
Egy impresszionista Balatonja
Bakky Sándor Balatonparti táj fürdőzőkkel 
című festményét mutatták be április hónap 
műtárgyaként a Szikra Galériában.
Írás a 11. oldalon

Tömegeket vonzott a Város Napja
A hivatalos város napi rendezvények mellett 
változatos, színes programokkal várták az 
érdeklődőket. Most ezekről is írunk.
Cikk a 10. oldalon

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Új folyam 7. év 15. szám (XXX./15.) 2018. április 12.

Helytálltunk a Csaba ellen
Röpis lányaink komoly ellenállást 
tanúsítottak az Extraliga elődöntő 
mérkőzésein a címvédő Békéscsaba ellen.
Tudósítás a 7. oldalon

folytatás a 3. oldalon  

N. V. G. - TRANS KFT.
jászsági műszakivizsga centrum

5100 jászberény, alsómuszály 66. (boldogházi út)
● ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)

● nemzetközi és belföldi szállítás.

- tehergépkocsi, kamion, lassújármű
  és motor vizsgáztatás is,
- Computeres diagnosztikai vizsgálat, hibafelmérés,
- Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás,
- Kamion, teher- és személygépkocsi szerviz.

szerviz: 06-30/205-6710
műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022
www.nvgtrans.hu

személygépkocsi 
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.

igény esetén tréleres szállítással is!

Kalla Tiborhoz ugyan az asztalitenisz 
áll legközelebb, de nagy szerepet vállalt 
a 70-es évektől kezdődően a város atlé-
tikai életében és a női röplabda után-
pótlás bázisának megteremtésében is. 
Az asztaliteniszt ma is aktívan műveli, 
sokszor szerepel a szépkorúak rendez-
vényén, pedig már 80 éves. 

Ács Tibor

Nagyon régen ismerjük egymást 
Kalla Tiborral, hiszen sokszor beszámolt 
az asztaliteniszezők szerepléséről, főleg 
amikor a Nemzeti Bajnokság első és 2. 
osztályában voltak besorolva. Manapság 
pedig egy társaságban szoktunk szurkolni 
a kosár - és a női röplabdamérkőzéseken, 
így volt alkalmunk, hogy felidézzük vele 
az elmúlt évek történéseit. 

Sportsikerek
nyolcvan évesen

folytatás a 7. oldalon  

Kedden délelőtt a Szent Ferenc Egye-
sített Szociális Intézmény Hatvani úti 
székházában került sor a tanyagond-
noki szolgálatot segítő pályázati ösz-
szegből vásárolt konyhai eszközök 
átadására, valamint egy eszközbemu-
tatóval kiegészített tájékoztatóra a 
külterületek biztonságosabbá tételével 
kapcsolatban.

Kárpáti Márta

Bozóki Jánosné intézményvezető kö-
szöntötte a megjelenteket, köztük Szabó 
Tamás polgármestert, Szatmári Antalné 
alpolgármester asszonyt, Balog Donát 
önkormányzati képviselőt, Gáspár Csaba 
projektvezetőt. Elmondta: nagy örömet 
jelent számukra, hogy a tanyai környe-
zetben élő lakosság szociális ellátásához, 
elengedhetetlen étkeztetés biztosításához 
szükséges konyhai eszközöket átveheti a 

szolgálat. A külterületeken élő lakosság 
lassan elöregszik, az ellátást egyre nagyobb 
számban veszik igénybe, így a fejlesztés – 
amely révén többek között ipari turmix-
gép, ipari húsdaráló, szeletelő gép, gázzsá-

moly, edények, valamint irodai eszközök 
kerültek a szolgálat birtokába –, nagy se-
gítséget jelentenek, amit ezúton is megkö-
szönt az önkormányzatnak és a pályázat 
koordinátorainak. A beruházás teljes be-
kerülési költsége 90 százalékos támogatási 
intenzitással 2,3 millió forint volt.

A gondoskodás jól esik

folytatás az 5. oldalon  

Körzetbejárásra és az azt követő la-
kossági fórumra várta Juhász Dániel 
önkormányzati képviselő a 6. számú 
körzetben élőket, április 4-én, szerdán 
a képviselő-testület tagjaival és illeté-
kes szakemberekkel.

Demeter Gábor

A Monostori úti iparterületen kez-
dődött a bejárás a városhatáron túl, az 
egykori Aprítógépgyár valamikori telep-
helyén. A terület még magán hordozza 
a rendszerváltás idején nem rendezett, és 
azóta sem normalizált viszonyokat, pél-
dául a „belső használatú” közművek te-
kintetében.  Az önkormányzat sok közte-
rülettel rendelkezik ezen helyen, de kevés 
az oda jutó figyelem és forrás. A néhány 
lakóház mellett oktatási intézmény, és jel-
lemzően több ipari és kereskedelmi vál-
lalkozás található itt, amelyek meglehető-
sen nagy járműforgalmat bonyolítanak. 
A szilárdburkolatú útszerkezet teljesen 
elhasználódott, felújítása régen esedé-
kes volna. A lakóingatlanok pedig csak 
földúton közelíthetők meg, ide jó volna 
legalább egy kőszórásos utat kialakítani.

A Móczár Miklós utca, a város ebben 
az irányban egyik utolsó utcája, melyben 
folyamatosan épülnek új lakóházak. Pár 
éve készült egy útalap kőszórással. Ennek 
egyik problémája, hogy nem ér végig az 
utca teljes hosszán, a másik pedig az út 
állapota. A lakók végleges megoldást sze-
retnének, stabil, jó utat, de ennek meg-
valósítása nem valószínűsíthető, amíg 
tartanak itt az építkezések.  

Feladatok 
a hatos körzetben

folytatás az 5. oldalon  

1964 óta április 11-e az irodalom, a 
költészet előtti tisztelgés jegyében telik. 
A klasszikus és kortárs költők között 
a könyvbemutatók, költőtalálkozók, 
tematikus pályázatok és szépbeszéd 
versenyek képeznek képzeletbeli hidat. 
De vajon mit jelent a mai kor emberé-
nek ez a jeles alkalom? Talán már nem 
a költészet születésnapját, hanem an-
nak folytonos virágba borulását, meg-
újulását, újjászületését.

Kazsimér Nóra

„Veszem a szót, földobom a levegő-
be, ott szétesik, és újra megfogom, és 
akkor valami más”, mondja József Atti-
la a versírásról, akinek idén ünnepeljük 
születése 113. évfordulóját. 

Ezerarcú 
költészet

folytatás a 9. oldalon  

Április 8-a, vasárnap az országgyűlési 
képviselőválasztás napja. Reggel hat 
órakor országszerte megkezdődött 
az országgyűlési képviselő választás. 
Csaknem nyolcmillió ember adhat-
ta le szavazatait a 23 párt és körzete 
egyéni képviselőjelöltjei egyikére. 
Még éjfél előtt megtudhattuk a lénye-
ges eredményeket – ami a címben sze-
repel –, a végleges számokra azonban 
szombatig várni kell. Az eseményeket 
otthonából is bőven nyomon kísér-
hette bárki, de szerkesztéségünk ter-
mészetesen talpon volt, mi folyama-
tosan, egyre sűrűbben tudósítottunk, 
ahogy az események a végkifejlethez 
közelítettek. De haladjunk sorjában!

Halász Lajos

Országos kitekintés – Fontosabb 
adatok és információk

A 10 ezer 285 magyarországi sza-
vazókörbe csaknem 8 millió választó-
polgárt vártak, míg a külképviseleteken 
további 58 ezren adhatták le szavazata-
ikat 23 pártra és mintegy 1550 egyéni 
képviselőjelöltre. A magyarországi sza-
vazókörök este hét óráig várták a vá-
lasztópolgárokat. A magyar lakóhellyel 
rendelkező választóknak az országgyű-
lési választáson ezúttal két szavazatuk 
volt: egyrészt voksolhattak arra, akit az 
egyéni választókerületükben képviselő-
nek szeretnének, a másik íven pedig ar-
ról dönthettek, hogy az országos listáról 
melyik pártot támogatják.

A 106 választókerületben azok a 
jelöltek indulhattak, akiknek sikerült 
500 érvényes ajánlást összegyűjteniük. 

Összesen 23 párt állított országos listát. 
A választáson az az egyéni jelölt szerez 
mandátumot, aki a legtöbb szavazatot 
kapja, míg a pártok között a rájuk le-
adott szavazatok arányában osztják ki a 
mandátumokat.

A legkevesebb jelölt egy budapesti 
választókerületben, a legtöbb egy nóg-
rádiban indul. A főváros 1-es válasz-
tókerületében mindössze négy, míg a 
salgótarjáni választókerületben 32 jelölt 
akadt. A Nemzeti Választási Bizottság 
iránymutatása szerint az első külképvi-
seleti szavazókörök nyitásáig léphettek 
vissza a jelöltek. Szombat estig 187 nyil-
vántartásba vett jelölt lépett vissza, azóta 

még néhány, így mintegy 1550 nyilván-
tartásba vett jelöltről beszélhetünk.

A Nemzeti Választási Iroda adatai 
alapján több mint kétszázezren nem a 
lakóhelyükön, hanem egy másik ma-
gyarországi településen voksoltak, míg 
négy évvel ezelőtt 128 ezren igényelték 
ezt a lehetőséget. A szavazólapokat az 
ANY Biztonsági Nyomda Zrt. (koráb-
ban Állami Nyomda) nyomtatta ki: a 
kétféle országos pártlistás szavazólapot, 
a 106 egyéni választókerület és a 13 
nemzetiség országos listás szavazólapját, 
összesen 121 félét.

Az előzetes eredmény vasárnap késő 
este, éjfél körül várható, a Nemzeti Vá-

lasztási Iroda elnöke elmondta: a sza-
vazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja 
az egyes választókerületben, hogy hány 
jelölt indult, mert a bizottságoknak 
annyifelé kell válogatniuk a voksokat, 
majd azokat jegyzőkönyvben összesíte-
niük.

A végleges eredmény április 14-én 
várható, szerdáig meg kell érkeznie a 
külképviseleteken leadott szavazatok-
nak is. Az innen beérkezett szavazatokat 
szombaton az adott választókerületek-
ben az erre kijelölt, addig fel nem nyi-
tott urnákba helyezik –, hozzátéve az 
átjelentkezéses szavazatokat is. 

A Jászságban a Fidesz és Pócs János nyert
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2018. évi tavaszi lomtalanítás utcajegyzéke

A Jászberényi Vagyonkezelő és Város-
üzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztat-
ja a tisztelt lakosságot, hogy tavaszi 
lomtalanítási akciót szervez, melynek 
alkalmával az érintett területekről a 
megjelölt időpontokban elszállításra 
kerülnek a háztartásokban felesle-
gessé vált lomhulladékok. Tájékozta-
tónk megtalálható a  honlapunkon is 
(http://vvzrt.hu), illetve a Berénycafé 
(http://berenycafe.hu) oldalán is. Az 
aktuális utcajegyzéket a Jászkürt Újság 
közli mindig.

Kérjük a lomtalanítás során az alábbi 
szabályok betartását:
•	 Lomhulladékok kihelyezésének idő-

pontja: reggel 7 óra.
•	 Szolgáltatást csak szerződött partnere-

ink jogosultak igénybe venni.
•	 A háztartásban keletkezett lomot az 

ingatlan előtti közút mellé, a forgal-
mat nem akadályozó módon kell kihe-
lyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a 
célgépek és a dolgozók könnyen meg 
tudják közelíteni, és a rakodás bizton-

ságosan, és balesetmentesen, kézi erő-
vel végezhető legyen.

•	 A lomtalanítás során a nagydarabos, 
azaz a közszolgáltatás keretében rend-
szeresített gyűjtőedény méreteit meg-
haladó lomhulladék kerül elszállításra. 
Az apróbb méretű lomokat kérjük 
zsákban, vagy dobozban kihelyezni a 
szétszóródás megelőzése érdekében. 

•	 A kikészített lomokat a közszolgáltató 
kizárólag a jelzett időpontban szállítja 
el. A később kirakott hulladékot a köz-
szolgáltató nem szállítja el. 

•	 Az egyéb módon kihelyezett hulladék 
nem kerül elszállításra.

 A lom továbbra sem tartalmazhat 
háztartási hulladékot, veszélyes anyagot 
tartalmazó fémhulladékokat, azbesz-
tet tartalmazó hulladékokat, veszélyes 
anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldó-
szereket, szerves oldószereket, savakat, 
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, 
olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszű-
rőket, fertőző hulladékokat (állati te-
tem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes 
eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, 

vágó- és szúróeszközök), permetszere-
ket és azok dobozait, építési törmeléket, 
épület bontásból származó hulladékot, 
gumiköpenyt, autóbontásból származó 
hulladékot, autóroncsokat, elektronikai 
hulladékot és zöldhulladékot sem, mert 
azokat társaságunk NEM szállítja el. 

A lakosság részére lehetőség van 
elektronikai hulladék, építési törme-
lék, zöldhulladék, veszélyes hulladék, 
gumiabroncs leadására a jászberényi 
hulladékudvarunkban.

A lomtalanítás során közterületre 
helyezett hulladék a közszolgáltató tulaj-
donát képezi, így annak közszolgáltatón 
kívül bárki más által történő elszállítás 
jogtalan eltulajdonításnak minősül!

Városunk és környezetünk tisztasága 
érdekében kérjük önöket, hogy lomta-
lanítási akció során e tájékoztató szerint 
helyezzék ki elszállításra 
szánt lomhulladékaikat.

Köszönjük, hogy 
igénybe veszik 
szolgáltatásainkat ! 

2018 tavaszi lomtalanítási tájékoztató

1. program:
szállítás: 2018. 04. 14. (szombat) 
Alkotás u., Árendás u., Bálvány u., 
Benczúr Gy. u., Csákány u., Csana u., 
Cserkész u., Csiga u., Csokonai V.M. 
u., Csoma u., Dinamit tér, Dózsa Gy. 
út, Ebhát u.,Eperfa u., Fodor F. u., 
Gorkij u(Som u.), Gyepü u., Hajdú u., 
Horgász u., Jákóhalmi út, Jász u., Jász-
kapitány u., Katona u., Kazal u., Kert 
u., Kisberényi tér, Korányi F. u., Kór-
ház u., Kosárfonó u., Kovács u., Kötél-
verő u., Külső Pelyhespart u., Kürt u., 
Madách I. u., Magyar u., Mátyás u., 
Móra F. u., Nemes u., Nyár u., Nyárfa 
u., Nyerges u., Páfrány u., Petrence u., 
Pesthy F. u., Pintér M. u., Régi vágó-
híd u., Réz Kálmán u., Rezeda u., Sik-
ló u., Szárazmalom u., Szellő u., Szent 
Imre h. út, Szűcs u., Tél u., Tímár u., 
Tüzér u., Tűzoltó u., Vásárhelyi I. u., 
Vásártér u., Vincellér u. Apponyi tér, 
Arany János u., Árpád u., Attila u., 
Bárány u., Béke u., Békés u., Bérkocsis 
u., Bimbó u., Bogár köz, Bolyai J. u., 
Czigány J. u., Csillag u., Csók u., Csó-
nak u., Darázs u., Eötvös u., Fazekas 
u., Festő u., Gát u., Görbe u., Halász 
u., Harang u., Hatrózsa u., Határ u., 
Honvéd u., Huszár u., Ibolya u., Iskola 
u., Jásztelki út, Kalap u., Kalinka u., 
Kántor u., Káposztáskert u., Károly u., 
Kaszás u., Kender u., Király u., Koszo-
rú u., Kökény u., Liliom u., Liszt F. u., 
Margit u., Mária u., Molnár u., Mó-
ricz Zs. u., Mozsár u., Munkácsy M. 
u., Pelyhespart u., Potyka u., Puska u., 
Puskin sétány, Rácz u., Réhely u., Rét 
u., Rozmaring u., Rózsa u., Sárkány 
u., Sarló u., Sarok u., Sas u., Seregély 
u., Síp u., Szabadság tér, Szabadság 
u., Szabó u., Széchenyi u., Szegfű u., 
Szent István krt, Szentkúti tér, Szilfa 
u., Toldi M. u., Tóth u., Varga u., Vas-
vári P. u., Zagyvapart sétány, Gerle u., 
Váltó u., Rigó u., Ipartelep út, Fecske 

u., Fülemüle u., Fácán u.,  Nagykátai 
út, Fémnyomó út, Felsőmező u., Ká-
tai u., Berény u.,  Lehel u., Ostoros u., 
Vízimalom u., Jubileum u., Uszoda u., 
Ifjúság u., Gorjanc Ignác sétány, Delta 
u., László Károly u., Fűzfa u.
PORTELEK: Fenyves u., Fő u., 
Herboly I. u., Homok u., Március 15. 
u., Nyúl u., Vaskapu u., Vasút u.

