Évértékelő a katasztrófavédőknél
Fózer Tibor tű. ezredest, a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét
kérdeztük az előző év eseményeiről.
Interjú a 3. oldalon

Tavasz a városban

A J.V.V. Nonprofit Zrt. kertészei
idén is több ezer színpompás virággal
teszik szebbé a város köztereit.
Cikk a 4. oldalon

Három magyar bajnoki cím

A Jászberényi SE rövidpályás
gyorskorcsolyázói kiemelkedően
szerepeltek a junior országos bajnokságon.
Tudósítás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 11. szám (XXXII./11.)
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Jászberény város lapja

Harmincéves Lehel-legenda

A februári rendkívüli képviselő-testületi ülésen a városatyák elfogadták
egy új kosárlabdacsarnok építésének
támogatását. A létesítmény megvalósítására a volt jégpálya területe
látszik alkalmasnak. Ennek kapcsán
hívta fórumra a körzet lakóit Balog
Donát képviselő március 3-án, kedden délután a Hűtőgépgyári sportcsarnok emeletére.

Napjaink uralkodó témája a koronavírus terjedése. Magyarországon csak
egyedi fertőzések vannak, ám a nemzeti ünnepünk közeledte miatt egyeztetést folytattam a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Jászberényi
Rendőrkapitányság
részvételével,
illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát is bevontam az egyeztetésbe.
A 2020. március 10-i kerek
asztalbeszélgetést azért is tartottam
fontosnak, mert az új koronavírussal
kapcsolatos tájékoztatás, illetve döntéshozatal a speciális szakértelem mellett
megköveteli a szinte óráról órára változó járványügyi helyzet aktualitásainak
és a nemzetközi szakmai szervezetek
változó ajánlásainak alapos ismeretét.
folytatás a 2. oldalon 

Kárpáti Márta

Fotó: Gémesi Balázs
Ahogy a régi sláger mondja, „harminc
év, akárhogy számolom is harminc
év…” – bizony, ennyi ideje, hogy
sporttörténelmet írtak a jászberényi
hokisok, elhódítva az első osztály
bajnoki címét. Az évforduló alkalmából szervezték meg a programokban
bővelkedő Bajnokok Napját március
7-én, gálamérkőzéssel is emlékezve az
amúgy is felejthetetlen időkre.
Ács Tibor – Szőrös Zoltán
Rusvai József egykori szakosztályelnök
még tavaly novemberben kezdte meg az
előkészületeket. Fáradhatatlan munkájának, a támogatóknak és az összefogás
erejének köszönhetően valósulhatott

A mesemondás öröme
Március 7-én, délelőtt városunkban rendezték meg a HencidátólBoncidáig népmesemondó verseny
területi döntőjét a Jászberényi Városi
Könyvtárban, ahol az ékesszóló résztvevők improvizatív történetszövéssel
csillogtathatták meg tehetségüket.
Kazsimér Nóra
Az „Otthonról haza – Kulturális
kapcsolatok erősítése a Kárpát-medencében” elnevezésű program a Hagyományok Háza, a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége, valamint az
NMI Művelődési Intézet konzorciu-

Fórum
a csarnokról

mi együttműködésével valósul meg. A
projekt csaknem 100 anyaországi és
határon túli helyszínen mintegy 250
rendezvénnyel szólítja meg a helyi közösségeket, így a szombat délelőttre
meghirdetett mesemondó versennyel is,
melyre Szabadkától Székelykeresztúrig
érkeztek hagyományőrzők.
A népmese ma már a gyermekvilág
részének számít a köztudatban, ám egykor valójában a felnőttek műfaja volt,
akik a tradicionális közösségekben egymásnak meséltek, a gyermekek pedig
hallgatókként nevelődtek bele a mesemondás, mesehallgatás gyakorlatába.
folytatás a 6. oldalon 

A mintegy tucatnyi érdeklődőt Balog
Donát képviselő köszöntötte, röviden
összefoglalta a fórum célját, majd átadta
a szót Balogh Béla alpolgármesternek.
– Egy hosszú folyamat került most
abba a fázisba, hogy a testület elé kerülhetett az ügy, amelynek eredményeként a JKSE szeretne építeni egy
előírásoknak megfelelő sportcsarnokot
állami támogatásból. A kosárlabdások
2016-ban pályáztak TAO-s beruházásra, akkor még Kasza Lajossal közösen.
Időközben az együttműködés felbomlott, mivel a röplabdásoknak nincs
befogadott TAO-s pályázatuk. Az új
testület elkezdett az üggyel intenzíven
foglalkozni és megoldást találni. Az
ütemezések miatt sürgősen döntést
kell hozni a helyszínről és a terveket
minél előbb be kell nyújtani. Az önkormányzat nem tud a beruházáshoz
önerőt adni, illetve elvárja, hogy olyan
csarnok épüljön, ami más sportágak és
egyéb rendezvények befogadására is alkalmas – fogalmazott tájékoztatójában
Balogh Béla.
folytatás a 2. oldalon 

meg a rendezvény. Mint a sportvezető
elmondta, törekedtek arra, hogy mindenki jelen legyen az 1989-90-es bajnokcsapatból. Az ukrán játékosok közül
volt, aki Barcelonából, más Jaroszlavlból fogadta el a meghívást. Végül csak
Anatolij Donyika nem tudott eljönni a
legendás kezdősorból, a többiek azonban
nagy örömmel üdvözölték a rég nem látott harcostársakat. A Bajnokok Napján
az Aranysas étteremben Szántai Tibor, a
csapat akkori technikai vezetője köszöntötte a megjelenteket. Nem volt hiány
sztorikból, anekdotákból. Az évtizedek
elteltével Jászberénybe látogató Kulikov
és Puskarjov a kiváló szurkolótábort említette elsőként, illetve örömüket fejezték
ki, hogy ma már korszerű fedett csarnok-

ban léphetnek jégre utódaik.
A város részéről Budai Lóránt polgármester nyújtott át emlékplakettet és
oklevelet a jeles évforduló alkalmából,
valamint a szakosztály történetét feldolgozó Jászberényi hősök című könyvvel is gazdagabbak lettek, akik eljöttek.
Török László riporter, aki a Lehel mérkőzéseit közvetítette a rádióban, már
akkoriban nagyra értékelte a berényi
hokiforradalmat.
– Elképesztő volt, hogy öt-hatezer
ember vette körül a pályát, órákkal a
kezdés előtt már alig tudtunk parkolni. A hangulat fantasztikus volt, olyan
játékot láthattunk, amit magyar jégen
addig soha.
folytatás a 3. oldalon 

Agrárkitüntetés

Nemzedékek kulturális
jellemzői konferencia

Március 6-án pénteken, a szolnoki megyeházán tartották a magyar gazdák
fórumát, amely alkalommal Baranyi
Sándor jászberényi gazda az Év Gazdája
kitüntetésben részesült.
A magyar gazdák 2020-ban is kiszámítható, stabil támogatáspolitikára
számíthatnak – hangzott el a megyei agrárgazdasági kamara által szervezett gazdafórumon. Az eseményen szakmai előadások keretében tájékoztatták a résztvevőket
a közösségi agrárpolitika következő ciklusának várható változásairól.
A jelenlévők közül kilencen az Év
Gazdája elismerésben részesültek, a kamara pedig átadta a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Gazdákért díjat is, amelyet a kormányhivatal növény-és talajvédelmi osztályvezetője, Holló László vehetett át.
Dr. Berkó Attila kormánymegbízott a
vidék jelentőségét hangsúlyozva megköszönte a gazdáknak és a mögöttük álló családoknak az áldozatos, értékteremtő munkát. Kiemelte: jó helyzetben van a megye
gazdasága, legyen szó akár növénytermesztésről, állattenyésztésről vagy kertészetről,
de jó helyzetben van az agrár-gépgyártás is
megyénkben. A tudásalapú mezőgazdaság
megteremtése, illetve a siker közösen érhető el, hiszen a cél is azonos.
(MTI)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, a Jász Múzeum, a
Jász Múzeumért Alapítvány és a Túrkevei Kulturális Egyesület március 6-án,
pénteken tartott tudományos konferenciát Nemzedékek kulturális jellemzői
címmel a Jász Múzeumban.
Gergely Csilla
A konferencia résztvevőit Hortiné dr.
Bathó Edit igazgató asszony köszöntötte,
majd dr. habil. Örsi Julianna néprajzkutató, nyugalmazott múzeumigazgató, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület elnöke szólt a megjelen-

tekhez. Elmondta, hogy egyesületükkel
minden évben rendeznek konferenciákat, mindig más településen, más-más
témakörben. Ezúttal Jászberényre, a Jász
Múzeumra esett a választásuk, a helyi
honismeret és kultúra iránt érdeklődők
legnagyobb örömére.
folytatás a 6. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

2020. március 12.

Felhívás Jászberény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete által adományozható kitüntetéssel
kapcsolatos javaslat megtételére
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testület azoknak a
természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeteknek akik,
vagy amelyek a környezetvédelemért,
a környezeti kultúra fejlesztéséért és
a településkép alakításáért kimagasló
munkát végeznek „Jászberény Város
Környezetvédelméért Díj” elismerést
adományozhat.
A Képviselő-testület évente 2 díjat
adományozhat, melyből egy díj adományozható természetes személynek, egy
díj pedig jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek.
A kitüntetett az elismerés jeleként
díszoklevelet kap, melyet a polgármester ír alá.
A kitüntetés pénzjutalommal jár,
melynek összege nettó 100.000 Ft.

Tájékoztatás az adószámla
kivonatokról

Az elmúlt napokban Jászberény Város
Önkormányzati Adóhatósága több
mint 11 400 adószámla kivonatot
postázott a lakosság részére. A gazdálkodó szervezeteknek, egyéni vállalkozóknak elektronikusan közel 2 900,
míg a magánszemélyeknek papír alapon (csekkel) postán keresztül több,
mint 8 500 adószámla egyenlegről
szóló kivonatot juttatott el.
Az elektronikusan és postai úton
megküldött adószámla kivonatokban
tájékoztattuk az adózókat arról, hogy az
egyes adónemekben összesítetten milyen
határidőkkel és milyen összegeket kell fizetni. Azok a lakosok kaptak adószámla
kivonatot, akiknek már esedékessé vált
tartozása van, és akiknek 2020. évre első és
második féléves (építményadó, telekadó,
magánszemély kommunális adója, helyi
iparűzési adó, gépjárműadó stb.) fizetési
kötelezettsége keletkezik.
2020. évben az első félévi adófizetési határidő március 16. hétfő, a második féléves adófizetési határidő szeptember 15. kedd.
Az adózók az adóhatóság által vezetett
adószámlájukról, annak tartalmáról és
összegéről személyesen irodánkban vagy
elektronikusan az E-önkormányzati portálon ügyfélkapus belépéssel tájékozódhatnak. Az elektronikusan elérhető felületen ellenőrizhető az adóztatott adótárgyak
köre, az adóhatóság részére benyújtott
bevallások, bejelentések és az előírt fizetési
kötelezettségek. Az E-önkormányzat portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap.
Kérjük, az elektronikus tárhelyek
rendszeresen ellenőrzését, mivel a cégkapura vagy ügyfélkapura megküldött
hatósági iratokhoz kapcsolódó jogok akkor érvényesíthetők, ha a küldeményeket
megfelelő időben átveszik/letöltik.

