Dübörögtek a Tankok

Keddtől ideiglenes helyen a piac

A jubileumi évét ünneplő Tankcsapda
rock-banda zenészei adtak nagysikerű
koncertet a Szabadtéri Színpadon.
Tudósítás a 9. oldalon

Június 25-től már az új, ideiglenes helyszínen
várja a vásárlókat a piac. A csarnokot
várhatóan tizenegy hónapig építik.
Írás a 8. oldalon

Nagyoperett a nyári színházban

A Déryné Deszkáin nyári színházi sorozat első
előadását, Kálmán Imre Csárdáskirálynőjét
láthatta a közönség.
Cikk a 11. oldalon
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Jászberény város lapja

Az olvasás szeretetének átadása

A Tutti-Bau Kft. ügyvezetője, Szatmári
Gyula jóvoltából egymillió forint értékű nagyfrekvenciás vágóeszközzel gazdagodott a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház gasztroenterológia osztálya. Az
átadóra ünnepélyes keretek között, június 12-én került sor az intézményben.

Jászberény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete június 12-én, szerdán tartotta a soron következő ülését,
melyen többek között tárgyalták a
kiegyensúlyozott tájékoztatást segítő
média-munkacsoport megalakulását.

Kazsimér
A megjelenteket Sinkó-Káli Róbert kórházigazgató tájékoztatta az
előzményekről, miszerint a Tutti-Bau
Kft. ügyvezetője a Jászság Egészségéért
Alapítványon keresztül kereste meg az
illetékeseket egy új orvosi eszköz felajánlásával. A nagylelkű szponzorációt illetően az igazgató elmondta, egy
újabb civil szférából érkező támogatásnak örülhetnek, mely előrelépés a
kórház életében. Úgy véli, az ilyen hozzájárulások elsősorban a szakorvosok
műhelyének elismerését jelentik.
Az ötlet megvalósításában Szatmári
Antalné alpolgármester vállalta a kapcsolattartó szerepét, vele egyeztetett
elsőként Szatmári Gyula az adományozás gondolatáról, hogy biztosan olyan
műszer kerüljön a kórház tulajdonába,
melyre nagy szükség van.
Dr. Gáll János osztályvezető főorvos
köszönőbeszédében megerősítette, a
legmegfelelőbb helyre került az eszköz,
ugyanis a napi forgalomban lévő vágóberendezésüket még 1985-ben gyártották, így a jövőben biztonságosabban, a
tervezhető szövődményeket csökkentve
tudják végezni munkájukat.
folytatás a 2. oldalon 

Munkatársunktól

A kortárs magyar irodalom legnagyobb ünnepe kezdődött meg múlt
héten a 90. Ünnepi Könyvhéttel.
Jászberényben ennek kapcsán tizenegyedik éve rendezték meg a Könyves
Csütörtököt június 13-án, a Lehel
Film-Színház előtti parkban.
Szabó Lilla
Az olvasás örömét és népszerűsítését célzó rendezvény idén három napot
ölelt fel városunkban. Szerdán délelőtt
a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
felkérésére a Jászberényi Városi Könyvtár adott otthont a Könyvhét meg-

Közösségi gazdálkodás
a Neszűrben
Sajtótájékoztatót tartott Szabó Tamás polgármester június 13-án, délelőtt
a Neszűr 3. dűlőjében található szolgáltató pontként és közösségi kertként
funkcionáló telken. A városvezető az itt folyó közösségi termelési programról
tájékozódott, megtekintette a családok által művelt fóliasátras konyhakerteket, majd az önkormányzat távlati terveit ismertette.
Demeter Gábor
Jászberény önkormányzata öt esztendeje, a hátrányos helyzetben lévők segítését, életkörülményeik javítását célzó

Sport,
országzászló,
média-ügyek

komplex telep-programokkal és számos
egyéb pályázati lehetőség kihasználásával fejleszti a városi szegregátumokat,
elsősorban a Neszűr területét.
folytatás a 2. oldalon 

nyitójának. A megtisztelő házigazda
szerepre többek között azért volt érdemes könyvtárunk, mivel a megyében
egyedülállóan rendelkezik Minősített
Könyvtár elismeréssel, valamint itt
működik az ország egyik legimpozánsabb Népmesepontja. Ennek bemutatására Szatmári Antalné alpolgármester,
dr. Horváth László a megyei múzeum
igazgatója és Czakóné Gacov Katalin,
a szolnoki könyvtár igazgatójának köszöntője után került sor. A programon
a megyéből érkezett könyvtárosok vehették szemügyre az intézmény enteriőrjét, működését, az elmúlt évek fejlesztéseit, amelyekkel megyei szinten is

Szívósabbak
az idei szúnyogok
A nyár beköszöntével nemcsak a
napsütéses órák száma, hanem a szúnyogok is megszaporodtak. Hétfőtől
folytatódott a városban az irtásuk,
melynek kapcsán Gál Lászlót, a Pretox
Kártevőirtó Kft. ügyvezetőjét kérdeztük az aktuális szúnyoghelyzetről.
szabó
A hét elején a Jászberényi Vagyonkezelő
és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. megbízásával földi melegködképzéses technológiával
és légi kistérfogatos ULV technológiával
folytatódott a szúnyoggyérítés. A vegyszeres
irtás emberekre, növényekre és melegvérű
állatokra egyáltalán nem jelent egészségügyi
kockázatot, viszont száraz területen kiváló a
vérszívók ellen. – Nagyobb baj a belvizekben
a lárvákkal van – tudtuk meg a szakértőtől,
aki elmondta, hogy a lárvairtó szereket nehezebb az erdőkben a felgyülemlett vizekbe juttatni és sajnos, ha sikerül is, csak egy
bizonyos lárvastádiumot pusztít el. Ennek
következtében a kikelő lárvák miatt többször is meg kell ismételni a földi, illetve a légi
szúnyogirtást, melyet várhatóan július elején,
valamint július végén tesznek meg.
folytatás a 2. oldalon 

jó példával járnak elől.
Másnap reggelre a már hagyományos Könyves Csütörtökhöz készülődtek a könyvtár munkatársai a mozi
parkjában. Kovács Péter könyvtárigazgató röviden köszöntötte a megjelenteket, és átadta a szót Piroska Miklósnak,
a Megyei Közgyűlés elnökének – A
legfőbb üzenete ennek nem lehet más,
mint a felnövekvő generáció tudásiránti vágyának szolgálata – mondta, majd
háromgyermekes édesapaként büszkén
osztotta meg, hogy idősebb gyermekei
örömmel vesznek kézbe akár több száz
oldalas regényeket is.
folytatás a 10. oldalon 

Szabó Tamás Jászberény polgármestere köszöntötte a képviselő-testület
13 megjelent tagját, valamint a helyi
média munkatársait. A határozatképes
létszámmal megjelent testület rövidesen
teljessé vált, 15 főre bővült, majd a két
ülés közötti események tájékoztatásával
megkezdődött a közös munka.
A hozzászólások témakörben Gedei
József intézett kérdéseket a polgármesterhez a legutóbbi lakossági fórum kapcsán. Szabó Tamás válaszában elmondta,
hogy a Szent István körúti ivóvízvezetékek rekonstrukciójára készült tervezet a
bicikli út megépítése miatt, ugyanakkor
a kerékpárút fejlesztése lekerült a napirendről, hiszen ez az ott található platánfasor megcsonkításával járna, hasonlóan az ivóvíz hálózat felújításához, ami
így szintén további átgondolást igényel.
A képviselő másik felvetésére reagálva a
polgármester elmondta a lakossági fórumon egy lakóval kialakult incidens
kapcsán tartja magát az ott elhangzott
véleményéhez. Balogh Béla a külföldi
munkások lakhatási ügye, illetve a járdák és utak felújítása után érdeklődött.
folytatás a 3. oldalon 

A vezetőedző marad
A kosárlabda szurkolók bizonyára értesültek már róla, hogy a Jászberényi
KSE leköszönő elnöke, Gulyás Csaba
már csak egy szűk hónapig marad hivatalában, de megígérte vezetőtársainak, hogy ez idő alatt is tevékenyen
részt vesz a munkában.
ács
A legfontosabb feladat végre is lett hajtva, azaz megvan a felnőttcsapat edzőpárosa.
– Folyamatosan tárgyaltunk Nikola
Laziccsal, akivel sikerült megállapodnunk,
így a 3. évadját kezdheti meg a klubnál,
valamint marad segítője, a másodedző Lo
Elhadji Malick is. Most, hogy az edzőpáros megvan, először a magyar játékosokkal
tárgyalunk. Úgy látom, hogy 2-3 játékosnál van hajlandóság a maradásra, viszont
a légiósok esete már sokkal nehezebb. Az
idei jó szereplés miatt nyilván nem tudjuk
mindannyiukat megtartani. Remon Nelsonnal – aki mint ismert, sokáig sérült volt
– Lazics mester már felvette a kapcsolatot.
Annyit tudtunk meg róla, hogy egészséges
és a nyári kosárlabda szezonban szeretne
játszani. Természetesen az ott tapasztaltak
alapján folytatjuk majd vele a tárgyalást –
mondta el Gulyás Csaba.

Mivel Nikola Lazics hazautazott
Szerbiába egy rövid pihenőre, így vele
nem tudtunk beszélni, viszont lánya,
Jovana Lazics – aki Magyarországon él és
szinte minden kosárlabda mérkőzésen itt
volt – annyit mondott, hogy édesapja és
édesanyja is nagyon megszerette a várost,
jól érzik magukat, így továbbra is szívesen
maradnak Jászberényben.
Egyelőre annyi tudható még, hogy
Czirbus József az NB I/B-s HOYAPannon Veszprém Egyetem csapatához
igazolt, amely a B-csoport döntőse volt.

Fotó: Gémesi Balázs
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Adomány a kórháznak Közösségi gazdálkodás a Neszűrben

 folytatás az 1. oldalról
„Ilyenkor az ember örvend, és érvénybe
lép a mondás, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad.
Olyan helyzetben vagyunk egészségügyi intézmények, hogy a segítség
jól jön, legyen az kisebb
vagy nagyobb volumenű. Köszönöm az osztály
nevében, és elsősorban a
jászsági betegek nevében,
mert az ő egészségüket
fogja szolgálni. Köszönetem alpolgármester as�szonynak is szól, mindig
egy kicsit őrangyalnak
érezzük a szárnyai jelenlétét, és ezentúl is számítunk a támogatására.” – fejezte ki háláját a főorvos,

majd a rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult.

 folytatás az 1. oldalról
A szociális program egyik legfontosabb célja egyfajta önfenntartás,
az önellátás egy bizonyos szintjének
biztosítása, hogy fejlesszék az érintett
családok öngondoskodási képességét.
2016-óta zajlik közösségi gazdálkodás
a Neszűr 3. dűlőjének egyik telkén. A
közösségi kertben megtermelt zöldségeket a programban résztvevők saját
háztartásukban használhatják fel. Az
ezen túl keletkező többletet a városi
intézmények konyhái vásárolják meg,
bevételhez juttatva ezzel a fóliákban
gazdálkodókat. Ebben az esztendőben
mindezek mellett negyven különböző
fajta gyümölcsfát is telepítettek a területen, hogy tovább szélesítsék a termelési lehetőségek körét.
Gáspár Csaba projektkoordinátor
ismertette, hogy a termelő infrastruktúra már a korábbi évek nyertes pályázataiból rendelkezésre állt, a kiültetett
palánták az előző év bevételéből lettek
beszerezve, így elmondható, erre az
évre önfenntartóvá lett a gazdaság. A
programban résztvevők munka után
tudják gondozni az öntözőrendszerekkel is felszerelt fóliasátrakban nevelt
növényeket. Jelenleg tíz család munkáját segíti mezőgazdasági szakember,
a lemorzsolódás megakadályozására a
Helyet! Alapítvány munkatársai dolgoznak együtt a résztvevőkkel.
A családok helyzetének változásához a munka teremti meg az alapot –
jelentette ki Szabó Tamás polgármester,
amikor a közösségi kertek gondozására
vállalkozókkal találkozott és megtekintette fóliasátraikat. A továbbiakban elmondta: az itt dolgozókat folyamatban

kell támogatni, hogy a terv alapvető
célját elérje. Éppen ezért a képviselőtestület hosszú távon gondolkodik a
program folytatásáról és keresi a további lehetőségeket, melyhez pályázati
támogatást és önkormányzati forrást
egyaránt igénybe vesznek majd.