2. program:
szállítás: 2018. 04. 21. (szombat) 
Bajcsy Zs. u., Béla u., Bem József u., 
Csángó u., Déryné u., Dohány u., Fék 
u., Fekete u., Fuvaros u., Fürdő u., Gém 
u., , Hajnal u., Hegedűs u., Hold u., 
Holló A. u., Ipar u., Jászai M. u., Kálvin 
János u., Kard u., Korcsolya u., Kossuth 
Lajos út, Kőkép u., Lant u., Lehel Vezér 
tér, Mozdony u., Pajtás u., Palotai J. u., 
Patkó u., Pesti u., Pipacs u., Rákóczi út,  
Róka u., Szarvas u., Széchenyi tér, Szent 
László u., Szentháromság tér, Szerecsen 
u., Szív u., Szövetkezet út, Thököly út, 
Traktor u., Tulipán u., Vaspálya u., Vé-
csey E. u., Villany u., Viola u., Vörös-
marty u.,  Álmos u., Árok u., Balaton 
u., Bokor u., Cserepes u., Damjanich 
u., Deák F. u., Diófa u., Faiskola u., 
Fátyol u., Fillér u., Futó u., Füst u., 
Gyalu u., Gyöngy u., Gyöngytyúk u., 
Horváth P. u., Jászváros u., Juhász u., 
Kápolna u., Kéve u., Kígyó u., Körte 
u., Kötő u., Medve u., Méntelep u., 
Nyíl u., Repce u., Sarkantyú u., Sáros-
ér u., Sátor u., Suba u., Szél u., Szelei 
út, Tamás u., Temető u., Tompa M. u., 
Tört u., Zrínyi M. u., Alsócsincsapart 
u., Aprítógégyár u., Átjáró u., Berze N. 
J. u., Boróka u., Botond u., Buzogány 
u., Cimbalom u., Csengő u., Csóka u., 
Csokor u., Dembinszky u., Derkovits 
Gy. u., Dr. Varga L. u., Egér u., Eke 
u., Elefánti u., Felcsőcsincsapart u., 
Felsőmuszály, Fiastyúk u., Gerevich A. 
u., Göncöl u., Gyanta u., Gyöngyvirág 
u., Hatvani út, Hentes u., Herkules 

u., Hétvezér u., Hunyadi J. u., Ilona 
u., Jászkürt u., Jedám u., Jókai M. u., 
Karabély u., Kerékgyártó u., Kertész u., 
Költő u., Lagzi u., Líceum u., Liget u., 
Mályva u., Mártírok útja, Móczár M. 
u., Nádor u., Nagyér u., Nap u., Ne-
felejcs u., Öntő u.,  Pákász u., Palánka 
u., Pethes I. u., Pipa u., Riszner sétány, 
Sánc u., Serház u., Sómérő u., Sport-
pálya u., Szekér u., Szent F. u., Szilvás 
dűlő, Szőlő u., Szúnyogos u., Tarnai A. 
u., Téglagyár u., Tejút u., Toborzó u., 
Üstökös u., Varjú u., Varró u., Víz u., 
Vízöntő u., Zagyvapart u., Zagyvaparti 
tanyák, Zenész u.

3. program:
szállítás: 2018. 05. 12. (szombat) 
Akácfa u., Áldás u., Banner J. u., Bá-
thory u., Beleznay A. u., Benepuszta 
u., Boldogszállás u., Bulcsú u., Csonka 
u., Csörsz u., Daru u., Dob u., Érhát 
u., Forgács u., Fortélyos u., Frankel 
Leo u., Garat u., Gyöngyösi út, Hab-
leány u., Harcos u., Hattyú u., Kapás 
u., Kárpát u., Klapka Gy. u., Komáro-
mi J. u., Kun u., Lajosmizse u., Nád-
verő u., Négyszállás u., Olvasókör u., 
Páva u., Redemptio u., Szérűskert u., 
Szigony u., Szobor u., Térítő u., Tigris 
u., Trombita u., Túzok u., Tündér u., 
Ábránd u., Áldomás u., Ártér u., Árva 
u., Bakki J. u., Batthyány u., Bognár 
u., Csatorna u., Csík T. u., Dr. Witt-
mann T. u., Fenyő u., Gallér u., Gár-
donyi G. u., Gyárfás u., Hársfa u., Irá-
nyi D. u., Kádár u., Kakukk u., Kodály 
Z. u., Kölcsey F. u., Kőrösi Cs. S. u., 
Lepke u., Lomb u., Lövész u., Mátra 
u., Messzelátó u.,  Mező u., Mikszáth 
K. u., Pannónia u., Platán u., Sírkert 
u., Szarka u., Szép u., Szivárvány u., 
Tavasz u., Vadász u., Vereckei u., Virág 
u., Zerge u., Ady E. út, Agancs u., Ár-
vácska u., Bagoly u., Bajnok u., Bartók 
B. u., Bedekovich L. u., Bercsényi út, 
Blénessy J. u., Borsóhalmi út, Csalo-
gány u., Dárdás u., Fáy A. u., Fehértói 
út, Galamb u., Gergely u., Gólya u., 
Gyökér u., Halmay J. u., József A. u., 
Kálmán u., Kazincy F. u., Kengyel u., 
Kertváros u., Kinizsi u., Kiss E. u., Kö-
nyök u., Megyeház u., Méhész u., Mé-
száros L. u., Munkás u., Nagytemplom 
u., Napsugár u., Négyház u., Október 
23. u., Ősz u., Pacsirta u., Perec u., Pe-
tőfi S. u., Rácz A. u., Réz u., Sándor 
u., Sármány u., Sipos O. u., Sólyom 
u., Szabadságharcos u., Székely M. u., 
Szélmalom u., Szent Pál u., Táncsics 
M. u., Telep u., Tóth J. u., Tölgyfa u., 
Vas u., Verseny u., Vértes u., Zirzen J. 
u., Zoltán u., Zöldár u.

Kohári Béla
1924-2017

Tatuska, Tatuska már egy éve, hogy 
elmentél, de emléked 
örökké bennünk él.

„Az emlék a lelkedben terem, s 
a lélek az nem hal meg sosem.”

Szerető családod

EmlékezésEmlékezés
Bada Zoltán

halálának
harmadik évfordulójára. 

„Elvesztettem azt, 
akit annyira sze-
rettem, jókedvem, 
nyugalmam vele 

eltemettem. 
Légy velem, szeress, míg utam 

végigjárom, te voltál, te maradsz 
az én örök párom. 

Majd ha elindulok napjaim 
betelvén, karjaid kitárva várj 

az út végén.”
Szerető feleséged és családod

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

tógyEr istván 
(1930-2018)

gyászszertartásán megjelentek, 
virágaikkal fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló felesége

A pályázatra kiírt lakás címe: 
Jászberény, Faiskola utca 5. fsz. 5.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2

- szobaszáma: 1 szoba 
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563 Ft/hó

A pályázatra kiírt lakás címe: 
Jászberény, Faiskola utca 5. II. em. 1.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2

- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563 Ft/hó

A pályázatra kiírt lakás címe: 
Jászberény, Faiskola utca 5. II. em. 3.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2

- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563 Ft/hó

A pályázatra kiírt lakás címe: 
Jászberény, Ady Endre út 23. fsz. 4.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 41 m2

- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 17.630 Ft/hó

Pályázat szociális bérlakásokra
Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet 

az alábbi önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására:

A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek Jászberény város 
honlapján (www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető 
a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján 

(Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda, tel.: 57/505-799).

Pályázat 
otthonteremtési támogatásra

Jászberényi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál 
foglalkoztatott szakemberek nyújthatnak be támogatási kérelmet 

jászberényi építési telek ingatlanok 
kedvezményes megszerzése iránt 

lakóépület megépítése céljából 
- a Jászberény Városi Önkormányzata Képviselő-testületének az 

otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 20/2012. 
(IV.12.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.

A részletes pályázati felhívások megtekinthetőek Jászberény város 
honlapján (www.jaszbereny.hu) és a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján. A támogatási kérelem nyomtatványa letölthető 
Jászberény város honlapjáról, illetve beszerezhető 

a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban. 
A támogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető, illetve 
a támogatási kérelem május 4-én, pénteken 12 óráig benyújtható 

a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján 
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 1. emelet 33. iroda; 

tel.: 57/505-751, 57/505-733).

Életének 76. évében elhunyt

Kovács
Zoltánné

szül. Hájas Éva
jászberényi könyvelő.

Temetése április 20-án, pénteken 
10 órakor lesz Szolnokon, 
a Kőrösi úti temetőben.

Kérjük a szertartáson résztvevőket, 
hogy egy szál virággal fejezzék ki 

kegyeletüket.
Gyászoló család



2018. április 12. 3. oldalwww.jku.hu

A külföldi bő ötvenezer, az átsza-
vazásos 200 ezer és a 106 körzet egy-
egy szavazóköre vasárnap leadott, de 
április 14-éig meg nem számolt sza-
vazataival együtt a 350 ezres tételt is 
elérheti, ha minden egyes szavazati 
joggal érintett leadja voksát a szavazó-
körében, illetve más városban és kül-
földön. Ennek szoros eredmény esetén 
lehet jelentősége, ezért az NVI felhívta 
a nap vége felé a figyelmet a billegő 
körzetekre.

Jászsági történések napközben
A Jászságban 23 egyéni jelölt volt 

a szavazólapon. A szavazólapok ki-
nyomtatását követően visszalépett két 
jelölt neve kézzel lett kihúzva, így 25 
sorszám alatt szerepeltek előre kisor-
solt sorrendben az állva maradt jelöl-
tek. A 8. és 9. visszalépő lett kihúzva.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
kerekítve 309 ezer választópolgár sze-
repel a névjegyzékekben. A Jászság 83 
szavazókörébe 70 098 polgárt vártak. 
Utóbbiak közül legtöbben Jászberény-
ben szavazhatnak, 21 694-en, Jászapá-
tin 6 830-an, Jászárokszálláson 6 224-
en szerepelnek a névjegyzékben.

Részvételi adatok (százalékban)
•	 7 órakor – országos: 2,24  

JNSZM: 2,53 Jászság: 2,48
•	 9 órakor – országos: 13,17  

JNSZM: 14,92 Jászság: 14,78
•	 11 órakor – országos 29,93  

JNSZM: 31,39 Jászság: 30,53
•	 13 órakor – országos: 42,32  

JNSZM: 41,77 Jászság: 40,55
•	 15 órakor – országos: 53,64  

JNSZM: 51,54 Jászság: 50,98
•	 18.30 órakor – országos: 68,13  

JNSZM: 64,93 Jászberény: 69,58

Érdekességek:
A megyei és jászsági részvétel dél-

előtt országosan dobogós helyezést 
jelez, nagy területi szórással. Például 
11 órakor Jászkiséren 19.43, Jászbol-
dogházán viszont 41.78 százalékot re-
gisztráltak.

13 órakor Jászkisér 3-as szavazó-
köre 22,83 százalékkal messze le volt 
maradva, nem érte el a 30 százalékos 
megjelenést Jászapáti és Jászladány 
egy-egy szavazóköre, Jászberényben 
pedig Öregerdőn 29,76, a Rákóczi 
úti iskolában 51,12%-ot mértek. Ez 
utóbbi értéket is felülmúlta Jászbol-
dogháza egyik szavazóköre 54,87 szá-
zalékkal.

15 órakor kezdett el a megye és a 
Jászság is távolodni a részvétel arányát 
mutató országos dobogós helyezések-
től. A Jászságban továbbra is Jászbol-
dogháza vezetett 64,48 százalékkal, 
míg Jászkisér 3-as szavazókörében 
mindössze 30,63 százalékos volt a 

részvétel. A hatvan százalékos részvé-
telt még két Jászberényi szavazókör 
haladta meg, a Rákóczi, illetve a Ber-
csényi úti iskolákban.

A Jászságban 23 szavazókör talál-
ható, amelyek névjegyzékében több 
mint ezer választó neve szerepel. A 
legtöbb, 1.361 név Jászberény 1-es 
számú szavazókörében van, amelyet a 
más településekről átjelentkezők szá-
mára is kijelöltek. Abszolút számban 
itt szavaztak legtöbben, 774-en dél-
után három óráig. Ez 56,87 százalék-
nak felel meg.

Az utolsó, 18.30 órakor közzétett 
adatok tanúsága szerint Jászberényben 
minden bizonnyal 70% fölött lesz a 
részvételi arány. Ugyancsak fél órával 
a zárás előtt a legmagasabb választási 
arány: 76,98 % a 15-ös szavazókörben 
volt (Szent István körút 22.).

Eredmény éjszaka
Az NVI úgy döntött, hogy az utol-

só szavazót is megvárja az eredmények 
közlésének kezdetével. Így hivatalos 
adatok jó későn érkeztek, mert kü-
lönösen Budapesten a megszokott 
túlzsúfolt szavazókörökben jócskán 
túlóráztak. A többiek viszont meg-
számlálhatták a szavazatokat, elkészül-
tek a jegyzőkönyvek, vagyis, amikor 
felszállt a fehér füst, villámgyorsan 
közreadták a szavazókörök eredmé-
nyét.

Ennyire sem volt rossz a helyzet, 
mert a számláló bizottságok pártde-
legáltjai telefonon bediktálták a sza-
vazatok számát, így szivároghattak ki 
előzetes eredmények, amelyek egyre 
inkább hasonlítottak egymásra.

Országosan a vidék a korábbinál is 
jobban narancsba borult, Budapesten 
viszont a baloldali pártok lettek sike-
resebbek. Van ahol pártlistán a Fidesz-
KDNP, egyéniben a baloldal látszik 
győzni. A kétharmados győzelem egy-
re valószínűbbnek tűnt, így a Fidesz 

Választás

 folytatás az 1. oldalról

Országosan a Fidesz, a Jászságban Pócs János nyert

Megdöbbenéssel értesültem arról, 
hogy a Facebookon Pletli Anita ne-
vet használó, számunkra ismeretlen 
tartózkodási helyű és azonosságú ma-
gánszemély a Facebook-oldalán olyan 
kijelentéseket tett a Polgármesteri Hi-
vatal munkatársairól, a Polgármesteri 
Hivatalról és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 02. számú országgyűlési egyé-
ni választókerület választási irodájá-
ról, melyek mint valótlan tények és 
híresztelések alkalmasak a becsület, a 
jó hírnév csorbítására.

Határozottan visszautasítom a 
választási csalás vádját, és felháborító-

nak tartom, hogy munkájukat becsü-
letesen végző hivatalos személyeket 
alaptalanul rágalmazzanak a helyi és 
országos nyilvánosságban.

Bejelentem, hogy a fentiek miatt 
ismeretlen tettes ellen feljelentést te-
szünk, részben azért, hogy a megvá-
doltaknak igazságot szolgáltassunk, 
részben azért, hogy a hasonló híresz-
telések és hazugságok kiötlőit és ter-
jesztőit megállítsuk. Ahogyan eddig, 
ezután sem engedem, hogy hivata-
lunk munkatársait, városunk polgára-
it politikai haszonszerzéstől indíttatva 
alaptalanul megvádolják.

Szabó Tamás
Jászberény polgármestere

Közlemény

magasan kiemelkedik a mezőnyből. 
Egy-két párt nem érezhette magát 
biztonságban, lehet, hogy erről a kül-
földi szavazatok dönthetnek. A magas 
részvételi arány ugyanis megemelte 
az egy százalékot érő szavazó számot. 
Így az öt százalék átlépése a DK-t, a 
10 százalék túlszárnyalása az MSZP-
Párbeszéd szövetséget vallathatja meg. 
Parlamentből való kiesésük — csak az 
egyiküké –, nem valószínű.

Egyéniben Pócs János ötven szá-
zalék fölötti eredménnyel a Jászság 
parlamenti képviselője. Budai Lóránt 
majdnem 33 százalék, dr.  Gedei József 
8, Eszes Béla 4 százaléknyi szavaza-
tot kapott. A 23 jelöltből ők négyen 
kaptak ezer szavazat feletti meny-
nyiséget, rendkívül nagy szórással és 
különbséggel. Pócs János egyértel-
mű, nagyarányú győzelmet aratott, a 
2014-es 5600-as különbségnél is töb-
bel, nyolcezer szavazattal előzte meg 
a Jobbik jelöltjét, Budai Lórántot. Ő 
és a harmadik dr. Gedei József között 
újabb, tízezres szakadék tátong, és 
hozzá képest is fele annyian voksoltak 
Eszes Béla LMP színekben indult Új 
Kezdet-es polgármesterre.

