Kultúránkban él
identitásunk

Fókuszban az ifjúság

A szakma szeretete

Iskolai összeállításunkban
sportról, fejlesztésekről,
kirándulásról olvashatnak.
Cikkek az 5. oldalon

Ilonka József asztalosmestert
kérdeztük pályájáról, vállalkozásáról
és a szakma jövőjéről.
Interjú a 3. oldalon

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
kiállítással és koncerttel ünnepeltünk.
Összeállítás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 04. szám (XXX./04.)

Piac és kerékpárút
fejlesztések

Újság

2018. január 25.

Jászberény város lapja

Megyei jogú város lehetünk!

A városi piaccsarnok állapotának javítása évek óta várat magára. Európai
uniós támogatásból most lehetőség
nyílt a modernizálásra, ám az építkezés
idejére új helyszínt kell keresni a kereskedők számára. A témában és a szintén nyertes pályázatból megvalósuló
városi kerékpárutak terveiről tartottak
fórumot kedden délután a Városházán
Szabó Tamás polgármester és Alvári
Csaba főépítész vezetésével.

Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete múlt hét szerdán,
január 17-én tartotta az év első rendes
nyílt ülését. Az önkormányzat tizenhárom képviselő jelenlétében kezdte
meg az idei munkát.
Munkatársunktól

Kárpáti Márta
A Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások
Jászberényben – Zöld város TOP-os
projektek a Széchenyi 2020 program
keretében valósulnak meg. A fórumot
Alvári Csaba főépítész nyitotta, aki miután üdvözölte a szép számmal jelen lévő
érdeklődőket, ismertette a beruházás
ütemtervét. Elöljáróban elmondta, hogy
az újjáépítést több tényező is szükségessé
teszi. Egyrészt az épület beázik, a szellőzés, fűtés nem megfelelő, másrészt esztétikailag is hagy kívánni valót. A rekonstrukció során lebontják a tartószerkezetet
és a tetőt. A légteret kibővítve korszerű
szellőzéssel, temperáló fűtéssel, szigeteléssel, beázás-mentes tetőszerkezettel látják
majd el a csarnokot. Az ÁNTSZ előírása
szerint hűtő is helyet kap a csarnokban.
folytatás a 4. oldalon 

Éremszerzés
a röplabdások
célja
Városunk női röplabdacsapata nagyjából túl van a bajnokság felén. Így
rövid értékelésre kértük a Jászberényi Röplabda Klub elnökét, Oszvald
Nándort.
Ács Tibor
Követve a csapat szereplését úgy
látszik, hogy minden a terveknek
megfelelően alakult.
Igen, én is így vélem, hogy a terveknek megfelelő teljesítményt nyújtott a
felnőtt csapat, annak ellenére is, hogy
sokan leírták az előző szezon végeztével
a berényi röplabdát. Amikor vezetésemmel felállt az új elnökség, első lépésként a hangulatot próbáltuk helyre
tenni, pozitív irányba terelni a dolgokat, ami úgy érzem sikerült is. Nagyon
sok segítséget kaptunk a városvezetéstől
és nagyon jókor jött az is, hogy TAO-s
lett a mi sportágunk is.
folytatás a 3. oldalon 

Évindító
testületi ülés

Január 23-án, kedden délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Szabó
Tamás polgármester, Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője, Borbás
Ferenc jászkun főkapitány, dr. Rédei
István, a Jászsági Menedzser Klub elnöke és dr. Bathó Edit múzeumigazgató a
Polgármesteri Hivatal dísztermében.
gergely - halász
Szabó Tamás bevezetőjében megindokolta a szokatlan személyi összetételt. A
Jászság fővárosa, Jászberény önkormányzatát, politikai, gazdasági, kulturális, civil

életét és múltjának, hagyományainak őrzőit képviselték a sajtótájékoztató résztvevői. Közösen jelentették be a történelmi
jelentőségű hírt: elkészült a felterjesztés a
miniszterelnök számára arról, hogy Jászberény újra megyei jogú város lehessen.
Pócs János elmondta, hogy az előterjesztés túl van az első egyeztetéseken, az
ide vonatkozó törvényi kritériumoknak
mindenben megfelel, és az elvi támogatásra számíthat. A Jászság, Jászberény
jobban teljesít! – fogalmazott, és mindezt
számokkal és tényekkel is alátámasztotta.
A megye értékteremtéséből 46%-ot a
Jászság 3300 vállalkozása állít elő tizen-

kétezer dolgozójával. Jászberény egyetemi város, oktatási rendszerében több
mint ötezer tanuló és hallgató készül fel
a jövő kihívásaira. A Szent Erzsébet Kórház kiemelt állami támogatással a Jászság
megbecsült egészségügyi központja. A
város kulturális élete a nemzetközi hírű
Csángó Fesztivállal, a Fölszállott a páva
győztes Jászság Népi Együttes produkcióival a tánc fővárosává vált. Messze földről
vonzerőt jelent a berényi állatkert és a Jász
Múzeum is. Fellendülőben van a fedett
jégcsarnok és az új sportcsarnokok révén
minden látványsport.
folytatás a 3. oldalon 

Támogatások a munkaerő-piacon
Csütörtökön kilenc órakor kezdődött
a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának Munkáltatói
Fóruma, melyen a térség vállalkozói
tájékozódhattak a munkáltatókat és
munkavállalókat érintő legfrissebb
európai uniós támogatásokról.

A menedzser
bál titka

Hagyományosan a menedzserek bálja indítja Jászberényben a báli szezont. Január 20-án este a Déryné
Rendezvényház termeiben tizenkilencedik zenés-táncos-műsoros rendezvényüket tartották.

kárpáti
Az előadások három nagy téma
köré csoportosultak, úgy mint aktuális
munkaerő-piaci információk a Jászságról, a GINOP és a TOP lehetőségeket
kihasználva ajánlott támogatási lehetőségek, valamint tájékoztató a közelmúltban megjelent munkahelyteremtő
beruházások pályázati kiírásáról.
Tóth János, a Foglalkoztatási Osztály vezetője hangsúlyozta, soha nem
tapasztalt volumenű támogatási formákra nyílt most lehetőség, amit érdemes mind a munkáltatóknak, mind
a munkavállalóknak kihasználni. Köszöntőjében üdvözölte az érdeklődőket,
akik több mint hatvanan vettek részt
a fórumon, illetve külön köszöntöt-

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.

Szabó Tamás polgármester köszöntötte a jelenlévő képviselőket, a hivatal
dolgozóit, valamint a sajtó munkatársait. Ezt követően megszavazták a 11
napirendi pontot, majd Szabó Tamás
polgármester a két testületi ülés között
történtekről tájékoztatta a képviselőket.
Tavaly december 24-én elhunyt
Paksy Gábor építészmérnök, a magyar
urbanisztika meghatározó személyisége. Balogh Béla képviselő javaslatára a
szünet után egyperces néma főhajtással
emlékeztünk rá.
Következő pontban a 2017. évi helyi adókról és adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót tárgyalta a testület.
„A helyi iparűzési adóban mutatkozó
hátraléknövekedés oka, az ellenőrzésben
5 évre visszamenőleg megállapított nagy
összegű adóhiány, amelynek egy részét
biztosítási intézkedéssel adóhatóságunk
még a követelés esedékessége előtt sikeresen lefoglalta, azonban a megmaradt
követelés behajthatatlan adóhátralékká vált.” – olvasható a beszámolóban,
melyből az is kitűnik, hogy a behajthatatlan iparűzési adó igen magas, 43 millió forintra tehető.
folytatás a 2. oldalon 

Halász Lajos

te Vári-Nagy Juditot, a Jászapáti Járási
Hivatal vezetőjét és dr. Dobos Róbertet,
a Jászberényi Járási Hivatal vezetőjét,
akit felkért a konferencia nyitóbeszédének megtartására.
A hivatalvezető beszédében kiemelte, hogy a Jászság gazdasági sikerei mögött az itt működő országos hírű nagy
cégek mellett megtalálhatók a kis- és

Tehergépkocsi, Újdonság!
kamion,
lassújármű Személygépkocsi
gumiszerelés
és motor
vizsgáztatás is. soron kívül!

közepes vállalkozások, amelyek nélkül
nem lehetne komplex a gazdaság. Az
egymásba kapcsolódó rendszerek tulajdonképpen egy olyan csapatmunka eredményei, amelyek túlmutatnak régiónkon, sőt az ország határain is. Az európai
gazdaság a Jászság közreműködése nélkül
nem lehetne teljes.
folytatás a 4. oldalon 
Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

A vendégeket az emeleti lépcsőfeljáratnál dr. Rédei István, a Jászsági Menedzser Klub elnöke és felesége fogadta
a bál megszokott szervezőivel, Szatmári Zoltánnal és Sas Istvánnal. A mosolygós üdvözlésen túl az Eszterházy Károly Egyetem boraival koccinthattak az
érkezők. A finom nedűk a bál védnöke,
dr. Liptai Kálmán, az EKE rektora jóvoltából kerültek a poharakba.
Hét órakor az elnök és a rektor nyitották meg a bált.
folytatás az 5. oldalon 

Személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.
Szerviz: 06-30/205-6710
Személygépkocsi
Műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
műszaki
Internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
vizsga
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022

www.nvgtrans.hu

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Új adózási szabályok
január elsejétől
Az önkormányzati adóztatást érintően 2018. január 1-től három új
törvény lépett hatályba és módosult
a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény. Az új – az adózás rendjéről
szóló, az adóigazgatási rendtartásról
szóló és az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról
szóló - törvények egyszerűsítik az
egyes eljárásokat és csökkentik a
bürokráciát. Jelen összefoglaló célja, hogy átfogó képet adjon a helyi
adózásra vonatkozó új szabályokról
a teljesség igénye nélkül.
Az új adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény (Art.) segíti
az adózók adminisztrációs terheinek a
csökkentését, a szabályok egyszerűbb
alkalmazását és az önkéntes jogkövetést. A törvény szerkezetét a jogalkotó a
régi adózás rendjéről szóló törvényhez
képest úgy változtatta meg, hogy egyes
szabályok átkerültek az adóigazgatási
rendtartásról szóló törvénybe és külön
részben szerepel az egyes adókötelezettségekre vonatkozó szabályozás, az
adatnyilvántartással és adatszolgáltatással összefüggő szabályozás, az egyes
adóigazgatási eljárásokra vonatkozó
szabályozás, a jogkövetkezmények, illetve az adótanácsadói, adószakértői
tevékenységre vonatkozó rendelkezések. A törvény mellékletében továbbra
is szerepelnek az önkormányzati adóhatóságokhoz teljesítendő bevallások
benyújtásának időpontjai, valamint a
befizetésekre vonatkozó szabályok és a
fizetés határidők.
Az önellenőrzési eljárásban új
lehetőségként jelenik meg az önellenőrzési szándék bejelentése. A
vonatkozó rendelkezés értelmében,
az adózó bejelentheti önellenőrzési
szándékát, az adóhatóság a bejelentéstől számított tizenöt napig adóellenőrzést nem indíthat. Ez a szabály
lehetőséget ad arra, hogy ugyanazon
adómegállapítási időszak és adónem
tekintetében egy alkalommal tehető
bejelentés az önellenőrzési szándékról,
egy esetleges hiba feltárását követően.
Ez a bejelentés természetesen nem kötelező jellegű, vagyis nem feltétele az
önellenőrzésnek.
2018. évtől kedvezőbbé válik az automatikus részletfizetési kedvezmény.
A természetes személyek – ideértve az
egyéni vállalkozókat is – kérelemre a
jelenlegi kettőszázezer forint helyett
ötszázezer forint tartozásig kaphatnak
automatikusan részletfizetési kedvezményt, amelynek időtartama a jelenlegi
6 hónap helyett 12 hónapra nő.
Az adóbírságra vonatozó szabályozásban új változást jelent a fellebbezési jogról való lemondás lehetősége.
Amennyiben az adózó ellenőrzési eljárásban az utólagos adómegállapításról

hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogáról lemond, és esedékességig
a határozatban előírt adókülönbözetet
megfizeti, mentesül a kiszabott adóbírság ötven százalékának megfizetése alól.
Az átláthatóbb szabályozás követelményének eleget téve változik a mulasztási bírságra irányadó szabályozás.
Főszabályként a természetes személyek
kettőszáz, nem természetes személy
adózók pedig ötszázezer forintig terjedő
bírsággal sújthatók, míg az egyes speciális jogsértésekre eltérő bírságmértékek
vonatkoznak. Továbbá meghatározza
a törvény a mulasztási bírság kiszabásának időbeli korlátját is oly módon,
hogy a jogszabálysértésnek az adóhatóság tudomására jutásától számított egy
év elteltét követően mulasztási bírság
kiszabásának nincs helye. E rendelkezés
azonban nem alkalmazható az ellenőrzés során feltárt jogsértésekre.
Új eleme az Art.-nak az egyes mulasztások esetében a hiánypótlásra
történő felhívás adóhatóság által történő kötelező alkalmazása és a hiánypótlással kapcsolatos szankciók. A
törvény értelmében egyes bejelentési,
változásbejelentési, adatszolgáltatási,
vagy regisztrációs kötelezettség nem
teljesítése, illetőleg hibás, vagy valótlan
adattartalommal történő teljesítése esetén a mulasztás jogkövetkezményeire
történő figyelmeztetés mellett az adóhatóság az adózót a kötelezettség jogszerű teljesítésére hívja fel. Ha az adózó
a felhívásra irányadó tizenöt napos határidő alatt kötelezettségét nem, vagy
nem jogszerűen teljesíti, úgy első alkalommal az általános bírságmértékhez
képest csökkentett mértékű bírságot
kell kiszabni, amely természetes személyek esetében ötvenezer, nem természetes személy adózó esetében százezer
forint. Ezen bírság kiszabása mellett az
adózót ismételten fel kell hívni kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben
a felszólításnak az adózó eleget tesz, a
kiszabott bírság mérsékelhető, illetve
elengedhető. Ha az adózó az ismételt
felszólításnak sem tesz eleget, úgy az
általános bírságmértéknek megfelelő
bírság kiszabásának van helye azzal,
hogy ismételt felszólítás esetén sem az
első felszólítás kapcsán kiszabott, sem
az ismételten kiszabott bírság mérséklésének nincs helye.
A jogkövetkezmények alóli mentesülés új szabályként épül be az Art.ba, amelynek értelmében az adózó terhére jogkövetkezmény nem állapítható
meg, ha az adózó az adóhatóság honlapján erre a célra létrehozott felületen
közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint járt el. A tájékoztatóban
foglaltak alkalmazása ugyanakkor az
adóhiány megfizetése alól az adózót
nem mentesíti.
Következő lapszámban folytatjuk.

HIRDETMÉNY

Jászberény város jegyzője értesíti városunk lakosságát, hogy
2018. január 1-től a Polgármesteri Hivatalban

az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint változik:
Lehel vezér tér 18. szám

alatti székhely épületben
az ügyfélfogadás rendje:

Rákóczi út 42. - 44.

alatti telephelyen
az Adóigazgatási Iroda
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8-11.30 óráig
Kedd: 8-11.30 óráig
Szerda: 8-11.30 és 13-16 óráig
Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8-11.30 óráig
Hétfő: 7.30-12 óráig
Kedd: 7.30-12 óráig
Szerda: 7.30-12 és 13-16.30 óráig
Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-12 óráig

Kérjük kedves ügyfeleinket az ügyfélfogadási rend betartására!

2018. január 25.

Évindító testületi ülés

 folytatás az 1. oldalról
Bódisné Görbe Krisztina, az Adóigazgatási Iroda vezetője válaszában elmondta, hogy az iparűzési adó kintlévőség
azért növekedett meg, mert az iparűzési
adó ellenőrzések során az egyik vállalkozónál nagymértékű adóhiányt tártak
fel, melyet nem tudott megfizetni, sőt a
cégét is eladta. Ebből kifolyólag behajthatatlanná vált a tartozása.
Bódisné Görbe Krisztina azzal folytatta beszámolóját, hogy az iparűzési
adó jövőbeni alakulásánál figyelembe
kell venni, hogy a helyi vállalkozók elérték teljesítésük határát, ezért nem számolhatnak többletbevétellel, maximum
10-20 milliós bevétel növekedéssel. –
Az előző években, 2012-2013 között
323 milliós növekedés történt, majd
200 milliós. Ezt követően 2015-re 170
milliós, 2016-ról 2017-re pedig csak 12
milliós emelkedéssel számolhattak. –
mondta irodavezető asszony, majd azzal
zárta tájékoztatóját, hogy még mindig
rekordszintű az iparűzési adó növekedése, ami ezután valószínűleg kisebb
ütemben fog történni.
A napirend elfogadása után a településkép védelméről szóló rendelet
módosítását tárgyalta a testület. Alvári
Csaba főépítész elmondta, hogy főként
szerkezeti módosításokról van szó, tehát tartalmában jelentősen nem változik a rendelet. Fontos megemlíteni,
hogy a rendelet megalkotásában úttörő
volt az önkormányzat, a többi település
mellett, Jászberény elsők között készítette el a tervezetet. A munkát nehezítette, hogy nem volt rá elég ismeret,
kialakult gyakorlat, így néhány határidő előtt beadott pályázatot néhány
részletében módosítani kellett. Bobák
Zsolt képviselő javasolta a lakosság érdekében, hogy a rendeletben szereplő
szabályok kapjanak nagyobb média felületet, többek között a Jászkürt Újság
hasábjain. Ezúton szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét a tavaly május
25-én megjelenő „Tegyük élhetőbbé
környezetünket!”, valamint az augusztus 31-én megjelenő „Ízléssel a szebb
városért” cikkeinkre és az idei január
12-i fórumról írt „Lakossági fórum
módosításokról” cikkünkre, melyben
részletesen írtunk a szóban forgó rendeletről. Azonban a város honlapján a
városfejlesztési dokumentumok között
is megtalálható a részletes határozat.
A következő napirendi pontban tárgyalták Jászberény Város településrendezési tervének részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési
szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálatszükségességének eldöntéséről szóló határozat módosítását.
Az egyeztetések során kiderült, hogy
a vélemények között van olyan, amelyik
az egyik helyszínt érintően ellenvéleménynek tekinthető. Ez elsősorban a
12. sz. módosítással kapcsolatos, ahol
napelempark övezetet szeretnének ki-

jelölni a Jákóhalmi út bal oldalán. Itt a
Földhivatal azért nem javasolja az átminősítést, mert átlagosnál jobb minőségű
termőterület is található az ingatlanok
között.
A 11. sz. módosítással kapcsolatban
az állami főépítész fogalmazott meg észrevételt, miszerint nem javasolja az épületmagasság emelését. Ez utóbbi nem
jogszabályon alapuló vélemény. Alvári
Csaba az ellenvélemények mérlegelése
után elmondta, hogy a testület mindkét
esetben fenn kívánja tartani elképzelésüket, hiszen a 11-es számú tekintetében
abszolút indokolt az épület magasságának emelése, ugyanis az épület környezetében minden épület egyforma magassággal bír.
A 12-es számú felvetés pedig országos szinten is hasznos, de emellett Jászberény területét tekintve is jövedelmező
beruházásnak bizonyul. A testület 12
igennel és 1 tartózkodással elfogadta az
előterjesztést.
Ezt követően a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást tárgyalta a képviselő-testület. Gedei József tette fel kérdését
a Faiskola utcai tanulószoba és iroda
feltételezett kialakításáról. Rácz Tamás
válaszában kifejtette, hogy a 2,5 millió
forintos pályázat valóban a tanulószoba
kialakítását szolgálja, emellett pedig a
helyiségben egy missziós tevékenységnek helyet adó irodát is kialakítanak.
A testület egyhangúan döntött a
Lyceum Pro Scientiis Alapítvány támogatásának átcsoportosítására vonatkozó
kérelmének elbírálásáról. A Campus
tavaly november 9-én rendezte meg a
„Változó világ, változó oktatási környezet” címet viselő nemzetközi konferenciát, melyre a vechtai kollégáik nem
tudtak eljönni, így a pályázati támogatás erre a rendezvényre nem került felhasználásra. Ezért dr.Varró Bernadett, a
Campus főigazgatója azzal a kéréssel fordult a bizottság elnökéhez, hogy a másik
két támogatott program terhére számolhassanak el ezzel a támogatási összeggel,
melyre átcsoportosítást szeretnének kérni. A képviselő-testület 13 egybehangzó
igennel döntött a kérelemről.
A továbbiakban tárgyalták az V. számú jászberényi házi gyermekorvosi körzetben megüresedett pozíció betöltését.

Lakossági fórum Jászberény
településrendezési tervének módosításáról
A településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján
tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselő-testület döntése alapján folyik a
város településrendezési tervének módosítása egy helyszínt érintően.
Annak érdekében, hogy ezt mindenki megismerhesse, lakossági fórumot szervezünk, ahol tájékoztatást
adunk a módosítás tartalmáról. Időpont: 2018. január 30.16 óra. Helyszín:
Polgármesteri Hivatal Nagyterme
A folyamatban lévő módosítás:
Jászberény, hrsz.: 2410/2 ingatlanon

tervezett (volt Huszárlaktanya mögötti)
gyűjtőút megszüntetése, az ingatlan
építési övezetbe sorolása
A módosítás tervanyaga elérhető
Jászberény város honlapján, a következő címen: www.jaszbereny.hu/VÁROS/
Városfejlesztési dokumentumok. Itt a
3/a. pont alatt található a letölthető dokumentáció.
A tervezett módosítással kapcsolatban az érintettek véleményt formálhatnak. A véleményeket 2018. február
8-ig lehet írásban eljuttatni Alvári Csaba
főépítésznek címezve, a Polgármesteri
Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér
18. alatti címére vagy elektronikusan az
alvari.csaba@jaszbereny.hu címre.

Az előterjesztésből kitűnt, hogy 2018.
február hónap 1. napjától a praxis végleges betöltéséig, de legfeljebb e körzet
– mint önálló körzet – megszüntetéséig
állandó helyettesként dr. Ragó Edit házi
gyermekorvos személyesen látja el a házi
gyermekorvosi, valamint az iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat.
Ezt követően a Jász Múzeum múzeumigazgató (magasabb vezető) beosztás
ellátására vonatkozó kiírást szavazta meg
a város vezetősége.
Szintén egybehangzó igennel szavaztak jászberényi 3948/17 hrsz-ú ingatlan
részterülete és a jászberényi 3948/19
hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölésére
és vételárának megállapítására. Az említett Szövetkezet úton található ingatlanok megvásárlása és beépítése iránt a
szomszédos üzletek tulajdonosai is jelezték igényüket. Jelenleg folyamatban van
a rendezési terv módosítása ezen ingatlanokat érintően. Balogh Béla képviselő
ezzel kapcsolatban tette fel kérdését, miszerint az előterjesztésben szerepel, hogy
mintegy két méter széles bejáratot biztosítanának a lakók számára, ez, hogyan
érinti a lakóközösséget? Szabó Tamás
reflektálásában elmondta, hogy ez bizonyult a legalkalmasabb megoldásnak,
hiszen a lakosok részéről igény az átjáró
kialakítása.
Utolsó napirendi pontként tárgyalta Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Fogyatékkal élők
nappali otthonának kialakítása új épület építéssel” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges többletforrás
biztosítását. A pályázata megvalósításához szükséges további 50.172.000,- Ft
+Áfa saját forrást biztosítana az önkormányzat a 2018. évi költségvetése terhére. A polgármester elmondta, hogy
főként a műszaki tartalom generált
többletet, hiszen fontosnak tartották,
hogy a felső tetőrészt is kialakítsák a
bentlakásos otthon kapacitásának bővítése érdekében.
Tamás Zoltán a január 24-i körzetbejárásról tájékoztatta a képviselő-testületet. Nagy András HEB elnök arról
értesítette a város vezetőségét, hogy a
Jászberényi Röplabda Klub 8,5 millió
forintos önkormányzati hitelét a határidő lejártáig maradéktalanul visszafizette.

Emlékezel még rám?
IGEN! Én vagyok.

Kemenesi Lászlóné

(Békési Margit)
akit a szerető családjától már
5 éve elrabolt a kegyetlen halál.
Hálás vagyok mindenkinek,
aki a fénykép alapján rám gondolt,
mert az emlékezés idejére
együtt lehetünk.
Köszönöm

Interjú / Város

2018. január 25.