A szociális földprogram mintájára a
város önkormányzata együttműködési
megállapodást kötött az érintettekkel,
melyben rendelkezésükre bocsájtja a
termeléshez szükséges eszközöket. A
látogatás zárásaképpen ezen okiratokat
látta el kézjegyével a városvezető.

Szívósabbak az idei szúnyogok

 folytatás az 1. oldalról
A beavatkozás több hivatalos szervezetnél előzetes egyeztetéssel történik.
Az irtás függ az időjárási viszonyoktól,
mivel esőben és szélben hatástalan a folyamat.
Gál László lapunkkal azt is megosztotta, hogy habár úgy tűnhet, idén
kritikus a szúnyoginvázió, korábbi csapadékos években is volt példa hasonló
helyzetre. Hozzátette, ritka az ilyen év,
amikor a csapadékos időt nagy meleg

Felhívás tüdőszűrő vizsgálatra
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján

Jászberényben
2019. július 8-tól 2019. augusztus 15-ig
tüdőszűrés lesz.
Ezen az időszakon belül a szűrés ideje:

hétfőn és szerdán 12-17 óráig,
kedden, csütörtökön és pénteken 8-13 óráig.
Utolsó szűrés napján, 2019. augusztus 15. csütörtökön 8-12 óráig.

A szűrés helye:

Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézmény
Jászberény, Lehel vezér tér 6. (Bejárat a Galamb utca felől.)
Kérem, a társadalombiztosítási igazolványát (TAJ kártya),
személyazonosító igazolványát és lakcím kártyáját
a szűrésre vigye magával!
Felhívom szíves figyelmét, hogy a szűrés a 40. életévüket betöltött
személyeknek térítésmentes, ajánlott a dohányzó személyek részére!
A 40 év alatti lakosoknak a vizsgálat térítésköteles, továbbá a szűréshez
szükséges a foglalkozás egészségügyi szakorvos által kiállított beutaló is.
Kiskorú személy vizsgálatára szülői beleegyező nyilatkozat alapján kerülhet
sor. A szűrés díját (1.700 Ft) postai csekken kell befizetni. A csekk kiadására
beutaló alapján kerül sor. A vizsgálatra vonatkozó részletes tájékoztatást a
szűrés helyén kapja meg.
Kérem, hogy egészsége, a tüdőbetegségek, illetve a szív- és
érrendszeri betegségek megelőzése, korai felismerése érdekében
a szűrővizsgálaton szíveskedjék megjelenni.
Jászberény, 2019. június 6.

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

Megtört szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

VELKEI GABRIELLA,
a jászberényi postahivatal
nyugalmazott vezetője,

életének 97. évében
2019. 06. 15-én elhunyt.
Temetése 2019. 06. 26-án 9 órakor
az Újtemetőben (Sírkert utca) lesz.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

követi, ennek hatására
szaporodtak el a kellemetlen rovarok. Arra
a kérdésünkre, hogy
mennyire igazak a hírek, miszerint a változó
időjárásnak köszönhetően trópusi szúnyogfajok telepedtek meg
hazánkban, megnyugtatásul elmondta, hogy
nincs szó különleges
fajokról. – Egy-egy
trópusi szúnyoggal lehetett találkozni délen, Pécsett vagy a
repülőtéren a nagyfokú mobilitás miatt, de ha ilyet észlelnek a szakértők,
rögtön megkezdik a szükséges eljárást.
A mérsékelt kontinentális éghajlat miatt annyira hideg van télen, hogy ezek
a fajok nem tudnak itt elszaporodni –
részletezte Gál László.
A lakosság szintén tud tenni a szúnyogokkal szemben, többek között
úgy, hogy rovarirtó szerrel permetezik

Emlékezünk

DALOCSA
MÁTYÁSNÉ

a fákat, tujákat. Azzal is sokat tehetünk
a szúnyoginvázió ellen, ha környezetünkben odafigyelünk a lappangó
vizekre, fölöslegesen vizet tartalmazó
csöbrökre, dézsákra. Hatásosnak bizonyulnak a szúnyog elleni spray-k és
krémek, melyek egy adott ideig képesek távol tartani a vérszívókat. A csípések egyébként nem jelentenek veszélyt
az emberi szervezetre, pusztán kellemetlen viszkető hatásuk van.
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
szeretett férjem, édesapánk és
nagypapánk

szül: Kisbalázs Mária
(1929-2019)
temetésén megjelentek és
mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet
Dr. Básti Mária háziorvosnak,
az IUSTA Temetkezési Vállalat
dolgozóinak valamint
a Szent Ferenc Szociális Intézet
házi gondozójának.
A gyászoló család

Terenyi Lászlóné
szül.: Kocza Ilona (1927 - 2014)

halálának 5. évfordulójára
"Úgy mentél el, mint a madár,
elköszönni már nem tudtál.
Tied a csönd, a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom."

Három leányod és családjaik.

Sárközi György
(1940 - 2019)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Szerető feleséged,
gyermekeid, unokáid
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3. oldal

Sport, országzászló, média-ügyek
 folytatás az 1. oldalról
Utolsó felvetésként javasolta – látva
a Hősök napi megemlékezés színvonalát –, hogy a későbbiekben is katonai
egység emelje a rendezvény fényét. Polgármester szerint egy adott társasháznak vannak jogai, mellyel élhetnek a
lakók, ugyanakkor az önkormányzat is
megteszi a szükséges lépéseket. Ennek
előszobája a közös megbeszélés, melyre
június 18-19-én kerülhet sor a kontakt személyekkel. A gyalogátkelőhelyek vonatkozásában elmondta, hogy a
Szelei út és Kórház út sarkánál korábban lámpát helyeztek el, és a hasonló
zebráknál is szerepel a tervek között
ugyanilyen jellegű műszaki megoldás.
A kátyúkról elmondta, hogy folyamatban van a felmérésük és javításuk is.
A Hősök napját illetően polgármester
egyetértését fejezte ki, és hangsúlyozta,
hogy már beszélt róla az illetékesekkel,
így nem kizárt, hogy hasonló témájú
rendezvényeknél is beillesztik a programba a Honvédség felvonulását.

Beszámolók
Az átruházott hatáskörben hozott
döntések megszavazása után következtek a beszámolók, melyben elsőként a
Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló pontot tárgyalta a testület. A HEB által – korábbi
gyakorlatát követve – 2018. március
1. napján a jászberényi sportszervezetek 2018. évi éves működésének, tárgy
évi sportrendezvények szervezésének
és a városi sportlétesítmény használat
támogatására három kategóriában került sportpályázat kiírásra. Működési
célú sporttámogatásra nyolcmillió forint, sportrendezvény támogatásra az
I. fordulóban kétmillió forint, sport-

létesítmény igénybevételi támogatásra
hatmillió forint keretösszeg állt rendelkezésre, és került felhasználásra. A három pályázati kategóriára 21 jászberényi
sportszervezet és további hat JSE szakosztály nyújtott be pályázatot, összesen
35.463.860 forintos támogatási igén�nyel. A pályázat keretében összesen 16
millió forint támogatásban részesültek
a pályázó jászberényi sportszervezetek,
melyek között – a teljesség igénye nélkül – megtalálhatóak a harcművészettel
és önvédelemmel foglalkozó szervezetek épp úgy, mint az amerikai focit, a
baseballt, az asztaliteniszt, a triatlont, a
társastáncot, vagy éppen az amatőr rádiózást képviselő sportegyesületek.
A sportpályázat második fordulójában, 2018. augusztus 1-én kiírt pályázat a jászberényi sportszervezetek
sportrendezvényeit kívánta támogatni.
A Bizottsághoz az egymillió forintos
keretösszegre 11 szervezet 13 pályázata 3.580.000 forintos támogatási
igénnyel érkezett be. Két szervezet két
rendezvény támogatására is pályázott,
ami jogilag nem megengedett, így az ő
egyik pályázatuk érvénytelen volt. Hat

esetben született támogató döntés, melyek vonatkozásában a teljes rendelkezésre álló egymillió forintot odaítélték.
Nagy András szóban mondott köszönetet a közreműködőknek és Bobák Nóra
bizottsági titkárnak, az anyag összeállítójának. Javasolta, hogy a továbbiakban a bajnoki szezon végén készítsék
az értékelést, majd örömét fejezte ki,
mivel kifejezetten eredményes évet
tudhatnak maguk mögött a sportolók.
Gedei József képviselő az úszásoktatással kapcsolatban tette fel kérdéseit
arra vonatkozóan, hogy az uszoda új
működtetőjénél lesz-e változás az árakat illetően, illetve megmaradnak-e a
meglévő kedvezmények. A kérdésben
Horgosi Zsolt, a J.V.V Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója elmondta, hogy május
30-tól adták bérbe az uszodát és a szerződésben foglaltak szerint nem emelik
a jegyárakat, valamint továbbra is biztosítva lesz az úszásoktatás. Szabó Tamás polgármester hozzátette, az uszoda
új ügyvezetője többször kifejezte szándékát, hogy a meglévő kedvezményeket megtartja, és a lehetőségekhez mérten további akciókkal újít. Balogh Béla
a kültéri sportlétesítmények kapcsán
érdeklődött a pályázatokról. Gottdiener
Lajos jegyző válaszából kitűnt, hogy a
2018-2019-es év TAO támogatásokból
az idei évben a nagy műfüves pálya, a
hátsó füves tartalék pálya újulna meg,
és egy kis műfüves pálya épülne meg,
mindez összesen 190 milliós beruházás. Ebből önrésszel a nagy műfüves
pályát támogatja az önkormányzat.
Egyelőre 72 millió forint hiányzik a
TAO feltöltéshez, melynek pótlásához folyamatban van a szerződéskötés.
A fejlesztésekben a kis műfüves pálya
élvez elsőbbséget, mivel legfontosabb
az utánpótlás versenyeztetése. A nagy

munkára való tekintettel a fejlesztések
elkészülésének dátumát módosítani
fogják, így a munkálatok valószínűleg
jövő június 30-ig készülhetnek el.

Bölcsőde, óvoda
A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról Nagy András elmondta, hogy külön
öröm számára látni az óvodákkal, a
védőnői szolgálattal és a szülőkkel kiépített jó kapcsolatot. A beszámolóban
feltűntetett működtetéshez és a kiemelt
szakmai célokhoz sok sikert kívánt a
képviselő. A dokumentumban az előző
évek statisztikáját is láthatjuk, melyből
kitűnt, hogy 2018-ban a gondozott
várandósok száma 348 volt. Ugyan
ebben az évben 223 csecsemő született
élve, ami az előző évhez képest 16 babával kevesebb. Ilyen alacsony születési
számra legutóbb 2012-ben volt példa.
A szakmai beszámolót 15 egybehangzó
igennel fogadták el.
A következőkben a Jászberény Város
Óvodai Intézményének 2018/2019. évi

szakmai tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta a testület, melyhez Beszteri
Éva intézményvezető fűzött szóbeli kiegészítést. A dokumentáció leadása után
június 5-én került sor a környezetvédelmi világnap megszervezésére, valamint több díjátadóra is, melyről külön
beszámolt a Központi Óvoda vezetője.
Ferencvári Csaba megköszönte a kiváló
munkát, majd a nagy kánikulára való
tekintettel érdeklődött, hogy a gyerekek
napfény elleni védelme mennyire biztosított az udvaron, illetve az épületben a
keletkezett hő miatt. Beszteri Éva megnyugtatásul elmondta, hogy legtöbb
óvodában árnyékot adnak az udvarok
fái, a Központi Óvoda új jellege miatt
még nem nőttek meg a kiültetett fák, de
árnyékolókkal orvosolják a problémát.
A benti hőmérséklet kezelése még várat
magára, de kilátásban vannak különböző megoldások.
Az anyagot egybehangzóan elfogadta a testület, majd az Előterjesztés
Jászberény Város Óvodai Intézménye
óvodavezetői pályázat elbírálásáról hoztak döntést. A Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezetőjévé (magasabb vezető) 2019. augusztus 16-tól
2024. augusztus 15-ig terjedő időszakra az eddigi vezetőt, Beszteri Évát bízta
meg a testület.
A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról szintén
szavaztak a képviselők. Az Alapító Okirat módosítását az intézmény székhelye címének megváltozása indokolja.
Ezt követően szintén az előbbi szervezetek szakmai programjáról, valamint
Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról döntöttek a városatyák.
Kérelem érkezett az önkormányzathoz a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú
Alapítványa támogatására, melynek
kapcsán Nagy András kiemelte, hogy
lehetőségekhez mérten az eddigi években is támogatták a felnőtt tűzoltók
versenyzését, akik mindig eredményesen szerepeltek. Idén a bajnokságon
való részvételhez a kuratórium elnöke,
Fózer Tibor a csapatok nevében a kérelemben foglaltak szerint 200.000 forint
összegű támogatást kért. Nagy András
elmondta, a HEB 150 ezer forint támogatást javasol, mivel 30 tűzoltó venne részt a versenyen és személyenként
5000 forint támogatást adnának. Az
előterjesztést 15 igennel fogadták el.

