Kilencven esztendő a
százéves házban

Nagy fejlesztések évei következnek
Szabó Tamás polgármester nyilatkozott
Jászberény idei, közel tízmilliárdos
mérlegfőösszegű költségvetéséről.
Interjú a 3. oldalon

Visszavágott a Vasas

Kis Józsefnét köszöntötte a város vezetése
kilencvenedik születésnapja alkalmából.
Írás a 6. oldalon

Mivel az előző meccset a berényi
röpis lányok nyerték, ismét a
sikerben bíztak, ám ezúttal hiába..
Tudósítás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 07. szám (XXX./07.)

Többet adtunk,
mint amit
ígértünk!

Újság

2018. február 15.

Jászberény város lapja

Nagyot lépett a Ferro-Press

Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán február 10-én
tíz órakor adták át a keresztféléves,
közoktatási vezető és pedagógus
szakvizsga szakirányú továbbképzési szak negyvenhat hallgatójának az
oklevelét.

Interaktív lakossági fórumot hirdettek
február 9-én a DMK Ifjúsági Házba,
melyen ezúttal nem csak a kormánypárt képviselője és városunk polgármestere, hanem a Sajtóklub műsorának ismert újságírói is részt vettek.

Kazsimér Nóra

munkatársunktól
A szép számban összegyűlt jászsági
választópolgárokat Szabó Tamás polgármester tájékoztatta arról, hogy egy
sorozat első állomása ez a jászberényi
esemény, mely alkalmat ad arra, hogy
rendezzük gondolatainkat és lehetőségünk szerint adjuk tovább azokat minél
szélesebb körben.
Szentesi Zöldi László újságíró, a magyar Demokrata főmunkatársa, az est
moderátora átadta a szót Pócs Jánosnak,
a Jászság országgyűlési képviselőjének,
aki a Fidesz-KDNP 2010 óta végzett
munkájának eredményeit foglalta ös�sze. Beszédében kitért többek között a
statisztikákra, melyek szerint az országos
átlag, azaz 60% fölött gondolták úgy az
emberek a közvéleménykutatás szerint,
hogy jobban mennek a dolgaik, mint
korábban, mely érték a Jászságban 73%.
folytatás a 4. oldalon 

Február 7-én, szerdán a Ferro-Press Kft. Laktanya utcai telephelyén Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át a cégvezető Birgés Tibornak az állam
490 millió forintos vissza nem térítendő támogatását dokumentáló okiratot.
halász-kárpáti
A mintegy ezer dolgozót foglalkoztató vállalat 1,8 milliárd forintból bővíti termelési kapacitását infrastrukturális, illetve technológiai fejlesztésekkel.
A beruházás keretében 11.500 négyzet-

méteres raktárcsarnok épült, valamint
modern lemezmegmunkáló gépeket
szereztek be. A továbbiakban bővítik a
gyártóbázist, robotokat és korszerű mérőeszközöket szándékoznak vásárolni.
Az ünnepségen jelen volt Szabó Tamás polgármester, Pócs János, a Jászság or-

Öröm a lélek mélyéről

Békési Péter ceremóniamester köszöntötte a jászberényi Nagyboldogasszony
Főplébánia XVII. Jótékonysági Keresztény Bál vendégeit szombat este a Nagyboldogasszony iskola sportcsarnokában.
Kárpáti Márta
A vendégek soraiban kiemelten üdvözölte Szabó Tamás polgármestert, Pócs
János országgyűlési képviselőt, Bertalan
János jászkapitányt, Szántó József főapá-

tot, Dancsó István esperest, dr. Novák
István főigazgatót, Szálkainé Litkei Juditot főplébánia képviselő-testületi elnököt, Lantos Tiborné világi elnököt, dr.
Krikovics Istvánnét, a Karitász csoport
elnökét, Vargáné Deme Katalint a KÉSZ