Éremszerzés a röplabdások célja
 folytatás az 1. oldalról
Igaz ugyan, hogy mindez csak a tavalyi év végén realizálódott, de előtte
nagyon sok előkészületet kellett elvégeznünk. Első lépéskén a költségeink leszorítására törekedtünk, ami roppant nehéz
volt, hiszen egy ütőképes együttest szándékoztunk létrehozni. A csapat magja
össze is állt, de látható, hogy a kispadunk
nagyon rövid, ahol az utánpótlás csapat
tagjai foglalnak helyet, de ezzel együtt
sem bántuk meg.
Úgy tűnik a saját nevelés elve érvényesült, hiszen csak két fő légióst szerződtettek. Nem lesz ez kevés? Hiszen az
éles meccsek ezután jönnek.
Az országban több szakemberrel
vagyunk kapcsolatban és szinte mindannyian azt mondták, hogy nagyon jól
sikerült a kezdőcsapatot összeállítanunk,
de a két vendégjátékos szerintük is kevés
lesz. Bizonyára igazuk is van, de nekünk
nem szimpatikus a sok-sok külföldi játékos szerepeltetése. Mi mindenképpen
jászberényi és elsősorban környékbéli,
de mindenképpen magyar játékos szerepeltetésében gondolkodunk. Ha ez végképp nem jön össze, akkor nézünk csak
szét külföldön. Az a határozott véleményünk, hogy úgy tud fejlődni a magyar
női röplabda, ha honfitársaink alkotják a
csapat gerincét. Egyébként az utánpótlás
nevelés tekintetében „beszédes” számadatokkal is tudok szolgálni. 56 utánpótláskorú játékossal vettük át a klubot
és most 130 főnél tartunk. Kihelyezett
tagozatunk van Nagykátán, Jászkiséren
és Besenyszögön. Továbbá lépéseket tettünk Jászfényszaru és Jászárokszállás bevonására is. Elgondolásunk az, hogyha
e településeken tartott foglalkozásokon,
edzéseken tehetséges lányokat fedeznek
fel edzőink, azokat majd Jászberénybe

képezzük tovább és a legjobbakat beépítjük a felnőtt csapatunkba.
Mégis azt hallani a „zuhanyhíradóban”, hogy érkezik egy harmadik külföldi játékos is.

Az új játékos, Genesis Miranda.
(Fotó: Gémesi Balázs)
Valóban igaz a hír, már meg is érkezett, Genesis Miranda, Puerto Ricóból, aki tagja hazája válogatottjának.
Nyitásfogadó négyes ütő, eddig egyetemi csapatokban játszott, s most először
szerepel Európában, 185 cm magas, 21
éves. Mindezzel együtt, az elvünk nem
változik a magyar hölgyek szerepeltetésével kapcsolatban. De belátjuk, hogy bármennyire is az utánpótlás beépítése a célunk, ha már a siker kapujában vagyunk,
szeretnénk a legjobban szerepelni.
Nos, akkor nézzük az esélyeket.
Magyar Kupa: legjobb négy között
vagyunk. A bajnokságban pedig: a
legjobb hatban. Mire számít a továbbiakban?
Úgy érezzük, hogy éremesélyesek vagyunk főleg a Magyar Kupában, és en-

nek megszerzésére látunk is esélyt. Igaz
ugyan, hogy a Vasas Óbuda és a Nyíregyháza az alapszakaszban a másik csoportba
került besorolásra, így nem tudtuk felmérni őket játék közben. Viszont január 14-én vasárnap este bajnoki meccsen
a Folyondár utcában legyőztük a Vasast
3-1 arányban és ez már egy támpontot
ad a későbbi mérkőzésekre vonatkozóan.
Az mindenképp látszik, hogy nagyon jó
a csapatszellem, és ami szintén nagyon
fontos, hogy egymásért küzdenek a lányok. Példa erre a Vasas elleni mérkőzés
is. Amikor a csapat kiváló feladója, Alina
Adamenya kisebb sérülést szenvedett akkor sem zuhantak össze a lányok. Sőt akkor sem, amikor az ellenfél több ponttal
vezetett, hanem egymást kisegítve harcoltak a végső győzelem megszerzéséért. Ez
a fővárosi siker természetesen nem vakít
el bennünket, tudjuk hol a helyünk, továbbá azt is, hogy a Vasas jó erőkből álló
együttes, de nem verhetetlenek. Tovább
dolgoznunk becsületesen és reméljük,
hogy ez meghozza gyümölcsét.
Az eddigieket összegezve, lesz tehát
valamilyen színű érme a jászberényi
női röplabda csapatnak?
Jó lenne, ha kettő is, de a realitás talaján maradva eggyel is nagyon boldogok
lennénk, de úgy gondolom nem is ez a
lényeg. A mi célunk – mint fentebb is
említettem – hogy minél több magyar
játékos kapjon meghatározó szerepet nálunk és ezzel együtt a honi bajnokságban
is. Továbbá nagyon fontos, hogy soksok sikert hozzunk Jászberény városnak!
Emellett szeretnénk szurkolóinkat, kiváló
játékunkkal, jó hangulatú mérkőzéseken
szórakoztatni ezzel is elősegítve a szövetség azon törekvését, hogy ez az Extraligás
lebonyolítás azt hozza, amire számítottak.
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3. oldal

Megyei jogú város lehetünk!

 folytatás az 1. oldalról
A megyei jogú városok elitklubja
3200 magyar település közül 23-at tömörít. Méltán közöttük van a helye Jászberénynek a maga százezer lélekre kiterjedő pozitív vonzásával és hatásával.
Dr. Rédei István Jászberény gazdasági szerepét emelte ki, megemlítve az oktatási, egészségügyi és
sport vonatkozásokat is.
Elmondta, hogy a megyeszékhelyeken kívül
Érd, Nagykanizsa,
Gyula, Hódmezővásárhely és a hűség városa, Sopron
rendelkezik megyei
jogú városi címmel.
Ebbe a sorba méltán beillik Jászberény
is, ami első lépése lehet
a gazdasági, társadalmi realitások megvalósulásának.
– Vágyaink ennél messzebbre is
mutatnak! – összegezte véleményét.
Hortiné dr. Bathó Edit történelmi
visszatekintésében új megvilágításba helyezte a város vezetőinek mostani kérését és vágyait. A középkorban a hajdúk,
az őrségiek, a kunok és a jászok kiváltságokkal rendelkeztek. A török hódoltságig
a székrendszer volt jellemző, amit a kerületek rendszere követett. A kiváltságokat még a Jászság 1702-es elzálogosítása
után is megőrizte a város. 1692-ben már
többedjére kapott városi címet, akkor
mezőváros lett. Címét megőrizte 1872ben is, amikor a többi jászsági városi címet visszavonták, sőt a következő évben
rendezett tanácsú városi rangot kapott és
1876-ig, a Jászkun Hármas Kerület megszűnéséig természetes kerületi központként gyakorlatilag megyei jogú városi
rangja volt. A XX. században, 1929-től

1950-’51-ig a megyerendszer átalakításáig valójában is megyei jogú városi jogkörrel bírt. Tehát Jászberényt nemcsak
jelene, hanem múltja is predesztinálja a
megyei jogú városi címre.
Borbás Ferenc örömét fejezte ki, hogy
különösen a rendszerváltás óta folyamatosan erősödik a jász identitástudat. Felidézte a parlamenti
pillanatot, amikor május
6-át a Redemptio emléknapjává nyilvánították.
Szabó Tamás a
Redemptio emléknapjáról döntő határozat előterjesztőjeként elmondta,
eddig úgy gondolta,
hogy politikai pályafutásának az a pillanat a
csúcsa. Most azonban úgy
véli, hogy a megyei jogú várossá válás Jászberény és a Jászság
számára még fontosabb lehet. Elmondta, hogy a megyei jogú városokkal kötött kormányzati megállapodások 3500
milliárd forintról szólnak, 250 nagy projekt kivitelezését megcélozva. A projektek előkészítésére az érintett városok 600
milliárd forintot már le is hívtak.
A megyei jogú várossá válás technikai
részleteiről elhangzott, hogy annak előkészítő fázisában járunk a mostani meghirdetéssel. Ezt követi az egész Jászságra
kiterjedő aláírásgyűjtés, ami az országgyűlési határozat beterjesztésekor egyértelműen jelzi, hogy a Jászság lakóinak
egyöntetű kívánságáról beszélünk. – A
Jászság megérdemli, ez a Jászságnak jár!
– összegezte a sajtótájékoztató résztvevőinek véleményét Pócs János, aki mindenkit arra kért, aláírásával támogassa ezt a
nemes kezdeményezést.

Nekem egy szerelmem van, az pedig a fa
Ilonka József városunk asztalosmestereinek egyik kiemelkedő képviselője már évtizedek óta. Munkái
nemcsak számos otthonban találhatók meg, de Jászberény város utcáin,
közterületein is. Így az év elején, a
pályaválasztási időszak kezdetén hivatásáról, az asztalos szakma utánpótlásáról és jövőjéről kérdeztük őt.
Kazsimér Nóra
Mikor határozta el, hogy az asztalos hivatást választja?
Nyolcéves korom óta fafaragó szakkörre járok. Számomra a fa már akkor
is egy elköteleződés volt, ahogy azóta
is. Akkor döntöttem úgy, hogy ezt
szeretném csinálni. Tulajdonképpen
mindegy volt, hogy mit, csak a fával
legyen kapcsolatos.
Milyen út vezetett a szakmai képzettség megszerzéséig?
Az iskolaválasztás eléggé kalandosnak bizonyult. Nyolcadik osztályos
voltam, amikor gyárlátogatásra került
sor, melynek keretein belül bútorasztaloshoz és az akkori építőipari szövetkezethez is elmentünk. Számomra ezek
sablonmunkák voltak, tulajdonképpen
szalagbútor és raklapgyártás, melyben
nem láttam fantáziát. Akkor döbbentem rá, hogy valami más lesz az, ami
nekem való. Sokat tanakodtunk, nézelődtünk, amikor megtudtam, hogy
az Aprítógépgyárban tanulmányi szerződéssel lehet famintaasztalos szakmát
tanulni. Számomra ott hangzott el a
döntő mondat: itt még két egyforma
munka nem volt. Az országban Budapesten volt csak ilyen képzés, így
tizennégy éves koromban felkerültem
kollégiumba és gyakorlati munkahely

mellett kijártam a három évet. Részt
vettem műanyagipari és fémipari képzéseken, és mivel nagyon érdekelt ez a
terület, a műhelyes héten délutánonként egy maszek esztergályoshoz is
eljártam dolgozni. A szakmunkásképzőt követően hazajöttem
Jászberénybe, mert vis�szahúzott a szívem. Itt az
Aprítógépgyárban folytattam a munkát. Összebarátkoztam egy fiatalemberrel,
akinél sokat dolgoztam cserébe azért, hogy tanulhassak
tőle, ellessem a dolgokat. A
gyárban szerzett jó barátok
segítségével elkezdtem gépeket is gyártani. Az első
faipari gépeket én raktam
össze, én heggesztettem,
forgácsoltattam, én csináltam. Ők elkészítették az
alkatrészeket, én pedig ös�szeraktam. Szalagfűrészgépet, egyengető gyalugépet,
vastagoló gyalugépet meg
a marógépet, sőt még a szalagcsiszolót is. Az alapgépeket így mind megcsináltam
magamnak, ami később nagyon jól jött.
A vállalkozás alapításáig hogyan
jutott el?
Az még jóval arrébb volt. A szakmunkásképző után beiratkoztam a
gimnáziumba, majd júniusban leérettségiztem, augusztusban pedig már
mentem katonának. A lehető legros�szabb időben voltam katona – holott
szerettem bent lenni – ugyanis akkor
volt a váltás 1989-91-ben. Az összes
barátom, aki talpraesett volt, kiváltotta
a vállalkozást. Mikor hazajöttem, azt

sem tudtam, hogy mi az. A gyárba is
betörtek az átalakítások, majd létszámleépítés volt, ami szintén elég rosszkor
jött, mivel ’94 márciusára vártuk az
első gyermekünket. Aztán ’95 januárjában végül kiváltottam az egyéni vál-