Média munkacsoport
Következő napirendi pontban tárgyalták a Kiegyensúlyozott tájékoztatást
segítő média-munkacsoport megalakításáról szóló előterjesztést. Szabó Tamás
kiegészítésként elmondta, hogy az elkövetkezendő aktívabb időszak miatt született meg az a döntés, hogy a helyi média segítése céljából egy munkacsoport
felügyelje a megjelenő tartalmakat. A
munkacsoport vezetésére a helyismereten túlmenően, a témákra való széleskörű rálátása és szakmaisága miatt Szentesi
Zöldi Lászlót javasolta a polgármester.
Gedei József kérdésében firtatta a munkacsoport megalakulásának okát, amit
nem lát indokoltnak, hiszen választások
eddig is voltak. A sajtó szereplőinek véleményéről érdeklődött, illetve jogi összefüggésben a jegyzőt kérdezte. Szabó Tamás szerint a média-munkacsoportnak
áttekintő, kontrolláló, illetve tanácsadó
szerepe lenne a különböző indulatok kiküszöbölése érdekében. A kérdéskörben
az írott- és elektronikus sajtó, valamint a
rádió és a televízió érintett, melyek vezetői pozitívan fogadták az előterjesztést.
Gottdiener Lajos jegyző törvényes-

ségi szempontból semmi kivetnivalót
nem talált a média-munkacsoport
megalakítását illetően.
Balogh Béla szintén kérdéseket
vetett fel a kijelölt tagok és a vezető
szakmaisága kapcsán. Szabó Tamás
szerint a munkacsoport működésével,
a benne szereplő tagok munkájával
kapcsolatban felesleges előzetes prekoncepciókat megfogalmazni. A munkacsoport véleménye, kontrollja segítőszándékkal történik, amely hozzátesz a
valóságnak megfelelő tartalmak médiába kerüléséhez.
Gedei József megfogalmazása szerint
a sajtónak saját felelőssége a lakók korrekt tájékoztatása, amelynek megítélésre
nincs lehetőség, mert a városvezetés ezzel beavatkozna a sajtószabadságba. Budai Lóránt csatlakozott az előtte szólókhoz, hangsúlyozta, hogy a helyi média
minden felületén többségében Fideszes
anyagok jelennek meg. A képviselő úgy
vélte jó ötlet a felügyelőbizottság, a kivitelezés viszont nem, mivel a kiegyensúlyozottság nem fog megtörténni a többségében fideszes tagok miatt.
A személyes érintettség miatt Szentesi Zöldi László szólalt fel, aki kiemelte, hogy a felügyelet a Jászberényt
érintő témákra vonatkozik, ezért elszomorító ennek politikai hangvételt adni.
– Nem politikai szándék, hanem közérdekű feladat az, hogy a jászberényi sajtó résztvevői érintkezzenek, beszélgessenek egymással – mondta, majd azzal
folytatta, hogy ez a grémium nyitott az
ellenzék számára is, és reméli, hogy a
párbeszéd működni fog. Az előterjesztést 10 igen, 4 nem és 1 tartózkodással
fogadta el a testület.

Országzászló állítás
Ezután az Országzászló állításával
kapcsolatos döntés meghozatalára került sor. Az úgynevezett Országzászló
Mozgalmat Urmánczy Nándor hirdette meg 1925-ben. A két világháború
között az egész országban közel ezer
helyen állítottak fel ilyen emlékművet,
azonban a II. világháború után a többségüket lerombolták. Helyreállításuk,
illetve újak állítása az 1990-es években
kezdődött el. 2020. június 4-én a trianoni döntés 100. évfordulója alkal-

mából a polgármester kezdeményezi az
országzászló avatását, mellyel egyszerre
tudnának hitet tenni a nemzeti összetartozás eszméje mellett, és méltó módon emlékeznének meg történelmünk
legjelentősebb gyásznapjáról.
Balogh Béla hozzászólásában kifejtette: az országzászló felállítása megosztottsághoz vezetne. Budai Lóránt
támogatását fejezte ki az előterjesztéssel
kapcsolatban, Tamás Zoltán képviselő
pedig megjegyezte, hogy az országzászló az egységet képviselné, ezért felháborítónak tartja Balogh Béla képviselő
ellenvetését. Juhász Dániel korábbi tapasztalatait felelevenítve adott hangot
aggodalmának az országzászló esztétikusságát, illetve elhelyezését tekintve. A
testület megszavazta az előterjesztést. A
képviselők végezetül több ingatlan bérbeadásáról, illetve üzleti vagyonná történő átminősítéséről döntöttek.

Napirend után
A napirenden kívüli felszólalásoknál Bobák Zsolt a szúnyoginvázióra tett
panaszt, és érdeklődött az irtásról valamint annak közzétételéről újságunkban. Horgosi Zsolt elmondta, hogy
június 17-19 között lesz szúnyoggyérítés, amelyről a Jászkürt Újság múlt heti
számában tájékoztatást adtunk.
Budai Lóránt az Ady Endre úton
évek óta épülő háznál lévő kutyák miatt érdeklődött, melyek rettegésben
tartják a járókelőket. Dr. Gottdiener
Lajos jegyző folyamatban lévő hatósági ügyekről nem adott tájékoztatást,
de általánosságban elmondta, hogy a
jegyző állatvédelmi hatósági feladatokkal van felruházva. Továbbá feladatai
között szerepel, hogy a tulajdonost
kötelezze arra, hogy a kutyák ingatlan
területén való tartását biztosítsa. Erre
az állattartót már kötelezték, ha nem
hajtja végre a kötelezést, akkor a NAV
mint végrehajtó szervezet fog eljárni. A
hivatal a szükséges lépéseket megtette,
ezen túlmenően az Állategészségügyi
Hatóságnak van lehetősége arra, hogy
állatorvosi szakvélemény alapján a kutyákat veszélyesnek nyilvánítsa. Ezt
kétszer kérvényezte az önkormányzat,
viszont az Állategészségügyi Hatóság
nem ítélte veszélyesnek az állatokat.
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Nevelés a fenntarthatóságért
Városi Zöld Diákparlament az iskolakertben címmel hirdettek szakmai
napot a Szent István Körúti Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskola helyszínén
június 6-án. A tanulói delegációk bemutatkozását követően sor került az
újonnan épített üvegház ünnepélyes
átadójára.
Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra képriportja

Hazánkban elsőként Jászberényben
alakult meg a Zöld Diákparlament,
melynek célja, hogy már gyermekkortól megadasson a cselekvés lehetősége,
és a fiatalok együtt tehessenek szülővárosuk fenntartható fejlődéséért, a
környezeti kultúra megóvásáért. Hagyománnyá vált, hogy a diákparlament
küldöttjei éves beszámolóval készülnek
a parlamenti munkában részt vevő öko
intézmények tanulóinak és nevelőinek.
A találkozóra meghívott delegációk
ez alkalommal a Szent István Körúti
Gyógypedagógiai általános iskolában
gyűltek össze, hogy röviden ismertessék
az előző beszámoló óta eltelt időszak
során végzett tevékenységüket.
A prezentációkat a Szent István
Sport Általános Iskola és Gimnázium
hetedik osztályos tanulója, Németh
Hanna nyitotta. A sportiskola diákjai
tavaly óta a börzsönyi ökotáborban,
sasközponti foglalkozásokon és az országos TeSzedd! akción sajátították el a
környezettudatos szemléletet. A világnapokhoz kapcsolódva a tanítási órák
az adott ünnep témájával színesedtek,
de a Fenntarthatósági Témahét jóvoltából több napot is szenteltek a környezetvédelmi érdekességeknek. A Hortobágyi Vadasparkban szürkületkor
csodálták a darvak vonulását, szemétgyűjtési akciókat, egészségnapot szerveztek. A világhírű természetvédelmi
területet, Ipolytarnócot is meglátogatták, ahol vezetett túra alkalmával lehetőségük nyílt megtekinteni a nevezetes
ősmaradványokat.
Másodikként az Apponyi Albert
Általános Iskola és AMI ismertette természetvédelmi koncepcióját. Az intézmény tanulói egész évben törekedtek
a víz- és energiatakarékosságra, külön
gyűjtöttek használt elemeket, takarítási akciót, hulladékgyűjtést hirdettek.
Az országos Sas napot természetesen a
Sasközpontban töltötték, ugyanakkor
az intézmény falai között is helyet kapott az öko nevelés a szakköri foglalkozásokon, osztályfőnöki órák keretében,
környezetvédelmi világnapok kapcsán
lebonyolított műhelymunkával. Az
iskola udvarán létrehozott Vásárhelyi
emlékparkot virágültetéssel, füvesítéssel tették otthonosabbá. A nagy természettudós emléke előtt tisztelegve
internetes vetélkedőre invitálták a tanintézmények csapatait, a megmérettetés döntője az Apponyiban zajlott.
Végezetül a Szent István Körúti
Iskola következett. A Vásárhelyi díjjal
kitüntetett intézmény évek óta tagja
az Országos Iskolakert Hálózatnak, és
a Jászberény Város környezetvédelmi
díjat is elnyerték hiteles környezetvédő
munkájukért. 2019-ben a Fenntarthatósági Témahét kapcsán meghirdetett
TeSzedd! hulladékgyűjtő versenyen
Jász-Nagykun-Szolnok megye legaktívabb iskolája, valamint Magyarország
öt legaktívabb iskolájának egyike címben részesültek. Az iskolakertben gyümölcsfa csemeték, sziklakert, veteményesek és magaságyások hirdetik az itt
tanulók példaértékű szemléletét. Minden évszaknak megvan a maga környezettudatos feladata. Ősszel tájjellegű
magokat gyűjtenek, komposztálják az

utcai platánsor lehullott faleveleit és
kikerülnek az ablakokba a kreatív töklámpások. Télen készül a kerti naptár
és elindul a tervezés folyamata, februárban babakukorica ölt testet csuhéból,
majd az ágyások beosztására is sor kerül. A zöld tanórák keretében a gyerekek olyan fontos gyakorlati ismereteket
sajátítanak el, mint a komposztálás, a

csírázás, a palántanevelés
vagy a trágyázás folyamata.
A kertben szedett paprika a
tízórais tányérokra kerül, a
szülők pedig örömmel fogadják a saját termesztésű,
ajándékként hazavitt káposztát, karalábét, sárgarépát.
A mozgalmas fotókkal teletűzdelt előadásokat
követően Sas István, Kardos Orsolya valamint Agócs
László vehetett át elismerésül egy-egy meglepetés
csomagot. A gyerekek saját
készítésű ajándéka az intézményért folytatott áldozatos munkáért, az újonnan
elkészült üvegházért érzett
hálát igyekezett kifejezni. A
szakmai nap programja az
intézmény kertjében folytatódott. A frissen átadott
növényházban – mely az Országos
Iskolakert-fejlesztési Program keretében Agrárminisztériumi támogatással,
az Iskolakert Alapítvány szervezésével
épülhetett meg – az iskolák tanulói
ültettek palántákat, majd kóstoló-partival és a Kertünk kincsei című kiállítás
megtekintésével zárult az esemény a
fenntarthatóság jegyében.

Egészségnap a Jászberényi Városi Strandfürdőben
június 22-én (szombaton)
Dr. Buck Rita
reumatológus és

Dr. Czigány Tamás
belgyógyász, diabetológus
közreműködésével.

Június 22-én szombaton
a Városi Strandfürdőben
egészségnapot tartunk,

amelynek keretében egészségügyi
problémájára, feltett kérdéseire – a
megjelent szakorvosok segítségével
- választ kaphat.

Előtérben az egészséges életmód, táplálkozás és a mozgás.