csoport vezetőjét. Örömet jelent évről
évre látni azt, hogy a városban jelenlévő több szálon megerősített keresztény
közösség milyen nagy számban képviseli
önmagát a báli alkalmakkor. A keresztény értékek, a szellemiség jelen vannak
a kikapcsolódás idején is – hangsúlyozta
a műsorvezető –, majd ennek jegyében
vőfélyköszöntéssel kívánt kellemes időtöltést az est további részéhez.
A bált Szántó József apátplébános
szavai nyitották, aki immár hetedjére
töltötte be ebbéli tisztségét. Farsang az
örvendezés ideje. Vidámság és öröm kell,
hogy érkezzen a lélek mélyéről ebben az
időszakban, a hamvazószerdát megelőző
hetekben. A hétköznapok során gyakran
szorongás tölti be a szíveket, ám ezen
alkalmakkor próbáljuk elhagyni a kétségeket, és engedjük helyére a boldogságot. Közben ne feledkezzünk meg róla,
hogy Krisztus születése a valódi öröm!
Ne féljetek, keressétek Isten országát, a
többi szükségletet mind megkapjátok!
– szólt Szántó atya, majd zárszavaiban
megköszönte valamennyi támogatónak,
közreműködőnek a segítséget.
folytatás az 5. oldalon 

szággyűlési képviselője, Marczinkó Zoltán
vállalati kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkár, a cég részéről az ügyvezető
igazgató Birgés Tibor mellett Benkő Zsolt
gyárigazgató. Az eseményt a helyi és az
országos média munkatársai rögzítették.
A köszöntőket követően Varga Mihály
beszédében a kormány 2015-ben indított Nagyvállalati Beruházási Programjára helyezte a hangsúlyt.
folytatás a 2. oldalon 

1.290 Ft/m -től
2

„A tanári munka nem azonos a
módszeres ismeretközléssel (…) A jó
tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak.” Dr. Varró Bernadett főigazgató asszony Németh László irányadó
gondolataival nyitotta meg az oklevélátadó díszünnepélyt, melyen tiszteletüket tették Jászberény város képviselői,
az egyetem vezetői, oktatói, és nem
utolsó sorban maguk a végzett hallgatók, csokrokat szorongató családtagjaik
gyűrűjében.
A rendezvény műsorának vezetését
a továbbiakban Ambrus Enikő Martina
óvodapedagógus hallgató vállalta át,
aki felvezette a hat éve alakult Cantata
Nobis énekegyüttes színvonalas, zongorajátékkal kísért műsorát, melyben
Thormanné Husznay Mária vezényletével megindító egyházi énekek és áldások hangzottak el.
folytatás a 3. oldalon 

Salamon király szorong
A halál küszöbén álló idős nadrágiparos és a korántsem öncélú ambíciókkal
teli, világjobbító fiatal pincér barátsága mindkettejükben felébreszti a felismerést, hogy mások megsegítése előtt
a saját boldogságuk megalapozása az
igazán fontos.
Gergely Csilla
Romain Gary, azaz Émile
Ajar történetét vasárnap este
láthatta a Lehel Film-Színház
közönsége. A történet középpontjában álló – azaz inkább
ülő –, Salomon Rubinstein
(Jordán Tamás) markáns arcvonásával, férfias eleganciájával és életbölcsességeivel vonja
magához az őt kiszolgáló fiatal
pincért. A mesélő szerepét is
betöltő Jean (Mohai Tamás)
csodálattal tekint az egykori
üzletemberre, akit az Ószövetségből ismert uralkodó mintájára Salamon királynak nevez,
hiszen „oly hasonlatos hozzá”.
Az egykori nadrágiparos
ugyan tudja, hogy egyre köze-

95 féle laminált padló készleten!
Jászberény, Nagykátai u. 3.
T.: +36-20/409-4896 www.diego.hu

A szeretet
nagykövetei

lebb a halál – hiszen már 84 éves –, de
szembeszáll a végzetével. Ez okozza szorongását, rettegését, aminek ellensúlyozására lelkisegély-szolgálatot működtet. A
Jóakarat SOS a telefonos segítségnyújtás
mellett ajándékokkal is segíti a rászorulókat. Az ambíciózus, fiatal Jeanban fiatalkori önmagát látja és megkéri, hogy ő is
csatlakozzon a szolgálathoz.
folytatás a 7. oldalon 

Fotó: Bíró János

Függönyvarrás

ingyen szegéssel!