lalkozói igazolványt. Az adózási forma
miatt aztán később a társaság mellett
döntöttünk. Végül úgy hozta a sors,
hogy a betéti társaságot meg kellett
szüntetni, így lett egy olyan lehetőség,
amellyel egyszemélyes Kft.-t lehetett
alapítani. Megszületett a Joci-Fa Kft.
Milyen előnyök származtak abból, hogy visszatért a Jászságba? Milyen itt vállalkozónak lenni?
Szívem szerint azt mondom, hogy
a lehető legjobb, mert szinte az egész

várost ismerem. Nagyon sokan megbíznak bennem, vannak jó ismerősök,
barátok, visszatérő kuncsaftok. Van
olyan, akinek 15-20 éve csináltunk
konyhabútort, de még mindig nem
kell neki új. Mivel kis város, a visszajelzések is hamarabb eljutnak
hozzám.
Beavatna, hogy például egy bútor innen a műhelyből milyen úton jut el
az ügyfélhez? Mik a legfőbb gyártási lépések?
Nálunk ez úgy működik, hogy megbeszéljük az
ügyféllel mit is szeretne.
Elmegyünk a helyszínre
fölmérni, majd készítek egy
rajzot, megnézem az anyagszükségletet. Tájékoztatom
az ügyfelet, hogy ilyen kivitelben ennyibe kerül,
majd megkeressük az alapanyagot hozzá, levágatjuk,
összerakjuk, összeépítjük,
felvasaljuk, zárazzuk, amit
kell díszítéseket rárakunk.
Általában 90%-ig kész van
a bútor, amikor bekerül a
kocsiba. Kivisszük a helyszínre, összeépítjük, felszereljük, beállítunk mindent. Bevágjuk
a helyére a főzőlapot, a mosogatót, és
átadom a megrendelőnek, a számlarendezés után pedig birtokba is veheti.
Egy jó asztalosnak milyen készségekkel kell rendelkeznie?
A térlátás a legeslegfontosabb. Ha
a papírra elkészített szakrajzból azonnal látja, hogyan fog az kinézni a valóságban. A rajzolvasási-látási készség
nagyon fontos.
És mit gondol, van ennek a szak-

mának fiatal utánpótlása?
Nagyon sok tanuló megfordult már
nálam. Voltak nagyon okos és értelmes
tanulók, és olyanok is, akiket érdekelt
a szakma. Vannak, akik még most is
ezt a faipart csinálják. Számomra, ami
nagy fájdalom, az a szakma hígulása és
a munkavállalók számának csökkenése.
Jelenleg is munkaerőhiánnyal küszködünk. Van persze pozitív példa is, de az
azért sokat elmond, hogy ebben a tanévben például öt tanulóval indultam,
most pedig már csak egy van, pedig
törekszem a változatosságra. Kiviszem
őket helyszíni munkára, hogy ne csak
az egyhangú műhelymunkát lássák, hanem az élethelyzeteket is.
Meg tudja fogalmazni, hogy mit
jelent ön számára az asztalos szakma?
Ezt igazából egy mondatban is ös�sze lehet foglalni, aminek egyik feleségem sem örült túlzottan. Mindig azt
mondom, hogy nekem egy szerelmem
van, az pedig a fa, minden más a második helyre szorul. Persze, mindezt nem
jelenthetném ki, ha nem lenne a hátam
mögött egy szerető, támogató család,
de számomra a szakmám a hobbim is,
tehát örömöm lelem benne. Nyilván
azért is csinálom, hogy megéljek, de
vannak olyan dolgok, melyeket csodálatos és nagyon jó csinálni, és amikor kész van, akkor gyönyörű szép. Ez
felülmúlhatatlan.
Miért válasszák a fiatalok ezt a
szakmát?
Olyan ember jöjjön asztalosnak,
aki a természetet, a fát szereti, akár
élve, akár feldolgozva. Magát a fának
az érintését, a tapintást, az illatot. Ez
egy nagyon természetközeli, melegséges dolog, ami nem pusztán munka,
hanem hivatás is lehet.
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Támogatások a munkaerő-piacon
 folytatás az 1. oldalról
Mindezekért a sikerekért köszönet
illeti a vállalkozókat, a munkatársakat,
az itt dolgozó kollégákat. Az állam, a
foglalkoztatók és a munkavállalók közötti párbeszéd elengedhetetlen a jól
működő gazdasághoz, s ennek ad teret a mai rendezvény, ahol lehetőség
van közvetlen hangnemben információt cserélni, a támogatási lehetőségekről tájékozódni. A járási hivatal
feladatellátása során igyekszik minden
kapcsolódási pontot kihasználni az állampolgárok érdekében. A különböző
rendezvényeken belül olyan kommunikatív helyzetet teremtenek, amelyben
a benne szereplők képesek erősödni.
Dr. Dobos Róbert abban a reményben
nyitotta meg a konferenciát, hogy a
rendezvénynek ismét sikerül betölteni

a fentiek szerinti szerepét.
A következőkben a fórum első előadója s egyben a rendezvény moderátora Tóth János vette át a szót, aki a Jászság munkaerő-piaci helyzetéről osztott
meg információkat. A beszámolóból
megtudtuk, hogy a Jászág kiváló helyzetben van, hiszen a munkanélküliségi
ráta a legjobban működő gazdaságokra jellemző négy százalékot sem éri el
(3,9%). A regisztrált munkanélküliek száma az elmúlt év decemberében
2216 volt, ami négyszáz munkakeresővel kevesebb az előző évhez képest.
Jelenleg álláskeresési ellátásban 582,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 643 fő részesül. Legtöbb álláskereső az alapfokú, illetve annál kevesebb
iskolával rendelkezők közül kerül ki. A
nemek aránya közel azonos. A legkevesebb munkanélkülit Jászfényszarun,
míg a legtöbbet Jászapátin tartják nyilván a kirendeltség dokumentumaiban.
A közfoglalkoztatásban résztvevők számát az állam igyekszik visszaszorítani,
s a Jászság ebben a célkitűzésben is jól
teljesít. Jelenleg 716 ember dolgozik
közfoglalkoztatottként. Közfoglalkoztatásból 144 dolgozót sikerült a valós
munkaerő-piacra integrálni. Tavaly
4732 álláskereső közvetítése történt
meg s több mint fele arányban sikeres
volt a próbálkozás. A Foglalkoztatási
Osztály képzésekkel is igyekszik áthidalni a munkaerőhiányból fakadó
problémákat. Betanított festő, zöldségtermesztő, takarító, gyártósori alapkompetenciát fejlesztő tanfolyamokon
435 munkakereső tanul a téli közfoglalkoztatási program keretében. A hivatal az igények mentén további képzések
indítását tervezi a jövőben.
Kiváló kondíciókkal vehető igény-

be a Gazdaságfejlesztési és innovációs program GINOP 5.11 – 15 út a
munkaerőpiacra elnevezésű pályázat,
melyről a program felelőse, Petrovics
Mariann beszélt. A pályázat a széles
körben teremt lehetőséget a munkakeresők számára. A 25 év felett fiataloktól
kezdve az ötvenedik évüket betöltött
regisztrált álláskeresők, a GYED-ről,
GYES-ről visszatérők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan nyilvántartott álláskeresők, a közfoglalkoztatásból versenyszférába visszavezethetők
számára nyújthat megoldást. A program munkaerő-piaci szolgáltatást, képzést, vállalkozóvá válást, lakhatási támogatást, foglalkozást bővítő illetve
bérköltség támogatást nyújt.
Az Ifjúsági garancia rendszer szintén GINOP-os program, amely kifejezetten a 15-25 éves fiatalokat érinti. Erről Ősziné Budai Alexandra informálta
a megjelenteket. Továbbfoglalkoztatási
illetve létszámbővítési feltételek mellett
szintén nyújt akár száz százalék bértámogatást. Az sem elhanyagolható tény,
hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke idéntől 19,5 százalékra csökkent.
A munkavállalók részére maximálisan
egy év időtartamra legfeljebb százezer
forint összegben lakhatási támogatás is
igénybe vehető.
A helyi foglalkoztatási és együttműködési paktumTOP-os pályázatai
a jászberényi és a jászapáti járásban
is elérhetőek. Ezekről Darázs Gabriella tájékoztatott. A konzorciumban
Jászberényben az önkormányzat, a
megyei kormányhivatal és a „Helyet!”
Alapítvány vesz részt. A 2020-ig tartó
programban közel 264 millió forint
áll rendelkezésre. Jászapáti Járásban az
önkormányzat és a megyei kormányhivatal mellett a Jászapáti a mi városunk alapítvány vesz részt a társulásban.
Részükre több mint 197 millió forint
a felhasználható támogatás összege. A
program célja a hátrányos helyzetűek,
közfoglalkoztatottak és inaktívak munkaerő-piaci helyzetének javítása illetve
támogatás nélküli munkaerő-piaci integráció. A támogatás elnyerésének feltétele létszámnövekedés vállalás mellett
bérköltség támogatás.
A fórum befejezéseként tájékoztatót hallhattunk A Nemzetgazdasági
Minisztérium nyílt pályázatáról, melyet a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására hirdetett.
A pályázat célja a KKV-k fejlődésének,
gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójának javítása érdekében az – új
munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások
támogatása, területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése. A hátrányos
helyzetű térségek, települések felzárkóztatása. A támogatás mértéke nem
regisztrált álláskereső személy esetén, új
munkahelyenként 1,5 millió Ft. Regionális beruházási támogatásnál a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft,
a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházásnál 240
millió Ft. A pályázat benyújtásának határideje február 9.
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Piac és kerékpárút fejlesztések

 folytatás az 1. oldalról
Kicserélik a burkolatot az épületben és a csarnok melletti területeken.
A parkolót kibővítik oly módon, hogy
a jelenlegi játszótér és a ketreces focipálya helyén alakítanak ki egy megállásra,
várakozásra alkalmas területet. Fásítással

vők üdvözlését követően együttgondolkodásra szólította fel a megjelenteket,
annak reményében, hogy közösen sikerül
a legoptimálisabb megoldást megtalálni mind a vásárlók, mind a kereskedők
számára. Hangsúlyozta, a beruházásra
mindenképp szükség van, először a kényelmetlenségben, majd
a várhatóan pozitív eredményekben a város egésze
osztozni fog. A rekonstrukció első eleme az átmeneti árusítás megszervezése, amelynek értelmében
a polgármester ötletek
felvetésére szólította a lakosságot.
Elképzelésekből nem
volt hiány a fórumon.
Felvetődött az árusítás
áthelyezése a Tesco parkolóba, a Fürdő utcai vagy a
Thököly úti parkolóba, de
felmerült a buszállomás
környéke, a mozi előtti
terület hasznosítása, a piaci parkoló egy
része és a csarnok melletti terület, a Kossuth út ideiglenes lezárása az árusítás idejére. A kereskedők a jelenlegi helyszínhez
közeli tereket javasolták inkább, melyet a
vevői szokásokkal, a sok vidéki látogatóval indokoltak. A polgármester kiemelte,
hogy a város kompromisszumra kész,
megvizsgálnak minden felvetést, de hozzátette, hogy az idén több fejlesztés indul
a városban, amely érinti a Fürdő utcát, a
buszpályaudvar környékét, a Thököly úti
parkolót, amelyeket szintén figyelembe

kell venni. Az átépítés idejére a városi
parkolást is át kell szervezni, valamilyen
megoldást kell találni a ki-be rakodásra, a
vásárlók megállási helyére. Szabó Tamás
javasolta, hogy a külsőségekben új piac
hatékony működéséhez kapcsolva hozzanak létre egy szakmai tanácsot, amely
a vevők, eladók, üzemeltetők egységéből
fakadóan mindannyiuk érdekeit védi.
Az üzemeltető részéről Horgosi Zsolt
vezérigazgató szintén a jövőre vetítve állt
elő javaslattal, melyben a tematikus piac
megvalósítását kéri átgondolásra. Feladat
a kereskedők, őstermelők, vevők igényeit
összehangolni, az optimális rakodási, tárolási és helykihasználási opciókat figyelembe véve együttműködni.
A fórum második részében a
kerékpárosbarát fejlesztésekről kaptak
tájékoztatót, akik a továbbiakban is a Városháza vendégei maradtak. Alvári Csaba
elmondta, hogy a projekt keretében az
idén felújítják és kiszélesítik a Nagykátai
úti kerékpárutat a Hűtős bekötő útig,
megépül a kerékpárút a Gyöngyösi úton
a Verseny utcától a Megyeház utcáig,
meghosszabbítják a Nádor utcai kerékpárutat és itt rekonstruálják a parkolót is.
Nagy fogalmú terület a kórház környéke.
Itt a Mária úton lesz kerékpárút a kórház
bejáratáig illetve a Csoma utcáig, valamint a Kórház utcában is egyelőre terv
szinten jelen van a beruházás. A parkoló
megújul az intézmény környékén és zebrát is festenek. A Vásártér utca és a Jász
Plasztik között épülő kerékpárút szintén
fontos a nagy forgalmú biciklisforgalom
miatt.

