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Önkormányzati
ülés
A Jászberényi Városi Önkormányzat
képviselő-testülete áprilisi, soros ülését 27-én szerdán tartja. A tanácskozás 15.00 órakor kezdődik a városháza
emeleti nagytermében.

Majális
Jászberényben
Május 1-jén az Electrolux füves
sportpályán egész nap vidámpark,
céllövölde, bográcsos és egyéb
ételek, italok, zene, tánc, citera és
népi hangszerbemutató várja a majálisozókat.

Április 22-én a Föld Napját ünnepeljük
Az első Föld Napján, Denis Hayes
amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 20 millió
amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű
esemény az Egyesült Államokban –
és az ország határain túl is – fontos
változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és
a vizek védelmére, új környezetvédő
szervezetek alakultak, és több millió
ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést,
az őserdők irtását, a sivatagosodást, az
üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a
savas esőt, az óceánok szennyezettségét
stb. – látva kezdeményezték, hogy az
1990-es évek a környezet évtizedeként a
közös felelősségre hívják fel a figyelmet.
Ennek érdekében Denis Hayes és
barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi
Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy
a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve
szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának
megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden
országában, a környezetbarát, fenntartható társadalom közös vágyával. Több
mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó polgára, civil szervezetek
válaszoltak felhívásukra, és városok,
falvak, iskolák, környezetvédő szerve-

zetek mind-mind saját programmal, a
legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot. A
felhívásra Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították a Föld
Napja Alapítványt, és hírközpontot is
létrehoztak az első magyar Föld napja
eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban
egyaránt sokan jelentkeztek.
A kezdettől, 1970-től 2010-ig eltelt 40 évben a Föld napja világméretű
megmozdulássá vált: több mint egymilliárd ember vett részt valamilyen
környezeti eseményen ezen a napon. A
nemzetközi Föld Napja Hálózat 174
országban több mint 15 000 szervezettel dolgozik azon, hogy kialakítsák "az
egyetlen eseményt, amelyet az egész világon egyszerre ünnepelnek, mindenféle származású, vallású és nemzetiségű
emberek".

Életmentő jászberényi rendőr

11.00 óra: A Viganó AMI
csoportjainak bemutatói
13.00 óra: helyi tánc- és
sportcsoportok bemutatói
15.00 óra: Hadas Alfréd műsora
16.00 óra: Horváth Gyula és a
Sentimento Zenekar koncertje

18.00 óra: No Disc Party Zenekar
’80-as, ’90-es, 2000-es évek
ismert slágerei
Óránkénti autóbuszjárat a helyszínre és vissza.
A programok ingyenesek!

termelj haszonnövényeket, komposztálj, éheztesd a kukát, szigetelj, közlekedj közösen, ne vásárolj csomagoltat,
élj műanyagok nélkül, válts környezetbarát szerekre, félkész, kész helyett
egyél friss hazait, egyél kevesebb állatit... ajándék a környezetnek, egészségednek. Minden héten.
A Föld Napja mára a
legnagyobb önszerveződő
környezeti megmozdulássá vált
Magyarországon.
Az alpesi gleccserek végórái?
A globális klímaváltozás hatása
az Alpok jégfolyamaira
Április 22-én, a Föld Napján a fenti
címmel tart előadást az EKKE
Jászberényi Campus Apponyi
termében dr. Sebők Balázs.
Az előadás 11 órakor kezdődik.

Újabb Schönborn siker
Schönborn Melinda, a jászberényi
Szent István Sport Általános és Középiskola magántanulója (az MTK
sportolója) az április közepén a
Kanadában rendezett rövidpályás
gyorskorcsolya
világbajnokságon
szerepelt első alkalommal a felnőtt
válogatottban.

8.00-10.00 óra: A Palotásy János
Zeneiskola Fúvós Zenekarának
zenés ébresztője

17.00 óra: Kollányi Zsuzsi műsora

Egy nap a holnapért, a klímáért!
Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése – erre figyelmeztet
a 32. magyar és az 52. világméretű
Föld napja, melynek kiemelt témája
maradt a biológiai sokféleség megőrzése is. Az emberiség túlterjeszkedése
agyonnyomja a vadvilágot, túlfogyasztunk és túlterjeszkedünk, ezt jelzi évről
évre a WWF Élő bolygó jelentése. Az
emberiség beavatkozása a természet
évezredes egyensúlyába veszélyezteti a
vadonélők, köztük a beporzó rovarok,
növények létét. A biológiai sokféleség
csökkenésének 60%-áért étrendünk,
pontosabban az állatok takarmánya felel. Sebezhetőségünkre figyelmeztetett
a koronavírussal a természet - legyen az
idei Föld napja is önszerveződő, közösségépítő! Tegyünk végre, kezdjük ma!
Mit tehetsz Te? Sokat. Építs közösséget, zöldítsd környezetedet, ültess fát,

A Jászberényi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelője 2022. április 14-én
11 óra 25 perckor, szolgálati gépkocsival közlekedett a 32-es számú főúton
Jánoshida és Alattyán között, amikor a
szemközti sávban közlekedő gépkocsi
vezetője jelzett neki, hogy álljon meg.
Kóczián Tamás rendőr törzszászlós a
gépjármű mögé kanyarodott, majd odament a sofőrhöz, aki elmondta, hogy

azért kér segítséget, mert férfi utasa ros�szul érzi magát. Az egyenruhás azonnal
értesítette a mentőszolgálatot, azonban
a hívás közben az utas eszméletét vesztette, életjelet nem adott. A még vonalban lévő diszpécser instrukciói alapján
a rendőr megkezdte az újraélesztést. A
férfi magához tért, és a mentőszolgálat
munkatársai kórházba szállították.
(Forrás: police.hu)

Schönborn Melinda az EYOF-on szerzett ezüstérme után, amelyről mi is
beszámoltunk, sportpályafutása újabb
nagy állomásához érkezett. Az április
közepén Montreálban rendezett felnőtt világbajnokságon, ahol férfikanál
Liu Shaoang révén mindhárom távon
és összetettben is magyar siker született,
Melinda a női váltó tagjaként léphetett
jégre. A Jászapáti Petra, Kónya Zsófia,
Schönborn Melinda, Somodi Maja
összeállítású magyar válogatott az elődöntőben a harmadik helyen végzett és
a kisdöntőbe jutott. Ott pedig a lengyelek mögött a második helyen ért
célba, s összesítésben így a 6. helyen
végzett.
A rövidpályás gyorskorcsolyázók
számára ezzel az idény befejeződött.

Amint arról többször is beszámoltunk,
a jászberényi fiatalok nagyon sok szép
eredményt értek el. Most kipihenhetik
a szezon fáradalmait, hogy azután újult
erővel kezdjék meg a felkészülést az új
szezonra.
Schönborn Melindának a felnőttek
közötti sikeres bemutatkozásához olvasóink nevében is gratulálunk!
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A Belvárosi Termálfürdő
egész évben várja!
Pihenje ki a hétköznapok
fáradalmait a fürdő
kellemes környezetében!

A 2022. évi választás végeredménye
Miután az átjelentkezettek és a külképviseleteken szavazók voksait is ös�szeszámolták, véglegessé vált a választás eredménye. A Fidesz-KDNP ismét
2/3-ot szerzett, miután 135 képviselőt küldhet az új országgyűlésbe. A JászNagykun-Szolnok megyei 02-es választókerületben 360 szavazattal csökkent
Pócs János előnye, aki így közel 60%-os eredménnyel szerzett mandátumot, s
egymás után immár negyedik sikerét könyvelhette el.
Névjegyzéki adatok
Névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma:
70 852
Máshova átjelentkezett: 
1 110
Külképviseletre jelentkezett: 
277

Melegedjen fel a szaunában,
relaxáljon a forró vizes medencékben,
frissüljön fel egy jóleső masszázstól!
Jászberény, Hatvani út 5. Tel.: 57/412-108, 30/942-1043 www.vvzrt.hu

Sajtóközlemény
Komplex beruházás megvalósítása Jászberényben a GÉPKER Kft-nél

2022/03/21
A GÉPKER Kft. 2022. március 17-én részesült támogatásban a
Széchenyi Terv Plusz keretein belül. A programban meghirdetett
„A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban” című pályázaton a vállalkozás 41,29 millió forint támogatást nyert, melyet Magyarország
Kormánya biztosít az Európai Unió társfinanszírozásával. A
támogatás feltételesen vissza nem térítendő. A beruházás keretein
belül a vállalkozás infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést valósít meg. Emellett igénybe vesz képzési és tanácsadási
szolgáltatásokat is.
A GÉPKER Kft. projektjének összköltsége 58 991 704 Ft, ebből az összköltség 70%-a pályázati támogatás, 41 294 192 Ft. A fejlesztés célja a vállalkozás innovatív fejlesztése, víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
tevékenységének, és kiskereskedelmi tevékenységének fejlesztése. A
projektben beszerzésre kerül egy új Mitsubishi FB50NH típusú elektromos
üzemű négytámaszú targoncára. A vállalkozás emellett fejleszti infrastruktúráját, új kerítést, járdát, és bejárót épít jászberényi telephelyén annak
érdekében, hogy a magasabb színvonalú szolgáltatások mellé magasabb
színvonalú telephelyet biztosítson.
Az új infrastruktúrával egy korszerű és jól felszerelt telephelyet biztosít a vállalkozás, illetve beépítésre kerül az ingatlanba egy több, mint 23 kWp-os napelemes rendszer is. Ennek segítéségével a vállalkozás nem csak költségeket
takarít meg, hanem környezettudatos technológiát alkalmaz, és csökkenti a
villamosenergia-felhasználásából adódó káros-anyagkibocsátását is.