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Lakossági fórum
Tisztelettel hívom Jászberény 5.
számú választókerületének lakosait 2018. február 21-én (szerdán) 17
órától a Jászberényi Központi Óvodában (Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) tartandó lakossági fórumra.

Kérem, jöjjenek el a fórumra és
mondják el észrevételeiket!

Ezt megelőzően, 15.30-tól körzetbejárásra kerül sor az alábbi útvonalon: Szent László utca 12. mögötti játszótér – Szent László utca 3-11. – Pesti
utca 13-21. – Jászai Mari útja – Kálvin
János utca – Bajcsy-Zsilinszky utca.
Meghívottak: Szabó Tamás polgármester, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester, Szatmári Antalné alpolgármester, Tamás Zoltán a Városfejlesztési
Bizottság elnöke, Alvári Csaba főépítész, Horgosi Zsolt a JVV Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója, Hegyi István Városfejlesztési Irodavezető és Lányi László Városüzemeltetési Irodavezető.

Ferencvári Csaba
önkormányzati képviselő
E-mail: ferencvaricsaba@pr.hu
Mobil: +36 20 417 0880

Szombaton kezdődik a kampány
Az országgyűlési képviselő-választás
hivatalos kampánya szombaton kezdődik, hétfőtől pedig a választópolgárok már ajánlásokat is tehetnek a
képviselőjelöltekre.
A törvény szerint kampánytevékenység minden olyan tevékenység,
amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére.
A képviselőjelöltek a választókerületi
választási irodák által kiadott ajánlóíveken gyűjthetik a választópolgárok
ajánlásait. Egy választópolgár több
jelöltet is támogathat. Az ajánlás érvényességének és hitelességének elenged-

hetetlen feltétele a saját kezű aláírás.
Az ajánlóíveket már lehet igényelni az
országgyűlési egyéni választókerületi
irodáktól, amelyek azokat legkorábban
hétfőn adhatják ki. Az ajánlóíveken
szerepel a sorszám, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a
jelölőszervezet (közös jelölés esetén a
jelölőszervezetek) neve, vagy a független jelölés ténye, és a választókerület
megjelölése. A választópolgárok „képviselőjelölt-jelölteket” ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos
jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500
érvényes ajánlást, és a helyi választási
bizottság nyilvántartásba veszi.

Meghívó

Jászberény Városi Önkormányzat
2018. február 23-án (pénteken) a

kommunizmus áldozataira

2018. február 15.

Nagyot lépett a Ferro-Press

 folytatás az 1. oldalról
Kiemelte, hogy a Jászságban az uniós támogatásokat elnyerő kis- és középvállalkozások mellett több olyan nagyvállalat is jelen van, amely a program
kedvezményeit élvezi, és így képes arra,
hogy a beruházások nyújtotta fejlesztésekkel az itt élők életminőségét, elhelyezkedési esélyeit javítsa.
A Ferro-Press Kft. a versenytársai
előtt járva kívánja megtartani azt a pozíciót, amit az elmúlt években elért. Az
elnyert forrásokkal megvalósuló eszközbeszerzés, kapacitásbővítés célja a termelési hatékonyság növekedése, a cégnél
dolgozó szakmai csapat erősítése. Ennek
szellemében támogatja a kormány 490
millió forinttal a beruházást. Az elmúlt
nyolc év gazdasági szemléletváltásának
része ez a fajta nagyvállalati segítségnyújtás, amely lehetővé teszi, hogy a hazai nagyvállalatok bekapcsolódhassanak
az európai versenyszférába, a világgazdaság vérkeringésébe. A legnagyobbak
mögött mindig ott állnak beszállítóként
a magyar kis- és közepes vállalatok, amelyek egyre több munkahelyet képesek
biztosítani a hazai munkavállalóknak.
A gazdaságpolitika szabályozórendszerének átalakításával a foglalkoztatás
könnyebb, gyorsabb, eredményesebb
lehet. A megfelelő munkaerőképzésre is
hangsúlyt fektet az állam, mellyel párhuzamosan egyre kisebb mértékű munkahely-bővítési kötöttségeket várnak el.
Amennyiben a kapacitásbővítésben, az
új technológiában az irányelvek mentén
támogatási lehetőséget látnak, akkor az
állam mindenképpen a cég mellé áll.
A miniszter beszéde végén a magyar
gazdaság jelenlegi helyzetét összegezte. Kiemelte, hogy gazdaságunk öt éve
növekvő pályán mozog. Tavaly négy

