A viselkedés tanulható

Görög Ibolya protokoll tanácsadó avatta
be az érdeklődőket az etikett rejtelmeibe
május 23-án, a Déryné Rendezvényházban.
Tudósítás a 6. oldalon

Mindenkinek kellene egy csőszkunyhó
A Kossuth-díjas író, Müller Péter tartott telt házas
előadást az élet művészetéről május 20-án, az Ifjúsági
Házban.
Írás a 6. oldalon

Ötödikek lettünk

A legjobb négybe kerülésért zajlott
a csata Pécs ellen, de végül az ötödik
helyen végzett a kosárlabdacsapat.
Cikk a 8. oldalon
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Az egészség megéri!

A Keresztyén Tudományos- Kulturális
Esték programsorozat vendége volt
május 22-én Balog Zoltán református
lelkész, miniszterelnöki biztos. A református gyülekezeti házban tartott
Keresztyénség és Európa című előadásában olyan fontos témákat boncolgatott, mint a kereszténység megőrzése és
a hagyományos családmodell védelme.

Pünkösd hétvégéjén június 7-9 között várja a jászokat Jászkisér városa
a XXV. jubileumi Jász Világtalálkozó
alkalmából.
Pénteken kiállításmegnyitóval veszi
kezdetét az idei jászok találkozója, majd
Jászkisér jeles szülötteiről emlékezünk
meg ünnepséggel és koszorúzással.
Az ünnepi ökomenikus istentiszteletre, a hagyományos díszünnepségre
és a jászok díszes felvonulására szombaton kerül sor. A ceremónia része a
Jászságért Díj átadása, és az új jászkapitány megválasztása is. Délután a hagyományőrzésé lesz a főszerep, íjász és
lovas programokkal, huszárbandériumok bemutatójával, pálinkazsűrizéssel
és a II. Bajuszmustra versennyel várják
az érdeklődőket. Később hagyományőrző csoportok állnak színpadra, majd
estére a Magna Cum Laude lesz a
sztárfellépő.
Vasárnap horgászversennyel, Jász
Virtus vetélkedővel, főzőversennyel,
pálinkamustrával és labdarúgó tornával indul a reggel. Ezt követően jász
települések művészeti csoportjait láthatjuk, majd rendhagyó programként
a „Sikeres vagyok és jász” címmel a
Fröccs teraszon hallhatunk beszélgetéseket sztárokkal. Este nyolc órakor a
vándorbot átadásával ér véget hivatalosan a találkozó, de utána is érdemes
lesz maradni Janicsák Veca koncertjén.
A rendezvény alatt vásárral, veterán és
Turingautó kiállítással várják az érdeklődőket, érdemes lesz kilátogatni!

Szabó Lilla
Mező István református lelkész köszöntötte a város elöljáróit, köztük Pócs
János országgyűlési képviselőt, Szabó
Tamás polgármestert, Szatmári Antalné
alpolgármestert, a város kulturális és civil szervezeteinek képviselőit, valamint
a megjelent híveket.
folytatás a 4. oldalon 
A Richter Gedeon Nyrt. egészségtudatosságot és prevenciót hirdető
országjáró programsorozatának 72.
állomása volt szombaton Jászberény.
A Lehel vezér téren zajló eseményre
mintegy háromezren látogattak el,
részvételükkel támogatva saját egészségüket és a Szent Erzsébet Kórházat.
Kárpáti Márta
Az Egészség ezreknek, milliók a
kórháznak mottó városunkban teljesült, hiszen az egészségváros programján résztvevők aktivitásonként
háromszáz forinttal növelték a Richter

kétmillió forintos alaptámogatását,
amely az aktív részvételnek köszönhetően a nap végére 7 277 900 forintra
nőtt. Az adományból a kórház intenzív osztályának gépparkját fejlesztik
lélegeztetőgép megvásárlásával.
A Richter Egészségváros programsorozat tíz évvel ezelőtt indult útjára. A társadalmi felelősségvállalás keretében közel
153 ezer prevenciós szűrést végeztek el
a szakemberek, a helyiek aktivitásának
köszönhetően pedig mintegy 362 millió forint adományt ajánlottak fel a helyi
egészségügyi intézmények fejlesztésére.
Városunkban a program a kórháztól
induló zenés sétával kezdődött délelőtt

Az alkotás és a mozgás öröme Az ezüst már
biztos

Nyolcadik alkalommal rendeztek
sportágválasztót városunkban május
27-én, vasárnap. A mozgás szeretetének átörökítése már fiatal korban
ajánlott, így vélekedhettek erről a
szervezők is, akik rendhagyó módon
a gyermeknapra időzítették a helyi
sportegyesületek bemutatkozását.
Kazsimér
A hagyományokhoz híven május
utolsó vasárnapján ünnepeljük világszerte a gyermekeket, mely alkalomról

Európa
keresztény
szemmel

idén sem feledkeztek meg a Jászkerület Nonprofit Kft. munkatársai, akik a
Hatvani út helyszínein – Klapka SZKI,
Margit-sziget, Szántai-kert, Városi
Zagyva– várták az érdeklődőket színes
programokkal, kreatív foglalkozásokkal, előadásokkal, továbbá változatos
mozgásformákkal.
Még mielőtt a kicsik felébredtek
volna, a felnőttek már elfoglalták a Kapitánykert pályáját, hogy egy élénkítő,
minden izmot átmozgató edzéssel indítsák a napot.
folytatás a 3. oldalon 

A bajnoki címért még harcban álló
Jászberényi FC az egy ponttal kevesebbet gyűjtő ESMTK-t fogadta a labdarúgó NB III Keleti csoportjának utolsó előtti fordulójában. A hazai sikerrel
az ezüst már garantáltan megvan.
Szőrös Zoltán
Az egy hete Nyírbátorban elért
győzelemmel és a listavezető Szolnok
otthoni döntetlenjével visszajött a lehetőség, hogy a hátralévő két forduló
alatt még előzhessen a JFC. Ehhez először az erzsébetiek elleni meccset kellett hozni, ami tekintve, hogy ők kapták a legkevesebb gólt a bajnokságban,
nem ígérkezett könnyű feladatnak. A
mieink ugyanakkor a legtöbb találatot
jegyezték, és az utóbbi két hétben ismét
gólerős játékot nyújtottak.
A sérülésből felépült Miski visszatért a kapuba az egy meccsre eltiltott
Menczeles helyére, a védelem közepén
pedig a sárga lapok miatt hiányzó Szanyit kellett pótolnia Ilkovicsnak.
folytatás a 8. oldalon 

kilenc órakor. A sétán ezerkétszáz ember
vett részt szerte a Jászságból. A menet a
Lehel vezér térre érkezett, ahol a sátorvárosban egészségügyi szűrések, tanácsadások, előadások, a színpadon pedig
szórakoztató és sportműsorok várták a látogatókat. A nap házigazdája Barabás Éva
a város házigazdáját, Szabó Tamás polgármestert, illetve az kórház házigazdáját,
Sinkó-Káli Róbert igazgatót szólította
színpadra a rendezvény megnyitására.
A jó hangulatú villáminterjú alkalmával a polgármester elmondta, hogy
vidéki gyermekként adott volt számára
az egészségtudatos életmód.
folytatás a 3. oldalon 

Viharos közmeghallgatás
Jászberény város képviselő-testülete kedden délután öt órai kezdettel
közmeghallgatást tartott a Déryné
Rendezvényház dísztermében.
munkatársainktól
A fórumon a polgármesteri hivatal
irodavezetői, az önkormányzat cégeinek
ágazatvezetői, önkormányzati képviselők, a rendőrkapitány és a polgármester
mellett mintegy jó tucatnyi városlakó
volt jelen, hogy kérdéseit feltegye, véleményét kifejtse a városvezetésének.
Az észrevételek, kérések között elhangoztak régi problémák és új felvetések egyaránt. Az utóbbi időszak időjárása egyre nagyobb kihívások elé állítja a
várost. Ebből adódik, hogy esőzések idején a csatornahálózat nem bírja elnyelni
a lezúduló csapadékot, az alacsony fekvésű helyeken a szennyvíz felszínre tör.
Erről panaszkodott a Mátyás utca lakója
is, aki már jó ideje kéri az illetékesek
segítségét a Kisberényi tér és környékének rendezésére. A Városüzemeltetés és
a TRV Zrt egyelőre csak fertőtlenítéssel
tudják kezelni a helyzetet. A megoldást
jelentő mentesítő csatornát tervezik, a

kivitelezés az idén megvalósul. Szintén
az időjárás befolyásolja a Zagyva állapotát, ami nyáron gyakran büdös, a növényzet pedig túlburjánzó. A vízinövény
mentesítésre idén is szándék van a folyót
üzemeltető JVVN Zrt részéről. A Zagyvában felgyülemlett szemetet azonban
nem a természet helyezi a vízbe. Ennek
eltakarítása szintén a Városüzemeltető
feladata, amit rendszeresen elvégeznek,
de a szemét sajnos mindig újratermelődik. A folyó gátján a fű is erőre kapott, a
kaszálást az időjárás is hátráltatja.
Szintén a Kisberényi tér környékéről
érkezett panasz az akkumulátorgyár zaj
és szag kibocsájtása miatt. A polgármester elmondta, hogy annak idején természetesen végeztek méréseket ez ügyben a
gyárnál, akkor nem találtak kiugró értékeket, de megismétlik a vizsgálatokat.
A Szent István körút lakói a gyakori csőtörésre panaszkodtak, ezért az
ivóvízvezeték cseréjének időpontjáról
érdeklődtek. Szabó Tamás tájékoztatott, hogy a rekonstrukció hamarosan
elkezdődik, ám sajnálatos módon a város legszebb fasorának kilencven százaléka ennek áldozatul fog esni.
folytatás a 2. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

2019. május 30.

Viharos közmeghallgatás

Megemlékezés és koszorúzás a Trianon-emlékműnél.
Beszédet mond: Szabó Tamás, Jászberény Város polgármestere.
Közreműködik: Derzsi György színművész, valamint a Palotásy János Vegyeskar.

Tájékoztató a helyi iparűzési adó
bevallásának idejéről

Tisztelt Adózók! Jászberény Város
Önkormányzati Adóhatósága felhívja
szíves figyelmüket a 2018. évről szóló
helyi iparűzési adóbevallás határidejére, ami 2019. május 31. péntek.