Programok:
• 10-14 óráig Vércukor, vérnyomás,
testtömeg mérés, belgyógyászati,
valamint reumatológiai szakorvosi
szaktanácsadás;
• 9.30-10 óráig
vízi torna (lepke medence).
• 10-12 óra között két turnusban
tibeti ízületi és mirigyek jóga
valamint energetizáló stressz oldó
csikung Jóga Nyitrainé Rusvai
Tünde jóga-oktató vezetésével.
• 12.30-13 óráig körtánc Nyitrainé
Rusvai Tünde vezetésével.

• 10.30-11.30-ig Dr. Buck Rita előadása a mozgás fontosságáról
és annak hatásáról az ízületekre.
• 11.30-12.30-ig Dr. Czigány Tamás
előadása a diabéteszről,
érszűkületről és belgyógyászati
panaszokról valamint
táplálkozási szaktanácsadás.
• 13.30 és 14.30 között
Vízitorna (lepke medence).
• 15-16 óráig szárazföldi gerinctorna.
• 16-17 óráig Aqua fittnes bemutató
a Dance Fittnes közreműködésével.

A nap folyamán (9 és 16.30 között) a strand vendégei
(korlátozott számban és előzetes regisztráció után)
ingyenesen igénybe vehetik a gyógymasszázs szolgáltatásunkat.
Érdeklődni az alábbi címen és elérhetőségeken lehet:
Cím: 5100 Jászberény, Hatvani út. 5.
Telefon: 06-57/412-108, 06-30/942-1043

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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Székelyföld értékei nyomában
Hűvös, esős hajnalra ébredtünk,
de sok előkészítő munka után várakozással indultunk útnak, hogy Erdély
szépségeit, értékeit felfedezhessük. Két
autóbusszal összesen 74-en kezdtük
meg az utazást izgatott várakozással.
Hamar a határhoz értünk, majd Aradon felkerestük a vértanúknak állított
emlékművet. Koszorút és mécseseket
helyeztünk el, tisztelegve a kivégzettek
emléke előtt. Máriaradnán a ferences
kegytemplomban töltekeztünk lelkileg,
majd útban Vajdahunyad felé láttuk
Déva várát. A várak királyának is nevezett középkori eredetű vajdahunyadi
várat idegenvezető segítségével jártuk
körbe. Első szálláshelyünk Nagyenyeden volt, ahol szívélyes fogadtatásban
volt részünk. Másnap reggeli után a
házigazdánktól bőséges és érdekes in-

tást, majd sétát tettünk az óvárosban.
Bözödújfalu egy székelyföldi elárasztott
település, amely a falurombolás jelképévé vált. Megtekintettük az emlékparkot, mely a falu kicsinyített mása.
A 180 névvel és házszámmal ellátott
kopjafát úgy helyezték el, ahogyan egykor a házak álltak, ezek őrzik azoknak
a családoknak az emlékét, akiket kitelepítettek a faluból. Megható látvány
volt. Emlékükre virágokat ültettünk és
elénekeltük a Székely himnuszt.
A tartalmas nap után Szovátára érkeztünk, ahol a Teleki Hotelben volt a
szálláshelyünk. Finom meleg vacsorával vártak minket, majd rövid pihenő
után vidám vetélkedőt tartottunk, ahol
a gyerekek feleleveníthették a két nap
élményeit.
A parajdi sóvidék méltán híres, régi
hagyománya van a „székely sónak”. A
sóbányába a faluból induló autóbusszal
mentünk le, majd sok lépcsőfok vezetett még lejjebb. A sóbarlang kiváló
hely azok számára, akik légúti megbetegedésben szenvednek. A gyerekek fel-

formációkat kaptunk Nagyenyedről,
valamint Erdély történelméről, a jelen körülményekről. Meglátogattuk
a város néhány nevezetességét, majd
Gyulafehérváron végigjártuk a belső
városrészt. Fehéregyházán a forgalmas
út mellett található Petőfi-emlékműnél álltunk meg. A hagyomány szerint
Petőfi Sándor 1849-ben a közelben veszíthette életét. A költőre emlékezve az
Egy gondolat bánt engemet … című
versét szavaltuk el közösen, végezetül
megkoszorúztuk az emlékművet.
Segesvár központjában megtekintettük a 14. századi óratornyot és megmásztuk a 178 fokból álló diáklépcsőt.
A Várhegyről megcsodáltuk a kilá-

adata volt összegyűjteni a legfontosabb,
számukra legérdekesebb információkat
a sóbányáról, majd szinte mindenki
hozott haza valamilyen formában a
„parajdi kincsből”.
Következő állomásunkon Csíkszereda történelmi nevezetességét, a Mikó-várat kerestük fel, ahol gazdag egyházművészeti és néprajzi gyűjteménye
mellett érdekes időszaki kiállításokat is
rendeznek. A gyerekek beöltözhettek a
korhű ruhákba.
A Csíksomlyói ferences kegytemplom és kolostor a magyarság egyik
legnagyobb zarándokhelye és kultúrtörténeti emléke. A 2,27 méteres, reneszánsz stílusú szobor, mely Szűz Máriát

A jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Iskola 7. évfolyamos diákjaival
2019. május 6–10. között felejthetetlen napokat töltöttünk Erdélyben a
Határtalanul! program keretében.
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ábrázolja a kis Jézussal, a templom legértékesebb része, a világ legmagasabb
kegyszobra. A gyerekek bemutatták a
templom és a szobor történetét, ami
nagyon megindította őket.
Szejkefürdőn felkerestük a legnagyobb székelynek tartott néprajzi író,
Orbán Balázs sírját, mely elé székelykapu-sort állítottak.
Farkaslakán több olyan tanulócsoporttal is összetalálkoztunk, akik szintén
a Határtalanul! program keretében látogattak el Tamási Áron sírjához. Ott röviden tisztelegtünk az író emléke előtt,
koszorút és mécsest helyeztünk el.
Korondon megcsodálhattuk a hagyományos népi fazekasság termékeit,
majd Szovátára visszaérve sétát tettünk
a Medve-tó környékén.
Csütörtökön szép napos időre ébredtünk, ezen a napon a Békás-szoros
és a Gyilkos-tó volt az úti célunk. A
szurdokvölgyet megközelítő szerpentineken gyakorlott sofőreink biztosan
irányították az autóbuszokat, így biztonságban elértünk a szorosba, ahol végighaladva káprázatos élményben volt
részünk. A lélegzetelállítóan fölénk magasodó 200-300 m magas függőleges
sziklafalak között rövid túrát tettünk,
majd a Gyilkos-tó történetét ismertük meg és jártuk körbe a környékét.
A szálláshelyre visszatérve a kirándulás
zárásaként egy vidám estét rendeztünk.
Utolsó nap kora reggel Kolozsvár
felé vettük az irányt. Erdély történelmi
központjában rövid sétát tettünk. Megnéztük a Szent Mihály templomot, mellette a Mátyás-szobrot, és a város híres
gótikus műemlékét, a Farkas utcai református templomot. Felkerestük Hunyadi Mátyás szülőházát, és a házsongárdi
temetőben, a sok évszázados magyar
írásbeliség nagyjainak nyugvóhelyén is
látogatást tettünk. A hazafelé vezető út
során utolsó állomásunk a Királyhágón
volt, ahonnan még egyszer megszemléltük a gyönyörű erdélyi tájat. Az esti
órákban érkeztünk meg Jászberénybe,
ahol már mindenkit nagyon vártak a
szülei. Köszönjük a szervezést és a lehetőséget, hogy rengeteg felejthetetlen élménnyel, új ismeretekkel lehettünk gazdagabbak egy olyan kiránduláson, amit
sokáig megőrzünk jó emlékeink között.
A legtöbb gyermek megfogalmazta,
hogy máskor is szívesen ellátogatna a
csodálatos erdélyi területekre.
Muhariné Mészáros Katalin
igazgatóhelyettes

Bercsényisek Isztambulban
Április második hetében a Bercsényi Miklós Általános Iskola a Math has
never been such fun című Erasmus projekt partnerintézményeként Isztambulban vett részt a projekt zárótalálkozóján. Három tanuló és öt tanár utazott
ki a találkozóra melyen az Erenköy Primary School volt a fogadó iskola a
legnagyobb török város ázsiai oldalán.
Kiss Attila
A házigazdák igencsak kitettek magukért, a programok egymást múlták
felül, színpompás fogadtatás és záró-

ünnepély az iskolában, hajókázás a
Boszporuszon, Maiden Tower, Topkapi
Palace, Sultanahmet, Hagia Sophia,
Bazilika Cistern, Grand Bazar, Taksim
tér, Istiklal utca, Miniatürk és még soksok felejthetetlen látnivaló nyűgözte le

a jászberényi tanárokat és diákokat. A
gyerekek életre szóló barátságokat kötöttek török fogadóikkal, szinte nem is
akarták elengedni őket, de a tanárok is
nehezen vettek búcsút Isztambultól.
A projekt tartalmi részét közösen
beszélték meg a török, olasz, bolgár,
lengyel és magyar iskola képviselői,
már a végső beszámoló kérdéseit vették
előre, ugyanis a kétéves projekt ezzel
a találkozóval befejeződött. Mind az
öt országban volt egy-egy találkozó,
mindenhová jutottak el
tanulók, a jászberényi iskolából összesen 18 diák és
14 tanár utazott külföldre
az Erasmus programnak
köszönhetően.
És mint a projekt címe
mondja – A matematika
sosem volt még ennyire szórakoztató –, a matematika
tantárgy oktatásában is szereztek tapasztalatokat a projektben résztvevő intézmények, amit megpróbálnak
hasznosítani az oktatásban.

Pesti József képriportja
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Táborok a szünidőben
Beköszöntött a vakáció ideje, de az
iskolából kiszabaduló diákok így
sem maradnak izgalmas programok
nélkül. Idén is számtalan tábori lehetőség közül válogathatnak a gyerekek, akik többek között sportolással,
játékos tanulással vagy kreatív szórakozással tölthetik a nyarat.
m. t.
A Ludus edzőterem ismét több
alkalommal hirdet gyerektábort. Elsőként július 1-5-ig sporttáborban vehetnek részt az 5-15 évesek. Mozgásszervi állapotfelmérés után mobilizáló és
tartássegítő gyakorlatokat ismerhetnek
meg a résztvevők a jobb sporteredményért és a könnyebb hétköznapokért.
Ezen felül rekreációs programok, tollas, foci, csapatjátékok, sorversenyek
várják a kicsiket. A tábor ára 25 000
Ft/fő, ami tartalmazza a tízórait, ebédet
és az uzsonnát. Testvérek esetén 1500
Ft/fő kedvezményt is igénybe lehet
venni. Jelentkezési/befizetési határidő:
június 24. Helyszín: Ludus Jászberény
Szent Imre herceg út 100.
A Tisza-tó Gyerektábor július
26-28. között kerül megrendezésre
Tiszafüreden szintén a Ludus szervezésében. A sátrazós eseményre pénteken
délelőtt a Ludus elől indulnak majd. A
fő program a tó körbetekerése, emellett
kajakozás, strandolás, strandjátékok és
nyársalás is szerepel a választható lehetőségek között. 10 éves kortól várják
a gyerekeket, akiknek napi három étkezést, illetve tízórait, és uzsonnát biztosítanak. Ár: 35 000 Ft/fő, testvérek
esetén 1500 Ft/fő kedvezményt lehet
igénybe venni. Elérhetőség: Lengyel
Gábor: 06-30/4674-635; Kiss Márton:
06-30/6598-671.
A TSE élménytábor Júl. 22-26.
között várja a 4-14 éveseket a Jászberény Hűtős Sportközpontban. Emlékezetes kalandokkal, kihívásokkal,
erőpróbákkal, örök élményekkel készülnek a szervezők. Jelentkezni lehet:
06-70/424-5000 telefonszámon.
A Logiscool Jászberény a digitális
világ iránt érdeklődőknek nyújt szórakoztató időtöltést júniustól egészen augusztusig. A gyerekek megismerkedhetnek a
programozás alapjaival; megtudhatják,
mi az a változó és hogyan működnek az
algoritmusok, miközben saját játékokat
is fejleszthetnek. Jó hangulat, új barátok,
rengeteg játék, sport és egy kis tanulás ez mind jellemzi a Logiscool nyári táborait. Érdeklődni az alábbi telefonszámon
lehet: 06-20/ 923-3453.
A Református Gyülekezeti Ház is
várja július 1-5-ig többgenerációs, nyári gyermek és ifjúsági hittan táborába a
6-25 éves korosztályt. A napközis jellegű
programon 8-17 óra között kézműves és
sportfoglalkozással egybekötött személyiségfejlesztő foglalkozásokon vehetnek
részt a jelentkezők. Költsége: 6.500 Ft/
fő, testvérek esetében 6.000 Ft/fő. Jelentkezés: Jászberényi Református Egyházközség, 5100 Jászberény, Thököly u.
15. Lelkészi Hivatal.
Július 22-26-ig szintén a Jászberényi
Református Egyházközség, valamint
a Szentírás Szövetség szervezésében valósul meg az Angol-német nyelvi tábor,
melyre 7-14 éves korig lehet jelentkezni.
Helyszín: 5100 Jászberény, Thököly u.
15. A tábor – a hittan foglalkozáshoz hasonlóan – napközis jellegű, a háromszori
étkezést tartalmazza a 15.000 Ft-os költség. Jelentkezés: Jászberényi Református