A Ferro-Press Kft. története az
1990-es évek közepére nyúlik vissza,
mint fémforgácsolással és vasszerkezeti
munkákkal foglalkozó vállalkozás. Mivel a megrendelők köre folyamatosan
bővült, így egyre több céggel kerültek
munkakapcsolatba, ami megkövetelte
a cég folyamatos fejlesztését. 2002-től
lemezmegmunkálással bővítették tevékenységüket.
Az innováció érdekében tett erőfeszítések nyomán napjainkban már több

százalék felett teljesített a gazdaság, a
foglakoztatási mutatók javultak, az exportteljesítmény növekedett. Az emelkedő bérek növekvő keresletet eredményeztek, így a kiskereskedelmi forgalom
szintén emelkedett. Egyre több háztartásban tudnak megtakarítani. A megyében alapvetően a versenyszektorban
növekedett a foglalkoztatottság, ami 9,5
százalékos értéket jelent.
A Ferro-Press kft fejlesztése innovatív, ezért magában hordozza a jövő sikemint 50 000 m2 alapterületen gyártanak lemez-, fogácsolt alkatrészeket és
előszerelt egységeket multinacionális
vásárlóik igényei szerint kis- és nagysorozatokban.
A szolgáltatásaink folyamatosan
bővülnek, igyekeznek partnereik igényeit teljes körűen kielégíteni, ezért a
fémlemez megmunkálás, lézervágás és
lemezhajlítás mellett a legmodernebb
felületkezelési (KTL) és porfestési technológiát telepítették a gyártó és össze-

reinek zálogát. A miniszter zárszavában
a remények megvalósulását kívánta a
gazdaságpolitikában – a Jászságban, a
településen és a cég életében egyaránt.
A továbbiakban Birgés Tibor ügyvezető a kilencvenes években garázsműhelyből alakult cég történetét ismertette
a megjelentekkel. Jelenleg a cég profiljába az eredeti tevékenység, a forgácsolás
mellett lakatosmunka, lemezmegmunkálás, televízió-alkatrész gyártás, mezőgazdaságigép-gyártás tartozik. Az elmúlt
években számos strukturális és technológiai fejlesztést vittek véghez a vállalatnál. Mindezeknek is köszönhetően
egyre több megrendeléshez jutnak multi cégektől is. Mindehhez szükséges a
mostani beruházás raktárbővítő és gyártóbázis-növelő fejlesztése. A növekvő
igényeknek és a minőségi elvárásoknak
eleget téve korszerű lemezmegmunkáló
gépeket, robotokat, mérőeszközöket vásároltak, illetve vásárolnak.
Az ünnepélyes oklevélátadót követően a vendégek megtekintették az
üzemcsarnokokat és az új központi
magasraktárat.
szerelő üzem mellé.
Az általuk gyártott alkatrészek piacvezető nagy cégek világszínvonalú
termékeibe épülnek be. Szállítanak
alkatrészeket a fehérárú-, a háztartási
és kereskedelmi gépek, a szórakoztató
elektronika, az autóipar, a mezőgazdasági gépgyártás, valamint a kézi kisgépek piacára.
Jelenleg a Ferro-Press Kft. a finomlemez megmunkálás területén Magyarország egyik legnagyobb vállalkozása.

emlékezik.
17 órakor Megemlékezés az 1919-es kommunista
diktatúra ártatlan áldozatai emlékére állított emléktáblánál
a Táncsics Mihály utcában.
Ünnepi beszédet mond: Pócs János
országgyűlési képviselő
Koszorúk, mécsesek elhelyezése.

