A jónak bőséges forrása fakad
A Trianoni emlékműnél rótták le
tiszteletüket a város elöljárói a Nemzeti
összetartozás napján, június 4-én.
Írás a 4. oldalon

Jászsági vasúttörténetek

Szikszai Mihály főlevéltáros osztott meg
érdekességeket a jászsági vasutakról a
Jászok Egyesülete rendezvényén.
Tudósítás az 5. oldalon

Összefogás a zene erejével

A súlyos beteg Farkas Ricsike
támogatására tartott Jótékonysági
hangversenyt Sas Dániel zenészbarátaival.
Cikk a 7. oldalon
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Megelevenedik a történelem

Jászberény város lapja

Akik mindig fiatalok
maradnak

Hagyományosan június első vasárnapján köszöntjük a köznevelésben
dolgozókat. Városunkban péntek
délután ünnepeltük a pedagógusokat a Lehel-Film Színházban, ahol a
Jászság legkiválóbb nevelőit és az év
során legjobban teljesítő diákokat is
kitüntetéssel jutalmazta a Jászberényi Tankerületi Központ.
Kárpáti Márta

Az I. és II. világháború hőseire emlékeztünk május 31-én, pénteken, a
Szentkúti téren. A hősök tiszteletére
állított emlékműnél a város önkormányzata, a helyi intézmények és
civil szervezetek képviselői, valamint
a Magyar Honvédség alakulatai helyezték el a hála virágait.
Szabó Lilla
Szentmise kezdetére kondult meg
a Szentkúti Templom harangja péntek
délelőtt, majd Szántó József apát plébános celebrálásával megkezdődött a szertartás a hősök lelki üdvéért. Az atya párhuzamot vonva Jézus keresztáldozatával
tért ki az elesettek hősi tetteire, melyek a
mi életünkre is kihatással vannak.

A templom hűvöséből már a II. világháborús emlékmű előtt folytatódott
a megemlékezés, ahol a díszőrség elfoglalta helyét és felvonultatták történelmi
zászlóinkat. A pódiumon Molnár Mária
Edit konferanszié köszöntötte a Magyar
Honvédség 86. Szolnok Helikopter
Bázis parancsnoka képviseletében dr.
Bali Tamás ezredest, a Légierő Zenekar
Szolnok tagjait, akik fennállásunk 50.
évfordulóját ünnepelték a napokban.
Továbbá külön figyelemben részesítette
a város elöljáróit, Szabó Tamás polgármestert, dr. Gottdiener Lajos jegyzőt,
Piroska Miklóst a Megyei Közgyűlés elnökét, a megjelent alpolgármestereket
és a képviselő-testület tagjait.
– A mai napon azokról emlékezünk,
és azok emlékét idézzük, akik a legtöbbet,

Újszerű régiós összefogás
Kulturális és kreatív tevékenységeket
segítő nemzetközi projekt házigazdája volt Jászberény június 3 és 5
között. A Stimular projekt sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényére hétfőn kora délután került
sor a Szikra Galériában.

Invitálás
Jászkisérre
Mi, jászok évről évre szeretnénk
megmutatni magunkat a nagyvilág
előtt, hogy mennyire tiszteljük hagyományainkat, milyen elért eredményeinkre vagyunk büszkék, és mit
szeretnénk megvalósítani a jövőben.
Minden rendező településnek nagy
megtiszteltetés, és egyben nagy kihívás is a Jász Világtalálkozó megrendezése. Soha nem vallott szégyent
egy közösség sem, mert mindenki a
valós értékeit mutatta meg!

kárpáti
A kulturális és kreatív tevékenységek színesítik a települések gazdasági
palettáját, növelik a térség vonzerejét,
hozzájárulnak a hagyományokon alapuló újszerű kezdeményezések megvalósításához, illetve a fiatalok megtartásához. Mindezt az elképzelést támogatja
a Jászberény által vezetett nemzetközi
és helyi partnerek bevonásával létrejött
Stimulart projekt. Jászberény önkormányzata és a Jászkerület Nonprofit
Kft. a közép-európai – német, szlovén,
olasz – partnervárosokkal, illetve a Regensburgi Egyetemmel karöltve összesen kilenc partnerrel közösen valósítja
meg a programot. A 2,517 millió euro
összköltségű, szinte száz százalékban
támogatott sokszínű tevékenységcsomag 2019 áprilisától 2022 márciusáig
tart. A projekt valamennyi helyszínén

életüket áldozták a hazának: A hősi halottainkra való emlékezés azonban nem
gyászünnep, nem halottak napja, hanem
büszke, öntudatos kegyelet azok iránt,
akik nemzetünk megváltásával biztosították maguknak az örök életet. Ezért a mai
nap a múltra való kegyeletes emlékezés
napja – ezekkel a szavakkal nyitotta meg
az emlékezést Molnár Mária.
A külföldön harcoló hazafiak többsége jelentelen sírokban nyugszik, így
hozzátartozóik nem gondozhatják síremléküket. Ennek okán közös ügye a
városnak, hogy az emléktáblára felvésett hősök neve előtt főhajtással adózzunk, és az emlékművet ápoljuk. Május utolsó vasárnapja a Hősök napja,
amikor mindez kiemelt figyelmet kap.
folytatás a 2. oldalon 

fejlesztések valósulnak meg. Ennek keretében városunkban egy helyi kreatív
termékeket árusító bolt létrehozására
és működtetési feltételeinek kialakítására lesz lehetőség. Jászberény számít
a helyi kulturális és kreatív gazdasági
szereplők, intézmények, vállalkozások,
csoportok együttműködésére.
A sajtótájékoztató alkalmával
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester vázolta fel a projekt céljait és partnerségi
viszonyait.
folytatás a 3. oldalon 

Ebben az évben, mi jászkisériek
sem teszünk másként, a XXV. Jász Világtalálkozót a jászkiséri civil szervezetekkel, azaz a jászkiséri emberekkel
szervezem közösen, így a világtalálkozó
jászkiséri „ízesítésű” lesz!
Beletesszük Jászkisér és a Jászság
sava-borsát, ezért azt kérjük, hogy jöjjenek el és kóstoljanak bele a gasztronómiai, és kulturális kínálatunkba!
Barátsággal:
Lukácsi György
polgármester
Részletes program
az 5. oldalon található. 

A Tankerületi Központ harmadik
éve adja át az elismeréseket azoknak a
pedagógusoknak, akik a tanév során
munkájukban a legkiválóbbak voltak.
Az előző évekhez képest rendhagyóan
ezúttal a legkiemelkedőbben teljesítő
tanítványokat is köszöntöttük az ünnepség keretében. A rendezvény alkalmat teremtett a Szolnoki Szakképző

Centrum Klapka György iskolája pedagógusainak jutalmazására is. Mészárosné
Vas Márta, a műsor háziasszonya, a Jászberényi Tankerületi Központ szakmai
igazgatóhelyettese Zsemberi Zoltánt, a
Tankerületi Központ igazgatóját kérte
fel a díszünnepség megnyitójára.
Ma a pedagógusokat ünnepeljük,
akik a mindennapok forgatagában,
szinte láthatatlanul teszik a dolgukat,
páratlan alázattal hordozzák szívükben
valamennyiünk közös jövőjét, a magyar
ifjúságot – emelte ki beszéde nyitányában az igazgató. A pedagógus ott van
diákjai szavaiban, mozdulataiban, de
magunkba pillantva is tetten érhetjük
egy-egy régi tanárunk, tanítónk szívünkbe helyezett gondolatát, kitartását.
Sokunk számára örökös mércét, soha
nem halványuló példaképet jelentenek.
folytatás a 3. oldalon 

Azért szép volt, fiúk!
Az utolsó fordulóra maradt a döntés, hogy a lépéselőnyben lévő Szolnok vagy
a Jászberényi FC nyeri meg a labdarúgó NB III Keleti csoportjának küzdelmeit. A mieinknek a Sényő ellen kellett győzniük, hogy egyáltalán érdemes
legyen a rivális meccsére figyelni. Huszák Géza csapata teljesítette a feladatot,
de a megyeszékhelyen hazai siker született, így ők ünnepelhettek.
Szőrös Zoltán
Ahogy a berényi vezetőedző a mérkőzés előtt nyilatkozta, a legfontosabb,
hogy vasárnap este elmondhassák, nem
rajtuk múlott. Ennek szellemében ko-

rán, már a 8. percben megszerezte a
vezetést a JFC, a tavaszi szezonban
többször sikeres koreográfia ezúttal is
működött, Albert Ádám szabadrúgásból
mesterien csavart a hazai kapuba (0-1).
folytatás a 8. oldalon 

Fotó: Pesti József
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Önkormányzat
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Megelevenedik a történelem

Zárszámadás a testület ülésén
Korábban már tudósítottunk a képviselő-testület május 15-én tartott soros
testületi üléséről. Mostani számunkban külön, részletesen foglalkozunk
a Jászberény Városi Önkormányzat
2018. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló előterjesztéssel.
m. t.

