Elballagtak a középiskolások
Képes összeállításunkban az elmúlt
hétvégén lezajlott középiskolai ballagások
pillanataiból válogattunk.
Képriportok a 2-7. oldalakon

Ifjú szólótáncosok versenye
A Víz utcai táncosok háza adott
otthont a Jászsági gyermek és ifjúsági
szólótáncversenynek.
Cikk a 7. oldalon

Búcsú vereséggel

Lejátszották utolsó hazai meccsüket
saját nevelésű válogatott röpiseink,
Lékó Lilla és Pintér Andrea.
Írás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 19. szám (XXXI./19.)
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Jászberény város lapja

A történelem ismétli önmagát

Esélyből remény
Kilenc győzelem után két vereség.
Másodszor a Szolnok elleni csúcsrangadón maradt alul a Jászberényi
FC a labdarúgó NB III Keleti csoportjában. Ezek folyományaként a
megyei vetélytárs vette át a vezetést a
tabellán, s öt forduló maradt a vis�szarendeződésre.
Tiszaújvárosban
azonban nem sikerült kijönni a negatív spirálból.
Szőrös Zoltán

Jász identitástudatunkat ünnepeljük minden év május 6-án, a redemptios
diploma aláírásának évfordulóján. Az ünnepi programok több helyszínen zajlottak a nap folyamán. Délelőtt az ifjúság számára vetélkedőkkel, ismeretterjesztő interaktív előadásokkal készültek a szervezők, míg délután szentmise,
koszorúzás és díszünnepség emlékeztetett a jeles évfordulóra.
Kárpáti Márta
A Főtemplomban délután három
órakor kezdődő szentmisén Szántó József főapát és Mező István református
főlelkész közösen vezették a szertartást, amelyen a hagyományőrzők, és
a város elöljárói egyaránt részt vettek.
Mező István Péter apostol első leveléből idézett, majd a hit, remény, szeretet
egységére fókuszálva építette fel beszédét. Kiemelte, eleinket az Istenbe és
a jövőbe vetett hit és remény, a haza,
Isten és szabadság iránti szeretet vezé-

relte, amikor összefogtak szabadságuk
megváltásáért. Szántó József Szent János könyvéből olvasta fel az evangéliumot, amire prédikációját építette. A
redemptio évfordulójának súlya van,
amikor van mit ünnepelni, van mire
büszkének lenni. Őseink tettét a hazaszeretet tüze táplálta, amely tűzre ma is
szükségünk van, hogy meg tudjuk őrizni a napjainkban olyan gyakran emlegetett keresztény kultúra lángját.
Az ünnepi műsorfolyam a szertartást követően koszorúzással folytatódott. A Jászkapitány szobor ta-

Munkanap helyett szórakozás
A Margit-sziget adott otthont a városi majálisnak szerdán, ahol egész
nap a helyi sport és művészeti egyesületek fellépését láthattuk, valamint
vurstli és szabadidős programok fogadták az odalátogatókat.
Szabó Lilla
Május elseje az ipari forradalom
időszakára vezethető vissza, de csak
1890 óta tartjuk a munka ünnepének,

amely a munkások által elért gazdasági és szociális eredményekre hivatott
emlékeztetni. Még ha maga az eszme
kiveszőben is van, a május elsején megszokott családi programok és a közös
időtöltés a mai napig megmaradtak.
A reggeli órákban a Palotásy János
Zeneiskola Fúvószenekarának zenés
köszöntőjére ébredt a város, akik számos utcát és lakótelepet végig járva
zeneszóval csalogatták az utcára a lakókat. Délelőttre már szép számú közönség gyűlt össze a Margit-szigeten
a helyi sport és kulturális csoportok
programjára, amit a Központi Óvoda
nagycsoportosainak népi játéka és néptánca nyitott.
Őket a Viganó AMI csoportjai
követték, köztük az egyesület legfiatalabb utánpótlás csoportja is színpadra
állt, akik mindössze ősztől állnak a
hagyományok szolgálatában. A rövid
idő ellenére szűnni nem akaró lelkesedésükkel már most megmutatkozott
tehetségük.
Ebéd előtt a Move for Vivacity
Tánccsoport és a Mozgásvilág Táncklub újított modernebb táncstílussal a
színpadon, majd a Lehel Melody TSE
kifinomult koreográfiáit láthattuk.
folytatás a 6. oldalon 

lapzatánál Molnár László népzenész
tárogatómuzsikájával kísérve helyezték
el a tisztelet és hála virágait a városok
vezetői, az intézmények, civil szervezetek képviselői.
A hagyományokhoz híven a történelmi zászlók és a Jászkürt behozatala
nyitotta az esti gálaműsort a Lehel FilmSzínház színpadán. A pulpituson Győrfi
Sándor jászkun főkapitány, Szabó Tamás
polgármester, Pócs János országgyűlési
képviselő, Nagy András nagykun kapitány, dr. Bálint György kiskun kapitány,
Ézsiás István jászkaptány fogadta az
ereklyéket a redemptio 274. évfordulója
alkalmából. A megjelenteket Szabó Tamás, a Jászság fővárosának polgármestere üdvözölte köszöntőjében. – Egyre
erősödő, nemes és büszkévé tevő feladatunk, hogy a múltbéli szellemi öröksé-

Mindannyian
csillagporból
származunk
Jager Zoltán csillagász doktorandusz
hallgató, a Bajai Obszervatórium
munkatársa a csillagok életútjáról
tartott előadást péntek este a könyvtárban.
kárpáti
Az előadóra való várakozás mintegy fél órája sem telt haszontalanul a
csillagászat iránt érdeklődő közönségnek, mert ezek a percek pont elegendőek voltak megtekinteni egy témába
vágó kisfilmet és ezzel ráhangolódni
az érdekesnek ígérkező prezentációra.
Jager Zoltán a csillagok születésének,
fejlődésének, majd halálának folyamatát hozta elérhető közelségbe az előadás
során. A széksorokban helyet foglaló
csillagász szakkörös fiatalok és amatőr
csillagászok számára biztosan ismert
tény, de talán voltak olyanok is, akik
számára újdonság volt mindjárt a legelső információ; az, hogy a csillagokat
leginkább meghatározó paraméter a
tömegük.
folytatás a 6. oldalon 

get kiemelve annak tartalmát, jelenre és
jövőre vonatkozó üzenetét folyamatosan
erősítsük, megjelenítsük. Ezen törekvés
mentén a szép formai jegyek mellett lényegesebb a tartalom, ami a dicső múltbéli esemény mögött rejtőzik. A tudást
és a hozzáfűződő érzést feladatunk egyre
szélesebb körben továbbadni a felnövekvő generációnak, hogy majd egy
önmagát értékelő, a múltat ismerő, és
annak értékeit büszkén vállaló hasznos
és értékes jász és kun nemzedék nőjön
fel. A példátlan összefogásról tanúskodó
történelmi események idején, és a múlt
mai őrzői között is élnek sokan a jász és
kun területeken, akik nem született fiai
ezeknek a nemzetségeknek, de a velük
töltött sok év alatt érzésük és értékrendjük jásszá és kunná alakult.
folytatás a 3. oldalon 