A megemlékezésre tisztelettel hívjuk és várjuk
városunk lakosságát.
Jászberény Városi Önkormányzat

2018. február 23-án (pénteken)
16-18 óráig a Táncsics Mihály utca
a Kommunizmus áldozataira történő
megemlékezés miatt le lesz zárva.
Kérjük, hogy ez idő alatt közlekedésükben
szíveskedjenek más útvonalat választani.

Emlékezés
Mudra
Jánosné

Musu Mária
(1938 - 2012)
halálának
6. évfordulójára
„Sorsunk az elválás,Hitünk a találkozás”
Szerető családod

Életének 70. évében,
2018. január 28-án elhunyt

Truka Ferenc
Temetése február 16-án,
pénteken 13 órakor
a Szent Imre Temetőben
lesz. A gyászmise
február 16-án, 7 órakor
lesz a Főtemplomban.
Szerető családja

Emlékezés

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

Oláh Józsefné

szül. Csordás Veronika
életének 85. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni
búcsúztatója
február 22-én, csütörtökön
7.45 órakor lesz
a Barátok templomában.
„Míg éltél, szerettünk,
míg élünk, nem feledünk.”

Emlékezés

Köszönetnyilvánítás

Mizsei Józsefné

Csík István János

Külön köszönet a Jászberényi
sürgősségi osztály dolgozóinak.
Köszönet D&D betegszállító
vállalat munkatársainak segítséget.
Gyászoló család

halálának
7. évfordulójára.
Hét éve már
nem vagy velünk,
de lélekben
segítesz nekünk.
Szerető felesége,
lányai és fiai

Ezúton mondunk köszönetet,
mindazoknak akik édesanyánk

Köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett férjem,
édesapánk és nagyapánk
(1953-2018)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.

Emlékezés
Igriczi János

Kotány János
(1942-2017)

halálának 1. évfordulójára
„Csillag lett, mert szívből szeretett,
S én úgy szerettem, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.”

Szerető feleséged, gyermekeid, unokáid
Szentmise: 2018. 02. 22.
6.30 óra Főtemplom.

Rózsa Ferencné
halálának 3. évfordulójára

„Köszönjük, hogy éltél, s minket
szerettél, nem hagytál el minket
csak álmodni mentél.
Hiányzol.”
Szerető családod!

(1933-2018)
temetésén megjelentek,
virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.
Külön köszönet a sürgősségi és
intenzív osztály dolgozóinak odaadó
munkájukért, valamint az IUSTA
Temetkezési Szolgáltató munkatársainak lelki ismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Interjú

2018. február 15.

