inspiráló találkozások között, amelyek az általuk
életre hívott rendezvénysorozat keretein belül valósulnak meg a jövőben.
Az aktuális vendégelőadó, Lippai Marianna hosszan tartó genetikai
betegség után vesztette el kislányát.
Dominika élni akarása motiválta az
édesanyát, hogy mások lelki támaszaként álljon föl a földről az őt ért súlyos
tragédia után. Marianna megtanulta,
hogy az élet törékeny, minden nap egy
újabb ajándék, és igyekszik e szerint az
intelem szerint megélni azt, ami megadatik. A veszteség után ÉLETKEdv
néven indított blogot, hét éve pedig
előadásokat tart szerte az országban,
hogy felnyissa az emberek szemét, és
megértesse, a saját boldogságunk kizárólag rajtunk múlik.
Az esemény kezdetén izgalmas játékba vonta a közönség tagjait, akiket

arra kért, fogják meg egymás kezét,
ám azok – akár ismerték egymást, akár
nem – ölelésbe fonták a mellettük helyet foglaló társukat. Marianna szerint
nincs ennél nagyobb bizonyíték arra,
hogy a szeretet feltétel nélkül bennünk
van, nekünk nincs más dolgunk, csak
élni vele a hétköznapok során.
„Olyan világot élünk, hogyha ő
sem szeret, akkor én sem fogom. Az a
baj, hogy ebbe belegörgetjük saját magunkat, pedig a mi döntésünk, hogy
szeretünk vagy sem. Ha az ember szeretettel viszonyul a másikhoz, nagyon
ritkán fordul elő, hogy nem talál viszonzásra.” Azonban ezekben a pillanatokban sokszor elvárásokkal közelítünk
a másikhoz, alapvetőnek tekintjük,
hogy érzéseinkért cserébe jár valamiféle viszonzás. Marianna szerint ott
rontják el az emberek a szeretetadást,
hogy mindig visszavárnak, pedig százszorosan kapunk, ha megszabadulunk
a követelés béklyójától.
Ugyanilyen elszántsággal kell harcolnunk az ellen, hogy mások véleménye megbetegítse a lelkünket. „A gyász
olyan dolog, ami mindenkit érint. Átutazók vagyunk egymás életében, mindenki gyászol, míg él. Az ítélet a gyá-

föltámadásban. Isten tervében az örök
életé az utolsó szó, az élet feláldozásában
pedig a szeretet a mozgatórugó. A szeretet
erősebbnek bizonyult a halálnál.
A ceremónia a keresztkút vizének
megszentelésével folytatódott, majd az
ősegyházi gyakorlat szerint a mindenszentek litániáját egyként kántálták a
résztvevők, megújítva hitüket Istenben,
egyúttal ellentmondva a Sátán kísértésének. A vigília ünnepét az Eucharisztia
bemutatása és a Megváltó sírhelye fölötti
tiszteletadás koronázta meg. A szentmise
után a 298. Lehel vezér cserkészcsapat és
az asszisztencia vezetésével a hívek körmenetre indultak, hogy az egész világ
tudtára adják az örömhírt, Jézus Krisztus
feltámadt.
szolókat sem kíméli. Szavakkal bántjuk
a másikat, belerúgunk a lelkébe, ha
pedig valaki erős és feláll, akkor azért
érik atrocitások.” Marianna mindenkit
arra biztatott, hogy kizárólag a saját
szabályai szerint élje az életét, melyhez elsősorban a jóból táplálkozzon az
éveken át cipelt sérelmek helyett. Kellő
odafigyeléssel irányíthatóvá válik a figyelmünk, így nagyobb jelentőséggel
ruházhatjuk fel a bennünket ért pozitív
impulzusokat, melyek a mindennapok
során érzelmi mankóként szolgálnak.
A dicsérő szép szavak elengedhetetlen alkotórészei a meghitt házastársi
viszony fenntartásának is. Ne feledkezzünk el a vágyak kommunikációjáról,
érzelmeink őszinte kifejezéséről és a lelki gyarapodásra serkentő tetteket részesítsük előnyben. „Azt gondoljuk, hogy
a szeretet kifejezése a mosogatással,
vagy a bevásárlással el van intézve, de ez
nem elég, mert lehet, hogy sosem fogjuk tudni már jóvátenni az elmulasztott alkalmakat. Egy boldog, harmonikus, kiegyensúlyozott párkapcsolat
két ember kemény munkája minden
áldott nap. Éppen ezért az Életkedvvel
én mindig igyekszem a mostra felhívni
a figyelmet, hogy ne a majd legyen a
mérvadó.” – zárta gondolatait Marianna, akivel az előadás végén lehetőség
nyílt közelebbről is megismerkedni egy
dedikálás vagy fénykép erejéig.