Egyházközség, 5100 Jászberény, Thököly
u. 15. Lelkészi Hivatal.
A Tailor Dance Tánciskola napközis táborral készül a táncos lábú fiataloknak 7-18 éves korig. Társas – és
versenytánc alapú foglalkozások, szabadidős programok és lady style várja
az érdeklődőket július 29-től augusztus 2-ig. Kezdés: 8 órakor, program
vége 16 órakor. Bővebb információ a
tailordance@gmail.com e-mail címen.
A Jászság Népi Együttes két táborral készül a szünidőre. A XXXVII.
Nemzetközi Táncház és Zenésztábor
augusztus 4-10-ig kerül megrendezésre. Tánctanítás, balázstelki táncok aug.
4-5., mezőkölpényi táncok augusztus
6-7., ördöngősfüzesi táncok augusztus 8-9. Zenetanítás kezdőknek és
haladóknak, kalotaszegi és szilágysági
muzsika. A tábor díja: 20.000 Ft/fő.
Csoportos kedvezmény részvételi díj

min. 10 fő jelentkezés esetén 16.000
Ft/fő. A tábor díja tartalmazza: a szakmai programokon való részvételt, a
sátorhelyet a jászberényi strandfürdő
területén (sátrat hozni kell!) strandolási
lehetőséget, oktatók és foglalkozásvezetők tiszteletdíját, táncházakban és
népzenei koncerteken való részvételt,
valamint a Csángó Fesztivál ideje alatt
a tábor területén megrendezésre kerülő
programok látogatását. Étkezési és kollégiumi szálláslehetőséget külön díjazás
ellenében tudnak biztosítani. Étkezés
(ebéd, vacsora): 2.000 Ft/fő, szállás:
2500 Ft/éj/fő + IFA. Jelentkezési határidő: 2019. július 12. Jelentkezés:
kuliorsi0505@gmail.com. Információ:
0657/503-265
A kicsikről sem feledkeztek meg a
XV. Aprók tánctáborának szervezői.
A tábor időtartama: aug. 5-9. Programok: táncoktatás, kézműves foglalkozások, népdaltanulás, népi játékok,
strandolás, lovaskocsizás, lovaglás.
Foglalkozásvezetők: Balogh Melinda,
Szász Anita és Gorácz József. Szervező
és házigazda: Jászság Népi Együttes,
Folklór Kulturális Közalapítvány. Jelentkezési határidő: július 15. Jelentkezni: Jászság Népi Együttes Irodája,
Víz u. 1. Telefon:57/503-265 . E-mail:
jaszsagnepiegyuttes@gmail.com. Tábori díj: 23.000 Ft, Viganó AMI gyereknek: 21.900 Ft. A részvételi díj tartalmazza a napi kétszeri étkezést (ebéd és
uzsonna). A táborban való részvételhez
szükséges: a szülő által kitöltött és aláírt egyészségügyi nyilatkozat valamint
jelentkezési lap. A táborba 6-10 éves
gyermekek jelentkezését várják.
A Bagoly tanoda kicsiknek és nagyoknak egyaránt teremt lehetőséget a
hasznos időtöltésre. Kreatív élménytréningre július 1-5-ig várja Gulyás Zsuzsanna a gyerekeket, még az iskolára
hangolóra augusztus 5-9-ig kerül sor. A
táborokban hangsúlyt kap az önbizalom

fejlesztése, a pozitív gondolkodás és az
iskolai alapok elsajátítása. Érdeklődni
lehet: 0630/532-0947 telefonszámon.
Az Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottsága által, kiírt pályázatok nyomán támogatott táborok:
A Helyet Alapítvány nyári táborai
július 1-12, és augusztus 12-16 közötti
időpontokban kerülnek megrendezésre
a Csillag-Cserhaj Szolgáltatóházban,
valamint a Kis-Csillag Tanodában. A
program célja a szociális viselkedési
normák kialakítása különböző szabadidős és kézműves tevékenységekkel, előadásokkal és beszélgető körrel. Bővebb
információ: Gáspár-Szanyi Krisztina,
06-70/365-51-84, helyetalapitvany@
gmail.com.
Az Egyházi Iskoláért Alapítvány
több nyári esemény szervezésével is
gondolt tanulóira és a jelentkező érdeklődőkre. A tematikus foglalkozásokról,

a táborok időpontjairól és a jelentkezési határidőről az alábbi címen lehet érdeklődni: 5100 Jászberény, Lehel vezér
tér 5. Józsa Péter Pál.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyári napközis tábora július
29. - augusztus 02-ig várja a kisiskolás korú gyerekeket. A napközis foglalkozás célja a szocializáció elősegítése sportprogramokkal, vetélkedőkkel,
versenyekkel és kézműves foglalkozásokkal. Érdeklődni lehet: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. Rácz Tamás
06-57/505-708, cko@jaszbereny.hu.
A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú
Alapítványa hagyományosan Tűzoltó
tábort szervez a gyerekeknek. A felszerelések, berendezések megismerésével bepillanthatnak a tűzoltók munkájába, de
szórakoztató programokkal is készülnek
a szervezők. Részletek: 5100 Jászberény,
Jákóhalmi út 11/a. Fózer Tibor, 0620/9329-510, jaszbereny@jasztuzolto.hu.
A Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ Lazulj Velünk
címmel tart nyári napközis tábort a
jászberényi lakhelyű 6-12 éves gyermekeknek. Idén két 1-1 hetes tábor
kerül megszervezésre, mely idő alatt a
gyermekek élményekben gazdag programokon vehetnek részt. A programok
között helyet kapott mozi, strand, állatkert, lovaskocsizás, péküzem látogatás, kézműves, sport és egészségfejlesztő
foglalkozás. Táborok időpontjai: július
1- július 5., július 15 - július 19. Tábor
helyszíne: Szent István Sport Általános
Iskola és Gimnázium (5100 Jászberény, Rákóczi út 53.) Jelentkezési feltétel: hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetben lévő, illetve veszélyeztetett
gyermekek. Jelentkezési lap leadása, és
részletes információnyújtás: Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ
(5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a.),
Füleki Rita: 06-30/374-1328.
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A jövő virtuózai
A Déryné Rendezvényház dísztermében koncerteztek a Palotásy János
Zeneiskola végzős növendékei június
13-án. A hangversenyen a jövőben is a
zenei pályát választó ifjú muzsikusok
kápráztatták el szüleiket és tanáraikat.
k. n.
A fellépő tanítványok sorát Szekeres Marcell Péter nyitotta, aki belefeledkezve Henry Eccles szonátájába hamar
legyőzte az elsőként színpadra lépőkre
jellemző lámpalázat. Szekeres Marcell
Péter, bár a hangszert még alig érte föl,
tizenegy esztendősen már zenekarban

közreműködött, sőt, A „Nagykátai zöld
erdőben” című népzenei cd kiadványon
az ő játéka is hallható. Azóta felnőtt a
feladathoz, koncertezett számos rangos
színpadon, többek között Kazahsztánban, az Astanában megrendezett EXPO

Világkiállításon és versenyeken is jó eredménnyel szerepel. Tanulmányait Szegeden szeretné folytatni természetesen zeneművészeti karon.
Teleki Gábor egyebek mellett Vivaldival bizonyította cselló tehetségét, ami

egészen remekül sikerült, tekintve, hogy
eredeti szándékai szerint dobolni szeretett
volna. A vonós hangszer iránti érdeklődését második osztályos korában keltette fel
Tóth Judit tanárnő, aki először adott a fiú
kezébe csellót. Gábor azóta megismerkedett a kamaracsoportban való együttjátszás, a koncertezés és a versenyzés örömével. A megmérettetéseken jól szerepel,
több döntős helyet is magáénak tudhat,
melyek garantálják jövőbeni sikereit a
kecskeméti zenei tanulmányok során.
A továbbiakban Burai Zsolt Kevin
műsora következett, aki Csajkovszkij és
Bartók melódiákat szólaltatott meg hegedűjén, melyről már kiskorában is úgy
gondolta, a legalkalmasabb hangszer az
emberi érzelmek kifejezésére. Az óvodás
évek után, 2011-ben kezdte meg az első
osztályt az intézményben, hogy aztán
három országos és egy nemzetközi zenei
fesztiválról is a legjobbnak járó díjat hozza el. Szeptemberben már a Debreceni
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumban pallérozza tudását.
Végezetül Burai Lajos Chopint idéző
játékában lelhette örömét a publikum.
A Palotásy János Zeneiskola diákja
2007-ben kezdte meg tanulmányait Balogh József, Puskás Adrienn majd Keskeny
Richárd szárnyai alatt. A klasszikus zene
mellett főleg a jazz, annak szabadsága,
improvizációs jellege érdekelte, a műfajt autodidakta módon sajátította el.
Jelenleg a Kőbányai Zenei Studio zongora szakának augusztusi felvételijére
készül, ahol a könnyűzene, illetve a jazz
legnagyobb hazai képviselőitől tanulhat
a jövőben.
A Farkasné Szőke Tünde és Sas Dániel
zongorakíséretével megvalósuló bemutató a fiatal muzsikusok közös produkciójával zárult.
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Összetartásban rejlik csak erő
„Nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet beszélnek és testvérnek hívják az embert…” A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium gimnazistái számára ez a gondolat kiegészül és valósággá válik a marosvásárhelyi Száz Adalbert
Sportlíceum tanárai- és diákjaihoz fűződő szeretetteljes baráti kapcsolattal.
m. t.
A Határtalanul! pályázat utazásainak segítségével tavasszal együtt emlékezhettünk iskolánkban a március 15-i
eseményekre, míg a nemzeti összetartozás napját Marosvásárhelyen tölthettük
együtt. Június 2-6. között gimnáziumunk negyven diákja és négy pedagó-

gusa látogatott egy eseménydús tanulmányi kirándulás keretében Erdélybe.
Megelevenedett számunkra az irodalom, a történelem és a művészet a
Teleki-téka és a Kultúrpalota, a fehéregyházi Petőfi Múzeum falai között,
Segesváron, Székelyudvarhelyen, illetve a Házsongárdi temetőben, valamint
Tamási Áron, Orbán Balázs és Wass

Albert nyughelyén.
A Teleki- és a Kemény-kastélyokban, a Helikon asztalnál a családok leszármazottai meséltek történelmükről,
amelyet kiegészítettek Csorba István
Árpád, a Rákóczi Szövetség erdélyi elnökének, a Sportlíceum történelem tanárának szellemes, érdeklődést felkeltő
gondolatai. Nagyváradon Szent László,
Kolozsvárott Hunyadi Mátyás és Bocskai István alakja kelt életre előttünk.
Testvériskolánk tanárai elkalauzoltak
bennünket Erdély csodálatos természeti
kincseihez is. Jártunk a Királyhágónál,
a Kelemen-havasokban,
a parajdi és a tordai sóbányákban, Szovátán a Medve-tónál, valamint megkóstoltuk a borvizet is.
Októberben az iskolánk fennállásának 100.
évfordulója alkalmából
rendezett díszünnepségre
várjuk vissza barátainkat,
de a tanárok és diákok
közötti kapcsolat nincs
térhez és időhöz kötve,
ápolása folyamatos. Valljuk és hisszük: „Percre
se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is
éljen. Összetartásban rejlik csak erő.”

új helyen! ● új helyen! ● új helyen! ● új helyen! ● új helyen! ● új helyen! ● új helyen!

Költözik a Jászkürt Újság
Tisztelt olvasóink! Mostani lapzártánkat követően szerkesztőségünk jelenlegi, Fürdő utcai helyéről

a Kossuth Lajos utca 58. szám alá, a korábbi Látogatóközpont épületébe költözik.
A költözés oka a régi Szatmári Malom, a leendő Kultúrmalom átépítése.
Június 24-étől, hétfőtől már az új helyünkön várjuk Önöket személyesen.
Továbbra is folyamatosan elérhetőek vagyunk interneten (berenyiujsag@gmail.com) és mobil számainkon.
Vonalas telefonszámunkat mihamarabb közöljük.