Megjelenési adatok
A szavazókörben megjelent
választópolgárok száma: 
46 458
Átjelentkezéssel és külképviseleten
szavazók beérkezett borítékjainak
száma: 
1 291
Szavazó választópolgárok száma
összesen: 
47 749
Szavazási adatok
Urnában és beérkezett borítékokban
lévő szavazólapok száma: 
47 703
Érvénytelen szavazólapok száma:

530 (1,11%)
Érvényes szavazólapok száma:

47 173 (98,89%)
A JNSZ megyei 02-es számú
választókerület végeredménye:
1. Pócs János (Fidesz-KDNP)

59,81% (28 215)

2. dr. Kertész Ottó (DK, Jobbik,
Momentum, MSZP, LMP,
Párbeszéd) 
33,74% (15 915)
3. Dobrán Gyula (Mi Hazánk
Mozgalom) 
4,49% (2 116)
4. Oszvald Nándor (MEMO)

1,17% (551)
5. Magda György (Normális Párt)

0,56% (265)
6. Balogh Imréné (Munkáspárt,
ISZOMM) 
0,24% (111)
Az országos listára leadott
szavazatok
Fidesz-KDNP 48 mandátum (3 057
195 szavazat) 54,10%
DK, Jobbik, Momentum, MSZP,
LMP, Párbeszéd 38 mandátum (1 947
117 szavazat) 34,46%
Mi Hazánk Mozgalom 6 mandátum
(332 440 szavazat) 5,887%
MEMO 0 mandátum (58 928
szavazat) 1,04%
MKKP 0 mandátum (185 030
szavazat) 3,27%
Normális Párt 0 mandátum (39 712
szavazat) 0,7%

Az új országgyűlés összetétele:
135 képviselő Fidesz-KDNP
57 képviselő DK, Jobbik, Momentum,
MSZP, LMP, Párbeszéd
6 képviselő Mi hazánk Mozgalom
1 képviselő Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata
Az egyéni jelöltek jászberényi
eredményei:
1. Pócs János (Fidesz-KDNP)  7 708
2. Dr. Kertész Ottó (DK, Jobbik,
Momentum, MSZP, LMP,
Párbeszéd) 
7 237
3. Dobrán Gyula (Mi Hazánk
Mozgalom) 
533
4. Oszvald Nándor (MEMO)  318
5. Magda György (Normális Párt)  67
6. Balogh Imréné (Munkáspárt,
ISZOMM) 
26
A 21 jászberényi választókörzetből
14-ben Pócs János, 7-ben dr. Kertész
Ottó kapta a legtöbb szavazatot.
Listás eredmények Jászberényben
1. Fidesz-KDNP 
7 951
2. DK, Jobbik, Momentum, MSZP,
LMP, Párbeszéd 
6 354
3. Mi Hazánk Mozgalom 
790
4. MKKP 
453
5. MEMO 
237
6. Normális Párt 
104
A 21 szavazókörből a 20-ban a FideszKDNP kapta a legtöbb szavazatot.

Burkolathibákat javítottak

Kábítószer

Műszaki átadás – átvételét tartották
a „Jászberény belterületi utcáinak nagyobb felületen aszfaltozással történő
javítása” című munkálatok, készre
jelentését követően, április 14-én délelőtt. A szemlén a kivételezést végző
Tutti-Bau Kft. vezetője, a polgármesteri hivatal szakemberei, a műszaki ellenőr és a sajtó képviselői voltak jelen, a
különböző helyszíneken.
A javítási, felújítási munkák, az
érintett szakaszok aszfalt burkolatá-

A Jászberényi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem elkövetése miatt
gyanúsítottként hallgatott ki egy jászladányi lakost. A férfi a megalapozott gyanú szerint a jászsági lakosoknak 2021.
október 15. és 2022. április 12. között
rendszeresen, anyagi haszonszerzésre
törekedve, 1000 Ft/pakk áron árusított
kábítószer gyanúját keltő anyagot. Az
igazságügyi vegyész szakértő megállapította, hogy az 59 éves gyanúsított lakcímén lefoglalt anyag kábítószernek minősül. A Jászberényi Rendőrkapitányság
kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt folytat eljárást. A nyomozó
hatóság a terhelt őrizetbe vételéről határozott és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.
(Forrás: police.hu)

nak felmaratásával, majd újra aszfaltozással valósult meg. A kivitelezést végző vállalkozó, már az elmúlt év utolsó
hónapjában végzett a munkák háromnegyed részével, ezek rész-műszaki
átadás-átvétele már megtörtént. A téli
időszak elmúltával fejezték be aztán,
teljes egészében, a burkolatjavítási
tevékenységeket. A kivitelezési munkálatok összesen bruttó 54.848.533,forintba kerültek és az alábbi területeken valósultak meg:

Mindezen felül a vállalkozás igénybe vesz képzési és tanácsadási szolgáltatások is. A projekt megvalósítási helyszíne 5100 Jászberény, Nagykátai
út 14. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
A projekt tervezett fizikai zárása: 2024. március 16.
A projektről bővebb információt a www.schonbau.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Fábián János
+ 36 70 984 1633
gepkerkft@gmail.com

„JUBILEUMI”

30.

Zagyva–Hajta–Homok
Gyalogos Teljesítménytúrák és Futótúra

2022. május 7. szombat
Indulás és érkezés: Lehel Termálfürdő és Kemping
(Gorjanc Ignác sétány 10.)

Az eseményen való részvétel pályázati
támogatás jóvoltából INGYENES, de online
regisztrációhoz kötött! Kérjük, jelezzétek
résztvételeteket!

Nevezési felület:
/hajtagyalogosteljesitmenyturak
A rendezvény „30. Zagyva Gyalogos
teljesítmény és Futó Túra” című
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02232
azonosító számú pályázat keretében kerül
megrendezésre.

Nevezz te is!

Európai Szociális
Alap
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• Forgács utca – Tündér utca kereszteződés ~ 32 m
• Fehértói utca (Méhész utca – Vértes utca közötti szakaszon, valamint a Vas utca
útkereszteződéstől az Ártér utca irányában) ~ 539 m2
• Vásártér utca (Vásártér utca – Eperfa utca kereszteződésétől a Vásártér utca 18.
számig) ~ 377 m2
• Kovács utca (Dinamit tér utca – Kovács utca kereszteződés) ~ 189 m2
• Seregély utca 24 – 28. számig ~ 105 m2
• Liszt Ferenc utca – Káposztáskert utca kereszteződésében ~ 64 m2
• Szent Imre herceg út becsatlakozásától a Csók utca kezdetéig ~ 31 m2
• Csók utca sarkától a Potyka utca 10. számig ~ 60 m2
• Síp utca (2-4 számok előtt, valamint a Huszár utcai kereszteződésnél) ~ 64 m2
• Szabadság utca – Tót utca kereszteződésében ~ 120 m2
• Rózsa utca 23-29. számig ~ 25 m2
• Bárány utca 21-23-25 és 22 házszámok előtti szakasz (útalap cserével) ~ 185 m2
• Ibolya utca 8-14. szám előtti részen ivóvízvezeték csere, valamint aszfaltozás
(útalap cserével) ~ 298 m2
• Csana utca – Csoma utca – Tűzoltó utca eltolt kereszteződésében ~ 268 m2
• Páfrány utca – Gyepű utca kereszteződésében ~ 359 m2
• Árendás utca 21. számtól a Réz Kálmán utca kereszteződésig ~ 403 m

Kihelyezett pénzügyi
fogyasztóvédelmi
tanácsadás
Jászberényben
Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. április 28. 8:00–14:00.

Termelői méz
• propolisz
• méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
3 kg felett Ingyenes kiszállítás
Jászberény területén!

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

www.jku.hu
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Gy. Riba János: a színkompozíciók mestere
Közel fél évszázada, Gy. Riba János
festőművész emlékére rendezett kiállításról írta egy művészettörténész a
tömör jellemzést: a színkompozíciók
mestere. A hónap műtárgya sorozatában, április 6-án, a Szikra Galériában a Kerthelységben című olajfestményét választották ki bemutatásra.
Gy. Riba János festőművész Horvát–
Szlavóniában található Gyulavesen
született, csodálatos rajzkészsége volt,
tehetsége az 1920-as évek elején a fővárosban bontakozott ki. Nem volt
lehetősége főiskolára járni, így szabadiskolákat látogatott, köztük az Epreskertben, a magyar képzőművészeti kultúra kialakulásának egy fészkében, és
Padolini - Volkmann Arthúr mesternél,
aki a Nagybányai festőiskola tagja volt.
Rendszeresen küldte alkotásait kiállításokra, tárlatokra, 1932-ben a Nemzeti
Szalon állította ki Cigányasszony című
festményét. Velkei Teréziával kötött
házassága révén került Jászberénybe, itt
telepedett le és alkotott 36 éven át. Festői életművének nagyrészét városunkban és a Jászságban hozta létre. 1939
- 44 közötti időszak kiemelkedő korszaka. Tagja volt a Jászberényi Nyolcak
művész-csoportnak, sok cikket írt az
Ugar című jászsági folyóiratban kortársairól. Az ötvenes években templom
belsők felújítási, festési munkáit végzi.
A magyar táj sajátos színeit és életét sok
élénkséggel és szeretettel vitte vászonra.
Művészeti munkássága az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus és
a naturalizmus stílusjegyeit hordozza
alkotásain. Mindezeket, a festőművész
munkásságáról és életéről, a korabeli