 folytatás az 1. oldalról
Az ünneplők sorában Túróczi György
előadásában Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… című versét hallhattuk. A megindító rímsorok után Horváthné Halász
Klára részleg vezető, a Magyar Honvédség őrnagya osztotta meg gondolatait.
„Amikor hősökről, az általuk végrehajtott tettekről beszélünk, óhatatlanul a
régmúlt idők nagyjai, a harcosok, a mártírok jutnak eszünkbe. A világ és a magyarok történelme is tele van hősökkel,
áldozatokkal. Általuk elevenedik meg a
történelem, köréjük szerveződik az emlékezet, ők szolgálnak erkölcsi példaként,
vagy elrettentő tanulságul és pedagógiai
útmutatásul egyaránt.”
Beszédét továbbfűzve tért ki Jászberény, a 700 éves katonaváros történelmére, melynek viharos századaiban
török, orosz, szerb, olasz, román, német
és szovjet katonák haltak meg. „Ezeréves
történelmünk a csaták sorozatának történelme volt. Magyarország menetelve
a népek országútján, folyamatosan vívta
hősi harcait, hogy megőrizze határait és
függetlenségét… A magyar nemzet hősiességet várt és kapott fiaitól, de hős az is,
aki bátorságával vagy helytállásával példát
mutatott embertársainak.”
Az idegen földön elesett katonák tiszteletére állított emlékmű gondolata már
a I. világháború után 1916-ban meg-

fogant. 1917 végén IV. Károly király és
Gróf Tisza István javaslata alapján a képviselőház elfogadta az 1917. évi nyolcadik törvénycikket, és emlékművek sorát
állították országszerte. 1924 óta minden
esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a hősi hallottak emlékének szentelik. Később a második világháborúban
elesettek nevét is felvésték az emlékművekre, majd egy időre elkoptak a megemlékezések. A parlament csak 2001-ben
nyilvánította újra emléknappá május
utolsó vasárnapját a hazánk szabadságáért, demokráciáért folytatott küzdelemben elesettek tiszteletére.
A megemlékezés részeként Szántó József apát plébános mondott imát a hősökért, majd a város nevében Szabó Tamás
polgármester és Gottdiener Lajos jegyző
helyezte el koszorúit. Szintén koszorúzott
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat nevében Piroska Miklós elnök,
dr. Dobos Róbert, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője, valamint a Magyar Honvédség alakulatai nevében dr. Bali Tamás
ezredes és Molnár János őrnagy, továbbá
helyi intézmények és civil szervezetek
képviselői.
Az ünneplő tömeg átvonulásával a
koszorúzási ünnepség a Főtemplom melletti I. világháborús emlékműnél folytatódott, ahol Mező István református lelkész mondott imát.

Koszorúzás Tőtevényen

A tőtevényi háborús emlékműnél a helyi áldozatok tiszteletére megemlékezést
tartottak június 2-án, vasárnap délután. A koszorúzáson a város képviseletében részt vett Szatmári Antalné alpolgármester asszony, az elhunytak lelki
üdvéért imát mondtak Taczman András diakónus és Mező István lelkész.

Nyárindító akció a Jászberényi
Termálfürdőben június hónapban!
Mofetta

(széndioxidos szárazfürdő)
kezelés esetén

"kettőt fizet, hármat kap"

akciót biztosítunk,
valamint vegye igénybe gyógy-, talp- és nyirokmasszázsunkat is.
Érdeklődni és időpontot kérni:
5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel: 06-57/412-108,
06-30/942-1043.

2019. június 6.

A törvényi kötelezettségeknek eleget
téve az önkormányzat minden évben
elkészíti a bevételekről és kiadásokról
szóló számadását. Az önkormányzat
tavalyi bevétele a képviselő-testület
által jóváhagyva 11.710.083.203 forintra módosult, melynek teljesítése
10.506.043.682 Ft. (89,7%) Az önkormányzat működési támogatásain
(1.100.693.974 Ft) belül az állami normatív hozzájárulások, az egyéb kötött
felhasználású támogatások, a kiegészítő
támogatások valamint az elszámolásból
származó bevételek utalása történt meg.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat
teljesítése 222.681.269 Ft. (99,9%) A
támogatás jelentős részét a NEAK finanszírozás (üres gyermekorvosi körzet,
védőnői támogatás), a mezőőri támogatás és a közfoglalkoztatás támogatásai,
valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok teszik ki.
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek teljesítése 1.261.364.068 forint (74,4%). Az uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatások
jelentős összegben leutalásra kerültek.
Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesítése 3.187.720.047
forint, amely a módosított előirányzat
100 %-a. A helyi adókon belül az építményadó 346.239.075 forintra, a telekadó 65.379.119, a magánszemélyek
kommunális adója 18.171.994, a helyi
iparűzési adó 2.600.558.287 forintra
teljesült. A közhatalmi bevételek között
még a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA (110.331 Ft) a
gépjárműadó (134.575.457 Ft), idegenforgalmi adó (6.468.300 Ft) és egyéb
közhatalmi bevételek (16.327.815 Ft)
szerepelnek.
A működési bevételek előirányzatai
540.835.744 forint összegben teljesültek. Ezen bevételek tervei között a készlet értékesítés bevételei, az intézményi
ellátási díjak, az alkalmazottak térítései,
a bérleti díjak, közterület-használati díjak, az ÁFA- bevételek és visszatérülések,
kamatbevételek, valamint az egyéb működési bevételek valósulnak meg.
A felhalmozási bevételekből származó bevétel 72.632.787 forint, amely a

korábbi években értékesített ingatlanok
törlesztő részleteit, valamint az ingatlan
értékesítés bevételeit tartalmazza.
A működési célú kölcsönök között
a Kölyök Póló Suli Egyesületnek és a
Viganó AMI –nak adott kölcsön visszatérülésére számítanak, amely a beszámoló készítéséig csak részben realizálódott
(6.512.036 Ft). Az egyéb működési célú
átvett pénzeszközöknél pályázatokhoz
(Erasmus, Essity, Europe for Citizens)
kapcsolódó támogatásokat tűntettek fel
(9.368.285 Ft).
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 44.998.165 Ft
(93,2%), amely a visszatérítendő lakásvásárlási támogatások és a bérlakás vásárlás törlesztéseit, a korábbi víziközmű
beruházáshoz kapcsolódó LTP befizetéseket, valamint a zsidó temető felújításához kapott támogatást tartalmazza.
A finanszírozási bevételek a fejlesztési célú hitel, a likviditási célú hitel
felvételét, az előző évi költségvetési
maradvány igénybevételét valamint a
normatív támogatás előlegét foglalja
magába. A fejlesztési célú hitel felvételére 297.422.000 Ft összegben került
sor (31,4%), melynek előirányzat maradványa - többek között - visszatervezésre került a 2019. évi költségvetésbe.
Az évközi likviditási problémákat folyószámla-hitel felvételével oldotta meg
az önkormányzat 486.293.813 Ft ös�szegben, mely évvégéig teljes mértékben
törlesztésre került. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a 2017.
évi beszámoló elfogadását követően lett
lekönyvelve.
Az önkormányzat tavalyi kiadásainak előirányzata év közben a képviselő-testület által jóváhagyott változtatásai
miatt 11.710.083.203 forintra módosult, melyből 59,7 százalékot, azaz
6.991.711.240 forintot teljesítettek.
A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 1.533.935.354 forint,
a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 315.562.716 forint, míg a dologi kiadások előirányzatának teljesítése
1.890.204.499 forint történt meg.
Az önkormányzat tavaly 5 intézmény fenntartásáról gondoskodott. A
szociálpolitikai juttatások, valamint az
ellátottak pénzbeli juttatásai 91.529.224
összegben lettek kiutalva.
Az egyéb működési célú kiadások
előirányzata 974.422.605 Ft összegben
teljesült. Ezen belül a központi költségvetés részére befizetendő szolidaritási hozzájárulás, az államháztartáson
belülre és kívülre adott támogatások
valamint a visszatérítendő támogatások
jelennek meg. A nyújtott támogatások

Hálás szívvel mondok
köszönetet mindazoknak akik

HOFFER
ANDRÁSNÉ

szül: Baranyi Erzsébet
(1940-2019)
temetésén megjelentek, és
mély fájdalmamban osztoztak.
„Elvesztettem azt, akit annyira
szerettem, jókedvem nyugalmam
vele eltemettem.
Légy velem, szeress, míg utam végigjárom,
te voltál, te maradsz az én örök társam.
Majd ha elindulok napjaim betelvén,
karjaid kitárva várj az út végén.”
Szerető társad, Pisti

között az egyesületek, a civil szervezetek,
az egyházak, a vállalkozások – elsősorban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok – támogatásai, valamint
a bizottsági döntések egyéb kiutalásai
szerepelnek.
A felhalmozási kiadások között a
beruházások teljesítése 863.541.869
Ft (30,5%), a felújítások teljesítése
605.574.889 Ft (34,8%), az egyéb
felhalmozási
kiadások
teljesítése
197.666.128 Ft (86,6%).
Az általános és céltartalékban szereplő összegek nagyobb részét a polgármester, a képviselő-testület és a bizottságok saját hatáskörben kiosztották,
illetve felhasználták. A „Leutalt éven túli
fejlesztési támogatások” címszó maradványa (1.375.950.000 Ft) a 2019. évi
uniós pályázatoknál használták fel.
A finanszírozási kiadások között a
2017. év végén beérkezett normatív állami hozzájárulás előlegként kapott ös�szegének visszafizetése és a hosszú lejáratú
hiteltörlesztő részletei valamint a folyószámla-hitel visszafizetése szerepelnek.
Jászberény város bevételei és az előző
évi költségvetési maradvány igénybevétele
biztosította a kiadásokhoz szükséges forrásokat, a folyószámlahitel felhasználása
pedig a likviditási egyensúly fenntartását.
A bevételek-kiadások különbözeteként 3.514.332.442 forintot állapítottak
meg, ami az önkormányzat költségvetési maradványa. Az intézményenkénti
maradványt és annak felhasználását a
képviselő-testület hagyja jóvá. A 2019.
évi költségvetésben az önkormányzatnál 3.316.773.377 Ft előzetes maradvány került betervezésre, az előzetes és
végleges maradvány közötti különbség
felhasználásáról is a képviselő-testület
dönt. Szabó Tamás polgármester javasolta a költségvetési maradvány-többlet összegéből kötelezettséggel terhelt
feladatra 117.479.108 Ft, az „Erasmus
pályázatra” 2.680.735 Ft elkülönítését,
a fennmaradó 14.155.882 Ft-tal pedig
az általános tartalék összegének megemelését.
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Bujdosó
Antal
(1933-2012)

halálának 7. évfordulójára
„Suhanva száll az élet
tova, ami elmúlt,
nem jön vissza soha.
Várni valakit, aki
nem jön többé,
Csak emlékét őrizzük
mindörökké!”
Szerető feleséged
és családod

„A szeretet soha el nem fogy…”
(I. Kor.13:8.)