A feladat adott volt: szépen vagy
csúnyán játszva, de begyűjteni a három
pontot, és aztán reménykedni a riválisok
botlásában. Az utóbbi bejött, az előbbi
sajnos nem. Több hónapos kihagyás
után Menczeles Iván visszatért a berényi
kapuba, igaz kényszerből, mivel Miski
sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, ahogy a megbetegedő Albert Ádám
sem. Szintén felépült a télen igazolt Lakatos Béla, a most bemutatkozó játékos
a sárga lapok miatt hiányzó Ilkovicsot
igyekezett pótolni. Az esős időben felázott pályán kezdtek a csapatok, és bár
a hazaiak az utóbbi hetekben jó formába lendültek, az első lehetőségek a JFC
előtt adódtak. Szemere és Lakatos kísérletét viszont egyaránt hatástalanította a
kapus. Egy vitatható kezezés miatt megítélt szabadrúgásból aztán a 32. percben
mégis a pályaválasztó került előnybe,
Papp nagy erővel lőtt a felső sarokba (10). Az előzmények nélkül kapott gól az
utóbbi meccseket idézte, ami nagyobb
gond, hogy a folytatás is… Ezúttal is
mentek előre Farkasék, ám a szervezett
borsodi védelmet egészen a lefújásig
nem sikerült feltörni.
folytatás a 8. oldalon 

A digitális világ izgalmai
Városunkban április 26-án került
megrendezésre a Logiscool Digitális
Tudásért Alapítványa, a Vodafone
Zrt. és a digitaliscsalad.hu által 3 éve
életre keltett Nagy Digitális Kaland
informatikai verseny.
m. t.
Pénteken délután a Lehel Vezér
Gimnázium ismét megnyitotta kapuit a
Logiscool Jászberény által rendezett digi-

tális verseny résztvevői előtt. A Jászberényi Városi Könyvtár dolgozói hasznos és
érdekes informatikai témájú könyvekkel
várták a gyerekeket, a kísérő tanárokat
és a szülőket. Idén országosan negyven
helyszínen, 1010 csapat vett részt a versenyen. Jászberényben 54 lelkes csapat,
162 kalandvágyó diák szállt ringbe, hogy
megoldják a kalandos, egyre bonyolultabb logikai fejtörőket, bebizonyítva jártasságukat a digitális világban.
folytatás az 5. oldalon 
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Kilencvenöt év szeretetben
Bódy Jánosné május 5-én ünnepelte 95. születésnapját
szerető családja körében. A jeles alkalomból Hajnal-Nagy
Gábor alpolgármester lepte meg a szépkorút emléklappal
és egy csokor virággal.
Bódy Jánosné Gulyás Gizella 1924. május 2-án látta meg
a napvilágot Jásztelken, ahol gyermekkorát is töltötte négy
testvérével. Közel ötven évig dolgozott ápolónőként a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Gasztroenterológiai osztályán,
mely időszakra a mai napig szívesen gondol vissza.
Férjével negyvennégy éven keresztül támogatták egymást
jóban és rosszban, egészen a szeretett hitves haláláig. Közös
fiuk 1949-ben született, János és felesége Manyi azóta is boldogságot hoz a mindennapokba, de a korához képest aktív
életet élő Gizella nénit nem kell félteni, szabadidejében olvas, kártyázik, sétálgat és beszélget a barátnőivel.
Május 5-én fia, menye, unokái, unokaveje, unokamenye
és dédunokája köszöntötték születésnapján.

Esős megemlékezések
Az 1745-ben kelt redemtios diploma
aláírásának május 6-i emléknapját egész
napos kulturális programmal tette méltóvá a szervező Jászkerület Nonprofit
Kft. A délelőtti műsorok az ifjúságot
célozták, ám az elképzeléseket sajnos az
időjárás némiképp módosította.
kárpáti

várostörténelmi vetélkedő hat helyszíne
is tető alá költözött. Az Ifjúsági Házban
fogadták a jól felkészült felső tagozatos
gyerekekből álló csapatokat a pedagógusokból, helytörténeti kutatókból,
könyvtárosokból verbuvált játékvezetők.
Patakiné Kocza Anita szervező elmondta,
hogy a feladatok megoldásánál segítsé-

Kókai Magdolna muzeológus mesélt a
redemptioról egy rövid összefoglalóban,
hangsúlyozva, hogy őseink tenni akarása,
a közösség érdekében tett összefogása a
mai kor emberének is például szolgál.
A szomszédos Főnix Műhelyházban
sem kellett különösebben tolongani a
játékos foglalkozásokat kínáló asztalok
körül, a kézműves asztaloknál. Gál-Dobos
Beáta és csapata pedig igen szórakoztató
fejtörőkkel, logikai játékokkal, foglalko-

get nyújtó kinti tereptárgyak – szobrok, feliratok – itt ugyan nem adnak
puskázási lehetőséget, de azért a diákok
ügyesen megoldják a kérdéseket. A fiatalok elmondták, hogy kevés idejük volt
felkészülni, de igyekeztek sok mindent
megjegyezni az ajánlott irodalomból,
jól teljesíteni itt, és az előre kiadott fotós
házi feladatban is. Megérte ügyeskedni,
szorgosan gyűjtögetni az „aranyforintokat,” mert a legjobbak könyvutalványban
részesültek a Jász Múzeummal közösen
szerkesztett szép emlékplakett mellett.
A Lehel Film-Színházban Góg Zoltán
várta az ifjakat egy ismeretterjesztő film
erejéig, de sajnos már az odajutás is nehézkes volt a szűnni nem akaró eső miatt,
így kevesen ültek be Karácsony Sándor A
kunok hazája című alkotásának megtekintésére. Akik mégis eljutottak, azoknak

zásokkal készülve várta az iskolásokat. A
kisteremben Tajti Erzsébet vezetésével viseletes rongybabákat készítettek az elsős,
másodikos kisdiákok, míg a nagy teremben népi motívumos színezők, kirakók
idézték fel a XVIII. századot a kicsik befogadóképességének megfelelően.
Talán az egyik legizgalmasabb programnak ígérkezett a Jurta kiállítás, előadás és tudáspróba, amelyet Suhaj Csilla
meghívására budai hagyományőrzők
hoztak el hozzánk. A sziget helyett a Főnix udvarán állították fel a jurtát, amit
gazdagon berendeztek ősmagyar használati és dísztárgyakkal, eszközökkel. A
látogatók sokszínű ismerettel gyarapodtak a sátorba való betérés alkalmával a
honfoglaló magyarok hiedelemvilágáról,
zenei és díszítő kultúrájából, viseletéről,
otthonaikról és mindennapi életükről.