Hamza D. Ákos festőművész, filmrendező maga is írt verseket, így a hozzá
kötődő intézményben a költészet és
a képzőművészet összekapcsolódása
mindig is cél volt. Közel két évtizedes
múltra tekint vissza, A magyar költészet
napját íly módon köszöntő képzőművészeti pályázat a Hamza történetében,
amiből a korlátozások miatt két év kimaradt. A pályázat kiírásával a képzőművészeti közösségi helynek az is volt
a célja, hogy olvasásra, szövegelemzésre,
az írott szó képi megfogalmazására, az
emberi érzelmek értelmezésére és megjelenítésére ösztönözzenek fiatalokat,
mondta el Farkas Edit igazgató. Ezt
követően a Lehel Vezér Gimnázium,
„Énekelni jó!” kis kórusa, Deméné Ilon-

Kulturális mozaik
K lubkoncert - Müller P éter Sziámi
A ndFriends

Április 22. péntek 21 óra
Müller Péter Sziámi AndFriends, a zenekar, aminek lassan negyven éves
múltja és megkérdőjelezhetetlenül érvényes jelene van.  A hazai alternatív
rockzene megkerülhetetlen formációja és emellett az underground zenei
hagyományok őrzője is. Az Apokalipszis, a Vigyetek el!, a Besúgók és provokátorok, a Kicsi kicsiszolt kő, a Testből testbe vagy a Világegyetemista a
jelenkorban is ugyanolyan érvényesen szól, mint születésekor.
Lehel Film – Színház galéria

VI. C serkész Olimpia
sajtó cikkeiből szemezgetve, Metykó
Béla helytörténeti kutató villantotta fel,
a népes közönségnek.  
A hónap műtárgya áprilisi bemutatóján, Gy. Riba János lánya, Maleticsné
dr. Riba Magdolna mutatta be édesapja Kerthelységben című olajfestményét.
Az alkotás a két világháború között
készülhetett és ihletője egy népszerű
budai kisvendéglő kerthelysége lehetett, ahol barátaival megfordult a festőművész. Vidám a kép, jó ránézni, élénk
színvilága is kedves, az előre helyezett
főalakok nagyon szépen kidolgozottak.
Különleges az alkotás, a festőművész
különböző stílusokban készült munkái
között – jelentette ki édesapja festményéről az előadó.
Dezső György, a közönség állandó
törzstagja, ez alkalommal is kikerített
egy festményt, éppen a szomszédos
városi adóiroda egyik helységéből, ami
jégen csúszkálókat ábrázol és Gy. Riba
alkotás. Érdekessége, hogy az egykori

városi korcsolyapályát és annak épületét ábrázolta, ami helyileg éppen a
Szikra Galéria épületével szemközti területen helyezkedett el hajdanán.
Maleticsné dr. Riba Magdolna élettörténeti adalékként elmesélte, hogy
édesapja aprólékosan és tudatosan
gyűjtötte a róla megjelent írásokat,
újságcikkeket, amiket egy vastagon
telt dossziéba rendezett. Egy egri képbemutató alkalmával, ahol írni is szerettek volna róla, elvitte egész addigi
életművének összegyűjtött dokumentumait. Az újságcikk elkészültét követően pedig, egy padon megpihenve
ottfelejtette kézitáskáját, emlékeivel
együtt. Sajnos a dosszié nem került elő
és ezzel rengeteg kortörténeti dokumentum csak hosszas utánajárással volt
fellelhető, főként a művészről készült
monográfia elkészítése alkalmával.
A festmény április végéig tekinthető meg a képtár nyitvatartási idejében.
Demeter Gábor

Költészet és képzőművészet a Hamzában

A magyar költészet napján, április
11-én, és ahhoz kapcsolódva, Szerelmem… címmel meghirdetett
versillusztrációs pályázat eredményhirdetését, és a beérkezett művekből rendezett kiállítás megnyitóját
tartották a Hamza Gyűjtemény Jász
Galériában.
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ka Gabriella vezetésével vidám tavaszi
dalcsokorral színesítették a díjátadót.
Ebben az esztendőben is egy verset emeltek ki, ami a pályázat témáját
adta. A 100 éve született Nemes-Nagy
Ágnes költő és műfordító, Szerelmem,
viziisten költeményének hangulatát,
üzenetét kellett ábrázolni a pályázóknak a képzőművészet eszközeivel,
szabadon választható technikával. A
költeményt Győri Máté, az LVG 11.
n osztályos tanulója tolmácsolásában
hallgathatta meg a közönség.

Érzékelhető volt a kényszerű kihagyás a beérkező pályaművek számában,
az eddigi száz körüli alkotásokat most
38 követte, melyeket szakmai zsűri értékelt, Bartos Kinga grafikus, Beluzsár
Csaba a múzeum pedagógusa, valamint Farkas Edit igazgató személyében.
A vers képi világa jól körülhatárolható, a fiatalok figyelme főként a
tavirózsa virágaira, hínárra, kecses madarakra, csigákra, halak rajára fókuszált
és a díjazottak a technikai megoldásaikban, ötleteikben a többiek közül
kiemelkedve jelenítették meg a felsoroltakat. Hat alkotó és alkotása került
díjazásra, az első és második hely mellet, megosztott harmadik hely és még
két különdíj is átadásra került.
Az első helyezett pályamű Jászapátiról érkezett. A győztes, Nagy Alexa
17 éves tanuló felkészítésben Deli Júlia
tanárnő közreműködött. Alexa akvarelljén elvonatkoztatott a valósághű ábrázolástól, a hullámok között a csigák,
a tavirózsa és a hal, a Nap a sugaraival
és a kiemelkedő főalak hajának hullámaival komplex egészet alkot.
A pályázatra érkezett valamennyi alkotást, a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria hátsó termében lehet megtekinteni.
demeter

Berkó József és Bazsó Mária
2022. március 24-én ünnepelték
60. házassági évfordulójukat.

Április 22 – 24. péntek – vasárnap 12 óra
A 298. sz. Lehel vezér cserkészcsapat Cserkész Olimpiát szervez Jászberényben, immár 6. alkalommal. Csapatsportokban (foci, röplabda, kosárlabda, kézilabda, kenuzás, kötélhúzás) és egyéni versenyszámokban (légpuska lövészet, íjászat, körbirkó, ping pong) mérkőznek meg, az ország
több településéről érkező cserkészcsapatok.
Szántai Tornakert

A kela koncert

Április 23. szombat 19 óra
Thrash metal koncert lesz a Pótkerékben, a leghíresebb farkas falka, az
Akela zenekar ugyanis éppen ott ver majd tanyát.  Az egész estés zúzás, már
félnyolckor kezdetét veszi, aki be akar gyűjteni egy jóféle headbangelőizomlázat, már a Rebel és a Monastery előzenekarokkal melegíthet.
Pótkerék Csárda

M entőkutyák Világnapja

Április 24. vasárnap 9 óra
Hogyan készítik fel a kutyákat az éles bevetésekre? – ezt most megnézheted.  Mentőkutyás tréningek romon, terepen és pályán. Ugyanezen alkalomból Örökbefogadó Napot is tartanak, a leendő gazdikat is örömmel
fogadják!  Lesz még pónilovaglás, ugrálóvár, tűzoltó bemutató. A belépés
díjtalan!
Mentőkutya Kiképzőbázis (Jb. Borsóhalmi út)

C saládi M atiné – Szépség és a Szörnyeteg
mesejáték
Április 24. vasárnap 11 óra
A Szépség és a Szörnyeteg klasszikus története ezúttal zenés mesejátékban
elevenedik meg. Az előadás gyönyörű zenei, ének- és táncvilága magával
ragadja a nézőt, felnőttet és gyermeket egyaránt. A mese megmutatja, hogy
a szeretet mindent legyőz, és a szépség sokszor nem a külső mögött lakozik.
Lehel Film – Színház

Jó Szó E sték - Jó Szó beszélgetés

Április 25. hétfő 18 óra
A Jó Szó Esték vetítéssel egybekötött előadásának címe: Magasságok és
mélységek. Az est vendége, Sterczer Hilda, Erőss Zsolt hegymászó özvegye.
Nagyboldogasszony Kat. Ált. Isk. ebédlője

Művészeti K lub – Bachtól napjainkig

Április 26. kedd 17.30
A klasszikus komolyzenei élményt kínáló, népszerű Művészeti Klub előadása
a négykezes zongoramuzsika jegyében fog létre jönni. A művészek szeretnénk megmutatni a közönségnek, hogy milyen széles és színes a zenei paletta
a klasszikus, a modern, a jazz vagy éppen a pop műfajában alkotó zeneszerzők csodálatos művei között. Sas Dániel és Keskeny Richárd zongoraművészek mellett, zongorista növendékek is közreműködnek az előadásban.
Szikra Galéria

„A nyám titkos köny ve” - Müller P éter
előadása
Április 26. kedd 18 óra
A padlásán talált vén kofferben lelt rá Müller Péter egy ócska kazettás
magnóra, a mellette heverő halom magnószalaggal együtt. Kiderült, hogy
édesanyja magnóra mondta élete meghatározó emlékeit. Az irodalomtörténetben példa nélküli, hogy egy író az édesanyja szemével látja önmagát,
és annak halála után könyvet ír vele együtt – Müller Péter életében megtörtént ez a csoda, a könyvet élete legszebb műveként aposztrofálja.  „Nagy
tanítás rejlik minden meséjében. Titkos könyve tanít meg, hogyan kell a
nagyon nehéz időkben is vidáman élni.”
Déryné Rendezvényház

Színházi előadás – K ései találkozás

Ez alkalomból és a családfő
85. születésnapja alkalmából
(ami április 4-én volt) a család és
a rokonság mellett számos barát
és régi ismerős is köszöntötte őket.