Ezúton mondunk köszönetet
mindenkinek, aki

HAJNAL BÉLÁNÉ
született
Csák Marcella
(1916-2019)

temetésén megjelent, részvétet
nyilvánított, osztozott
a gyászolók fájdalmában.
A gyászoló család
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Akik mindig fiatalok maradnak
 folytatás az 1. oldalról
A pedagógusok legnagyobb feladata a szeretettel szeretetre nevelés, a
tudás átadása, a tudásvágy felkeltése, a
pozitív példamutatás. Munkájuk gyümölcse sok év múlva érik be. A nevelők
mindig fiatalok maradnak, hiszen fiatalok között érdeklődő csillogó szempárok tükörtermében élnek.
A továbbiakban Tamás Zoltán, a
Klapka György iskola igazgatója adott
hangot ünnepi gondolatainak. A pedagógusok a legszebb, de talán
a legnehezebb hivatást választották. Azt mondják, a valódi
pedagógusnap szeptember
elejétől június közepéig tart,
hiszen az igazi megmérettetés, kihívás és őszinte elismerés a tantermekben, a folyosókon, a kirándulásokon
nyilvánul meg. Nehéz és tiszteletreméltó pálya ez, mert
minden nap meg kell felelni
elsősorban a magunknak állított mércének, a gyerekek, a
szülők, a kollégák és a fenntartó elvárásainak. Nap mint
nap hitelesnek kell maradni,
az érdeklődést fenntartani, a
tudást átadni. A mai napon
díjazzuk a kiválók közül a
legkiválóbbakat. Áldozatos
munkájukat, elkötelezettségüket Nagy László idézetével
köszönte meg az igazgató:
"Vezesd őket, utat ne tévessz,/ S magadhoz mindig hű maradj,/ Mert élen
állsz, és messze látszol, / Sose feledd:
példa vagy!"
A jászság nevében Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte a
nevelőket. Az ünnep méltó alkalom
arra, hogy minden pedagógus előtt

tisztelettel adózzunk, kifejezzük köszönetünket és hálánkat. Méltó alkalom
az emlékezésre és az emlékeztetésre is.
Saját élményeiből merített példákon
keresztül mutatta be életének meghatározó pedagógusait, akiknek sokat köszönhet, akikre ma is szeretettel emlékszik. „Aki, amit csinál, azt tisztességgel
tegye!” - tanácsolta egykori tanítója. A
különböző foglakozásokban, amen�nyiben a fenti tanácsot megfogadják,
általában néhány hónapon, éven belül

visszatükröződik az eredmény. A tanítók munkája csak évtizedek elteltével
érik be. Az az igazi sikerélmény, amikor a tanítványok évtizedek múlva is
emlékeznek rájuk, felidézik egy-egy
mondatukat. Ők tanítanak emberségre, szeretetre, mutatnak példát és irányt
szavaikkal, tetteikkel. Pócs János meg-

köszönte a tudás átadásában kifejtett
munkájukat, a ballagások alkalmával
legördülő könnycseppeket, amelyek
a szív szeretetéből fakadnak. A szavak
mellett virágcsokorral is kifejezte háláját a képviselő. Jelképesen Lányi Lászlóné Piroskának nyújtotta át a Jászság
valamennyi pedagógusának szóló köszönet virágait.
A díjátadót megelőzően a
jászszentandrási Kunráth Sándor AMI
diákjai néptáncműsorral örvendeztették meg a közönséget. Elsőként a Klapka iskola kitüntetettjeit szólította színpadra
Tamás Zoltán. Az intézmény
SZMSZ-ének döntése alapján ketten kaptak pedagógusszolgálati emlékérmet. Garamvölgyi Mihálynak és Szabó
Istvánnak nyugdíjazásuk al
kalmából egész életpályájukért mondott köszönetet az
igazgató. Kiváló pedagógus
díjak átadásával folytatódott
a Klapka György iskola jutalomátadója, amely során
három tanár részesült kitüntetésben.
A folytatásban Lackfi János vidám versét Deme Fanni, a Lehel Vezér Gimnázium
tanulója szavalta el, majd
Zsemberi Zoltán szólította
a kitüntetetteket színpadra
a díjátadó ceremóniához. Az
év során legkiválóbban teljesítő jászsági diákok és pedagógusok léptek a
színpadra, és vették át kitüntetéseiket
a Tankerületi Központ igazgatójától. A
műsorfolyamot Farkasné Szőke Tünde
művésztanár zongorajátéka és a zeneiskola diákjának csellóelőadása színesítette.

Újszerű régiós összefogás Lánglovagok Fognyűvő manó bánata
 folytatás az 1. oldalról
Előre vetítette a program megnyitója
és további alakulása fontos momentum a
város életében. Reményét fejezte ki, hogy
a kitűzött célok megvalósulnak, és hasznára válnak a városnak.
A pályázatban az önkormányzat partnere a Jászkerület Nonprofit Kft. A társaság nevében Gál-Dobos Beáta tájékoztatta
a sajtót. Elmondta, hogy a cég szakmai
partnerként van jelen a programban.
Közösségileg a Jászkerülethez állnak legközelebb azok a kreatív iparterületek,
amelyeket a pályázat jelöl. Gyakorlatilag
minden kulturális besorolást nyert helyi
szellemi érték beletartozik a cég profiljába, ennek értelmében a projekt alapját
képező érintett csoportokkal közvetlenül
tartják a szakmai kapcsolatot, illetve a
találkozókon megszerzett tapasztalatokat hasznosításra közreadják a városban.
A projekt keretén belül megpróbálnak
meghonosítani egy újfajta működési,
stratégiai modellt a városban, ami hasznára lehet a kreatív ágazatnak. Akár közösségi, akár művészeti szinten rendkívül
gazdag a lehetőségek tárháza a pályázaton
belül. A pályázat segítségével hazánkban
eddig ismeretlen tudásra tehetünk szert,
amelynek célja a szellemi és tárgyi készítők termékeit eljuttatni a befogadókhoz.
Ennek megvalósítója az úgynevezett Szatócsbolt lesz itt Jászberényben, a Malom
Kulturális Központban. A bolt nem egy
pult mögüli adás-vételt jelent, hanem
alternatív üzleti irányultságon alapuló
komplex program, amelynek interaktív,
online, akár nemzetközi szinten is elérhető nyitottsága lesz.
Dr. Földi Zsuzsa projektmenedzser elmondta, a program olyan közép-európai
településeket foglal magába, amelyek hasonló adottságokkal, lehetőségekkel ren-

delkeznek, ezért nem meglepő módon
együttesen keresik a megoldást a városokban jelentkező problémákra. A kulturális
és kreatív ipar ebben a formában KözépEurópában még gyerekcipőben jár, ezért
szükség van arra, hogy egymás tapasztalataiból tanuljanak és közösen hozzanak
létre módszertanokat, dolgozzanak ki
hatékony, működőképes megoldásokat.
Jászberény számára ez egy nagy lehetőség.
A bolt és annak működési környezetének
kialakítása egyébként csak egy szelete a
pályázatnak, amely nyomán létrejön egy
láthatatlan üzleti mechanizmus, amiben
mind a vásárlóknak, mind az eladóknak
élmény lesz részt venni. A program hazai
része Jászberényen túlmutatva a Jászság
egészére kiterjed. A helyi szakmai csoportba is meghívót kaptak az egész Jászságból kreatív személyek és vállalkozások,
illetve a program eredményeit a jászsági
polgármesterek számára elérhetővé teszi a
város a rendszeresen megrendezendő térségi polgármesteri találkozókon.
A sajtótájékoztatót követően HajnalNagy Gábor köszöntötte a nemzetközi
stábot a galéria emeleti termében. Kiemelte, Jászberény kiemelkedő gazdasági
térsége a megyének, és országosan is jelentős ipari centrum. A városvezetés nagy
lehetőséget lát a kulturális és kreatív utak
fejlesztésében. Egyrészt remény szerint
bővül a város gazdasági-kulturális választéka, másrészt a program segítségével
hasznosítani tudjuk a meglévő kulturális
értékeinket a hozzáadott tevékenységek
által. Minden bizonnyal hozzájárul értékeink további fejlesztéséhez, és erősíti a
város megtartó erejét, a fiatalok helyben
maradását. Reményét fejezte ki, hogy
minden résztvevő kellően motivált lesz a
közös projektre, és valamennyien elérik
kitűzött céljaikat.

versengése

Idén is sor került a már hagyománynak számító Jászsági Tűzoltóversenyre június 1-jén, ezúttal a
Jászboldogházi Sportpályán.
A Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Jászboldogháza
Község Önkormányzata, a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltó
Szövetség szervezésében megrendezett
versenyre tizennyolc csapat nevezett.
Fózer Tibor tűzoltó ezredes tájékoztatása szerint a három korcsoportba
osztott fiatalok staféta váltóversennyel
melegítettek be a kismotorfecskendő
szerelés feladatra, ami a való életben is
előforduló, éles helyzetet idézett elő a
jövő hősei számára.
A fiatalok fegyelmezett magatartásán jól tükröződött az elszántság, melyet később majd embertársaik életének
megmentése közben is kamatoztathatnak, sőt, már ez évben is akadt olyan
alkalom, ahol jól jött a versenyen bemutatott szakmai tudás. a Jászságban
legutóbb két hete, Jászladányban vált
szükségessé a térség önkéntes tűzoltóinak áldozatos munkája.
Az ügyességet és elméleti felkészültséget egyaránt igénylő vetélkedő női
illetve férfi bajnokai is a Jászszentandrási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai
közül kerültek ki. Ifjúsági kategóriában
a Jászszentandrási lányok, illetve a Jászapáti fiúk remekeltek. Ifjúsági vegyes
kategóriában is Jászapáti bizonyult a
legjobbnak. Gyermek korcsoportban
a Jászboldogháza Önkéntes Tűzoltó
Egyesület és a Jászszentandrásiak ifjoncai vehették át az elismerő oklevelet.