Adóhatóságunk felhívja a figyelmet
arra, hogy az év elején kibocsátott, a változással érintett gépjárművek határozatai
mellé az adózók megkapták a csekket
is. Éppen ezért a részükre március 15-ig
megküldött adószámla kivonatok mellékleteként postázott csekkek nem tartalmazzák a február elején megküldött és
véglegesítésre váró határozatokban előírt
összegeket.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók a belföldi pénzforgalmi számláról történő utalással kötelesek a fizetést
teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra
nem kötelezett adózók a fizetési kötelezettséget a belföldi fizetési számláról utalással,
vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkel) kötelesek teljesíteni. Azok az egyéni
vállalkozók, akik elektronikus úton kapták
meg az adószámla kivonatukat, azonban
pénzforgalmi számlavezetésre nem kötelezettek, továbbra is teljesíthetik fizetési
kötelezettségeiket készpénz-átutalási megbízással és kérhetnek adóhatóságunktól
csekket.
Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út
42-44. szám alatt tart ügyfélfogadást:
hétfő, kedd, péntek: 7.30-12.00 óráig,
szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig. E-mail: ado@jaszbereny.hu. Az ügyintézés az adózók kezdőbetűjele szerint
történik. A számlaszámok és az ügyintézők telefonszáma Jászberény város honlapján érhetők el, a www.jaszbereny.hu/
Városháza/Irodák/Adóigazgatási IrodaAdóügyek/Számlaszámok és Ügyintézők menüpont alatt.
Adóhatóságunk március 16-án
egésznapos ügyfélfogadással áll a lakosság rendelkezésére. Köszönjük, hogy
befizetett adójukkal hozzájárulnak városunk fejlődéséhez!
Jászberény Városi
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Adóhatósága

Fórum a csarnokról
 folytatás az 1. oldalról
A fenntartással kapcsolatban két
elvárást fogalmazott meg a városvezetés. Egyrészt felépülés után két évvel az
önkormányzat nem tud hozzájárulni az
üzemeltetés költségéhez, önállóságot kér,
másrészt takarékos üzemeltetést vár el.
A helyszínválasztás tekintetében a
csarnok erősítené a már meglévő sportlétesítményeket, így létrehozva egy
szabadidős komplexumot a város ezen
területén. A telket nem ingyen kapja
meg az egyesület, azt meg kell vásárolni
a várostól.
Az időközben megérkező Hőgye
István a JKSE Kosársuli ügyvezetője, a
klub elnökségi tagja válaszolt a továbbiakban a lakók által felmerült kérdésekre.
Tájékoztatott, hogy elindultak az egyeztetések a tervezővel. Napirenden van
a parkolás kérdése. Egyelőre még nem
tisztázott a kötelező parkolási helyek
száma, ami majd sok mindent befolyásol. Elkezdték az ütemtervet megalkotni, hiszen a vészesen közelgő június 30ig be kell nyújtani a terveket. A csarnok
mintegy 2600 négyzetméter alapterüle-

Emlékezés

FARKAS ISTVÁNNÉ
szül: Gutai Margit
halálának 4. évfordulóján

„Nem foghatjuk már
dolgos két kezed,
Nem simogathatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Marad a csend, mindent
köszönünk Neked.”

Szerető családod.

Emlékezés

SÓS FERENC
(1928-2018)

halálának 2. évfordulóján

Emlékezés

Emlékezünk

Tamasi Tibor

BÍRÓ SÁNDORNÉ

halálának 6. évfordulójára
„Olyan szomorú
mindig egyedül lenni,
valakit mindig
hiába keresni.
Valakit várni,
ki nem jön többé,
valakit szeretni szívből, örökké…”

Szerető családod

szül: Cseh Erzsébet

halálának 4. évfordulójára
„Csak az idő múlik
feledni nem lehet,
Szívünkben örök
fájdalom és a szeretet.”
Szerető családod

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, az alpolgármester,
a jegyző,
b) a települési képviselők,
c) jászberényi szakmai,
civil szervezetek, intézmények,
d) legalább 100, jászberényi állandó
lakóhellyel rendelkező lakos.
A Jászberény Város Környezetvédelméért Díjra beérkezett javaslatokat
a Képviselő-testület Városüzemeltetési
és Tulajdonosi Bizottsága véleményezi.
A kitüntető díjat a polgármester, vagy
személyes megbízottja a Környezetvédelmi Világnapon (június 5.) adja át.
Kitüntetési javaslatot kizárólag
a 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.
Magánszemélyre történő javaslattétel esetén a javaslathoz mellékel-

„Csillagok
közt élsz,
nem vagy
már velünk
De mi még
mindig
ugyanúgy
szeretünk!”
Szerető családod

ni kell a rendelet 5. számú melléklete
szerinti elfogadó nyilatkozatot is.
Elfogadó nyilatkozat nélkül benyújtott ajánlás érvénytelen!
A javaslattételi lap és az elfogadó
nyilatkozat a város honlapján (www.
jaszbereny.hu) , valamint a Városháza
portáján elérhető.
Kérem az ajánlásra jogosult szerveket, Jászberény Város Polgárait, amen�nyiben arra érdemes személyt, szervezetet kívánnak ezen elismerésekre
javasolni – a kitüntetés alapját képező
munkásság ismertetését is tartalmazó –
ajánlásaikat és –ha szükséges – az elfogadó nyilatkozatot a Városháza portáján
zárt borítékban szíveskedjenek elhelyezni, vagy Jászberény Város Polgármesteréhez eljuttatni (5100 Jászberény, Lehel
vezér tér 18.) 2020. április 30-ig.
Budai Lóránt
polgármester

ten, két kosárlabdapályával, kiszolgáló
helyiségekkel, az előírások szerinti 1200
néző befogadására lesz alkalmas. A kialakítás lehetővé teszi más sportágak,
egyéb rendezvények befogadását is. A

okoznak a pihenő övezetben zavarva a lakótelep és az állatkert lakóit. A
parkolás megoldása szintén sarkalatos
kérdésnek bizonyult, ugyanis jelenleg
is gondot okoz az utcákban álló autók
sokasága, valamint a forgalmi rend.
Félelmüknek adtak hangot, abban a
tekintetben, hogy nem kellőképpen
átgondolt a helyszínválasztás. Emlé-

csarnok építése a város számára egy lehetőség, amelyet kár lenne elszalasztani.
Emlékeztetett, hogy a közelmúltban
egymilliárd forintnyi fejlesztést tudtak megvalósítani a TAO-t kihasználva
Jászberényben. Ebből újult meg a Bercsényi, a Bajcsy, a Rákóczi úti tornacsarnok. Ezek a fejlesztések a városvezetéssel
együttműködve, önkormányzati önerős
támogatások bevonásával történtek
meg. Az, hogy Jászberénynek A csoportos csapata van nézőket vonz, illetve az
utánpótlást ösztönzi a sport szeretetére
és gyakorlására.
A lakók részéről érkeztek pro és
kontra válaszok, felvetések is az építkezéshez. Többen tartottak attól, hogy a
csarnok látogatói majd állandó lármát

keztettek a jégcsarnok helyzetére, ahol
a zajterhelés, a nehéz megközelítés, a
nem megfelelő parkolási viszonyok sokat rontanak a kihasználtságon. Volt,
aki inkább a város területén találna
helyet a csarnoknak. Javasolták a Liska
iskola területét, illetve a Nagykátai út
bevásárló központok közötti helyszínt
is. A kijárást aggályosnak ítélték a gyerekek számára a távolság, valamint a
bekötőút hídján való átkelés miatt.
Más hozzászóló üdvözölte az egykori
jégpálya területére szánt terveket, reményt látva abban, hogy az így teljessé váló sportlétesítményi komplexum
remekül kiegészíti az állatkert, a közeli
természeti terület adottságait és visszatér a régi pezsgés erre a területre.

Elővigyázatosságból elmarad
a március 15-i ünnepség
 folytatás az 1. oldalról
A jelenlévő szakemberek bevonásával azt a döntést hoztuk, hogy óvatosságból elmarad az idei március 15-i
városi ünnepség. Hangsúlyozom, Jászberényből és a Jászságból nem érkezett
hír akár csak a megbetegedés gyanújáról sem, ám a megelőzést szem előtt
tartva ez volt a közös álláspontunk.
Fontos továbbá azt is kiemelnem,
hogy az orvosi ügyeleti telephely vonatkozásában a szükséges intézkedések
megtörténtek, a védőfelszerelések és
fertőtlenítőszerek biztosítva vannak, a
szükséges tájékoztató táblákat kihelyez-

ték és folyamatos a kapcsolattartás az
illetékes Népegészségügyi Hatóság és
az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. között.
Jelen körülmények között tehát sajnos március 15-én nem tudunk közösen ünnepelni, de bízom benne, hogy
erre mihamarabb lehetőségünk lesz!
Addig is vigyázzunk egymásra és
magunkra! Március 15-én pedig ezúttal otthon ünnepeljünk – hiszen az a
lényeg, ami a szívünkben van!
Budai Lóránt
polgármester

Interjú / Város
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Közlemény a tankerülettől
A Magyarországon is megjelent koronavírus terjedésének megelőzése céljából a következő intézkedéseket hozták
a Jászberényi Tankerületi Központ
fenntartásában lévő intézményekben:
1. Az intézmény területére az iskola tanulóin és dolgozóin kívül más nem
léphet be. (Kérjük a szülőket, hogy
legfeljebb a bejáratig kísérjék a gyermekeiket!)
2. Reggel, az iskolába érkezéskor gyermekeknek és a felnőtteknek kötelező a kézmosás kézfertőtlenítővel. (A
kézfertőtlenítőt a tankerület minden iskolának biztosítja, beszerzi!)
3. A kéztörlés papírtörölközővel történjen, amely szintén rendelkezésre
áll az iskolákban!
4. Beteg gyermek nem jöhet az iskolába! Amennyiben napközben lázasodik be a gyermek, azonnal elkülönítjük, és egy órán belül kérjük a
szülőt, hogy vigye haza!
5. Mindaddig, amíg a hivatalos állásfoglalás nem erősíti meg, hogy a
járványveszély már nem áll fenn, az
iskolai rendezvényeken külső meg-