Május 4. szerda 19 óra
A romantikus vígjáték kétszereplős darabja, a tisztességben megőszült
professzor és páciense kései találkozásának története. Lírai fordulataival,
humoros, szerethetően ironikus jeleneteivel jutalomjáték a színészeknek,
Molnár Piroskának és Jordán Tamásnak. Rendezőként Sándor Pál csatlakozik hozzájuk: így válik a hihetetlen páros hihetetlen hármassá.
Lehel Film – Színház

Sok boldogságot!

Ha itt szeretné látni programját, hívja: Demeter Gábor 70/214-9164
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Merre tovább Jászberény? Számvetés az
Az önkormányzati ciklus felénél érdemes visszatekinteni az elmúlt két
és fél év jászberényi történéseire, s érdemes előre is tekinteni a következő
két és fél év kapcsán. Erre a legilletékesebb személy városunk polgármestere, Budai Lóránt lehet, aki az alábbiakban osztotta meg gondolatait a
mögöttünk, illetve az előttünk álló
időszakokra vonatkozóan.

Az autóbuszpályaudvar korszerűsítése, megújítása a Volánbusz szolgáltatásait
igénybe vevők számára és városunk lakói számára is örömteli esemény volt.
Régen vártunk már rá, s az előző ciklusban elkezdett és most befejezett beruházáshoz jelentős pályázati támogatás is érkezett.

Idén 550 éves a Jászberényi Ferences Templom. Ez remek alkalmat teremt
arra, hogy a park tavaly elkezdett felújítása az idei évben az 56-os emlékmű
megújulásával folytatódjon. Ez magában foglalja a térburkolat, valamint a
járda megújítását és kiszélesítését, a megvilágítást szolgáló építmények megtisztítását, a vas elemek rozsdátlanítását, fedőmázas festését.

Testületi munka
A 2019-es választás eredményeként
a Jászberény Városi Önkormányzat
képviselő-testületébe heten a Közösen
Jászberényért Egyesület, heten a Fidesz-KDNP színeiben jutottak be, míg
egy képviselőt a Mi Hazánk Mozgalom
adott. Ez az összetétel alapjaiban határozta meg, hogy egyeztetések nélkül
nehéz lesz a legfontosabb döntéseket
meghozni. A Covid-járvány megjelenése tovább bonyolította a helyzetet, hiszen hosszú időn keresztül nem
lehetett testületi üléseket tartani, s a
polgármesternek egyszemélyi döntéseket kellett meghozni. Miután pedig
visszatértünk a normális kerékvágásba,
két év elteltével lemondott dr. Gedei
József alpolgármester, s ez tovább bonyolította az egyébként sem könnyű
helyzetet. Különösen személyi kérdések esetén voltak éles és szerintem elkerülhető viták. Ami mindenképpen
pozitív, hogy az éves költségvetéseket,
amelyek alapvetően meghatározzák a
munkánkat azért mindig sikerült elfogadni. A városvezetés részéről a célunk
Jászberény város stabilitásának biztosítása volt, s az lesz a jövőben is. A város
és intézményhálózatának működtetése
a stabilitás mellett a másik legfontosabb feladat, s ezt eddig sikerült megvalósítani. A 2019-es városvezetés váltást
követően az is nagyon komoly feladatunk volt, hogy a folyamatban lévő beruházásokat eredményesen befejezzük,
új fejlesztési lehetőségeket keressünk és
valósítsunk meg. Mindezt olyan külső
körülmények között kellett tennünk,

ami korábban soha nem zavarta a város
életét. Ezek közül mindenképpen említést érdemel, hogy az Electrolux átszervezése a 2020-as évben 500 millió
forint kiesést jelentett a város saját adóbevételéből. A Covid-19-cel kapcsolatos kormányzati intézkedések további
600 millió forint kiesését jelentették a
helyiadó bevételekből.
Örökölt fejlesztések befejezése
Számos fejlesztés megindult a városban
a választást megelőzően, melyek befejezése már az új városvezetésre várt. Ezek
közül hat mindenképpen kiemelkedett
többi közül. A piac, illetve az autóbusz
pályaudvar megújítása, a Thököly úti
parkoló építése, a vasútállomás környékének fejlesztése, a Riszner sétány
megújítása és az úgynevezett Malomprojekt befejezésének levezénylése várt
ránk. Mind a hat beruházás esetén előre
nem látott problémákba ütköztünk, de
az első ötöt sikerült eredményesen befejeznünk.
A Malom-projekt esetében olyan
körülmények merültek fel, amelyek
az eredetileg kijelölt kivitelezővel kapcsolatban szerződésbontásig vezettek, s
bíróság dönt majd ebben a kérdésben.
A városvezetés mindenképpen szeretné
ezt a beruházást is megvalósítani. Ennek
megoldása is körvonalazódik, s remélhetőleg mielőbb meg is valósul.
Mindenképpen meg kell említenem
a Szolnoki SZC Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskola Kossuth
úti épületének átadását. A háromszázhúszmillió forintos beruházás keretében
egy kétszintes épületszárnnyal bővült a
gyakorlati képzés bázisa. A kiviteli tervek elkészítése 2018-ban, míg az épület
bővítése 2019 őszére valósult meg. Az
ivóvíz bekötésének terve, annak kivitelezése, valamint a csapadékvíz elvezetése
pedig 2020-ra készült el.
A két cikluson átívelő beruházás az
önkormányzat(ok) és a Szolnoki Szakképzési Centrum jó együttműködésének eredménye.

Új fejlesztések
Nem újkeletű megállapítás, hogy a
város úthálózata folyamatos kezelést,
fejlesztést igényel, s ennek munkálatai
során rendre felmerült a közműhálózat cseréjének az igénye is. Ez a folyamat az elmúlt két és fél évben sem állt
meg. Anyagi lehetőségeinkhez mérten
minden évben különítünk el forrást az
utak javítására, felújítására, közművek
megújítására. Útépítésre, javításra 200,
közművek fejlesztésére 160 millió forintot költöttünk.
A város egyik, hanem a legnagyobb
vonzerővel rendelkező intézménye az
Állat- és Növénykert, ahol folyamatos a
fejlesztés. A pályázati lehetőségeket kihasználva lesz egyre látogató-barátabb
az állatkert, ahol jelenleg is komoly
fejlesztési munkálatok folynak. A jelenlegi fejlesztés mintegy 340 millió
forintba kerül.
A város egy másik központi helyszíne a Margit-sziget. Itt az elmúlt
időszakban jelentős fejlesztések valósultak meg: fitneszpark, játszótér, interaktív játszótér épült, s újabb padok
és szemétgyűjtő edényzet is kihelyezésre került. A víztoronyra lámpatestek kerültek elhelyezése vagyonvédelmi célból. Ezek összköltsége 48 millió
forint volt.
Jelentős felújítások és fejlesztések is
történtek az immár Székely Mihály nevét viselő szabadtéri színpadon (közel
50 millió forint), amely az egyik legfontosabb kulturális tere városunknak.
A Déryné Rendezvényházban egy
korábbi fejlesztési elképzelés valósult
meg. Megépült az intézményben a lift,
s ezzel a mozgáskorlátozottak számára
is elérhetővé vált az emeleti nagyteremben való eseményeken való részt vétel.
A kulturális terek kapcsán mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az Ifjúsági Házban, a Főnix Műhelyházban
és a Lehel Film-Színházban is jelentős
felújítások törtétek. Folyamatosak a
fejlesztések a nagyvisnyói táborban,
amely így egyre nagyobb szerepet ját-

Megújult a Gorjanc Ignác utcai játszótér. A JVV NZrt. munkatársai az
elbontott játszótéri eszközöket pótolták. Lerakták a szegélyköveket és kialakították az ülőfelületeket is.

Az elmúlt két és fél év Coviddal terhelt időszaka alatt sok rendezvény, köztük
a Csángó Fesztivál is elmaradt városunkban. A Jászsági Menedzser Klub jóvoltából viszont volt egy országos hírű rendezvényünk. Az Aranyvonat jászberényi látogatása nagyon sok érdeklődőt vonzott.