új helyen! ● új helyen! ● új helyen! ● új helyen! ● új helyen! ● új helyen! ● új helyen!

Kárpáti Márta képriportja
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Fórum
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Keddtől ideiglenes helyen a piac
A közbeszerzési eljárás sikeres volt, így
a jászberényi városi piac régóta várt/
remélt átépítése június 24-én elkezdődik. Szombaton délután két órakor a
piac bezár a jelenlegi helyén, a következő, június 25-ei, rendes keddi piacnapon pedig már az ideiglenes helyén
nyit meg. A csarnok és az az melletti
kerítésen belüli rész tizenegy hónapig
építési terület lesz.
halász
A munkálatok megkezdésének feltétele, hogy az építési területet június 24én, hétfőn a kivitelező – a Jászberényi
gyökerű Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft –, szakemberei birtokba vehessék. Ezért szükséges a piac gyors, hétvégi
áttelepítése az ideiglenes helyére.
Lapunk folyamatosan tájékoztatott
a piac átépítésének tervéről, a pályáztatásról, az érintetteknek szervezett polgármesteri fórumról. A piac eladói már
mind tisztában vannak az ideiglenes helyeikkel, csak nekünk vásárlóknak kell
megszoknunk az új körülményeket.
A városvezetés igyekszik zökkenőmentessé tenni az átállást, és a közel
egy évig tartó ideiglenes helyszíneken
való kereskedést mind a vásárlók, mind
az eladók részére. Ha szűkösebben is,
de mindenkinek meg lesz a helye a továbbiakban is.
Az árusok költözésének menetrendjét térkép és részletes rajzos tájékoztató

Tanyabál
Portelken
Június 15-én, szombat délután a
portelki Nagy János Helytörténeti
Gyűjtemény vezetője, Balog Gyula
nyílt napra és tanyabálra hívta meg
a környékbeli lakókat.
Pesti József
Megnyitó beszédében köszöntötte
a megjelenteket, majd átadta a szót a
2007-ben hivatalát átadó Nagy Albert
jászboldogházi jászkapitánynak. Rövid
múltbéli visszaemlékezése után következhettek a népi zenekarok, kórusok
műsorai. A résztvevők egy része a Jászságból érkezett, de jöttek távolabbról
is, mint például a Német Nemzetiségi
Kórus Ceglédbercelről. Megtisztelte
jelenlétével a délután több mint száz
résztvevőt számláló rendezvényt Pócs János, a Jászság parlamenti képviselője is,
aki üdvözölte a kezdeményezést. A hangulat fokozását segítette Major József, a
Muzsika tévé hagyományőrző vőfélye.
Később kötetlen beszélgetés és vacsora következett, majd kezdetét vette az éjszakába nyúló tanyabál – 230
résztvevővel –, melyet tombolahúzás is
színesített. A csúcspont minden bizon�nyal a bálkirálynőválasztás volt: Károly
Bernadette révén a cím helyben maradt.

Apák Napja
városunkban
Bár annyira nem köztudott, de a
legtöbb országban, így hazánkban
is június harmadik vasárnapján köszöntik az édesapákat, nagyapákat,
dédapákat.

Pesti József képriportja

Így volt ez a hivatalos napot megelőző csütörtökön a Szelei úti magán
bölcsődében is, ahol a gyermekek műsorral és ajándékokkal kedveskedtek
hozzátartozóiknak, majd közös játékkal töltötték el a délutánt.

anyag segítette a JVV Nonprofit Zrt részéről. A szervezők arra törekedtek, hogy
a lehető legközelebb helyezzék el megszokott helyüktől az árusok asztalait.
A virág- és palántaárusok a régi helyüktől nem messze, de a Zagyva túloldalán, a mozi előtti téren kapnak helyet.
A Jász Piactér egyesület és az őstermelők
többsége a pergola alatt, a csarnok felé,
illetve a csarnok mellett kapnak helyet.
A Szövetkezet utca 7 előtti parkoló –
az egykori Electrolux játszótér –, helyén
két sátor lesz. Az egyikben 42 asztalon
árulnak, a másikban pedig a hűtőpultot
igénylő tej és húsárukat találják a vásárlók
33 asztallal és négy pulttal. A Szövetkezet
utca sarkán, a parkoló végében két faházat is elhelyeztek. Az iparcikk árusoknak

utánfutóról vagy egy hosszú, 38 méteres asztalról lesz lehetőségük árusítani a
csarnok Kossuth Lajos utcai oldala előtt
a parkolóban. Ez elsőre elég bonyolultan hangzik, de egy bejárással mindenki
tiszta képet kap, megtalálja a megszokott
arcokat és árukat.
Most kezdődik a munka, de illik a
végéről is beszélni. A szerződés szerint
a munkaterület átadásától számított 11
hónap alatt készül el a kivitelező, ami
jövő év május végét feltételezi. Addig el
kell viselnünk a kevésbé komfortos körülményeket. Biztató, hogy a kivitelező
városunkban is több, nagyobb munkálat során bizonyított, így őket dicséri az
uszoda és a jégcsarnok munkálatainak
jó része is.

Szabadidő

2019. június 20.

Eseménydús nyári fesztivál

Jászberény gazdag kulturális életének szervezői az elkövetkezendő hónapokban sem hagyják unatkozni a művészetekre, a színvonalas szórakozásra

érkezik élő nagykoncerttel hozzánk a
Margit-szigetre, elsősorban neves művészek, akik széles rétegeket szólítanak
meg munkásságukkal korosztálytól,
zenei ízléstől függetlenül. Az igényes
kikapcsolódásról többek között Török
Ádám és a Mini, Péterfy Bory &Love
Band, Maszkura és a Tücsökraj, az
LGT sztárjai, az Emelet továbbá a Triász zenekar gondoskodik.
Gondoltak a legkisebb korosztályra
is, hiszen mindhárom napra készültek gyermekeknek szóló műsorokkal,
ügyességi játékokkal, ugyanakkor nem

éhes városlakókat. A mozgalmasnak
ígérkező nyári időszak a június utolsó hétvégéjére kitűzött ZagyvaParty
Fesztivállal veszi kezdetét, a ránk váró
kínálat pedig igencsak színpompásnak
ígérkezik.
– Szinte nem volt olyan nap Jászberényben, hogy ne történjen valami a
közművelődés palettáján – értékelte a
tavaszi eseménysorozatot az ügyvezető,
ám a szlogent – tekintve az elhangzó
ajánlatokat – nyugodt szívvel használhatjuk a most kezdődő szezonra is.
A június 28-30-ig tartó, idén változatos programfelhozatallal operáló
fesztivál minden eleme teljes egészében
ingyenes lesz, tudhattuk meg Berec
Zsolt ügyvezetőtől. Közel tíz fellépő

feledkeztek meg a felnőttek fantáziájának megmozgatásáról sem, őket pajzán
magyar népmese feldolgozással várják
a Katlan színpadhoz. A csendesebb
szórakozást keresők számára ajánlják
az elmélyülés jegyében Kövi Szabolcs
meditatív koncertjét, a jógafoglalkozásokat és a kertmozit, ahol két nagysikerű filmet vetítenek le. Vasárnap a
gasztronómiáé a főszerep, a Jász ízek
főzőversenyére rekordszámú jelentkezés érkezett. A jó ebédhez elengedhetetlen a nótaszó, amit Rácz Aladár és
cigányzenekara szolgáltat.
Új elemként jelenik meg a fesztiválon a hatalmas társasjáték-sziget, ahová
a Jászkerület Nonprofit Kft. és a Jászberényi Társasjátékos Egyesület invi-

Berec Zsolt, a Jászkerület Nonprofit
Kft vezetője és munkatársai június
18-án, a Déryné Rendezvényházban
tájékoztatták a sajtó képviselőit az
idei ZagyvaParty Fesztivál, valamint
a Déryné Deszkáin nyári színházi sorozat programjairól.
Kazsimér Nóra
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Bercsényi – szombat, 10 óra

tálja vetélkedésre a csapatokat. Szintén
újdonság a jászkun termékbörze, amely
a fesztivál teljes ideje alatt jászsági és
kunsági helyi termékek vásárával és
kóstolóval várja az érdeklődőket a JászNagykun-Szolnok megyei önkormányzattal való együttműködés jóvoltából.
A művészeti szekciót Góg Zoltán
ismertette. Látványos lesz a már hagyományos közösségi képzőművészeti
tér, a pARTtalan ART, melynek keretében szabadtéren, interaktív módon
találkozhatnak kortárs alkotásokkal az
érdeklődők. Szombaton ismét Slam
Poetry esten mulathatják az időt a műfaj kedvelői, sőt, a vállalkozó kedvű
ékesszólók mikrofont is ragadhatnak,
hogy kifejezzék inspiráló gondolataikat.
Olasz barátaink idén is elhoznak
egy cseppnyi Itáliát a Jászság szívébe.
Végül, de nem utolsó sorban Giuseppe
De Vita, a Ciao Ciao Italia Fesztivál
Kft. megalapítója és szervezője számolt be az eseményről, melynek során
Olaszország gasztronómiai kiválóságait fedezheti fel a közönség. Kiállítás,
vásár, ételek és borok várják a nemzet gyöngyszemeit hazavinni kívánó
ínyenceket.
A Déryné Deszkáin nyári színházi sorozat a Csárdáskirálynő élőzenés
nagyoperettel már kezdetét vette vasárnap, de ezen felül még három alkalomra válthatnak jegyet a nézők. A
Hotel Menthol musical a rock and roll
életérzést idézi meg a Szabadtérire, ezt
követi a Csoportterápia komédia, mely
garancia a két órás felhőtlen kacagásra.
Végezetül a Lovagias ügy kerül bemutatásra Koltai Róberttel a főszerepben.
Berec Zsolt Jászberény Város Önkormányzatát a kultúra mecénása jelzővel
illette, és hangsúlyozta, az általuk képviselt szemlélet és a városvezetés nyújtotta pártfogás nélkül nem valósulhatna meg ilyen gazdag programkínálat,
ezért ezúton is köszönetét fejezte ki a
támogatásért.

Harminc éve dübörögnek a Tankok
Idén harmincéves a legnagyobb hazai
rock banda, a Tankcsapda. A debreceni trió június 7-én este a Szabadtéri Színpadon adott koncerttel a
zenekarhoz méltó módon ünnepelte
meg a neves jubileumot, a környékről összesereglett rajongóival együtt.
duka
A Tankcsapda jubileumi koncertsorozata, a T30 turné keretében
végre itt voltak ismét a Szabadtérin.
Előzenekarként az igen sok szállal Jászberényhez kötődő Magor zúzós, dübörgő zenéje áradt a színpadról. Lazán
headbengelve a ritmusra arra próbálok
visszagondolni, mikor leltem először a
Tankcsapda számaira. Valamikor a kilencvenes évek legelején, vidéki kocsma

kerthelyiségében, egy szál gitár kíséretében énekelték vidám rocker srácok
Az élet a legjobb méreg című kultikus
zeneszámot. Talán ez volt az első emlék
és ebben az időszakban megjelenő lemezek, kemény, szókimondó és sokszor
trágár hangvételű dalokkal. Azok aztán
ütöttek is rendesen…
Ma este meg itt aT30 koncert, elszaladt az idő! Ismerős arcok a tömegben mindenfelé, az egész olyan érzés,
mintha egy hatalmas házibuliba csöppentem volna, ahol a baráti közegben
egyszerűen otthon érzi magát az ember.
Több mint ezer „tanker” izgalommal teli eksztázisban várta, hogy elkezdődjön a Tankcsapda koncertje.
Mikor este kilenc után színpadra léptek, hatalmas ováció fogadta a triót.
A közönség óriási tombolásban tört ki

már az első dal alatt. A „három rohadék rock csempész” igyekezett a zenekar harmincéves munkásságának minden fontosabb állomását, személyes- és
közönségkedvenceket egyaránt beletenni az ünnepi műsorba. A rajongók önfeledten ugráltak, pogóztak, táncoltak,
énekeltek és üvöltötték a legnagyobb
Tankcsapda slágereket. Olyan dalok kerültek elő, amit eddig egyáltalán nem,
vagy csak ritkán játszottak élőben, mint
a Rio, a Fiúk ölében a lányok, a Mindig
Péntek, a Rock a nevem, a Baj van, és az
Örökké tart. Nem is csoda, hogy szinte
felforrósodott a hangulat a nézőtéren.
Bennem is mozgott a „Rock’n’Roll rugója”, átjárt az „Egyszerű dal” és együtt
utaztunk a „Mennyország Touristtal”,
persze közben „Azt mondom, állj” és
akinek nem tetszik,” Köpök rátok”! Sidi
beállásai és szökellései, Fejes grimaszai
és az ujjai között pörgetett dobverők,
Lukács mutogatásai és arcjátéka is az
este tartozékaivá lettek. A bulin volt
minden, amit csak egy Tankcsapda
koncerttől elvárhatunk, különleges látványvilág, szikrák, lángok, füst, fények.
A számokhoz tökéletesen passzoló videók, a megfelelő időben eldurrantott
pirotechnikai elemek, a közönség heves
reakciói és az egész atmoszféra tökéletes
elegyet képezett.
A hangulat, ami semmi máshoz
nem fogható, és amiért igazán érdemes
volt elmenni egy ilyen Tankcsapda bulira, és éppen ez az a plusz, amit csak
érezni lehet igazán, körülírni csak nehezen. Nem volt ez másképp most sem.