A bevallás benyújtásának határidejével megegyezően, 2019. május 31-ig kell
megfizetni a bevallásban kiszámított fizetendő adókülönbözetet Jászberény Városi Önkormányzat helyi iparűzési adó
10300002-10697900-49020320 számú
beszedési számlájára, és ettől az időponttól igényelhető vissza a túlfizetés is.
A bevallási nyomtatványok elérhetőek és elektronikusan beküldhetőek
az Önkormányzati Hivatali Portálról (OHP) https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap , továbbá beküldhetőek
a NAV-on keresztül a 18HIPA helyi
iparűzési adó bevallás nyomtatványon.
A 2018. évi adó meghatározott
részének célirányos felhasználásról
nyilatkozatot lehet tenni azoknak az
adózóknak, akiknek a megfizetett helyi iparűzési adójuk meghaladja az 1
millió forintot. Ők a 43/2013. (XI.
14.) önkormányzati rendelet alapján
felajánlhatják a megfizetett adójuk
2%-át Szakképzési Ösztöndíj Program

számára, és 3%-át oktatási, kulturális,
egészségügy, szociális, környezetvédelmi, sport vagy infrastruktúra alap
részére. Az adózók legfeljebb 3 alapra
tehetnek felajánlást és a felajánlás ös�szege nem lehet kevesebb, mint 10
000 Ft. A felajánlást a helyi iparűzési
adóbevalláshoz csatolt hiánytalanul kitöltött nyilatkozattal lehet megtenni. A
nyilatkozat az idei évtől már nem része
a bevallási űrlapoknak. Az felajánlásról
szóló nyomtatvány a www.jaszbereny.
hu honlapon a Hivatal/ e-Ügyintézés
menüpont alatt található, amelyet kitöltve, aláírva pdf formátumban az
OHP felületről elektronikusan indított
helyi iparűzési adóbevalláshoz csatolva,
vagy hitelesített elektronikus iratként
e-papír https://epapir.gov.hu/ alkalmazáson keresztül nyújtható be.
Az adózással kapcsolatosan felmerülő kérdésekben szívesen segítenek az
iroda munkatársai a www.jaszbereny.
hu honlapon található hivatali telefonszámokon, vagy személyesen Rákóczi
út 42-44. szám alatti irodánkban.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd,
péntek 7.30-12 óráig, szerda 7.30-12
óráig és 13-16.30-ig.
Önkormányzati Adóhatóság

Jászberény Európai Uniós
választási eredményei
Feldolgozottság: 100,00%
A belföldi szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgárok száma:
21 252 fő.
Megjelent: 8 842 (41,61%)
Bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma: 2
A lebélyegzett szavazólapok száma:
8 834
Érvénytelen, lebélyegzett
szavazólapok száma: 41 (0,46%)

Emlékezünk

SIMON ENDRE
halálának 11. évfordulójára

„Míg éltél szerettünk,
míg élünk
nem feledünk.”
Feleséged,
lányod és
két unokád.

Érvényes szavazólapok száma:
8 793 (99,54%)
• FIDESZ-KDNP: 4457 (50,69%)
• DK: 1538 (17,49%)
• MOMENTUM: 821 (9,34%)
• JOBBIK: 791 (9,00%)
• MSZP-PÁRBESZÉD: 531 (6,04%)
• MI HAZÁNK: 293 (3,33%)
• LMP: 166 (1,89%)
• MKKP: 164 (1,87%)
• MUNKÁSPÁRT: 32 (0,36%)

 folytatás az 1. oldalról
Hangsúlyozta, a problémát elsősorban a negyven éve a vezeték fölé
ültetett fák gyökerei okozzák, amelyek
szétnyomják az ivóvízvezetéket.
Viszonylag új vitatémát jelent a
városban a vendégmunkások jelenléte.
A külföldi munkások számára kiadott
társasházi lakásokban sokszor nyolc-kilenc ember is lakik egy fedél alatt. Az
együttélés nagyobb jövés-menéssel, zajjal jár, ami zavarja a ház lakóit. Ez ügyben kértek segítséget a városvezetéstől.
A polgármester és a jegyző elmondták,
hogy az önkormányzatnak nincs felhatalmazása eljárni az ügyben, azt a
társasház lakógyűlésének, a társasházi
képviselőnek kell megoldani. Amen�nyiben csendháborításra, az együttélés
szabályainak megszegésére vonatkozóan birtokvédelmi eljárást szeretnének
kezdeményezni, akkor a jegyzőnél vagy
a bíróságon tehetik meg. A társasházi
törvény szabályozza a szóban forgó eseteket, így polgári peres eljárásnak van
helye. A megbeszélést, egyeztetést a társasház lakói, tulajdonosai, bérlői között
nem lehet megkerülni. A polgármester
hozzátette, a kulturális együttélés megszokott menetét gyakran megszegik
a vendégmunkások, ám az esetek korántsem kriminalizálhatók. Az önkormányzat mindemellett nem huny
szemet a probléma felett, jelenleg az
információszerzés fázisában tart az ügy.
A Jászkürt Újság terjesztésével
kapcsolatban többen szót emeltek.
Egyesek késve, mások nem mindig
kapják meg a lapot. Újságunk főszerkesztője elmondta, hogy folyamatos az
egyeztetés a terjesztőkkel, akik hetente
megkapják a szerkesztőségbe érkező
reklamációs címeket. A lap minden

is újra terítékre kerültek a meghallgatáson. Egyes utcákban egyértelműsítő
tábla hiányzik, máshol zebra vagy járda kellene. Szabó Tamás tájékoztatott,
hogy a Nagykátai út másik oldalán is
hamarosan járda épül a biztonságos
gyalogosforgalom érdekében, de zebrára sajnos egyelőre nincs forrás, főleg
a költségigényes közvilágítási előírások
teljesítésére. Forgalomszervezési szempontokból nem könnyű a helyzet az
utcák egyirányúsításával, illetve a kötelező útirányok megváltoztatásával sem.
A megvalósítást mindig alapos tervek
és felmérések előzik meg, a városi autós közlekedéssel sajnos néha együtt
jár némi kényelmetlenség, kerülőutak
kényszerű használata. A zebrával kapcsolatban egyébként érkezett köszönet
is a kórháznál megvalósult gyalogátkelőre vonatkozóan. Szintén megköszönték a lakók a közvilágítás bővítését egyes
helyszíneken. Néhányan a kátyús utakra panaszkodtak, több helyen megáll

számában benne van a terjesztő elérhetősége is. Az esetleges késedelmes terítés miatt a csütörtökönként megjelenő
lapban az eseményeket jóval előre – a
következő hét vasárnapjáig –, közöljük,
sőt havonta egyben is megjelentetjük a
programokat a megelőző hónap utolsó
számában.
Forgalomátszervezési gondolatok

a víz az utakon. A polgármester kérte,
hogy konkrét helyszínek megjelölésével
jelezzék a problémát a hivatalnak.
Dr. Gedei József a fenti problémák
összességére reagálva kifejtette, szerinte kevesen jöttek el a fórumra, aminek
szerinte az az oka, hogy nem oldódnak
meg az itt elhangzott gondok. Szabó
Tamás véleménye szerint azért nem

facebook.com/
berenycafe

Búcsú KUN

GYÖRGY-től

(1938-2019)

aki hosszú, türelemmel viselt betegsége után
otthonunkban 2019. május 17-én elhunyt.
Szerettünktől szűk családi körben köszönünk el,
de gyászolják kedves ismerősei és volt hűtőgépgyári kollégái is.
A mindig vidám, kedves, emberséges lényét nem feledjük,
emlékét igaz szeretettel megőrizzük.

Felesége és családja
„De csak a kín, a NEM LEHET!
a SOHA-SEHOL-NEM-LELEK-TERÁD-MÁR!
kínja sistereg.” (Zelk Zoltán: Sirály)

jönnek tömegek, mert a 2010 előtti
gyakorlattól eltérően – amikor évi egy
közmeghallgatás volt csupán –, azóta a
rendszeresített körzetbejárások és a fórum alkalmával tíz plusz egy lehetősége
van a polgároknak a város vezetéséhez
eljuttatni a kéréseiket, és a véleményládákból is hetente összesítik a jelzéseket
a hivatal dolgozói. Hangsúlyozta, hogy
a felújításokat, fejlesztéseket ütemezni kell. A szándék megvan, a fejlesztés azonban a lehetőségek függvénye,
amely egyaránt vonatkozik a város
egészére a peremkerületektől a központig. Épp a felmerülő jogos igények
miatt szeretné a város vezetése hitelből
is gyorsítani a fejlesztéseket. Nem lehet
egyszerre fejleszteni, és az ehhez szükséges forrásokat nem megszavazni. Kérdésre válaszolva elmondta, a 32-es út
közbeszerzési eljárásakor kiderült, hogy
az építőanyag árak, és az iparági bérek
emelkedése miatt hiányzik félmilliárd
forint az elnyert 6,7 milliárd mellé, így
azt éppen a héten igénylik a kormánytól. Bízik benne, hogy hamarosan elkezdődik az építkezés, majd annak befejezése után ősszel megtörténik az első
kapavágás az elkerülő nyomvonalán is.
Talán a hosszúra nyúlt fórum volt
az oka, vagy a választások izgalma miatt érzett stressz, de a meghallgatás
vége felé kezdett elfogyni a jelenlévők
türelme, ki-ki a magáét mondta, kevésbé figyelve a másikra, a válaszra. Vita
alakult ki, amikor az egyik lakó Fényszaru teljesítményét vetette össze az
egész más paraméterekkel rendelkező
Jászberénnyel. Az is elhangzott, hogy
a város élhetetlen. Ekkortól a vita személyeskedésbe csapott át, elhangzott
egy-egy keményebb kifejezés is, majd
négyen dérrel-dúrral távoztak, egy-két
politikai megjegyzést még hátrahagyva,
például azt a tényt rögzítve, hogy a városban nem mindenki fideszes.
Az ott maradottak még előhozakodtak néhány kisebb gonddal, illetve
megismételték a már elhangzottakat,
de a fórum tulajdonképpen ezzel befejeződött.

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

a Pünkösdi ünnepek miatt a kommunális
hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:
2019. június 8-án (szombat):

Jászberény hétfői program szerinti szállítás

2019. június 10-én (hétfő):
A szállítás szünetel!