Juliska néni regénybe illő élete

kat volt úton, főként piacokon, vásárokban fordult meg, de külföldön nem járt.
Húszéves korában ismerte meg Lakatos Istvánt, akit sógora mutatott be
neki. A kezdeti szimpátiából hamarosan
házasság lett és 1943 decemberében megszületett leányuk, Julianna. Férjét elvitték
a frontra, így magára maradt kislányával.
Kezdetben a Munkás utcában laktak az
anyósánál, a kamrában, majd saját otthonuk lett. Ahogy Juliska néni fogalmazott,
Pista férje szeretett „iddogálni”, aminek
az egyik legsúlyosabb következménye az
volt, hogy el kellett hagyniuk a házukat,
így második gyermekük, István istállóba
született, az ’56-os szabadságharc előtti évben. Juliska néni azonban elég erős
asszony volt már akkor is, és kemény
munkával talpra állt, hogy tisztességgel
felnevelhesse gyermekeit. Sajnos születésnapján lánya már nem érhette meg, de a
fia és lányának gyermekei büszkén ölelték
a Mamit. Fiúunokája révén dédunokái, a
23 éves Borcsika és 21 éves Kornél Juliska
néni reménységei.
Az egyik legkülönlegesebb ajándékot
„fogadott fiától”, Dudás József barátjától
kapta, aki Juliska néni, vagy ahogy az otthon lakói és dolgozói hívják, Maminak írt
köszöntőt: „E hosszú és tartalmas életben
volt részed jóban, rosszban, örömben és
bánatban. Megküzdöttél az élet nehézségeivel, válladra nehezedő évek terheivel.
Bíztál Istenben, bíztál szebb jövőben, és a
bizalomból valóság lett. Isten adta neked e
hosszú életet, és hozzá a szerető családot,
erőt, egészséget… Kívánjuk neked, hogy
még sokáig élvezd a hosszú, boldog életet!”

esztétikusabbá teszik a külső környezetet,
a piactér, a csarnok és környezete minden
szempontból egy kulturált, komfortos és
modern városrész lesz. A beruházás nem
érinti az üzlethelyiségeket. Jelenleg a kiviteli tervek utolsó fázisában tart a projekt.
Az építkezés kezdetéig három hónap van
hátra, tehát minél hamarabb megoldást
kell találni az árusító helyek ideiglenes
áthelyezésére, mert a csarnok körülbelül
egy évig építési terültnek minősül majd,
tehát árusításra alkalmatlan lesz.
Szabó Tamás polgármester a jelenlé-

A Szent Ferenc Egyesített Szociális
Intézmény második legidősebb lakóját, Lakatos Istvánné Juliska néni köszöntésére gyűltek össze családtagok,
rokonok és barátok, az ünnepelt 95.
születésnapja alkalmából.
g. cs.

Elsőként Szatmári Antalné alpolgármester asszony köszöntötte Juliska nénit,
aki jó fizikai állapotban, állva fogadta a
gratulációkat. Könnyeivel küszködve,
elérzékenyülten vette át az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott
emléklapot és a virágcsokrot. Az otthon
dolgozóitól képes összeállítást kapott
ajándékba az itt töltött évek legszebb pillanataiból, amelynek lapozása megannyi
élményt idézett fel az elmúlt 95 évből.
Juliska néni 1923. január 19-én
született Jászberényben, hatgyermekes
család tagjaként, de később két fogadott
gyermekkel bővült a család. Kilenc éves
korában már cseléd volt, libapásztorkodott. A 3. elemi osztályt a peresi iskolában végezte, s kedves tanítójáról ma
is szép emlékeket őriz. Egykori iskolája
emlékhelyére még múlt évben is kilátogatott, a Peresi búcsúba.
S ha már búcsújárásról esett szó, egy
igen kedves történetét osztotta meg a jelenlévőkkel. Fiatalabb korában nagyon
sokat gyalogolt, akár egész napokon át,
de azt még ő sem gondolta, hogy 91 évesen is vállalkozik egy hosszú gyalogútra,
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a gyöngyösi autóbusz-állomástól egészen
a mátraverebélyi kegyhelyig. Az úton
egyetlen támasza a botja volt és irigylésre méltó, erős akaratereje. Az út végéhez
közeledve, egy autót intett le útbaigazításért. Az öltönyös autóvezető kiszállt és
illendően maga mellé invitálta a hátralévő rövid út megtételére az elfáradt idős
hölgyet. Juliska néni azonban ragaszko-

dott hozzá, hogy gyalog tegye meg az út
végét is Szentkútig. A jól öltözött úriember azonban csak szerette volna autóval
elvinni őt a célállomásig, s ezért illendően
be is mutatkozott: „Pócs János vagyok,
tisztelettel!” Így történt, hogy az utolsó
kilométereket mégis autóban utazva tette
meg a Szentkúti búcsúba.
Hosszan mesélt még gyalogútjairól –
melyeket főként a háború utáni években
tett meg Jászberényből Apátira és Nagykátára –, valamint országjáró utazásairól. So-
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Fűtéskorszerűsítés
a Szent István iskolában
Az idei fűtésszezonban már saját gázkazánjai biztosítják a Szent István iskola
épületeiben a meleget, így le tudtak
válni a szomszédos bölcsőde fűtőhálózatáról.
Jászberény Városi Önkormányzat a
Szent István Körúti Általános Iskola és
Speciális Szakiskola épületeiben energetikai korszerűsítést célzott meg. A felújítást egyrészt az elavult távfűtési rendszer
üzemelése során fellépő veszteségek magyarázták, másrészt a rendszer rugalmatlansága indokolta. A szakszerű műszaki
tervezést és előkészítést követően a kivitelezési munkálatok 2017. júliusban kezdődtek el.
Az átfogó korszerűsítés kapcsán a
főépületet és a melléképületet is leválasztották a távfűtési rendszerről. Teljesen
önálló gázellátó rendszer került kiépítésre, amely a földgázt hivatott szállítani a
korszerű 1 db 24 kW, illetve 2 db 85 kW
hőteljesítményű kondenzációs gázkazá-

nokhoz. A kondenzációs technológia alapján ezek a készülékek lényegesen kevesebb
energiát használnak fel egy fűtési idény
alatt, mint a hagyományos gázkészülékek.
A kivitelezés alatt nemcsak műszaki,
minőségi, beruházási és biztonsági szempontok jelentek meg, hanem Jászberény
Városi Önkormányzat külön igénye is,
miszerint a korszerűsítés műszaki átadásnak és a próbaüzemnek is mindenképpen
a fűtési idény megkezdése előtt kellett
lennie. Az összehangolt korszerűsítés az
időtervek szerint alakult, amelynek kapcsán már az első idei hűvösebb napokon
is üzembiztosan lehetett használni az új
fűtési rendszert.
A korszerűsítést támogató Jászberény
Városi Önkormányzat és Jászberényi Tankerületi Központ is bízik abban, hogy a
megvalósult energetikai korszerűsítés sok
éven keresztül hozzájárul a Szent István
Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola épületeiben dolgozó pedagógusok és
tanulók kellemes közérzetéhez.

A Parlamentben jártunk

2017 őszén az I. Jászsági Szakmaválasztó Kiállításon Pócs János országgyűlési képviselő parlamenti látogatást ajánlott fel a Jászberényi járáshoz
tartozó iskolák egy hetedikes osztályának. Nagyon örültünk, amikor a
sorsolás nyertese a Szent István Sport
Általános Iskola és Gimnázium 7. c
osztálya lett, s így 2018. január 15-én
az iskola tanulói megtekinthették az
Országházat.

Képviselő úrral a Parlament északi oldalán található, föld alá süllyesztett Látogatóközpontban találkoztunk,
majd elindultunk a Látogatóközpontot
az Országház épületével összekötő földalatti folyosó felé. A díszesen aranyozott
lépcsőházban több, mint 130 lépcsőfokon jutottunk fel a szobrokkal és színes
üvegablakokkal szegélyezett, díszfestéssel
gazdagon borított főemeletig. A díszlépcsőház megtekintésekor megtudtuk,
hogy a vörös színű szőnyeggel borított,
96 fokból álló lépcsősor a főbejárattól a
kupolacsarnokig vezet. Két nagyobb és
egy kisebb falfestmény tekinthető meg
a mennyezetén, melyek Lotz Károly festőművész munkái. A helyiség ékessége
a Hollandiából származó nyolc darab,
egyenként négy tonna súlyú gránitoszlop, amelyből összesen 12 darab található
a világon. A két oldalon látható eredeti
díszes üvegablakok Róth Miksa műhelyének remekei.
Utunk ezután a kupolacsarnokba
vezetett. 2000. január 1. óta őrzik itt a
magyar Szent Koronát és a koronázási

jelvényeket, amelyre 0 - 24 órában koronaőrök vigyáznak. Szerencsések voltunk,
mert pontosan 12 óra volt, így megnézhettünk egy őrségváltást is. A kupolacsarnokból az ülésterembe mentünk,
ahol a főfalon Magyarország uralkodócsaládjainak festett címerei láthatók. Az
ülésteremben képviselő úr köszöntötte a
csoportot, s rövid beszámolóján keresztül bepillantást nyerhettünk képviselői
munkájába, elért kiemelkedő sikereibe.
A sétát a látogatóközpont kiállító
helységében zártuk, ahol Parlamentünk
építésének történetét, kivitelezésének
menetét, a pályázatra beérkező látványterveket nézhettük meg 3D-s videókon.
Akik nem lehettek velünk, és tehetik, feltétlenül menjenek el a szép élményeket,
és komoly ismereteket nyújtó parlamenti
sétára.
Diákjaink nevében köszönöm Pócs
János képviselő úrnak, hogy lehetővé tette számunka a Parlament meglátogatását.
Pomázi Imréné
intézményvezető

Bercsényisek Olaszországban

Az Erasmus+ Program keretében a JÁI
Bercsényi Miklós Általános Iskolai
Tagintézménye részt vesz egy kétéves
együttműködési programban, melynek
első találkozója az olaszországi Vasto
városában került megrendezésre 2017.
december 11. és 15. között. A projekt
mottója „Math Has Never Been Such
Fun!”, azaz a "Matematika még soha
nem volt ilyen szórakoztató!”
A program keretében öt diák és három pedagógus utazhatott a festői szépségű, olasz tengerparti városba. Az ott
eltöltött néhány nap során részt vettünk
különféle programokon: kirándulás,
városnézés, megismerkedtünk az olasz
konyha ízeivel, kapcsolatokat építettünk
a helyi iskola tanulóival és dolgozóival,
valamint a projektben részt vevő török,
bolgár és lengyel csoportokkal. Természetesen a projekt tartalmi részét is átbeszél-

tük, egyeztettük a következő találkozók
időpontjait, kiosztottuk az addig is elvégzendő feladatokat. A hét mediterrán
hangulatát meghatározta a közös játék
öröme és az egymástól tanulás varázsa.
Oldal Attila 7.a osztályos tanulónk így
foglalta össze a találkozó lényegét: „Ezen
a kiránduláson megismertem más népeket és szokásokat. Rájöttem, hogy ennek
az utazásnak a barátkozás és a nemzetközi
együttműködés volt a célja!”
A következő találkozóra Lengyelországban kerül majd sor, ahová újabb kollégák és tanulók utazhatnak el februárban.
Május végén pedig iskolánk látja vendégül
a program résztvevőit. Nagy izgalommal
várjuk a folytatást, melynek tapasztalatairól természetesen beszámolunk.
A találkozó résztvevői a Bercsényiből:
Fehér Éva, Tóth Laura, Kiss Attila tanárok
és Kátai Anita, Kiss Virág, Kálmán Levente,
Gedei Bence, Oldal Attila tanulók.