A szakadó eső miatt több csoport is
lemondta a programokon való részvételét, a Margit-szigetre tervezett máskor
oly népszerű Ifjúsági Redemptus Virtus
vetélkedő pedig elmaradt. Ahogy Lóczy
Péter koordinátor mutatta lapunknak a
szigeten készített fotót, csupán egy gólya próbálkozott a virtuskodással, ám azt
már Péter sem várta meg, hogy a békák
vagy a madár javára dőlt-e el a küzdelem.
Az ugyancsak szabadtérre tervezett

112 hírek

Szabó Lilla képriportja

Rablás Jászberényben. Április 30án délelőtt Jászberény egyik utcáján
a fiatal férfi leszólított egy gyalogost,
majd megpróbálta a kezéből kitépni a
táskáját. A földre került sértettől azonban nem tudta megszerezni a zsákmányát, és végül üres kézzel menekült el
a helyszínről. A bejelentést követően a
helyi rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a támadót. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták
és őrizetbe vették a 19 éves S. László
jászberényi lakost. A Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást indított ellene
rablás bűntett kísérlet elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.
Új pszichoaktív anyaggal kereskedett. A rendőrök őrizetbe vették azt a
jászberényi férfit, akinél új pszichoaktív
anyagokat találtak. Több hónapnyi nyomozást követően a Jászberényi Rendőrkapitányság nyomozói április 30-án
több jászberényi helyszínen is kutatást
tartottak. Ezek alkalmával több, zacskóba csomagolt, fehér színű, por állagú
anyagot és kábító hatású szerek adagolásához használatos eszközöket találtak,
amelyeket lefoglaltak. Az elsődleges
szakértői vélemény szerint a zacskók új
pszichoaktív anyagokat tartalmaznak.
A rendőrök megállapították, hogy a
43 éves férfi az utóbbi időben a településen többször is bódító hatású szereket adott el. A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság „Tisza”
Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály beosztottjai elfogták és
előállították a férfit a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók új
pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt gyanúsítottként kihallgatták. Az
őrizetben lévő kereskedővel szemben a
rendőrség előterjesztést tett letartóztatása indítványozására.

A Keresztény Tudományos és
Kulturális Esték sorozaton belül a
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Jászberényi Református
Gyülekezeti Házban
(Jászberény, Thököly út 17.)
2019. május 22-én, 18 órakor

Emlékezünk

NAGY JÁNOS
(1957-2015)

halálának 4. évfordulójára.
„Virágot viszünk egy
néma sírra, de ezzel őt
már nem hozzuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz,
de olyan jó várni,
hazudni a szívnek,
hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon
szerettünk, hiányzol nekünk,
sohasem feledünk.”
Örökké szerető feleséged,
gyermekeid, unokáid.

Balog Zoltán

az Emberi Erőforrások
Minisztériumának volt minisztere

tart előadást.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

AGÓCS JÓZSEFNÉ
szül.: Varga Mária
(1927-2019)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal,
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Város
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A történelem ismétli önmagát

 folytatás az 1. oldalról
A fentiek analógiájára jelentette be
Szabó Tamás egy új egyesület létrehozását, segítve azokat, akik nem jászok, de
tevékenységükkel a jász identitást erősítik, értékeit emelik.
Győrfi Sándor regnáló jászkun főkapitányt előző nap iktatták be tisztségébe. A következőkben ő köszöntötte
az egybegyűlteket Kunország üdvözletével Isten áldását kérve a kunokra,

előadás végigvezetett történelmünkön,
valamint választ keresett arra a kérdésre, hogy a XXI. században a kor kihívásaira miként reagál a jászkunság
társadalma.
A Jászkun Kapitányok Tanácsa
2014-ben díjat alapított, amelyet minden évben azon közösségeknek, illetve
személyeknek ítélik oda, akik a Jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedő munkát végeznek. A kapitányi

jászokra és a magyar nemzetre.
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője ünnepi beszédben reflektált
a jeles évforduló üzenetére. Tisztelettel
és főhajtással tartozunk korunk papjainak, a mindenkori városvezetőknek,
hagyományőrzőknek, a jászkun kapitányoknak és minden elődünknek, akiknek köszönhetjük, hogy ma együtt ünnepelhetünk – nyitotta gondolatai sorát
a képviselő, majd a jászkun redemptio
nemzeti emléknappá történő nyilvánításának örömteli pillanatait idézte
emlékezetbe. Ma is ennek az eseménynek az eredeti történelmi momentumaira emlékezünk az ünnepséggel, de
közben nem árt szem előtt tartani a
bölcsességet: a történelem ismétli önmagát. Egyszer már elvették tőlünk az
önrendelkezés jogát. Ma Brüsszel akar
dönteni helyettünk. Akkor a jászkunok
életüket és vérüket adták a szabadságért,

határozat szerint minden alkalommal
a jász, a nagykun és a kiskun kerületből egy-egy arra érdemes személy vagy
csoport veheti át a Jászkunság hagyományőrzéséért díjat, Győrfi Sándor
szobrászművész alkotásában. Ez évben
a kiskun kapitányok díját Patkós Zsoltnak, Szank község polgármesterének
adta át Győrfi Sándor főkapitány. A
nagykun kapitányok elismerését a Kisújszálláson működő Nagykun Táncegyüttes kapta, a díjat Herczeg Katalin,
az együttes művészeti vezetője vette át.
A jászkun főkapitányok Szűcsné Urbán
Mária táncpedagógust ítélték a legméltóbbnak az elismerésre.
Szűcsné Urbán Mária táncos pályafutását 1977-ben kezdte a Jászság
Népi Együttes utánpótlás csoportjában
Szűcs Béla és Koczka Erzsébet szakmai irányítása alatt. Ettől kezdve egész
életét a néptánc szolgálatába állította.

jogaikért, visszavásárolták önállóságukat. Napjainkban a magyar kormány
milliárdjai védik Magyarország és ezzel
Európa határait. A jászoknak fontos volt
keresztény hitük és kultúránk megőrzése, amely ma is identitásunk alapja,
és amelyet ismét meg kell védenünk
– figyelmeztetett a politikus. A továbbiakban személyes emlékeiből merített
példákon át világította meg a jász lét
fundamentumait, majd befejezésül áldást kért nemzetünkre.
A redemptios ünnepségek sorában
immár hagyománnyá vált, hogy a három kerület történelmére épülő előadások hangzanak el az eseményeken.
Ezúttal a nagykunok képviseletében dr.
Bartha Júlia néprajzkutató vállalta magára a kitüntető szerepet A rendelkezés
szabadsága – Emlékezés a jászok és a
kunok betelepülésének 780. évfordulójára című előadásában. Az informatív

1981-ben került fel a Papp Imre által
vezetett felnőtt együttesbe, amelynek
hosszú ideig aktív táncosa, 1996-tól
2007-ig pedig férjével, Szűcs Gáborral
együtt művészeti vezetője is volt. 1986ban előadóművészeti működési engedélyt kapott és B kategóriás néptáncos
előadóművész lett. Több éven át tagja
volt a Jászság Népi Együttesből alakult Jászsági Kamaratáncegyüttesnek.
Szólótáncosként is többször megmérettetett, és 1999-ben a békéscsabai országos szólótáncversenyen aranygyöngyös szólótáncosi kitüntetést kapott.
Ugyanebben az évben Nagykállóban
szólótáncosi nívódíjjal jutalmazták.
1999-ben elnyerte a Népművészet Ifjú
Mestere címet. 1988-tól tanít gyermekeket, és vezet gyermek néptánccsoportot. 1992-ben Szűcs Gáborral
együtt megalapították az Árendás
Gyermek Néptáncegyüttest, amelyet