A hétfői jászberényi társasházi program
június 11-én (kedden) kerül pótlásra.
Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon
a kukák kihelyezését reggel 630-ig.
Hulladékudvarunk 2019. június 10-én zárva tart.
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
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3. oldal

Az egészség megéri!
 folytatás az 1. oldalról
A társaihoz hasonlóan gyakran tartózkodott a szabadban, fára mászott, focizott,
túrázott. A továbbiakban örömét fejezte
ki a résztvevők népes tömegéért, hiszen
az aktivitás milliókban mérhető a Jászság
kórháza számára. A rendezvény mottójául
„Az egészség megéri!” mondatban a polgármester saját szlogent „gyártott”, amely,
mint fogalmazott, kifejezi a nap kettősségét. Egyrészről az egyén szempontjából,
másrészről a kórházba érkező forintok
szempontjából érdemes ezen alkalommal
az egészséggel foglalkozni – hívta fel a figyelmet Szabó Tamás.
A továbbiakban Sinkó-Káli Róbert
köszöntötte a városlakókat, és a szervezőket. Felhívta a figyelmet a megelőzés szükségességére, ami a program egyik alapcélja.
Ismertette a másik kitűzött célt is a napra
vonatkozóan, miszerint a támogatás mellé
gyűjtött forintok a kórház gépparkját bővítik majd egy lélegeztető készülékkel.
Gál-Olasz Sarolta, a Richter-Gedeon
Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok
osztályának csoportvezetője a szervezők
részéről köszöntötte az egybegyűlteket.
Mindenekelőtt megköszönte az önkormányzatnak és a kórháznak azt a sok-sok
segítséget, amelyet a megelőző hetekben,
hónapokban tettek a program sikeréért.
Röviden ismertette a vezető gyógyszeripari cég társadalmi szerepvállalásában
foglaltakat, ezen belül az Egészségváros
célkitűzéseit, az egészségtudatos életmód
proponálását. Reményét fejezte ki, hogy
a nap mind a kórház, mind valamennyi
résztvevőnek hasznára válik.
A hivatalos megnyitó után sztárfellépőként Kocsis Tibor énekes lépett a színpadra. A koncertet helyi sportegyesületek
és tánccsoportok bemutatói követték a
pódiumon. Délután Katus Attila aerobik
világbajnok mozgatta meg a közönséget
egy közös torna erejéig, de különböző
gyógytorna mozdulatokat a sátrakban
is lehetőség volt elsajátítani. Az elérhető
huszonötféle szűrés közül a koleszterinszint mérés, és az érszűkület vizsgálat volt
 folytatás az 1. oldalról
Túl sokat nem kellett várniuk, a gyerekek tíz órától birtokba vették a terepet,
és a bemelegítést követően kezdetét vette
a kiskapus focimeccs.
Eközben a Margit-szigeten a Mozgásvilág Táncklub tagjai igyekeztek felpezsdíteni a kissé álmos hangulatot,
melyből a Mátyás király történetét színpadra vivő bábtársulat és Hevesi Imre
ZűrZavar Zenekara ugrasztotta ki végül
a hallgatóságot. A tizenhat hangszeren
játszó Imre – bár most csak egy gitárral
és három lelkes zenésztársával érkezett –,
rendhagyó énekórájával hamar meghozta
az étvágyat az ebédhez, melyet az Aikido
és a Move for Vivacity bemutatója segített lemozogni.
Az elsősorban show táncban jeleskedő fiatalok jelmondata, hogy a mozgás

a legnépszerűbb. Sokan ellátogattak a
prosztata szűrésre is, ahol sajnos – vagy
inkább szerencséjükre – kilenc férfit további vizsgálatra javasoltak a doktorok.
Egész nap hosszú sorok kígyóztak a vérnyomás, a szív- és érrendszeri kockázat,
illetve a csontsűrűségmérésnél. A gyerekek körében népszerű volt a kémiai kísérletek standja, a VR-szemüveges virtuális gyárlátogatás, a legkisebbek pedig a
játszósátorban mókázhattak. Elsősorban
a hölgyeket várta életmód és táplálkozási
tanácsokkal Béres Alexandra, Szily Nóra,
Jaksity Kata és Zsiros László Róbert. Az
urakat Radványi Dorottya az úgynevezett
Agora sátorba invitálta férfias témákra.
Itt az előadások előtt a műsorvezető Sinkó-Káli Róbertet és Szabó Tamást faggatta az egészség témájában.
Az igazgató felhívta a figyelmet, hogy
a megelőzés mindenki, az intézmények
és az egyén számára is a legjobb és legolcsóbb megoldás. Sajnos jellemző, hogy
kevés időt fordítunk a megelőzésre. A
jászberényi kórház pályázatból megvalósult Egészségfejlesztő Irodája ebben kíván
támogatást nyújtani egészségfejlesztő
társas és egyéni programokkal. Szabó
Tamás hozzátette, orvosi praxisából világosan kitűnik, hogy az elmúlt évek alatt
rengeteget változott pozitív irányban az
emberek megelőzéshez való hozzáállása.
Az ilyen és ehhez hasonló programok
sokat hozzátesznek a szemléletváltozás
alakulásához. A beszélgetés alkalmat
adott a 305 ágyszámmal működő kórház történetének és a jelenleg elérhető
szolgáltatások bemutatására. Az igazgató kiemelte, hogy az országban elsőként
honosodott meg a gasztroenterológián
gyakorlott metodika, ami kiemelkedő
eredményekkel bír a szűrést illetőleg is. A
baleseti osztály munkája kapcsán kifejtette, a jászok minden tekintetben nagyon
törik magukat, rengeteg munkát adva az
osztály dolgozóinak. A Jászságra emellett
jellemzőek a légúti megbetegedések, az
asztmás, allergiás panaszok. A megye sajnos dobogós helyen áll a szív- és érrend-

szeri megbetegedésekben, a légúti és daganatos betegségekben. A megelőzésben
hatalmas szerepet játszik a táplálkozás
és a sport, mondták a doktorok. Jászberényben a törvényi szabályozás szerint a
közétkeztetésben megvalósult a kívánatos
táplálkozási mód, bár a családok otthon
sajnos kevésbé követik a jó gyakorlatot.
A sportolási lehetőségek széles választéka
szintén adott városunkban, mindenki
megtalálhatja a hozzá illő mozgásformát.
Mindehhez az önkormányzat sportlétesítmény és eszközpark fejlesztéssel, a
kerékpárút hálózat építésével járul hozzá.
A város, a Jászság elkötelezett a prevencióban, az egészségtudatosságra nevelésben
is megnyilvánul a híres jász összefogás. A
közösség megtalálta azokat a személyeket, civil szervezeteket, akik felvállalják a
segítségnyújtást.
Este fél hatkor izgatott sokaság várta
az eredményhirdetést, vajon sikerült -e
legalább megduplázni a kétmillió forintos
alapadományt. A színpadon a kórház nevében a főigazgató, a város képviseletében
Szatmári Antalné főszervező, alpolgármester asszony várta az összesítést. A számlálás
utolsó perceiben mindketten köszönetet mondtak a résztvevők aktivitásáért,
a szervezők segítségéért és a támogató
felajánlásáért. Gál-Olasz Sarolta néhány
mondatban összefoglalta a nap eredményeit. Kiemelte, összesen hetvennégyen
jelentkeztek véradásra, ami örvendetes
eredmény. Az örömre egyébként is volt
okunk, mert az Egészségváros programjának évtizede alatt a tizedik legaktívabb
település címét érdemeltük ki, és ezzel
7 277 900 forint támogatást értünk el.
Sinkó-Káli Róbert lapunknak elmondta, ebből az összegből már meg tudnak vásárolni egy alapgépet, de ha szükséges az alapítvány pénztárából kiegészítik
az összeget. A mindenféle szempontból
hasznos nap zárómomentumaként a támogatást szimbolizáló táblát a kórház
dolgozói az igazgatóval és az alpolgármester asszonnyal közösen vették át a
színpadon.

Az alkotás és a mozgás öröme
életforma, ehhez a szemlélethez igazodik
motiváló, közösségteremtő törekvésük,
hogy a náluk sportoló és táncoló vendégek örömüket leljék az aktív életmódban.
Szerencsére a műfajon belül is volt bőven
lehetősége válogatni annak, aki tánccipőt
kíván húzni a jövőben. A Dance Fitness
Se versenyzői nemrég tértek haza Horvátországból, ahol több dobogós helyet is tehetséges tanítványaik foglaltak el. Az eredmények magukért beszéltek, nem kellett a
pódium elé terelni a közönséget, bár ezt az
elismerést Szemerey László bűvész is magáénak tudhatta, aki a kisszínpadon kápráztatta el a nagyérdeműt szemfényvesztő
trükkjeivel. Az eredetileg vegyészmérnök-

ként végzett egri mutatványos neve külföldön sem ismeretlen, negyven ország
után a jászberényi gyerekeknek hozta el
nagy sikerű műsorszámát.
Az emelvényen egymást váltották a
képességfejlesztésben, harcművészetben
vagy a bűvös kocka kirakásában verhetetlen egyesületek, akiket érdemes volt
figyelemmel kísérni, az ehhez kapcsolódó
sporttotó és matricagyűjtő játék keretében ugyanis értékes sportszereket lehetett
bezsebelni a nap végén.
A gyereknap apropójából bábelőadás,
kerekítő-tippentő foglalkozás, arcfestés és
népi játéktér is helyet kapott a programpalettán, míg a kultúrzugban tevékeny-

kedők Rozmaring királyfinak örülhettek,
hála Sőrés Rozka mesemondónak. Szerencsére a tiszta, kék eget nem fenyegették
borús fellegek, így a vurstlivá változott szigetre kilátogatók nyugodtan élvezhették
a Tesz-Vesz utca kézműves repertoárját,
a fazekas, a kosárfonó, a Tarisznyás Műhely vagy a Hamza Múzeum kínálta kreatív lehetőségeket. Aki energiáit inkább
ügyességi feladatokban kívánta levezetni,
annak remek időtöltést találtak a MendeMonda íjászmesterei, a Játékosok Klubja
– Társasjáték Egyesület tagjai, vagy a „Helyet” Alapítvány közössége.
Ezen felül ízelítőt kaphattunk még
a vizes-, jeges-, labda- és ütőjátékok for-

télyaiból, miközben az olyan könnyen
elérhető mozgásformák sem szorultak
háttérbe, mint a futás, evezés vagy a torna, melynek szakmai tudnivalóit gyógytornászok kalauzolásával sajátíthatták el
az érdeklődők.
Természetes, hogy a feltuningolt
autóval és motorral űzhető szabadidős
tevékenységek némivel jobban vonzották a tekinteteket, de a rádióamatőrök
és a sakk klub kitelepült képviselőit sem
kellett félteni, asztalaiknál alig akadt
szabad hely a szellemi sportoknak hódoló fiatalok között. Az eseménydús
műsorfolyam egészen késő délutánig a
szabadba csábította a családokat, akik
minden bizonnyal örültek az összevont
megoldásnak, hiszen egymáshoz közeli
helyszíneken hódolhattak az alkotás és a
mozgás örömének.