Kazsimér Nóra képriportja
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Bajnokok bemutatója Az olvasás szeretetének átadása

k. m.
Az évtizedek óta sikeresen
működő egyesület bemutatóit gyakran élvezhetjük a
város különböző szórakoztató, egészséges életmódot
hangsúlyozó rendezvényein. A tanév végén és karácsony környékén összefoglaló
műsorokkal örvendeztetik meg a fitnesz,
a torna, a tánc iránt rajongókat. Ilyenkor
alkalom nyílik köszönetet mondani a támogatásért a szülőknek, az önkormányzatnak és az edzőknek, akiknek profi
munkájuk nyomán az év során számos
kiváló eredmény születik. Nem utolsó
sorban dicséret illeti az egyesület sportolóit is, akik napról napra kemény edzéseken készülnek a különböző versenyekre;
diákolimpiára, országos megmérettetésekre, vagy mint legutóbb a horvátországi

világbajnokságra, ahonnan két világbajnoki kupát is elhoztak a csapatok.
Többek között a nyertes vb koreográfiákat, a diákolimpián dobogós helyeket
elért gyakorlatokat is megtekinthettük
vasárnap délelőtt, és ismét meggyőződhettünk arról, hogy a berényi fiatalok a
világ legjobb táncosai. A folytatásban is
bízhatunk, hiszen a legkisebbek ugyanolyan bizalomra okot adó magabiztossággal mozogtak a színpadon, mint azok a
fiatalok és felnőttek, akik már tíz-tizenöt
éve szép eredményekkel hódolnak a fitnesz tánc szenvedélyének.

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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Konténeres

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Jégkár és
horpadás
javítása!
Ivanics Zsolt

T-GRÁNIT Kft.

30/9767-380

Minden, ami kőből kivitelezhető!

Jászberény, Rezeda u. 45.

Egyedi elkészítésű síremlékek
nagy szín- és formaválasztékban.
Épületszobrászat, kandallók,
lépcsők, kőkorlátok, kőcsobogók.

mondatot hozzátettek a közös mesealkotáshoz. Az első sort Piroska Miklós
elnök vetette papírra, majd őt követte
Berec Zsolt Miklós, a Jászkerült Nonprofit Kft vezetője, aki annyit elárult,
hogy univerzális mondattal készült,

ami minden mesébe beleillene.
A látványosságok sorában vehettük
szemügyre a mindig különleges könyvhajtogatást, melyből a helyszínen is készült néhány szemrevaló példány. Szintén a kézügyességet helyezte fókuszba a
körmöcske technikával vagy más néven
zsinórfonással készült karkötő.
Az OTP Bank négy éve támogatja a
rendezvényt, és idén újabb mecénással,
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
jelenlétével bővült a standok listája. Az
általuk lajtoskocsiból osztogatott vízre
nagy szükség volt a hőségben, ugyanakkor egy nem kevésbé fontos dolgot is
népszerűsítettek. A sátruknál található
feladatokkal a vízszennyezésre és a vízvezetékbe nem illő hulladékokra hívták
fel a figyelmet.
A tartalmas programok után késő
délután eredményhirdetéssel ért véget
a nap. Pénteken este Grecsó Krisztián és
Hrutka Róbert zenés irodalmi előadása
pedig méltó zárása volt a három napon
át tartó helyi Ünnepi Könyvhétnek.

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Ceglédi út 5. Tel.: 53/889-102

www.ivanicshorpadasjavitas.hu

Vasárnap délelőtt a Lehel
Film-Színházban
tartotta évadzáró gálaműsorát a
Dance Fitness Sport Egyesület. A műsorban az év
legjobb produkcióiból láthattunk válogatást, illetve
kiosztották a május végén
Pulában szerzett világbajnoki aranyérmeket is.

 folytatás az 1. oldalról
Az olvasás megszerettetéséhez
nagyban hozzájárul a könyvtár aktivitása, ugyanakkor nagy felelősséggel
tartoznak a szülők. – Hiába a könyvtár, ha a szerető közösség, azaz a család,
otthon nem tesz meg mindent annak
érdekében, hogy a gyermekeik minél
hamarabb könyvet fogjanak a kezükbe
és olvassanak – zárta mondanivalóját a
közgyűlés elnöke.
Ezen gondolatok jegyében nyílt
meg a XI. Könyves Csütörtök, melyen
a korábbi évekhez hűen idén is kreatív
programokkal várták a kilátogatókat.
A Líra Könyvesbolt, illetve a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galéria standjainál
található könyvekkel, kiadványokkal az
olvasásra bíztatták az arra járókat, de
kreatív feladatokból is bőven akadt a
Könyves Csütörtök programkínálatában. Lénárt Andrásnál a rovásírás rejtelmeibe kukkanthattak bele, a könyvtárosok közreműködésével pedig további
érdekes feladatokra találtak az érkezők.
A Titkok Könyvtára és az Irodalmi
Kalandtúra során játékos feladatokon
át térképezhették fel a magyar kultúra
bugyrait, és a legügyesebb versenyzők
még értékes jutalomban is részesültek.
Vadadi Adrienn írónő tartott interaktív
foglalkozást az óvodások részére, akikre
gondolva a könyvtárosok is készültek
különböző játékokkal. Többek között idén először került sor a Hangos
Irodalom röviden című feladványra,
melynek keretében hangos könyvet
hallgatva kellett kitalálni a sorok íróját.
A felnőttek keresztrejtvénnyel, vagy
akár könyvturkálóval vehettek részt a
programokban. Nem maradt el a már
szokásos szólánc sem, melyen a mesefonalát göngyölítették fel azok, akik egy

lem
Szakérte ek
a szín
n.
világába
Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

25 éve a lakosság szolgálatában.

Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.

Cement Diszkont

Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
Normál gipszkarton 2,4 m2/tábla 1.250 Ft/tábla
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről
OSB 8-as 3,125 m2/tábla 3.600 Ft/tábla
10 fajta szén, fa- és napraforgó brikett, tűzifa kapható.
Lambéria, hajópadló.
Építőanyagok.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

Jb., Szelei út vége Hrsz.: 9406. T.: 06-57/411-061 Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tóásó Tibor

Amit 20 éve vállaltam azt (túl)teljesítettem.

Jászfelsőszentgyörgy Fő út 25.
Telefon: 30/214-6370

80 főt foglalkoztató jászberényi cég

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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A hétwminden napján délutánonként
w is várjuk vásárlóinkat!

termelés irányítói/ügyvezetői posztjával járó terhet
át szeretném adni egy fiatal embernek.
Utódomnak tudnia kell angolul, rendelkeznie kell
felsőfokú műszaki végzettséggel és némi tapasztalattal.

Hosszú távú vezetői pozíció
ennek megfelelő
szolgáltatásokkal.
Érdeklődés esetén
az első találkozás időpontját
a 30/9454-356 mobil számon
egyeztethetjük.

Ajánló

2019. június 20.

Élőzenés nagyoperett a nyári színházban

www.jku.hu

Programajánló
Jubileumi kiállítás
Június 21., péntek 14 óra
A 40 éves a 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

Kálmán Imre egyik legtöbbet játszott operettjét, a
Csárdáskirálynőt láthatta a
jászberényi közönség június 16-án, vasárnap este. A
több mint száz évvel ezelőtt
bemutatott előadást tíztagú
élőzenekar játéka tette még
felejthetetlenebbé.
Kazsimér
Minden adott volt, hogy a
Déryné Deszkáin című nyári
színházi sorozat első bemutatója sikert arasson, sőt, még az
időjárás is megkegyelmezett a
Szabadtéri Színpad nézőterét
megtöltő érdeklődőknek.
A Cirkuszhercegnő és
a Marica grófnő mellett a
Csárdáskirálynő Kálmán Imre egyik
legtöbbet játszott operettje, mely száz
év alatt a világ minden neves pódiumát
meghódította fülbemászó dallamaival,
mint a Hajmási Péter, Hajmási Pál
vagy a Jaj, cica. Az örökérvényű slágereket városunkba a Pesti Művész Színház társulata hozta el, akik nem először
örvendeztették meg a helyi színműrajongókat tehetségükkel.
A három felvonásos operett keletkezésének története legalább olyan izgalmas, mint maga a cselekmény. Kál-

Magyarországon a következő esztendőben, 1916.
november 3-án láthatta a
nagyérdemű. A Csárdáskirálynő szerepében Kosáry
Emma tündökölt, aki a sikernek hála élete végéig az operett világában maradt, míg
Edwin herceget Király Ernő
alakította. A történet kettejük
szerelmi kapcsolatára épít,
ugyanis Edwin herceg rajong
Szilviáért, a pesti Orfeum primadonnájáért, ám ahogy az
lenni szokott, a szerencsétlen
körülmények elválasztják a
szerelmeseket.
A fiatalok vonzalmát ellenző család másik társat jelöl
ki a fiú számára, de a bonyoFotók: Gémesi Balázs
dalmak itt még korántsem
mán Imrét 1914-ben keresték meg az érnek véget, eljegyzés, félreértések,
ötlettel, hogy írjon zenedarabot a pesti leleplezések, udvari intrikák, bohém
Orfeum énekesnőjéről, akibe beleha- szereplők követik egymást, miközben
barodik egy trónörökös. Mindössze sorjázik számtalan időtlen muzsika. Ez
három héttel a gondolat megszületése utóbbiakat vasárnap este a nyolcvanhét
után a komponista visszavonult, de a éves karmester, Bíró Attila vezette tízvilágháború kitörése miatt egy évvel el tagú formáció előadásában élvezhette a
kellett halasztania az alkotást. A Mo- publikum.
narchia-operettként is hangoztatott
A következő színházi előadással
művet végül egy ausztriai villában fe- a rock&roll életérzés iránt érdeklőjezte be, és az első bemutatóra is Bécs- dőknek kedveznek, ugyanis a Hotel
ben került sor a Johann Strauss-szín- Menthol musical táncos lábú művészei
házban, 1915. november 17-én.
veszik birtokba a Szabadtérit.