Felhívásunkra összesen nyolc jelölt 
adta arcát, és rövid bemutatkozását, 
megtisztelve a választókat, olvasóin-
kat. Az előbb felsoroltak mellett még 
ők kaptak személyenként száz és 330 
közötti szavazatot. A többi 15, névte-

len, arctalan jelölt jellemzően tizen-
huszon szavazatot kapott, egy kisebb-
nagyobb család gondolhatott rájuk. 
(Lásd keretes összeállításunkat! – a 
szerk.)

Minden eredményváró jelölőszer-
vezetet végigjártunk urnazárás előtt és 
után is egy kivétellel, ahova technikai 
okok miatt nem jutottunk el. Urna-
nyitás előtt még mindenki bizakodó 
volt, megértette érdeklődésünket. 
Legtöbben örültek a jelenlétünknek. 
Erős kivétel volt a Jobbik eredmény-
várója, ahol a köszönő szóra indulatos 
elutasítás érkezett, ami csak azért nem 
bontakozott ki a maga fizikai valójá-
ban, mert a jelölt maga kisietett az ut-
cára szót váltani.

A legvidámabb hangulat természe-
tesen a Fidesz rendezvényén volt, ahol 
Pócs János konstatálta a győzelmét, és 
a vele várakozóknak személy szerint is 
megköszönte a támogatását és a mun-
káját.

Hangsúlyozni kell, hogy a más 
városban, illetve külföldön szavazó 
berényi polgárok és az erre a célra ki-
jelölt 7-es választási körzet bontatlan 
urnáinak szombati összevegyítése és 
megszámolása után alakul ki a mos-
tani 98,8 százalékos eredmény után a 
száz százalékos, a végeredmény. Ez a 
Jászság régi-új képviselőjének, Pócs Já-
nosnak a győzelmét nem befolyásolja.

1. Pócs János Fidesz-KDNP 23777 52.09%
2. Budai Lóránt Jobbik 14975 32.08%
3. Dr. Gedei József DK 3702 8.11%
4. Eszes Béla LPM 1900 4.16%
5. Csinger Marianna MKKP 330 0,72%
6. Pálffy István Momentum 259 0,57%
7. Kalmár Dávid Munkáspárt 156 0,34%
8. Urbán Imre Együtt 101 0,22%

A Jász-Nagykun -Szolnok megye 02. számú OEVK Jászberény 98,8 száza-
lékos feldolgozottsági fázisában a következő eredmények születtek a 2018. 
évi országgyűlési választáson. Cikkünkben a legalább száz szavazatot elért 
jelöltek voksait – darabszám és százalékos arány –, közöljük a nyertes Pócs 
János adataitól csökkenő sorrendben. Ez a 98,8 százalékos feldolgozottság 
végleges, de nem végeredmény.

Szavazatok és százalékok lapzártakor



2018. április 12. 4. oldal www.jku.hu Város

Jászberény Városi Önkormányzat, a 
Vasas Sporthorgász Egyesület, vala-
mint a Hűtőgépgyár Horgász Egye-
sület hagyományteremtő szándékkal 
Évadnyitó horgászversenyt rendez.

A verseny helyszíne: A Városi Zagyva 
Margit-szigettel határos szakasza.

A verseny időpontja: 
2018. április 22. 7 óra.

A verseny három kategóriában kerül 
megrendezésre:
•	 Gyermek: 3-15 éves korig  

szülői felügyelettel,
•	 Ifjúsági: 15-18 éves korig,
•	 Felnőtt: 18 éves kortól.
A versenyen való részvétel díjmentes, 
de előzetes nevezéshez kötött.
Nevezni lehet:
•	 Víkend Horgász és Sportbolt 

Jászberény, Bercsényi Miklós utca 21. 
T: +36-57-400-647

•	 Silurus Horgász Szaküzlet 
Jászberény, Kossuth Lajos utca 111. 
T: +36-30-277-99-01

A nevezéseket kérik április 15-ig le-
adni, a verseny helyszínén csak gyer-
mekhorgászok nevezését fogadják el.

Versenyezni egy bottal, úszós kész-
séggel és egy horoggal lehet mindhá-
rom kategóriában.

Nevezni és a versenyen részt venni 

– gyermekhorgász kivételével – csak ér-
vényes állami horgászengedéllyel lehet.
A verseny programja:
•	 6.40-től Regisztráció  

a Margit-szigeten.
•	 7-7.40 Megnyitó,  

versenyszabályzat ismertetése,  
horgászhelyek kisorsolása.

•	 7.40-8 óra: Horgászhelyek  
elfoglalása.

•	 8-11 óráig Verseny
•	 11.30-tól Értékélés, eredményhir-

detés. Mindhárom kategóriában az 
első három helyezett tárgyjutalom-
ban részesül.

A verseny ideje alatt a kifogott ha-
lak mérlegelése folyamatosan történik. 
Mérlegelés után a halak azonnal vissza-
helyezésre kerülnek éltető elemükbe, 
a vízbe. A verseny alatt kifogott halat 
eltenni – elvinni szigorúan tilos!

A kifogott halak csak a mérlegelésig 
tarthatók hálós haltartóban. Fémből 
készült haltartó használata a verseny 
alatt nem megengedett.

Eredményes horgászatot, hasznos 
időtöltést, jó szórakozást kívánnak a 
verseny rendezői!

Jászberény Városi Önkormányzat
Vasas Sporthorgász Egyesület 

Hűtőgépgyár Horgász Egyesület

Évadnyitó horgászverseny a Városi Zagyván

Április 7-én, szombaton a Nagybol-
dogasszony Főtemplomban tartott 
mise keretében szentelte fel Szántó 
József főapát a Jászberényi Hagyo-
mányőrző Együttes zászlaját. A zász-
lóanya megtisztelő feladatát Pócs Já-
nosné Katalin asszony vállalta.

kárpáti

A Kocsán László és Kuli Orsolya 
vezetésével húsz éve alapított kiváló-
an minősült, megyei művészeti díjas 
Jászberényi Hagyományőrző Együttes 
tagjai hitvallásukhoz méltó helyszínt 
választottak zászlajuk felszenteléséhez. 
Az együttes tevékenységével, a magyar 
tánc és népi hagyomány megőrzésé-
vel, továbbadásával, közvetítésével az 
egyik legnemesebb cselekedetet mű-
veli kultúránk megtartása érdekében. 
A magyarok Nagyasszonyának szen-
telt jászsági főtemplom boltívei alatt 
az együttes közvetítésében felcsendülő 
népi egyházi énekek és a csoport tevé-
kenységét méltató szónoklatok igazán 
magasztossá tették a jeles ünnepet.

Édesanyának lenni a legszebb hi-
vatás és én boldogan vállaltam, hogy 
édesanyaként családomba fogadhatom 
a Jászberényi Hagyományőrző Együt-
tes jász asszonyok keze nyomán gyö-
nyörűen hímzett lobogóját – mondta 
Pócsné Katalin asszony köszöntőjében. 
Ez a zászló jelképezi mindazt a nemes 
munkát, melyet a Kocsán László vezet-
te együttes az elmúlt évek alatt véghez-
vitt. Műsoraikat nézve eszünkbe jutnak 

őseink, akik élete általuk újra megele-
venedik, látjuk szépséges viseletüket, 
táncaikat, hallhatjuk énekeiket, részesei 
lehetünk múltunk szokásainak. Öröm, 
hogy ezt a tudást gyermekeink is meg-
öröklik az együttes munkája nyomán. 
A beszéd záróaktusaként a zászlóanya 
emlékszalagot kötött a lobogóra.

Szabó Tamás polgármester a vá-
ros közössége nevében köszöntötte 
az együttest és tűzött emlékszalagot a 
zászlóra. Hangsúlyozta, hogy a hagyo-
mányőrzők évszázados szokásokat örö-
kítenek tovább, mely nagyon fontos 
feladat kultúránk megtartása érdeké-
ben. Kiemelte, hogy városunkban a ha-
gyományőrzés a mindennapi élet része, 
melyben minden generáció tevékenyen 
jelen van.

Dr. Kertész Ottó a Folklór Kultu-
rális Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke szintén az ifjú generáció hagyo-
mányőrzésben elfoglalt szerepére fóku-
szált beszédében. Elmondta, hogy míg 
a felnőttek itt a templomban részesei 
a hagyományainkhoz kapcsolódó jeles 
eseménynek, addig a táncosok Víz ut-
cai székházában éppen ezekben az órák-
ban vette kezdetét a kétnapos Jászsági 
Ifjúsági Szólótánc Fesztivál, ahol közel 
száz gyermek mutatja meg őseinktől 
ránk hagyományozott tánctudását. Az 
elnök szintén emlékszalag feltűzésével 
tette emlékezetessé az eseményt.

A zászlót Szántó József főapát szen-
telte fel, aki beszédében a hagyományt, 
mint Mária országának nemzetmegtar-
tó szerepét hangsúlyozta.

Nemzetmegtartó hagyomány
A Jászsági Menedzser Klub Egyesü-
let április 20-án 9 órától rendezi a 
tavaly már igen sikeresnek bizonyult 
Jászsági Gazdasági és Fejlesztési 
Konferenciát az Eszterházy Károly 
Egyetem Jászberényi Campusán. 
Idén a digitalizáció, a képzés és a 
versenyképesség témái köré szervezik 
a fórumot a térség vállalkozóinak, 
települési vezetőknek és a kulturális 
élet szereplőinek részvételével.

Gergely Csilla

A konferencia céljáról, előadóiról és 
menetéről kedden délután tartottak saj-
tótájékoztatót a helyi média képviselői 
számára a Szikra Galériában. A megje-
lenteket dr. Rédei István, a Jászsági Me-
nedzser Klub Egyesület elnöke és Szat-
mári Zoltán elnökségi tag köszöntötte. 

Dr. Rédei István elmondta: nagy 
örömükre szolgál, hogy a tavaly ha-
gyományteremtő szándékkal létreho-
zott konferenciát annak jó visszhangja 
okán idén is folytathatják, hiszen szá-
mos információval gazdagodhatnak 
általa a térség vállalkozásai fejlődésük 
érdekében. Míg tavaly főként a be-
mutatkozásra, a közös párbeszédre, a 
vállalkozásokat körülvevő megfelelő 
infrastruktúra megteremtésére – pél-
dául utak felújítására – helyezték a 
hangsúlyt, addig idén a digitalizáció és 
a minőségi képzés fontosságára irányít-
ják a figyelmet, melyek versenyképessé 
tehetik a vállalkozásokat.

A konferencia egyik célja, hogy a 
gazdasági szereplőkön túl a települé-
si vezetők és a kulturális élet szereplői 
közösen gondolkodjanak a térség fej-
lődéséről. Hiszen a gazdasági fejlődés 
kulcsa mindhárom szereplő kezében 
van, ahogy annak idején a Jászkun ke-
rület ládáját is a három kapitány kulcsa 
nyitotta. Az egynapos konferencia te-
hát segítséget nyújt a vállalkozásoknak 
a versenyképesség eléréséhez, a cégek és 
települések harmonikus együttműkö-
désének megteremtéséhez, hogy a leg-
inkább élhető és vonzó legyen a Jász-
ság, mint régió.

„Érzékeljük az aktuális problémá-
kat és szeretnénk a jövőbe látni!” – tet-
te hozzá Rédei István. A Jászságban a 
mostaninál magasabb színvonalú és a 
vállalkozásokat jobban kielégítő okta-
tásra, képzésre lenne szükség, hiszen a 
kvalifikált munkaerőből igen nagy hi-
ány van. Példaként az újonnan betele-
pült Thyssenkrupp gyakorlatát említet-
te, ahol a munkavállalók több hónapos 
képzésen vesznek részt, mielőtt munká-
ba állnának. A tehetséges, fiatal mun-
kaerő idecsábításában a települési veze-
tők is megosztják majd gondolataikat, 
hiszen nem mindegy, hogy mit tudnak 
felajánlani számukra a letelepedéshez.

Nagy öröm a szervezők számára, 
hogy elfogadta a felkérésüket Moczó Ist-
ván, az Oracle Hungary Kft. vezérigaz-
gató helyettese, aki szakmai tapasztala-
tait osztja majd meg a hallgatósággal. 
Szintén előadást tart dr. Berács József 
professzor, aki a Neumann János Egye-
tem Gazdálkodási és Menedzsment 
tanszékének munkatársa, valamint dr. 
Balog Ádám, az MKB Bank vezérigaz-
gatója is. A szakemberek mellett jászsá-
gi települések vezetői, valamint a térség 
nagy-, közepes- és kisvállalkozásai is 
megosztják tapasztalataikat, elképze-
léseiket. A fórum zárásaként idén is 
lesz kerekasztal-beszélgetés, melyet dr. 
Dobák Miklós, a Corvinus Egyetem 
professzora moderál. Az előadásokról 

összességében tehát elmondható, hogy 
a digitalizációra, az automatizáció vár-
ható ütemére, a robotok jelenlétére 
(gyártás, szolgáltatás), a duális képzés 
helyzetére, jövőjére, valamint a tehet-
ségbarát város feltételeire helyezik a 
hangsúlyt.

A konferencia fővédnökségére Var-
ga Mihály nemzetgazdasági minisztert 
kérték fel, aki lapzártánkig nem tudott 
biztos választ adni a felkérésre. Ha őt 
elszólítják teendői, Lepsényi István 
gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért 
felelős államtitkár képviseli a Nemzet-
gazdasági Minisztériumot.

Szatmári Zoltán, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara alelnöke, a 22 éves Menedzser 
Klub elnökségi tagja hozzátette, hogy 
a kapott visszajelzések alapján a konfe-
rencia méltó folytatása eddigi munká-
juknak. A tavalyi sikeres lebonyolítás 
után idén is szeretnének minél több 
információval szolgálni a várható 100-
120 főnek a saját- és a térség fejlődése 
érdekében. „Beszédes, hogy a TOP 50-
ben 22 jászsági, köztük 20 jászberényi 
vállalkozás került be, ami egyfajta köte-
lezettséget is ad számunkra.” – emelte 
ki Szatmári Zoltán a helyi vállalkozások 
súlyát a gazdasági életben. Reményeik 
szerint idén is minden résztvevő meg-
elégedettségével zárul majd a Jászsági 
Gazdasági és Fejlesztési Konferencia.

Digitalizáció és versenyképesség

Április másodika az autizmus vi-
lágnapja. Erről múlt hét pénteken 
Jászberényben is megemlékeztek a 
Conselve térre látogatók. A program 
végén az összetartozás és az elfogadás 
jegyében „kék sétára” indultak a helyi 
szervezetek, oktatási intézmények. 

szabó

Péntek délelőtt a kék, az autizmus 
nemzetközi színében pompázott a 
Conselve park díszítése, ahol második 
alkalommal rendezték meg a „kék sé-
tát”. A szervezők célja ezúttal is az volt, 
hogy ráirányítsák a figyelmet az autiz-
mussal élő embertársainkra. 

A rendezvény műsorvezetőjeként 
Tomkovicsné Sólyom Csilla köszöntötte 
a jelenlevőket, majd Szatmári Antalné 

alpolgármester asszony mondott be-
szédet. Az alpolgármester asszony az 
autizmus megismertetésének fontossá-
gára és az autisták elfogadására hívta fel 
a figyelmet. Nem elég, ugyanis ha sza-
batos orvosi kifejezésekkel leírunk egy 
betegségcsoportot, de a hétköznapok 
nyelvére is le kell fordítani, a minden-
napok használatára – mondta, majd az-
zal folytatta, hogy megkülönböztetett 
szeretettel kell kezelnünk az autizmus 
spektrum zavarral élő embereket. 

Bozóki Jánosné intézményvezető 
köszöntőjében a rendellenesség sajátos-
ságairól, az eltérő viselkedési formák-
ról beszélt. „Az autista emberek agya 
másképp dolgozza fel a külvilágból érő 
hatásokat, mint a miénk… Mások, de 
mindannyian mások vagyunk, másnak 
örülünk, és másképp mutatjuk, ki ha 

szomorúak vagyunk…” Ettől függetle-
nül minden ember egyformán értékes, 
és eszerint kell viszonyulnunk az autiz-
mussal élők felé.

 A jelenlevők sokszínűsége ezúttal is 
megmutatkozott. A Maci ovisok ének-
kel színesítették a programot, a Szent 
István Körúti Iskola tanulói tánccal és 
verssel kedveskedtek. A Fogyatékkal 
Élők Klubjának előadásában szintén 
verseket hallhattunk.