Harmincéves Lehel-legenda

Fotó: Gémesi Balázs
 folytatás az 1. oldalról
Új színt hozott a Lehel, elsőként játszattak idegenlégiósokat, akiktől tanulhattak a magyarok, és a második-harmadik sor is sokat fejlődött – emlékezett
Török László.
A kiváló kommentátor aztán Kovács
Zoltánnal, a szövetség korábbi főtitkárával, és Schell László egykori nagyszerű
játékvezetővel közösen leplezte le a jégcsarnok falán elhelyezett két emléktáblát.
Ezeken a harminc éve bajnokságot nyert, illetve a rá három évre Magyar Kupa-győztes Lehel játékosainak
és vezetőinek nevét örökítették meg az
utókor számára. A kiváló csapat mellé
remek szurkolótábor társult, közülük is
sok régi ismerős felbukkant, görögtűzzel
fokozva az ünnepi hangulatot.
Csúcspontként a legendák a mostani
utánpótlás legjobbjaival vívtak gálamec�cset, mi sem természetesebb, zsúfolt lelátók előtt. A kezdés jelképes volt, Durucz
Áron, az U 8-as korosztály reménysége
nagyapja, Durucz Alfréd kíséretében dob-

ta be a korongot. Látványos megoldásokban és a gólokban sem volt hiány, az
„öregek” és a „csikók” is nagy élményként
élték meg a találkozót. Mint a fiatalok
egyik játékosa, Hordós Ádám elmondta,
bár ő még meg sem született, amikor bajnok lett a Lehel, nagy megtiszteltetés volt
egy pályán lenni velük.
Bató András, a csapatkapitány „Acél”
egy osztálytalálkozóhoz hasonlította a
Bajnokok Napját, egymással és az utánozhatatlan drukkerekkel. – Miattuk
érdemes csinálni, így nem lepett meg,
hogy ma is ennyien eljöttek – tette hozzá. Nosztalgikus érzés uralta nemcsak a
pályát, a nézőteret is. A Szatmári Rendezvényházban jégkorongos bál keretében fehér asztalnál folytatódott és zárult
– úgy hajnali négy körül – a tartalmas és
érzelemdús nap. A vidám, önfeledt ünneplés nem mellesleg a maiakat is segítette. A bevétel, illetve a licitálásra feltett
jégkorongos relikviákért felajánlott ös�szegeket egyaránt az utánpótlásra fordítják, melyből új legendák is születhetnek.

A Kéményseprőipari Kft.
már négy éve megkezdte működését Jász-Nagykun-Szolnok Megye
egész területén, a régi kéményseprő kollégák közreműködésével.
Egy éve már jászberényi irodánkban fogadjuk az ügyfeleket.
Kizárólag cégek, közületek, nem természetes személyek tulajdonában
lévő ingatlanok tartoznak hatáskörünkbe.

Szolgáltatási terület:
•
•
•
•

időszakos kémény ellenőrzés,
tervegyeztetés,
műszaki felülvizsgálat,
használatbavételi engedélyek.

Jászberény, Bercsényi u. 8. fszt. 3. Telefon: 06-57/411-428
E-mail: szolnok.kemenysepro@gmail.com
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Tartalmas évet zártak a
katasztrófavédők

A Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség március 4-én tartotta
évértékelő tiszti értekezletét, melynek kapcsán Fózer Tibor tűzoltó
ezredest, a kirendeltség vezetőjét kérdeztük a jászsági lánglovagok előző
évi munkájáról és feladataikról.
hívott nem vehet részt!
6. Kérjük, ha a család bármely tagja
beteg, lázas, a gyermekét ne engedje
iskolába!
7. Kérjük, hogy a gyermekek kellő
mennyiségű papírzsebkendővel érkezzenek iskolába, hogy minden
egyes használat után el tudják dobni!
8. A tervezett kirándulásokról és a központilag szervezett programokról a
tankerülettel történő előzetes egyeztetés után döntünk.
Jászberény, 2020. március 9.
Zsemberi Zoltán
tankerületi igazgató

www.jku.hu

Gergely Csilla
Mi jellemezte az előző évi munkát, milyen esetekhez riasztották legtöbbször a helyi tűzoltókat?
A veszélyeztetettséget figyelembe
véve a tavalyi évben nem volt sem ár-,
sem belvíz és kifejezetten viharos időjárás sem. Az intenzív hőhullámok is
elkerültek bennünket, mindössze kétszer, rövid időre volt ilyen jelenség. A
hosszúra nyúlt száraz, csapadékmentes
időszakok miatt azonban a szabadtéri tűzesetek száma nőtt az előző
évek adataihoz képest.
Volt kiemelkedő szabadtéri
tűzeset a Jászságban?
Igen, a jásztelki Regio-Kom
Kft. hulladéklerakója tavaly március végén gyulladt ki, melyet
több gépjárművel, három napig
oltottunk az önkéntes tűzoltók és a
szomszédos kirendeltségek segítségével. Ez volt a leghosszabban tartó szabadtéri tűzesetünk. Szintén
jelentős volt a hajtai tűzeset nyár
közepén, ahol ugyancsak több tűzoltóautóval vonultunk ki, illetve
a Pusztamonostor-Jászboldogháza
vasútszakaszon közel tíz helyen
gyújtotta meg a száraz növényzetet egy vasúti kocsi meghibásodott
fékrendszere.
Összességében mennyi riasztás
érkezett önökhöz 2019-ben?
Több mint 600 esetben kellett vonulnunk, ami országos viszonylatban
átlagosnak számít, de az elmúlt négy
év adatait vizsgálva a legtöbb vonulásszám. Az országos és a megyei adatokkal
ellentétes, hogy a műszaki mentések száma viszont csökkent. Ez annak köszönhető, hogy a viharos időjárás csak kis
mértékben érintette a Jászságot.
Ipari tűzeset azonban kétszer is
történt, az egyik nem is olyan régen.
December közepén Jászberényben
gyulladt ki egy üzemcsarnok, a másik
esetben pedig május végén Jászladányban. Mindkét alkalommal körülbelül
3000 nm2-en csaptak fel a lángok. Jászladányban az egész csarnok leégett, míg
a jászberényi esetnél a csarnok fele égett
le, egész pontosan a középső része. Szerencsére gyorsan sikerült megfékezni a
lángokat, és személyi sérülés sem történt. Műszaki mentésekhez több mint

112 hírek

Pénztárcát lopott. A Jászberényi
Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indított eljárást egy tápiószecsői lakos
ellen. A 27 éves férfi március 9-én 9
óra 30 perc és 9 óra 50 perc között egy
jászberényi élelmiszerboltban, a húspult mögötti nyitott szekrény polcáról
ellopta az egyik alkalmazott pénztárcáját. A biztonsági kamera felvételeinek
elemzését követően a rendőrök rövid
időn belül azonosították, majd elfogták
a jogsértő férfit.
Hármas karambol. Március 9-én,
hétfőn délután összeütközött három
személygépkocsi Jászladányon, az Újszászi és a Nagydabi utca keresztező-

200 alkalommal vonultak szakembereink, köztük közel 90 esetben közúti
balesetekhez, melyeket kiemelten kezelünk. Elsősorban azért, mert gyakran
sérült embereket kell kiemelni a gépjárművekből, és életveszélyes helyzetben minden perc számít. Bejárati ajtók
felfeszítésében is több alkalommal kérték a segítségünket mentők, rendőrök,
mert a bent lakó megsérült, vagy elhalálozott.
A fűtési szezon adott többletmunkát?
Az előző évekhez képest lényegesen kevesebb alkalommal vonultunk
ki a fűtőberendezések meghibásodása,
vagy kémények rossz állapota miatti
tűzesetekhez. Szén-monoxid mérgezés
egyszer, kéménytűz pedig tizenegy alkalommal fordult elő.

Minek köszönhető a csökkenés?
Egyrészt az időjárás, másrészt a
folyamatos megelőzés és a lakosság
széleskörű tájékoztatása miatt. Szerencsére egyre több a jó minőségű szénmonoxid érzékelő a lakásokban, így az
utóbbi tíz évben nem is volt térségünkben végzetes szén-monoxid mérgezés.
Lakástűzben viszont sajnos tavaly ketten vesztették életüket.
A polgári védelem területén milyen feladataik voltak?
Közel 250 ellenőrzést tartottunk a
megelőzés jegyében. Az ellenőrzések nagyobb részében többek között az árvízvédelmi gátak, tározók, önkormányzati
védművek, a térség településeinek belterületi csatornái, a köztereken és belterületi utak mentén a kiszáradt, vagy
rossz állagú fák állapotát vizsgáltuk.
Másrészt ellenőriztük a kitelepítések céljára igénybe vehető közel 100 épületet,
valamint lakosságriasztó eszközöket (szirénákat). Az eredmények nagyobb részt

megfelelőek is voltak, csak néhány esetben kellett figyelemfelhívást tennünk. A
különböző polgári védelmi szervezetek
felkészítésével is foglalkozunk. Minden
településen van köteles polgári védelmi
szervezet, létszámuk több mint 2000
fő az önkéntesekkel együtt. Ők veszélyhelyzet esetén szintén segíteni tudnak az
állampolgároknak.
Önkéntesekkel azonban nemcsak
a polgári védelmi területen dolgoznak együtt.
A Jászság 18 településén összesen
11 önkéntes tűzoltó egyesület működik, akikkel több évtizedes az eredményes munkakapcsolat. Tavaly közel 200
alkalommal segítették a hivatásos és
önkormányzati tűzoltók beavatkozását, ami országos szinten is kimagasló
teljesítmény. Éppen ezért támogatjuk a
pályázatokon való részvételüket is.
Tavaly közel 9 millió forintot nyertek ily módon, melyet elsősorban
szakfelszerelésre költöttek, de jutott
a működésük biztosítására is. Ezek
az egyesületek elsősorban a településükön végeznek tűzoltási-mentési feladatokat, de szükség esetén
máshol is besegítenek. A pályázati
rendszer már 15 éve működik és
sikerrel vesznek részt rajta, de az önkormányzatok is támogatják az önkénteseket, erőforrásaikhoz mérten,
melyet ezúton köszönünk.
A hivatásos tűzoltók állományszáma elegendő?
Kismértékű fluktuáció megfigyelhető
kirendeltségünknél,
de az utánpótlás biztosított. Úgy
gondolom, hogy a szakma elsajátítása mellett talán még fontosabb
a belső elköteleződés, a hivatástudat.
Akiben ez nincs meg, az hamar pályaelhagyóvá válhat. Ezért is fontos, hogy
már gyermekkorban megismertessük a
szakmával járó feladatokat, például tűzoltóversenyek, vagy táborok alkalmával. Tavaly nyáron a tűzoltó laktanyában összesen 35 gyermeket fogadtunk
napközis táborunkba, ahol nemcsak a
mi munkákkal ismerkedhettek meg,
de a meghívott társszervezetekkel is.
A szokásos ifjúsági katasztrófavédelmi
versenyt is megrendeztük a jászberényi
tűzoltó laktanyában, de Jászboldogházán is volt versenyünk, ahol a felnőttek
is megmérettethették magukat. Külön
öröm számunkra, hogy az ifjúsági versenyünk nyertese, a Lehel Vezér Gimnázium csapata a megyei fordulón is a
dobogó tetejére állhatott, és igen eredményesen szerepelt az országos versenyen. Reméljük idén is bebizonyítják
fiataljaink, hogy ereikben csörgedezik
a jász virtus!