4. oldal
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Európa keresztény szemmel
 folytatás az 1. oldalról
Ráhangolódásként Márk evangéliumából hallhattunk részletet, melyben az új bor és az új tömlő példáján
keresztül érzékeltette Mező István
lelkész a személyes életben való megújulás fontosságát. Mindezt imába is
foglalta, majd átadta a szót Pócs János
országgyűlési képviselőnek. – Az igazi
erőforrás nem az Európai Uniótól, a
hazai forrásokból, vagy a TOP-os fejlesztésekből jön, hanem a hitünkből, a
szívünkből és a lelkünkből kell, hogy
jöjjön. A miniszter biztos az eddigi
munkássága alatt ezt testesítette meg
– fogalmazott Pócs János. A hit jelentőségét édesanyja betegsége kapcsán
is kifejtette, hiszen amíg az orvosok
csak néhány hetet ígértek neki, addig
az élettől még nyolc hónap ajándékot
kaptak.

Ez idő alatt Mező lelkész gyakorta
bejárt a kórterembe és imát mondott
érte, melyért külön köszönetét fejezte
ki Pócs János.
Az elhangzottak után Balog Zoltán
lelki pásztor, miniszteri biztos állt a
pulpitus mögé és reflektálva Pócs János
fentebb említett mondataira elmondta,
hogy minden kormányzati intézkedés
akkor ér valamit, ha jobbak leszünk általa. Véleménye szerint nem célra vezető az, ha egy politikus a hitét eltitkolva
kíván szavazókat gyűjteni maga mellé,
fontos, hogy hitüket megvallva őszintén vállalják értékrendjüket. – Ettől a
magyar közélet tisztább, őszintébb lenne – hangsúlyozta.
Rátérve az est témájára kifejtette,
ma nem az a tét, hogy a reformátusok
vagy a katolikusok nyernek, hanem,
hogy keresztény vagy keresztény ellenes

lesz Európa. Éppen ezért van szükség
arra az összefogásra, amely korábban
is jellemezte Magyarország vallási életét. István király meghozta azt a döntést, hogy keresztényekké lettünk,
ami erős fundamentumokra épített
országot eredményezett. Napjainkban
ugyanezt a döntést kell meghoznunk
mindannyiunknak, ami nem politikai
vagy gazdasági lépés, hanem a belső
meggyőződés következménye. A keresztény egyházak megtartották és gazdagították a magyarságot, most viszont
rajtunk a sor, hogy továbbra is megőrizzük a kultúrát. Ennek kulcsa az örökérvényű igazságok kimondása, amihez
nagy bátorság kell. – Bátorság kell azt
mondani, hogy az élet védelme a fogantatás pillanatától kezdődik. De tudják
ma, a legnagyobb bátorság ahhoz kell,
hogy kimondjuk: a házasság férfi és nő

szövetsége – emelte ki a lelkész.
– A kereszténység olyan, mint egy
fa gyümölcse, ennek a gyökere a templom, a keresztény értékek, ha a gyökér
elszárad, nem lesz gyümölcs. – Ezzel
a gondolatmenettel folytatva mondandóját tért ki a vallás megőrzésének
szükségességére. Érvei közé sorolta
annak a kutatásnak az eredményét,
amelyből kitűnt, hogy egy államon belül a vallásos emberek érzelmileg sokkal
stabilabbak, és a családi életben is kiegyensúlyozottabbak.
Európában a házasodás egyre kevésbé népszerű, de ez nem igaz Magyarországra. Országunkban 2002-2010 között a házasságkötések száma több mint
20 százalékkal csökkent, míg mostani
kormányunk alatt 2010 és 2018 között
50 százalékkal nőtt.
Szintén kedvező mutatók vonat-

Élményekkel teli negyedszázad

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte május 26-án, vasárnap délelőtt a Jászberényi Református Gólya
Óvoda közössége. Az ez alkalomból
meghirdetett szentmise résztvevőinek színvonalas, tanulságos műsorral készültek a gyerekek.
Kazsimér Nóra

Az óvodai évzáróval egybekötött
jubileumi istentiszteleten Mező István
lelkész köszöntötte az egybegyűlteket,
köztük Szabó Tamás polgármestert, az
egyházközség volt illetve jelenlegi presbitériumának tagjait, továbbá az intézmény dolgozóit és növendékeit.
A 66. zsoltár énekét, valamint a
közérdekű hírek elhangzását követően
Mezőné Ildikó egy rendhagyó hittan
foglalkozás keretein belül avatta be a
jelenlévőket az óvoda mindennapjaiba.
Mint megtudhattuk, az idei nevelési év
az ellentétpárok megismerésének témájára épült, ehhez igazodott az énekkel,
imával és bibliai történetmondással is

kiegészülő bemutató, melyből nem
csak a kicsik vonhatták le az értékes
tanulságot.
Az érzékszerveket ábrázoló rajzok
az olykor megtévesztő, külső megítélés
alapján hozott döntéseket hivatottak bemutatni, vannak azonban szemmel nem
látható tulajdonságok, amiket egyedül
Isten képes felismerni bennünk. „Sok
ember mosolyog kívülről, de lehet, hogy
bent a szívében szomorúság van, talán
legszívesebben sírna. Sokszor a szemünk
megcsal bennünket, egy valakinek
azonban tökéletes a látása, ő tudja, hogy
mire gondolunk, hogyan érzünk. Előtte
nemcsak a látható, de a láthatatlan világ
is nyilvánvaló.”
A tanítást kézzelfogható példával
érzékeltette a lelkész asszony, történetesen két, különböző minőségű papírba
csomagolt ajándékkal, melyek tartalma
természetesen nem tükrözte a külső jegyeket. Sámuel próféta esete – aki végül
legkisebb gyermekét, a juhokat őrző fiút
választotta örökösének – szolgált bibliai
hasonlat gyanánt, a történet konklúzió-

ját egyként harsogták a kicsik: Az ember
azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr
azt nézi, ami a szívben van.
Az ünnepi műsor folytatásában
két volt óvodás, Kispál Berta és Lévai
Zita zeneszolgálatában lelhette örömét
a hallgatóság, majd Ferenczné Laska
Erika óvodavezető gondolatai idézték
meg az 1993-as alapítás eseményeit.
„A mai közös jelenlétünk annak kinyilatkoztatása, hogy mindannyian
engedelmeskedünk az Úr akaratának.
A Jászberényi Református Egyházközség Gólya Óvodája fontos az Isten számára, ezért fontos a mi számunkra is.
Huszonöt nevelési év, negyedévszázad.
Mennyi gyermeki, szülői, dolgozói arc.
Mennyiféle érzés, mennyiféle hangulat, mennyi gyermekmosoly, gondtalan
öröm, felhőtlen szórakozás, kirándulás,
mennyi vigasztalás, törődés, gondozás. Mennyi játék, munka és tanulás,
mennyi dal, mondóka, mese, mennyi
ima, és ige. Mennyi nehézség, vívódás,
küzdelem, mennyi könyörgés, hála és
dicsőség. 1993-at írtunk, amikor az

addigi hűtőgépgyári óvoda az Úr akaratából a Jászberényi Református Egyházközség fenntartása alá került. Ezzel
a nemes gesztussal mennyei atyánk
megadta a lehetőségét annak, hogy
Jászberényben sok kisgyermek lelki
élete biztosítva legyen Jézus Krisztus
ismerete által.”
Beszédében összefoglalta az óvoda
emlékezetes állomásait, a dicsőséges és
nehéz időket egyaránt, megemlékezve az egykori vezetőségről. Végül, de
nem utolsó sorban Isten gazdag áldását
kérte, és megköszönte azok munkáját,
akik az Úr akaratának engedelmeskedve ma tesznek meg mindent az intézményért. Hozzátette, bízik abban,
hogy öt év múlva, a harmincadik jubileumi istentiszteleten ennek az áldással
teli munkának gyümölcséről számolhat
majd be.
A köszöntő szavakat Szabó Tamás
fűzte tovább, aki hálával fordult Mező
Istvánhoz és feleségéhez, amiért tevékenységükkel megalapozzák a gyermekekben azokat az értékeket, melyekkel

koznak a cigányság felkarolására is, mivel egyre többen mennek továbbtanulni felsőfokú intézményekbe. A túlzott
támogatások helyett mára az életmód
megváltoztatásával segítenek a hátrányos helyzetből jött embereken. Ez
az alapelv vonatkozik a külföldön élő
elesettekre is. – Ott segítünk, ahol baj
van, de ne a bajt hozzuk ide – utalt a
bevándorlás visszaszorítására.
A magvas gondolatok után Szabó Tamás polgármester köszönetet
mondott ezen gondolatok tiszta, nyílt
kimondásáért, amelyre mostanában
különösen szükség van. A polgármester szerint nyíltan kell beszélni ezekről, hogy mindenki átlássa a tétet és az
alapján hozzon döntést május 26-án.
Ennek fényében mondott áldást az
országra Mező István lelkész és Novák
István atya is, majd egy ökomenikus dicséret eléneklésével zárult az esemény.
Pár nappal a választások után már
tudjuk, hogy az imák halló fülekre találtak, és az ország mérlegelte a választások tétjét.

később teljesítőképes, kapcsolataikban
és életükben jó eredménnyel működő
iskolások, felnőttek lesznek. Hangsúlyozta, számára a rendhagyó hittan óra
is megerősítette, a legjobb döntés volt,
hogy bölcsődei intézménnyel bővülhet
az egyházközség, hiszen nem pusztán a
református hitű városi emberek gyülekezete ez, hanem az egész városnak egy
aktív, jó példával elöljáró közössége. Jókívánságai kifejezéseként, és gondolatai
zárásaként ajándékot nyújtott át az intézmény elöljáróinak.
A következőkben sor került a gyerekek jutalmazására is, akik az éves matricagyűjtő versenyben jeleskedhettek
szentmisén való részvétellel. A legtöbb
alkalmon megjelent óvodások csomagot vehettek át, de társaik sem búsultak, rájuk is vártak az udvaron kihelyezett finomságok és meglepetések.
Az ünnepi rendezvény a templomkertben folytatódott a gyerekek
szereplésével, valamint a program
fénypontjával, a születésnapi torta elfogyasztásával. A szülők és kísérők a vendégváró falatok elfogyasztása közben
kézműves alkotásokat és fényképeket
felvonultató nosztalgia kiállítást tekinthettek meg a gyülekezeti házban.
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Bajnok világcsúccsal

Tiszakécskén rendezték május 1926. között a GPC Erőemelő EurópaBajnokságot, ahol Jászberényt három versenyző képviselte.
Mint azt Sinka István csapatvezető
elmondta, a szombati versenynapon a
fekvenyomóké volt a főszerep. Száraz
Bálint a -75 kg-os kategóriában a juniorok között versenyzett, és remek,
142,5 kg-os nyomásával első helyezett
lett. Riválisa ugyanennyit nyomott, de
a jászberényi versenyző könnyebb testsúlyának köszönhetően Európa-bajnoki

címet szerezett. Varga Ernő ugyancsak a
-75 kg-os súlycsoportban versenyzett, és
130 kg-os teljesítménnyel a Masters III.
korcsoportban szintén első lett.
Másnap vasárnap a felhúzók léptek
a dobogóra. Tóth Ivett a női ifjúságiak
mezőnyében a -67,5 kg-os súlycsoportban három érvényes gyakorlatot hajtott
végre, és maga mögé utasította versenytársait, köztük a szlovák bajnokot is,
így természetesen ő is Európa-bajnok
lett. Ami pedig külön dicsőség, hogy
Ivett a 142,5 kg-os felhúzásával világcsúcsot döntött.