Városunkban, a Központi Óvoda udvarán állomásozott három napon keresztül a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati szűrőbusza. A
szervezők az egészségügyi szűrések
mellett játékokkal, arcfestéssel és
kézműves foglalkozásokkal várták a
gyermekeket és szüleiket.
Kazsimér
Az udvaron felsorakozó óvodáscsoportokat Hoffer Gábor, az OTP Bank
fiókvezetője üdvözölte, aki elmondta,
hogy a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat roadshowjának ez a huszadik
állomása, ám Jászberényben már tizenharmadik alkalommal köszönthetik az
önkénteseket. Az elmúlt évhez képest
a változás csupán a helyszínt, és az alkalom időtartamát érintette, hiszen
ezúttal három napon át, május 28-2930-án is az óvodában állomásozott a
mobilis fogorvosi rendelő.
Ezt követően Szabó Tamás nyitotta
meg hivatalosan az eseményt néhány
személyes gondolattal. Gyermekkori
emlékei felidézése közben akaratlanul
is eszébe jutott a fognyűvő manó, ami

nem véletlen, a gonosz kis lény számlájára írható a kiesett, a fájó, vagy a lyukas fog. Ahhoz, hogy minél kevesebbet
emlegessék, érdemes rendszeresen részt
venni a szűrővizsgálatokon. Végül megköszönte az OTP vezetésének, hogy az
országos programot egy évről-évre vis�szatérő, helyi törekvéssé tették.
A szót Beszteri Éva intézményvezető vette át kellemes időtöltést kívánva.
Kérte a résztvevőket, amennyiben a
doktornő kispapírral ajándékozza meg
őket, ne feledjék átadni azt szüleiknek,
és megjelenni a szükséges vizsgálatokon.
A továbbiakban a fogak ellenőrzését végző szakorvos kérte az óvodások
figyelmét, majd néhány javaslattal élt
a helyes fogkefe használatot, a fogmosást, a nyelv tisztán tartását illetően. A
gyerekek az OTP volt fiókvezetője, Fülöpné Paksi Katalin, és a vállalkozó kedvű, plüssruhába öltözött animátorok
segítségével élesben is kipróbálhatták
a hatalmas játékfogsoron bemutatott
hatékony módszert. Elnézve a rutinos,
körkörös mozdulatokat, a szűrőbuszban sem lehetett oka panaszra a gyermekmentő szolgálat dolgozóinak.
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A jónak bőséges forrása fakad
A Nemzeti összetartozás napján délután öt órai kezdettel műsorral és
koszorúzással emlékeztünk a 99 évvel
ezelőtt történt eseményekre a Trianoni emlékműnél tartott ünnepségen.
kárpáti
Június 4-e immár kilenc éve a Nemzeti összetartozás napja, amikor a
Trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk.
A diktátum aláírásával elveszett a
történelmi Magyarország kétharmada, lakosságának több mint
fele. 1920 június negyedikén délelőtt tíz órakor országszerte megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat,
és a levegőben tovahömpölygő
hanghullámok a nemzeti összeomlás gyászát jelezték. 2010-ben
a nemzeti összetartozás melletti
tanúságtételről szóló javaslatot az
országgyűlés törvénybe iktatta, és
ezzel nemzeti emléknappá nyilvánította június 4-ét. A tragédiára történő emlékezésnek fontos
célja, hogy tudatosítsa a Kárpátmedencében élő magyarság összetartozását – hangsúlyozta Molnár
Mária műsorvezető az emlékműsor bevezető gondolataiban.
Túróczi György előadásában
Sajó Sándor Magyar ének 1919ben című versét hallgattuk meg a következő percekben, majd Derzsi György
felvidéki származású színművész énekes előadásában vetítette elénk a magyar sorstragédiát, és a nemzeti összetartozás érzését.
Az emléknapra vonatkozó gondolatokat Szabó Tamás polgármester foglalta
össze ünnepi beszédében. – Kilencvenkilenc éve annak, hogy a Kis Trianon
kastélyban kimondatott; a történelmi
Magyarországot fel kell osztani, magyar
és nem magyar lakosságát pedig más államok polgáraivá kell tenni. Kilencvenkilenc éve már, hogy ennek a teljesen
megalapozatlan, jogszerűtlen és igazságtalan döntésnek a génjeinkbe épülve
viseljük következményeit.
Abban az időben nem akadt párt,
vagy személy, aki rábólintott volna a
területvesztésre. Akkoriban nem lehe-

tett szembe menni egy egész nemzettel,
nem lehetett azt mondani egy nemzetellenes döntésre, hogy az követendő,
igazságos és támogatandó. Eltelt majdnem száz esztendő, és az idők megváltoztak. Más Európában élünk, mások
a barátaink, és mások az érdekeink.
Mai világunkban egyre kevésbé döntenek el vitás kérdéseket harckocsikkal.

Azonban azt is tudnunk kell erről a
világról, hogy a cselekvés változatlanul
többet ér, mint a szó. Trianont nem az
teszi semmissé, ha pusztán felidézzük,
hanem az, ha a magyar kezet nyújt a
magyarnak. Meggyőződésem, hogy
Trianont akkor romboljuk le magunkban véglegesen, ha nem teszünk különbséget magyar emberek között, ha
nem uszítjuk magyar ellen a magyart,
ahogyan Gyurcsányék tették a rossz
emlékű népszavazáson – emelte ki a
polgármester.
Látogassunk el az elszakított területekre családostól, iskolai programokon,
hogy a következő nemzedékekben se
halványuljon el a nemzeti összetartozás
érzése. Hagyjuk a gyászt, hiszen jutott
belőle elég az elmúlt században, inkább
forduljunk az aktuális feladatok felé.
Barangolhatunk, alapíthatunk céget az
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elszakított területeken. Mindez azonban nem elég, úgy kell élnünk, hogy
a magyarság megmaradását szolgáljuk
egész életünkben. Történelmi távlatokban kell gondolkodnunk. Meggyőződésem, hogy a mostani kormány többet tett a magyarság megmaradásáért,
mint amire előzetesen bárki is gondolt
– hangsúlyozta Szabó Tamás.
A továbbiakban felidézte a
nemzetpolitikai fordulat meghatározó állomásait, az új alaptörvényt, állampolgárságot a világ
magyarjainak, amelyek történelmi tettek. Az a tény, hogy közjogilag egyenlő minden magyar,
bárhol éljen, kiemelkedő jelentőségű. Sajnos Magyarországon
nem mindenki vallja ezeket a
nemzetépítő elveket – folytatta gondolatmenetét a szónok.
Emlékeztetett, akad olyan párt,
amelyik éppen a határon túli magyarok elleni hergeléssel igyekszik
szavazatokat szerezni. Megbocsáthatatlan bűn, ha valaki politikai
célok érdekében éket ver a nemzet fiai közé. Kiemelte, hogy mi
Jászberényben másképp tesszük
a dolgunkat. Kiváló példája a
magyar összefogásnak a méltán
népszerű Csángó Fesztivál. Testvérvárosaink között is van Maros menti, gyimesi és kárpátaljai
település egyaránt. Jászberény
közössége egyetemes magyarságban
gondolkodik. – A polgármesteri munka legszebb pillanatai közé tartozik,
amikor állampolgársági esküt tesznek
olyanok, akik magyarnak születtek,
de a történelem viharában elsodródtak. Ilyenkor úgy érzem, valamit
helyreállítunk, megjavítunk. Felemelő
pillanatok ezek, amelyek értelmet adnak a munkánknak, értelmet adnak a
ténynek, hogy magyarnak születtünk.
– fogalmazott Szabó Tamás, majd befejezésül Rakovszky Istvánnak, a magyar
parlamentben 1920 június 4-én elhangzott beszédéből idézett: „Minden
igazságtalanság, követtessék el egyeseken vagy nemzeteken, megbosszulja
magát, és minden igazságtalanságnak
meg van az a mélységes megtorlása,
hogy belőle a jónak bőséges forrása fakad. Bízzunk e gyásznapon is az isteni
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gondviselésben! Bízzunk nemzetünk
szívósságában, amely egy évezreden át
Európa véd-pajzsa volt. Bízzunk népünk sok jó tulajdonságaiban és bízzunk végre saját erőnkben, amelyeket
kitartó munkával fejlesztve igazolni
fogjuk a régi mondást: Ne bántsd a
magyart! Az elszakított országrészeknek
pedig azt üzenjük, ezer évnyi együttlét

után válnunk kell, de nem örökre!”
A folytatásban ismét Derzsi György
énekelt, aki az előadás után felvidéki
magyarként megélt személyes gondolatai
megosztásával is megtisztelte a közönséget. Az ünnepség az emlékezés virágainak elhelyezésével és a Palotásy János
Vegyeskarral közös Szózat, valamint a
Székely himnusz eléneklésével zárult.

Jászság

2019. június 6.