désében. Az autókban összesen hatan
utaztak, közülük öten önerejükből ki
tudtak szállni. A jászkiséri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, az egyik utast feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki. Az
esethez a mentőszolgálat munkatársait
is riasztották.
Közúti baleset. Árokba csapódott
egy személygépkocsi március 7-én,
szombat hajnalban Jászkisér külterületén. Az esethez a település önkormányzati tűzoltói vonultak, akik áramtalanították az autót. A járműben utazó két
ember ki tudott szállni, hozzájuk mentők érkeztek.
Gyalogost gázoltak. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt
március 6-án, pénteken 23 óra 30 perc
körül a 32-es számú úton, Pusztamo-

nostor külterületén. Az elsődleges adatok szerint egy személygépkocsi vezetője
eddig tisztázatlan körülmények között
elütött az úttesten egy gyalogost, aki a
helyszínen életét vesztette.
Orvvadászt fogtak. Egy helyi lakos megállt Pusztamonostor külterületén személygépkocsijával március 5-én
8 óra körül, és légpuskájával lelőtt egy
nyulat a szántóföldön. Egy éppen arra
járó sportvadász észrevette a jogsértő
cselekményt, ezért értesítette a rendőrséget. A járőrök elfogták, és Jászfényszaru Rendőrőrsre előállították az 50
éves férfit. A rendőrök megállapították,
hogy a férfinak a területre nincs vadászatra való jogosultsága. A nyomozók
orvvadászat bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt a férfit
gyanúsítottként kihallgatták.
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Tavasz a városban

Az első tavaszi hónap beköszöntével
megkezdődtek a parki munkálatok
Jászberény közterein. A J.V.V. Nonprofit Zrt. kertészei idén is több ezer
színpompás virággal teszik szemet
gyönyörködtetővé a város utcáit.
kazsimér
Szárazová Ivana parkgondozási csoportvezető lapunknak elmondta, hogy
a viszonylag enyhe tél miatt már januárban igyekezték felszámolni azokat a
területeket, ahol a szeles időjárás következtében felgyülemlett a falevél, hogy
aztán februárban problémamentesen
megkezdődhessenek a tavaszi kerti
munkálatok.
A teendők magukba foglalnak
parkfenntartó, növényápolási-, és gondozási feladatokat, valamint a tél és a
szélvihar okozta károk felszámolását is.
Prioritást élveznek elsősorban a belvárosi területek, azon belül a megvalósult
beruházás során rendezett és felújított
zöldfelületek, járófelületek. Ezek te-

kintetében igyekeznek elérni az elvárt
szintet, továbbá szem előtt tartják a
köztisztasági feladatok végrehajtását,
a városban kialakított zöldterületek és
játszóterek gondozási és fenntartási feladatainak elvégzését.
Tavasszal az ültetést a Város Napjához igazítják, így március utolsó hetében az egységes ültetésű árvácska virágágyásokba 1.000 db palánta kerül ki.
Egyúttal felszámolják a téli károkat és
ezzel le is zárul az őszi ültetésű palánták
ciklusa. Ezeket a területeket május közepéig tartják fenn, amikor megkezdik
az egynyári virágok ültetését a virágágyásokba és kőedényekbe. Huszonhárom fajtából összesen 11.000 darab
egynyári virágpalánta áll rendelkezésre,
azon kívül pedig 254 db virágcserép,
beültetve kétszínű futómuskátlival.
A csoportvezető hangsúlyozta, fontos számukra a fenntarthatóság érdekében, hogy a helyi termelőket részesítsék
előnyben, melyek kiváló minőségben
edzett virágpalántákat állítanak elő a
megrendelések alapján.

Terveik szerint a beültetendő területek készen állnak június első hetében
az alábbi helyszíneken: Lehel Vezér tér,
a Szentháromság tér és a Nagytemplom környéke, az Apponyi tér és a Dózsa György úti körforgalom. Muskátli
díszek kerülnek a villanyoszlopokra a
Dózsa György útra, Szabadság térre,
Lehel Vezér térre, a Szövetkezet útra, a
Szentháromság térre és a piacra.
A „városi környezetjavító intézkedések és gazdagságfejlesztésű beavatkozások Jászberényben” című projekt
szorosan a városközpontot érinti (Holló A. utca, Zirzen J. utca - Városháza,
Malom projekt, Buszpályaudvar), ezáltal a kertész kollégák munkáját némileg nehezítik az ezzel kapcsolatos
részleges útlezárások, így a teendőiket
a projektütemezéshez igazítják. A város
a megvalósult beruházással rendezett
és felújított zöldfelületekkel, korszerű
berendezésekkel, esztétikai járófelületekkel gazdagodik. Ezek fenntartása és
állapotának megőrzése a jövőben szintén a kertészek munkája közé tartozik.

Komposztálás és zöldhulladék-gyűjtés
A háztartásokban összegyűjtött
nyersanyagból értékes komposzt készíthető, mellyel kiválóan javíthatjuk
a talaj minőségét. Sokan azonban túl
munkaigényesnek tartják a kezelését,
és a kommunális hulladékot gyarapítják az értékes, komposztálható
nyersanyaggal.
gergely
A házi készítésű komposzt a legjobb, a legtermészetesebb humuszforrás, amelynek nagy előnye, hogy nem
kerül pénzbe és szállítani sem kell, mert
helyben van – állítja Bálint György kertészmérnök, mindenki Bálint gazdája.
A háztartásban keletkezett szerves hulladékokat a komposztládában érdemes
gyűjteni és tárolni, hiszen azok elkorhadása folyamán értékes és tápanyagdús
humusz keletkezik. A 100 éves agronómus tapasztalata szerint a kertészkedők
viszonylag kevés gondot fordítanak a
komposzt készítésére, pedig az istállótrágya beszerzése egyre nehezebb. Ezért
is fontos, hogy minden szerves hulladékot őrizzünk meg, és alakítsuk át a talaj
termőképességét fokozó komposzttá.
Komposztládát magunk is készíthetünk, de vásárolhatunk is. Érdemes a
kert egyik félreeső, árnyékos részére helyezni, de közel a veteményeshez, a humusz majdani felhasználási helyéhez. De
mit is gyűjtsünk pontosan a komposztáló edénybe? Felhasználható a lekaszált
fű, lehulló lomb, lágyszárú növények
levágott szára, háztartási nyersanyag hulladékok, tojáshéjat, kávézacc, kifőzött

tealevél, rostos tőzeg, lebomló papírhulladék és még sok más szerves anyag. A
komposztálási rétegeket érdemes úgy
alakítani, hogy alulra kerüljenek a fanyesedékek, összeaprított gallyak, majd
a levelek, a vázanyag, a faforgács és/vagy
szalma, majd a tetejére a konyhai hulladék. A rétegezés után földdel fedjük, és
időközönkénti locsolással tartsuk nedvesen. Az érés során a komposzt felmelegszik: mikroorganizmusok lebontják a
hulladékot, melyből sötétbarna, földszerű anyag keletkezik, és átveszi környezete hőmérsékletét. A bomlási idő attól is
függ, hogy mit teszünk bele: a levelek és
a déli gyümölcsök héja lassabban bomlik
le, de körülbelül 6-12 hónap.
A jászberényi lakosok számára jó hír,
hogy ingyen is hozzájuthatnak komposztáló edényekhez, mennyiségi korlát
nélkül. Az igénylésre és átvételre a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Jákóhalmi
úti telephelyén, valamint a Szelei úti
Hulladékudvarban van lehetőség.

Akinek nincs lehetősége komposztálásra, a ház körül keletkező zöldhulladékot biológiailag lebomló zsákban is
gyűjtheti, melyet 50 forintért vásárolhat
meg az elszállítást végző J.V.V. Nonprofit Zrt. Margit-szigeti ügyfélszolgálatán,
a Jákóhalmi úti telephelyén, valamint a
piac üzemeltetési irodájában. A zöldhulladék-szállítás éves ütemtervét február 20-i
lapszámunkban tettük közzé, de a társaság
honlapján is megtalálható. Március elejétől december közepéig havonta kétszerháromszor lesz szállítás, a járattervben
feltüntetett időpontokban. A Szelei úti
Hulladékudvarban nyitvatartási időben
félévente 1 m3 mennyiségig is leadhatják
a zöldhulladékaikat térítésmentesen.
Horti Ádám szállításvezető lapunknak elmondta, hogy Jászberényben évről évre nő az elszállított zöldhulladék
mennyisége. Tavaly mintegy 1.400.000
kg súlyban szállítottak a Regio-Kom jásztelki telephelyére, ahol ledarálják és komposztálják a begyűjtött zöldhulladékot.
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Digitális agrárium
A mezőgazdaság teljesítményének
növeléséhez az állattenyésztési ágazat
megerősítése, a digitalizáció elterjedése és az öntözött területek növelése is szükséges – jelentette ki Farkas
Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a február 28-án,
pénteken Jászapátiban tartott gazdafórumon, a tárca közleménye szerint.
Farkas Sándor kiemelte, hogy bár a
magyar mezőgazdaság élelmiszer-kibocsátása akár 25 millió ember egészséges,
biztonságos élelemmel való ellátására is
képes lenne, jelenleg 15 millió embert
tud ellátni. A következő években az agrárkormányzatnak azért kell dolgoznia,
hogy a gazdatársadalom megerősödjön. Ehhez biztonságos, kiszámítható
termelési környezet, támogató politika és jövedelmező gazdálkodás szükséges – hangsúlyozta az államtitkár. A
versenyképesség növelése érdekében
tett jelentős lépésnek nevezte az öntözésfejlesztést, hozzátéve, hogy az év
elején elfogadott törvény meggyorsítja
és megkönnyíti az öntözést tervező gazdák számára az engedélyezési eljárást. A
cél, hogy a jelenlegi, alig 100 ezer hek-

tárnyi öntözött terület a következő tíz
évben 200 ezerre nőjön.
A klímaváltozásra az öntözésfejlesztés mellett az erdősítés gyorsítása is megfelelő válasz az államtitkár
szerint, aki emlékeztetett, a kormány
elkötelezett abban, hogy az ország fásított területének aránya 27 százalékra
emelkedjen. Farkas Sándor elmondta:
a mezőgazdaság kibocsátása 2019-ben
elérte a 2789 milliárd forintot, ebből a
növénytermesztés részesedése 56,7 százalék, az állattenyésztésé 36,3 százalék
volt. Az agrárexport értéke 2019. január-november között 8,7 milliárd eurót
tett ki, ez 9 százalékkal magasabb 2018
azonos időszakához képest.
A beruházások értéke 2019 első három negyedévében 301 milliárd forint
volt, 15 százalékkal magasabb a 2018as év azonos időszakához képest. Évrőlévre emelkedik a mezőgazdasági gépek
iránti kereslet: a tavalyi első három
negyedévben 134 milliárd forint értékben vásároltak új gépeket a gazdák
– ismertette az államtitkár. Hozzátette:
mindez azt mutatja, hogy az ágazatban
van fejlődésre való készség és képesség.
Forrás: MTI