Ajánló

2019. április 25.

A Magyar Szent Korona titkai

A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat rendezésében kedden délután a
Polgármesteri Hivatal dísztermében
dr. Sebők Balázs főiskolai docens
tartott előadást a Magyar Szent Korona titkairól és érdekességeiről.

Csillagászati előadás
Április 26., péntek 18 óra
Jager Zoltán csillagász, a Szegedi Tudományegyetem és a Bajai Obszervatórium
munkatársa tart előadást a csillagok fejlődéséről.
Városi Könyvtár kamaraterem

említett csüngők. A legújabb kutatások szerint a három rész egy időben,
egy műhelyben készült magas tudású
mesterek keze nyomán. A rajta található keresztpántból és a 19 rekesszománc
kép üzeneteiből kiolvasható a magyarok keresztény elköteleződése. Világosan megállapítható, hogy a képekből
hármat az idők folyamán kicseréltek.

Valószínű, hogy a homlokrészen található Jézus ábrázolással szemben, ahol
VII. Mihály bizánci császár látható,
eredetileg a Szűzanya képmása foglalt
helyet. Két uralkodó portréja szintén
nem illik a korona képeinek logikai sorába, illetve a csere helyén durván megbontott gyöngysor hiányából is látszik
a barbár beavatkozás.
Az orvos és katonaszentek, az apostolok, Jézus és az Atya megjelenítése
fontos üzenetekkel, mintegy mágikus erővel bír az uralkodó számára. A
csúcsán elhelyezkedő kereszt, amely
a megpróbáltalások során ferdült el,
kapocs az égi és a földi király között.
Mindezek után meglepő módon arra
is fény derült, hogy a korona eurázsiai
sámánkoronák sémája szerint készült.
A korona kalandjairól, fordulatos történetéről is hallhattunk néhány érdekes információt az előadás során. Az
Ifjúsági Önkormányzat tervei szerint
kirándulás alkalmával a programhoz
csatlakozó diákok majd felkeresik azokat a helyszíneket – mint Visegrád, a
Parlament, Füzér vára, Székesfehérvár,
Esztergom –, amelyek meghatározóak
voltak a korona életében. Ezt megelőzően április 26-án lesz a következő
programjuk, a Klapka kupa.

Egy vérből valók vagyunk
Az Ismerős Arcok zenekar elérkezett
fennállásának huszadik évfordulójához. Ez alkalomból országos koncertturnét szerveztek, melynek egyik
helyszíne volt április 12-én, pénteken a Lehel Fim-Színház.
duka
Az élő találkozás varázsát semmi
sem múlhatja felül, egy ilyen esemény
jó alkalom kontaktusra a zenészek és a
közönség között, akik éppen ezért teljesen megtöltötték a nézőteret. Az Isme-

rős Arcok zenekar az ezredforduló esztendejében alakult és azóta is jelen van
a magyar rockzenei életben. Első időkben még rhythm and bluest játszottak,
aztán egy erdélyi út következményeként változott meg a szövegviláguk és
témaválasztásuk. Az azóta eltelt időben
nagyrészt a magyar emberek és a nemzet sorsával, a trianoni döntés igazságtalanságával foglalkoznak. Zenéjükben
a népi elemek, népdalfeldolgozások
mellett előfordulnak hard rock, heavy
metal stílusú alkotások, de akad erősen
dzsesszes beütésű is.