A Székely Mihály Szabadtéri Színpad környezetének megújítása mellett a színpad felújítása is megtörtént. A sok
nyári, szabadtéri esemény helyszíne így megszépülve várja a közönséget. Az új színpadot egy Tankcsapda koncert
avatta. Itt rendezték meg hosszú szünet után ismét a LEHEL RockFesztet, melyet nagy érdeklődés kísért. Az itt
megrendezett programok rendre teltház előtt zajlanak.
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önkormányzati ciklus felénél járva
szik a jászberényi fiatalok nyári táboroztatásában. Ezek a fejlesztések összesen 100 millió forintba kerültek.
Komoly eredménye az elmúlt két
és fél évnek, hogy sikerült új funkciót
adni a Kossuth úti Látogatóháznak,
amely immár ifjúsági központként
működik. Itt lehetőség van táborok
rendezésére, de nyelvi képzés is megvalósult már, s különböző foglalkozásokat is tartanak. A számítástechnika
világában pedig egy számítógépes terem is a fiatalok rendelkezésére áll. A
sikeres városi pályázatok eredményeként számos program lebonyolításra
került itt, melyen fiatalok és családok
is részt vettek. Többek között ennek is
köszönhető, hogy Jászberény Polgármesteri Hivatala sikeresen pályázott
a Családbarát Hely tanúsító védjegy
bronz fokozatára.
Az egykori bölcsőde helyén, a Lehel
vezér tér 2. szám alatt Civil Házat hoztunk létre, ahol a városunkban együtt
élő tartós közösségek, civil egyesületek
számára lehetőséget biztosítunk a közös programok és rendezvények megszervezésére. Játszóterek felújítása is
megtörtént és egy óvodai sportpálya
is átadásra került. A felújítások pedig
idén is tovább folytatódnak.
Nem kevés forrást különítettünk el
és használtunk fel hidak (Szent Imre
herceg úti, Hatvani úti) és szobrok
(Nepomuki Szent János, Petőfi-szobor,
Szent Antal szobor) felújítására. Ennek
eredményeként a város több pontján
is folytak munkálatok. Több olyan
szobor felújítása megtörtént, amelyek
különböző ünnepségek helyszínéül is
szolgálnak. Így új külsőt kap az 56-os
emlékmű környezete, s az egyházzal
egyeztetve a Ferences templom parkjának a megújítása is folyamatban van.
Ez összessségében eddig 40 millió forint felhasználását jelentette.
Az említettek mellett természetesen
sok egyéb munkálat elkezdődött, illetve elkészült, de ez a számvetés a teljesség igénye nélkül készült.

Városüzemeltetés
A városüzemeltetési feladatokat a JVV
N. Zrt. végzi. Olyan feladat ez, amely
során mindig van hol, mit javítani,
hogy a városlakók jól érezzék magukat.
Szinte napról napra újabb kihívásokkal
kell megküzdenie a cég munkatársainak, melyet jó színvonalon tesznek.
Kiemelt feladatuk például a városi parkok, közterületek kezelése, a város tisztaságának biztosítása. Munkájuk eredménye többek között, hogy városunk
megkapta a Virágos Magyarország
különdíját (Területi Arany Rózsa díj).
Ugyanakkor munkájuk során sokszor
találkoznak értelmetlen rombolással
is, amelyek javítása ráadásul plusz kiadással is jár. Az önkormányzat feladata, hogy lehetőségeihez mérten segítse
tevékenységüket. Ez egyrész megnyilvánul az anyagi elismerésben (béremelés), valamint a rendelkezésükre álló
géppark fejlesztésében. Utóbbi területen folyamatos a fejlődés, az új gépek
beszerzése. A JVV N. Zrt. munkatársai
megérdemlik az elismerést, mert nehéz.
de eredményes munkát végeznek a város érdekében.
Intézmények
Jászberény önkormányzata igen széles intézményhálózattal rendelkezik.
Fontos feladat egyrészt a biztonságos
és színvonalas működésük biztosítása,
másrészt a munkakörülményeik javítása. Ezeket egyrészt saját forrásból,
másrészt pályázaton elnyert támogatásokból valósítottuk meg eddig is és így
lesz ezután is. Az idei évre pályázaton
már 300 millió forintot nyert erre a
célra az önkormányzatunk. A munkakörülmények folyamatos javítása
mellett arra is figyelmet fordítottunk,
hogy a kötelező béremelések mellett
bérkiegészítést, valamint cafetériát is
biztosítottunk minden intézményben
dolgozó számára. Ilyen mértékű önkormányzati segítség a város életében
korábban nem volt. Az intézményhálózat kapcsán a legfrissebb hír, hogy a

napokban befejeződik a Jász Múzeum
megroggyant épületrészének felújítása. Hamarosan befejeződik a Városi
Könyvtár tetőzetének felújítása is.
A ciklus második fele
Sok munka áll előttünk, s hosszú még
az út a ciklus végéig. A város stabilitásának, működésének biztosítása
mellett tovább kell folytatnunk a fejlesztéseket. Be kell fejezni a Malomprojektet, s a pályázati lehetőségek
kihasználásával további fejlesztéseket
kell megkezdenünk. Számos elképzelésünk, tervünk van, s olyan nyertes
pályázataink is, amelyeket meg kell
valósítanunk.
Terveink között szerepel a Suba
utca és térségében a csapadékvíz okozta probléma megoldása, amely hosszú
ideje várat magára. Sikeres pályázat
eredményeként megtörténik majd a
Hatvani úti kerékpárút összekötése a
Hűtőt elkerülő kerékpárúttal. Ugyancsak régi keletű probléma megoldása
lesz a Váltó utcában a csapadékvízelvezetés kiépítése. Előkészítés alatt
van a piac előtti terület rendezésével,
valamint a Tiszti Klub felújításával
kapcsolatos pályázatunk. A belterületi utak állapotának javítására is készítünk pályázatot. Van beadott pályázatunk a Neszűrben külterületi út
építésére és a közvilágítás kiépítésére
is. A városi kamerarendszer továbbfejlesztése és felújítása is terveink között
szerepel. Fontos feladatunk lesz egy új
kút fúrása, hogy a biztonságos ivóvízellátást biztosítani tudjuk.
Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy váratlan kihívást jelentett és sajnos jelent – nem tudni
meddig – a szomszédunkban kirobban háború okozta menekültválság is.
Egyre inkább úgy tűnik, hogy ennek
gazdasági kihatásai is lesznek, s már
vannak is. Kérdés, hogy ez mennyire
befolyásolja majd a város gazdaságát,
gazdálkodását.
(Fotók: Gémesi Balázs)

A Margit-szigeten a fitneszpark és a játszótér átadása után közel 20 millió forintba
került az interaktív játszótér kialakítása, amely rövid idő alatt népszerű lett.

A vasútállomás környékének felújítása a Rákóczi úti járda megépítésével és a
Vaspálya utcai csapadékvíz-elvezetési munkák kivitelezésével vette kezdetét. Ezt
követte a Rákóczi út aszfaltozása, majd a csapadékvíz-hálózatfejlesztés. A vasútállomás előtti téren parkolók és kerékpártárolók kerülnek kialakításra. A terület – ahol végre a buszok is meg tudnak majd fordulni – megvilágítása napelemes
kandeláberekkel lesz biztosítva. A beruházás várható befejezése 2022. június 30.

A Jászberényi Állat- és Növénykertben zajló felújítási munkálatok továbbra
is folyamatosan haladnak. A projektben számos új kifutó- és bemutatóhely
épül, melyek közül a látogatóközpont mögötti dámszarvas kifutó elkészült.
A három kis dámszarvas már beköltözhetett az új kifutóba, beszerzésük az
állatkert közreműködésével és támogatásával történt.

Mára több ezer színes virág díszíti a közterületeket Jászberényben. Néhány héttel ezelőtt, a fagyok elmúltával a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. munkatársai elkezdték többek között a zöldfelületek rendezését.
A tavaszi munkálatok részeként a cég dolgozói a város több pontján virágosítottak is, a közterületekre nemrég – többek között - színes árvácskákat ültettek.

A közmunkások által a fóliasátrakban és a szabadban megtermelt zöldségek
a szociális intézményeinkben kerültek felhasználásra. Eredményes volt a homoktövis termesztés is, ennek értékesítéséből megvásárolhattunk egy teherautót, amely a közmunkaprogramban folyó termelést segíti majd.
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Az NKA Pécs lesz a Jászberényi KSE ellenfele Ultrafutó sikerek
Martonvásáron a Brunszvik Kastély
parkjában, április 16-án rendezte, a
helyi Havasi Gyopár Futóklub a 12
órás Ultrafutó Országos Bajnokságot,
a IV. Fehér Enikő és Vörös Balázs Emlékverseny számos futama között. Az
elsősorban ultrafutó esemény résztvevői a 12 órás bajnoki futam mellett,
100 km-es, 50 mérföldes (80 km) 6
órás és 50 km-es távokon mérethették meg magukat. Mindezek mellett  
a szervezők lehetőséget biztosítottak
maraton, félmaraton és 10,8 km teljesítésére is. A mezőnyben versenyeztek
ultrafutó világklasszisok, a magyar élmezőny legjobbjai és számos felkészül,
lelkes amatőr futó körözött az 1360
méteres körpályán. Gyönyörű hely,
festői környezet a Brunszvik-kastély
parkja, viszont nem volt túl optimális
a pálya, kicsit szintes, az útminőség