2003-ig vezetett. Jelenleg a Borbolya
Gyermek Néptáncegyüttes vezetője.
2001-ben megalapították a Viganó
Alapfokú Művészeti Iskolát, amelynek
alapításától fogva igazgatója. Mellette
aktívan tanít Jászberényben és az iskola
külső telephelyein, de gyakorta tanít a
jászsági néptánc szakkörökben, illetve a
Jászsággal szomszédos településeken is.
Tanítványaival rendszeresen részt vesznek tanulmányi versenyeken, fesztiválokon, ahol minden alkalommal szép
eredménnyel szerepelnek, és számos
díjat nyertek el kiváló koreográfiájukkal és magas szintű tánctudásukkal. Az
iskola legutóbbi nagy sikere a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutatóba
való bekerülés, ahol egészen a döntőig jutottak és a legtechnikásabb táncegyüttes díját érdemelték ki. Férjével
együtt gyakran kapnak meghívást, és
tanítanak az ország neves táncegyütteseinél. A teljesség igénye nélkül Salgótarjánban, Százhalombattán, Kecskeméten, Budapesten, Csongrádon, de
számos alkalommal tanítottak már az
erdélyi táncegyütteseknél is. A belföldi
tánctanítások mellett gyakran kapnak
külföldi felkéréseket is, így többször
tanítottak már Németországban, Hollandiában, Svájcban, Kanadában, és az
Amerikai Egyesült Államokban.
Nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy kulturális delegáció tagjaként
férjével együtt részt vettek 2000-ben
a Sydney-ben megrendezett olimpián.
Szűcsné Urbán Mária gyakran részt
vesz zsűritagként országos gyermek, ifjúsági és felnőtt fesztiválokon is. Tagja
a magyar Művészetoktatás Országos
Szövetségének, az Örökség Gyermek
Népművészeti Szövetségnek és a Varga Gyula Alföldi Regionális Folklórszövetségnek. Tagja a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesületnek és a
Jászsági Hagyományőrző Egyletnek. A
néptánckultúra területén végzett negyvenöt éves működése alatt munkáját
számos díjjal ismerték el. 1999-ben
férjével együtt közösen kapták meg a
Martin György Néptáncszövetség által
alapított vezetői nívódíjat. Magas színvonalú elkötelezett művészeti, oktatói
munkáját a Jászberényi Városvédő és
Szépítő Egyesület 2001-ben Déryné
művészeti díjjal, 2014-ben Jászberény
Város Önkormányzata Sipos Orbán
művészeti és kulturális díjjal ismerte
el. A jászsági néptánc hagyományainak
ápolása, tovább éltetése terén végzett
értékmentő, magas szintű oktatói, valamint közösségteremtő munkájának
elismeréseként Szűcsné Urbán Mária a
jászkun önmegváltás emléknapja alkalmából a Jászkapitányok Tanácsa javaslatára a Jászkunság hagyományőrzéséért díjban részesül – mondta laudációja
zárszavában Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató.
A kitüntetett köszönetet mondott
az elismerésért, amit ígérete szerint
otthona legbecsesebb polcára helyez.
Hangsúlyozta, az érdem azé a közösségé
is, akik mögötte állnak, akikkel együtt
dolgozik. A család mikroközössége, a
táncosok és az a szakmai gárda, akikkel
együtt meg tudják valósítani az értékesnek tartott dolgokat. A hagyományok
megélése, továbbadása fontos, ám nagy
kihívást jelent a technikával együtt élő
fiatalok világában. Hittel, megszállottsággal, és elszántsággal mégis sikerül
a művészeti iskolának ezt a feladatot
teljesíteni, az értékeket következetesen
hordozni és továbbadni – emelte ki
Szűcsné Urbán Mária.
A műsor második felében az önmegváltás témája köré épülő színpadi
produkciókra került sor a Jászsági Hagyományőrző Egylet, illetve a Nagykun
Táncegyüttes előadásában.
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Klapka – péntek, 17 óra

Szabó Lilla képriportja
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Fórum
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Vandálok a Zagyva parton
Május első péntekjére virradóra a Margit-sziget rendezett, nagy erőkkel karbantartott zöldterületét beszennyezte
egy, a Szántai kert melletti parton illegálisan elhelyezett szeméthalom.
munkatársunk
A főleg háztartásban keletkező
hulladék – amellett, hogy elkeserítő
látványt nyújt a kora reggel arra sétálók, sportolók számára – veszélyes
anyagokat, gyógyszert valamint egyéb
műanyagokat, rothadó ételmaradékot
is tartalmazott.
Megbotránkoztató, hogy csütörtök
éjjel valaki úgy vélte, ez a hátrahagyott
szemét jobban mutat a pihenő kacsák
mellett a zöldellő fűben, a környezetünkért mindennap tevők munkáját, a
következményeket semmibe véve.
Alapvető ismeret, hogy a természetet, melyben élünk – ha már létezésünkkel elkerülhetetlenül is károsítjuk

Eredményhirdetés
a rádiósoknál
A Jászsági Rádiósok Egyesülete és a
MOM Rádióklub az elmúlt év végén
is megrendezte a hagyományosnak
számító BÚÉK aktivitását, melynek
eredményhirdetését április közepén
tartották Jászberényben.
Szántai Tibor

Pesti József képriportja

A Jászsági Rádiósok Egyesületének
új helyén – az egykori Rákóczi úti általános iskola tornatermének emeletén
– gyűltek ezúttal össze azok a rádiósok,
akik részt vettek a 2018. december 29én, 17-től 22 óráig tartó BUÉK aktivitáson. A megjelenteket Kövér Béla, a
házigazda Jászsági Rádiósok Egyesületének elnöke köszöntötte, majd szólt a
megjelentekhez a verseny társrendezőjének, a MOM Rádiósklubnak az elnöke, Joubert Attila is.
– Sok éve már, hogy elkezdtük ezt
a versenyt, amely hagyománnyá vált.
Úgy érezzük, hogy egy kis vérfrissítésre
van szükség, és szeretnénk egy-két újdonsággal szolgálni a következő alkalommal. Változnak majd a feltételek,
ezen dolgozunk jelenleg, de szívesen
várjuk mindenki javaslatát. Szeretnénk,
ha még több örömet okozna nektek ez
a verseny és még nagyobb móka lenne
– mondta Jouvert Attila.
Köszöntötte a megjelenteket Nagy
András, a Jászberényi Önkormányzat
Humánerőforrás Bizottságának elnöke
is, aki elmondta, hogy lehetőségeikhez mérten támogatták és a jövőben is
támogatják majd a Jászsági Rádiósok
Egyesületét. Nagyon hasznosnak nevezte az ott folyó munkát és örömét
fejezte ki, hogy sikerült új helyet találni
a szervezetnek.
Kövér Béla érdeklődésemre elmondta, hogy a MOM Rádiósklub
1995-ben indította el a BÚÉK aktivitást, melyet ma már a két szervezet
együtt hirdet meg. Akkor Mandzon
Jenő volt az, aki a játékot, a versenyt
összefogta.
A tavaly év végi aktivitáson 51 magyar hívójellel vettek részt rádiósok.
Azok, akik eredményesen teljesítették
a feltételeket, oklevéllel, kis jutalommal és éremmel a nyakukban távozhattak a jászberényi díjkiosztóról. No,
meg kaptak egy-egy üveg pezsgőt is,
hiszen mégis csak BÚÉK aktivitásról
volt szó.
A díjkiosztó a szokásos jó hangulatban telt, és az azon résztvevők minden
bizonnyal az idei év végi BÚÉK aktivitásnak is részesei lesznek majd.