Jubileumi XXV. Jász Világtalálkozó – június 7-9., Jászkisér
Június 7. – Tisztelgés a múltnak
17 óra: Kiállítások megnyitója a
Csete Balázs Általános Iskolában. Megnyitja: Földi Ferenc, a Csete Balázs Általános Iskola igazgatója.
18 óra: Ünnepi megemlékezés
Jászkisér jeles szülötteiről a Katolikus
templomban. ● Ifj. Sebestyén Ferenc
alpolgármester köszöntője. ● Kladiva
Imre plébános, c. apát köszöntése.
● Szembemiséző oltárterítő átadása
- Készítette: a Jászkiséri Kézimunka
Szakkör. ● T. Mészáros András Érd
város polgármesterének köszöntője az
elszármazottak nevében. Fellépők: Váradi László zongoraművész, Sas Dániel
zongoraművész, Mészáros Máté klarinétművész, Jászkiséri Pedagógus Női
Kar. Házigazda: Hajnal Gitta.
20 óra: Dicső elődeink sírjainak koszorúzása a temetőben.
21 óra: A XXV. Jász Világtalálkozó ünnepélyes megnyitója a Szent István parkban. "Jász himnusz" - előadja
Papp Balázs. Köszöntőt mond: Lukácsi
György, Jászkisér város polgármestere,
Piroska Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés elnöke.
- Kitüntető díjak, elismerések átadása. A gálaműsor fellépői: a Jászság
Népi Együttes, a Pendzsom Néptánc
Együttes alapító tagjainak gála műsora.
Házigazda: Hajnal Gitta.
Június 8. – Köszöntjük a jelent
8 óra: Zenés ébresztő a Jászkiséri
Polgármesteri Hivatal hangosbemondóján. Tárogatón játszik: Molnár László népzenész.
8.45 óra: A Református templom
harangjátéka.
9 óra: Ünnepi és ökumenikus istentisztelet a Református templomban.
Beszédet mond: Dr. Ternyák Csaba egri
érsek. Igét hirdet: Takaró András református esperes. Házigazda: Nagytiszteletű
Somodi Lajos református lelkipásztor.
10.30 óra: Jász települések díszes felvonulása a Fő úton a Magyar Honvédség
Légierő Zenekar (Szolnok) felvezetésével.
11.30 óra: A XXV. Jász Világtalálkozó díszünnepsége a Szent István parkban.
Köszöntőt mond: Lukácsi György Jászkisér Város polgármestere, Dr. Kövér László a
Magyar Országgyűlés elnöke, Pócs János
a Jászság országgyűlési képviselője, Dobos
László Karcag város polgármestere.
A Jászságért Díjat átadja: Dr. Dobos
László, a Jászok Egyesületének elnöke.
"A kis ér" című saját szerzeményét
előadja: Tóth Tamás.
A regnáló Jászkapitány, Ézsiás Barnabás köszöntője. Az új Jászkapitány,
Nemes József beiktatása. A ceremónián
közreműködik: Vajas György alpolgár-

mester, Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász
Múzeum Igazgatója, Tóth-Simon Sándor
fogathajtó, Galambröptetés – jászkiséri
galambászok szervezésében. Házigazda:
Gócza Fanni és Törőcsik Zsolt.
13 óra: Jó ebédhez szól a nóta Fehér Ödön és zenekara játszik a Park
színpadon.
13 óra: Íjász programok a Sportpálya területén a Jazyges Íjász Egyesület
szervezésében.
14.30 óra: Lovas programok a
Dohánybeváltó udvarán a Jászkiséri
Hagyományőrző Lovas Egyesület szervezésében. Bemutatók: Pusztai Róka
Hagyományőrző Egyesület. Buck Viktor. Jászberényi és Jászfényszarui Huszárbandériumok.
15 óra: A pálinkazsűrizés szabályainak bemutatása a Fröccs teraszon Erős
Sándor és Vass Róbert pálinka lovagok
közreműködésével.
15 óra: II. Jászsági Bajuszmustra a
Magyar Bajusz Társaság szervezésében
a Park színpadon.
16.30 óra: Jász települések hagyományőrző csoportjainak műsora a Park
színpadon.
19 óra: Megyei Néptánc találkozó
a Park színpadon.
21 óra: Magna Cum Laude zenekar koncertje a MÁV színpadon.
23-03 óráig: Utcabál a Smart zenekarral a Park színpadon.
A nap folyamán veterán autók kiállítása látható a Fő úton.
A Magyar Posta a helyszínen Jászkisért ábrázoló képeslapokat és bélyegeket árusít.
Lengyel kézműves vásár Bielsko
Biala járásból.
Kiállítások a Mezőgazdasági és Géptörténeti Magángyűjteményben, a Csete
Balázs Általános Iskola épületében és a
Tájházban, tekinthetőek meg.
A helyszínek között szombaton és
vasárnap kisvonat szállítja az érdeklődőket.
Június 9. – Építjük a jövőt
8 óra: Horgászverseny a „KIS-ÉR”
Sporthorgász Egyesület szervezésében, a
Vágóhíd úti horgásztónál.
9 óra: Fiataloké a terep! Jász Virtus
vetélkedő a Dohánybeváltó udvarán. Jász
ízek főzőversenye a Szent István parkban.
Sztárbogrács - Egész nap barátokkal.
Vendégeink: Csomor Csilla színművésznő, Varga Izabella színművésznő, Szőke
Zoltán színművész, R. Kárpáti Péter színművész, Lakatos Dóra színművésznő,
Kohautek Csaba színművész.
9 óra: A Világtalálkozó Pálinkamustrája a Dongó Sörkertben, a Jászsági Pálin-

ka Lovagrend szervezésében.
9 óra: „Pattanj nyeregbe” - Kerékpáros teljesítménytúra a HanyiTiszasülyi gáton, a JászkiséRUN BIKE
Team szervezésében.
9 óra: Jász települések kispályás labdarúgó tornája a Sportpályán.
14 óra: Eredményhirdetés, díjátadás.
A jászkiséri véradók köszöntése a
Park színpadon. Házigazda: Csomor
Csilla és R. Kárpáti Péter színművészek.
15 óra: Jász települések művészeti
csoportjainak műsora a Park színpadon.
Házigazda: Gócza Fanni.
16.30 óra: Tuning autók díjazása a
Fröccsteraszon.
17 óra: Jászkiséri gyerekek kulturális
műsora a Park színpadon. Házigazda:
Budainé Balogh Gabriella.
17 óra: „Sikeres vagyok és jász!” Kötetlen beszélgetés a Fröccsteraszon.
Vendégeink: Csomor Csilla színművésznő, Horti Gábor sportkommentátor, Mihályi Gábor koreográfus,
Földvári Norbert gépészmérnök. Házigazda: Törőcsik Zsolt.
18 óra: A Pálinkamustra eredményhirdetése a Fröccsteraszon.
19.15 óra: Varga Izabella, Lakatos Dóra és Kohautek Csaba műsora a
Park színpadon.
20 óra: A XXV. Jász Világtalálkozó
záróünnepsége a Park színpadon.
- Vándorbot átadása Eszes Bélának,
Jánoshida polgármesterének, a XXVI.
Jász Világtalálkozó házigazdájának.
Közreműködnek: Bánfi Ferenc énekes,
A Csete Balázs Általános Iskola diákpolgármestere, Balogh György a Művelődés Háza igazgatója. Házigazda:
Csomor Csilla színművész.
21 óra: Janicsák Veca koncertje a
MÁV színpadon.
22 óra: 25 évesek vagyunk! - Nyereménysorsolás a Park színpadon.
23 óra: The Biebers zenekar koncertje a MÁV színpadon.
00.15 óra: Tűzijáték a Dohánybeváltó udvarán a Varga Pirotechnika
jóvoltából.
00.30-03 óráig: Party DJ. Nagy
Krisztiánnal és a Jokko Fest csapatával
a Park színpadon.
Vasárnap este Janicsák Veca koncertjét követően értékes nyereményt sorsolnak ki – a rendezvény jubileumi jellegére
utalva – azok között, akik 2019. évben
ünneplik a 25. születésnapjukat, és szombaton 9-21 óra között vagy vasárnap
8-20 óra között regisztráltak a helyszínen
található információs pontnál.
A nap folyamán katonai toborzópont, haditechnikai eszközök és fegyverzeti bemutató várja az érdeklődőket.
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Jászsági vasúttörténetek

A jászsági vasutakról tartott előadást
Szikszai Mihály, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltár főlevéltárosa a Jászok Egyesülete rendezvényén, május 27-én.
Bognár Mária
A jászkiséri születésű szakember általános vasúttörténettel kezdte előadását.
Megtudtuk, hogy a kötött pálya már a
XVI. században megjelent a bányákban,
a ma ismeretes sínforma azonban csak az
1800-as évekre alakult ki. A vontatójárművet, a gőzmozdonyt George Stephenson találta fel, a vasút megszületésének
a dátuma pedig 1825. szeptember 17.,
amikor is a Stockton-Darlington vonalat
megnyitották Angliában.
Széchenyi is felismerte a vasút jelentőségét, és munkálkodásának eredményeként az 1836-os pozsonyi országgyűlésen
megszületett az első magyar vasúti törvény.
Hiába jelölte azonban ez ki a vasúti vonalak irányát, Bécsben másként képzelték.
Az 1840-es pénzügyi válság kellett ahhoz,
hogy a magyar érdeknek jobban megfelelő
változathoz kezdhessenek hozzá.
Jászberény felé már 1840-ben kimérték a vasút nyomvonalát, de az végülis
nem a Jászság fővárosába, hanem Szolnokra érkezett. A Hatvan-Szolnok vonalat elhatározó törvényt 1868-ban szavazták meg, a következő évben mégis a
Ceglédre vezető vasútvonal koncepciója
került előtérbe. Jászberényben óriási felháborodás támadt, és 120 tagú küldöttség győzködte 1870-ben a képviselőket,
öt fős csoportokra osztva. Sípos Orbán
képviselő országházi igyekezete győzedelmeskedett, így a vonal az eredeti

irányban, Szolnok felé épült ki. A hálás
jászberényiek fáklyás felvonulással ünnepelték országgyűlési képviselőjüket. A
megállóhelyek így következtek: Hatvan,
Pusztamonostor, Jászfényszaru, Jászberény, Boldogháza, Újszász, Zagyvarékas,
Szolnok. Az új vasúthoz Jászberény alatt
a Zagyván egy 2 x 20 méteres nyílású,
rácstartó szerkezetű hidat is építettek.
Az Újszász-Jászapáti vasút megépítésére 1885-ben került sor, helyi érdekű
vasútként. Korabeli újságtudósítások szerint Újszászon nagy tömeg ünnepelte a
megnyitását, köztük 12 jász öltözetű magyar menyecske. Volt lovasbandérium,
négyes fogatok és szép számú közönség is.
A következő vonal a Jászapáti-Vámosgyörk volt, 1909-ben. Ez Vámosgyörkről
kiindulva Jászárokszállásra érkezett, majd
Tarnaörs (Tarna Eörs) érintésével Jászdózsán, Jászszentandráson és Nagyhalmon
át Jászapátira. Az első feldíszített vonatot
Jászárokszálláson, Jászdózsán és persze
Jászapátin is nagy ováció, ünneplő sokaság fogadta, míg Tarnaörs duzzogó lakossága távollétével tüntetett, minthogy az
állomás az ő szempontjukból rossz helyre
került. (Ezt később aztán meg is szüntették.) Hasonlóképpen nem fogadta
lelkesedés a jászszentandrásiaknak szánt
megállót sem, ami alig volt több egy kibővített bakterháznál. Itt állítólag aztán
meg sem állt a vonat, hiába szerepelt a
menetrendben. Csak néhányan lézengtek a Nagyhalom megállónál is.
A jászdózsai egykori vasútállomás ma
sörfőzde, helyette a Tarna árvizei miatt az
1980-as évek végén védettebb helyen új
állomás létesült, miután a Tarnát elvezették és a nyomvonalkorrekció keretében
új vasúti hidat is építettek.
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Alfás kiruccanás Berénybe Kőszeg nyerte a speciális kosártornát
Az Athlészisz Alapítvány és a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség Jászberényben rendezte az Athlészisz - MSOSZ
Kosárlabda-bajnokság negyedik, egyben
utolsó fordulóját június első napján.
ács