A színpadról áradó igényes és letisztult zenei alapokra épülő, tartalmas és
értékes szövegvilággal megszólaló dalaikat hallgatva az Ismerős Arcok karcosabban és keményebben szólt, mint
a lemezeken. Főként gitárcentrikus,
hamisítatlan rockzenét kaptunk, rendkívüli dinamizmussal, profizmussal a
mai divatzenei irányzatok alternatívájaként. A nézők sokaságát átjárta az
emelkedett közösségi boldogságérzés,
és folyamatosan énekelték az elhangzó dalokat együtt a zenészekkel. Azok
a mindennapi életünkről, a család és a
hazaszeretet, a kultúránk, az értékeink
tiszteletéről és megóvásáról, valamint a
közösségben való létezés fontosságáról
szóltak. Valamennyi szerzemény a hat
művész lelkének zenei lenyomatát is
hordozta. Az együttes tagjai hittel és
meggyőződéssel vallják, hogy az elmúlt
időszak jelentős társadalmi változásaihoz aktívan hozzájárultak dalaikkal.
Olyan bravúrosan ötvözik a sajátos
zenei hangzást az egyedi tartalommal,
gondolatokkal, hogy tulajdonképpen
minden korosztály rajong értük és ez generációról generációra öröklődik, ezáltal
a családok kedvelt zenekarává váltak.
Ismerős Arcok koncerten nem maradhat el az egyszerre népdallá és himnusszá lett daluk a Nélküled, ez a szám
zárta ezt az estét. Végezetül Nyerges
Attila, az együttes vezetője mondott
köszönetet a megtiszteltetésért, hogy
értő közönség előtt játszhattak.

7. oldal

Programajánló
Múzeumi Esték
Április 25., csütörtök 17 óra
„Felit viszem felit nem” címmel az állatokhoz fűződő hiedelmekről tart előadást
Kókai Magdolna néprajzkutató.
Jász Múzeum

kárpáti
A városunk iskoláiból érkező diákokat, a megjelent önkormányzati képviselőket, Szabó Tamás polgámestert és
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármestert
a szervezők nevében Hamar Katalin
köszöntötte. Elöljáróban néhány mondatban bemutatta az előadót és a programsorozatot, amelynek első alkalmán
vehettek részt a termet megtöltő ifjú
érdeklődők.
Dr. Sebők Balázs egy tanórányi
történelemóra idejébe sűrítette bele a
nemzeti ereklyénkről szóló legfontosabb és legérdekesebb tudnivalókat.
Elmondta, hogy mi jászok különleges
kapcsolatot ápolunk a koronával, hiszen főtemplomunk csúcsát is a szent
korona másolata díszíti. Ehhez hasonló
a jászberényin kívül csak a pozsonyi és
az ipolytarnóci templomtornyokon található. Az imahelyek díszítése is sejteti
a korona szentségét, szakrális jellegét.
Ennek értelmében az eredeti korona
az ország működésének legjelentősebb
helyszínén, az Országházban található,
jelenlétével jelképezve a nemzet egységét, a jogállamiságot.
A magyarok számára a korona mindig különös tisztelettel bírt. A koronához választották a király személyét, és
csak akkor volt érvényes az uralkodó
királysága, ha a szent ereklyével koronázták királlyá. A magyar koronát csak
egyetlen alkalommal, a koronázás napján viselte a király, ezért is nevezzük – a
világon egyedüliként –, beavató koronának.
Mindemellett abban is különleges,
hogy egyetlen „csüngős” koronaként
ismert. Felépítése három részből áll:
abroncs, felső keresztpántok és a már

www.jku.hu

Színház – Színes orchideák
Április 26., péntek 19 óra
Színes orchideák – Hűvösvölgyi Ildikó
és Kautzky Armand a Madách Színház
két művésze kávéházi hangulatot idéző, könnyed szórakozást ígérő versesdalos 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
A hónap meséje sorozat
Április 27., szombat 9.30
Élőszavas, élményszerű mesemondással,
amit népdalokkal is színesítenek, ismerhetik meg a gyerekek A király nyulai népmesét. A mesélés végén annak világában
maradva táncolnak, majd ezt követően
kézműveskedéssel készíthetik el a mese
egyik szereplőjét, így a résztvevők is a mesehősévé válhatnak.
Jászsági Népmesepont – Városi Könyvtár
VII. Jászsági Gyermek és
Ifjúsági Szólótáncverseny
Április 27-28., szombat–vasárnap
A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola rendezésében kerül lebonyolításra már hetedik alkalommal a hagyományos gyermek
és ifjúsági szólótáncverseny. Program:
Szombaton 14 órától versenyprogram a
kötelező táncokkal, 18.30-tól Táncház;
Vasárnap 9 órától versenyprogram a szabadon választott táncokkal, 15 óra eredményhirdetés, Az eseményen a Bürkös
zenekar muzsikál.
Jászság Népi Együttes Székháza