– legalább próbáljuk megóvni annyival, hogy hulladékainkat az erre előírt
helyre gyűjtjük, esetleg újrahasznosításra szétválogatjuk.
Vannak azonban, akiket cseppet
sem érdekel, hogy milyen károkat

hagynak maguk után, de ha embertársainkra nem is, legalább környezetünkre legyünk tekintettel, mert az
nem mások, csakis a magunk érdeke,
amennyiben életünket egy tiszta városban képzeljük el a jövőben.

Meghívó lakossági fórumra
Május 16-án 17:30 órakor a Városi
Könyvtár emeleti termében lakossági
fórumot tartok, melynek fő témája:
Az Európai Uniós választás.
Meghívott vendégeim Balogh Béla,
Budai Lóránt és dr. Gedei József önkormányzati képviselők, valamint Arató
Gergely és Szilágyi György országgyűlési
képviselők és Kovács László volt EU biztos lesznek. A politikai stílus minőségéért mindannyian felelősek vagyunk, és
annak megváltoztatásáért mindenkinek
magának kell megtenni az első lépést.
Önt is tisztelettel várjuk! Gondolkodjunk közösen Jászberényért!

Bobák Zsolt
önkormányzati képviselő – Jobbik
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

Iskola

2019. május 9.

Élhető élővilágot!
A Terplán Zénó Ferences Középiskola szervezésében és a Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat anyagi támogatásával április 26-án, pénteken harmadik alkalommal valósult
meg a Föld napi tanulmányi verseny az intézmény Monostori úti épületében.

A játékos vetélkedőre Jászberény, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászszentandrás és
Nagykáta háromfős csapatai érkeztek. Az
idei Föld napja a „Célunk: az élővilág változatosságának megőrzése” témára épült.
A rendezvényt Bozóki Imre, a Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat diákpolgármestere és Balog Donát, az Ifjúsági
Munkacsoport elnöke nyitotta meg. A
rendező iskola részéről a vendégeket Szabó Attila igazgatóhelyettes köszöntötte.
Idén a győztes a jászszentandrási
Kunráth Sándor Általános és Művészeti Iskola csapata lett. A második helyet a
Lehel Vezér Gimnázium 8. osztályosai, a
harmadikat pedig a nagykátai Váci Mihály
Általános Iskola csapata szerezte meg.
A vetélkedőt követően a növény- és
állatvilággal közvetlenül is „találkozhattak” a résztvevők. Előbb az „Ültess fát
a Földnek!” kampány keretében csapatonként egy-egy növényt ültettek el a
diákok, majd a program zárásaként a
jászalszószentgyörgyi Lovascentrum és
Magyar Udvarban lóra pattanhattak és
lovaskocsikázhattak is.
A jó hangulatú rendezvény létrejöttét
a Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat, valamint a Jászberényi Állat- és Növénykert
támogatta.
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Sportiskola – péntek, 17 óra

A digitális
világ izgalmai

A

Nagy Kft. munkatársat keres

„B” kategóriás gépkocsivezető
munkakörbe. „C” kategória előnyt jelent.

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

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
A Jászberényi Állat- és Növénykert
munkatársat keres

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

 folytatás az 1. oldalról
Ebben az évben közel tíz település
iskoláiból, Jászberény és a jászsági települések mellett a Tápióságból és Gyöngyösről is érkeztek versenyzők.
14.30-kor startolt el a verseny, ahol
két korosztályban, 3-4. és 5-6. osztályosok hármas csapatokban egy óra
alatt, a Vodafone szélessávú hálózatán
kapcsolódva online teljesítették az internettel, az internet biztonsággal, a
közösségi hálózatokkal, a digitális világgal kapcsolatos izgalmas, játékos
küldetést, ahol a megoldásokban az
algoritmikus gondolkodás és a logika
játszotta a főszerepet.
A versenyt követően izgalommal,
kipirult arccal, keresztbe tett ujjakkal várták az eredményhirdetést. A
legügyesebb csapatok a Vodafone és
a Logiscool által felajánlott értékes
nyereményekkel, VR szemüvegekkel,
power bankokkal, fejhallgatókkal térhettek haza.
2019-ben a Nagy Digitális Kaland
jászberényi versenyén a következő csapatok érték el a legjobb eredményeket:
3-4. osztály: Kiss-Magyar Logika:
Magyar Katalin, Kiss Hanna Mária,
Kiss János; IT Knights: Takács Norbert,
Tóth Noel, Rédei Barnabás; Flamingó
lányok: Turóczi Sára Panna, Turi Boglárka, Olajos Kincső. – Mindhárom dobogós csapat Jászberény, Nagyboldog
Általános Iskola.
5-6. osztály: ProgRamozók: Jakus Barnabás, Radnai Norbert, Major
Ádám – Jászárokszállás, Széchenyi
Általános Iskola; FaMePo: Bíró Zsombor, Lengyel Tamás Dominik, Crespo
Ruben Enrique – Jászberény, LVG;
Mester Heckerek: Sárfalvi Gergő,
Bathó Bálint, Farkas Márton - Jászberény, LVG.
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Kárpáti Márta képriportja
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Szabadidő
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Munkanap helyett szórakozás
 folytatás az 1. oldalról
Sport bemutatóra az ITF Kondor Taekwon-do vállalkozott, ezután
a Tailor Dance Tánciskola, majd a
Holdugatók Rock and Roll Történeti
Táncszínház állt színpadra fülbemászó
slágerekkel és humoros koreográfiákkal
megidézve az 50-es évek hangulatát.
A japán harcművészetbe Tai chi
bemutatóval nyerhettünk betekintést.
A délutáni programra a Dance Fittness
SE hozta el látványos elemekkel gazdagított produkcióját, és nem maradhatott el idén sem az évek óta a majális
programkínálat részét képző zumbázás,
László Tündével.
A testet lelket megmozgató programok megalapozták a május elseji hangulatot, ami igazán a népszerű Szabyest
fellépésével hágott a tetőfokára. A közönségteret megtöltő rajongók a 26
éves énekessel a legfelkapottabb számait énekelhették együtt többek között
a Kártyavár vagy a három éve kiadott
Szakadék közt című dalt.
A tinédzser tömeget este hat órára
az idősebb generáció váltotta fel, hiszen
35 éves jubileumi koncertjével a 3+2
temerini együttes csapott a húrok közé.
A rockzene elkötelezett híveiből avanzsálódott mulatós rockzenekar, igazi lagzi
hangulatot generált a szigetre, amit többen kihasználtak egy-két tánc erejéig. A
lagzis zenék repertoárját feltöltő nótákat
egy emberként énekelte a közönség Bugyi
Zoltán énekessel. Felcsendült a csipkés
kombinét rímpárokba foglaló dallam,
vagy a leghíresebb matekpélda, vagyis a
Száz forintnak ötven a fele című dal is.
A színes programok alatt a Margit-sziget egész területén vurstli várta az
érkezőket. A gyerekek dodzsem, céllövölde, körhinta és ugrálóvár közül válogathattak, valamint pónilovaglásra is
vállalkozhattak az állatszeretők. A finom
illatokkal hívogató bódékban lángost,
kürtös kalácsot, hot-dogot vásárolhatott, aki megéhezett a nap folyamán.
Az édesszájúak vattacukorral és a színes
gumicukrok hadával feltöltött sátrakból
csillapíthatták édesség iránti vágyukat.
Úgy tűnt a munkanap helyetti szórakozást sokan kihasználták a hét közepén,
hiszen tömegeket vonzott a sziget egész
nap. A kellemes időtöltéshez hozzájárult
a verőfényes napsütés, amely méltó kezdte volt az egyébként tavasz köszöntőként
is számon tartott ünnepünknek.