Javában zajlik a felnőtt férfi kosárlabda NB I/B piros csoportjában a
rájátszás a bajnoki címért, amely
egyben feljutást is jelent az NB I
A-csoportjába. A Jászberényi KSE jól
vette a negyeddöntőt, ahol a Veszprémi Kosárlabda Kft. volt a mieink
ellenfele. A három győzelemig tartó
párharcot 3-0-ra nyerte a JKSE, és a
MAFC ellen hasonlóan diadalmaskodó NKA Pécs lesz a döntőbejutásért a mieink ellenfele.
Az alapszakaszt követően egy új bajnokság vette kezdetét a negyeddöntőkkel, ahol az első három helyezett
gyorsan lezárta a három győzelemig
tartó párharcot. A Budapesti Honvéd,
a JKSE és az NKA Pécs is 3-0-ra győzte
le ellenfelét, s megmaradt az esélye a
bajnoki cím és a feljutás megszerzésére. A BKG Príma Akadémia és a Vasas
Akadémia párosmérkőzése később kezdődött, s jelenleg a BKG vezet 2-1-re.
A bajnokság véghajrája előtt dr. Csiki
Zoltánt, a JKSE elnökét kérdeztük a
szezon eddig eltelt szakaszáról, illetve
arról, hogy mit remél a folytatástól.
– Lehet azt mondani, hogy a csapat a
minimális elvárást már teljesítette a legjobb 4 közé jutással, de maximális célig
még két párharcot kellene nyernie?
– Így igaz. A bajnoki rajt előtt az
alapszakaszra azt a célt tűztük ki, hogy
az első négy között végezzünk. A második helyet szereztük meg, azaz ezt a célt
valóban teljesítettük. Ugyanakkor igaz
az is, hogy nem szeretnénk itt megállni,
mert úgy gondoljuk, hogy a csapatunk
képes akár a bajnoki címet is megszerezni. Az NKA Pécs ellen nagyon nehéz
mérkőzésekre számítunk az elődöntőben, de nálunk a pályaelőny és a rutin
is. A pécsiek tehetséges fiatalokból álló
nagyszerű együttes, s a Rátgéber Akadémián pallérozódnak. Amennyiben
továbbjutunk, a döntőben sem lesz
könnyebb dolgunk. Amennyire öröm
a kosárlabdát szeretők számára, hogy a
nagy hagyományokkal rendelkező Budapesti Honvéd SE-nek ismét jó csapata van, ez nekünk inkább nagy kihívást
jelent. Persze a döntőbe először be kellene kerülni.
– Az NB I A-csoportból való kiesés
után szinte nulláról kellett új csapatot
építeni a nyáron.
- Ez egy igen komoly feladat volt,
hiszen nulla költségvetéssel és nulla
csapattal indultunk. Számomra garan-

cia volt Földi Sándor és Miljan Rakic
személye, hogy sikerül jó gárdát ös�szehozni, s nem is csalódtam, tudtak
élni ezzel a lehetőséggel. Fontos dolog,
hogy a sportszerető, a kosárlabdát szerető városlakók is rövid időn belül vis�szaszoktak a csarnokba, s egyre többen
biztatták a mérkőzéseken az együttest.
- A nyáron kialakított kerethez az ősz
folyamán még Kucsora Csaba és Nebojsa
Dukic is érkezett, s tulajdonképpen az
alapszakasz felétől lett teljes a csapat kerete.
- A két említett játékoson kívül
többen voltak még, akik látták, hogy
nálunk jó csapat alakul, amelyiknek
esélye lehet a bajnoki címre és a feljutásra is. Mi úgy gondoltuk, hogy velük
kiegészülve már teljes lesz a keretünk, s
valóban célba vehetjük a visszakerülést
a legjobbak közé.
- A csapatépítés mellett mindenképpen szót érdemel, hogy stabilizálódott a
klub anyagi helyzete is.
- Azt gondolom, hogy az elmúlt
egy év bebizonyította, hogy sikerül egy
120-125 milliós költségvetésből befejezni az évet. Van egy olyan alapunk,
amivel elérhetjük a célunkat. Természetesen folyamatosan keressük az új és
újabb lehetőségeket, amelyek eredményeként egy komoly utánpótlás bázist
is kiépíthetünk Jászberényben.
- Mekkora „gondot” jelentene a klub
számára a feljutás?
- Komoly kihívás lenne egy 200-250
millió forintos költségvetés megteremtése egy A-csoportos csapat működtetéséhez. Jászberény és a Jászság gazdasági potenciálja van olyan erős, hogy egy
elsőosztályú csapatot eltartson. Ez már

AUTOMATA
ÖNTÖZŐRENDSZEREK
Tervezés, kivitelezés,
kertépítés
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu
csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor 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

csak azért is fontos lenne, mert akkor
a megyében Szolnok mellett lenne egy
másik kosárlabdabázis is.
- Az Ön számára csalódás lenne, ha
a bajnokságot nem nyerné meg a csapat?
- Én eredetileg azt gondoltam és
reméltem, hogy két éven belül a JKSE
vissza tud jutni a legjobbak közé. Most
adott egy lehetőség – igaz még két nagyon komoly párharcot kellene megnyernünk -, de ha azt nézem, hogy a
legjobbak közül jelen állás szerint a
Pécs vagy a Paks esik ki, s a következő
szezonban velük kellene versenyezni a
bajnoki címért, akkor mindenképpen
jó lenne most feljutni. Bármelyik nagy
hagyományokkal rendelkező klubbal
szemben a következő bajnokságban szerintem nehezebb dolgunk lenne. Úgy
gondolom, most jó esélyeink vannak.
A JKSE elnöke, dr. Csiki Zoltán
tehát optimista, de a realitásokat sem
hagyja figyelmen kívül. Hogy mit hoz
nekünk az NKA Pécs elleni elődöntő
még nem tudni, de a pályaelőny sokat
számíthat ebben a párharcban. Igaz,
az alapszakaszban egyetlen hazai vereségünket éppen a pécsiektől szenvedtük el, viszont Pécsen pedig a mieink
nyertek. Ezek az eredmények is azt
mutatják, hogy az elődöntőkben már
nagyon kis különbség lesz a csapatok
között, s a döntőben is nagy küzdelem
várható majd.
A Jászberényi KSE – NKA Pécs elődöntő április 27-én kezdődik Jászberényben és az egyik fél harmadik győzelméig tart. Nem lesz könnyű dolga a
mieinknek, akik ezúttal is számítanak
szurkolóik biztatására.
Szántai Tibor

Versátköltő verseny
A Költészet Napja alkalmából Versátköltő versenyt hirdetett a Jászberényi
Városi Könyvtár, melyre összesen 17
fő jelentkezett és ők 20 pályaművet
adtak be.
Nem volt könnyű helyzetben a zsűri
két tagja, Pernyész Anita és Szőrös Zoltán - mindketten magyar tanárok - hiszen remek pályaművek között kellett
sorrendet felállítaniuk. A jászberényi,
jászsági pályázók mellett ketten – Márk

• Teljes körű építőipari kivitelezés
• Építési és bontási hulladék befogadás
(beton, aszfalt, tégla, cserép, fahulladék)
• Újrahasznosítás: darálás, osztályozás
• A keletkezett darált anyag értékesítése
• Konténeres sittszállítás
• Gépi földmunka
• Nehézgép szállítás 1-24 t-ig

Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Benjámin és Bognár Nikolett – Madocsáról küldte be pályaművét.
Kategóriák és helyezések:
7-10 év:
1. Szilágyi Dóra
2. Csibra Laura
3. Furcsa Marcell
11-14 év:
1. Székely Zoé Beatrix
2. Katona Viktória
3. Nagy Márk Benjámin
További pályázók: Zagyi Terézia, Bognár Nikolett
15-17 év:
1. Füle Viktória Vivien
2. Csík Virág
3. Horti Melinda Szilvia

Szolgáltatásaink:

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!

sem volt az igazi és egész nap viharos
szél fújt.
A rendezvényen jászberényi futók
is részt vettek és kiváló eredményekkel
értek célba. A 100 km-es versenyszámban, Sánta Norbert 8:48:48 idővel
harmadik helyet szerzett. Ugyanezen
a távon, a hölgyek között, Terenyi
Edit 9:43:42 ideje ezüstérmet ért. A
két remekül teljesítő futó felkészítője,
a városunkban született hosszútávfutó, a Spartathlon háromszoros győztese, a sokszoros magyar bajnok Lubics
Szilvia. A 12 órás Ultrafutó Magyar
Bajnokság női mezőnyében az MFSE
Hegyi Kecskék csapatában versenyző, Nagy-Vargáné Fazekas Éva 95,5
km-es eredménnyel bronzérmes lett.
Mindhárom futó frissítését, a verseny
során, Demeter Gábor triatlonos, futó
segítette.
duka

J á s z b e r é ny

5100 Jászberény
Szelei út 9407 HRSZ
06 57 410-031
06 30 488-6575
06 30 337-2924
E-mail: tuttibau@invitel.hu

Cement Diszkont

Fenyő Fűrészáru
Lambéria hajópadló
Több fajta szén, fabrikett,
tűzifa kapható.
Építőanyagok, betoncserepek,
térháló, vasanyag.
26 éve a lakosság szolgálatában.