pés, 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
Családi Nap
a Mentőkutyák Világnapján
Április 28., vasárnap 10 óra
30. jubileumi évfordulóját ünnepli Magyarországon a mentőkutyás tevékenység.
Ennek apropóján a Mentőkutyák Világnapján családi nap az életmentőkkel című
program kerül lebonyolításra. Egész napos
mentőkutyás bemutatók, gyermekprogramok (póni lovaglás, arcfestés, ugráló vár),
véradás.
Kutyákkal az Életért Alapítvány Mentőkutya Kiképző Bázis (Borsóhalmi út)
Családi Matiné
Április 28. vasárnap 11 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-üssedbotocskámról 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
Majális
Május 1., szerda 8 óra
A Majális programja zenés ébresztővel
kezdődik a város több pontján a Palotásy
János Zeneiskola Fúvószenekara közreműködésével. A Margit szigeten 10 órától a
Viganó AMI néptánccsortjainak műsora
és a helyi sportegyesületek és tánccsoportok bemutatói folyamatosan a színpadon.
16 órától Szabyest, a közösségi média
egyik legismertebb szereplőjének műsora.
18 órától a temerini magyar lakodalmas
rock együttes, a 3+2 koncertjén mulathat
a közönség
Margit sziget
Roma sztárparádé
Május 3., péntek 21 óra
A januári telt házas jól sikerült buli után
visszatér a Roma sztárparádé csapata városunkba. Egész éjszaka a zenét Gyémi és
zenekara szolgáltatja. A fellépő előadók:
Grofó a roma zene királya, és Mamuko &
Berci énekes párosa Szlovákiából.
Ifjúsági Ház

Szekeres x Barbaró akusztik
Április 27., szombat 20 óra
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 fellé-

Etna koncert
Május 4., szombat 21 óra
Az Etna zenekar várja bulira a rockzene rajongóit és válogatást adnak elő hazai – P.
Mobil, Korál, Piramis, Edda –, és külföldi
( Deep Purple, Led Zeppelin stb.) példaképeik zeneszámaiból.
Törpe klub

Ezeréves leletek

foglalás-kori (és egyéb kori) lelőhelyek
száma is nagymértékben megnőtt, köszönhetően az újonnan beinduló, kifejezetten erre a térségre koncentráló
kutatásoknak. A lelőhelyek többsége
szántóföldön helyezkedik el, ezek esetében fennáll a pusztulás veszélye, ezért
nagyon fontos a helyi lelőhelyek megmentése, azok feltárása, illetve az egyéb
örökségvédelmi munkákban való aktív
részvétel.

 folytatás az 1. oldalról
A feltáráson – mely a Pázmány
régészeti intézetének tanásatása volt számos hagyományőrző önkéntes, a
múzeum munkáját segítő fémkereső,
illetve a PPKE-n tanuló albán és szír
vendéghallgatók segédkeztek.
A Jász Múzeumban hosszú idő után
létesült régész munkakör, az itteni hon-

8. oldal

www.jku.hu

Gyerünk tavasz, rügyet fakassz!
Csütörtökön és pénteken 23 és 29 fok közé
emelkedik a hőmérséklet. Péntek este nyugat
felől hidegfront közelíti meg térségünket, hatására megnövekszik a felhőzet és többfelé várható
eső, zivatar. Vasárnapra a csapadékozás várhatóan a keleti megyékre szorul vissza. Hétfőn a jelenlegi számítások szerint folytatódik az erősen
változékony idő, szórványos záporokkal.
Május 1-je örömünnep, mindig a teljes
pompájában beálló tavasz napja volt. E nap hajnalán állítják a lányok ablakába a faragott fenyőből készült hagyományos májusfát. A munkásság ünnepévé 1889-ben nyilvánították.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
április 25. 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 reggel 7 óráig. Szombatonként a TESCO-ban lévő PatikaPlus
(volt Elixír Gyógyszertár) 12-19 óráig tart nyitva.