Méhek nélkül nincs esélyünk

Március 10. a Beporzás Napja hazánkban, mely alkalom ráirányítja
a figyelmet a méhcsaládok létfontosságú munkájára, amelyeknek az Európában termesztett 250 növényfaj
kétharmadát köszönhetjük. Ennek
apropójából hallhattak a Jászsági
Mézlovagrend előadásában ismeretterjesztő bemutatót az iskolások a
Jász Múzeumban.
kazsimér
A Természettudományi Múzeum,
valamint a Magyar Rovartani Társaság indította útjára a kezdeményezést,
melyhez további múzeumok is csatlakoztak tematikus programokkal. Mint
ahogy azt Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász
Múzeum igazgató asszonya elmondta,
kiemelt fontosságú volt számukra ez a
megmozdulás, hiszen a térségben jelentős a méhészek száma és a Mézlovagrenddel is évek óta szoros együttműködésben munkálkodnak.
A hallgatóságot Molnár György, a
Jászsági Mézlovagrend nagymestere
köszöntötte, és kifejtette, a Beporzás
Napja jó alkalmat szolgáltat arra, hogy
az érdeklődők megismerkedjenek a beporzás fontosságával, melyről a méhek
méztermelő tevékenysége mellett méltatlan módon kevesebbszer esik szó.
„A méh az egyetlen rovarfajta a világon, mely élelmiszert termel az embernek, emellett indikátor szerepet is betölt.
Látjuk, hogy folyamatosan pusztulnak,
és ha a méhek pusztulnak, akkor a magasabb rendűek környezete is veszélyben
van.” - szólt Molnár György, majd a továbbiakban a Méhek nélkül a világ című
filmet tekintették meg a tanulók.
A rövidfilm narrációjából kiderült,
hogy az élelmiszerek 70%-ának elő-

állításához szükség van a méhek tevékenységére. Nélkülük élelmiszereink
jelentős része eltűnne asztalainkról,
mert nem csak gyümölcseink, zöldségeink, hanem a takarmánynövényeink
terméshozamáért is a méhek felelősek,
nem beszélve az ökológiai egyensúly
fenntartásáról. A méhek mezőgazdaságon belüli értéke mintegy 22 milliárd
euró uniós szinten, világviszonylatban
pedig több száz millió euró.
Sajnos nagyon sok kór leselkedik a
méhekre, a vegyszerek, az időjárás viszontagságai, környezeti hatások mind
befolyásolják működésüket. Az utóbbi
években méhpusztulási pánik futott
végig a világon, a kaptárelhagyás szindróma következtében elgyengülnek a családok, kirepülnek és nem térnek vissza.
Szuperorganizmusuk életképtelenné válik, mely hosszú távon katasztrófa lehet
az emberiségre, és az élővilágra nézve.
A beporzó rovarok gondozása gazdasági érdek, hiszen javítják a növénytermesztés jövedelmezőségét, és segítik
a mezőgazdasági termelőket abban,
hogy megőrizzék környezetünk sokszínűségét, fajgazdagságát.
Ennek előremozdítására, és a növények beporzásának segítésére alakítottak ki hetvenhat településen száztíz
méhlegelőt, ahol a Szent István Egyetem közreműködésével folyik a pozitív eredményeket produkáló kutatási
program. A legelők a mezőgazdasági
területeken segítik a növények beporzását, így azok számának növelése előremozdítaná a méhek helyzetét.
A program végén lehetőség nyílt a
kihelyezett mézfajták megkóstolására,
és a gyűjtött virágport is szemügyre
vehették a tanulók, akiknek felmerülő
kérdéseire a lovagrend tagjai készséggel
válaszoltak.
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Rövid hírek

Jégkorong. Március 8-án, a jászberényi jégpályán játszotta harmadik
mérkőzését az OBIV/A-s jégkorongbajnokság döntőbe jutásáért a jászberényi Harcosok csapata az újpestiekkel. A
vendégek találtak be először a berényi
kapuba az első harmadban, amit Remete Ádám a második etap elején kiegyenlített, 1-1. Később is volt helyzetük, de
nem sikerült gólt szerezniük. Az utolsó harmadban a lila fehérek kétszer is
mattolták a Harcosok kapusát, amire
Rusvai Martin egyszer tudott válaszolni. Warriors Jászberény – Újpesti Ra-

gadozók 2-3. Ezzel elúszott a döntőbe
való kerülés, viszont a bronzérem még
bezsebelhető, amiért a Zuglói Piranhák
csapatát kell majd legyőzniük.
Autóverseny. Március 7-én, a
Mezőkövesdi Szlalom Bajnokság első
futamát rendezték meg változó útviszonyok között. Reggel vízen, déltől
viszont már szárazon, napsütésben.
Jászberényt többen is képviselték. Kövér Tamás Koppány S3, Sós Gábor pedig
S4 osztályban első hellyel öregbítette
városunk autósainak hírnevét. Továbbá
Kaposznyák Mihály S5-ben 2. lett, míg
ugyanebben a kategóriában Csizmadia
Viktor a 3. helyen végzett.

Fotó: Gémesi Balázs
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Rosszul kezdődött a szezon
Jelentősen átalakult és megfiatalodott a
Jászberényi FC kerete a téli szünetben.
A két hónapos felkészülés alatt játszott
tíz edzőmeccs után a sereghajtó DVTK
II otthonában kezdte meg a tavaszi
idényt Német Gyula csapata a labdarúgó NB III Keleti csoportjában.

5. oldal

volna az állást a mieink, előbb Szemere,
majd Szöllősi találta el a lécet, Pálinkás
nagy helyzeténél pedig Bukrán hárított.
Miután Ludasi ziccerénél is a helyén volt,
jött a „büntetés” a túloldalon, Cortes lépett ki a védők közül és a hálóba emelt
(3-0). A szünetben Német Gyula kettős

ről szerzett szerencsés gólt, megadva ezzel a kegyelemdöfést. Diósgyőri VTK
II – Jászberényi FC 6-1 (3-0)
A végül kiütésessé váló vereség mögött sok összetevő bújik meg. Korai sérülés, az ellenfél gyors vezetése, a kimaradt
lehetőségek, a plusz rutin a borsodiaknál
– szinte minden a JFC kárára sült el ezen
a délutánon. Sejthetően nem vár könnyű

cserével igyekezett változást elérni, a 69.
percben azonban végleg eldőlt a mérkőzés,
Juhász védése után a kipattanóból Óvári
volt eredményes (4-0).
Tíz perccel a befejezés előtt Balogh
Bálint beadásából Szemere szépített (41), ám öt perc múlva visszaállt a „közte
négy”, egy visszagurításból Tóth Borisz
hét méterről talált be (5-1). Egy perc
múlva a csereként beállt Mertse közel-

tavasz a jászberényi gárdára, ám remélhetőleg sikerül talpra állni. Ahogy a futballbölcsesség tartja, inkább egyszer öttel,
mint ötször eggyel… A következő fordulóban a nemzeti ünnep miatt szombaton,
március 14-én 14.30-tól a DVSC második csapata érkezik Jászberénybe. Ellenük
sem vár könnyű feladat Süttőékre, de hazai pályán kellő becsvággyal bizonyítható, a miskolci zakó irreális volt.

szőrös
Több rutinos játékos távozása mellett
sérülések és betegségek is sújtották a JFC-t
az elmúlt hetekben, ám a rajtra Szanyi és
Miski kivételével mindenki hadra fogható
lett. A rutinos kapus hiányában a 18 éves
Csutorka került a kezdőbe, ám a tehetséges
hálóőr alig tíz perc után cserére kényszerült. Mielőtt azonban ez megtörténhetett
volna, már sérülten nem tudott felszabadítani, és Cortes nyolc méterről a hálóba
lőtt (1-0). A hazaiaknál a gólszerző mellett
egy másik légiós, az élvonalban szintén
számításba vett Adukor is pályára lépett.
A berényi kapuba a kényszerűségből csereként benevezett kapusedző, Juhász Tibor
állt. Ő sem tudta azonban megakadályozni, hogy a vendéglátó a 25. percben megduplázza előnyét, amikor egy visszatett
labdát Zsiga hat méterről nem hibázott
el (2-0). A mélyütéssel felérő kezdés után
néhány perc alatt akár meg is fordíthatták
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Mezei Szilvia

Termelői méz
Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!
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Jászberény, Zoltán utca 4.
Telefonos
bejelentkezés szükséges

Szakképesítés,
érvényes tűzvédelmi
szakvizsga.

ww

Exkluzív,
méret utáni
ruhakészítés

Vállalok: építőanyag-, építési
hulladék elszállítást,
lomtalanítást, fűnyírást, stb.
Tel.: 06-30/501-8496

A Jászberényi
V. V. Nonprofit Zrt.

felvételt hirdet

gyógymasszőr
munkakör betöltésére.
Jelentkezés feltétele
gyógymasszőr
végzettség megléte.

Érdeklődni és jelentkezni:
5100 Jászberény,
Margit-sziget 1.,
e-mail:
munkaugy@vvzrt.hu,
Tel.: 06-20/567-6566.

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

Jászberényi

Belvárosi Termálfürdő
Szolgáltatásaink:

• 2 db termálvizes és 1 db merülő medence,
• kamillás gőzkamra,
• finn- és infraszauna,
• gyógymasszázs, tangentor,
iszapkezelés, gyógytorna,
• álló és fekvő szolárium,
• pedikűr.

A Termálfürdő épületében
Talpmasszázs, Nyirokmasszázs,
Mágnesterápiás, Elektroterápiás
és Mofettás (széndioxidos szárazfürdő)
kezeléseket is igénybe lehet venni térítés ellenében.

OEP által támogatott kezelések:

gyógymasszázs, tangentor (víz alatti vízsugármasszázs),
iszapkezelés, gyógytorna. Szép Kártya elfogadó hely!