Végül az elfogadás útjára lépve, kö-
zel 400 résztvevővel megkezdődött a 
séta a Lehel Vezér téren. A rövid kerülő 
után visszaérkeztek a Conselve térre, 
ahol héliummal töltött lufik felenge-
désével folytatódott a program. A kék 
lufik azt az üzenetet vitték, hogy fogad-
juk el egymást, hiszen mindannyian 
mások vagyunk! Ezt követően emlék-
falat díszítettek a jelenlevők, és immár 
nemcsak a szeretet melengető érzése, 
hanem a nap sugarai is felmelegítették 
a téren ácsorgókat.

Mindannyian mások vagyunk
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A gondoskodás jól esik
Szabó Tamás beszédében kiemelte: 

a szociális ügyek – az egészségügy és az 
oktatás mellett –olyan kiemelt terü-
let, amely végigkíséri az ember életét. 
Ezek a területek az önkormányzat gon-
dolkodásában is mindig jelen vannak, 
keresik a megoldásokat elméletben és 
gyakorlatban egyaránt. A mai esemény 
a gyakorlatot mutatja be. Mindemel-
lett a szociális témakör legfőbb szerep-
lője maga az egyén és az őt körülvevő 
család. Amikor ez a közeg hiányzik 
vagy hibádzik, akkor lép az egyén éle-
tébe az ellátó rendszer, élén az állam-
mal. Jászberény városának gondoskodó 
jelenlétét érezhetik lakói. A mostani 
projektben tíz százalék önerővel nyúj-
tott támogatást az önkormányzat, és a 
fogyatékkal élők házának építkezéséhez 
szintén segítséget nyújt a város. Vége-
zetül Szabó Tamás örömét fejezte ki, 
hogy a megjelenő pályázatokat figyelő 
szemek kísérik és élnek a lehetőséggel. 
A beruházáshoz ellátottaknak és ellá-
tóknak egyaránt örömteli hasznosítást 
kívánt.

Gáspár Csaba projektmenedzser 
megköszönte a Tanyabiztonsági prog-
ramban nyújtott segítségért az önkor-

mányzat, a neszűri és a portelki polgár-
őrszolgálat, illetve Orosz Tibor rendőr 
főtörzszászlós közreműködését.

Fekete Miklós, r. ezredes a megyei 
bűnmegelőzési osz-
tály vezetője kiemelte, 
példaértékű az önkor-
mányzat és a szociális 
szféra összefogása Jász-
berényben. Néhány 
szóban összegfoglalta 
gondolatait a bűnmeg-
előzés jelentőségéről, 
majd röviden bemutat-
ta a tanyák biztonságo-
sabbá tételére szolgáló 
eszközöket (ajtóékek, 
belépést jelzők, rádi-
ós jelzőkészülék), ame-
lyeket a program ke-
retében igényelhetnek 
a külterületi lakosok. 
Az eszközök a Tanya-
gondnoki Szolgálat-
nál, az Idősek Klub-
jában, a portelki és a 
neszűri polgárőrségnél, 
valamint a területileg 
illetékes körzeti meg-
bízottnál igényelhetők.

A bűnmegelőzést szolgáló prog-
ramban nagy segítséget nyújt Pócz Zol-
tán tanyagondnok, aki tájékoztatott, 
hogy már 120 készüléket átadtak az 
igénylő tanyatulajdonosoknak. Tevé-
kenységét Bozóki Jánosné ez alkalom-
mal is megköszönte.

Feladatok a hatos körzetben

Kőszórással megoldott meghosz-
szabbításnak és a meglévő út olyan 
karbantartására keresnek megoldást az 
illetékesek, mellyel az hosszabb ideig 
használhatóvá tehető. Felmerült még 
a telkekről való csapadékvíz-elvezetés 
problémája, a közvilágítás az utca bejá-
ratáig való kivezetése, a Gerevich Aladár 
utcánál véget érő járda folytatásának, ki-
vitelezésének lehetősége.

A Vasas horgásztavakhoz, valamint a 
mellette kialakított üdülőövezeti terület 
házaihoz, telkeihez bevezető út állapota 
kátyúk sorozatához hasonlítható. A Har-
csapart és Süllő utca sarkán összegyűlt 
tulajdonosok is fő problémaként ezt ne-
vezték meg. Mint elmondták, az elmúlt 
években a város részéről ezen a területen 
semmilyen érdemi változás nem történt. 
Sokkal több embert érint az út használ-
hatósága annál, mint aki ott lakik, hiszen 
rengeteg horgász látogatja a tavakat, so-
kan töltik erre szabadidejüket, és rendez-
vényeknek is helyet ad a horgásztanya. 
Az üdülőrész tulajdonosai összefogással 
próbálkoztak már körülményeik javítá-
sával, saját pénzből hozattak követ és azt 
bedolgozták az útba, de mindenképpen 
szükség volna egy jó minőségű kőút épí-
tésére. Helyi problémaként említették 
meg, hogy egy itt lakó a telkén óriási 
mennyiségű lomot halmozott fel, mely-
nek felszámolásához kérték az illetékesek 
segítségét, közbenjárását.

A Buzogány utcát is útba ejtette a 
bejárás, ahol, egy több éve tartó, együtt-
élési probléma megoldásán dolgozik 
folyamatosan az önkormányzat. Az itt 
lakók elmondták, hogy az utcagondnok 
intézménye, a felügyelet, a polgármesteri 
hivatal és a hatóságok részéről működik.

Az Öntő utcai gyalogos híd a közel-
ben van. Ez keskeny, viseletes, felújítása 
esedékes lesz a közeljövőben. A hídon 
állva felmerült a belső Zagyva „örökös” 
vízpótlási problémája, melynek megol-
dására az illetékesek szerint folyamatos 
az egyeztetés a vízügyi hatósággal.

A Dr. Warga László utcában lakók az 
elmúlt évi bejárás alkalmával is számtalan 
problémával szembesítették képviselőjü-
ket és a városüzemeltetés szakembereit. 
Az eltelt idő alatt nem sok mindent si-
került itt megoldani. Továbbra is maradt 
– többek között –, az 1984-óta ígért, 
második aszfaltréteg terítése az útburko-
latra, a csapadékvíz elvezetésének meg-

nyugtató megoldása, a járdák felújítása. 
– A területen egy komplex beavatkozás 
szükséges – mondta Juhász Dániel – és 
ígéretet tett annak napirenden tartására.

A Pákász utcából egy tulajdonos jó-
voltából sikerült lejutni a telkek végén 
„folyó” városi Zagyva szakaszához, ahol 
a terület elhanyagolt, gondozatlan képet 
mutatott. A városgazdálkodás illetékese 
elmondta, hogy a hely megközelítése 
gépekkel problémás annak vizenyős, 
süppedős volta miatt, így a fűnyírás, 
nádvágás, iszapkotrás elvégzése nehezen 
megoldható, de keresnek erre is megol-
dást.

A Szent Ferenc Egyesített Szociális 
Intézmény ebédlőjében tartott lakossági 
fórum kezdési időpontjára kicsit meg-
késve érkezett a hosszúra nyúlt bejárásról 
visszatérő delegáció. A tucatnyi érdek-
lődőnek Juhász Dániel elmondta, hogy 
a körzetben – a Ferencesek tere sarkán, 
a Szúnyogos utca elején – kialakított 
parkolóhelyeken és útfelújításon kívül, 
látványos beruházás nem valósult meg. 
A fórumon felszólalók egyrészt a bejá-
ráson már hallottakat erősítették meg, 
valamint szeretnék, hogy az illetékes 
döntéshozók reagáljanak, visszajelzést 
küldjenek panaszos leveleikre, segítség-
kéréseikre. 

A továbbiakban a körzet különbö-
ző utcáiban élők beszéltek az őket és 
környezetüket érintő problémákról. Az 
Ilona utcában hatalmas tócsákban álló 
csapadékvízről, a Hatvani út – Boróka 
utca valamint Mályva - Lagzi utca ke-
reszteződésében billegő aknafedlapokról 
számoltak be kezdetnek. Más szerint a 
Térítő – Szigony utca sarkán a szelektív 
hulladékgyűjtő sziget környezete tartha-
tatlan, majd zöld területek gondozásáról, 
parlagfű-mentesítéséről, hóeltakarításról 
hangzottak el megszólalások. Jobbí-
tó szándékú észrevételeit osztotta meg 
egy helyben lakó, az élhetőbb környe-
zetért, arról mi az, amit az állampolgár 
elvár a városüzemeltetéstől. A felvázolt 
problémacsokrára, felvetéseire adott 
válaszokból kiderült, mindazokat csak 
folyamatosan lehet megoldani, de a fo-
lyamatokat lehet másképpen kezelni, és 
kell is.

Zárszavában Juhász Dániel megkö-
szönte a résztvevők észrevételeit, reagálá-
sait, és reményének adott hangot, hogy 
a felvetődő problémákból minél többet 
meg tudnak oldani.

 folytatás az 1. oldalról
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Kedves leheles Öregdiákok! Kedves Szülők!
Kedves Támogatóink!

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is támogatták a személyi 
jövedelemadójuk 1%-ával a 250 éves Lehel Vezér Gimnáziumban működő 

iskolai alapítványunkat! Az ebből befolyt összeget (1 217 783 Ft) 
egy éven belül felhasználjuk, erről honlapunkon is tájékozódhatnak.

A „TEHETSÉGET 2000-re!” iskolai alapítványunk fő céljai közé tartozik 
az iskolai nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, a kulturális és sport 
tevékenység színesítése, a versenyeztetés, az idegen nyelvek tanulásának 

elősegítése, tanulóink bel- és külföldi táboroztatása, a tehetséges és 
rászoruló tanulók támogatása. 

Ebben a tanévben ez kiegészült az iskola jubileumának 
megünnepléséhez kapcsolódó kiadások fedezésével. 

Ezek között említhetjük a „Krónika 2017” című kiadvány megjelentetését.

Kérjük, hogy 2018-ban is támogassák alapítványunkat
a személyi jövedelemadójuk 1%-ával,

ami nem jelent a családnak többletköltséget! Iskolánk tehetséggondozó 
tevékenysége miatt az alapítványunk működése nélkülözhetetlen. 

Támogatásuk esetén nyilatkozatukat az illetékes adóhivatalhoz kell eljuttatni. 

Segítségüket köszönjük!
„TEHETSÉGET 2000-RE! ALAPÍTVÁNY”

Adószáma: 18820504-1-16
Antics István

a kuratórium elnöke
Berkóné György Ildikó

kuratóriumi tag

A Lehel Vezér Gimnázium március 28-
án, szerdán 37. alkalommal rendezte 
meg közösen a Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központtal a Holló András 
megyei fizikaversenyt. A nívós megmé-
rettetés fényét emelte, hogy ünnepélyes 
keretek között megalapították a dr. 
Boros Dezső díjat. 

szabó

A verseny megnyitóján Antics István 
igazgató külön tisztelettel köszöntöt-
te Szabó Rózát, a Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ főosztályvezetőjét, dr. 
Boros Dezső nyugalmazott pedagógust, 
Darabont Tibort, a gimnázium öregdiák-
ját, Paksi Csaba versenykoordinátort és a 
felkészítő tanárokat, valamint a versenyző 
diákokat. 

Sinka Balázs tizedik osztályos tanuló 
zongorajátéka után Szabó Róza főosz-
tályvezető asszony köszöntötte a jelen-
lévőket. Kiemelte, hogy a három éve 
működő Szolnoki Pedagógiai Oktatási 
Központ egyik legfontosabb célkitűzése 
a tehetséggondozás. Nagy öröm számára, 
hogy a versenyen évről évre jó képessé-
gű fiatalok mérik össze tudásukat. Idén 
gimnáziumi kategóriában 38, szakképző 
kategóriában pedig 33 diák versengett 
egymással. 

A köszöntők sorát Antics István, a 
Lehel Vezér Gimnázium igazgatója foly-
tatta. Elmondta, hogy az intézmény ta-
valy ünnepelte fennállásának 250. évfor-

dulóját, melynek ünnepi programjain az 
iskola egykori kiváló tanulója, Darabont 
Tibor, Teller Ede utolsó titkára is részt 
vett. Bizonyára ekkor fogalmazódott 
meg Tiborban a nagyvonalú gondolat, 
és most a verseny megnyitóján már a tet-
teken volt a sor, egy díj megalapítására, 
mely dr. Boros Dezső nyugalmazott ma-
tematika-fizika tanár nevét viseli, aki az 
adományozó és az iskola igazgatója tár-
saságában kézjegyével látta el az alapító 
okiratot. A gimnázium 1993 óta létező 
„Tehetséget 2000-re!” alapítványa kezeli 
az évenkénti adományt, amelyből neve-
zési díjat, utazási és szállásköltséget, de 
akár külföldi tanulmányutat is támogat-
nak a matematika-fizika tantárgyak iránt 
érdeklődő diákok felkészülése és verse-
nyeztetése érdekében.

A megnyitót követően már a föld-
szinti tantermekben vette kezdetét a fi-
zikaverseny. A megmérettetés rangját nö-
velte, hogy a feladatokat egy olyan neves 
szakember állította össze, aki az országos 
Mikola Sándor tehetségkutató fizikaver-
seny dolgozatait is szerkeszti, valamint 
részt vesz a fizikai diákolimpiára kiutazó 
diákok felkészítésében. 

A korábbi évek eredményeihez ké-
pest úgy tűnik, valóban nehéznek bizo-
nyultak a feladatok a diákok számára. 
A tizedikes tanulók közül 4. helyezést 
ért el Bolyós Roland Márk, szintén 4. 
lett Galsi Dániel 11. osztályos tanuló. A 
12.-eseknél szépen szerepelt Gyarmati 
Zalán, a tudása ezúttal a 3. helyet hozta.

Versenyző fizikusok

Ebben az esztendőben 15. alkalom-
mal rendezték a békamentő akció he-
teit Farmos közelében, Tápió-Hajta 
Tájvédelmi Körzet vizes élőhelyén.  
A sokéves múltra visszatekintő ese-
ményhez kapcsolódott a Békamentő 
Gólyaváró Családi Nap, április 7-én 
szombaton délelőtt.

demeter

Szerencsére egyre több embert ér-
dekel a kétéltűek védelme, és örvende-
tes, hogy sokasodik azok száma, akik 
szabadidejüket hasznosan szeretnék 
tölteni a természetben. Ennek egyik 
ékes példája az önkéntes békamentő 
akcióban való tevékeny részvétel.

A Farmos környéki vizes élőhelye-
ket minden tavasszal számos kétéltű 
faj keresi fel szaporodás céljából. Az 
évnek ebben az időszakában ásó- és 
levelibékák, unkák, varangyok, gőték 
milliói indulnak peterakó területeikre 
telelőhelyeikről, ahol eddig meghúzód-
tak. A szerelem vonzásában, útban a 
víz felé egy akadály húzódik, a 311-es 
főút, melynek forgalmas szakasza halá-
losan veszélyes a békésen battyogókra. 
A békamentő aktivisták munkálkodá-
sának köszönhetően egy közel másfél 
km hosszú ponyvakerítés megakadá-
lyozza, hogy az állatok az útra jussanak, 
vesztükbe ugráljanak, és betereli őket a 
10-20 méterenként földbe ásott vöd-
rökbe. Ezeket az önkéntesek általában 
reggelenként ellenőrzik, számlálják az 
egyedeket, majd szépen átcipelik őket a 
túloldalra és a farmosi nagy nádas terü-
letén engedik el az állatokat. 

A kétéltűek mentési akcióheteihez 
kapcsolódva idén is megrendezték a 
Békamentő Gólyaváró Családi Napot 
a Madárvártán és környékén, ahol a 
gyerekek, valamint a játékos kedvű fel-
nőttek izgalmas programokon vehettek 
részt. Ki – ki természetismereti vetél-

kedőn bővíthette tudását, különböző 
feladatokat, feladványokat megoldva, 
állomásról állomásra járva. Madárgyű-
rűzési, valamint érdekes kétéltű- és hül-
lővédelmi bemutatókon vehettek részt 
az állatbarátok. Idén először szalmabá-
la-játszótéren is ugrálhattak a gyerekek. 
Ezen a napon lovaskocsis „ingajárat” 
közlekedett a programok helyszíne és 
a Farmos belterületén található Víz-
parti Élet Háza Természetvédelmi Ok-
tatóközpont között. Itt az érdeklődők 
megismerhették a Tápió-vidék föld- és 
vízrajzát, biogeográfiai sajátossága-
it. A térség hal, kétéltű és hüllő fa-
jai, akváriumokban, terráriumokban 
megfigyelhetőek voltak. Vezetett túrá-
kon lehetett megismerni a mocsárba 
épített pallósoron létesített Kékbegy 
tanösvényt, és megfigyelni a Bivalyos 
szigeten a vöröshasú unkákat, dunai 
tarajosgőtéket. A tucatnyi program él-
ményt, tartalmas szórakozást jelentett 
ezen a délelőttön a család minden tagja 
számára. 