Zenés irodalmi játszótér
Instant kulturális élménynek volt
részese a pénteki Klubkoncert közönsége. A Lehel-Film Színház galériáján Grecsó Krisztián és Hrutka
Róbert személyében irodalom és
zene játszott egy képzeletbeli mérleghintán a Libikóka című előadásban.
Kárpáti Márta
A pénteki ballagások, a hőség és az
elromlott légkondi ellenére is nehezen
talált ülőhelyet, aki késett a hat órakor
kezdődő előadásról. Grecsó Krisztián rajongóinak érdemes volt néhány
hónap után ismét találkozni az íróval,
mert a könyvtárban még csak a készülő

kötetről tudott beszámolni, mára pedig
már részleteket is hallhattunk a frissen megjelent, Vera című könyvéből.
A próza mellett versek is elhangoztak,
amelyhez Hrutka Róbert pengette gitárján a dallamokat.
Húsz éve jelent meg az a verseskötet, amelyből csupán nyolc darab kelt
el, így kiderült, hogy csalárd módon
még a szerző családtagjai sem ruháztak
be az alkotás megvásárlásába – árulta el
öniróniával fűszerezett beszámolójában
Krisztián. Azt is hozzátette, tanítóképzős hallgatóként tanára arra figyelmeztette, addig hagyja abba a versírást,
amíg komoly kárt nem okoz a társadalom számára! Szerencsére az ifjú ti-

tánnak mindez nem szegte kedvét, így
péntek este mi is belehallgathattunk
az azóta már zenei aláfestést is kapott
művekbe.
Meglepetésként egy egészen friss,
két hete elkészült prózát is kapott ajándékba a berényi közönség. „Meglepő”
módon a gyermekkor ábrándos, csodákkal telt világából ihletett írás egy
birkanyírás szelíden humoros történetét mesélte el. Márton nagypapa időn
túli komótossága, Juszti mama szeretetteljes bölcsessége ismét otthonra talált a tyúkról szóló családi mesében. Az
ugyancsak a szavakba formált családi
albumból származó islerről szóló sztorit ugyan már a legutóbbi alkalommal
meghallgathattuk, de ugyanolyan jót
derültünk rajta most is, mint akkor. A
minden idők legfinomabb szilvalekvárjáról szóló történet szintén újra megmelengette a hallgatóság szívét.
Az előadás Hrutka Róbertet sem
kímélte meg a sztorizástól, róla egy
jászberényi szerelmi történet körvonala
rajzolódott ki, amelyhez a színezetet a
verses muzsika szolgáltatta. Az utolsó
dal a nagymamáról mesélt, majd zárásképp Krisztián arra biztatta közönségét,
hogy az olvasók tegyék elé a könyveket
és engedjék meg, hadd firkálja össze az
első oldalt. A koncertet követően sokan szívesen éltek a népszerű író sajátos kérésének teljesítésével, és örömmel
vitték haza a dedikált régi-új köteteket.

11. oldal

Múzeumok Éjszakája –
Múzeumok Galériák éjjel-nappal
Jászberényben
Június 22., szombat 10 óra
A programok délelőtt a Szikra Galéria kertjében kezdődnek és kávézójában folytatódnak.
10-10.30 Fúvós térzene; közreműködik a Palotásy János Zeneiskola fúvószenekara (kert). 11-11.10 Palotásy
János Zeneiskola növendékeinek zenei
műsora (kávézó). 11.10-11.40 AbaNovák Vilmos Itatás című festményének bemutatója. A festő munkásságáról
és a festményről Csiszár Róbert művészeti író, a Damjanich János Múzeum
Művészettörténeti Osztályának munkatársa tart előadást. 11.40-12.10 Kötetlen beszélgetés a festőről és alkotásáról. 12.20-13 óráig Páll Lajos korondi
festőművész különleges festményeiből
rendezett időszaki kiállítás, valamint
a galéria állandó kiállításának megtekintése a képtárban, tárlatvezetéssel.
12.30-14.30 „Művész” ebéd az étteremben és a teraszon.
A Hamza Múzeumban folytatódik
a program. 16-17.30 Fénycsapda –
képzőművészeti program gyerekeknek. A középkori rózsaablakok mintájára saját fénycsapdájukat készíthetik
el a gyerekek.
Az események a Jász Múzeumban,
annak udvarán záródnak. 18-18.05
Igazgatók köszöntője. 18.10-18-40
Benedek Elek: Nyakigláb, Csupaháj,
Málészáj című népmeséjét bemutatja a Kelepelő Bábcsoport. 19-20 Úgy
tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt – A
Lóca Együttes műsora gyermekeknek.
20.05-20.50 “Párlatvezetés” felnőtteknek a Jász Múzeum állandó kiállításában. Tárlatvezetés gyerekeknek

a Nagyszülők és unokák játékai című
kiállításban. 21-22 Az otthonkától a
haspólóig – zenés ruhabemutató az elmúlt 50 év divatjából. A Jászsági Hagyományőrző Egylet műsora. 22.1523.15 Új időknek – a Sárkánykönny
Zenekar műsora.
Kisvakond Bábelőadás
Június 23., vasárnap 17 óra
Déryné Rendezvényház
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, Szinész 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 gyermekelőadása. 15 óra
Mesenincs zenekar - pop-rock-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.
10-19 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 Kapitánykertben.
Jászberény, Margit- sziget.

12. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Friss virradat párát lehel
Az előttünk álló időszakban eleinte folytatódik a fülledt, közepesen
felhős idő, de az esti órákban kialakulhat zápor, zivatar. Szombaton
hidegfront közelíti meg hazánkat,
melynek hatására a hét végén is marad a változóan, időnként erősen
felhős idő. A legalacsonyabb éjszakai
hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok
között várható, a csúcshőmérséklet
25 és 30 fok között alakul, a jövő hét
elején országszerte 30 fok körüli értékekre számíthatunk.

2019. június 20.

Kézilabda tornagyőzelem Kassán
A Jászberényi TF DSE leány kézilabdacsapat két korcsoporttal utazott
Kassára a XIX. Summer Cup nemzetközi kézilabdatornára, ahol nagyszerűen szerepeltek.

Június 24-e Szent-Iván éjjele. A
Szent Iván-nap előtti kakukkszó állítólag olcsó búzát jelent. Negyvennapos
vonatkozásban úgy tartják, amilyen
az idő Szent Iván napján, a következő
negyven napon is hasonló lesz.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
június 20. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

június 21. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 26. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 22. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 27. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

június 23. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 28. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 24. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 29. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 25. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 30. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
június 22. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; 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.

– Mivel a Nemzeti Bajnokság harmadosztályában befejeződött a küzdelemsorozat – ahol a serdülő és ifjúsági
csapataink is a bronzérmet szerezték a
meg –, ez a kupa méltó levezetése volt
az évnek. Egyúttal lehetőséget is adott
arra, hogy megmérettessék magukat
más nemzeti gárdákkal is – mondta el
hazaérkezésük után Turcsányiné Pesti
Edit, az egyesület edzője.
Ezen a színvonalas tornán immáron negyedik alkalommal vettek részt a
JTF DSE utánpótlás csapatai. A három
nap alatt a lányok sok nehéz mérkőzést
játszottak, amelyeken szoros eredmé-

nyek születtek. A torna végére az ifjúságiaknak sikerült megszerezniük a végső
győzelmet, és az azzal járó kupát, míg
a serdülő csapat a dobogó harmadik
fokáig jutott.
A JTF DSE serdülő és ifjúsági korú

Nem volt esélyünk…
Június 2-án, vasárnap második hazai mérkőzését játszotta városunk
amerikaifutball-csapata a Divízió
II. osztályban, a tabella második
helyén álló Miskolc Szirmabesenyő
Renegades vendégszereplésével.
ács

chardot, aki először mutatkozott be
irányító poszton, vagy Mitiner Márkot, aki végig remek futásaival segítette
a támadókat. A védő oldalról pedig a
falból Csontos Zoltánt, aki nem mellesleg a támadó sorban is végig játszotta
a mérkőzést, valamint Budai Dávidot,

Nem volt esélye a berényi csapatnak a borsodi alakulattal szemben, és
az előjelek sem voltak túl kedvezőek.
A vendégcsapat szépen elosztva, minden negyedben felülkerekedett, a hazai
gárda pedig csak helyzetekig és itt-ott
remekbe szabott egyéni teljesítményekig jutott. Egy percig nem fért kétség,
hogy ki az összeszokottabb és a jobban
felkészült csapat, így Balogh Kornélék
nem tehettek mást, mint gratuláltak
ellenfelüknek a kemény, de sportszerű
játékhoz és a győzelmükhöz, valamint
a játékvezetők kiemelkedő, szinte hiba
nélküli teljesítményéhez is.
Hazai részről azért mindenképp
ki kell emelni több játékost. Sülyi Ri-

Ács Tibor
Kétnapos nyílt versenyen a JHA öt
versenyzője képviselte a Jászságot. Bakos
Laura és Bathó Bálint a Duó System páros önvédelmi versenyszámban remekelt.
A Garamvölgyi Mihály felkészítésével
szereplő páros bebizonyította, hogy nem
csak helye van a nemzetközi mezőnyben,
hanem igencsak az élvonal felé kacsingatnak. Fantasztikus versenyzéssel, látványos
és dinamikus produkcióval rukkoltak
elő. A pontozásos versenyben csak 0,5 1 ponttal maradtak el a későbbi győztesektől. Végül a nemzetközileg is magasan
jegyzett 5. helyen végeztek.
A többi versenyző a vegyes küzdelmi
ágban, a Fighting Systemben képviselte az Akadémiát. Csillik Ágnesnek jutott
a legerősebb csoport, a világranglistán
magasan jegyzett versenyzőkkel kellett
összemérnie tudását. Sajnos a vállsérülése
kiújult az első meccsén, de így is tanúbizonyságot tett az „oroszlánszív” bátorságáról. További négy mérkőzést vívott
sérülten. Briliáns technikákat mutatott
be, de ha kellett, kőkemény belemenős
csatákat is vállalt. A szövetségi kapitány
is elismerően nyilatkozott a fejlődéséről

aki passz védekezéseivel, szereléseivel,
és nagyszerű visszahordásaival is hozzá
járult ahhoz, hogy emelt fővel hagyják
el a pályát még akkor is, ha a miskolciak 44-0 arányban nyertek.
A Jászberény Wolverines legközelebb két hét múlva fogadja a Tatabánya
Mustangs csapatát, akik magabiztosan,
veretlenül vezetik a Divízió II-es bajnokságot.

Fotó: Gémesi Balázs

Harcművészek sikere Bécsben
Június 8. és 9. között rendezték meg
a Vienna Open 2019 nyílt nemzetközi versenyt az osztrák fővárosban. A
rangos nemzetközi ju-jitsu eseményen
részt vettek a Jászsági Harcművészeti
Akadémia versenyzői is.

kapusa – Kis Virág és Laky Lilla –, külön elismerésben is részesült, mivel az
egész torna során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Így ők érdemelték
ki a torna legjobb kapusa különdíját
mindkét korosztályban.

és a felkészültségéről. Végül az 5. helyen
végzett a rangos nemzetközi mezőnyben.
Csillik Gábor a korábbinál eggyel
magasabb súlycsoportban indult, azaz a
-74 kg helyett a -81 kg-ok között. Még
nem sikerült teljesen izomban beleerősödnie a 7 kilóval nehezebb mezőnybe, ez
azonban nem látszott meg versenyzésén.
Technikával és dinamikával kompenzálta
a súlybéli hátrányt, ha kellett agresszióval.
Gábor a dobogó 2. fokán végzett.
Borbás Patrik briliáns versenyzéssel
rukkolt elő a nemzetközi porondon. Míg
Mariborban egy vesztett meccsel még
„csak” a 3. helyen zárt, addig az osztrák
fővárosban nem ismert kegyelmet. Minden vetélytársát „full ippon” győzelem-

mel utasított maga mögé. Ez azt jelenti,
hogy álló harcban, dobásban és földharcban is „teljes értékű találatot” harcolt ki.
Ezért a mérkőzéseit a vége előtt lezárta,
birkózó nyelven szólva tussal, ökölvívó
nyelven pedig KO-val.
– Nagyon boldog és nagyon büszke
vagyok a tanítványokra, kiválóan szerepeltek. Látszik rajtuk a befektetett munka. Technikailag, fizikailag és mentálisan is „nagyon egyben voltak”. Akinek
most nem sikerült érem, azok is nagyon
magas színvonalat mutattak. Látszik a
gyors fejlődés már a tavasz eleji, Maribor Open verseny óta is. Visszaigazolás,
hogy a „JHA Training System” módszerünk, melyet Garamvölgyi Mihály tanár
úrral dolgoztunk ki és folyamatosan fejlesztjük, működik – nyilatkozta az esemény után dr. Gulyás Richárd Miklós, a
JHA elnöke.
– Sajnos nem tudtam jelen lenni, de
megnéztem a videókat. Jól teljesítettek
a tanítványok, semmivel sem maradtak
alul a nemzetközi mezőnytől. A korábbi
apró hibákat kijavítottuk. Mind technikailag, mind dinamikában ott voltak az
élmezőnyben. További apró módosításokkal még eredményesebek leszünk. Továbbra is visszaigazolás, hogy jó irányba
tartunk – így hangzik Garamvölgyi Mihály elnökhelyettes értékelése.
Részletes helyezések: 1. hely: Borbás Patrik, 2. hely: Csillik Gábor, 5.
hely: Csillik Ágnes (mindhárom Fighting
System), valamint 5. hely: Bakos Laura Bathó Bálint (Duó System).
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő mestereiknek!