Elérhetőségek:

5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel: 06-57/412-108, 06-30/942-1043
Email: vvzrt@vvzrt.hu
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Szabadidő / Tudomány

A mesemondás öröme
 folytatás az 1. oldalról
Ezt a hagyományt igyekszik feleleveníteni és újra megerősíteni a HencidátólBoncidáig népmesemondó alkalom is,
melyhez hasonló felnőtteknek szóló,
nagy területet lefedő versenyre még nem
volt példa hazánkban.
A határokon és generációkon átívelő,
felnőtteknek szóló népmesemondó verseny alkalmával a kötött, betanult szövegek felmondása helyett élőszavas produkciókat élvezhetnek a közönség soraiban
ülők. A rendezvény továbbá a kulturális
identitás elmélyítését kívánja szolgálni,
valamint lehetőséget teremt a határon
túli nyelvjárások és a helyi népmesekincs
megismerésére is.
A kezdeti válogatóra már korábban,
Székesfehérváron sor került, a döntőnek
– melyre a területi vetélkedő legjobbjai
jutottak be – pedig a Jászberényi Városi
Könyvtár impozáns része, a Jászsági Népmesepont adott helyszínt. Mint azt Szabad Boglárka szakelőadótól megtudhattuk, az előzetes regisztráció alkalmával,
három különböző kategóriában tizenhár-

man adták le mesemondó kérelmüket,
vagyis idén kétszer annyian szerepeltek,
mint a tavalyi megmérettetésen.
„Nincsen első, második, harmadik helyezett, helyette bronz, ezüst és
aranysávos értékelés van. Az aranysávos
versenyző jut tovább a hatvani, egyben
utolsó fordulóra. Ez egy verseny, de a
lényeg nem a versenyzés. Ezek az emberek a Kárpát-medence minden részéből
találkoznak, és így végre kialakul egy
mesemondó mozgalom, mely az elmúlt
években már kezdett fellendülni, tehát
itt a találkozás a lényeg.” – tudhattuk
meg Szabad Boglárkától, aki hozzátette,
a jelentkezők nem magát a mese szövegét, hanem a szüzsét tanulják meg, amit
aztán személyre szabottan, ugyanakkor
bizonyos kereteket betartva színeznek ki.
Olyan gyűjtéseket javasolnak a mesemondóknak, amelyben a népmesegyűjtő szöveghű lejegyzéssel élt, vagyis
éppen úgy örökítették meg a történeteket, ahogy azok élőszóban elhangzottak.
Többek között ügyelni kell a hagyományos előadásmód mellett a meseszerkezet

Amerika, a legek földje

A Bakancslista előadás-sorozat legutóbbi vendége a tősgyökeres jászberényi Kónya György volt, aki egyedi
előadásmódjával, szívmelengető humorával kalauzolt végig bennünket
az Egyesült Államok nyugati partjának világhírű gyöngyszemein.
kazsimér

Amerikából jöttem címmel tartott
képes prezentációt február 25-én a
Déryné Rendezvényház nagytermében
Kónya György, sokaknak csak KGY,
aki tavaly novemberben egy hónapot
töltött baráti társaságával a tengerentúlon. A városban a Jászberényi Futball
Club kispályás labdarúgó szakosztályának vezetőjeként ismert, jó kedélyű kalandor már húsz éve az utazás szerelmese, de csak az utóbbi két esztendőben
lett az egzotikus úti célok rabja. A különleges desztinációkat egy vállalkozó
kedvű, fiatal társasággal közösen barangolja be – ahogy ő utalt saját magára,
mintha csak a papájuk volna.
Az Amerikában töltött harminc
nap alatt 11-szer ültek repülőgépen,
4800 kilométert utaztak bérautókkal, láttak 96 méter magas mamutfenyőt, 6,5 kilométeres, kétszintes hidat,
számláltak 140 vagont egy elhaladó
mozdony mögött és 32 féle ízű Coca
Colá-t a hatalmas marketekben. Ezek
tekintetében nem is csoda, ha a szuperkontinenst sokan a legek földjeként
emlegetik, pedig Kónya György és rátermett vándorcsapata mindössze egy
kis szeletét fedezte fel a 9,83 millió
négyzetkilométeres, közel 324 millió
lakost ellátó államnak.
A rendhagyó előadás fergeteges
hangulatát nem pusztán az autentikus
aperitifként kínált kóla alapozta meg,

hanem a kendőzetlen őszinteséggel bemutatott, sokszor hasfogós nevetésre
késztető képsorok és videófelvételek,
melyek valóban közel hozták a hallgatósághoz a közvetlen előadót. Kónya György a sarokba dobta az utazós
bloggerek képeslapszerű imázsát, és
a nagyvilágot hátitáskával – esetében
egy mindenhol bejáratott focilabdával
– nyakukba vevő „kisemberek” csetlőbotló, ugyanakkor feledhetetlen pillanatait tárta a fogékony hallgatóság elé.
Hiszen mindannyian aludtunk már
napokig kempingsátorban, szöktünk
be a személyzeti bejárón luxushotelba, másztunk át múzeumi kordonon,
dobtunk napozó fókák közé labdát
megelőlegezve cirkuszi készségeiket,
szörföztünk betonon, vagy lettünk egy
több tízezres megtekintést generáló
mémvideó főszereplői. Mindezt érdemes némi iróniával olvasni, persze nem
Kónya Györgyre gondolva, mert vele
mindez és még több is megesett, miközben végigjárta Hawaii, Los Angeles, Las
Vegas, Hollywood, Santa Monica és a

megtartására, a cselekmény értő átadására, és fontos a mesei nyelv ismerete, a figyelem fenntartása, illetve a közönséggel
való kapcsolattartás is.
A regisztrációt követően elsőként
Kovács Péter, a Jászberényi Városi Könyvtár igazgatója szólt a résztvevőkhöz és
elmondta, három éve viszik sikeresen
pályázati forrásból a mesepontot, és szívből reméli, hogy továbbra is szeretettel
járnak majd hozzájuk az érdeklődők. A
szót a zsűri elnöke, Varga Norbert mesekutató vette át, aki a hazai népmesekutatás kapcsán osztott meg gondolatokat.
„A magyar folklorisztika nagyon jelentős
eredményeket tett le a mesekutatás terén,
más népekkel összehasonlítva szuperlatívuszokban lehet csak beszélni róla”
– hangsúlyozta köszöntőjében, majd
némi tudományos kitekintést követően
jó szerencsét kívánt a padsorokban ülő,
izgatott hagyományőrzőknek.
Az egész napos, derűs hangulatú
program során a mesemondás és mesehallgatás összefonódott a kézműves foglalkozással, melyhez Kovács Zoltán népi
kosárfonó mester szolgáltatta a technikai
háttértudást és eszközöket.
A szakmai zsűri értékes nyereményekkel, és természetesen bronz, ezüst és
arany minősítések kiosztásával értékelte
a versenyzők produkcióját. Hivatásos
mesemondó kategóriában Pintér Zsolt
(Tura), pedagógus kategóriában Gyimesiné Behina Éva Katalin (Debrecen), kezdő tehetség kategóriában pedig ketten,
Csuvárdity Tamara (Délvidék), illetve
Czerovszky Antal (Püspökhatvan) részesültek aranyminősítésben. A továbbjutók
a Hetedhét Hatvan Népmesefesztiválon
megrendezendő végső fordulóban bizonyíthatják, az élőszavas mesemondás
nem csupán elődeink, de napjaink gyermekei és felnőttjei számára is életre szóló
élmény, a szíveket szimbolikus nyelven
megszólító, játszva tanító örömforrás.
Gran Canyon legimpozánsabb részeit.
A lélegzetelállító panorámaképeken
hol a fekete kavicsos tengerpart, hol a
legtöbbször megörökített, mint megtudhattuk két évenként folyamatos felújítás
alatt álló Golden Gate híd, hol pedig Beverly Hills pálmafás útjai bukkantak elő,
ha nem épp dekoratív hölgyek meglepetésszerűen beszúrt paparazzi fényképein
kacagott fel a közönség.
Természetesen rácsodálkoztunk a
legikonikusabb amerikai nevezetességekre, sőt, az előadó egy jászberényi születésű, mára New Yorkban élő
és dolgozó barátjával is sikerült élő
videóhívást lebonyolítanunk, aki válaszolt többek között a kolbászból van-e
odakint a kerítés jellegű klasszikus kérdésekre is.
Beúszott a képernyőre az Alcatraz
mára magányosan álló objektuma, a
Nevada sivatag dűnéi, Las Vegas káprázatos fényvárosa, a Yosemite Nemzeti
Park gleccserei, de ki nem hagyhattuk
volna a több ezer köbcentis Mustang
járgányokat, az elképesztő lejtésű San
Franciscó-i utcákat és az előadó kedvencét, egy luxus „pattogós” autót a
nyolcsávos úton.
A roppant szórakoztató mégis informatív előadás végén a saját szemünkkel
is láthattuk a korábban említett, parádés videófelvételt, melynek főszereplője
noha egy polgárpukkasztó öltözékben
vonuló hölgy volt, mégis a mögötte álló
Kónya György – elképedt arcának köszönhetően – lett az internet kedvence.
Mint azt megtudhattuk, a mozgóképről
a kalandor később értesült az itthon maradt barátok jóvoltából.
A papa és a gyerekek azóta már Indonéziában koptatják a túrabakancsot.
Reméljük, Ázsia sokszínű vidékeiről
is hasonlóan emlékezetes pillanatokkal térnek majd haza, és nem lesznek
restek megosztani velünk azokat egy
újabb hangulatos előadás keretében.
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Nemzedékek kulturális
jellemzői konferencia
 folytatás az 1. oldalról
Besnyi Károly, a Vajdasági Magyar
Helytörténeti Társaság titkára, valamint Nemes József jászkapitány szintén
sikeres, új ismeretekkel teli tanácskozást kívánt a résztvevőknek.
Az előadások sorát a két levezető
elnök nyitotta meg. Dr. habil. Örsi Julianna a nemzedékről nemzedékre történő ismeretadásról osztott meg érdekes kutatási adatokat. Elmondta, hogy
a paraszti közösségek megtartó ereje az
összetartozásból fakad. Ezek a közösségek szerveződhetnek vérségi, lokális,
társadalmi, érzelmi és eszmei alapon is.
Ahogy napjaink felé haladunk, gyengülnek a hagyományok, az organikus
közösségek ereje, úgy erősödik az or-

ganizált közösségek és az individuum
szerepe. A XXI. század elején a hagyományos paraszti közösségek bomlását,
és az új közösségek szerveződését egyaránt tapasztalhatjuk. A nők munkába
állása, a női egyenjogúság hangsúlyozása megváltoztatta a család addigi belső
rendjét. A nők továbbra is igyekeztek
eleget tenni a klasszikus szerepüknek,
ugyanakkor a munkahelyen is helyt állni. A férfiak ekkor elvárták a feleségüktől a családfőnek járó tekintély adását,
a háztartás vezetését és a gyermeknevelést. Mindez sok konfliktushoz vezetett, és gyakran a házasság felbomlásával járt. A család érzelmi-nevelő
funkciója is gyengült, a családon belüli
munkamegosztás, a szerepek lassan átalakultak a XX-XXI. század fordulóján.
Ugyanakkor napjainkban felismerve a
család szerepének fontosságát, az állam
igyekszik segíteni és visszaállítani a család és a házasság intézményét – tette
hozzá az előadó. A paraszti családokban természetes volt a föld, az állatok
szeretete, gondozása, és a mesterség
apáról fiúra szállt, az anyagi tőke is
biztosított volt. Az idősebb generáció
ismerete nagyban segítette az újabb generáció tudását, főként az együtt, vagy
egymáshoz közel élő családoknál. Az
utóbbi évtizedekben azonban már igen
ritka a többgenerációs együttélés, ami

határt szab az ismeretátadásnak. Éppen
ezért napjainkban különösen szükség
van a mintaadó szervezetekre, a példaképekre, a tudás átadására és annak a
mai körülmények közötti alkalmazására. Az újításokba, innovációkba bele
kell építeni az eddigi tudást, minden
hasznos elemet és helyi gyakorlatot. A
néprajzkutató hangsúlyozta, hogy nem
szabad veszendőbe hagyni a vidék szellemi, kulturális értékeit, hiszen ezzel
együtt őrizhető meg az össztársadalom
rendje és további fejlődése.
Hortiné dr. Bathó Edit, a tanácskozás másik levezető elnöke két jászberényi színészről: Déryné Széppataki
Rózáról, és Kőszeghy Alajosról tartott
érdekes, vetített előadást. Míg Déryné
neve közismert az utókor számára, addig szintén jászberényi születésű kortársáról alig emlékeznek meg. Mindketten bevándorló család sarjai. Róza
1793-ban született, míg Alajos három
évvel később, 1796-ban. Az egymás
szomszédságában élő Scheckenbach és
Köszöghy család gyermekei gyakorta
játszottak együtt, bár ekkor még nem
sejthették, hogy egykor a világot jelentő deszkákon is együtt játszanak majd,
mint koruk ismert és kedvelt színészei.
Mindkettejük színészkarrierje reményteljesen indult, majd „munkahelyük”,
a Rondella épületének lebontása után
vándorszínésznek kellett állniuk. Mint
tudjuk, Déryné élete alkonyát a rivaldafénytől elvonulva, Miskolcon töltötte,
és 79 évesen halt meg, de Kőszeghy Alajosról 1852 utántól semmit sem tudni.
Déryné ekképp írt róla: „Kár volt érte,
mert jó színész volt… végtére idősebb
korában iszákosságának áldozatja lett.”
A tudományos konferencia folytatásaként történelem és művelődéstörténet témakörben dr. Bagi Gábor, Besenyi
Vendel, dr. Pethő László, dr. habil. Selmeczi László és Papp Izabella tartottak
előadást. Társadalom és gazdaság témakörében Rideg István, Fodor István Ferenc, dr. Pénzes Ibolya Rózsa és dr. Pólya
Éva tárták a hallgatóság elé egy-egy tanulmányukat.