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

www.jku.hu
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A Jászberényi Katolikus Iskola Liska József
Tagintézménye tanulóinak 2018/19. évi eredményei
ORSZÁGOS VERSENYEK
Ágazati Szakmai Érettségi Tárgyak
Versenye
8. hely: Kabács Máté - 12.c
10. hely: Váradi András - 12.c
(Kirják István)
Samsung Elektronika Verseny
1. hely: Kabács Máté - 12.c
2. hely: Váradi András - 12.c
5. hely: Vas Pál - 5/13.a
6. hely: Szegedi Dominik - 12.c
7. hely: Fehér Attila József - 2/14.a
(Kirják István)
XXVI. Csernyánszky Imre Országos
Középiskolai Pneumatika Verseny
Csapat:
13. hely: Vízkeleti Martin - 2/14.a,
Vas Pál - 5/13.a
19. hely: Szalai Dániel Mátyás,
Szabó Bálint - 5/13.a
Egyéni:
27. hely: Vas Pál
32. hely: Szalai Dániel Mátyás
35. hely: Szabó Bálint
40. hely: Vízkeleti Martin
(Bálint Bence, Ilonka Zoltán,
Kirják István)
Pattantyús Ábrahám Nyomtatott
Áramkör Tervező Verseny
21. hely: Sebestyén Gergő -5/13.c
23. hely: Kovács Kornél - 5/13.c
27. hely: Bugyi Csaba - 2/14.c
(Semegi András)
Országos Rendészeti Csapatverseny
20. hely: Csordás Zsolt, Palásti Kristóf 12.d, Mitiner Márk, Árvai Milán - 11.d
(Pólyáné Balla Julianna,
Csókási Zsolt, Muhari Miklós,
Bárczi Tamás, Kerékgyártó Tímea)
Katolikus középiskolák matematika
versenye
18. hely: Kabács Máté - 12.c
(Magyar Gézáné)
MEGYEI VERSENYEK
Holló András Megyei Fizika Verseny
1. hely: Váradi András - 12.c
1. hely: Lenzsér-Móczó Richárd - 11.a
8. hely: Hegedűs Gergő - 11.c,
Zagyi Zoltán - 11.c
4. hely: Benke Tibor - 9.a
6. hely: Bozsó Dominik - 9.a
7. hely: Langmár Milán - 10.a
8. hely: Varga Levente - 10.a
9. hely: Kurunczi Zoltán - 10.a,
Rafael Róbert - 10.a
10. hely: Tompa Krisztián - 10.a
(Litkei Ildikó)
Megyei matematika verseny
3. hely: Kabács Máté - 12.c
7. hely: Váradi András - 12.c
(Magyar Gézáné)
Implom József Helyesírási Verseny
4. hely: Sörös István - 12.b
(Juhász Judit)
Megyei történelem verseny
6. hely: Urbán Adrián -10.c
7. hely: Demény Zsombor -10.c
(Velkei-Bodonyi Bettina)
9. hely: Gedei Zalán -10.e
(Balázs Dániel)
11. hely: Alvári Kristóf -10.c
(Velkei-Bodonyi Bettina)
1. hely: Kalocsa József - 11.c
Megye angol nyelvi verseny
3. hely: Ács Márk - 10.e
5. hely: Gyureskó Adrián - 10.d
(Maró Anikó)
Bacsó Nándor megyei földrajzverseny
2. hely: Andriska Kinga - 9.e
9. hely: Kiss Ádám - 9.d
(Bathóné Lakatos Csilla)
Európa-napi vetélkedő
3. hely: Dóka Alexandra, Fajka Viktória,
Kiss Fanni, Vincze Patrik - 11.g
(Pernyész Anita)
Országos Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Verseny Jászsági döntő
2. hely: Csákó Vivien - 11.d,

Kiss Bence, Turbucz László,
Hájas Gábor - 11.b
4. hely: Guba Beatrix, Papp Evelin,
Soós Tamara - 10.d, Szabó Balázs - 11.b
7. hely: Mucsinyi Balázs, Magyar
Viktor, Szabó Domonkos, Sőreg Zsolt - 9.b
(Muhari Miklós)
SPORTVERSENYEK
Fekvenyomó diákolimpia
Országos döntő
1. hely: hely: Tóth Ivett - 11.d
2. hely: Száraz Bálint - 5/13.b
3. helyt: Molnár Áron - 12.b
(Koczka Ferenc, Sinka István)
Leány röplabda diákolimpia
Országos döntő: 4. hely
Megyei döntő: 1. hely
Mizsei Leila - 12.e, Blázsovics Dorka
- 10.g, Hemmert Ivonn - 12.d, Farkas
Fatime - 10.e, Faragó Fanni, Simon
Sára, Imre Eszter, Harnyos Amanda,
Katona Kinga, Schmith Anna - NBA
(Litkei Gábor)
Leány kézilabda diákolimpia
Megyei döntő: 3. hely
Zányi Viktória, Hasilló Laura, Sas
Ditta 11.e, Sütő Vanda Vanessza ,
Bobák Cintia, Kőszegi Noémi - 9.d,
Német Eszter, Boros Renáta - 10.g,
Pomaházi Dóra 12.d, Szlobodek Beáta
- 12.g, Pető Kata - 11.d, Kenyó Kitti 12.e, Nagy Dóra - 11.g
(Csókási Zsolt)
Fiú floorball diákolimpia
Megyei döntő: 3. hely
Tóth Áron - 11.g, Kerek Olivér - 10.g,
Kovács Kornél - 5/13.c, Vas Milán 9.c, Csordás Zsolt - 12.d
(Csókási Zsolt)
Fiú futsal diákolimpia
Megyei döntő: 2. hely

Balázs Roland, Varga Máté, Kónya
Viktor, Péter Gergő, Penczner Vilmos,
Csuzz Martin, Demecs Szilárd,
Drávucz Milán, Lakatos Máté, Pesti
Szabolcs
(Litkei Gábor, Csókási Zsolt)
Leány labdarúgó diákolimpia
Megyei döntő: 4. hely
Kenyó Kitti, Csőke Anna, Bertalan
Brigitta, Bobák Cintia, Boros Renáta,
Farkas Patrícia, Hornyák Dóra, Vágó
Krisztina, Kis Gabriella, Sütő Vanda
Vanessza
(Csókási Zsolt, Litkei Gábor)
Kiváló munkájukért díjazott végzős
tanulóink
Liska-díj
Kabács Máté - 12.c
Váradi András - 12.c
Liska Alapítvány jutalma
Sörös István - 12.b
Balázs Dávid - 12.d
Csordás Zsolt - 12.d
Hamar Vivien - 12.e
Szabó Petra - 12.e
Mezei Zsolt - 12.g
Anna-díj
Hutás Zsófia - 12.g
Lukács Levente - 12.a
Kovács Kristóf-díj
Nagy Máté - 12.d
Csillik Luca - 12.c
Csontos Ádám - 12.b
Károlyi Bernát-díj
Lőrincz Alexandra - 12.e
Cs. Nagy Szilvia - 12.g
Kónya Norbert - 12.g
Jó tanuló - jó sportoló
Molnár Áron - 12.b
Nyekeczki Dániel - 12.c
Mizsei Lilla - 12.e
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Csordás Zsolt

Hamar Vivien

Hutás Zsófia

Kabács Máté
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Lukács Levente

Mezei Márk

Mizsei Leila

Molnár Áron

Nagy Máté

Nyekeczki Dániel

Sörös István

Szabó Petra

Váradi András
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A viselkedés tanulható Mindenkinek kellene egy csőszkunyhó
A protokoll útvesztőiben Görög Ibolya protokoll szaktanácsadó kalauzolt
el bennünket május 23-án a Déryné
Rendezvényházban.

A spirituális irodalom Kossuth-díjas
nagymestere, Müller Péter látogatott
el városunkba május 20-án. A rendezvény helyszínéül szolgáló Ifjúsági
Házban még a csilláron is lógtak az
érdeklődők, akik nem kisebb elvárással érkeztek, minthogy a mindennapok egyszerű létezését művészi szintre
fejlesszék a hallottak jóvoltából.

szabó
– A protokoll minden korban időszerű. A régi korokban ezeket sokkal
komolyabban vették, ha valaki nem tartotta be a viselkedés szabályait, szigorúan megszólták, vagy súlyosabb esetben
elítélték – kezdte köszöntőjét Hortiné
dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgató
asszonya, majd annak is hangot adott,
hogy a kötelező viselkedési normák
mára igencsak fellazultak. Sokszor nem
vagyunk tisztában a megfelelő maga-

tartással, vagy ha mégis, akkor szívesen
szemet hunyunk felette.
Ennek orvoslására hívták segítségül a
Belvárosi esték vendégeként Görög Ibolya protokoll szaktanácsadót, aki csokorba szedte a legfontosabb illemszabályokat. Pályafutása során a legfelső körökben
fordult meg és segített kiigazítani államfőket és cégvezetőket az etikett szabályaiban. Munkájára nagy szükség van, hiszen
egy-egy illetlen szokáson, vagy figyelmetlenségen a tárgyalás sikere múlhat.
Napjainkban az európai kultúrát átitatta Amerika szellemisége, így jött divatba például a kurta „Helló” vagy a rágózás
szokása. De nemcsak ezzel ronthatunk az

Kazsimér

első benyomáson, egy ros�szul megválasztott smink,
parfüm vagy öltözet épp
annyira tönkre teheti az
összképet. Ennek elkerülése érdekében osztott meg
tanácsokat Görög Ibolya,
noha az idő rövidsége miatt csak a felszínébe sikerült
belelátni a témának.
Az elhangzottak azonban útmutatóul szolgáltak
a köszönési alapelveknél,
az asztali viselkedésnél, sőt
még arra is apró trükköket hallhattunk, hogyan
kell észrevétlenül rápirítani a másikra.
A nonverbális kommunikáció, vagyis a
testbeszéd elárul bennünket. Épp ezért
mindamellett, hogy érdemes rá odafigyelni, jó szándékú manipulatív fegyverként is használhatjuk. Európaiságunkban
gyökeredző illemszabályokat, és azok
félre siklását saját életéből merített szórakoztató helyzetekkel érzékeltette Görög
Ibolya. Elragadó humora és kiváló előadó
készsége örökérvényű igazságokra világított rá, ami könnyen befogadható volt.
A Belvárosi estéken még lesz alkalmunk hasonló színvonalas előadásokat
hallani, hiszen három évig tart majd a
programsorozat.