A szervezők reménykednek abban, 
hogy elkezdődött egy szemléletválto-
zás, és unokáink már jobban fognak 
törődni a természetvédelemmel, mint 
nagyapáink, dédapáink, és tudni fogják 
mi az az ökológia. Amíg Farmos hatá-
rában szülők, nagyszülők sétálgatnak 
kézen fogva az unokáikkal és szedegetik 
a békákat, addig van remény a szemlé-
letváltozásra.

Farmosi békamentés

Április 4-én tíz középiskolás csapat 
mérhette össze erejét a főiskola Appo-
nyi termében megrendezett várostör-
téneti vetélkedőn, mely a Jászkerület 
Nonprofit Kft. és az EKE Jászberényi 
Campusa jóvoltából jött lére. 

kazsimér

A diákok tanulmányaik kapcsán 
rengeteget foglalkoznak más népek, tá-
voli országok történelmével. Ezek mel-
lett az ismeretek mellett nagyon fontos, 
hogy jusson idő saját környezetükre, 
szülőföldjükre, szülővárosukra, ahol 
tulajdonképpen életük legnagyobb ré-
szét töltik. A vetélkedő célja az volt, 
hogy felhívja a fiatalok figyelmét a múlt 
fontosságára, otthonuk megvívott küz-
delmeire, melyek nélkül talán egészen 
másként festene a jelenük. A tanulók 
már a felkészülés ideje alatt felidézhet-
ték a történelem jelentős mozzanatait, 
hogy aztán kellő tudással lapozzanak 
bele a megújulás évtizedeibe. 

Az izgalmas eseményen – melyen a 
tematikát a 2018. évet érintő évfordu-
lók alkották −, minden jászberényi kö-
zépiskola képviseltette magát. A tavaszi 
szünetet követően a négyfős csapatok 
kipihenten vághattak neki a Mátyás 
király emlékévet, az 1848/1849-es sza-
badságharcot, a jászberényi tanítókép-
zés és az első világháború 100. évfordu-
lóját feszegető kérdéssornak. 

A megmérettetés legeredménye-
sebb résztvevői ebben az évben a 
Jászkerület Nonprofit Kft. által meg-
alapított Vándorkürt díjat nyerhették 
el, amit azonban csak egy évig bir-

tokolhatnak, amikor is 
a jutalom újdonsült, a 
történelemben jeleske-
dő gazdákhoz kerül. De 
a Hortiné dr. Bathó Edit, 
Virágné dr. Juhász-Nyitó 
Klára etnográfusok és dr. 
Varró Bernadett főigazga-
tó asszony által alkotott 
bizottság könyvjutalma-
kat, rendezvény és mozi 
jegyeket is kiosztott az 
arra érdemeseknek. A 
verseny szervezésében Dr. 
Sebők Balázs egyetemi 
tanár is közreműködött, 
aki nemcsak összeállítot-
ta, de le is bonyolította 
a vetélkedőt, amit a „Le-
hel a vezér” csapat nyert 
a Jászbetyárok (NBA) és 
12G (Liska) előtt.

Történelemről az évfordulók jegyében
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A jászberényi atlétikát 1952-ben a 
Jászberényi Vasas SC megalakulásával 
– annak egyik szakosztályaként – je-
gyezték be a városban, majd mintegy 
két évtized után a Lehel SC égisze alatt 
működött tovább.  

„1953-56-ig atletizáltam Jászbe-
rényben, ahol Magyar Pista bácsi volt 
az edzőm. Másodosztályú minősítést 
szereztem 800 méteres síkfutásban és 
magasugrásban is. Ezt követően mint-
egy 25 éven át futballoztam és eközben 
ismerkedtem meg az asztalitenisszel. 
Amikor Jászberénybe kerültem 1976-
ban az akkori Gyetvai Általános Iskola 
igazgatója lettem és egyben beindítot-
tuk a sportiskolát is az általános isko-

lákkal. Ekkor kértek fel a Lehel SC 
atlétikai szakosztály vezetőjének is. No-
vák Nándor az én felkérésemre jött ide 
és lett – a közben lemondott Magyar 
Pista bácsi utódjaként – főállású edző. 
Majd rá két évre Veleczki János segítette 
munkáját. Ami nagyon fontos, Berény-
ben és a településeken lévő testnevelő 
tanárok is bekapcsolódtak a munkába 
és segítségükkel a legtehetségesebb fi-
atalok a Lehel SC-ben atletizálhattak. 
A 80-as évek elején 11 aranyjelvényes 
versenyzőnk volt, ami csúcsnak számí-
tott, valamint sok versenyzőt adtunk a 
magyar válogatottnak is” – emlékezett 
a régi szép időkre Kalla Tibor. 1989-
ben, amikor a város sporttámogatását 
és a szakosztályok működését átcsopor-
tosították, „mostoha gyerekké” vált az 
atlétika, majd 1992-ben meg is szűnt. 
Azóta többen tettek kísérletet annak 
„felélesztésére” de sajnos sikertelenül. 

A női röplabda jászberényi „szü-
letése” 1961-re datálható. Dr. Halasi 
Miklós háziorvos vezetésével alakult 
meg a Jászberényi Egészségügyi SE 
keretén belül. Aránylag rövid idő alatt 
magas szintre fejlődött, és a legmaga-
sabb osztályban jegyezték a jászberé-
nyi hölgyeket. Később aztán − mint 
nagyon sok szakosztály életében −, 
náluk is mélypont következett. Kalla 
Tibor az atlétika mellett, és főleg an-
nak megszűnése után a női röplabda 
utánpótlásnevelésében is tevékenyke-
dett, és több elkötelezett szakember 
társaságában újjáélesztették a női röp-
labdát. Ez olyannyira jól sikerült, hogy 
1995-ben − húsz év után − ismét Jász-
berénybe került a női röplabda junior 
bajnoki cím. (Litkei Gábor és Deme 
Gábor bajnokcsapata: Legény Kata-
lin, Hallgat Andrea, Tóth Andrea, Pesti 
Anikó, Lukács Henrietta, László Petra, 
Illés Anita, Bús Nikolett, Gócza Vera és 
Szelényi Natália.) A fiatalokat – termé-

szetesen az ő bevonásukkal - követte a 
felnőtt csapat újabb előremenetele is. 

Hasonlóan a női röplabdához az 
asztalitenisz is a 60-as évek elején került 
Jászberény sportpalettájára. Sok sike-
res év után viszont 1989-ben – a fent 
említett „nagy átszervezés” alkalmával 
– megszűnt a Lehel SC szakosztálya. 
A berényi pingpong újjászervezésében 
szintén nagy szerepet vállalt Kalla Tibor. 

–Egy baráti társasággal – Gallai 
Antal, Kovács József, Rigó Lehel, Hulin 
György – saját erőből alakítottunk egy 
új csapatot a városban. Nagyszerűen 
kezdtünk a megyei bajnokságban, hi-
szen az összevont bajnokságban 1993-
ban és 1994-ben az első, illetve a má-
sodik helyen végeztünk. A jó szereplés 

láttán aztán igény nyílt az asztalitenisz 
klub létrehozására is, ami sikeresen 
meg is alakult 1994-ben Jászkürt DSE 
néven a Baby-Bell támogatásával. Ké-
sőbb a H Generál vett bennünket 
szárnyai alá, aminek köszönhetően si-
keresen szerepeltünk. Többek között az 
NB I-ben egy alkalommal ezüstérme-
sek lettünk. Aztán e szép időszaknak 
is végeszakadt, de nem panaszkodha-
tunk. Ma Jászberény NGS UNION 
néven, NB III-as csapatunk van és a 
megyei bajnokságban is ott vagyunk. 
Én az utánpótlás edzéseit vezetem és 
Rigó Lehel barátommal az országos 
rendezésű veterán bajnokságokra já-
runk. Emellett mint játékvezető is 
tevékenykedem, NBI-es asztalitenisz 
mérkőzéseket vezetek. Még 1964-ben 
szereztem országos minősítést, 1981-
ben pedig a nemzetközi játékvezetői 
vizsgát is sikeresen letettem. Igen sok 
nemzetközi ifjúsági és felnőtt, valamint 
külföldi és szinte minden hazai nem-
zetközi versenyen, sőt Európa-bajnok-
ságon is közreműködtem, mint játék-
vezető. Legutóbb a World Tour-on, az 
asztalitenisz világversenyen január 16-
17-én, a Syma Csarnokban  – fejezte 
be beszélgetésünket az ősz sportember. 

Kalla Tibor és Rigó Lehel – mint 
azt sokszor publikáltuk –, nagyszerű-
en szerepelnek a szépkorúak versenye-
in, hiszen sohasem jönnek haza érem 
nélkül. Remélhetőleg a két sportember 
remek eredményeiről még sokszor be-
számolunk a jövőben is.

 folytatás az 1. oldalról

Sportsikerek nyolcvan évesen

Április 7-én, Gödöllőn rendezték 
az Országos Nyílt Asztalitenisz Ve-
terán Ranglista Versenyt. A páro-
sok versenyében – az NGS UNI-
ON JASE tagjai – Kalla Tibor és 
Rigó Lehel nyerték a Gödöllő Ku-
pát veretlenül.

Amit akár csak néhány hónapja is 
csak reméltünk, megvalósult: röp-
labdázóink az Extraliga elődöntő 
mindhárom mérkőzésén komoly 
ellenállást tanúsítottak a címvédő 
Békéscsaba ellen. Sőt, múlt csütör-
tökön csupán döntő játszmában tud-
tak győzni ellenünk a viharsarkiak.

Budai Levente

Az egyik fél harmadik győzelméig 
tartó párharc első meccsét jó játékkal 
3:1-re vesztettük el a Linamar-Békés-
csabai RSE otthonában. Bár április 
5-én a második mérkőzés nem úgy in-
dult számunkra, mint ahogy szerettük 
volna – hiszen jelentős különbséggel, 
25-11-re behúzták a vendégek –, a 
folytatásban tartottuk a lépést nagyne-
vű ellenfelünkkel szemben. Olyannyi-

ra, hogy a második szettben 6-6 után 
–Borsos Lili nyitásával és Pintér Andrea 
szemfüles pontjával – 10-8-ra már mi 
vezettünk. Fantasztikus csapategység-
re és profi mentalitásra vall, hogy egy 
simán elveszített játszma után már a 
következő szettben össze tudtunk állni. 
16-16 után 20-20-nál is döntetlenre 
állt a meccs, de végül a rutinosabb és 
higgadtabb Békéscsaba örült ennek a 
játékrésznek a végén is (24-26). Ekkor 
tarthattunk tőle, hogy elbizonytalano-
dunk, pláne amikor a harmadik játsz-
mában 11-16 állt az eredményjelzőn. 
Ezután azonban egyre inkább beindul-
tunk, s mások mellett Pintér Andrea 
két fantasztikus szervájával 18-17-re, 
Maria Ivonkina leütésével, valamint 
Miklai Zsanett leütésével és szervájával 
pedig már 22-19-re vezettünk. Bár 22-
22-re még egalizált a Csaba, hidegvé-
rünknek – és Pintér Andrea leütésének 
– hála, nagy izgalmak után szépítet-
tünk (25-23). A jelentős részsikernek 
számító játszmagyőzelem után még 

több energiát szabadított fel bennünk. 
E nélkül nem lett volna lehetséges, 
hogy már a szett elején is képesek vol-
tunk tartani a lépést a riválisunkkal, sőt 
11-11 után 15-13-nál már nálunk volt 

az előny. Nem csil-
lapodtak ezután sem 
az izgalmak, ám Lékó 
Lillával az élen zseni-
ális volt a mezőnyvé-
dekezésünk. Persze a 
támadójátékunk is re-
mekül működött, így 
21-21 után már csak 
mi szereztünk pontot 
(25-21). Egészen va-
rázslatos, hogy döntő 
szettre késztettük a 
csabaiakat, de ekkor 
2-2 után 5-2-re és 8-4-
re is vezettek Kormos 
Mihály röplabdázói. 
Genesis Miranda leüté-
sével azonban 7-9-re 
zárkóztunk, sőt Pin-
tér Andrea okos meg-
oldásával és Genesis 
Miranda leütésével 
12-12-re le is dolgoz-
tuk a hátrányunkat. 
A végjátékot azonban 
jobban bírta a Csa-
ba – többek között a 

remekül szerváló Bodnár Dorottyának 
hála (12-15).

Jászberény Volleyball Team-
Linamar-Békéscsabai RSE 2:3 (–11, 
–24, 23, 21, -12)

Mintha a sors vasárnap ismételte 
volna önmagát, hiszen a nyitó játszmá-
ban ezúttal is elsősorban a Békéscsaba 
akarata érvényesült. Ebben a periódus-
ban nagyon keveset hibáztak a csaba-
iak – ennek meg is lett az eredménye 
(25-18). 5-2-es békéscsabai fór után, 
12-15 állt az eredményjelzőn, először 
vezettünk hárommal, Kormos Mihály 
maga köré is rendelte a röplabdázóit, 
de Miklai Zsanett és Pintér Andrea ré-
vén tovább nőtt az előnyünk. Kétpon-
tos vezetésünknél Bertók Bettina kapott 
ismét játéklehetőséget, majd Deme 
Gábor akarta megakadályozni a békés-
csabai egyenlítést, így időt kért – amit 
három berényi pont követett (16-20). 
Remek mezőnymunka és hatékony 
támadás-befejezések jellemezték a játé-
kunkat – ennek ellenére a hajrá ismét 

izgalmassá vált, hiszen egyetlen pontra 
felzárkózott a BRSE. 21-22-nél rövid 
időre visszatért a pályára Borsos Lili, 
majd Maria Ivonkina szerzett újabb 
berényi pontot. 23-23 és 24-24 után 
is mi jutottunk szettlabdához, s a má-
sodik eséllyel éltünk is (24-26). 2-0-s 
csabai vezetés után 4-2-re fordítottunk, 
de a feszültség nemcsak tapintható, 
hallható is volt: a hazaiak másodedzője 
és Deme Gábor között konfliktus ala-
kult ki, s előbb Kormos Mihály, majd 
Deme Gábor is sárga lapot kapott. Ör-
vendetes ugyanakkor, milyen stabil volt 
a mezőnyvédekezésünk. 8-8 után ismét 
elképesztően szoros volt a játszma, 
felváltva születtek a pontok az egyik, 
majd a másik térfélen. Elszakadni per-
sze nem sikerült a dél-alföldiektől – sőt 
17-15 állt az eredményjelzőn, amikor 
Deme Gábor maga köré vonta a játé-
kosait. Kisvártatva ki is egyenlítettünk 
20-20-ra. 23-21-es csabai fórnál Maria 
Ivonkina érkezett újabb pompás le-
ütéssel, de Lucía Fresco révén mégis két 
szettlabdához jutottak a hazaiak, ame-
lyek közül a másodikat kíméletlenül ér-
tékesítette Mlinar (25-23). A negyedik 
játékrész elején több nyitásrontása is 
volt a viharsarkiaknak, de mi magunk is 
tettünk persze annak érdekében, hogy 
6-6 volt az állás – többek között Pintér 
Andrea ászával. Hatalmas lelkierőről 
tettünk tanúbizonyságot, hogy folya-
matosan tartani tudtuk a lépést a Békés 
megyeiekkel szemben (11-11). 15-15 
után csapatkapitányunk, Bleicher Nóra 
egymás után kétszer nyitott foghatatla-
nul – nem is várt tovább az időkéréssel 
Kormos Mihály. 19-19-nél aztán előbb 
utólértek bennünket, majd 22-19-re el 
is léptek tőlünk – aztán viszont Alina 
Adamenya és Maria Ivonkina lepte meg 
az ellenfelet. Ennek ellenére 24-22-nél 
két meccslabdához jutott a BRSE – be-
állt nálunk Borsos Lili. Az elsőt még 
hárítottuk, de a másodikat nem sike-
rült, így minimális különbséggel meg-
nyerte a szettet és ezáltal a mérkőzést 
és a párharcot is a Békéscsaba (25-23). 
Ezúttal tehát nem sikerült döntő szet-
tet játszani a viharsarkiak ellen és ezzel 
eldőlt, hogy nem juthatunk a döntőbe, 
de minden dicséret megillet bennünket 
is, amiért a párharcban ekkora erőbe-
dobásra késztettük a dél-alföldieket. A 
folytatás várhatóan körülbelül két hét 
múlva lesz; ekkor már a bronzéremért 
küzdünk majd az Újpest ellen. A IV. 
kerületiek a Nyíregyháza ellen estek ki 
3:0-ra. Ezzel a mentalitással és játékkal 
igenis kellemetlen helyzetbe hozták 
magukat,

Linamar-Békéscsabai RSE-
Jászberény Volleyball Team: 3:1 (18, 
–24, 23, 23)

JVT: Miklai Zsanett, Maria 
Ivonkina, Borsos Lili, Alina Adamenya, 
Genesis Miranda, Pintér Andrea. Libe-
ró: Lékó Lilla. Csere: Bleicher Nóra, 
Bertók Bettina.