Ajánló
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Száz éves lenne a Balaton szerelmese

Birinyi Mesekör
Március 12., csütörtök 18 óra
Bukovics János és Pintér Zsolt mesemondók tartanak meseestet.
Kézműves Porta (Kígyó u. 12.)

Kárpáti Márta

jában nyújtottak egy átfogó alkotói
összegzést. A festmények egy része a
galéria tulajdona, másik fele az évforduló kapcsán a családtagoktól kölcsönkapott alkotás. A kávézóban két hónapig lesz látható az ideiglenes kiállítás.
A bemutatott gyűjtemény egy része
tükrözi Bakky Sándor Balaton iránti
rajongását, ahogy ez látható A hónap
műtárgyára kiválasztott Balaton-felvidék című képen is.
A festményt Varga József festőművész mutatta be a megjelenteknek.
Előadásában párhuzamot vont saját
munkássága és Bakky Sándor festészete, világlátása között. Habár a Bakky
képek színhasználatban vidámságot
sugallanak, mégis érződik a művekben
valamiféle melankólia. Talán a művésznél korán kopogtató halál előrevetítése
ez a látszólag vidámságot ábrázoló képeken is átszüremlő szomorúság. Képei
jobbára olajtechnikával készültek, első
pillantásra akvarellnek tűnnek. A mű-

Lelkünk tükre a csillagos ég
Március 12., csütörtök 18 óra
Zentai Anna asztrozófus tart előadást az
asztrozófia hatásáról az életünkben.
Déryné Rendezvényház

vész mesteri könnyedséggel használta
az olajat, szinte áttetszők a ragyogó
színek. Úgy tűnik, az ábrákat csak úgy
odavetette, felskiccelte a vászonra. Ez
annyiból igaz, hogy gyorsan dolgozott,
nem sokat javított a már felvitt voná-

sokon, ám azok mindig pontosan és
úgy kerültek az alapra, ahogy a magas
technikai tudású művész elképzelte.
Mesterei: Szőnyi István, Elekfy Jenő,
Egry József hatásai visszatükröződnek
képein. Különösen a balatoni tájképek

emlékeztetnek Egry stílusára, akivel
közeli lakhelyük révén tartotta a személyes kapcsolatot. Bakky képeit szívesen
vásárolták kortársai és ma is keresett
kincse az aukciós házaknak. Vidám
színeivel, könnyedségével, nyugalmat
árasztó témáival a modern szobabelsők
dísze is lehet egy-egy Bakky mű.
Molnár László tulajdonában több
festmény fellelhető. Elsősorban a rokoni szálak miatt kötődik a Molnár család
Bakky Sándorhoz. Többek között ezekről a családi kapcsolatokról hallhattunk
érdekes információkat Molnár Lászlótól, aki ez alkalomra nem csak izgalmas
adatokat, történeteket, fotókat, de festményeket is hozott magával.
A családi anekdotákat a programsorozat állandó résztvevője, Metykó Béla
helytörténeti kutató egészítette ki a sajtó híradásaiból készített vetített képes
összeállításával. Előadásában érdekes
információkat tudtunk meg a jászberényi művészről, aki, mint kiderült, a festészet mellett a sportban is jeleskedett.
Számos újság adott hírt a fővárosban és
a Balaton környékén rendezett kiállításairól, sikereiről és méltatlanul korán,
1965-ben bekövetkezett haláláról.

g. cs.
Az idei évben a Délkelet-magyarországi régió hat helyszínére látogatnak el
a szervezők, hogy szélesítsék a társadalom
pénzügyi-, gazdasági és gazdálkodási ismereteit. Városunkba vasárnap látogattak
el, ahol a high-tech és egyéb játékok mellett a legnagyobb érdeklődés Suzy, Pápai
Joci és Kasza Tibi koncertjeit övezte.
Az ingyenes családi napok mellett
oktatási intézményekbe is ellátogatnak,
hogy játékosan, egyedi módszerekkel
ismertessék meg a tanulókat, pedagógusokat alapvető pénzügyi fogalmakkal, illetve az alapítvány OK Oktatási
Központjaival. A trénercsapat munka-

Keresztúti ájtatosság
Március 13., pénteken 17.15 óra
A nagyböjti időszakban minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartanak.
Főtemplom

Az érzelmek teremtő ereje
Március 19., csütörtök 17 óra
Balogh János önálló képzőművészeti kiállítása, melyet Nagyné Koncz Éva ajánl az
érdeklődők figyelmébe.
Jászberényi Városi Könyvtár
Lóci játszik –
lemezbemutató klubkoncert
Március 20., péntek 21 óra
A Lóci játszik zenekar harmadik, Rózsa
utca című lemezének bemutató koncertje.
Lehel Film-Színház
A Padlás – dupla előadás
Március 21., szombat 15 óra és 19 óra
Presser-Sztevanovity népszerű musicaljét
a Magyarock Dalszínház Komárom művészei mutatják be. A színházi bérleteseket a 19 órás előadásra várják.
Lehel Film-Színház

Nemzeti ünnep
Március 15., vasárnap 8 óra
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire szentmisével, majd 9.30 órától koszorúzással emlékeznek.
Főtemplom, 1848-as emlékmű

Közösségi alkotás
Március 21., szombat 16 óra
A Jövőkép Alkotók Egyesülete közös
alkotásra invitálja az érdeklődőket a
tavaszi nap-éj egyenlőség időpontjához
kapcsolódóan.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria

Isten terve a férfiakkal
Március 17., 18. és 19., kedd, szerda, és
csütörtök 18 óra
Monty Taylor nyugalmazott lelkipásztor
tart háromnapos előadássorozatot férfiak
számára.
Jászberényi Református Gyülekezeti Ház

Leander Kills koncert
Március 21., szombat 21 óra
Leander 10 jubileumi koncert Jászberényben! Fellép a Leander Kills, az
Amigod és a Burnout. Kapunyitás és Leander dedikálás 19.30 órától.
Ifjúsági Ház

Dumaszínház
Március 17., kedd 19 óra
Dombóvári István önálló estje Kettős
kereszt, vagy amit akartok címmel.
Előzenekar: Bellus István.
Ifjúsági Ház

Társastánc vizsgabál
Március 22-én, vasárnap 17 órakor
A Lehel-Melody TSE vizsgabált szervez,
ahol versenyzői is bemutatót tartanak.
Ifjúsági Ház

Belvárosi Esték
Március 19., csütörtök 17 óra
Dr. Tóth Albert tájökológus, nyugalmazott tanszékvezető tart előadást Az Alföld
piramisai címmel.
Jász Múzeum

A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében több rendezvény is elmarad,
illetve egyeztetés alatt áll városunkban,
ezért érdemes folyamatosan tájékozódni a programokról. A Jászkerület
Nonprofit Kft. rendezvényeire vásárolt
jegyeket igény esetén visszaveszik.

Ütős kalandozás

Dés András zeneszerző ismeretterjesztő, zenés gyermekelőadásán a dobok
és ütőhangszerek világába kalauzolta
az ifjúságot február 29-én, szombaton
délután a Főnix Fészek Műhelyházban.
gergely

Családi nap a pénzügyi tudatosság jegyében

Az OTP Fáy András Alapítvány
pénzügyi kultúrafejlesztő programjának részeként március 8-án, vasárnap délután ingyenes családi programot szerveztek Jászberényben is, a
pénzügyi tudatosság jegyében.

7. oldal

Programajánló
Filmklub fiataloknak
Március 12., csütörtök 16 óra
A Csodálatos fiú és a Fél Nelson című filmeket vetítik fiatalokról fiataloknak.
Főnix Fészek Műhelyház

A hónap műtárgya márciusi programjában a száz éve született Bakky
Sándor Balaton-felvidék című alkotásán keresztül emlékeztünk a művészre a Szikra Galériában március
3-án, kedden este.

A kávézót megtöltő művészetbarát
vendégeket, köztük a Bakky család tagjait Szikra István köszöntötte sok szeretettel. A műsor nyitányát ezúttal is a
zeneiskola növendékeinek és tanárának
remek muzsikája jelentette.
A képzőművészethez visszakanyarodva ismét a házigazda vette át a szót,
aki elmondta, hogy az elemzendő mű
mellett egy kisebb tárlattal tisztelegnek
a festő centenáriuma előtt. Tizenkét
képet helyeztek el a falakon a rövid
életű alkotó életművéből, amelyek
csendéletek, tájképek, portrék formá-

www.jku.hu

társai a szórakoztatva tanítást helyezik
előtérbe, így a tudás mellett élményt is
szerezve a gyerekeknek.
Az OTP Fáy András Alapítvány a
fiatalok esélyteremtésével foglakozik,
kiemelten az általános- és középiskolás

tanulók pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismeretinek bővítésével. Az Alapítvány finanszírozója az OTP Bank,
azonban a kuratóriumi munkában
független szakértők, közéleti szereplők
vesznek részt.