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

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

18- év:
1. Zsidei-Kriegel Zsófia
2. Dr. Pető Katalin
3. Major József
További pályázók: Hábenciusné Balla
Andrea, Nagy Nikolett, Mátics Béláné
A könyvtárosok különdíját kapta
Zsidei-Kriegel Zsófia.
A Zsűri különdíját kapta Mátics
Béláné.
A rendezvény támogatója volt az
Aranykanál Étterem, Czigány Éva
kozmetikus, a Jászberényi Állat-és
Növénykert, a Jászberényi Strand- és
Thermálfürdő, a Jászkerület Nonprofit
Kft., a Mizsi-Mazsi Cukrászda és a Szerencsejáték Zrt.
A 18 év felettiek versenyének győztes pályaművét következő számunkban
olvashatják.
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Eltűnt a tűzifa a dűlőutakról Húsvéti installáció és Puszi-Nyuszi Party
Nagy József, a Tőtevényi Erdőbirtoklási
Társaság erdészének becslése szerint 2012
márciusától novemberéig 700-800 köbméter fát vágtak ki Hajtán és a külterületi
utak mellől. Az akkori Jászkürt Újságban
megjelentek szerint 10-12 millió forint
értékben. Ezen kívül Fehér-Kaplár István
magánterületéről is több mint 19 köbméter, általa telepített akác került elvitelre.
Ezt ugyan egy akkori, helyhatósági képviselő megígérte, hogy téríteni fogja a város.
Ezt és szintén Kasza József 36 db 40-50
éves kivágott akácfáját sem térítették meg.
Azóta már mindketten meghaltak.
Baráth László, akkori képviselő lakossági és polgárőri jelzés alapján a Neszűr
12-es dűlő útján történt fakivágásokkal
kapcsolatban a város jegyzőjéhez fordult.
A jegyző meghallgatta a tanúkat, Szabó
Bélát, Kasza Józsefnét, Fehér-Kaplár Istvánt, Tóth Istvánt és Szegedi Szilvesztert.
A város jegyzőjének vizsgálata alapján
kiderült, hogy Fábián Sándor mezőőr ezt
a tevékenységet közhasznú munkásokkal
együtt végezte és nem a tulajdonosi engedély szerint, mert az a felnövések és surján
kivágására szolgált. Jogos a kérdés, hogy
miért nem tett a város első embere – dr.
Szabó Tamás – rendőrségi feljelentést ez
ügyben. Az is igaz, hogy a felelős mezőőrt
gyorsan és szabálytalanul elbocsájtották,
aki beperelte a munkáltatóját, Jászberény
város önkormányzatát, és láss csodát, pert
nyert. Kifizettek részére 450 880 forintot,
mint elmaradt munkabért és a városnak
még 75 ezer forint perköltséget is fizetnie
kellett. Ebben a perben egyetlen tanút,
Tóth István polgárőrt hallgatta meg egyedül a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
A lelkes mezőőrök ezek után a sorok írója ellen gyorsan megtorló akciót
indítottak, mert a saját területemről, az
általam ültettet 1 db nyárfát kivágtam
engedély nélkül. Jászberény város jogügyi

előadójának közlése szerint ehhez nem is
kellett engedély. Kik voltak akkor a mezőőrök. Ez nem közérdekű adat.
Abban az időben a földtulajdonosok is
fizettek mezőőri járulékot, vagyis a munkabérük egy részét, s elvárható lett volna,
hogy leállítsák társuk jogtalan fakivágását,
amit hónapokon keresztül folytatott. Az
okozott káron kívül felmerül a közhasznú munkások bére és a felhasznált üzemanyag költsége is, ami nem kis összeg.
Érdekes a 31-es főút melletti fakivágások esete is. Nem kívántam az említett
ügyekben az országgyűlési választás kampányát befolyásolni, de dr. Szabó Tamás
akkori polgármester egy közmeghallgatáson azt ígérte, hogy írásban fog válaszolni
az eltűnt fák ügyére, amit két éve várok.
Ezért fordultam Budai Lóránt, jelenlegi polgármesterhez, hogy a fellelhető
dokumentumok alapján nyilatkozzon
írásban, a fakivágás ügyében, amit meg is
tett és köszönök. Egy helyhatósági képviselő kérdőre vont, hogy miért kell 10 évvel ezelőtti, szerinte már elévült ügyet emlegetni. Azért, mert ez a mai napig sem
zárult le és sérti a károsultak, de a város
lakóinak is az igazságérzetét.
Érdekes, hogy az évtizedek óta fennálló neszűri problémák ügyét is csak egy
induló oszággyűlésiképviselő-jelölt vállalta fel, dr. Kertész Ottó. A neszűri zártkertben is elloptak ugyanis jelentős mennyiségű gyümölcsfát, de ezt jóval felülmúlta
a kiesett termés értéke, ami 8-10 millió
forintnál is több lehet. Ez pedig 3 ezer tulajdonost érint, több mint 400 hektáron.
A történtek után a Neszűri Polgárőrség tevékenysége is jelentősen csökkent.
Már alig van önálló, vagy rendőrséggel
együtt közös járőrözés. De előfordult,
hogy egy 78 éves idős, egyedül élő polgárőr asszonyt a Neszűrben bűnözők úgy
megütöttek még a fogsora is eltört.
Szegedi Szilveszter polgárőr

Kiállítás a Lehel Vezér Gimnáziumban
Harminc évvel ezelőtt indult a nyolcosztályos képzés a Lehel Vezér
Gimnáziumban. Ennek kapcsán rendeznek kiállítást az intézményben, melyen  
április 26-án, 15 órakor Antics István, a gimnázium igazgatója köszönti
majd a vendégeket.  A 30 évvel ezelőtt indult nyolcosztályos tagozat egykori
diákjainak alkotásából összeállított kiállítást Farkas-Gattyán Adrien Zóra
művészettörténész nyitja meg. Az ünnepi megnyitó közreműködik Szabó
Szonja (8. n) és a z Énekelni jó együttes, vezények Deméné Ilonka Gabriella.

A Dream Team elnevezésű jászberényi
hölgykoszorú a húsvéti készülődést
sem hagyhatta ki programjából. Április 8-án, pénteken a Conselve parkban egy látványos installációval és
állatsimogatóval várták az érdeklődőket, míg másnap, szombaton az Déryné Rendezvényházban Puszi-Nyuszi
húsvéti partyt rendeztek.

együtt vett részt az eseményen. A délután folyamán sokan fordultak meg a
Conselve parkban, s az installáció még
mindig megtekinthető.
Szombaton délután a Déryné Rendezvényházban a Puszi-Nyuszi húsvéti, jótékonysági partyra várta a Dream
Team csapata a gyerekeket és szüleiket. A
belépő ezúttal olyan eleség volt, melyet

a Jászberényi Állat- és Növénykert lakói
kedvelnek. Így azután gyűlt az alma, a
sárgarépa, a mogyoró, a mazsola és minden jó az állatoknak. Bár az eső szinte
egész délután szemerkélt, sok szülőt ez
sem riasztott el attól, hogy gyermekét
elhozza erre a party-ra. A fiatalok pedig
láthatóan nagyon jól érezték magukat,
hiszen a Társasjátékosok Klubja mellett
kreatív asztal, bébi hentergő, arcfestés
és csillámtetkó, peca-tanya és ügyességi
játékok, valamint sütiasztal és tea várta
őket. Lehetett mézeskalácsot díszíteni és
zsákbamacskát vásárolni is.
A délután során volt locsolóversmondó verseny és a legütősebb kölnit is
díjazták a szervezők. A versmondók közül Iványi Petra kapta a családi belépőt
az állatkertbe, míg a versmondásért és
a legütősebb kölniért együttesen Oláh
Levente kapott hasonló díjazást, s ő még
egy állatkerti látványetetésen való részvételt is nyert. Remek kis délután volt.
Szántai Tibor

Bár azon a péntek délutánon igencsak
lógott az eső lába, ám megúsztuk az égi
áldást, s így sokan tekinthették meg a
Conselve parkban a Dream Team csapat
által készített húsvéti installációt. A feldíszített tojásfa mellett – ahová mindenki elhelyezhette az otthonról hozott díszét is – fából faragott nyuszik is várták
az érdeklődőket, elsősorban a gyerekeket. A Jászberényi Állat- és Növénykert
jóvoltából pedig állatsimogató is az ifjak
rendelkezésére állt, ahol az ünnepnek
megfelelően nyuszikat simogathattak a
gyermekek. Sőt, egy kisbárány is részese volt a programnak, aki gondozójával

Pályázati felhívás
Tisztelt jászsági írók, költők! Az idén 30. alkalommal megjelenő Jászsági Évkönyv irodalmi rovata számára várunk
olyan verseket és prózai alkotásokat, amelyekben nem didaktikus módon, de kifejeződik az itt élő emberek életszeretete, gondolkodásmódja, a Jászsághoz kötődő harmóniája.
Egy szerkesztőbizottság fogja kiválasztani azokat az alkotásokat, amelyek megjelenhetnek a Jászsági Évkönyvben. Az
irodalmi műveket a következő e-mail címre várjuk: jaszsagevkonyv@gmail.com. Kérjük, hogy névvel ellátva küldjék be
alkotásaikat, csatolt fájlként. Egy alkotó 3 írással pályázhat. Egy mű hossza: vers esetében maximum 36 sor lehet, novella
esetében tízezer karakter. Beküldési határidő: 2022. június 15.
A Jászsági Évkönyv szerzői önkéntesként végzik munkájukat. A pályázatunkra beküldött versekért, prózai művekért nincs
lehetőségünk honoráriumot fizetni.
Ajánlott Facebook-csoportjaink: Jászsági Évkönyv Facebook csoport, Jászsági írók, költők Facebook csoport. A
Jászsági Évkönyv eddig megjelent számai itt tekinthetők meg: www.epa.hu
A Jászsági Évkönyv irodalmi rovatának szervezői

Lába kélt a padoknak

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Nagy Mihály

(1935–2022)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönet Dr. Oldal Edit
háziorvosnak és asszisztenseinek,
különösen Csillának
odaadó munkájukért.
A gyászoló család
A közvagyon rongálása sok bosszúságot
okoz minden jóérzésű embernek. Jászberényben eddig ismeretlen fogalom
volt a köztéri padok eltulajdonítása.
Budai Lóránt polgármester Facebook
bejegyzése szerint sajnos már nem az:
Az elmúlt hetekben, a város közterületeiről ismeretlen tettesek eltulajdonítottak 5 padot. Utcabútorok
ilyen mértékű eltulajdonítására Jászberényben még nem volt példa. A padok festését, karbantartását a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető

Nonprofit Zrt. látja el a helyszíneken,
azok felszedése nélkül. Ezért, amen�nyiben padok elszállítását észlelik, kérem jelezzék a cég ügyfélközpontjánál,
az 57/411-933 telefonszámon.
Egy pad eltulajdonítása a közterületről nem könnyű és egyszerű feladat.
Igen bátornak kell ahhoz lenni, hogy
valakik ezt, akár a sötétség leple alatt
is, megtegyék. Úgy tűnik, hogy „ilyen
bátor” emberekből sajnos nálunk nincs
hiány. Ám az is igaz: Addig jár a korsó
a kútra, míg el nem törik.