A menedzser
bál titka

 folytatás az 1. oldalról
Nem volt könnyű dolguk, mert Dézsi Zoltán, az est moderátora az év egyik
legfontosabb eseményének nevezte a
bált – és egész este ehhez is tartotta magát –, felütésként pedig Fucsovics Marci
Ausztrál Open-es szereplését idézte fel,
aki akkor még a Federer elleni meccs
előtt állt. Rédei István évről évre néhány mondatban összegzi a Menedzser
Klub Egyesület elmúlt 365 napját. Ezúttal a tavalyi gazdasági konferencia sikerére volt legbüszkébb. A konferencia
egyik látványos eredménye a 32-es út
Jászberény és Jászfényszaru közötti szakaszának átépítése mellé felsorakozó vállalkozók és a miniszter pozitív hozzáállása volt.
A konferencia az egyetem Jászberényi Campusán zajlott, ami több mint
jelképes. A rektor a Jászság és egyeteme
történelmi kapcsolódásáról, előnyösebb
és hátrányosabb időszakairól emlékezett meg, majd egy filozófikus történettel szolgált a jelenlévőknek. Egy tudós
vacsoravendégét igencsak megváratta. Többször benézett hozzá, biztosítva,
hogy már mindjárt kész. Egy idő után
azonban a vendégnek elfogyott a türelme, és már az ajtóban járt, amikor házigazdája megérkezett a levessel. A bos�szúság elszállt, a vendég igen elégedett
lett, és tudakolta, mi a finom leves titka? A tudós azt válaszolta, hogy az idő.
Mindennek a titka az idő!
A bál vendégeinek tetszett az adoma,
de nem kellett ennyit várniuk a vacsorára. Az Innoven Kft. nagyon gyorsan az
asztalokra varázsolta a füstölt libamellet, majd a whiskey-s szósszal lakkozott
sertésszüzet gyömbéres karottával, végül a bazsalikomos barackhabbal töltött
csokoládékehelyt. Közben már bemelegített a Soundwitch együttes és egész
este bírták a tempót. Mikor kellett halkabbak voltak, ha táncra került sor, sodróbbak és lassúbbak váltakozva. Jó zenét
csináltak!
Ami a szervezett programokat illeti, a folyosón ki volt állítva Osztrovszki
Ildikó olimpiai ezüstérmes zöldség- és
gyümölcsfaragó látványos kollekciója.
Dézsi Zoli érdekfeszítő interjút készített eme különös foglalatosság hátteréről, apró titkairól. Saját megfogalmazása szerint a szép dalok nagykövete Malek
Andrea, akinek kis híján veszélybe került
a fellépése. De Sas István néhány évtizedes gyakorlattal nem ismert lehetetlent a
technikai akadályok elhárítása terén. Így
hallhattunk dalt a 66-os (amerikai) útról,
elhangzott a Mambo Italiano, közben átvezető sztorikat mondott testvére amerikai költözéséről, majd Koltai Róbert daláról, a Nagy utazásról, amit a művésznő
első alkalommal kazettáról hallott egy
Trabant személygépkocsiban.
Volt természetesen éjféli koccintás
pezsgővel, hozzáillő lazacos palacsinta, a
tombolán is sokan nyertek, és annak bevétele is jó helyre került, a 250.000 forinttal ezúttal az EKE Jászberényi Campusát támogatták. Dr. Varró Bernadett
főigazgató megköszönve a támogatást,
ám annál is fontosabbnak tartotta a Menedzser Klub és a város patronálását,
mert így tudják, hogy értelme van annak,
amit az elmúlt 100 évben és remélhetőleg
a következő sok száz évben tesznek.
Volt bőven tánc, kisebb-nagyobb
csoportokban folyamatosan fényképezte Baráth Károly fényképészmester a
vendégeket, akik jól mulattak, sokat beszélgettek, és tanúi lehettek egy jelentős
bejelentésnek. Szabó Tamás polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő
először itt tett említést Jászberény megyei jogú várossá válásának lehetséges
útjáról, folyamatáról. De erről vezető
anyagunkban írunk.
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Érdekes film ismeretlen témáról A hivatás kapujában
Magánvetítés keretében láthatta a közönség Egy Banksy festmény kálváriája
(Saving Banksy) című amerikai dokumentumfilmet január 12-én este a Főnix
Fészek Műhelyházban. Az alkotás forgatókönyvírója és producere a magyar
származású Boros Éva, egy számunkra
szinte ismeretlen témát dolgozott fel.
demeter
Bansky neve lehet, hogy nem ismerős, de alkotásait már bizonyosan láthattad valamilyen felületen, – legalább is
neten, – politikai és társadalmi mondanivalójú művészi kommentárjai a világ különböző városainak utcáit, falait, hídjait
díszítik. A brit graffiti-művész, politikai
aktivista, - akinek a személyazonossága

ismeretlen, szatirikus utcai művészete és
felforgató epigrammái a fekete humort
keverik a graffitival, aki jellegzetes stencilezett technikával alkot.
A filmbemutatón Boros Éva nem
tudott megjelenni, helyette édesapja Dr.
Boros László biokémikus, akinek kutatásairól nemrég hallhattunk a Főnixben,
elmondott néhány „műhelytitkot” lánya
alkotásáról.
2010 áprilisában Banksy, San Franciscóban hagyta patkány védjegyét és ez
cselekmény okozza az események láncolatát. A film Banksy műveinek illetéktelen eladóit állítja középpontjában, az
utcai grafitti művészet és a nyerészkedés
egymásnak ellentmondó filozófiáját
vizsgálva. Van egy grafitti művész, aki
engedély nélkül fest mások falára, ezt a

Kihívások óceánján

Ki ne emlékezne Rakonczay Gáborra,
aki a világon elsőként szelte át kenuval az Atlanti-óceánt, hiszen kalandjáról, rejtélyes eltűnéséről, majd megmeneküléséről akkoriban nap mint
nap tudósított a sajtó. Múlt kedden
a Bakancslista programsorozat vendégeként erről az ominózus útjáról is
mesélt a Déryné Rendezvényház közönségének.
k. m.
Sok más kalandorhoz hasonlóan
Gábor is egy gyermekkori álmát váltotta valóra, amikor evezőssel nekivágott
a nagyvíznek. Elsőként akkori párjával,
későbbi feleségével, Viktóriával határozták el, hogy a tettek mezejére, – ami az
ő esetükben az óceán vizét jelentette –,
lépnek, vagyis inkább eveznek. Mindenféle vízi jártasság, előképzettség nélkül
csupán építészi és formatervezői tanulmányaikra hagyatkozva megépítették a
Tűzhangya névre hallgató evezős hajót,
amit Portugália partjainál vízre bocsátottak. Mint a beszámolóból megtudtuk
a kikötő igazgatója csak hajnalra adott
ki indulási engedélyt, abban remény-

ben, hogy akkor csak kevesen lehetnek
tanúi az esztelenségnek ítélt akciónak.
Mindemellett lelkükre kötötte, hogy
lehetőleg a part húsz kilométerének elhagyásán túl vesszenek a tengerbe, mert
akkor már az nem az ő fennhatósága alá
tartozik. A tanácsokat megfogadva elindultak, s bár majdnem ki kellett őket
menteni a többméteres hullámok közül,
nem adták fel és a Tűzhangya ötvenegy
nap alatt átjutott a túlpartra.
A kaland annyira jól sikerült, hogy
Gábor nem tudott túl sok ideig szárazföldön maradni, elhatározta, hogy
egyedül vág neki az óceánnak, méghozzá kenuval. Ismét épített egy hajót,
amit ezúttal Vitéz névre keresztelt, s
2012. január 25-én elindult a sokak
által őrültségnek titulált kirándulásra.
Élelmiszerekkel megrakodva, felkészülve a napi négy óra alvás, négy óra evezés
életritmusára a lélekvesztőben Gábor ismét az óceán meghódítására indult. Az
út során azonban kiderült, hogy a víz
az úr. A 33. napon viharba került hajó
felborult s a kapitánynak csak tengeri
tapasztalata és a gondviselés szerencsés
együttállásával sikerült megmenekülni
a hullámsírtól. Felszerelése, navigációja, kommunikációs eszközei eláztak,
ezért megérkezéséig eltűntnek nyilvánították. A 77. napon végre mégis elérte
a karibi partokat, ahol, mint mesélte a
zöld kétszer zöldebb. Első útja a helyi
italmérésbe vezetett, ahová már az oda
úton sem volt képes saját lábán eljutni,
mert a hosszú ideig tartó ülés után nem
működtek a végtagjai.
Rakonczay Gábor háta mögött
immár hat óceán-átkelés van, melyekről könyveiben számol be. Jelenleg egy
Nagy-Britanniát megkerülő evezős versenyre készül, amely a legkeményebb
kihívásnak számít a kategóriában. Mint
elmondta mindig újabb célt tűz ki maga
elé, ahol valójában saját magát kell legyőznie. Ahogy fogalmazott; az óceán
olyan, mint a tükör, ahol saját magával
találkozik a hódító.

hatóságok vandalizmusnak minősítik
és üldözik érte. A város, vagy a felület
tulajdonosa lefesti az alkotást, ez benne
van a graffitizés filozófiájában. Ám élelmes műkereskedők eltávolítják, ráteszik a
kezüket a műre, és dollár milliókért árusítják azokat. Úgy, hogy annak alkotója
nem ezzel a céllal készítette a grafittijét és
persze anyagilag sem részesül az üzletből.
A film idáig két díjat nyert filmfesztiválokon, az egyik ezek közül a Hollywood Filmfesztivál, ahol a legjobb innovatív dokumentum alkotás díját nyerte
el. A szakmai zsűri ezt a független filmipar Oscar-díjának tekinti és nyitva áll az
út akár egy igazi arany szobrocska felé is.
Itthon az Uránia Mozi fogja forgalmazni, ha alkalma nyílik, nézze meg érdemes!

Párizsi
kalandok

szabó

Teltházas hétvégét zárt a jászárokszállási Görbe János Színkör a Lehel-FilmSzínházban, ahol Kikapós patikárius
című komédiájuk két egymás utáni
nap is osztatlan sikert aratott.
kazsimér
Az amatőr társulat huszonegyedik
alkalommal adott elő új darabot, ezúttal Leon Gandillot: A kikapós patikárius
fordulatos történetét. Szép nők, Párizs,
hűtlenség, csábítás, félreértések sorozata,
dallamos zenék és komikus tánc.
A történet szerint a mulatozást kicsit
sem megvető gyógyszerész – Fourageot leányának olyan férjet kíván szerezni, aki
szöges ellentéte saját személyiségének.
Tehát hűséges, komoly, nem csapongó és
pénzét nem könnyűvérű nőcskékbe fektető mintaházastársat. Eme különleges jelöltet véletlenül titkárában, Ferdinándban
fedezi fel és látatlanban nyomban oda is
ígéri neki nevelőintézetben tartózkodó leánya kezét. A titkár jó adag félreértést követően szerencsésen kikecmereg kalandjaiból
és végül elnyeri szerelme kezét.
A közkedvelt társulat őszinte, humoros játékával állandó derültségben tartotta a közönséget, akik jó hangulatban,
kellemes élményekkel távoztak a pótszékekkel telezsúfolt színházteremből.

Autószerelőt és
Családias légkörű vállalkozásunkhoz

műanyagüzemi operátorokat
keresünk
3 műszakos munkarendbe, kiemelt bérezéssel
Jászberény és vonzáskörzetéből.

Jászberényiek előnyben.
Teljes munkaidős fizetés: 210 000 Ft/month

Elvárás: ● minimum 1 év ● jó kézügyesség
5100 Jászberény, Felsőmező utca Tel.: 30/411-6497

Pályaorientációs napot tartott a Lehel Vezér Gimnázium január 22-én,
hétfő délelőtt. A 250. jubileumi tanév keretében megvalósuló rendezvényen az iskola tanulói különböző
szakirányokba nyerhettek mélyebb
betekintést, miközben kérdezhettek
a meghívott előadóktól, egyetemi tanároktól.

mezőgazdasági
gépszerelőt
felveszünk.
Érd.: 06-30/638-0715

Raktárost és
targoncást

felveszünk.
Érd.: 06-30/499-6819
Szállás szükség esetén
a munkakörökhöz biztosított.