A megjelenteket a programszervező, Sinka Judit köszöntötte, s konferálta
fel az előadót, Dés András zeneszerzőt,
aki ez ideig négy kiadott saját lemezzel
büszkélkedhet. A legutóbbi album azért
is különleges, mert az egyik rajta szereplő dal hangfelvétele az erdő mélyén készült. A nagybőgő, gitár és szaxofon hármasával tökéletes harmóniát teremtett
a természetből gyűjtött faágak, levelek,
termések és kövek Dés András keltette
rezdüléseivel. A formabontó dzsesszmuzsikát feleségének szerezte, melyből árad
a nyugalom, a béke és kiegyensúlyozottság, mégis huncut és játékos.
De milyen hangszereket is szólaltat
ő meg, amikor éppen nem a természet
kincsein dobol? Dés András nem jött
üres kézzel, jó pár bőröndöt is hozott
magával, melyek némelyike igen különös
alakot öltött, de abban mind megegyeztek, hogy ütős hangszereket rejtettek. Elsőként a cajón került elő, ami leginkább
egy dobozra hasonlít. Különlegessége,
hogy miközben a zenész megszólaltatja, rajta is ül. A következő bemutatott
darab az alumínium ceglédi kanna volt,
melyet a magyarországi cigány népzenében kezdtek el hangszerként használni. A

legnagyobb bőröndből keretes dobok kerültek elő, melyek a legősibb dobok a világon. A bemutatott darabok közül talán
a legszebb az arab darbuka volt, melynek
oldalát míves motívumok díszítették.
Egy apró zsákocskából megannyi csörgő
került elő termésekből, kecskekörmökből, csengettyűkből összefűzve.
A mindvégig humoros, gyermekközpontú előadás rengeteg érdekességet
és izgalmas történetet tartogatott. Köztük néhány jó tanáccsal: használjátok
a hangszereteket kreatívan, próbálgassátok, kísérletezzetek és dobot soha ne
tegyetek pizza sütőbe! Aki zenét szeretne
tanulni, hallgasson sok zenét, mindenféle műfajban, mert soha nem tudhatja,
hogy melyik műfajból nyer majd inspirációt, mely zene ragadja meg igazán!
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Csupasz faágra virágot rajzol a fény
Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Igazi
tavaszias időre van kilátás 17 és 22 fok közötti
csúcsértékekkel. Pénteken hidegfont érkezik,
megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra és
8 fokos lehűlésre számíthatunk. Szombaton
közepesen felhős lesz az ég, és szeles időjárás
várható, mely vasárnap is kitart, ám akkor
már megnövekszik a napsütéses órák száma.
A hét elején marad a gyengén felhős, 13-15
fokos, tavaszias időjárás.
A népi jóslat szerint március 18-19-21. Sándor, József, Benedek zsákban hoznak meleget.

Budai Levente

Gyógyszertárak
március 12. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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.

március 13. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 18. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 14. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 19. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 15. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 20. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 16. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 21. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 17. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 22. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
március 14. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

A papírforma érvényesült

Pénteken este játszotta legutóbbi hazai
meccsét a Jászberény Volleyball Team.
Három hiányzója mellett nem a mieink voltak a Kaposvár elleni mérkőzés
esélyesei, ám főként az első játszmában
így is sikerült megnehezíteni a bajnokaspiráns dolgát. Azért a papírforma érvényesült, és vendégsiker született.

Egészségügyi ügyeletek

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu
Munkatársak: Gergely Csilla, Kazsimér Nóra, Ács Tibor. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V.V. 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.

2020. március 12.

Szerényi Gréta, Ekaterina Silchenkova,
Ivana Bulajic sérüléssel küzdenek, ennek
ellenére remekül kezdtük a Kaposvár elleni meccset. Faragó Fanni sáncolásaival,
vagy épp Borsos Lili és Jessica Ventura szép
támadás-befejezésével 10-7-re vezettünk
az éllovas elleni nyitó szettben. Érződött,
komolyan gondolta Makai Péter, hogy
nem kíván asszisztálni a dunántúliak vereségéhez – a sérüléshullám dacára sem.
A rivális időkérése azonban megtette a
hatását: 10-11-nél már Makai Péter vonta
maga köré a játékosait. Innentől kezdve
elképesztő izgalmakat tartogatott a szett:
Jessica Ventura leütésével például 15-15re egyenlítettünk, ám a következő három
pont egyaránt a dunántúliak neve mellé
került. 18-21-nél kanyarodtunk a játszma
hajrájához, s ekkor Jessica Ventura kétszer
is villant nálunk, majd Borsos Lili nyitá-

sával 21-21-re kiegyenlítettünk. Sőt, Tóth
Eszter nyitásával 24-24-re is egalizáltunk,
fordítani viszont nem tudtunk (24-26).
Hiányzóink dacára remekül tartottuk magunkat a bajnokaspiráns ellen, s
érződött, a második szettben is ugyanez
volt a célunk. Faragó Fanni sáncolása
után azonban gyorsan 2-7-re módosult
az eredmény. A 0-5-ös negatív sorozatot
Radomszki Boglárka rafinált megoldása
zárta le, ám aztán újabb nyitásrontás
miatt bosszankodhattunk – szerencsére a vendégek is. A hátrányunk azonban továbbra is jelentős maradt, ezért
Makai Péter bizalmat szavazott Mizsei
Leilának Mészáros Zsófia helyén, s rögtön adott is egy remek labdát Jessica
Venturának. Perceken belül Borsos Lili
is remekül zárta le az akciónkat, ám
továbbra sem voltunk képesek megszorongatni a Kapos-partiakat és ez Jessica
Ventura újabb nagyszerű megmozdulása ellenére a játékrész folytatásáról is
elmondható volt (17-25).
A harmadik szett elején úgy tűnt,
mindkét térfélen gondok akadtak az összpontosítással, ugyanis mind a nyitásokba,
mind a támadás-befejezésekbe viszonylag
sok hiba csúszott. Ennek is köszönhetően 3-3 után 6-6-ra egyenlítettünk. Sőt,
az időközben mégis pályára lépő Szerényi

Gréta nyitásból szerzett nálunk pontot.
A folytatásban azonban egyre inkább a
korábbi játékosunkat, Szerencsés-Miklai
Zsanettet is foglalkoztató kaposváriak
akarata érvényesült (9-14). Ráadásul
úgy nőtt a bajnoki éllovas előnye, hogy
közben egyre több fiatal röplabdázójának
és cserejátékosának biztosított játéklehetőséget a vendégek vezetőedzője, Sasa
Nedeljkovic. Aztán 13-17-re, majd 1721-re alakítottuk az állást, kicsit felélesztve a reményeket, ennél szorosabbá azonban nem tudtuk tenni a játszmát, illetve a
meccset (19-25). Jászberény Volleyball
Team-1.MCM-Diamant Kaposvár 0:3
(-24, -17, -19). Jászberény Volleyball
Team: Mészáros Zsófia, Tóth Eszter, Faragó Fanni, Jessica Ventura, Radomszki
Boglárka, Borsos Lili. Liberó: Iga Piatek.
Csere: Mizsei Leila, Szerényi Gréta. Vezetőedző: Makai Péter.
Makai Péter: „Tudjuk a körülményeket, de a csapat ilyen szerkezetben is
összeszedte magát és jól játszott. Vannak
bizonyos fegyelmezetlenségek, amelyeket
orvosolnunk kell és akkor még szorosabb
meccseket tudunk majd játszani. Nagyon
örülök, hogy az egyaránt jászberényi nevelésű Faragó Fanni kezdőként, Mizsei
Leila pedig csereként játszott stabilan és
megbízhatóan.”

Három magyar bajnoki cím
A Jászberényi SE rövidpályás gyorskorcsolyázói a Jász Kupa megrendezésével és az ott elért sikeres szerepléssel hangoltak a short-track junior
országos bajnokságra.
á. t.
A fenti megállapítást Belovai József
vezetőedző tette a Jász Kupán elért
eredmények után. Igaza is lett, hiszen
nagyon jól szerepeltek tanítványai a
rövidpályás gyorskorcsolyázók junior
országos bajnokságán, amit a fővárosi
Gyakorló Jégcsarnokban rendeztek.
Igaz ugyan, hogy szinte a válogatott
versenyzők vitték el az érmeket, ám a
magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók erősségét mutatja, hogy a többiek
közül is akadtak, akik igen figyelemreméltó eredményeket értek el. Közéjük
tartoznak a berényi korisok is.
Magyar bajnok lett: Gazsi Noémi,
Major Dominik és a korábbi EB bronz-

érmes Somogyi Barbara. Aranyérmük
fényét erősíti, hogy mind a három távot
megnyerve lettek összetett bajnokok.
Ezüstérmes lett: Marinka-Tóth
Anna, Váradi Vivien és a váltó: Balázs
Benedek, György Benedek és Tóth Tamás
alkotta.

Még gyakorolni kell!
Mint azt korábban megírtuk, két új
játékossal erősített a jászberényi kosárlabdacsapat. A magyar válogatott
mérkőzései miatt egy hónapig szünetelt a bajnokság, ami időt biztosított
beilleszkedésükre.
Mivel nem nagyon érkezett hír
az edzőmérkőzésekről, nagy volt az
érdeklődés a március 7-én lejátszott
Alba Fehérvár elleni hazai mérkőzésre.
Jól is kezdtek a fiúk, sőt, túlzás nélkül
ál-lítható, hogy mindenkit meglepett
az első negyedben mutatott remek játékuk. Nem is csoda, hiszen Mészáros
Máté duplája után 14-2 állt az eredményjelzőn. Aztán ahogy folyamatosan
pihenni kezdtek a kezdőemberek, úgy
zárkózott az Alba és a negyed végén egy
trojkával átvették (22-23) a vezetést is.
A továbbiakban folytatódott a vendégek „triplagyártása”, volt vagy négy
ebből a fajtából és erre csak Baker válaszolt egy ilyen találattal. A többiek célba dobása nagyon visszaesett és a nagyszünetre szinte eldőlt a meccs, (34-54)
húsz lett közte. A pihenő után is egy
darabig szinte csak a vendégek akarata

érvényesült, még hat egységet (36-60)
rátettek a különbségre. Alekszandrov
triplája után aztán kezdett feljavulni
a hazai gárda és Penn, valamint Baker
vezérletével húsz alá (57-75) csökkent
a hátrányuk. A zárónegyedben pedig
még egy lapáttal rátettek, meg is nyerték összességében a második félidőt, de
a csatát elveszítették. Jászberényi KSE
- Alba Fehérvár 82-95.
JKSE: Baker 20/6, Mészáros 4,

Fotó: Gémesi Balázs

Bronzéremet szerzett: György Míra,
Balázs Levente, Balázs Benedek, továbbá
a - Szabó Jázmin, Váradi Vivien, Gazsi Noémi és Schönborn Melinda, Szőcs
Mónika Nikolett, Redler Aisa, valamint
a Taczman Máté, Major Dominik, Pető
Bendegúz alkotta - három váltó.
Penn 23/6, Alekszandrov 16/9, Pantelics
13. Csere: Nelson -, Buzás -, Peringer -.
A két új amerikai légiós – Ian
Baker és Brendon Penn - bemutatkozása nagyon jól sikerült, hiszen a
találatok felét ők szerezték. A csapatba kerülésükkel tovább építkeznek
napról napra, próbálják kidolgozni
stratégiájukat – nyilatkozta a vezetőedző Miljan Curovicsnak a mérkőzés
után. Lapzártánk után, szerdán este a
bajnok FALCO vendégei lesznek, 14én, szombaton pedig a Körmend lesz a
vendég Jászberényben.