A II. Lóerő Fesztivál keretében rendezték meg a II. Alfa Rómeo Találkozót
Pusztamonostoron. Szombat délután a 83 autót számláló konvoj átruccant
Jászberénybe, ahol a Lehel Vezér Gimnázium előtt Szabó Tamás polgármester
fogadta a csapatot a város nevében. Valamennyiüknek átnyújtott egy-egy Berényt jelképező kürtöt és kellemes időtöltést kívánt a Jászságban.

Ismét Drogmentes Maraton

Az Athlészisz Alapítvány által szervezett kosárlabda-bajnokság 4. fordulójának a Bercsényi úti játékcsarnok adott
otthont június első napján. Az egész napos rendezvény helyszíne, nem volt véletlen, hiszen a főszervező Jászjákóhalma
szülöttje.
– Lokálpatriótának érzem magam,
így nagyon szerettem volna itt Jászberényben rendezni a bajnokság befejező
napját. Önöknél méltó helyszínt találtunk, hiszen NBI-es játékcsarnokban
játszhatnak a gyerekek. Amint látom,
minden feltétel adott, így akár a későbbiekben is visszatérhetünk erre a helyszínre
– nyilatkozta a mérkőzések kezdete előtt
Lukácsi Tamás, az Athlészisz Alapítvány
Kuratórium elnöke.
Mint azt Galambos Zsolt szakágvezető
elmondta, apróbb könnyítések ugyan
vannak, de a Speciális Olimpián és a
bajnokságban is a FIBA szabályai szerint
játsszák a mérkőzéseket. Alapvetően fiúk
alkotják a csapat nagyobbik részét, de lányok is szerepelhetnek egy-egy csapatban.
A Bercsényi úti játékcsarnokban pályára léptek azok a játékosok is, akik AbuDzabi-ban a Speciális Világjátékokon

elsők lettek. Köztük volt a – Bp. Hársfa
színeiben – nagykátai származású Velkey
István is, aki boldogan mesélt az Egyesült
Arab Emírségekben rendezett Világjátékokról és arról, hogy Japán legyőzésével
aranyérmet vehettek át.
Az öt csapat minden alkalommal, így
Jászberényben is körmérkőzést játszott
egymással, de már látszott, hogy a két
élen álló együttes találkozója dönt az elsőségről. Valóban így volt, hiszen a Kőszeg
és a fővárosi Hársfa gárdája nagyon szoros mérkőzést játszott egymással és a legvégén a kőszegi alakulat nyert, mindössze
egy ponttal. A mérkőzésen tiszteletét tette Jászberény polgármestere is, aki szerint
ilyen nemes cél érdekében örömmel bocsátották rendelkezésre a játékcsarnokot.
– Amikor városvezetői szinten értesültünk erről a programsorozatról, abban

a pillanatban tudtuk, hogy ez egy nagyon
nemes és szép feladat, amit mindenképp
támogatnunk kell. Amint látom, döntésünk helyes volt. Városunkban egyre
nagyobb népszerűségnek örvend a kosárlabda és ez most az önök jelenlétével
színesedett. Ez az együttműködés remélhetőleg a következő években is folytatódni fog – mondta el Szabó Tamás az
eredményhirdetés előtt, majd átadta a
Kupát a mérkőzéssorozatot nyert Kőszeg
együttesének, Hőbenreich Zsoltnak pedig
a legeredményesebb játékosnak járó plakettet nyújtotta át.
Nemcsak a győztes együttes tagjai
voltak boldogok az eredményhirdetéskor, hanem a többi csapat is, hiszen helyezésüktől függően 20 és 100 ezer forint
közötti értékű utalványt vehettek át az
Athlészisz Alapítványtól.

Országos csapatezüst duatlonban
A Drogmentes Magyarországért Ma
raton nemcsak hazánk, hanem egész
Európa legnagyobb sporttal egybekötött drogmegelőző kampánya.
p. j.
A tizenkét főből álló csapat a korábbi évekhez hasonlóan ország körüli
útjával hívja fel a figyelmet ezeknek az
egészségre rendkívül káros anyagoknak
a veszélyeire – főleg a tanulók körében.

Futnak, kerékpároznak, valamint előadásokat tartanak a helyi iskolákban.
Az először 2002-ben megszervezett,
immár hagyományosnak mondható
rendezvényen több mint 300 települést
érintve 2100 km-t tesznek meg. Idén
április 27-én indultak a fővárosból, és
közel másfél hónap után június 9-én
érkeznek meg a Hősök terére. Jászberénybe június 4-én, kedden délután
érkeztek Jásztelek felől, és Nagykáta
irányába hagyták el városunkat.

Cimbaliband
hangszerbemutató és koncert

Egy ráhangoló és egy ranglistaversennyel, és persze sok-sok edzéssel a
hátuk mögött vágtak neki az országos bajnokságnak az ifjú jászberényi
duatlonosok. A befektetett energia
szép sikereket hozott, értékes helyezésekkel térhettek haza a Balaton mellől.
szőrös
Felkészülési versennyel kezdték a
szezont Dunaújvárosban, ahol három
korcsoportban összesen hatan értek el
dobogós helyezést még március közepén.
Egy hónap múlva Újszilváson már
ranglistás pontokért küzdött az összesen
csaknem négyszáz induló. Remek eredményekkel tették le névjegyüket a legki-

sebbek, Malahovszki Miksa a 2., Urbán
Olivér az 5. helyen végzett. A gyermek
kategóriában Notheisz Csongor 4.,Vincze
Szabolcs 5. lett, míg az ifjúságiaknál Vincze Ákos a 6. helyen zárt.
A tavasz legjelentősebb megméretése
az április 27-én és 28-án Balatonbogláron megrendezett országos bajnokság
volt, ahol 861 sportoló állt rajthoz. A
jászberényi egyesület történetében kiemelkedő sikert ért el a gyermekcsapat,
Notheisz Csongor, Nyekeczki Bence,
Vincze Szabolcs összetételben ezüstérmesek lettek. Egyéniben Malahovszki Miksa
6., Notheisz Csongor 7., Vincze Szabolcs
8. helyezése is elismerésre méltó.
A második napon látványos mixváltót rendeztek (két lány és két fiú

egyaránt teljesíti a teljes távot). Itt
az újonc kategóriában (Budai Eszter, Rómer Levente, Varga Boglárka,
Malahovszki Miksa) hatodik, a serdülők (Balla Fanni, Notheisz Csongor,
Simon Eszter, Bakki Zsombor) között
pedig nyolcadikak lettek a jászberényi
duatlonosok, akik közül többen is sajátjuknál magasabb korosztályban bizonyították rátermettségüket.
Május 12-én, Debrecenben az aqua
tlon (itt ellentétben a duatlonnal a kerékpározás helyett az úszás a másik versenyszám a futás mellett) országos döntőjében
is dobogós lett a fiúcsapat a gyermek kategóriában, a harmadik helyen végeztek.
Egyéniben Balla Fanni 5., és Notheisz
Csongor 7. helye emelhető ki.

Bagi Ádám hatvanhárom gólja
Mint köztudott, a Jászberényi FC
felnőtt labdarúgócsapata ezüstérmet
szerzett az NB III. Keleti csoportjában. Arról, hogy a képzeletbeli dobogó egyik foka se maradjon üres, két
utánpótlás gárda is gondoskodott.
Pesti József

Népihangszer oktatás indul szeptembertől a zeneiskolában. Ebből az alkalomból a Cimbaliband együttes június 3-án, hétfőn több népihangszer bemutatót és koncertet adott a Csángó Házban a Lehel Vezér Gimnázium tanulói
részére, valamint a Bercsényi és az Apponyi iskolákban.

A

Nagy Kft.

bolti értékesítő munkatársat keres
Amit kínálunk:
● stabil, hosszú távú
munkalehetőség
● versenyképes jövedelem

Elvárások:
● min. középiskolai
végzettség (érettségi)
● számítógép felhasználói
szintű ismerete

Jelentkezését
a nagykft@invitel.hu email címen vagy a
Jászberény, Nagykátai út 11. sz. alatti várjuk.

márkaképviselet

Egy rendkívül kiélezett bajnokságban azonos pontszámmal, mindössze
egyel több rúgott góllal került az élre a
REAC Sportiskolát megelőzve a Német
Gyula által vezérelt U19-es korosztály.
A 24 mérkőzésből húszat megnyertek,
kettő pontosztozkodással végződött,
és mindössze kétszer maradtak alul. A
gólkirályi címet is begyűjtötték, Szabó
Ádám 42 góllal járult a bajnoki címhez.
Az NB I Közép-Keleti csoportjában
a harmadik helyet sikerült kiharcolnia
az U13-as srácoknak. Itt végül a Budapesti Honvéd-MFA végzett az élen
mindössze két pontot veszítve, megelőzve az MTK Budapest csapatát. A
mieink a 26 derbiből huszonegyszer
hagyták el győztesen a pályát, egyszer
játszottak döntetlent, és négyszer szenvedtek vereséget az előbb említett két

nagy múltú egyesülettől.
A legtöbb gólt – szám szerint hatvanhármat –, Bagi Ádám, a JFC játé-

kosa szerezte. A csapat edzője Besenyi
Gábor. Gratulálunk a fiúknak a sikeres
szerepléshez!