www.jku.hu

3. oldal

Nagy fejlesztések évei következnek
Jászberény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a törvényben megszabott február 15-i határidő előtt –
konkrétan 14-én, szerdán – ült össze,
hogy megalkossa a város 2018-as költségvetését. Szabó Tamás polgármesterrel a döntés előestéjén beszélgettünk a
közel tízmilliárdos költségvetés jellemzőiről, legfőbb céljairól, lehetőségeiről.
Halász Lajos
Nem nagy bátorság még a döntés
előtt beszélgetni a város legfontosabb
rendeletéről?
Most a lap kérésére elsősorban elvekről beszélünk és a főbb csomópontokról, amelyek bizonyosan nem változnak meg. Nemcsak azért, mert a
kormányoldalnak tizenegy szavazata
van a tizenöt fős képviselő-testületben,
hanem azért is, mert a költségvetés készítés hosszadalmas procedúrájának legvégén, ha úgy tetszik, a célegyenesben
vagyunk. Kezdődött mindez a költségvetési koncepció megfogalmazásával és
elfogadásával, majd Magyarország állami költségvetésének sarokszámai, az
abból következő támogatások, a városunk fejlettsége miatti adóerő beszámítás figyelembe vételével kialakult a lehetőségek megszabta keret. Ezt követően
bekértük a költségvetésünk által érintett szereplők igényeit, egybevetettük az
előbb említett lehetőségekkel, és végigmentünk egy komplex egyeztetési folyamaton. Ennek során a legtöbb érintettel
személyesen is egyeztettünk, majd a bizottsági és szakértői munka következett,
legvégül pedig a város gazdasági szereplőinek – mondhatnánk úgy is, hogy a
legnagyobb adófizetőknek – tartottunk
tájékoztatót.
Ilyen alapos előkészítő munka
nyilván eredményre vezetett...
Többször nyilatkoztam már, hogy a
valós igények alapján elképzelhető lenne többféle költségvetése a városnak.
Nem cinizmus részemről, ha azt mondom, nincs jó, csak elfogadott költségvetési rendelet. Az előző költségvetések
munkálatai során is erre a tömör, de reális megfogalmazásra jutottam.
Ez a nyolcadik költségvetés, amit
polgármesterként levezényel, tartalmában mennyiben más, mennyiben
új az előzőekhez képest?
Amiben közös elemeket látok, az a
megalapozottsága. Úgy gondolom, kellő referenciát nyújt a közös munkánkról, hogy az előző hét rendeletünket maradéktalanul végre tudtuk hajtani. Az
élet viszont változik, a gazdasági élet is,

más lehetőségeink voltak és vannak. Így
természetesen nem lehet ráhúzni a korábbi feltételekre a mostaniakat. Ami a
legnagyobb különbség, hogy ilyen magas bevételi-kiadási főösszeggel legalább
tíz éve nem számolhatott a város. Akkoriba volt tízmilliárd, vagy azt is meghaladó a főösszeg, amikor a város „főkönyveiben” még szerepelt
a kórház működése, és zajlottak a szennyvízcsatornafejlesztések.
A több pénz nyilván
több lehetőség is egyben,
mégis melyek a fő elemei
a növekedésnek? Men�nyi valójában a forrásbővülés?
2017-ben 7 milliárd
578 millió forinttal gazdálkodtunk, ami 2018-ban 9
milliárd 935 millió forintra
változott. Ez 31%-os növekedés, pontos összegben 2
milliárd 357 millió forint.
Alapvetően két dolognak
köszönhető ez a növekedés,
és mindkettő a fejlesztésekkel kapcsolatos. Az egyik
az uniós forrásokra alapuló 2018-19, sőt 2020-ra is
áthúzódó fejlesztések csoportja, amiből 3,9 milliárd forint csak a pályázati
támogatás. Ilyen mértékű
fejlesztés a rendszerváltozás óta nem volt a városban, amit saját erőnkből és
hitel bevonásával is tovább erősítünk. A
kormány által jóváhagyott négymilliárd
forintos hitel részben az uniós fejlesztések önerejét biztosítja, másrészt további
beruházásokat tesz lehetővé. A húszéves
futamidejű hitelből ebben az évben 800
milliót fogunk lehívni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a költségvetésünk
nagy tételei mellett az emberi szempontok is kiemelten szerepelnek: a kötelezőn túl is plusz forrásokat állítottunk be
bérfejlesztésre. Arra törekedtünk, hogy
a városüzemeltetésben, de a kultúra és a
sport területén, valamint a civil szervezetek támogatását illetően is legalább az
eddigi színvonalat megőrizzük, vagy kicsit előre lépjünk. Például a kultúra és a
sport egyaránt 180 millió forintos tétellel szerepel.
Nem igazán kutakodunk szaftos
részletek iránt, de viták nélkül zajlott
a sok egyeztetés?
Ugyanúgy működik ez a város esetében, mint odahaza, a háztartásunkban.
Egy-egy nagyobb beruházáskor jobban