április 26. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 1. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 27. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

május 2. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

április 28. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 3. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 29. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

április 30. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

május 5. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
április 27., szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
május 1., szerda
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

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.
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Ismét megnyertük
a megyei rangadót

Rozsomák győzelem Diósdon

 folytatás az 1. oldalról
Ezzel nagyjából állandósult a 10-11
pontos távolság. Rakics pedig – szintén
hárompontossal – arról gondoskodott,
hogy a nagyszünetre is maradjon belőle kilenc (50-41). A negyedórás pihenő
a szolnokiaknak kedvezett, különösen
Vojvoda Dávidnak, mert volt, amikor
egymás után három triplát is berámolt a
JKSE gyűrűjébe. Mi is küzdöttünk, de a
zárónegyed így is hárompontos (64-67)
hátránnyal kezdődött. Aztán 71-nél utolérték Czirbusék a vendég alakulatot. Sőt,
miután Vojvoda triplájára Rakics azonnal
válaszolt (77-76), már nem is engedték át
a vezetést. Közben – a legjobbkor – Pitts
első hármasa is célba ért, ezt követően pedig kötélidegzetéről tett tanúbizonyságot.
A szolnoki drukkerek ui. a palánk mögötti szektorban mindent bevetettek, amit
lehetett, de ő nagy nyugalommal értékesítette büntetőit, így a berényi gárda története során másodszor győzte le a többszörös bajnokot. JP Auto-Jászberényi KSE
- Szolnoki Olaj KK 90-82
Nagyon izgalmas, mondhatni néha
szikrázó férfias meccset vívott egymással
a két csapat, és ami a legfontosabb, a telt
házas játékcsarnok nagyobbik (berényi)
fele vastapssal hálálta meg a nagyszerű
és ezúttal biztos győzelmet. Ezzel 18-ra
emelkedett győzelmeink száma, a pécsieké pedig maradt 14. Ez azért fontos,
mert biztosnak látszik, hogy velük kezdjük majd a befejező szakaszt, azaz a páros meccseket. Lapzártunkkor szerdán
este éppen hozzájuk utazik a berényi
legénység, május 2-án csütörtökön este
pedig jön a Falco.

Az amerikaifutball-bajnokság Divízió II. osztályban, az idei első fordulóban hazai vereséggel kezdett a jászberényi csapat, így mindenképpen
a javítás szándékával utaztak április
13-án Diósdra.
ács
A berényi alakulat jól kezdte a
meccset. Az első negyedben Tóth Zalán punt-ját inchekkel az end zone
határa előtt kanalazta vissza a frissen
visszatért Gulyás Dániel, amit remek
védő munka után Herke Gábor váltott
Safety-re, 0-2. A második negyedben jó
támadó sorozatok után Sándor Dávid
Márk irányító hosszú átadással találta
meg a két védőt is lerázó Tóth Nándit
a cél területén. Az extra pontot a fiatal Sárközi Ádám értékesítette, így már
0-9-re alakult az eredmény. A második
játékrészben a berényi csapat az eredmény megtartására törekedett, továbbá
az újoncok és a cserék beillesztése volt

Vereség a rangadó előtt

Kilenc egymást követő meccsen nem
veszített pontot a Jászberényi FC a labdarúgó NB III Keleti csoportjában. A
24. fordulóban a Putnok otthonában
jöhetett volna a tizedik győzelem, ám
a házigazdák kihasználták, hogy a JFC
nem volt olyan „éles”, mint az elmúlt
időszak mérkőzésein.
Szőrös Zoltán

A mérkőzés elején kölcsönös tapogatózás mellett kevés igazán veszélyes
helyzet alakult ki a kapuk előtt, ám a 22.
percben Svedyuk labdaszerzése után egy
mintaszerűen végigvitt gyors támadás
végén Albert jobb oldali begurítását Farkas okosan emelte balról a hosszú sarokba (0-1). A hazaiak előtt a 35. percben
adódott az addigi legnagyobb lehetőség,
de a kilépő csatár elől Szanyi mintaszerű becsúszással tisztázott. A félidő végén
kétszer is megduplázhatta volna előnyét
a berényi gárda. Előbb Birtalan jó cselek után veszélyesen lőtt keresztbe, de
a labda elsuhant az érkezők, majd a bal