Fáról pottyant mese volt
Pünkösd havának meséje gyermeknap
alkalmából a Jászsági Népmesepont
impozáns birodalma helyett a Margitsziget lombos fái alatt elevenedett meg
sok dallal, tánccal és vidámsággal.
Gergely Csilla
A gyermekek fantáziavilágát a hajdúsági Sőrés Rozka és barátai, Majer-Kálmán
Borbála valamint Majer Tamás mozgatták meg Rozmaring királyfi történetének
megelevenítésével. A várva várt napsütés
vonzotta a gyermekeket és szüleiket a
szabadba, és Rozka mesesátrába. A szalmazsákokon kuporgó aprónép itta a
mesemondó szavait, aki nagymamájától
tanulta rendkívüli mesterségét.
„Sűrű erdő, kopasz mező, pillogó,
szuszogó, tátogó, itt bemegy, itt megáll,
itt a kulacs, itt igyál!” – hangzott a nagymamától tanult mese előtti mondóka
végigcirógatva a kis buksikat a fejtetőtől

a lélekig. A közös mondókázás közös meséléssel folytatódott, próbára téve a hallgatóság memóriáját.
Rozmaring királyfi meséje egy égig
érő fáról pottyant a szalmazsákok közé.
A király seregébe éppen olyan bátor vitézeket toboroztak, akik e zsákokon
kuporogtak. A próbákat nemcsak ők,
hanem rátermett szüleik is kiállták, majd
a vásárban és a lakodalomban folytatták
kalandjaikat.
Az interaktív mese közben a gyermekek észrevétlenül töltődtek fel néphagyományaink kincseivel: a népmese, a népzene és néptánc ötvözetével. De nemcsak a
szellemi örökséget tudhatták magukénak,
hiszen a kézműves foglalkozáson gyógynövények képeiből készíthettek társasjátékot,
így otthon is továbbőrizve e szép nap emlékét. Ami a mesemondó számára is igen
különleges volt, hiszen aznap ünnepelte
születésnapját. Isten éltesse Rozkát erővel,
egészséggel, sok számos esztendővel!

Müller Péter nevére ma már játszi
könnyedséggel megtelik egy több száz
főt befogadó rendezvényterem a szellemi tanításokra fogékony útkeresőkkel, akik ez alkalommal is tradicionális
bölcsességeket kaptak útravalóul a jövő
sejtéséről, az emberi sorsról és a lét
nagy válaszpontjairól.
Az élet művészete című előadáson
mégis leginkább azt a témát jártuk körbe, miként lehet, hogy bár ugyanonnan
jövünk, vannak, akik túllépnek az egyszerű, vegetatív élet határain, és képesek
kihozni magukból vagy akár egy negatív
szituációból is a legjobbat. Müller Péter
tanácsa szerint érdemes olykor feltennünk magunknak a kérdést, hogy vajon
törődünk-e annyira a lelkünkkel, mint a
fizikumunkkal. „Minden nap foglalkozom a testemmel, mert még az enyém,
benne vagyok, és amíg benne vagyok, addig uralni akarom, én akarok lenni a testi
birodalmam királya. A lelki viszont már
sokkal bonyolultabb.” A következőkben
ez utóbbiról osztotta meg főleg keletről
származó ezoterikus ismereteit, melyek a
kínai jóskönyv, a Változások könyvének
életvezetési tanácsain alapulnak.
Az előadó vallja, ez a kiadvány a
legnagyobb titkokat hordozó tanácsadó, nem pusztán jellemzi az adott
élethelyzetet, a megoldandó sorsfeladatot, de megmutatja a választási alternatívát, melyet alkalmazva felülemelkedhetünk a körülményeken. A könyvet,
mint megtudhattuk egy materialista
gondolkodó, Richard Wilhelm német
tudós hozta el nyugatra, aki számos
figyelemre méltó írást hagyott hátra
visszaemlékezésében, köztük például az
esőcsináló történetét.
„Mikor megérkezett a faluba nagy
szárazság idején, keresett a mezőn egy
magányos helyet, kérte, hagyják egyedül, ne szóljanak hozzá, ha ételt hoznak,

tegyék csak az ajtaja elé. Három nappal
később nemcsak zuhogni kezdett az
eső, de hó is esett, ami az évnek ebben
a szakaszában nem fordult elő. Amikor
megérkezett ide, látta, hogy az emberek
nincsenek rendben, ezért zárkózott be
a kunyhóba, hogy egyedül maradhasson. Mikor rendbe jött, megeredt az
eső. Ez egy nagyon bölcs és csodálatos
történet. Arról szól, hogy ahol az emberek belül nincsenek rendben, ott a
környezettel, a világgal, az időjárással is
baj van. Nem úgy működnek a dolgok,

lenségünket bevisszük valahová, akkor
egyszerűen rossz az, amit csinálunk,
amit adunk, ami sugárzik belőlünk, és
ebből nem jöhet ki jó dolog. Mindenkinek kellene egy csőszkunyhó, ahol az
ember tisztába teszi a gondolatait, kialakítja a maga belső harmóniáját akkor is,
ha nem azt hozta magával.”
A léleklátás titka tehát abban rejlik,
hogy meglássuk magunkban, és a másikban azt, ami még csak készülőben
van, ahogy az állatok is megérzik a természet alakulásának előjeleit. A Változások könyve belelát a szellemvilágba, melynek láthatatlan
lehetőségei a valóságban realizálódnak, de csupán rajtunk
múlik, mit hozunk ki belőlük,
hogy hallgatunk-e a jóskönyv
javaslataira.
Ha valaki számára ijesztőnek tűnt a számtalan alternatíva ténye, megnyugtatásul
Müller Péter elárulta, mindössze hatvannégy helyzet fér
el életünk teleregényében.
Ironikus, hogy a genetika
megállapítása szerint a mole-

mert belül rendetlenség van és ez a belső rendetlenség – tudjuk ma már, hogy
hova vezet –, ez meg tudja bolondítani
a külső körülményeket.” – magyarázta
Müller Péter, majd hozzátette: a világban, amelyben élünk, valamennyien
egy beteg lelkület hatása alatt állunk.
A táltoshoz hasonlóan nekünk is meg
kell találnunk a saját csőszkunyhónkat,
hogy megtisztítsuk fertőződött lelkünket, hiszen össze vagyunk kötve egymással, és a világmindenséggel.
„El kell néha vonulnunk, hogy rendbe hozzuk magunkat. Ha a lelki rendet-

kuláris szerkezetek száma – melyekből
a világon az összes kód áll –, szintúgy
hatvannégy.
„Lényegében egy bonyolult hálózatnak a végeredménye az, amit épp
megélünk. Az élet művészete azt jelenti, hogy mindent meg lehet oldani, de
nem az ártás, vagy a gyűlölet által vezérelve” – zárta gondolatait az előadó.
Elsődleges dolgunk, hogy felismerjük,
a másik nem az ellenségünk, hanem
miként mi is, a bonyolult láncolat egy
része, vagyis ha úgy vesszük, valójában
mind egyek vagyunk.

Programok

2019. május 30.

Júniusi
ajánlatok
Makettverseny és kiállítás
Június 1., szombat 8 óra
XIII. Makettinfó Kupa és Hara István Emlékverseny. Makettverseny és kiállítás, amelyen börze,
vásár, látvány makettezés és egyéb kiegészítő programok várják az érdeklődőket. Kiemelt kategória a
polgári jármű szekció.
Ifjúsági Ház
Nemzeti összetartozás napja
Június 4., kedd 17 óra
Megemlékezés és koszorúzás a Trianon-emlékműnél. Beszédet mond: Szabó Tamás, Jászberény
Város polgármestere. Közreműködik: Derzsi
György színművész, valamint a Palotásy János
Vegyeskar
Apponyi tér
A hónap műtárgya
Június 4., kedd 17 óra
Az első nyári hónap különlegességet kínál: Thorma
János felesége, Thormáné Kiss Margit Anya gyermekével című festményét mutatják be. A művésznő
festeni és rajzolni kizárólag Nagybányán tanult a
kezdeti időkben későbbi férjétől. Eleinte a pasztellel
boldogult könnyebben, majd az olajfestésbe is beletanult. Kialakult önálló munkássága, kritikai készsége. Az alkotást Metykó Béla helytörténész mutatja
be a képzőművészetet kedvelő közönségnek.
Szikra Galéria
Bakancslista sorozat:
Egy világjáró Trabant kalandjai
Június 4., kedd 18 óra
Vadász Zsolt 22 esztendeje vágott neki a nagyvilágnak szegénylegény módjára szerencsét próbálni.
Élménybeszámolóját és világjáró Trabantjával
megélt kalandjait ismerhetik meg az érdeklődők.
Előadásával arra is példát mutat, hogy kevés energia
és nyersanyag felhasználással, minimális környezeti
ártalommal, kevés befektetéssel is minden földrajzi
cél elérhető.
Városi Könyvtár, kamaraterem
Környezetvédelmi világnap
Június 5., szerda 14-18 óra
Jászberény város Óvodai Intézménye a környezetvédelmi világnap alkalmából Váltsuk zöldre a
szürke napokat címmel szakmai előadásokat és túrát
szervez. 14.30-tól szakmai előadások a Központi
Óvodában (Jb., Bajcsy-Zsilinszky u. 10.): Lakossági
energetikai önellátás gazdasági értékelése; Környezetbarát elektromos autózás a XXI. században;
Sportágválasztás és egészségtudatos táplálkozás. 16
órától kerékpártúra rendőri felvezetéssel, elektromos és hibrid autók kíséretében az állatkertbe. Kísérő programok: kiállítás újrahasznosított tárgyakból;
hulladéktotó; KIA elektromos autó és kukás autó
bemutató.
Központi Óvoda, Zoo
Hamza D. Ákos kiállítása Budapesten
Június 5., szerda 17 óra
Hamza D. Ákos festőművész kiállításának megnyitója a Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Vajdahu-