megfontoljuk még az apróbb kiadásokat is. Ez a szempont megjelent a városgazdálkodás kapcsán is a gondolatunkban. Például a Jászkerület Nonprofit
Kft. ügyvezetője felvetette, hogy az őket
érintő számok ismeretében nem tud felújításokat tervezni. Másrészről épp az ő
érdekkörükben milliárdos értékű Ma-

lom-projekt valósul meg, így ha valakinek, hát nekik tudomásul kell venni, hogy kisebb dolgokra most nem jut
forrás. A kultúra területén a mozi, sőt
a könyvtár átépítése óta ilyen volumenű
beruházás nem volt a városban és azok
is harmadát, negyedét ha elérték a mostaninak.
Múlt hét szerdán mutatta be a város gazdasági elitjének a költségvetést.
Ők hogyan fogadták?
Alapvetően tudomásul vették, és
ahogy a hozzászólásokból magamnak
leszűrtem, pozitívan viszonyultak hozzá és támogatták. A vita során néhány
akut problémát felvetettek, amelyek túlnőnek az egyéves gazdálkodásunkon.
Egyik ilyen a városi közlekedés, még
inkább a várost megközelítő utak állapota, és az elkerülő út megépítését követő helyzet sajátosságai és lehetőségei.
Másik kérdés, hogy Jászberény városa
megérdemel-e, el tudna-e tartani egy
80 szobás 3-4 csillagos szállodát? Eltérő álláspontok hangzottak el a vitában,

A szeretet nagykövetei
 folytatás az 1. oldalról
Az emelkedett pillanatokat követően Dr. Novák István, a Jászberényi
Katolikus Óvoda, Általános Iskola
Liska József Középiskola és Kollégium
főigazgatója szólt a diplomás jelenlévőkhöz. Beszédében megosztotta a sorokban ülőkkel, hogy összesen huszonkét évet töltött az oktatásban, melyről
felötlött benne a kérdés, vajon megérte-e? Indoklásában kitért az élethosszig
tartó tanulás, a lexikális tudás jelentőségére, különösen napjainkban, amikor
mindent lefed a digitális kompetencia. Mert a világnak óriási kincsestára
van, ahonnan számos olyan ismeretet
gyűjthetünk, mely nem található meg
egyetlen elektronikus felületen sem.
Végezetül háláját fejezte ki a türelmes
családtagoknak és bátorította a megje-

lenteket, hogy ha csak tehetik, soha ne
fejezzék be tanulmányaikat, de legfőképp ne hallgassanak azokra, akik azt
mondják, tanultak már eleget.
Pócs János országgyűlési képviselő
köszöntőjében gratulált az ünnepelteknek, és a szereteten, a másokkal való
törődésen alapuló pedagógiai munkát
magasztalta, mely mindannyiunk életét meghatározza. A tanárok szívében
saját gyermekeiken túl ugyanis, más
szülők gyermekei is helyet kapnak,
ezért a tanítókat, nevelőket a szeretet
nagyköveteinek tekinti.
Az ünnepi gondolatok sorát dr. Szabó Tamás polgármester szavai zárták,
aki civil személyként már számtalanszor
hallotta, hogy az orvosi pálya a szakmák
szakmája. Ha volna is ilyen megfogalmazás – tette hozzá – ő egyértelműen az

oktató, tanító embert tartja a legfontosabbnak, mert mindennemű emberségnek, és tudásnak az alapja a tanulás és