Továbbjutott a Békéscsaba 3-0-s 
összesítéssel, a berényi csapat pedig a 
bronzéremért játszhat az UTE ellen.

Helytálltunk a Csaba ellen

Fotók: Gémesi Balázs
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csoport

A partner szigeti Kft.
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

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.


Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

● méhviasz gyertya 06-30/483-07-90
/Csomor Családi

Méhészet
A hét minden napján 
a Sólyom u.  13-ban is 
várjuk vásárlóinkat!

TAvASzI  
AKácMéz váSár!

április 12. Jászberény, LVG,  
Szentháromság tér 1. 9-12 óráig

április 12. Jászberény, Polgármesteri 
Hivatal, Lehel v. tér 18. 13-15 óráig

április 18. Jászkisér, MÁV FKG Kft. Elméleti 
foglalkoztató, Petőfi u. 1. 10-13 óráig

április 20. Alattyán, Művelődési Ház, 
Kossuth u. 28. 10-16.30 óráig

április 24. Jászfényszaru, Thyssenkrupp 
9-12.30 óráig

április 24. Jászberény, Otthon Centrum, 
Szabadság tér 4. 13.30-16.30 óráig

április 28. Jánoshida, Szent Norbert Idősek 
Klubja, Fő u. 60. 9-12.30 óráig

áprilisi         
véradások

A HPO Hungary Kft. felvételt hirdet
jászberényi telephelyére
az alábbi munkakörben:

cnc operátor
feladat: 
• CNC gépek kezelése, elkészült 
alkatrészek méretellenőrzése
elvárás:
• Középfokú végzettség,
• Három műszakos
  munkarend vállalása
  (6h-14h, 14h-22h és 22h-6h)
Bérezés: 
• A negyedik hónaptól nettó 
  154.000 Ft/hó + műszakpótlék

fényképes önéletrajzokat a
hpo@hpo-group.hu 
e-mail címre várjuk!

A Jászberényi 
v.v. Nonprofit zrt. 

felvételt hirdet

takarító és

úszómester
munkakörök
betöltésére.

érdeklődni személyesen 
a Jászberény, 

Margit-sziget 1. szám alatt, 
Tel: 06-57/411-618, 

email: vvzrt@vvzrt.hu

Nyugdíjas munka-
vállalót keresünk
jászberényi autómosóba

térmester
munkakörbe.

06-30/239-0491

jelentkezését a Jászberény, 
Nagykátai út 11. alatt vagy
a nagykft@invitel.hu 
email címen várjuk.

amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- hosszú távú, megbízható munkalehetőség
- kulturált munkakörülmények, 
  lendületes munkahelyi kollektíva. 

A nagy kft.
munkatársakat keres

lakatos, valamint

betanított munkás
munkakörökbe, egy műszakos munkarendbe.

márkAképviselet

Jászberényi
telephelyre

c+e kategóriás
jogosítvánnyal

géPKocSI-
vezeTőT

keresünk.
érdeklődni 

+36 20 206 8588-as 
telefonszámon.

A metálplaszt Kft.  
jászteleki telephelyére www.metalplaszt.hu

dolgozókat keres az alábbi beosztásokba:
1 fő KőműVes

1 fő targoncás (2 műszak)

1 fő anyagmozgató (3 műszak)

1 fő szerszámfelfogó (3 műszak)

1 fő gépKocsiVezető (C+E kategóriás, GKI kártyás)

minden álláshirdetésre érvényes a bérezés  
megegyezés szerint. érdeklődni a 06-30/246-7352-es 

telefonszámon hétfőtől-péntekig lehet.

Jászberényi telephelyre 
oKJ-s targoncavezetői 

bizonyítvánnyal, műszaki 
érzékkel rendelkező, 
jászberényi lakhelyű, 

megbízható fiatal férfi 

targonca-
Vezetőt 

keresünk.
érdeklődni:

Tel.: 06-30/748-7497
Hétfő-Péntek:

12-16 óra között.

építőipari cég,
műszaKi 

előKészítő
munkára, minimum 

építőipari technikumi
végzettséggel rendelkező  

hölgy kollégát keres.
Kezdő is lehet.

KőműVes 
JelentKezését 

is VárJuK.
06-70/773-5112

Tisztelettel tájékoztatjuk Jászberény lakosságát, hogy a Jászberény Városi 
Önkormányzat TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú 

„Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázatának 
keretében a főpostával szemben lévő Nádor utcai parkoló, és a támfal 
rekonstrukciója, valamint a Nádor utcai kerékpárút meghosszabbítása 

2018. április 16-án megkezdődik.
A kivitelezés idejére a balesetveszély elkerülése érdekében 

a nádor utcai parkoló lezárásra kerül. 
a munkálatok várható időtartama másfél hónap.

Kivitelező cég: PE-DA KER Kft. (5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2. )
tisztelettel kérjük a lakosság megértését!

lezárják a nádor utcai parkolót
1.090 ft+áfa/m2-től

többféle színben a készlet erejéig.

aKció! ● aKció! ● aKció! ● aKció!

nagy Kft.
5100 Jászberény, nagykátai út 11. tel: 57/502-300

ii. osztályú ltp 45-ös

trapézlemezeK

Befejeződött 
a novellapályázat

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves résztvevőnek írása 
beküldését. Költészet napi novellapályázatunk határideje lejárt, 

a pályamunkák feldolgozását megkezdtük. 

a nyertest a megadott elérhetőségen felkeressük, hogy 
átvehesse nyereményét.

Szívből gra
tulálunk

mindenkinek!
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Noha ezt a napot köztudottan hoz-
zá kötjük, meg kell említenünk Márai 
Sándor írót is, aki szintén ezen a napon 
született, mindössze öt évvel korábban. 
Bár a fenti idézetben József Attila a vers 
születéséről beszél, nem kerülheti el fi-
gyelmünket az a párhuzam, mely a mai 
értelemben vett költészet napjára is utal, 
hiszen az is, akárcsak a verset alkotó szó, 
mindig más és más arcát mutatja. 

Nagy költőink kultuszát a kamaszok 
manapság csak a tankönyvek fekete-fe-
hér kronológiájából ismerik, ami viszont 
nem jelenti azt, hogy a vers ne volna nép-
szerű műfaj. Az írott szó mindig megta-
lálja az útját olvasójához, így a közvetítő 
lehet akár az internet, egy alternatív zene-
kar a közösségi oldalakon, vagy akár egy 
sziporkázó slammer is. Manapság már a 
versek kinőtték az otthoni íróasztalfiókok 
rekeszeit és kialakult a saját online közös-
ségük, ahol az írói szárnypróbálgatásokra 
azonnali a visszajelzés, és nincs már rejt-
vényfejtéshez hasonlatos játék költő és 
olvasója között. 

Erre a közvetlen, nyitott, spontán 
hozzáállásra alapoz a nagy népszerű-
ségnek örvendő slam poetry jelenség 
is, mely köré komoly látogatottságú 
versestek, színpadi megmérettetések és 
országos bajnokságok rendeződtek. Ter-
mészetesen a slam poetryt nem tekint-
hetjük tiszta költészetnek, hiszen az adott 
ritmusra történő rímfaragás lényege első-
sorban a szórakoztatás, de ki ne ismerné 
manapság Kemény Zsófi vagy Závada Pé-
ter nevét, akik például épp ebben a mű-
fajban váltak ismertté, melynek köszön-
hetően hamar megjelent önálló, sikeres 
verseskötetük is. Vagy ott van példának 
a Kowalsky meg a Vega zenekar, akiknek 
dalszövegei a fiatal hallgatóság számára 

sok esetben igenis versek. Az ő példájuk 
mutatja, hogy a költészet nem halt meg, 
csupán átalakult, egészen új formákat 
öltött, és a sztereotípiákkal ellentétben a 
fiatalok szeretnek verseket olvasni és nem 
áll távolabb tőlük Ady Endre, mint Varró 
Dániel.

De miért is kell egyáltalán verse-
ket olvasnunk? Talán azért, hogy a leírt 
szavaknak – melyek mindannyiunknak 
mást és mást jelentenek – megtaláljuk a 
saját emlékeinknek, saját érzelmeinknek 
megfelelő tartalmát, így átérezzük azt 
az egyedülálló, misztikus élményt, hogy 
valaki más mondanivalója megegyezik a 
sajátunkkal, és úgy érinti meg a lelkün-
ket, ahogy a próza talán soha. A költészet 
napja ma már az irodalmi sokszínűség 
ünnepe. Mást jelent, mint régen, de ta-
lán valamivel többet is, hiszen az irodal-
mat nem pusztán könyvként vihetjük 
magunkkal, a költészet ott van velünk 
minden nap, ott és akkor, amikor csak 
szeretnénk. A rádióban, a színpadon, az 
utcán, a világhálón, vagy ha még egy ki-
csit meg szeretnénk őrizni hagyományos 
jellegét, a régi jó fiókunkban.

Költészet

 folytatás az 1. oldalról

Ezerarcú költészet

Három hónapos turnéja utolsó állo-
másaként Jászberénybe érkezett az 
Arany 200 társulat, hogy exkluzív 
koncertélménnyel hangolja rá a kö-
zönséget a költészet napjára.

Kazsimér

A nagyzenekari művet Arany János 
Nagykőrösön írt alkotásaiból állítot-
ta össze Bordás József, a Magyar Jazz 
Szövetség elnökségi tagja és egyben 
az előadás megálmodója, szerzője, aki 
ütőhangszerével maga is kivette a részét 
a sokrétű produkcióból. 

A 12 tagú nagyzenekar, két szín-
művész és két balett táncművész által 
megvalósított színpadi varázslat nem 
titkolt szándéka volt, hogy a közön-
ség minden érzékszervét rabul ejtse. 
Az összművészeti előadáson ugyanis a 
zene, a tánc és az irodalom egyszerre 
kaptak főszerepet. A klasszikus hang-
zás, a populáris filmzenei hatások, az 
emelkedett színházi hangulat és a pro-

fi táncosok beszédes, a versek egyes 
figuráit bemutató mozdulatai remek 
háttérnek bizonyultak Arany János 
kisemberek hétköznapjait elmesélő 
költeményeinek. A nyolcvan perces 
utazás során léptettünk Edward király 
mellett Walesben, szántuk szegény 
megbomlott elméjű Ágnes asszonyt, és 
nevettünk két szomszéd gyarló peres-
kedésén, melyet egy ártatlan fülemüle 
robbantott ki. 

A verseket Varga Izabella – akit a 
Barátok közt sorozat Nórájaként is is-
merhetünk – válogatta és Tege Antal szí-
nésztársával megosztottan interpretálta. 
Hol szenvedélyes, hol melankolikus, hol 
pedig komikus játékuk beszippantotta a 
ma is aktuális mondanivalóval bíró so-
rok közé a megjelenteket. 

A műsort követően lehetőség nyílt 
az előadás hangoskönyv verziójának 
megvásárlására, így a katartikus élmény 
újbóli átélésére is, melyet még az Arany 
születését követő 201. évben sem lehet 
elégszer megtapasztalni.

Zene, tánc és irodalom
Slam Poetry est volt a Magyar Köl-
tészet Napja apropóján és annak elő-
estéjén április 10-én, a Lehel Film – 
Színház galériáján, ahol szépszámú, 
kortárs művészetre éhes, fiatal hall-
gatóság foglalt helyet.

duka

Na, de mi is az a slam poetry? Egy 
előadó költészeti verseny, csakis szó-
ban, melynek élőben a legütősebb a 
hatása. Célja a költészet megújítása a 
társadalmi kérdésekre reagálva, mai, 
őszinte, kendőzetlen stílusban beszélni 
a közélet minden területéről.

A fellépő vendég slammerek között 
egy visszajáró arc Simon Marci, költő és 
slammer, aki kettős életet él. Van egy 
magányos szorongó, kétkedő alkotói 
énje és van a közönség elé bátran kiálló, 
lendületes, provokatív, viccelődő sze-
mélyisége. Az utóbbit helyezve előtérbe 
kormányozta végig az estét, miközben 
szövegeit is nyomta. Ezen a szereplésen 
társa Bánóczi Bea volt, aki nem régen 
van a műfajban, mégis szép sikereket 
ért el. Témái inkább személyesek, a 
mindennapi életből merítve, ami soka-
kat érint és érdekelhet.

Ha pedig slam, akkor nem marad-
hat el a verseny sem, ahol bárki mikro-
fon mögé állhat írását három percben 
előadni. Vannak a stílusban próbálkozó 
és remekelő fiataljaink, akik közül né-
gyen vállalkoztak a szereplésre, és szín-
vonalas színpadi produkciók születtek. 
A megmérettetésen egy gyakorlott 
szövegelő, Jávor Dániel Javi nyert, de 
nyertes volt mindenki, aki végigfülelte 
az estet.

Szókimondó
szájalók
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Pénteken este a táncosok házába 
Kutasföldről érkeztek hozzánk zené-
szek, hogy az Utolsó óra után című 
program keretében otthonról hozott 
muzsikával szórakoztassák a népze-
nét kedvelő közönséget.

k. m.

Húsz évvel ezelőtt a Fonó Budai 
Zeneházból indult útjára az a gyűjtő-
munka, ami a Kárpát-medence még 
élő népzenéjét hivatott megörökíte-
ni. A falusi muzsikusok produkcióiból 
hanganyag készült, az Utolsó óra után 
programja pedig találkozási lehetőséget 
nyújt az adatközlőkkel. A Fonón kívül 
Székesfehérvár és Jászberény ad ilyen 

formán teret a muzsiká-
nak és az érdeklődő kö-
zönségnek.

Pénteken a Gá bodról 
és Nagymedvésről érke-
zett három kutasföldi 
prímás, és az őket kí-
sérő Üsztürü zenekar 
küküllőmenti lassú és 
friss zenéket, valamint 
a táncházhoz bemele-
gítésképp pontozó for-
májában táncbemutatót 
is hozott. A koncertet 
követően rövid pihenő 
után szintén ők muzsi-
káltak a késő éjjelig tar-
tó táncházban.

Muzsikások Kutasföldről

A nagy múltú, jövőre 50 éves Lehel-
Melody TSE április 18-án, szerdán 
18 órakor ingyenes bemutatkozó 
órát tart az Ifjúsági Házban. Itt a re-
mek alkalom középiskolás fiatalok 
számára, hogy csatlakozzanak ehhez 
a táncos közösséghez.

gergely

Az 1969-ben, Bagyari Ildikó veze-
tésével alakult Lehel Társastánc klub 
utódja, a Lehel-Melody TSE jövőre 
ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. 
E jeles alkalomból méltó ünnepséggel 
szeretnének megemlékezni a nagy múl-
tú társastáncklubról, melyhez folya-
matosan csatlakozhatnak az érdeklődő 
középiskolás fiatalok. Az április 18-án, 
szerdán 18 órától újonnan induló tár-
sastánc tanfolyam első alkalma min-
denki számára ingyenes, melyre szere-
tettel várják a táncoslábú ifjúságot az 
Ifjúsági Házban.

A Lehel-Melody TSE foglalkozá-
sain mambó, salsa, samba, cha-cha, 
keringő, tangó, rock and roll táncok 
sajátíthatók el, az éppen aktuális tren-
deket követő koreográfiákkal. Oláhné 
Molnár Anna, a klubot 1976 óta vezető 
táncpedagógus elmondta, hogy tehet-
séges növendékeik a hazai versenyek 
jeles résztvevői, s legtöbbször dobogós 
helyezéseket érnek el. A csoport már 
többször járt külföldön nemzetközi 

táncversenyeken és fesztiválokon, leg-
utóbb tavaly szeptemberben az Isztria 
Táncfesztiválon. A horvátországi fellé-
pésen azok a táncosok vehettek részt, 
akik az utóbbi tíz évben az egyesület-
ben cseperedtek fel és sajátították el a 
standard és latin táncok alapjait. Ők 
ma már szinte profi versenytáncosok-
ként lépnek színpadra városi rendez-
vényeken és bálokon, valamint saját 
szervezésű farsangi bulikon, táncver-
senyeken. A táncos berkek generációi 
mindig is összetartó, erős közösséget 
alkottak, s így van ez a Lehel-Melody 
TSE esetében is.