Júniusi
sportprogramok
Június 2., vasárnap 15 óra
Divízió II. amerikaifutball-mérkőzés:
Jászberény Wolverines - Miskolc Renegades
Lehel sportpálya
Június 16., vasárnap 15 óra
Divízió II. amerikaifutball-mérkőzés: Jászberény Wolverines - Tatabánya Mustangs
Lehel sportpálya
Június 29., szombat
NB I-es baseballmérkőzés: Jászberény
Stinky Sox - Astros Budapest
Lehel sportpálya

nyad vár Oszlopos termében) Köszöntőt mond: Farkas
Edit, a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója,
dr. Estók János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
főigazgatója, Szabó Tamás, Jászberény város polgármestere. A kiállítást a közönség figyelmébe ajánlja: dr.
Egri Mária művészettörténész. A kiállításmegnyitóra
galériabusz indul Jászberényből. Érdeklődni a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galériában lehet. (Tel.: 57/503260, hamzamuzeum@gmail.com).
Vajdahunyad vár Oszlopos terme
Tankcsapda koncert
Június 7., péntek 19 óra
A rock örök, a Tankcsapda pedig már 30 éve pörög
megállíthatatlanul. A zenekar 2019-ben ünnepli fennállása harmincadik évfordulóját és várja rajongóit egy
jubileumi összejövetelre! Vendég a Magor zenekar.
Szabadtéri Színpad
A Hunyadiak kora Koller Zsolt történész díszelőadása
Június 12., szerda 17 óra
A Hunyadi-család a magyar történelem egyik legismertebb és legbefolyásosabb családja. A törökverőként is ismert Hunyadi János talán a legsikeresebb
magyar hadvezér volt, Hunyadi Mátyás, az európai
mércével is nagy formátumú reneszánsz uralkodó
pedig Magyarország legjelentősebb királyai közé
tartozott. A Hunyadiak kora címmel Koller Zsolt
történész előadásából tudhatunk meg többet történelmünk ezen időszakáról. A rendezvény ingyenes.
Déryné Rendezvényház
Könyves Csütörtök
Június 13., csütörtök 9.30-17 óráig
A rendezvény ingyenes.
Fürdő utcai park, Lehel Film- Színház,
Eső esetén Főnix
Klubkoncert
Június 14., péntek 18 óra
Hrutka Róbert és Grecsó Krisztián
Lehel Film-Színház
Tanyabál Portelken
Június 15., szombat
A Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény nyílt
napja. Fellépők: Ceglédberceli Német Nemzetiségi
Kórus, Aranykalász Citera Zenekar (Jászszentandrás), Hangász Együttes (Jászszentlászló), Dósai
Honismereti Szakkör Népdalkórusa. Program: 15
óra: Borbás Ferenc jászkun főkapitány és Balog
Donát helyi képviselő köszöntője. 18 óra: Jótékonysági batyusbál, megnyitja Pócs János, a Jászság
parlamenti képviselője. 23 óra: bálkirálynő választás, tombola. Rácz József és zenekara muzsikál. A
rendezvény ingyenes.
Tanyamúzeum Portelek

Júniusi
moziműsor
Kisterem

Aladdin
amerikai fantasy, családi kalandfilm, 128 perc (6)
június 6., 15.45 óra.
A Mandák Ház lelkésze
magyar dokumentumfilm, 70 perc (12)
június 6., 7., 8., 18.15 óra, június 9., 10.,
20.15 óra, június 11., 12., 16.15 óra.
A hűséges férfi
francia romantikus dráma, vígjáték, 75 perc (16)
június 6., 7., 8., 13., 14., 15., 20.15 óra,
június 9., 10., 16., 17., 16.15 óra,
június 11., 12., 18., 19., 18.15 óra.
A tanú - cenzúrázatlan változat
magyar filmszatíra (12)
június 7., 8., 16.15 óra, június 9., 10., 18.15
óra, június 11., 12., 20.15 óra.
Három egyforma idegen
angol dokumentumfilm, életrajzi dráma,
97 perc (12)
június 13., 14., 15., 27., 28., 29., 16.15 óra,
június 16., 17., 30., július 1., 18.15 óra,
június 18., 19., július 2., 3., 20.15 óra.

Ünnepi hangverseny
Június 15., szombat 18 óra
Bemutatkozik a finn Sommeló Kórus, vezényel:
Ms Marjukka Manner. Közreműködik a Székely
Mihály Kórus, vezényel: Vlaszati Erika. Zongorán
kísér: Farkasné Szőke Tünde zongoraművész. A
rendezvény ingyenes.
Déryné Rendezvényház
Retro Fesztivál
Június 15., szombat 18 óra
Jön a Jászság legnagyobb nyári retro bulija! Itt az
idő újra átélni a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen partyjainak hangulatát. Program: 19 óra DJ
Szatmári Retro DJ Set, 19.30 Groovehouse, 20.15
Mr. Rick, 21.30 Kozmix, 22.15 DJ Szatmári &
Jucus (Live), 23 óra Ámokfutók, 23.30 Retro
Disco DJ Till
Szabadtéri Színpad
Yoko Retro Nyári Fesztivál
Június 15., szombat 21 óra
Útjára indul a Yoko Retro Nyári Fesztivál 2019es buli sorozata az LVG udvarán! Egy különleges
nyárindító buli, a megszokott helyszínen az
elmúlt 40 év legjobb slágereivel! Az éjszaka sztárvendége az érzelmes retro slágerek koronázatlan
királya Kefír lesz, aki elhozza kedvenc V-Tech-es
slágereinket! A zenei időutazás házigazdájaként
Dj Guba táncoltatja meg a közönséget egészen
hajnalig.
Lehel Vezér Gimnázium udvara
Homoki búcsú
Június 16., vasárnap 7 óra, 11 óra
A Szentháromság-napi búcsú gyalogos zarándoklattal indul a főtemplomtól reggel hét
órakor a nyolcvanéves templomhoz, Homokra.
A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise után a
rendezvény a Jászsági Hagyományőrző Egylet
műsorával zárul.
Főtemplom, Homoki templom
Nemzetközi kórushangverseny
Június 16., vasárnap 17 óra
Fellépnek: Székely Mihály Kórus, vezényel: Vlaszati
Erika. Pro Kultúra Férfikar (Szlovákia), vezényel:
Fehér Miklós. Sommeló kórus (Finnország),
vezényel: Ms Marjukka Manner. Zongorán kísér:
Farkasné Szőke Tünde zongoraművész. A rendezvény ingyenes.
Szentkúti Templom
Déryné Deszkáin
Június 16., vasárnap 20 óra
Csárdáskirálynő – nagyoperett három felvonásban,
élő zenével.
Szabadtéri Színpad
Csillagok határán
német-francia-angol-lengyel-amerikai horror-dráma, kalandfilm, 110 perc (18)
június 13., 14., 15., 25., 26., 18.15 óra, június
16., 17., 20., 21., 22., 20.15 óra, június 18., 19.,
23., 24., 16.15 óra.
Mr. Casanova
francia romantikus dráma, történelmi film, 98 perc (12)
június 20., 21., 22., 16.15 óra, június 23., 24.,
18.15 óra, június 25., 26., 20.15 óra.
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7. oldal

Jubileumi kiállítás
Június 21., péntek 14 óra
A 40 éves Fejér Mária Népi Díszítőművészeti
Szakkör Jubileumi kiállítása, Vasné Sass Katalin
életmű kiállítása, Misi Éva emlékkiállítása. Köszöntőt mond: Szatmári Antalné Jászberény Város
alpolgármestere. Megnyitja: Gyurkó Miklósné,
a Fejér Mária Népi Díszítőművészeti Szakkör
alapítója. Közreműködik: Polgár Nikolett és
Bomlász Bence, a Jászság Népi Együttes táncosai.
A kiállítás július 3-ig hétköznapokon 9 és 17 óra
között, szombaton 9 és 13 óra között látogatható,
díjtalanul.
Déryné Rendezvényház
Múzeumok Éjszakája
Június 22., szombat
A rendezvények a megszokott három kulturális
térben, a Jász Múzeumban, a Hamza Gyűjtemény
és Jász Galériában, valamint a Szikra Galériában
lesznek. A programokról bővebben a múzeumok
elérhetőségein lehet érdeklődni.
VI. ZagyvaParty Fesztivál
Június 28-30., péntek-vasárnap
Június 28., péntek: 16 óra Langaléta Garabonciások vásári komédia gyerekeknek. 17 óra Gulyás
László - Szekérmesék mesejáték. 18 óra pARTtalan
ART közösségi képzőművészeti tér megnyitó. 19
óra Török Ádám és a Mini koncertje. 20.30 Azért
a kis Bolondságért.... magyar népi pajzánságok –
pódium előadás felnőtteknek. 22 óra Péterfy Bori &
Love Band koncert. 24 óra Midnight House - Bela
Galik & Mucza. Június 29., szombat: 16 óra Katáng zenekar: Tarkabarka dalok – gyermek koncert.
17 óra Slam Poetry – Horváth Kristóf, Színész Bob,,
Joe-Z, Open Mic. 19 óra Zenevonat Szuperkoncert
az LGT sztárjaival. 21 óra Meseest felnőtteknek, a
Birinyi Mesekör mesemondóival. 22 óra Maszkura
és a Tücsökraj. 24 óra YOKO retro video disco.
Június 30., vasárnap: 8 óra Népi Ételek Főzőversenyének megnyitója. 12 óra Jó ebédhez szól a nóta.
15 óra A Berényi Színjátékos Társaság legújabb
gyermek előadása. 15 óra Mesenincs zenekar - poprock-alter koncert. 17 óra Triász koncert. 19 óra
Emelet koncert. Minden koncert INGYENES!
A ZagyvaParty Fesztivál kisérő programjai:
Június 29., 15-19 óra Tintaló Társulás: Tintaló
cirkusz - gyermekfoglalkoztató. Június 29-30., 1019 óra Zagyvaparti Társasparty! - Tematikus játékok
felnőtteknek és gyerekeknek a Jászberényi Társasjátékos Egyesülettel. Június 29-30., egész nap: a
Jövőkép Alkotók Egyesületének képzőművészeti
installációi. Június 30., 10-16 óra Kenderkóc Népi
Játszóház - Népi ügyességi játékok, népi babakonyha, kukoricás játszó. Pénteken és szombaton este
kertmozi a Kapitány kertben.
Jászberény, Margit- sziget.
Aladdin
amerikai fantasy, családi kalandfilm, 128 perc (6)
június 7., 8., 9., 10., 11., 12., 15.45 óra.
Egy kutya négy útja
amerikai családi film, 108 perc (12)
június 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 16 óra.
Rocketman
angol életrajzi dráma, fantasy, 121 perc (12)
június 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 18 óra.