Mindannyian csillagporból származunk

Pesti József képriportja

 folytatás az 1. oldalról
Hihetetlen, de léteznek a Napnál
százszor nagyobb tömegű csillagok is
és természetesen milliárdnyi számban
vannak kisebbek. A nagy tömegű égitestek kialakulása pár százezer év, míg a
kicsiké néhány millió év. A nagyok fényesebbek ugyan, de ennek ára a rövidebb élettartam. A mi Napunk körülbelül tízmilliárd évnyi életre számíthat,
mielőtt végleg kihuny fényessége.
Mágikus születésük során a gravitáció hatására a ködökben lévő anyag
összehúzódik, a forgás miatt korong
alakúvá válik. A korong közepén alakul ki a fiatal csillag. A csillagbölcső
korong egyes részein az anyag összecsomósodik, rések jönnek létre; így születnek a bolygók.
A csillagok felnőtt életük során is
folyamatosan munkálkodnak. Tízmillió fokos magjukban magfúzió során
Hidrogént alakítanak át Héliummá.
Ez idő alatt külsejük alig változik, ám
némelyikük pulzál, amit szerencsés
esetben a Földről is láthatunk. Más
csillagokon, mint a Napon is, kitörések
figyelhetők meg. Kitörések során jelen-

tős tömeget is veszthetnek. A távozó
anyagból ködök lesznek.
Amikor az üzemanyagként funkcionáló Hélium fogytán van, a csillag
többszázszorosára felfúvódik. Némelyik akár akkora is lehet, mint a Nap
és a Szaturnusz közötti távolság. A tágulás során kihűlnek, de fényességük
fokozódik. Ez az állapot néhány millió
évig tart. Végül „üzemanyag” hiányában leáll a fúzió, a kis tömegű csillagok
magjából fehér törpe, külső rétegükből
planetáris köd lesz. A nagy tömegű csillagoknál a Hélium fogyásával a gravitáció olyan nagymértékű, hogy a magjukban az elektronok bepréselődnek, így
neutron csillag vagy fekete lyuk keletkezik. A neutron csillag olyan elképzelhetetlenül sűrű, hogy egy evőkanalányi
méret kétezer Titanic hajó tömegével
egyenlő. A titokzatos fekete lyuk pedig egy rés a téridő szövetén – fogalmazott az előadó. Gravitációja óriási,
ezért a fény sem tud megszökni onnan,
így magát az eseményhorizontot nem
is látjuk, csak a fény görbülete sejteti,
hogy van ott valami. Tudósoknak egy
Föld méretű távcsővel már sikerült le-

Fotó: Gémesi Balázs
fényképezni egy fekete lyukat, amely
tőlünk 52 millió fényévre, azaz 520
(és 18 nulla) kilométerre van. A csillagok halálát jelentő összeomlás során
nagyon sok anyag szabadul fel, ezért a
csillag felrobban, ez lesz a szupernóva.
A robbanáskor nehézelemek jönnek létre, amelyek a földi élethez szükségesek. Ezért mondhatjuk azt, hogy
mindannyian csillagporból vagyunk.

Ajánló

2019. május 9.

Ifjú szólótáncosok versenye
A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola
április utolsó hétvégén hetedik alkalommal rendezte meg a Jászsági gyermek és ifjúsági szólótáncversenyt,
amelynek a Víz utcai táncosok háza
adott otthont.
kárpáti
Az épület egyre szűkösebbnek bizonyul, hiszen évről évre egyre többen,
közel százan érkeznek az ország minden
szegletéből, hogy a verseny alkalmával
számot adjanak szólótáncos tudásukról. A fórum célja, hogy alkalmat teremtsen a legkiválóbb gyermek és ifjú-

sági néptáncos előadóknak bemutatni
eredeti néptánc ismeretüket, illetve annak az autentikus alapokra épülő újragondolását – hangsúlyozta köszöntőjében a házigazdák nevében Szűcs Gábor,
a Jászság Népi Együttes vezetője. A versenyzés mellett a találkozó támogatja
az évek alatt kikristályosodott magyar

néptánckincs továbbörökítését, legértékesebb elemeinek hagyományokhoz
hű megőrzését. Fontos tényező, hogy
a verseny és az értékelés rögzítésével,
archiválásával létrehozott adatbázis az
oktatók és táncosok számára kutatási
alapot is biztosít.
A versenyt három korcsoportban és

Programajánló

nyokat tesznek egy előre meghatározott
nemes cél érdekében. Ez alkalommal a
város legrégibb műemlékei közé tartozó,
az 1831-ben, a kolerajárvány emlékére
emelt, a promenádon álló Szentháromság-oszlop felújítását támogathatják.

A csutkaökörtől a legóvárig –
A Nagyszülők és unokák játékai
kiállítás megnyitója
Május 9., csütörtök 17 óra
A játékszerek a gyermekek szórakoztatására, kikapcsolódására szolgáló eszközök,
amelyek egyben komoly oktatási-nevelési szerepet is betöltenek. A jó játékszer
fejleszti a képességet és ösztönzi a kreativitást. A kiállítás a XIX. század végétől
a XX. század végéig eltelt időszak házilag
készített, illetve bolti gyerekjátékainak
rendkívül változatos és színes skáláját
mutatja be. A kiállítást a közönség figyelmébe ajánlja: Dr. Nagy Veronika
néprajzkutató. Közreműködik: Barkóca
Gyermek Táncegyüttes.
Jász Múzeum
Író-olvasótalálkozó - Borsa Brown író
Május 9., csütörtök 17 óra
Borsa Brown elsősorban romantikus,
erotikus témában ír, de emellett fontos
társadalmi problémákra is rámutat, és a
pszichológia sem áll tőle távol. Különös,
szókimondó, egyedi stílusa miatt vált az
olvasók egyik kedvencévé. Minden regénye (a „maffia” és az „arab” sorozata révén) a toplisták élére került, sokak szerint
magyar írók között az ő könyvei fogynak
a legnagyobb példányszámban.
Városi Könyvtár
Yoko Retro Disco
Május 11., szombat 21 óra
Tavaszi szezont lezáró buli egy fergeteges
Yoko Retro video Disco-val, ahol az este
házigazdája Dj Guba.
Ifjúsági Ház
XXX. Jász Bál
Május 11., szombat
A Városvédő és Szépítő Egyesületnek
minden túlzás nélkül állítható, ez évi legnagyobb eseménye a Jász Bál visszatérése városunkba. A sorrendben XXX. Jász
Bál a Redemptió emléknapjához igazítva
kerül megrendezésre, ahol folytatódik a
hagyomány, a vendégek pénzbeli adomá-