Ajánló

2019. június 6.

Összefogás a zene erejével
szabó

test, Szikra Istvánt a város mecénását,
valamint több nagylelkű támogatót,
köztük Pócs János országgyűlési képviselőt, a rendezvény fővédnökét, aki
parlamenti kötelességei miatt nem tudott jelen lenni az eseményen.
Az est első fellépőjeként Sas Dániel
ült a zongora mögé, és Bartók Béla gyermekdalaival örvendeztette meg a hallgatóságot. Dani tehetsége korán megmutatkozott, a Palotásy János Zeneiskolában
kezdte meg zenei tanulmányait, majd a

Út a kozmikus civilizációba
A május 31-i csillagászati előadáson
az élet lehetőségeit kutattuk az univerzumban Dr. Kiss László csillagász
kalauzolásával.
Kazsimér Nóra
A Széchenyi-díjas fizikus szerint a
modern tudomány tulajdonképpen nem
más, mint a megvalósult science fiction,
mely állítást az a cikk is jól példáz, ami az
amerikai Analog magazin 1973. októberi számában jelent meg G. Harry Stine
tollából. A csillagközi utazás programja
akkor még csupán a címlapon, és a rakétamodellezőként dolgozó férfi fantáziájában létezett, úgy, mint a Szputnyik–1
merész gondolata, mely – köszönhetően
az egy év múlva földkörüli pályára állított műholdnak – hírhedt alakká tette
Stine-t. A vizionárius tézispontjai harminc év távlatából racionálisak, beleértve
a csillagközi térbe való kilépésünket, ami,
bár jó eséllyel több évszázados projekt,
egyáltalán nem lehetetlen.
„A csillagászoknak kutya kötelességük
felmérni a közeli bolygók csillagrendszereit, mondja ki Stine, aki még nem hívja
ezeket exobolygóknak. Azt is megmondja
1973 októberében, hogy kétféle módszerrel várható ígéretes eredmény a bolygók
felfedezésére, ez pedig az imbolygáson
vagy sebességváltozásokon keresztüli módozat. Stine jóslatot tett arra is, hogy az
első idegen csillag körül keringő bolygó
felfedezése szerinte húsz éven belül várható, aztán 1995 novemberében két svájci
csillagász bejelentette az első exobolygó
felfedezését.” – részletezte a prognózist
dr. Kiss László, aki szerint hátborzongató,
hogy a jelenben azt a programot valósítjuk meg, amit Stine felvázolt.

Az elmúlt huszonöt évben a szakemberek nagyon sokat tettek azért, hogy a
csillagok körül keringő bolygók természetét föltérképezzék. Kitárult egy színes,
gazdag, naprendszeren túli bolygóvilág,
így egyre inkább izgalmas a kérdés, vajon
lehet-e élet számára alkalmas helyszín
odakint?

A következőkben egy animáción keresztül érzékelhettük, mennyire nehéz
feladat a földi légkör aljáról bolygóvadászatba kezdeni, mégis van egy hatékony
eljárás, a fedési módszer, mellyel közvetlen módon vonhatjuk le a következtetést:
van-e bolygó a csillag körül, avagy nincs.
A fedési bolygók keresését még a
Kepler űrtávcső forradalmasította tíz évvel ezelőtt. Jelenleg négyezer exobolygót
ismerünk, ebből háromezer fölött van
azok száma, melyeket a Kepler fedezett
fel periodikus elhalványodások, bolygóvonulások által. A távcsőnek köszönhetően ma már tudjuk, hogy a tejútrendszerünkben, a százmillió csillag hazájában

zene szeretete mára a hivatásává vált.
2017-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen diplomázott és napjainkban
is magas szinten végzi zenei tanulmányait. Mostanra ő is továbbadja tudását,
így három tanítványa – Keskeny Janka,
Lantos Levente és Muhari Balázs – zongorajátékával szintén hozzájárulhatott a
koncert sikeréhez.
A zongoraművészek mellett Sas
Dániel barátai, Atyimó Ferenc tubaművész és Mészáros Máté klarinétművész
állt a pódiumra. Előbbi előadó Szergej
Rachmaninov szerzeményét adta elő
a rézfúvósok közül legmélyebb hangú
hangszeren. A jótékonysági koncerten
továbbá felcsendültek Liszt Ferenc,
Johannes Brahms, Dumitru Ionel, Joseph Haydn, Carl Maria von Weber és
Bartók Béla művei, melyek szép perceket okoztak a támogatóknak.
A zene erejében rejlő összefogással
csaknem 250 ezer forintot sikerült ös�szegyűjteni Ricsikének. Az elmúlt küzdelmes hónapok miatt Ricsike sajnos
csak otthonról örülhetett az érte szóló
dallamoknak, a hálát vastapssal tolmácsolta a megjelent közönség.
nagyjából 8 millió bolygó lehet olyan,
mint a mi Földünk.
A Kepler műszer utódai azóta folyamatosan tervben, vagy éppen már
működésben vannak, vagyis 2030-ig
legalább négy űrtávcső indul majd
exobolygászatra. A tavaly nyáron működésbe lépett amerikai Tess űrtávcső
nagy erőssége, hogy a kétszáz fényévnél
közelebbi összes csillagot fel tudja mérni.
Idén ősszel startol az európai űrmisszió,
a Cheops, mely fedési exobolygókat fog
mérni. A mind a négy távcső esetében
fennálló magyar tudományos együttműködés mellett az 56 kg-os Cheops 1,2
kilogrammnyi alkatrésze Miskolcon, az
Admatis Kft-nél készül. A svájci vezetésű,
félmilliárd eurós konzorcium 2026-ban
valósul meg Plato néven. A huszonhat
távcsővel felszerelt gépezet a csillagászat
második esélye az igazi exoföld, pontosabban Földünk ikertestvérének megtalálásában.
A legtávolabbi, következő évtized végén életbe lépő célkitűzés az Ariel, mely
kivételes módon nem fénygörbéket, hanem színképeket fog mérni, ezáltal kísérletet tesz az exobolygók légkörének, felszínének megismerésére, életfolyamatok
által kreált molekulák érzékelésére.
Az informatív előadás végén néhány
perc erejéig bepillantottunk a Yuri Milner
és Stephen Hawking által felvázolt hihetetlen jövőbe. A rövid videón lézersugarak gyorsítottak a fénysebesség 20%-ra
egy nanoszondát, melyből milliószámban
kilőve folyamatos lánc jöhetne létre. A
lézerkommunikációs eszközzel négy év
alatt érkezne vissza hozzánk az a fénykép,
mely a legközelebb lévő csillag, vagyis a
Nap egy exobolygójáról készülne. Noha
az elképzelés kissé vadnak tűnik, Amerikában már vannak, akik hétről hétre
azon dolgoznak, hogy az álomból egyszer
valóság legyen.

7. oldal

Programajánló
XXV. Jász Világtalálkozó Jászkisér
Június 7., péntek – 9., vasárnap
Jászkisér városa, a Jászok Egyesületével közösen megrendezi a jubileumi kulturális és
hagyományőrző találkozót. Ízelítő a programból: 7-én 21 órától fellép a Jászság Népi
Együttes, 8-án, 21 órától Magna Cum Laude koncert, 9-én 21 órától Janicsák Veca
koncert. Részletes program az 5. oldalon.
Jászkisér

Május 30-án, csütörtök este a Déryné Rendezvényházban Jótékonysági
hangversenyt rendezett Sas Dániel és
zenész baráti köre a súlyosan beteg
Farkas Ricsike javára.

Farkas Ricsike és családja a kitartás
mintaképe, akik a nehézségek ellenére
nem adják fel a küzdelmet Ricsi betegségével szemben. A nemcsak testileg
és lelkileg, de anyagilag is megterhelő
küzdelemsorozat színfoltjai az érte szervezett jótékonysági események. Csütörtökön „Legyen a zene mindenkié”
címmel először szervezett jótékonysági
hangversenyt Sas Dániel a Jászberényi
Ifjú Muzsikusok Alapítvánnyal és a
Jászkerület Nonprofit Kft-vel karöltve
Ricsike gyógykezelésének támogatására.
Az est háziasszonyaként Virágné dr. Juhász-Nyitó Klára köszöntötte
Szatmári Antalné alpolgármester as�szonyt, Nagy András HEB elnököt, a
Jászberényi Tankerületi Központtól
Zsemberi Zoltán igazgatót és Mészárosné Vas Márta szakmai igazgató helyet-

www.jku.hu

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 a rajongókat 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
XI. Jászberényi Könyves Csütörtök
Június 13., csütörtök 9.30
A 90. Ünnepi Könyvhét alkalmából ismét Könyves Csütörtök. Egész napos
programok: Könyvvásár – Fizessen annyit
amennyit Önnek megér, Megbocsátás
napja – késedelmi díj nélkül vihetők vis�sza régen lejárt könyvek, Folyton Folyvást
Folytassa! – közösségi írás, rovásírás, zsákbamacska, ingyenes beiratkozás, kicsiknek
kreatív feladatok és népmese. Részletes
programok: 9.30 Az eseményt megnyitja
Piroska Miklós, a JNSz Megyei Közgyűlés elnöke, 10 órától 16.30-ig Titkok
Könyvtára – irodalmi kalandtúra felnőtteknek, Keresztrejtvény, totó, 13.30-tól
– 16 óráig Titkok Könyvtára 2 fős felső
tagozatos csapatoknak, 17 óra eredményhirdetés. A rendezvény ingyenes!
Fürdő utcai park a Lehel Film-Színház
előtt (eső esetén a Főnix Fészek)
Klubkoncert
– Libikóka 2 in 1 irodalom és zene
Június 14., péntek 21 óra
Libikóka – Kettő az egyben Énekelt versek és sok más, Hrutka Róbert és Grecsó
Krisztián előadásában. Az ismert író és a
népszerű zeneszerző közös estjén anyáink, apáink történetei kerülnek elő. Úgy,
ahogy régen társaságban volt szokás, dalban, mesében elmondva. Zene, irodalom
és színház találkozása az este, új írások és
a szerzők közös dalai, na meg anekdoták,
amelyek nem a sublótba valók.
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 főka-