Rocketman
angol életrajzi dráma, fantasy, 121 perc (12)
június 20., 21., 22., július 2., 3., 18.15 óra, június 23., 24., 27., 28., 29., 20.15 óra, június 25.,
26., 30., július 1., 16.15 óra.

Toy Story 4
amerikai animációs kalandfilm,
vígjáték, 89 perc (6)
június 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
29., 30., július 1., 2., 3., 16 óra.

Bajnokok
spanyol vígjáték, dráma, sportfilm, 124 perc (12)
június 27., 28., 29., 18.15 óra, június 30., július
1., 20.15 óra, július 2., 3., 16.15 óra.

Men in Black – Sötét zsaruk a Föld körül
amerikai akció-vígjáték, sci-fi, 132 perc (12)
június 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 18 óra.

Nagyterem
A tanú - cenzúrázatlan változat
magyar filmszatíra (12) június 6., 16 óra.
X-Men: Sötét Főnix
amerikai akciófilm, kalandfilm, sci-fi, 114 perc (12)
június 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 18 óra, június
13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.30 óra.
Godzilla II – A szörnyek királya
amerikai akciófilm, kalandfilm, fantasy, 132 perc (12)
június 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 20.30 óra.

Mami
amerikai thriller, horror, 99 perc (16)
június 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.,
20.30 óra.
Csekély esély
amerikai vígjáték, 120 perc (16)
június 27., 28., 29., 30., július 1., 2., 3., 18 óra.
Annabelle 3.
amerikai misztikus thriller, horror, 113 perc (16)
június 27., 28., 29., 30., július 1., 2., 3.,
20.30 óra.

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Izzó pipacsok skarlát-mezején
Csütörtökön az ország nagy
részén még erősen felhős marad
az ég, és többfelé várható további
eső, zápor, zivatar. Péntektől egészen a jövő hét elejéig változóan
felhős idő várható, a nyugati,
északnyugati megyékben több,
keleten, délkeleten kevesebb
napsütéssel. A minimum hőmérsékletek 11 és 16 fok körül
alakulnak, majd a délutáni órákban 20 és 25 fok várható. Hétvégén akár 27-28 fok is mérhető.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
május 30. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

május 31. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 5. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 1. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 6. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 2. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 7. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 3. hétfő
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

június 8. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 4. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 9. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
június 1. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
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Az ezüst már biztos

 folytatás az 1. oldalról
Huszonöt percen át inkább taktikai
csata dúlt, kapura lövés nemigen akadt,
ekkor Albert átívelése után Herczeg tette
középre a labdát, amit Ludasi lőtt fölé. A
túloldalon Miski védett egy életerős, de
középre tartó löketet, majd egy beívelt szabadrúgásból Herczeg bólintott, a fővárosi
hálóőr viszont hárított. A megélénkülő
események betetőzéseként Albert jobb
oldali beadása után a védőkről levágódó
labdát Herczeg közelről vágta be (1-0). Jót
tett a gól a mieinknek, nem elégedtek meg
a minimális előnnyel, és a 42. percben
Albert több jó csele után Farkas lőtt volna, de akasztották. A játékvezető büntetőt
ítélt, amit a sértett értékesített (2-0).
Egy fordulóval korábban is hasonló
eredménnyel állt a szünetben Huszák
Géza gárdája, és akkor öt perc kellett a
harmadik gólhoz, mint ahogy most is.
Farkas húzta meg a jobb oldalt, Alberthez adott, majd egy újabb oda-vissza
passz után Albert zúdította be a labdát a
fővárosiak hálójába (3-0). Volt még vis�sza negyven perc, de a vetélytársban már

Fotó: Pesti József
nem volt annyi, hogy felkeljen a padlóról,
igazi ziccere talán nem is adódott a mérkőzés során a vendégeknek. Ehhez persze
kellett a szervezett védekezés, a taktikus
labdatartás és a kellő magabiztosság, így
teljesen megérdemelten zúgott a szurkolók vastapsa már a lefújás előtt, majd azt
követően is. Jászberényi FC – Erzsébeti
SMTK 3-0 (2-0).
A Szolnok 2-0-ra győzött a Tállya ellen idegenben, megtartva egy pontos elő-

nyét a JFC előtt, a második hely viszont
biztossá vált a mostani diadallal. A záró
fordulóban Sényőn ismét berényi győzelemnek kéne születni, mert ha megtörténne a labdarúgásban azért időnként
előforduló csoda a Szolnok – Sajóbábony
találkozón, hogy az utolsó megtréfálja az
elsőt, akkor… Mindenesetre június 2-án,
vasárnap 17.30-tól sok jászsági drukker
kilencven percre a már kiesett Sajóbábonynak is nagyon szorítani fog.

Látogatóban a női röplabdázóknál
Szombaton útjára indult a női röplabda Európa Arany Liga. Az első mérkőzését a francia válogatottal játszotta
nemzeti csapatunk, amelynek keretében három jászberényi nevelésű játékos is szerepel: Sándor Renáta, Pintér
Andrea és Lékó Lilla. Ezúttal előbbi
kettő került be a csapatba.
Szalai György
Pintér Andrea kezdőként lépett pályára és leginkább hatékony sánc munkájával segítette társait. A harmadik negyedben beszállt Sándor Renáta is, aki
ezzel a válogatott sorozattal búcsúzik az
aktív röplabdától. Tőle a támadásban láthattunk igazi – Bundes Liga szintet kép-

Ötödikek
lettünk
Az 1-8. helyért lejátszott mérkőzések első
köre befejeződött a kosárlabda-bajnokság elit osztályában. A felsőház rájátszása
utáni sorrendet figyelembe véve, az 1-4.
helyen álló csapatok nyertek minden párosításban egyaránt 3-0 arányban. Köztük a Pécs is, akik mint ismert, a mieinkkel csatáztak a négybe kerülést illetően.
Május 24-én este a Pécsett lejátszott
harmadik mérkőzés az előző kettőhöz hasonló nagy csatát hozott. A JKSE összeállításában annyi változás történt, hogy a
régóta sérüléssel bajlódó Alekszandrov nem
vállalta a játékot. Ezzel együtt is jól kezdtünk, és döntetlen (21-21) lett az első negyed. A nagyszünetben vezettünk (43-47)
is, sőt még a 3. etap is csak hárompontnyi
pécsi előnnyel végződött. A zárónegyedben
viszont a hazai közönség biztatását élvező

viselő – „pengés” megoldásokat. Természetesen a
többiek is kitettek magukért, és az elvesztett
elsőszett után magabiztosan fordították meg a
mérkőzést és nyerték 3-1
arányban.
Az augusztusi Európa-bajnokság előtt még
két alkalommal láthatjuk egykori játékosainkat. Június 8-án Kaposváron, egy hétre rá
pedig Budapesten. Utána következik számukra az év eseménye augusztus 23-tól 29-ig
az Európa-bajnokság Budapesten, a Papp

László Arénában. Remélhetőleg ott is találkozhatunk egykori játékosainkkal.

baranyai gárda erősíteni
tudott, és megnyerte ezt
az összecsapást is: Pécsi
VSK-Veolia - JP AutoJászberényi KSE 88-76 .
A csapat vezetőed
zője, Nikola Lazics azt
mondta a mérkőzés után,
hogy összességében büszkék lehetünk a JKSE idei
teljesítményére. A Magyar Kupában a 4. helyen végeztek. Sokáig úgy
tűnt, hogy ez a bajnokFotó: Gémesi Balázs
ságban is megismételhető, de a sérüléshullám megtizedelte a csa- egy ütközet végén pedig vastapssal ünnepatot, így a jónak mondható 5. helyen pelték, jutalmazták a jászberényi kosárlabvégeztek. Nagyon jó hangulatú mérkőzé- dacsapatot. Sőt, többször egy-egy település
sek zajlottak a Bercsényi úti játékcsarnok- iskoláinak diákjai – a JKSE autóbuszával
ban, ahol – látva az eredményességet –, a beszállítva –, tapasztalhatták meg, hogy
nézőszám is egyre szaporodott. Ami figye- milyen is egy igazi kosárlabdameccs hanlemre méltó még, hogy a környező telepü- gulata. Remélhetőleg a nyári pihenő után
lésekről is – Nagykáta, Jászkisér, Alattyán, sikerül megtartani a csapat nagyobbik réJászjákóhalma – sokan bejártak, és „nagy szét, az új igazolásokkal pedig ismét ös�jászsági családot” alkotva szurkoltak, egy- szehozni egy hasonló ütőképes együttest.

Ezüstös tízévesek
Minimális különbséggel, de végül a Mészöly Focisuli mögött végzett a Tehetség SE U 10-es csapata a Kölyökliga alsóházi döntőjében, miután a nagy rangadón 4-1-es vezetés
után 5-4-es vereséget szenvedtek vetélytársuktól.
A jászberényi fiatalok hárompontos előnnyel várták a mérkőzést, a kialakult pontegyenlőség után az egymás elleni eredmény miatt szorultak a második helyre.
Mérlegük így is dicséretes, hét győzelmet szereztek, megelőzték az Újpest, a Vasas, a Gödöllő és a Vác csapatát. A Liga
legjobb TSE játékosának Mizsei Norbertet választották.
A csapat tagjai voltak: Nagy Péter, Boroznaki Barnabás

(kapusok) Mizsei Norbert, Bathó Bálint, Göcző Gergő, Etjan
Morina, Szabó Bálint, Járomi Zalán, Rafael Ákos, Boroznaki Kadosa, Faragó Milán, Maszlag-Csáki Dávid, Horváth Roni, Kohári
Dominik. Edző: Nagy Csaba.