Bakancslista- Karib-tengeri hajózás
Május 14., kedd 18 óra
Ebben a hónapban a Karib térségben kalandozhatnak Demény István fotográfus
élménybeszámolóit hallgatva és fényképeit nézve a világjárást kedvelők. A Karib-tengeri hajózás című előadáson többek között a Bahamákra, a Dominikai
Köztársaságba, Jamaicába, és a mexikói
piramisokhoz is eljuthatunk.
Jászberényi Könyvtár kamaraterme
XIX. Múltidéző történelmi játszóház Rákóczi és kora
Május 17., péntek 8 óra
Főnix Fészek Műhelyház
Kiállítás megnyitó
Május 17., péntek 17 óra
elRENDeltetett - Gubis Mihály művészete. Gubis Mihály békéscsabai alkotó
egyszerre volt festő, grafikus és képzőművész, alkotásaiban visszaköszön
nyomdász múltja is. A művészi ágazatok
tragikusan félbeszakadt életművében ittott összeértek, és nagyszerűen megfértek
egymás mellett. A művészetét népszerűsítő és rá emlékező kiállítást Ván Hajnalka
művészettörténész nyitja meg. Közreműködik szöveges hang-performansszal:
Nagy Zopán költő, fotóművész.
Lehel Film-Színház
Nyárnyitó Berény Feszt
Május 17., péntek 17 óra
Mindenki várja már, hogy jöjjön a nyári szezon, ezért mielőbb egy hatalmas
partival kívánják megnyitni azt. Ezen
az éjszakán a szervezők elhozzák a legdögösebb discó zenéket és mellé sztárvendégeket Burai Krisztián, Goldsound
és Nikita személyében. Az est rezidensei: Dj Makkos, DJ Patron és David
Lookback gondoskodnak majd a remek,
pörgős zenékről.
Ifjúsági Ház
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Terplán – szombat, 11 óra

két kategóriában – fiúszóló és páros –
rendezték meg. Mindkét kategóriában
kötelező és szabadon választott táncokat
kellett bemutatni a versenyzőknek, amit
Szilágyi Zsolt, a Nyíregyházi Művészeti
Szakgimnázium pedagógusa vezetésével
négytagú zsűri értékelt. A zsűrizésénél
főszempontként az egyéni látásmód, a
technikai felkészültség, valamint a folklorisztikai hitelesség került előtérbe.
A viganós gyerekek kiválóan teljesítették a versenybírák kívánalmait, hiszen a 25 berényi fiatalból öten különdíjat, illetve tizennégyen szólótáncosi
különdíjat kaptak. Szűcsné Urbán Mária igazgató asszony értékelése szerint
magas színvonalú versenyt láthattunk,
és büszkeségre ad okot az iskola diákjainak sikere. Külön megköszönte a
támogatók segítségét.
A két nap folyamán a Bürkös zenekar húzta a talpalávalót, sőt még a
szombat esti táncházban is fáradhatatlanul muzsikáltak. A Busai Norbert vezette táncházban melléjük szegődött a
Pávából ismert ifjú muzsikusokból álló
Sarjú banda két tagja is, hogy virtuóz
játékukkal táncra sarkallják a fáradhatatlannak tűnő ifjakat.
A VII. Jászsági gyermek és ifjúsági
szólótáncverseny jászsági helyezettei:
Különdíjasok: Dudás Lili, Busai
Bori, Makula Zoltán, Csomor Zoé, Szőcs
Szilárd.
Szólótáncosi nívódíjasok: Dudás
Lili, Busai Bori, Szűcs Laura, Antal Réka,
Pernyész Fanni, Csomor Zoé, Fényes
Kitti, Kispál Domonkos, Makula Zoltán,
Bajzát Bence, Nagy Marcell, Hlavacsak
Lázár, Szőcs Szilárd, Halaj Balázs.
XI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra
Május 17., péntek 10 óra
Változatos oldtimer mezőny mutatja be
a márka történetét 1954-től napjainkig.
Az eseményen induló autók sora látható
a Jász-Plasztik Autócentrum udvarában,
ahonnét 10 órától rajtolnak folyamatosan a túra résztvevői.
Jász-Plasztik Autócentrum
XXVIII. Zagyva-Hajta
Gyalogos Teljesítménytúrák
Május 18., szombat Indítás: 8 és 10 óra között
A Hajta gyalogos teljesítménytúrák már
több mint negyedszázada meghatározó
szabadidő- és sporteseményei városunknak. Jászberény környékét, a Hajta – mocsár és a Zagyva ártér természeti értékeit
mutatja be. Zagyva – Hajta teljesítménytúra - 28 km, Zagyva – Bán hegy teljesítménytúra- 16 km, Zagyva menti séta
túra - 10 km. Minden induló összecsukható turista poharat kap ajándékba! A teljesítők megkapják a túra egyedi kitűzőjét
és névre szóló oklevelét.
Indulás és érkezés:
Jászberényi Állat- és Növénykert
PikTúra a Zagyvaparton
Május 18., szombat 10 óra
A Múzeumi világnap alkalmából a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galéria szabadban való
alkotásra hívja a képzőművészetben szívesen tevékenykedő vagy ehhez kedvet érzőket PikTúra címet viselő rendezvényükre, a
Zagyvaparti sétányra. Az eszközöket a szervezők biztosítják és a rendezvény ingyenes.
Zagyvaparti sétány
Deák Bill Gyula 70
Május 18., szombat 20 óra
Bill Kapitány,„a magyar blues király” tavaly ünnepelte hetvenedik születésnapját
és pályafutásának ötvenedik évfordulóját. Színes repertoárjából örökzöld dalait
mára már három generáció énekli, így a
többszörös arany-, platina és gyémántlemezes énekes a koncerten több évtizednyi
zenei időutazásra invitálja a közönséget.
Szólnak a Rossz vér album dalai, nem
marad el a Kőbánya blues és Torda alakja
is megelevenedik az István a Királyból.
Pótkerék

Kazsimér Nóra képriportja
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Az égen felhődunna, a kert esőtől ázik
Csütörtökre ismét beborul az ég, és
többfelé várható eső, záporeső, egy-egy
zivatar is, a hőmérséklet pedig átmenetileg visszaesik. Pénteken újra melegszik a
levegő, helyenként a 20 fokot is elérheti
a csúcsérték, és a változó felhőzet mellett
csak néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A
jelenlegi számítások szerint a hétvégén
hidegfront érkezik, majd térségünkben
egy ciklon képződik, így újabb lehűlés
és kiadós csapadék érkezhet.
Május 12-14.: Fagyosszentek.
Pongrác, Szervác és Bonifác, valamint

Orbán (máj. 25.). A májusi fagyok jelentős károkat tudnak okozni a már
fejlődő növényekben, palántákban.
Időjárásukból azt a következtetést vonták le, hogy „Sok bort hoz a három ‘ác’,
ha felhőt egyiken se látsz”.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
május 9. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

május 10. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

május 15. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

május 16. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 12. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 17. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 13. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 18. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 14. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 19. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
május 11. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra 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.