A Lehel Vezér Gimnázium évek óta
programokkal, tanácsadásokkal segíti
a diákokat a pályaválasztásban. Ez alkalommal számos szervezet – többek
között a Diákhitel Központ, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
a Hadkiegészítő Parancsnokság – valamint egyetemi oktatók, volt diákok
és karrier tanácsadók látogattak el az
iskolába.
A tanulók betekintést nyerhettek
a reál-, illetve a humán szakterületekbe, valamint nyelvtudásukat is tesztelhették. Közel negyven tanuló írt próbanyelvvizsgát, melyet az Eszterházy
Károly Egyetem biztosított számukra.
A diákok tájékozódhattak egyenesen
a Jászság legnagyobb cégeitől. A Samsung munkatársai előadásukon tanácsot adtak az önéletrajzíráshoz, illetve
az állásinterjún való sikeres szereplés
fortélyait is megosztották a tanulókkal. A tornateremben az EKE „Varázstorony” programján érdekes kísérleti
bemutatókon át a kémia-fizika szerelmesei találhatták meg a kedvükre való
foglalkozást.

A Logiscool a számítástechnikát
népszerűsítette a felső tagozat körében,
hiszen egyre nagyobb teret kap a robotika, informatika szakirány a munkaerőpiacon.
A kisebbek számos helyi munkahelyet felkeresve tájékozódtak a cégekről,
majd a tanterembe visszaérve egymás
között is megosztották a tapasztalataikat. Rédei Tamás a gimnázium egykori
diákja vegyészmérnök szakon a tanul
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Előadása után
elmondta, hogy szerinte kevesen válasszák ezt a szakot, épp ezért szeretné
népszerűsíteni a továbbtanulók körében.
– Nekem az a tapasztalatom, hogy
kevesen jelentkeznek ilyen területre, ha
mégis akkor sokan nem is végzik el. Ennek az oka az lehet, hogy felvételi előtt
nem tudják mire jelentkeznek, hol helyezkedhetnek el vagy milyen munkakörben. Szerintem ezért is fontosak a
pályaorientációs napok, hogy tudjanak
kérdezni, belelássanak a kiszemelt szakirányba vagy a későbbi munkakörbe –
részletezte az előadó.
Kecskés Erzsébet tanárnő elmondta, hogy a pályaorientációs nap gazdag
programjának lebonyolítása igazi csapatépítő tréning volt a gimnázium tantestületének, hiszen pontos menetrend
szerint kellett együttműködniük a lebonyolításban. A rendezvény kifejezetten jól sikerült, a hasznos tapasztaltok
mellett közösségi élményt is jelentett
diákoknak, tanároknak, a pedagógiai
munkát segítőknek egyaránt.

Ajánló

2018. január 25.

A Jászság Rózsájának emlékére

Egy évvel ezelőtt köszönt el végleg
szeretett szülőföldjétől Szalkári Rózsa festőművész, becenevén a Jászság
Rózsája. Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján rá emlékeztünk a Városi
Könyvtár galériájában, ahol a jeles napon délután fél öt órai kezdettel műveiből nyílt kiállítás.
kárpáti

Az ünnepséget Erdei Gábor műsorvezető szavai nyitották, aki rendhagyó
beszédében büszkén mesélte, hogy barátságot ápolt a művésznővel, akivel
mindig jó volt beszélgetni, akit öröm
volt hallgatni. Felidézte az együtt töltött perceket, ahol a munka mellett
mindig jutott idő a barátságra, aminek
ékes bizonyítéka az a csendélet, amelyet
Rózsa a műsorvezető számára festett. Jókedvre derítette a hallgatóságot a történet, amelyben Erdei Gábor felidézte az
ajándékba kapott festmény átvételének
pillanatait, hiszen a csomagolás lefejtését követően kiderült, két szépen megtermett káposztát ábrázol a festmény,
melynek alkotása közben a művésznő
saját bevallása szerint végig tévés barátjára gondolt.
Szalkári Rózsa élettörténetét Hortiné
dr. Bathó Edit múzeumigazgató asszony
tárta a hallgatóság elé. A Jászapátin
született művész a Jászság képzőművészetének meghatározó alakja, aki tehetségét az alkotás mellett az oktatásban is
kamatoztatta. Közösségépítő munkája
szintén kiemelkedő volt. 1995-ben, a
jászkun redemptio 250. évfordulójának
évében, Budapesten megalapította a Jász
Alkotók Körét, abból a célból, hogy a
Jászságból elszármazott művészeket egy

közösségbe összefogja.
A csoport sikeres működésnek köszönhetően tavaly nyílott a JAK hatvannyolcadik kiállítása. Szintén Szalkári
Rózsa nevéhez köthető a Jászapáti Művésztelep létrehozása, amely minden év
júliusában két hétre alkotással töltött
találkozási pontot kínál a Jászság festőinek. Az istenáldotta szervezőképességgel rendelkező művésznő nyugdíjazását
követően élénken bekapcsolódott szülővárosa kulturális életébe, mindemellett
fáradhatatlanul és jókedvvel alkotott.
Élete alkonyán betegsége megakadályozta abban, hogy dolgozzon, s nyolcvanadik születésnapja után néhány hónappal végleg kihullott kezéből az ecset.
Tavaly februárban kísértük utolsó útjára
szülőföldje temetőjében.
Realista látásmóddal, többféle technikával készült művei fő motívumai
a tájképek, a csendéletek, kiemelten a
virágábrázolások. A könyvtárban nyílt

emlékkiállításon munkásságának kicsiny
részlete látható, mely azonban átfogó
képet ad művészetéből. A pályája elején
alkotott népies témájú képek gyermekkori emlékekből táplálkoznak. A realista
módon megörökített városképek Rózsa
sajátos látásmódján keresztül tárja elénk
a településeket. Tájképein a magyar táj
nyugalmat közvetítő szépségei tárulnak
föl. Csendéleteiben a mesterségesen
megkomponált valóság köszön vissza.
Legkedvesebb témájában, a virágábrázolásban annyi szeretet rejtőzik, ami híven
visszatükrözi Szalkári Rózsa kiegyensúlyozott, humanista lelkivilágát.
Dr. Bathó Edit életrajzi ismertetőjét, majd a képekre való hangolódást
egy rövidfilm megtekintése zárta, ahol
a művésznő hangja, tekintete és mosolya melengette fel a szíveket. A kiállítás
megtekintéséhez a szervező Jászkerület
Kft. a hangulathoz illó forró teát és harapnivalót kínált.

Kirobbanni kész világunk káosza

hétköznapi és emberi világ vízszintes
tengelyével. A koreográfia aprólékosan
kidolgozott, sokféle forrásból merítő
mozgásanyag. Egyetlen gesztus sem csak
önmagáért való, mintha minden egyes
mozdulatnak jelentése lenne. A táncosok
nagy koncentrációval és precizitással, sőt,
átéléssel közvetítették a koreográfiát. Míves, technikás gyakorlatok, hosszú vonalak keveredtek gyors forgásokkal és akár
egészen hétköznapi mozdulatokkal. Különösen a két női táncosnak jutott fontos
szerep, a férfiak ketten, kiegészítőik lehettek csak. Voltak mozdulatok, - például,
a többször visszatérő felfelé kapaszkodás,
- amelyek önmagukért beszéltek. A darab
zenéje is színesen sokféle, számtalan forrásból merített: a klasszikustól a keletin át
a modern elektronikáig, sőt a vízcseppek
hullásáig terjedt a skála.
A befogadó nézőknek úgy tűnt,
mintha minden mozdulat céllal történne meg, a végén mégsem vezetett az út
sehová. Ezért nekik csak az a lehetőség
marad, hogy a megértés kényszere nélkül elmerüljenek a sajátos táncnyelvben
és élvezzék a négy kiváló táncos magával
ragadó munkáját.

Táncszínházi előadást láthattak a nézők január 18-án a Főnix Fészek Műhelyházban. Pataky Klári társulatának
tagjai, Függőleges pillanat címmel, egy
kortárstánc-koreográfiát adtak elő.
duka
Kortárs táncszínházi előadás? Míg
valaki a lehetőség hallatára is fellelkesül,
addig mások csak a vállukat vonogatják,
pedig a Főnixben zseniális koreográfiák
láthatók, mégis foghíjasak a széksorok…
A kortárs táncot nehéz definiálni,
hiszen minden kortárs, ami ma születik. Talán úgy mondanám, hogy egy
olyan tánc, melyben nem csak a formák
a meghatározóak, hanem a természetes
mozgás, a mozdulatok kötései és annak
különböző dinamikái is.
Pataky Klári egyike azoknak a kortárstánc alkotóknak, aki kizárólag absztrakt mozgásanyagból építkezik. Munkái
a kortárstánc különleges színfoltjai, finom mozdulatai önmagukban lefordíthatatlan, mégis tűpontos lélekrezdülések.

Fotó: Szalai György
Legújabb koreográfiája egy pillanatba
sűríti bele kirobbanni kész világunk káoszát. A darab címét, - Függőleges pillanat, - a Nemes Nagy Ágnes: Gejzír című
versében található sorok ihlették. („Akkor kivágott. S ott maradt. Egy hosszú,
függőleges pillanat, gőzölgő jégmezőkbe
tűzve.”)
Számos vallásban és filozófiában,
a függőleges az isteni irány, szemben a

Főnix Fészek Műhelyház
Jászberény, Fürdő u. 4. ● www.malomszinhaz.hu

A gondnok

Mucsi Zoltán, Katona László,
Scherer Péter
január 31., szerda, 18.30 óra

Van egy alak, egy pofa, és egy pasas.

Autótolvajok

Zentai Magyar Kamaraszínház
február 8.,
csütörtök,
18.30 óra

Németh Ákos
vígjátékának
szereplői természetesen valódiak,
így a képzelet
szülötteivel való
bármely azonosságuk véletlen
egybeesés.

Szerelmem, Erdély

Rékasi Károly
február 14., szerda, 18.30 óra
Wass Albert-est

A kis herceg

Görbe Tükör Színi Társulat
február 15.,
csütörtök,
14.30 óra
„Sajnálom a
felnőtteket!
A legtöbbjük
elfelejtette,
milyen volt
gyermekként
örülni!”

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.
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.

www.jku.hu
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Programajánló
● Fókuszban az egészség
Január 25-én, csütörtökön 18 órakor dr. Molnár György holisztikus
orvos, GNM konzulens tart előadást a
félelem nélküli egészségvédelemről és
gyógyulásról a Déryné Rendezvényházban.
● Álom hava
Január 25-én, csütörtökön 18.30
órakor vetítik az Atilla nagy királyról
szóló Álom hava című filmet, ahol
Bicskei Zoltán rendező lesz az est vendége a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Baba-mama klub
Január 26-án, pénteken 10 órától
Jancsikné Nagy Tünde gyógytornász
tart előadást Mozgásfejlődés címmel a
Jászberényi Városi Könyvtárban.
● Műhelytitkaink
Január 27-én, szombaton 15 órakor
a Műhelytitkaink sorozat 14. részének
témája az olajpasztell technikája lesz,
melynek részeként Telek Béla művésztanár alkotásaiból nyílik kiállítás
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában.
● Társastánc vizsgabál
Január 27-én, szombaton 16 órakor
a Lehel-Melody TSE versenyzői tartanak bemutatót az Ifjúsági Házban.
● Közönségtalálkozó premier előtti
vetítéssel
Január 27-én, szombaton 18 órakor
Hegedűs D. Géza színész és Szász János rendező lesz a közönségtalálkozó
vendége a hentesről, az örömlányról
és a félszeműről szóló legújabb filmje
kapcsán a Lehel Film-Színházban.
● XXV. Alapítványi Bál
Január 27-én, szombaton 19 órakor
rendezik a Nagyboldogasszonyi iskola

alapítványi bálját az intézmény sportcsarnokában.
● A gondnok
Január 31-én, szerdán 18.30 órakor Mucsi Zoltán, Katona László és
Scherer Péter mutatják be A gondnok
című drámát a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Esküvőkiállítás
Február 3-án, szombaton 9 órától
16 óráig esküvőkiállítást szerveznek a
Sólyom Hotelben.
● Gazdabál
Február 3-án, szombaton 19 órakor
a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre
tartja bálját a Déryné Rendezvényházban.
● Méhészbál
Február 3-án, szombaton 19 órakor
veszi kezdetét a Szatmári László Jászsági Méhészegyesület bálja az Aranysas
Rendezvényházban.
● Salamon király szorong
Február 4-én, vasárnap 19 órakor
Romain Gary (Émile Ajar): Salamon
király szorong című darabját mutatják
be a Lehel Film-Színházban. Színészek: Hernádi Judit, Jordán Tamás,
Mohai Tamás és Sipos Vera.
● Super Bowl élő közvetítés
Február 4-én, vasárnap 23 órától a
Vikings új stadionjából élőben közvetítik az amerikai futball döntőjét
a Lehel Film-Színházban. A belépés
díjtalan.
● Autótolvajok
Február 8-án, csütörtökön 18.30
órakor a Zentai Magyar Kamaraszínház mutatja be Autótolvajok című
darabját a Főnix Fészek Műhelyház
színpadán.