Nyaranta társastánc tábort és tánc-
gálát szerveznek, idén június utolsó 
hetében tartják az általános iskolások 
napközis táborát. Ezek az egyhetes tá-
borok nagyon hatékonyak, hiszen ek-
kor igen intenzíven, naponta hat órát 
gyakorolnak a gyermekek. Az idei tánc-
gála megrendezése azonban még kérdé-
ses a tanulmányaikat más városokban 
folytató fiatalok miatt, ezért is szeret-
nék új tagokkal frissíteni tánccsoport-
jukat. Közel öt évtizedes tevékenységük 
során célul tűzték ki a fiatalok egészsé-
ges életmódra nevelését, viselkedéskul-
túrájuk fejlesztését.

Aki szeretne csatlakozni az egye-
sülethez, bármikor megtekintheti a 
próbákat, melyeket minden szerdán és 
csütörtökön délutánonként tartanak az 
Ifjúsági Házban.

Táncra csábító alkalom

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ön-
kormányzati Hivatal hagyományte-
remtő céllal rendezte meg a Tisza-tavi 
Napok és I. Tisza-tavi Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár 
– TÓMÉK elnevezésű rendezvényét 
március 23-24-én, Tiszafüreden.

Molnárné Laki Edit

Jászberény város is meghívást kapott 
erre a remek kezdeményezésre. Városun-
kat a Jászsági Pálinka Lovagrend – Kalla 
Pál nagymester, Erős Sándor kincstárnok 
–, és a Jászsági Mézlovagrend – Molnár 
György nagymester – képviselte.

Közös faházban került sor az Erős 
Pálinka és a Molnár Méhészet termékei-
nek elhelyezésére, ahol a látogatók szíve-
sen elidőztek. A kóstolók mellett termé-

szetesen szórólapokkal, kiadványokkal 
invitáltuk őket Jászberénybe.

A rendezvény bővelkedett látniva-
lókban: a helyi termelők áruinak soka-
sága, a finomabbnál-finomabb ételek 
kóstolása, szebbnél-szebb kézműves 
termékek kavalkádja, a Tisza-tó Hús-
véti Sonkájának megválasztása, meg-
kóstolása, az ökörsütés, a meghívott 
megyék bemutatkozása (Jászberényt az 
Árendás Együttes képviselte), fakulta-
tív kirándulási lehetőség a Hortobágyra 
illetve a Kiskörei Erőműhöz. Mindkét 
napon már délutántól késő estig kon-
certek – Kis Grófo, Vad Fruttik, Kis-
csillag – voltak. A rendezvényt szombat 
este látványos tűzijáték zárta.

Az időjárás kissé hűvös volt, de a 
sok látnivaló és a pazar programok kár-
pótoltak mindenért.

Tiszafüreden jártunk

Az idei Város Nap színes programokat 
kínált a Szentháromság térre látoga-
tóknak. A kisebbek játszóházban és 
gyermekműsorokon szórakoztak, de a 
kultúra iránt érdeklődők is megtalál-
ták számításukat a város szívében. 

Szabó Lilla

A 1849-es tavaszi hadjárat jegyében 
„Jönnek a huszárok” címmel a Kolompos 
Együttes hozta el a huszárélet sajátossá-
gait a délelőtti órákban. A zenés, táncos 
gyermekműsor rendkívül sok érdeklődőt 
vonzott a templom melletti térre.

– Az eddigi évekhez hasonlóan most 
is a huszárélet és hagyományok témája 
köré építettük a programokat. A rendez-
vény kezdetén úgy tűnt, hogy minden 
eddigi várakozásunkat felülmúlja ez a 
nap. Bízunk benne, hogy több száz em-

ber kilátogat a rendezvényre – nyilatkoz-
ta Gál-Dobos Beáta, a Jászkerület Non-
profit Kft. munkatársa.  

Szintén a huszárok mindennapjait 
mutatta be a Levendula Játszóház és Al-
kotóműhely foglalkoztatója a szökőkút 
melletti területen. Bordács Andrea népi 
játszóházvezető elmondta, hogy dráma-
játékokkal, ügyészségi népi játékokkal és 
kézműveskedéssel készültek a programra. 
A lányok gyöngyös pártát készíthettek, 

míg a fiúk drámajáték keretében akár fa-
karddal is megvívhattak egymással. 

Déli harangszóra már a város napi 
ebéd is elkészült az Aranysas Étterem 
konyhájában, mely ezúttal a Görgei 
Ostoros sörétes galuskával fantázianevet 
viselte. Ahogy az elmúlt évekhez hason-
lóan, idén is olyan ételnevet választottak, 
mely az itt állomásozó hadvezérek emlé-
kére utal. Baranyi Csaba mesterszakács 
elmondta, hogy zöldborsós csirketokányt 
pirított tarhonyával és galuskával tálalták, 
melyből nagyjából 350-en laktak jól. 

A finom ebéd alatt ismét a kultúra 
kapta a főszerepet, a Jártató Zenekar mu-
zsikált, majd a Város Nap díszvendége-
ként Nagykáta mutatkozott be kulturális 
csoportjaival. Elsőként a Városi Kórus 
lépett színpadra a 30. emlékhadjárat ese-
ményeihez kapcsolódó dalokkal, Kos-
suth-nótákkal. 

„Két éve nálunk a szüreti expón 
Jászberény volt a díszvendég, így most 
viszonzásul Nagykátát is vendégül látják” 
– erről már Szokolics Zsoltnéval, a kórus 
karnagyával beszélgettünk. A továbbiak-
ban azt is megosztotta lapunkkal, hogy 
ugyan a Város Napján először vannak itt, 
de a Cantate Nobis Énekegyüttessel jó 
kapcsolatot ápolnak és már korábban is 
felléptek Jászberényben a Regionális Kó-
rustalálkozó keretében. 

A 1848-49-es forradalmat és a ta-
vaszi hadjáratot idéző dallamok után a 
Tápiómente Táncegyüttes Utánpótlás és 
Gyermekcsoportja lépett színpadra. Elő-
adásukban megtekinthettünk rábaközi, 
somogyi, kállai kettős, palóc karikázó és 
friss táncokat. 

A Tápiómente Táncegyüttes idén 
ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, 
ebből az alkalomból az együttes művé-
szeti vezetőjét Vámos Lászlót kérdeztük. A 
jubiláló táncegyüttesnek nagy megtisztel-
tetés, hogy ebben az évben Jászberénybe 
hozhatták az együttes hírét. Ez főként 
azt jelenti számukra, hogy képviselhetik 
Nagykátát, a várost és a kultúráját. A ju-
bileumi rendezvényre számos program-
mal készülnek. Április 14-én új bemuta-
tó, majd a hónap végén a IV. Tápiómenti 
Gyermek és Ifjúsági Néptánccsoport ta-
lálkozójára kerül sor. 

A Palotásy János Zeneiskola térzenéje 
invitálta az arra járókat a színpad közelé-
be, majd a városi ünnepség vette kezdetét 
a Polgármesteri Hivatal előtt. A kulturális 
rendezvények sora a Viganó AMI nép-
tánc gálaműsorával folytatódott. 

Estére a Créme de la pop együttes a 
90-es évek slágereit swing köntösbe öl-
töztetve koncertezett a főtér színpadán. 
A könnyed tavaszi sláger repertoár méltó 
zárása volt a napnak.

Tömegeket vonzott a Város Napja
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Programajánló
● Programozzunk robotokat!
Április 13-án, pénteken 17 órától a 
Logiscool Iskola csapata élményalapú, 
játékos robotprogramozására invitál-
ja az érdeklődő gyermekeket a Városi 
Könyvtárba.
● Sas Dániel zongorahangversenye
Április 13-án, pénteken 18 órától a 
60 éves Palotásy János Zeneiskola ju-
bileumához kapcsolódóan Sas Dániel 
művésztanár ad zongorahangversenyt 
Bachtól Bartókig címmel a Déryné 
Rendezvényházban. Közreműködik 
Burai Zsolt Kevin hegedűn.
● Klubkoncert
Április 13-án, pénteken 21 órától a 
Robinzon Cirkusz koncertezik a Le-
hel Film-Színház emeletén. A zenei 
élmény mellett kiállítást is szerveznek 
a zenekar Így jár minden málnatolvaj 
című albumát illusztráló képekből, 
valamint filmet vetítenek A flamingó 
halála címmel.
● Natura Nap
Április 14-én, szombaton 9 órától 
Natura Napot tartanak az egészséges 
életmód és egészségmegőrzés jegyében 
az Ifjúsági Házban, valamint a Városi 
Könyvtárban.
● Vasárnapi matiné
Április 15-én, vasárnap 11 órakor 
a Harlekin Bábszínház Pom Pom 
meséit viszi színpadra a Lehel Film-
Színházban.
● Kodály: Háry János
Április 16-án, hétfőn 18 órakor a 
Szolnoki Szimfonikus Zenekar mu-
tatja be Kodály Zoltán Háry János 
című daljátékát a Déryné Rendez-
vényházban. Vezényel: Cser Ádám, 
közreműködik Nagy Katalin Matild 
homokanimációval.
● Japán Kulturális Hét
Április 17-én, kedden 10.30 órától, 
valamint 13.30 órától Újhelyi Szilárd 
tart előadást Tokyo a szubkultúrák 
városa címmel a Jászberényi Városi 
Könyvtárban, amely a Japán Kultu-
rális Hét első programja is egyben. 
Április 18-án, szerdán 17 órakor 
Kiss Sándor : Japán vonzásában című 
könyvét mutatják be. Április 20-án, 
pénteken 13 órától a Mangáról és 
Animéről tartanak előadást, majd 15 
órától Manga rajzoló workshop lesz. 
15.30 órakor Verseginé Ujhelyi Pet-
ra tart előadást a pop-up könyvekről, 
16.30 órakor pedig Csupics Nikolett 
mutatja be a kamishibait, azaz a japán 
papírszínházat. Április 21-én, szom-
baton 10 órától Tóth-Vásárhelyi Réka 
Katagamitól a kokeshiig címmel tart 
előadást, majd 12.30 órakor és 14.30 
órakor kokeshi készítő workshopot 
tartanak. A programok mellett ápri-
lis végéig megtekinthető a Japán Vi-
lágörökségről szóló fotókiállítás és a 
japán kultúrát bemutató tárgyak gyűj-
teménye a Jászberényi Városi Könyv-
tárban, a Japán Alapítvány jóvoltából.
● Ifj. Benke László kiállításmegnyitója
Április 17-én, kedden 17 órakor ifj. 
Benke László művésztanár válogatott 
festményeiből nyílik kiállítás a Szikra 
Galériában.
● Teremtő fény
Április 17-én, kedden 18 órakor 
nyitják meg Fridrik Ágnes és Szabó Si-

pos Barnabás közös kiállítását Terem-
tő fény címmel, a Lehel Film-Színház 
galériáján. A kiállítás május 31-ig, na-
ponta 15 és 22 óra között látogatható 
díjmentesen.
● Gasztronómiai barangolás
Április 18-án, szerdán 18 órakor a 
tudatos táplálkozás jegyében Marton 
Melinda készít négyféle gluténmentes, 
100%-ban növényi eredetű ételt a Dé-
ryné Rendezvényházban.
● Modern és társastánc tanfolyam indul
Április 18-án, szerdán 18 órakor 
ingyenes bemutatkozó foglalkozást 
tartanak a Lehel-Melody TSE verseny-
tánc klubban középiskolásoknak és 
felnőtteknek, az Ifjúsági Ház nagyter-
mében. Az órák szerdai és csütörtöki 
napokon lesznek 18 órától. Az alkal-
makon elsajátítható táncok: mambó, 
salsa, samba, cha-cha, keringő, tangó, 
valamint rock and roll.
● Múzeumi Esték
Április 19-én, csütörtökön 17 óra-
kor prof. dr. Sümegi Pál, a Szegedi Tu-
dományegyetem Földtani és Őslényta-
ni Tanszékének vezetője tart előadást 
Környezeti változások a kőkorban 
címmel, a Jász Múzeumban.
● Szeretetkönyv
Április 19-én, csütörtökön 19 óra-
kor Papadimitriu Athina és Kutik Re-
zső viszik színre Müller Péter: Szeretet-
könyv című színpadi játékát a Déryné 
Rendezvényházban.
● Megvalósult csodák a Barkók 
földjén
Április 20-án, pénteken 17 órakor 
tartanak előadást a Barkókról és kéz-
műves népművészeti tárgyakról a Dé-
ryné Rendezvényházban.
● Zrínyi Ilona – monodráma
Április 20-án, pénteken 18.30 óra-
kor Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas 
alakján keresztül mutatják be a ma-
gyar történelem egyik legbonyolul-
tabb s egyben legvitatottabb korszakát 
a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Műhelytitkaink
Április 21-én, szombaton 15 órakor 
a Műhelytitkaink sorozat következő 
alkalmával Farkas Edit múzeumigaz-
gató tart előadást a temperafestés tech-
nikájáról, melyet ki is próbálhatnak az 
érdeklődők a Hamza Gyűjtemény és 
Jász Galériában. Az előadáshoz kap-
csolódóan jászsági festők alkotásaiból 
nyílik időszaki kiállítás.
● Jótékonysági Bál
Április 21-én, szombaton 19 órakor 
a Jászberényi Barátok Temploma Kö-
zössége szervezi a VIII. Jótékonysági 
Bálját a Nagyboldogasszony iskola 
sportcsarnokában. A bál fővédnökei 
Pócs Tibor és felesége, Ildikó.
● A bolond lány
Április 21-én, szombaton 19 órakor 
a Körúti Színház művészei mutatják 
be Marcel Achard: A bolond lány 
című krimi-vígjátékát a Lehel Film-
Színházban. Főbb szerepekben: Koncz 
Gábor, Kautzky Armand, Pikali Ger-
da, Placskó Emese és Lipták Péter.
● Családi nap a Föld napján
Április 22-én, vasárnap játékos ve-
télkedővel várják a családokat a Föld 
napja alkalmából a Jászberényi Állat- 
és Növénykertben.

FőNIx FészEK MűHElyHáz
Jászberény, Fürdő u. 4.  ●  www.malomszinhaz.hu

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.

Don Q – részletek egy lovagregényből
compania sincara (lipcse, D)

április 26., csütörtök, 18.30 óra
Don Quijote 

-  ahol a 
megmaradt 

igazi 
lovagok 

harcolnak 
a becsületért, 

s ahol 
a szerelem 

álommá válik.

szerettem őt
györgyi anna és szilágyi tibor

április 25., szerda, 18.30 óra
Egy fiatal nőt két 
gyerekkel elhagy
 a férje. Árulás? 

Egy férfi nem vállalja 
élete nagy szerelmét, 

s kiüresedett 
házasságának 

megőrzése 
mellett dönt. 
Ki kit árult el?

zrínyi ilona
Klebelsberg Kultúrkúria

április 20., péntek, 18.30 óra
„Európa 

legbátrabb 
asszonya” – 

így beszélnek 
róla rajongással 

a korabeli 
krónikák.

zrínyi Ilona 
szerepében: 
Juhász Róza

Belépőjegy ára: 1500 ft, diák és nyugdíjas jegy: 800 ft. Jegyárusítás napközben, a Börtönudvarban, 
a Kontidetti Kft. irodájában. Telefon: 06-57/400-556. A helyszínen előadások előtt fél órával.

Bakky Sándor festőművész munkássá-
ga kapott figyelmet A hónap műtárgya 
sorozat áprilisi bemutatóján. Balaton 
parti táj fürdőzőkkel című festményét 
megismerve tudhatott meg többet éle-
téről, művészetéről a szépszámú érdek-
lődő közönség április 3-án, a Szikra 
Galériában.

Demeter Gábor

Elöljáróban Szikra István galériatu-
lajdonos, a művészeti esemény szerve-
zője köszöntötte a megjelenteket, külön 
kiemelve az ez alkalommal a közönség 
soraiban helyet foglaló Bakky leszárma-
zottakat, a család tagjait.