Esélyből remény
 folytatás az 1. oldalról
Maradt a keserű tanulság, a korábbi
gólerős futball valahol elveszett, és ahogy
az ilyenkor lenni szokott, az ellenfelek könyörtelenek és szerencsések. Termálfürdő
Tiszaújváros – Jászberényi FC 1-0 (1-0)
Ami miatt még fájóbb a vereség, hogy
a két legnagyobb vetélytárs megtette azt
a szívességet, hogy pontokat hullajtott, a
Szolnok otthon nem bírt a DVTK II-vel
(2-2), az ESMTK pedig a DEAC vendégeként döntetlenezett (1-1). Jelenleg a
MÁV öt, az Erzsébet egy ponttal áll a JFC
előtt. A 27. fordulóban épp a Diósgyőr
második csapata látogat majd Jászberénybe május 12-én, vasárnap 17 órakor, míg
az első két helyezett egymás ellen mérkőzik a fővárosban. Reménykedjünk…

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.

Fotó: Pesti József

Búcsú vereséggel
Roppant kínos körülmények előzték
meg az április 30-i szezonzáró mérkőzésünket, amelyet az 1. MCM-Diamant
Kaposvári Egyetem gárdája ellen játszottunk. De csupán közel kétórás csúszással. A Bercsényi úti sportcsarnok játékra alkalmatlan volt, ugyanis beesett
az eső. A találkozót a Nagyboldogas�szony iskolában végül is lejátszották.

eredményes munkát kívánunk!
Sajnos végül az összecsapás után nem
ünnepelhettünk, pedig igazán közön-

Sasa Nedeljkovic röplabdázói, akik így az
5. helyen zárták a bajnokságot, nekünk
pedig a tavalyi 4. helyezés után ezúttal
meg kellett elégednünk a 8. pozícióval.
Jászberény Volleyball Team – 1.MCMDiamant Kaposvári Egyetem 2:3 (-17,
19, -14, 20, -9). Jászberény Volleyball

ségszórakoztató mérkőzést láthattak legkitartóbb szurkolóink. Igazán hullámzó
volt a játék, a csapatok felváltva domináltak – olykor a dunántúliak kerültek
nagy fölénybe, máskor pedig mi hagytuk
magunk mögött őket. Elképesztő izgalmak után végül 3:2-re győztek ellenünk

Team: Petrenkó Brigitta 5, Oksana
Yakovchuk 12, Katie Devaney 14, Riczkó
Gabriella 2, Natasa Savovic 10, Pintér
Andrea 10. Liberó: Lékó Lilla. Csere:
Anastasiia Malysheva, Ivana Bulajic 14,
Aleksandra Cveticanin 2. Vezetőedző:
Deme Gábor.

Budai Levente
A Berény Fanatics tagjai végig a pálya
szélén buzdították a lányokat, legfőképpen a két búcsúzót, Lékó Lillát és Pintér
Andreát. Az egyaránt saját nevelésű büszkeségeink 12, illetve 14 évig küzdöttek a
berényi színekért és eközben a felnőtt válogatottságig is eljutottak, most azonban
máshol képzelik el a jövőjüket. Köszönjük nekik, hogy annyi örömet okoztak a
berényi szurkolóknak és pályafutásukhoz
további sok sikert kívánunk nekik! Változás még, hogy vezetőedzőként ez volt
az utolsó meccse Deme Gábornak – szakmai igazgatóként és elnökségi tagként
azonban tovább dolgozik a jászberényi
röplabdasport érdekében. A vezetőedzői
feladatokat Makai Péter veszi át, akinek

Magyar bajnok
erőemelők

Még több a sérült
Szegény embert még az ág is húzza! –
így szól az egyik magyar közmondás
és, ez most pont ráillik kosárlabdacsapatunkra.
ács

Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu
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Május 3-5-én rendezték a Magyar
Professzionális Erőemelő Liga Kupát
Mezőkeresztesen, ahol Jászberényt
négy versenyző képviselte.
A több mint hatszáz indulót felvonultató erőemelő magyar bajnokságon
a berényi versenyzők közül Tóth Ivett a
magyar csúcsot megdöntve, 140 kg-os
felhúzással lett bajnok az ifjúsági korcsoportban. A bajnoki címen túl, az országos
rekord is nagyszerű eredmény részéről. A
fekvenyomók között Száraz Bálint remek
versenyzéssel, 137,5 kg kinyomott súllyal
megnyerte az ifjúságiak versenyét.
A két fiatal kitűnő szereplése mellett Varga Ernő a -75 kg, Sinka István
pedig, a -82,5 kg súlycsoportban lett
masters magyar bajnok.

Először, hétközi mérkőzésen május
másodikán, csütörtökön a második helyezett Szombathely volt a vendég. A mérkőzés elején az alapemberek közül Coleman
mellett Pitts, és a csapatka-pitány Cseh
György is hiányzott, menet közben pedig
Alekszandrov is megsérült.. Mindezek ellenére nagyon jól tartották a fiúk magukat, hiszen 19-19 volt az első negyed, sőt
36-32-nél cseréltek térfelet a küzdőfelek.
A harmadik etapban aztán jött a Falco
henger, azonnal egyenlítettek és 44-57-nél
kezdték a zárónegyedet, amit szintén meg-

nyertek, és biztos győzelmet arattak: JP
Auto-JKSE - Falco-Szombathely 57-78.
Vasárnap már a listavezető Körmend
következett. Itt a fent felsorolt játékosok mellett Pantelics sem tudott pályára
lépni. Rakics kivételével senki nem volt
bevethető a megszokott kezdőcsapatból.
Így a JKSE minden fiatalja szerephez
jutott, akik Aleksa Brbaklics vezérletével
becsülettel végigküzdötték a találkozót
– megnyerve a 3. negyedet –, de jócskán
alulmaradtak a sokkal esélyesebb, erőtől
duzzadó hazaiakkal szemben. Egis Körmend - JP Auto-JKSE 83-59.
E két vereség ellenére sincs semmi
gond, ha a Pécs elleni páros csatára felépül minden játékos. Szombaton a Szolnoki Olaj vendége lesz a berényi gárda,
május 15-én szerdán pedig a Pécs lesz a
vendég Jászberényben.

Fotó: Gémesi Balázs