Emlékezés

Harsányi Imre
(1913–1978)

Harsányi Imréné

szül: Mészáros Margit (1920–2017)
A sorsot megváltoztatni
nem lehet,
a csend ölel át
és a szeretet.
A gyászoló család
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

május 5-én jelenik meg.

Tugyi Zétény kötöttfogásban
is Magyar Bajnok!

Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a
Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

04. 21.

csütörtök

17 °C | 2°C
Forrás: idokep.hu

04. 22. péntek

15 °C | 4°C

04. 23. szombat

17 °C | 8°C

04. 24. vasárnap

21°C | 9°C

04. 25. hétfő

19 °C | 8°C

04. 26. kedd

18 °C | 7°C

04. 27. szerda

20 °C | 6°C

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
április 21. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Kossuth Lajos u. 92.
Tel.: 411-368
április 22. péntek
Mérleg Patika
Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
április 23. szombat
Szentháromság Patika
Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
április 24. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
április 25. hétfő
PatikaPlus (Jb. Tesco)
Tel.: 506-930
április 26. kedd
Thököly Gyógyszertár
Thököly út 14.
Tel.: 405-667

április 27. szerda
Thököly Gyógyszertár
április 28. csütörtök
Szentháromság Patika
április 29. péntek
Kossuth Gyógyszertár
április 30. szombat
Thököly Gyógyszertár
május 1. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
május 2. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
május 3. kedd
PatikaPlus Í(Tesco)
május 4. szerda
Thököly Gyógyszertár
május 5. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
május 6. péntek
Szentháromság Patika

Orvosi ügyelet
Tisztelt Betegek! Légúti panaszokkal rendelkező/lázas betegek
a személyes megjelenés helyett hívják a
70/370-31-04-es telefonszámot! Az ügyelet
épületének ajtaja zárva
van, kérjük, csengessenek! A szakszemélyzet
a kikérdezést követően,
ha nem észlel COVID
gyanús tüneteket, beengedi önöket a váróhelyiségbe, ahol szíveskedjenek az 1m távolságot
megtartani. A szájmaszk
használata kötelező. Érkezéskor és távozáskor
kérjük, használják a várókban kihelyezett kézfertőtlenítő szert.

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 hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933,
06-57/411-643; 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.

mb. főszerkesztő: Szántai Tibor
Telefon: 06-20/283-7930, e-mail: esztibor@gmail.com
Munkatárs: Demeter Gábor  |  Tördelés: Boommédia Kft.
Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház),
E-mail: berenyiujsag@gmail.com  |  Hirdetések: 06-30/651-1098
Lakossági hirdetések felvétele az újságba e-mailben és telefonon a megjelenés hetében
hétfőn 16 óráig, személyesen szerkesztőségünkben csütörtökönként 8 és 16 óra között.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés:Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480
Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

Fontos győzelem
A női röplabda NB I-ben a harmadik
fordulót játszották az 5-8. helyért folyó
rájátszásban. A Jászberény VT idegenben győzte le játszmaveszteség nélkül a
Kispest SE együttesét, és feljött a csoport második helyére.
Az első szettben csak 9-9-ig haladtak együtt a csapatok, majd a mieink
magukhoz ragadták a kezdeményezést
és biztosan nyerték meg a játékrészt
(16-25). A folytatásban ráébredtek
a házigazdák, hogy el is veszthetik a
találkozót és nagyobb sebességre kapcsoltak. Nagy küzdelemben végül,
22-22 után ismét a mieink örülhettek
(23-25). Ez megtörte a hazaiakat, míg
a JVT csapatának lendülete megmaradt, s az első szettet megismételve
(16-25) a Deme-csapat 3-0-ra nyerte
a mérkőzést és 3 pontot gyűjtött. Ezzel pedig az együttes feljött a csoport
második helyére.
Kispest SE – JVT 0:3 (-16, -23, -16)

Olvasóink megszokhatták már, ha birkózásról írunk, akkor az a Jászberényi
Birkózó Club fiataljainak a sikereit
jelenti. Az egyesület a hétvégén ismét
egy határkőhöz érkezett, melyet Tugyi
Zétény újabb sikere jelentett.
A Diák I. Kötöttfogású Országos
Bajnokságot április 9-én, szombaton Budapesten, a Kruj Iván sportcsarnokban
rendezték. A Jászberényi Birkózó Club
három versenyzőt indított a versenyen, s
közülük ketten dobogón végeztek.
Tugyi Zétény, miután korábban
már a szabadfogásban bajnoki címet

szerzett, az 50 kg-os súlycsoportban
most sem talált legyőzőre és a kötöttfogásban is aranyérmet szerzett! Erre a
club történetében még nem volt példa! Zétény idén öt versenyen indult, s
mind a 21 mérkőzését megnyerte!
A 58 kilogrammosok között Baráth Hunor a dobogó harmadik fokára állhatott az eredményhirdetés során,
míg 42 kilogrammban Kovács Balázs
a 8. lett.
A sikeres versenyzőknek és mesterüknek, Száraz Tibornak olvasóink
nevében is gratulálunk!

Tavaszi
vesszőfutás

TSE-Socca Húsvéti Kupa

A labdarúgó NB III Keleti-csoportjában szereplő Jászberényi FC újabb
vereséget szenvedett el, s továbbra is
nyeretlen tavasszal. A gyenge szereplés
eredményeként az együttes a középházból szép lassan az alsóházba esett vissza.
A bajnokság 31. fordulójában, április
17-én, vasárnap Békéscsabán lépett
pályára a JFC csapata a Békéscsaba
1912 Előre II. együttese ellen. A találkozó mindkét félidejét 2-1-re a hazaiak
nyerték, s így tovább tart a mieink tavaszi nyeretlenségi sorozata.
Békéscsaba 1912 Előre II. – JFC 4-2
(2-1)
A tizenegyedik tavaszi mérkőzésén
nyolcadik vereségét elszenvedő Jászberényi FC idén csak három döntetlennel
szerzett pontot, s alaposan lecsúszott a
tabellán.
A csoportban a Kazincbarcika áll az
élen 84 ponttal, a 71 pontos DEAC és
a 67 pontos BKV Előre előtt. A Jászberényi FC 35 ponttal a 15. helyre csúszott vissza.
32. forduló – április 24.
17.00 óra: JFC – Tiszafüredi VSE
33. forduló – május 1.
17.00 óra: DVSC II. - JFC

A Jász Sportszigeten, a Nagykátai u. 2.
szám alatt, a Tesco mögött április 16án, szombaton, jótékonysági socca
kupát rendezett a házigazda Tehetség
SE, a Socca Hungary és a Leasure
League. A játék mellett fontos cél volt
a Jász Sportsziget BMX Freestyle pálya megépítését szolgáló gyűjtés.
Nem volt kegyes a futball szerelmeseihez az időjárás ezen a szombati napon,
hiszen a kupán részt vevő csapatok játé-

A női röplabda NB I 5-8. helyéért folyó rájátszás állása
5. CoreComm VESC
(9-2) 12
6. Jászberényi VT
(7-5) 5
7. Kispest SE
(4-6) 5
8. DSZC Eötvös DSE
(2-9) 2
A rájátszás 4. fordulójának programja:
április 24. – vasárnap
17.00 óra: JVT – CoreComm-VESC
18.00 óra: DSZC Eötvös DSE – Kispest SE

kosai már a torna kezdetekor eláztak, s
hiába sütött ki rövid időre a nap, újabb
záport is kaptak a nyakukba. Mivel pedig az időjárás egy csapatot elriasztott
a játéktól, így hét csapat mérte össze
erejét a helyezésekért.
Az A-csoport három csapat kétszer
is megmérkőzött egymással, s innen a
Farmos SE és a Fehér Hálózatépítő került a legjobb négy közé. A másik ágon
az Ascona Haus elsősége úgy is biztos
volt, hogy a harmadik, tétnélküli csoportmérkőzésüket elveszítették. Mögöttük a Himbi Limbi jutott még az
elődöntőbe.
Az 5-7. helyért folyó körmérkőzést
az All Star nyerte a Kalapács Barkács és
a Fifázgattál eddig előtt.
Az elődöntőkben az Ascona Haus a
Fehér Hálózatépítőket verte (7-0), míg
a Himbi Limbi a Farmos SE ellen járt
sikerrel (3-1). Utóbbiak a kisdöntőben vigasztalódtak, ahol 3-1-re verték
a Fehér Hálózatépítőket. A fináléban
az Ascona Haus (fotónkon) a Himbi
Limbinek sem adott esélyt és magabiztos játékkal nyerte a tornát.
Különdíjasok
Legjobb kapus: Sas Bálint (Kalapács
Barkács)
Cselkirály: Szaka Csanád (All Star)
Legjobb játékos: Utasi Bence (Ascona
Haus)