A képzőművészetre hangolódást, 
átszellemülést hivatott szolgálni a ko-
molyzenei betét, melyet ez alkalommal 
dr. Réz Lóránt zenetanár úr, orgonamű-
vész és tanítványa, Tóth Emese előadásá-
ban hallgathattunk meg.  A tanár úr el-
mondta, hogy ritkán szokták párosítani 
az elhangzó zeneműveket a bemutatott 
festményekkel. Mégis sokszor úgy alakul, 
hogy a zenedarabok és a képek hangulata 
valamilyen kapcsolatban áll egymással. A 
hónap műtárgyának bemutatott alkotá-
son az impresszionista jegyek szembetű-
nőek, és az ez alkalomra választott zene 
szerzőjét, Debussy-t a francia impresszi-
onista zene megteremtőjének tartják.  Az 
előadott zongoradarabjában (A kis néger) 
a hangok, disszonanciák összecsengései 
különleges harmóniát alkotnak, melyet 
lehet a festményen megfigyelhető színek 
összeolvadásaként is értelmezni. Így egy 
„fantasztikus” kapcsolatot lehetett ez al-
kalommal felfedezni a zene és a képző-
művészet között.

Bakky Sándor nyári hangulatú fest-
ménye a Balaton parti táj fürdőzőkkel 
címet viselő képe, feltételezhetően Ba-

latonfüreden készülhetett, valamikor az 
ötvenes évek közepén. Bemutatására és 
a festményen keresztül az alkotó megis-
mertetésére Varga József Zsolt festőmű-
vész vállalkozott.

Bakky Sándor Jászberényben szüle-
tett 1920-ban, annak a családnak a tag-
jaként, akik közül több művészembert 
ismerhetünk, elsősorban a zeneművészet 
területéről. Képzőművészeti Főiskolán 
folytatott tanulmányait 1940 és ’45 kö-
zött végezte, ahol előbb Elekfy Jenő, 
majd Szőnyi István volt a tanára, kinek 
piktúrája vonzó példaként állt a fiatal 
művész előtt. Ezt követően tanárként 
dolgozott, csak 1958-tól vállalhatta a sza-
bad művész státuszát. 1948-tól tevékeny-
kedett a Balaton mellett, ez témáiban is 
elég meghatározó, ezért Egry Józsefet is 
mesterekén tartják számon, bár tőle elté-
rő stílust sikerült kifejlesztenie.

Főiskolai tanulmányai alatt kellő mó-
don elsajátította azokat a mesterségbeli 
technikai fogásokat, melyek elősegítették, 
hogy kifejlessze azokat a minden felesleg-
től megtisztított motívumokat, forma- és 
színvilágot, ami alkotásain felismerhető. 
Főtémája, a Balaton atmoszféráját, vál-

tozatos fényözönét, színeinek vibrálását, 
lüktetését érezzük a lendületes gesztusok-
kal létrehozott festményein. Láthatjuk az 
alapos megfigyelésből eredő, találó szín-
választásait. A hullámos vonalvezetés és az 
erős kontraszt ritmust adnak képeinek. A 
könnyű, áttetsző lebegős világos színek, 
sárgák, kékek, lilák, zöldek, pirosak, laza 
vékony lerakása a fehér vászonra, olykor 
ezeknek barnás, fekete vázlatos kontúrba 
ágyazása jellemzője festményeinek. A vi-
lágos színek harmóniája mellett lényeges 
tényező képein a rajz, vonalkultúrája biz-
tos, színérzéke választékos előadásában 
jól érvényesül. Egy-egy hosszúra nyújtott 
nyár bő művészi termése nem sokáig ma-
radt műtermében, szívesen vásárolták a 
modern enteriőrökbe illő festményeket, 
elismerve ezzel piktúrájának értékét, ne-
mes szépségét.

Kinek mit jelentett Bakky Sándor 
bemutatott alkotása? Valami hatást 
kiváltott bárkiből. Többen megszólal-
tak e kérdésben, a közönség soraiból, 
elfogadva Szikra István felkérését. Az 
bizonyos, hogy közömbösen senki nem 
tekintett rá, hiszen a művészet az érze-
lemhez szól.

Egy impresszionista Balatonja

Rudnay Gyula festőművész munkássá-
gáról készített filmet a ZAJTI film még 
2008-ban, melyet szombat délután a 
Szikra Galériában összegyűlt közönség 
is megtekintett. A rendezvényre ellá-
togatott a festő unokája dr. Rudnay 
Gyula is, aki még személyesen ismerte 
tehetséges nagyapját.

sz. l.

Rudnay Gyula a XX. század megha-
tározó festőművésze volt. A művész életé-
ről, munkásságáról korábban januárban 
olvashattak lapunk hasábjain, akkor a 
festőművész születésének 140. évforduló-
jára nyílt kiállítás a galériában. „A képe-
id, hol álmok hegedülnek. Gondolatok 
Rudnay Gyuláról” című film levetítése 
alkalmával ismét a festő nagyságáról em-
lékeztünk meg, rokonai és művészettör-
ténészek riportja által.

A filmből kitűnt, hogy Rudnay te-
hetsége már korán megmutatkozott. Fi-
atalon több alkalommal járt Rómában és 
Párizsban is, hogy képezze magát. Erről 
az időszakról feljegyzéseiben így írt: „Se 
Róma, se München, se Párizs nem tud-
tak meggyőzni annyira, hogy reájuk tá-
maszkodva alakítsam ki a magyar valóság 
művészetét.” 

Horváth János Milán művészettör-
ténész a dokumentumfilmben szintén 
Rudnay egyedi művészeti irányvonalát, 
sajátos stílusát erősítette meg. Festészeté-
ben fellelhető a plebejus érzület, a „sírva 
vígad a magyar” virtus. Rudnay több 
ízben merített Munkácsy Mihály mű-
vészetéből. Később szakított a klasszikus 
zsánerfestészettel és tovább fejlesztette azt. 
Így a drámai hatású sötét tónusokból a fe-
héresen kicsattanó drapériák és az arcokon 
kirajzolódó indulatok is megjelentek. 

A festő több művésztelep kialakításá-
ban is szerepet vállalt, egyike ezeknek a 
hódmezővásárhelyi művésztelep, melyről 
az ott található Tornyai János Múzeum 
egykori igazgatója, Dömötör János be-
szélt. – Rudnaynak eltérő volt a művésze-
te… A 19. század végén a művésztelepek, 
a szabadiskolák a plein air, az impresszi-
onizmus, naturalizmus irányába mentek. 
– Művésztelepeivel új irányt mutatott és 
a szabadelvűséget hirdette. Ezeket a gon-
dolatokat erősítette meg Rudnay egykori 
tanítványa Bartha László is, valamint a 
filmben megszólaló művészettörténé-
szek. 

Rudnay különleges érzékenységgel 
festette meg a magyarságot, anélkül, 
hogy bárkit követett volna. Akár tánc-
mozdulatokat is vászonra vitt, a lépések 
dinamikájával, lüktetésével. Ebben nagy 
szerepe volt zenei beállítottságának, hi-
szen kedvelte a muzsikát és előszeretettel 
játszott ő maga is hegedűn. 

A filmvetítést követően kellemes be-
szélgetés alakult ki a jelenlévők között. 
Többek között Zajti Ferenc, a film rende-
zője is megszólalt a látottak kapcsán. 

Rudnay művészete filmkockákon

Végül különleges tárlatvezetésen te-
kinthettük meg a festőművész alkotásait, 
ám előtte a Rudnay család nagyvonalú 
felajánlásaként két Rudnay Gyula által 
készített rézkarcot sorsoltak ki. Így már 
izgalmak nélkül vette kezdetét a kiállítás 
megtekintése.
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Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
április 12. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 13. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

április 14. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 15. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

április 16. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 17. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

április 18. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 19. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

április 21. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

április 22. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
április 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: 06-57/411-933; 
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 hiba-
bejelentő 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: 06-57/503-290, 06-70/457-2293; 
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: +36-
80/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: 
+36-40/180-124 Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8-16 óra kö-
zött, szerda: 8-20 óra között, péntek: 8-14 óra között.; REGIO-KOM Kft. 
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-57/540-131, 
06-57/540-132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 
06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 
06-57/411-933, 06-57/411-643.

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 utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com

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
Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Jászberény város közéleti hetilapja

Csütörtökön verőfényes napsütésre éb-
redhetünk, a maximális hőmérséklet 25 fok 
körül alakul. Pénteken ismét elromlik az idő, 
de komolyabb lehűlésre nem kell számítani. 
Hétvégén marad a kissé változékony időjárás, 
amely a jövő hét közepéig kitart.

Április 14-e Tibor napja. Tibor a pacsirta 
megszólaltatója. Ha ilyenkor már szép zöld a 
vetés, a rét is kizöldült, akkor jó szénatermésre 
számíthatunk – vélik a Mura vidéken. Azt is 
megfigyelték, hogy ezen a napon szokott meg-
szólalni a kakukk meg a pacsirta.

Kikeletre hív a csalfa napsugár

áramszünet az orvosi rendelőben
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy április 17-én egész napos

áramszünet miatt a Thököly út 13. szám alatti rendelőkben az orvosok 
csak sürgősségi ellátást tudnak biztosítani.

Véget ért Jászberényben a 19 héten 
át tartó teremlabdarúgó-bajnokság 
küzdelemsorozata. 

Az I. osztály bajnoka a Csizmadia 
csapata lett. Gólkirály: Német Gyu-
la (Berény B.), míg a II. osztályban a 
jászladányi „Ha bemegy gól” együttese 
végzett az élen. Ebben az osztályban, 
Mosonyi Zsolt (KDJ Bútorház) lőtte a 
legtöbb gólt.

A Csizmadia 
lett Jászberény 

teremfoci bajnoka

Birkózás. Április 7-én rendezték 
Csongrádon a Diák II.-Diák I. Szabad-
fogású Dél-Kelet Területi Bajnokságot, 
ahol a Jászberényi Birkózó Club ifjú 
birkózói 3 arany, 2 ezüst és 2 bronzér-
met szereztek. Aranyérmes: Kiss Keve, 
Mondi Levente és Baráth Konor. Ezüst-
érmet kapott: Fülöp Huba és Nagy Le-
vente, valamint bronzéremmel érkezett 
haza: Farkas Dániel és Baráth Koppány. 
Csapatversenyben második helyen vé-
geztek, így a jászberényi birkózás tör-
ténetében első alkalommal csapatban is 
dobogóra tudtak állni.

Harcművészet. Április 7-én ren-
dezték a fővárosban az I. Budapest 
Opent. A 10 ország 70 klubjának 470 
karatékáját felvonultató nemzetközi 
versenyen Garamvölgyi Mihály és dr. 
Gulyás Richárd versenyzői közül ezüst-
érmes lett, Duo Mixben: Bakos  Laura 
és Bathó Bálint. Ne waza versenyszám-
ban: Borbás Patrik. Fightin system-ben 
pedig: Szálkai Kíra. Bronzérem került 
–szintén ebben a versenyszámban –
Csillik Ágnes nyakába, Sinka Balázs pe-
dig V. helyezett lett.

Rövid hírek

Hosszú hónapokra elbúcsúzik a 
tényleges hazai pályától a Jászberé-
nyi FC NB III-as labdarúgó csapata, 
ugyanis új gyepszőnyeget kap majd 
a városi sporttelep játéktere. Miután 
szerdán a Tiszafüred ellen bepótolt 
idegenbeli meccsen sikerült kicsi-
karni a győzelmet, az élmezőnyhöz 
tartozó Putnokot is szerették volna 
megszorongatni. 

Szőrös Zoltán

Az időjárásból fakadó pályaviszo-
nyok miatt kétszer is el kellett halasz-
tani a Keleti csoport Jász-Nagykun-
Szolnok megyei rangadóját, április 
4-én viszont már le tudták játszani a 
találkozót. A JFC lezárva rossz soroza-
tát – három meccsen egy megszerzett 
pont – 1-0-ra nyert Tisza góljával Ti-
szafüreden, így némileg helyrebillent 
önbizalommal várhatta a jó formában 
lévő vendégeket. 

Az ideális futballidő ellenére a fél-
idő feléig egyik kapu sem került ve-
szélybe, ekkor egy beívelés utáni léc alá 
tartó fejest hárított bravúrral a berényi 
kapus, Miski Zoltán. Hazai oldalon 
Arany László vezetőedző már 25 perc 
után cserélni kényszerült Lukács sérü-
lése miatt, a két csapat teljesítménye 
azonban a szünetig nem változott, nem 
sok öröme volt a szurkolóknak a látot-
takban. 

A második játékrészben bő tíz perc 
elteltével Farkas János igazolta, hogy 
egy vérbeli csatár nem sok helyzetből, 
hanem akár helyzet nélkül is képes be-
találni, amikor egy kifejelt labdát mint-
egy 18 méterről ballal remekül lőtt 
a bal alsó sarokba (1-0). Ezúttal nem 
estek abba a hibába a mieink, mint a 
Tiszaújváros vagy a Cigánd ellen, hogy 

a vezetés megszerzése után az ellenfelet 
gyorsan talpra állítsák, a putnokiak át-
ütőerő nélkül próbálkoztak, és megvolt 
az esély az előny növelésére is. Tisza 
labdaszerzése után három az egy ellen 
vezethettek akciót, a befejezés azonban 
nem sikerült. Ez, majd egy érdekes 
kiállítás viszont előrevetítette, hogy a 
hátralévő időben nem lesz könnyű az 
eredmény megőrzése. A 75. percben 
Galambos az oldalvonal melletti cipő-
csere után tért vissza a pályára, a játék-
vezető, Gaál Gyöngyi azonban – miu-
tán ő nem adott rá engedélyt – sárga, 
majd piros lapot mutatott fel a fiatal já-
tékosnak. Az esetet különösen az tette 
vitatottá, hogy a játékvezető assziszten-
se jóváhagyólag asszisztált a történések-
hez. Ennek ellenére sem lógott a leve-
gőben az egyenlítés, ám a vendégeknek 
sem volt szüksége ziccerek sokaságára, 
a 86. percben Miski elsőre még nagyot 

védett, de a kipattanót végül Balogh a 
kapuba juttatta (1-1). Jászberényi FC 
– Putnok FC 1-1 (0-0)

A harmadik helyezettel szemben el-
ért döntetlent jónak is mondhatnánk, 
hiszen a kevés helyzetet hozó összecsa-
páson kiegyenlített volt a küzdelem, a 
meccslabda elhibázása, illetve a ritkán 
látható okból történt kiállítás azon-
ban hiányérzetet kelthet a JFC-nél. A 
pontszerzés remélhetőleg április 14-én, 
szombaton Nyírbátorban, az eddig egy 
ponttal többet gyűjtő, de egy mérkő-
zéssel többet játszó házigazda ellen is 
sikerül majd. Utána pedig már „albér-
letben”, Gyöngyösön fogadja következő 
vetélytársát, a listavezető Monort a jász-
berényi alakulat. A tavaszi szezonban 
még további három találkozót rendez 
a Heves megyei városban a JFC, ezek-
re megfelelő számú jelentkező esetén a 
klub ingyenes szurkolói buszt indít.

Pályabúcsúztató pontszerzéssel

Fotó: Pesti József

Fotó: Pesti József

A Pest megyei női 3/4 pályás bajnok-
ság Keleti csoportjában városunk 
labdarúgó csapata a Gödöllő gárdá-
ját fogadta vasárnap délután és újabb 
győzelemmel rukkolt elő.

Pesti József

Az erős széltől támogatott vendé-
gek ragadták magukhoz a kezdeménye-
zést és az első gólszerzési lehetőséget is 
ők szalasztották el. Bár a JFC próbált 
okosan játszani, elsősorban nem az ő 
akaratuk érvényesült, főleg az előbb 
említett időjárási körülmények miatt. 
A 24. percben a hazai védők hibáját 
kihasználva a vezetést is megszerezték. 
Szerencsére pár perc múlva Sipos Anikó 
távoli, nem túl erős lövését védte a ka-
pusuk, így 1-1-es állással fordulhattak 
a csapatok.

A második félidő rögtön góllal 
indult. Sipos Anikó ezúttal szabadrú-
gásból zúdította a bőrt a hálóba, 2-1. 
Sokáig nem örülhettek lányaink, mert 
ismét egy védelmi megingást követően 
egyenlített az ellenfél, 2-2. Innen az-

tán beindult a henger. Sipos Anikó két 
partdobása után is gólt ünnepelhetett a 
kilátogató közönség. Először egy ven-
dégvédőről jutott a gólvonalon túlra a 
labda (öngól), majd egy lepattanót vá-
gott be közelről Barta Karolina. Közte 
Pomaházi is feliratkozott a góllövők 
közé egy jól eltalált lövéssel, amely a 
jobb alsó sarokban kötött ki. A 6-2-es 
végeredményt az utolsó percben Tóth 
Adrienn állította be.

Remek második félidei teljesít-
ményével ilyen arányban is megérde-
melten nyert a hazai csapat és vezeti a 
tabellát az egy mérkőzéssel kevesebbet 
játszó Vác-Deákvár előtt. Jövő vasárnap 
Valkó otthonában lehet a pontok szá-
mát gyarapítani.

Fölényes győzelem