Nyolc
harcművész érem
Április 13-án rendezték a II. Budapest Open Ju-Jitsu Bajnokságot, ami
kiemelt kvalifikációs lehetőséget jelentett az Európa- és világkupákon
történő induláshoz.
Mindhárom szakágban jeleskedtek
a jászberényi fiatalok, akik öt arany,
két ezüst és egy bronzéremmel zárták a
versenyt. A JHA részletes eredményei:
Duóban: Bakos Laura - Bathó Bálint 2 x
1. hely. Egyéni fighting számban aranyérmes: Borbás Patrik, Csillik Ágnes (+ 2.
hely) és Szálka Kíra. NeWaza versenyszámban: Bakos Laura ezüst, míg Sinka
Hanna bronzéremmel tért haza.

alsó sarok előtt is, alig később pedig egy
bedobás után Albert balról, kissé éles
szögből lőhetett, megdöngetve a jobb
kapufa külső élét. Ha nem is alakult
ki látványos futball, az első negyvenöt
percben stabilnak tűntek a mieink, a
szünet után viszont nem várt fordulat
következett. Bő öt perc után egy ellentámadásnál még Farkas találhatott volna
be, de kísérlete az oldalhálóban landolt,
a borsodiak azonban rátettek egy lapáttal, és egyre több gondot okoztak Miski
kapuja előtt. Az 57. percben egy fölöslegesnek látszó szabálytalanság miatt büntetőhöz jutott a Putnok, de Vajda 11esét Miski a bal alsó sarok előtt remek
vetődés után hárítani tudta. A bravúr
sem hatott ébresztőként, két perc múlva
egy felívelésből Illés a középső védőket és
a kimozduló jászberényi kapust is megelőzve emelt a hálóba (1-1). Cserékkel
igyekezett frissíteni a JFC szakvezetője,
ment is előre a csapat, ám a belelkesedő
pályaválasztó visszaverte a próbálkozásokat.
Tíz perccel a befejezés előtt egy kevés

a céljuk. A berényi győzelemhez nem
férhetett kétség. Diósd Saints - Jászberény Wolverines 0-9.
Az első forduló óta sem telt esemény nélkül a „holtidő”, hiszen jelentős változás történt a csapatvezetés
frontján. Graham vezetőedzőtől elbúcsúztak a berényiek, az amerikai fiatalember Budapesten folytatja edzői
tevékenységét. A támadó coordinatori
feladatokkal Kádár Gergely lett megbízva, aki anno a BP Hurricanes csapatával lett junior bajnok. A támadófalat
Pethő Ferenc készíti fel, aki Magyarország legjobb támadó játékosa címben
is részesült aktív játékos korában. A
védő coordinatori szerepre a nigeriai
születésű, de tíz éve Magyarországon
játszó Patrick Ogunji lett felkérve.
Bugyi Máté a Linebackerek és védőfalakat tanítja. Mindezt keretbe foglalva az eddig General Manager pozícióban önkénteskedő Balogh Kornél
vette át a vezetőedző és a Spec. Team
coordinatori feladatokat.
húzásos kontra végén a jobbról visszatett
labda Katonához került, aki egy csellel
tisztára játszotta magát, majd 12 méterről a bal felsőbe bombázott (2-1). Hiába
voltak szögleteink, a hazaiak szervezett és
önfeláldozó védekezéssel megóvták minimális előnyüket, és bár szomorú kimondani, a második játékrész alapján megérdemelt győzelmet szereztek. Putnok FC
– Jászberényi FC 2-1 (0-1).
Egy szép sorozat tehát lezárult, pedig
a látottak alapján meg lett volna az esély
legalább a pontszerzésre. A húszpercnyi
„áramszünet” ezúttal nem fért bele, utána már hasztalan volt az igyekezet. A két
ellenlábas begyűjtötte a három pontot, a
Szolnok a DEAC otthonában 4-3-ra, az
ESMTK Füzesgyarmaton 3-1 nyert, így
váltás történt az élen. A megyei rivális egy
pont előnybe került, az erzsébetiek pedig
pontszámban beérték a jelenleg második
JFC-t. A „visszacsere” esélye azonban
rögtön adva van, ugyanis április 28-án,
vasárnap 16.30-tól a Szolnoki MÁV érkezik a nagyon várt rangadóra. Ha nem
is feltétlenül sorsdöntő, de rendkívül fontos lesz az összecsapás, a putnoki vereség
remélhetőleg pozitív energiákat mozgósít
majd jászberényi oldalon.