Kultúránkban él identitásunk

A Magyar Kultúra Napjának méltó
köszöntője volt a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, akiknek tagjai Dobszay
Péter karnagy vezetésével magyar zeneszerzők műveiből összeállított remek koncerttel örvendeztették meg
a Déryné Rendezvényház közönségét
hétfő este.
k. m.
A rendezvényen megjelenteket, –
köztük Szatmári Antalné alpolgármestert, Bohárné Bathó Rozália képviselőt,
dr. Gócza Tamást, a kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatal vezető-helyettesét, Bolla János emeritus jászkapitányt és feleségét, – az est háziasszonya
Suhaj Csilla Tünde köszöntötte.
A műsorvezető emlékeztetett, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le nemzeti imádságunkat, a
Himnuszt, s a rendszerváltás óta ennek
apropóján ünnepeljük kultúránkban
rejlő magyarságunkat, erősítjük identitásunkat.
Az ünnep nyitóbeszédét a város nevében Szatmári Antalné prezentálta. Az
alpolgármester asszony hangsúlyozta,
hogy a Himnusz megszületése óta ös�szefűzi a magyarságot itt a Kárpáti-medencében és szerte a világon. Ez a nap

alkalmat ad megállni egy pillanatra,
hogy nemzeti hagyományainkra, művészeti rendezvényeinkre összpontosítsunk. „Nemzeti, városi közösségünk
annyit ér az utódok szemében, amen�nyit hozzáteszünk a magunk korszakához. Életünket az minősíti, amit létrehozunk, amit magunk után hagyunk.”
A szónok kiemelte, Jászberényben a
rendszerváltás óta rendkívül sok egylet,
közintézmény, művészeti csoport, civil
szervezet alakult, kulturális esemény
jött létre, ami talán azt jelenti, nyomot hagyunk magunk után. A nemzeti
kultúra ügye önazonosságunk egyik
legfontosabb tartópillére, amelyet a jövőben is támogatni fog a város.
A koncert Erkel Ferenc Hunyadi
– Nyitányával kezdődött, majd Bartók, Liszt és Kodály remekművei csendültek fel. A műsorvezető az elhangzó
művek mellé a kor társadalmi, politikai
összetételéről rajzolt verbális képekkel
egészítette ki a zeneműveket. Bartóktól a Román népi táncok, Liszttől a
II. Magyar rapszódia, Kodálytól Háry
– Toborzó, Intermezzo, Erkeltől Bánk
bán – Hazám hazám hangzottak el,
majd végezetül a Hunyadi Lászlóból a
Palotás zárta a műsort. A termet zsúfolásig betöltő közönség kitörő tapssal
hálálta meg a nagyszerű élményt.
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Sűrű hópelyhek táncolnak az égben
Csütörtöktől közepesen felhős lesz
az ég, helyenként tartós ködfoltok is
kialakulhatnak. A hőmérséklet napközben 3-5 fok körül alakul, éjszaka
pedig fagyra kell számítani. Hétvégére csapadék nem várható, jövő héttől
pedig még inkább enyhülni fog az idő.
Január 25-e Pálforduló napja.
Azt tartják, az aznapi időjáráshoz hasonló lesz a következő negyven napig.
Általános hiedelem szerint Pál fordulásakor a tél ellenkezőjére fordul, vagy
jégtörő, vagy jégcsináló lesz.

Gyógyszertárak
január 25. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

január 26. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

január 31. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

január 27. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

február 1. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

január 28. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 2. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 29. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

február 3. szombat
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

január 30. kedd
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

február 4. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
január 20. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
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: 06-80/300300; 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: 0657/415-132; 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: +3680/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben:
+36-40/180-124 Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8-16 óra között, 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.

● virágpor
● méhpempő

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

Jászkürt

Aranyérmesek a floorballos diákok
Még 2017 végén hírt adtunk arról, hogy
Jászberényt a Szent István Sport Ált. Iskola és Gimnázium, valamint a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola diákjai képviselhetik az Floorball
diákolimpiai országos döntőjében.

Egészségügyi ügyeletek

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya

2018. január 25.

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
/Csomor Családi
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Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő 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 − minden csütörtökön.

Nos, a döntő kétnapos volt Komáromban, a Városi Sportcsarnokban,
ami a Magyar Diáksport Szövetség és
a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület közös
szervezésében zajlott. A rendezvényen
összesen 303 csapat vett részt, köztük
a két jászberényi tanintézmények három diákcsapatával, akik január 21én vettek részt két korcsoportban. A
Szent István Sport Általános Iskola II.

Készülődnek
a focisták
Két hete kezdték el az alapozást a játékosok, sőt már edzőmérkőzést is játszottak.
á. t.
Január második hete óta, Arany László vezetőedző és Deszatnik Péter pályaedző irányítása mellett 29 fő kezdte el az
edzéseket.
- Az eltelt két hét alatt mintegy 100110 kilométer van a játékosok háta mögött, tehát belekezdtünk a munkába.
Mint azt elnökünk, dr. Gottdiener Lajos
is nyilatkozta, megpróbáljuk játékoskeretünket erősíteni. Farkas János a gólerős
csatár visszatér sikerei színhelyére, akitől
nagyon sokat várunk. Másokat is tesztelünk, és ami nagyon fontos számunkra, az utánpótlásban szereplő fiatalokra
továbbra is számítunk. Ősszel már néhányan pályára is léptek, sőt gólt is szereztek. Rajtuk kívül Borics Levente, Kátai
Ádám, Papp Patrik és Szabó Ádám készül
velünk. – mondta el a Jánoshida elleni
edzőmérkőzés előtt Arany László.
Ami a felkészülési mérkőzést illeti, az
alábbi játékosok léptek pályára a megyei
I. osztály 2. helyezettje, Jánoshida ellen:
Menczeles – László (Galambos), Szabó
T., Fejes (Al Hussein), Hozogány – Ludasi – Vágner A., Prágai, Nagy II. R. –
Lukács (Borics), Bálint.
Arany László főleg az új játékosok
mozgását figyelte. Közülük Vágner és
Prágai gólt is szerzett és 10-1-re nyert a
JFC. Január 24-én Szolnokon, 26-án
Gyöngyösön játszanak. Január 31-én,
szerdán pedig Nagykáta lesz az edzőpartner Jászberényben.

kcs. csapata kitűnően szerepelt, hiszen
diákolimpiai bajnokok lettek. A győztes csapat tagjai: Csányi Kristóf, Mustó

Gergő, Lukáts Zsombor, Bojtos Levente,
Sipos Máté, felkészítő: Szöllősiné Kárpáti Ágnes.

Országos döntőbe jutott a Bercsényi

Január 13-án rendezték Püspökladányban az országos területi elődöntőt,
ahol érdekelt volt a jászberényi iskola is
mindkét nemben. 7-7 csapat küzdött az
érmekért, a bercsényis fiúk a csoportjukban 5:2-re verték Hajdúszoboszlót,
majd 7:0-ra Karcagot és így csoportel-

ladányi Erőss Iskola csapata ellen, azután
- már továbbjutóként - kikaptak 5:2-re a
szintén püspökladányi Petritelepi Iskola csapatától. A keresztjátékban viszont
hatalmas mérkőzésen óriási csatában
verték 4:3-ra a Földes csapatát, így a
fiúk mellett ők is döntőt játszhattak. A
döntőt pedig csak úgy, mint a fiúk szintén simán 7:0-ra nyerték meg a karcagi
Győrffy Iskola csapata ellen, így a fiúk
után a lányok is aranyéremnek örülhettek és természetesen résztvevői lesznek a
Miskolcon megrendezésre kerülő országos diákolimpiai döntőnek.

sőként a Báránd ellen játszhattak a döntőbe jutásért. Ezt a meccset is sikerrel
vették (5:2), így a tavalyi év után újra
döntőt vívhattak. Ez a meccs még simább volt mint az elődöntő, a Beret�tyóújfalut győzték le úgy, hogy mind a
7 súlycsoportot megnyerték, így méltán
kerülhetett a fiúk nyakába az aranyérem.
A lányok sem akartak elmaradni a
fiúktól, ők is nekiveselkedtek ellenfeleiknek. A csoportban előbb 5:2-re verték
Berettyóújfalut, majd óriási meccsen
2:3-ról 4:3-ra fordítva nyertek a püspök-

A lánycsapat tagjai: Busai Bori, Gulyás Flóra, Öztürk Aisa, Hajdú Petra,
Kozma Laura, Szabó Kitti, Vas Rebeka,
Lukács Luca, Benke Csilla.
A fiúcsapat tagjai: Orosz Marcell,
Sárközi Olivér, Ruskó Milán, Széles Dávid, Palotai Zsombor, Muhari Zalán,
Gál Kristóf, Farkas Dániel, Turjányi
Márk, Baranyi Kristóf, Strunga József,
Kökény Brendon, Balogh Donát, Vízi
Kornél, Nagy Levente, Sárközi Csaba,
Nagy Mátyás.
Testnevelő, felkészítő: Kiss Attila

A tavalyi sikeres szereplés után ismét
bejutott az országos diákolimpiai
döntőbe a JÁI Bercsényi Miklós Általános Iskolai Tagintézményének II.
korcsoportos grundbirkózó fiú - és
lánycsapata is.

Jobb volt az UTE
Január 19-én, pénteken este a Bercsényi úti játékcsarnokban játszotta az év
első hazai mérkőzését Jászberény női
röplabdacsapata az Extraligában.
ács
Az érdeklődők az elején igen izgalmas, fordulatos mérkőzést láthattak,
azonban a végén a vendégszurkolók
ünnepelhették csapatukat. Már az első
szettben jelezték a fővárosiak, hogy
nagyon komolyan készültek a berényi
összecsapásra. Gyorsan 3-4 pontos
előnyre tettek szert, majd ennél is nagyobb különbséggel, 17-25-el cseréltek
térfelet. A második szettre lányaink remek játékkal, 5-1-es vezetéssel kezdtek.
Az újpestiek később aztán felzárkóztak
egy pontra is, ám Miklai Zsanett vezérletével és remek ütéseinek köszönhetően
fokozva az iramot 25-19-re megnyerve
a 2. szettet, kiegyenlítettek a berényiek.
A 3. etapot lendületesebben kezdték lányaink, ezúttal 6-1-el indítottak. Főleg

Fotó: Gémesi Balázs
Yana Shevchuk leütései találtak célba. A
JRK új igazolása, a Puerto Ricó-i válogatott Genesis Miranda is ponttal mutatkozott be új csapatában. A fővárosiak
azonban nem szeppentek meg, sőt ös�szeszedték magukat és 17-nél utolérték
Deme Gábor tanítványait, aki hiába kérte magához lányait, a vendégek megfordították az állását, így 2-1-es vezetésre
tettek szert. A megnyert játszma lendülete megmaradt a 4. szettre is az Újpestieknél, ám Bleicher Nóráék 11-11-nél
beérték őket. Innentől kezdve azonban

megtorpantak, amit a fővárosiak könyörtelenül kihasználtak és behúzva a
4. játszmát megnyerték a mérkőzést is.
Jászberény Volleyball Team-UTE 1-3
JVT: Miklai Zsanett, Borsos Lili,
Bleicher Nóra, Yana Shevchuk, Pintér
Andrea, Alina Adamenya. Liberó: Lékó
Lilla. Csere: Bertók Bettina és Genesis
Miranda.
Február 1-én, csütörtökön Kaposvárra utaznak a lányok, majd rá három napra, február 4-én vasárnap 18 órai kezdettel Nyíregyházát fogadják Jászberényben.