pitány és Balog Donát helyi képviselő
köszöntője. 18 óra: Jótékonysági batyus
bál, megnyitja Pócs János, a Jászság parlamenti képviselője. 23 óra: bálkirálynő
választás, tombola. Rácz József és zenekara muzsikál. A rendezvény ingyenes.
Tanyamúzeum Portelek
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 2000es 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
2019-es 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 kápolna
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 – Csárdáskirálynő
Június 16., vasárnap 20 óra
A Csárdáskirálynő Kálmán Imre minden
idők legnépszerűbb és legtöbbet játszott
operettje. Több mint száz évvel ezelőtt
mutatták be, de azóta a világ szinte minden pontján énekelték már az operett
dallamait, melyek slágerek lettek. A történet fő szerelmi szálában Edvin herceg
rajong Szilviáért, a pesti Orfeum primadonnájáért, de a társadalmi különbség
elválasztja őket. A családja is ellenzi ezt
a kapcsolatot, és mást jelöl ki számára
arának. Az eljegyzés mégis balul sül el,
hiszen a Stázi sem rajong a frigyért, és az
igazi bonyodalmak csak ezután kezdődnek. Csárdáskirálynő – nagyoperett három felvonásban, élő zenével.
Szabadtéri Színpad
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
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Nyár szele lebben júniusi csendben
A nyári hőmérséklet mellett a kevésbé felhős éjszakákat nappali gomolyképződés, majd
záporok, zivatarok kialakulása követi a héten.
Szombaton egy hidegfront zárhatja le a trópusi
jellegű időjárást, de jelentős lehűlés nem valószínű, marad a nyári idő. Délutánonként akár
30 fok közeli értéket mérhetünk, míg éjjelente is
maximum 10-15 fokkal csökken a hőmérséklet.
Június 8. Medárd napja. A legismertebb
jóslás szerint, ha e napon esik az eső, akkor a
következő negyven napban is esni fog. Ha viszont nem nyílnak meg az ég csatornái, akkor
negyven napos szárazság várható.

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

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

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

június 12. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

június 13. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

június 14. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 10. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 15. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 11. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

június 16. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.
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Azért szép volt, fiúk!
 folytatás az 1. oldalról
Ugyan Kapacina Kevin révén a félidő közepén egyenlítettek a sényőiek
(1-1), de még szünet előtt visszaállította a különbséget a jászberényi gárda. A
Szemere ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt – huszonkettedik bajnoki találatát elérve – Farkas váltotta gólra (1-2).
Szintén ismétlődő momentum volt
az utóbbi hetekben, hogy a második játékrész elején ellép ellenfelétől a JFC,
begyakorolt figuraként a szöglet után
Farkastól visszakapott labdát Süttő lőtte
a hálóba (1-3). Időközben a Szolnoki
MÁV már 2-0-ra vezetett a Sajóbábony
ellen, és miután már egyik találkozón
sem változott az eredmény, megmaradt
a két csapat közötti egyetlen pont különbség.
Sényő-Carnifex FC – Jászberényi
FC 1-3 (1-2)
Nehéz az aktuális összecsapást önmagában értékelni, hiszen óhatatlanul

a „mi lett volna ha…” kezdetű mondatok kerülnek elő. Hiába a legtöbb győzelem (21), a legtöbb szerzett gól (75),
és a messze legjobb gólkülönbség (44),
az a fránya egy pont különbség megmaradt. Hogy mikor és hol lehetett
volna meg, arról még talán sok szó esik,
de az ilyenkor természetes csalódottság

mellett rengeteg pozitívum is felsorolható a jászberényi csapat szerepléséről.
A részletesebb értékelést megelőzően
tényként kijelenthető, jobb és eredményesebb futballt láthattak a szurkolók,
mint az eltelt jó néhány szezon során
bármikor. Ilyenkor mondják, erre lehet
építeni.

Fotó: Pesti József

Tisztújítás a Yakuzáknál

repet játszott az Y Ház létrejötte, ami
évek óta tiszta, rendezett, abszolút karbantartott. Az edzésidők időbeosztása
minden alkalommal nagyon pontos, a
fiatalok lelkiismeretesen, fegyelmezetten készülnek a versenyekre, amit a sok
kitűnő eredmény is mutat – tette még
hozzá az egyesületi elnök.
Agócs Tibor szakmai beszámolójá-

ból pedig az tűnt ki, hogy elsősorban
olyan szakmai stáb jött össze, amely
megteremti a folyamatos fejlődési
igényeket. Másrészt pedig hátrányos
helyzetű gyerekeknek is biztonságot
tudnak adni, azaz egy második otthont
teremtenek számukra. Elmondta még,
hogy a legkiemelkedőbb eredményt a
felnőtt Európa-bajnoki címek jelentik
a klub számára, de mögöttük az utánpótlásban mindig ott van a következő
korosztály. Példa erre, hogy sikeresen
applikálták Mező Lilit a felnőtt mezőnybe, és mellette elő van készítve
kilenc válogatott versenyző, akik Prágában az EB-n lépnek majd tatamira.
Csomborné Szegedi Ildikó a pénzügyi
beszámolót terjesztette elő, amiből kiderült, hogy gazdálkodásuk rentábilis.
A beszámolók után következett a
tisztújítás, ami csak néhány helyen változott az előzőhöz képest. Továbbra is
dr. Rédei István a Yakuzák SE elnöke.
Alelnök, szakmai vezető Agócs Tibor.
Elnökségi tag továbbra is Fülöp Roland.
A számvizsgáló bizottságot Soós András
vezeti, tagok Borics-Simon Orsolya és
Előhegyi Zoltán. A fegyelmi bizottság vezetője pedig Agócs Zsófia, akinek munkáját Fazekas István segíti majd.

és edzőjükkel, Hamar Lajossal.
Birkózás. Laky Levente a magyar
válogatott színeiben Dunaszerdahelyen
vett részt a Csallóközi Nagydíjon, ahol
a 80 kg-os súlycsoportban első helyezett lett. E mellett a csapatbajnokságot
is ők nyerték.
Asztalitenisz. A bajnokság utolsó játéknapjának eredményei: NB
III: Kecskeméti Sp.SK és KT I. –

NGS-UNION Jászberényi ASE 12:6.
Megyei I. osztály: Újszászi VVSE –
NGS-UNION Jászberényi ASE 9:9 és
Jászárokszállás VSE – NGS-UNION
Jászberényi ASE 7:11. Városunk mindkét csapata befejezte a bajnoki küzdelemsorozatot. Az NB III-as gárda a 2.
helyen végzett a bajnokságban, a megyei I. osztályban szereplő együttes pedig első helyezett lett.

A Yakuzák Sport Egyesületnél lejárt a
tisztségviselők megbízása, így május
29-én tisztújító gyűlést hívtak össze.
Az Y Házban megtartott ülésen ismét
négy évre kaptak bizalmat a megválasztott tisztségviselők.
Ács Tibor
Agócs Tibor, a Yakuzák Se szakmai
vezetője ezúttal, mint levezető elnök
nyitotta meg a tisztújító közgyűlést. A
megszavazott napirendi pontok után
dr. Rédei István, az egyesület elnöke
beszámolójában kiemelte: a klubban
folyó munkájukat tükrözi, hogy hazánkban, a kyokushin karate nagy családjában legeredményesebb egyesület a
Yakuzák. Azt is hangsúlyozta, hogy az
Y Ház megépítése nemcsak az eredményességet növelte, hanem a közösségépítés is magasabb szintűvé vált.
– Ma már sokkal erősebb közösség
van jelen és nagyon sok gyerek választja ezt a sportágat. Látják a lehetőséget,
hogy sikeresek tudnak lenni, sokkal
többet kapnak annál, mint a sport.
Kapnak egyfajta gondolkodásmódot,
olyan mentális erőt, ami az életben is
sikerre vezetheti őket. Ebben óriási sze-

Rövid hírek

Női labdarúgás. A Pest megyei 3/4
pályás női labdarúgóbajnokságban a
Jászberényi FC Tóalmás együttesét látta
vendégül vasárnap. A tabella 2. helyén
álló vendégcsapat már a 7. percben vezetést szerzett. Ez az eredmény megmaradt a szünetig, sőt a másodikban is egy
jó darabig, aztán a berényi lányok a 65.
percben Hajas Edina révén egyenlítettek, így 1-1-es döntetlennel zárult az
utolsó hazai mérkőzésük. Június 2-án
vasárnap lejátszották utolsó mérkőzésüket is Gyöngyösön, ahol 2-1 arányú
vereséget szenvedtek, így a Jászberényi
FC női labdarúgócsapata az 5. helyen
végzett a Pest megyei bajnokságban.
Kempo. Május utolsó hétvégéjén
rendezték VI. Budakeszi Kempo Kupát,
ahol a Jász Karate Kempo klub versenyzői is tatamira léptek. Németh Ádám
Lehel 3 arany és 1 ezüstérmet szerzett.
Klubtársa Prodan Miklós Csaba pedig
egy arany és 2 bronzérmet tehet a vitrinbe. Görög Péter Károly 2 bronzérmmel,
Major Loránt Rómeó pedig 1-1 ezüst és
bronzéremmel tért haza csapattársaival

Fotó: Pesti József