de azt kölcsönösen megerősítették, hogy
szükséges szakszerű elemzés a város ilyen
igényének jogosságáról, annak realitásáról. Az is felvetődött, hogy az iparűzési adó eddigi 2+3%-os, a vállalkozók által megcímkézhető arányát célszerű-e,
jogos-e tovább növelni? Legutóbb 40
millió forintot címkéztek meg a vállalkozók konkrét felhasználás
céljából.
A kerekítve tízmilliárdos költségvetésnek melyek a főbb bevételei?
Ebből saját bevételünk
3 milliárd forint, ugyancsak
milliárdos tételek a központi normatívák és a fejlesztési
támogatások, jelentősek az
áthozott pályázati pénzek,
pénzmaradványok és a hitel
említett 800 millió forintja.
Jövő héten hozzuk a
lapban a táblázatokat, de
mégis, polgármesterként
mit emel ki a kiadási oldalon?
A legnagyobb tétel az
említett 5,5 milliárdos fejlesztés, ami a majd’ négymilliárdos pályázati pénzekhez 800-800 millió forint
saját erőt és hitelt tartalmaz.
A működési kiadások négymilliárd forintja a második
legnagyobb tétel, amiben a
dologi kiadásokat tízmilliókkal visszafogtuk, a bérekre viszont plusz 116 milliót
csoportosítottunk át. Jelentős összegeket állítottunk be általános, és feladathoz csatolt tartalék sorokon.
Sokszor álmodtunk, írtunk már
a fejlesztésekről, de ez az 5,5 milliárd
már annyira közeli, hogy legalább egy

felsorolásban jelezze, hogy mit takar?
Két-hároméves fejlesztésben gondolkodunk, amelyek jelentősen megváltoztatják a város lakóinak életét. Ezek a
Kultúrmalom, a főtér, a piac környéke,
a buszpályaudvar, a vasútállomás térségének átépítése, az állatkert turisztikai
fejlesztése, a hatcsoportos új bölcsőde,
iskolák energetikai korszerűsítése és a
fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása, hogy csak a legnagyobb tételeket
említsem.
Végül engedjen meg még egy kérdést: mi lesz másként a költségvetés
elfogadását követő napokban? Mi fog
történni, generál-e valamit rendelet a
város életében?
Egyrészt el kell kezdeni a rendelet
végrehajtását, hiszen bármilyen megalapozott, jelen formájában még ez is
csak a jövő ígérete, az ígéret pedig szép
szó a mondás szerint, ha betartják úgy
jó, ahogy az a megelőző költségvetéseknél is történt. Továbbra is figyelnünk
kell a pályázati kiírásokat, a terveinkhez kapcsolható helyi szponzorációs
lehetőségeket. Nemcsak helyben, országosan is számítunk további, a jövőre vonatkozó egyeztetésekre a támogatásainkat illetően. Bízom abban, hogy
az új kormány felállását követően vis�szatér a pályázati pénzekre, ugyanis az
a 2015-16-ban beadott – olykor még
korábban beárazott – fejlesztések környezete megváltozott. Azóta jelentősen
emelkedtek a bérek, a kiviteli költségek, amelyek 15-25%-os emelkedést is
jelenthetnek egy-egy beruházásnál. Például a bölcsőde pályázatunk esetében a
Kincstáron keresztül egyedi kormánydöntést szeretnénk kérni, hogy a fenti
okok miatt pótlólag kaphassunk kiegészítést, amit így nem kellene más fejlesztésektől elvonnunk.

Az Önkormányzat 2018. évi várható fejlesztési kiadásai
Kiadás
(millió Ft)

Támogatás
(millió Ft)

3.478

2.680

Beadott, de el nem bírált pályázatok

456

415

Saját erős fejlesztések

374

-

92

-

Felhalmozási célú átadott pénzeszk.

136

-

Fejlesztési célú tartalék

971

811

9

-

10

-

5.526

3.906

Megnevezés
Nyertes pályázatok

Áthúzódó feladatok 2017. évről

Hitel törlesztés
Kölcsön nyújtása
Összesen

A fejlesztések forrásaként 3.906 millió Ft EU-s forrás, 800 millió Ft hitel
és 820 millió Ft saját erő áll rendelkezésre.
a tanulás megvalósítói, a pedagógusok.
A továbbiakban Réz Lóránt orgonaművész Liszt Ferenc művét játszotta, majd a végzős hallgatók nevében
dr. Zrupkóné Pernyész Lívia búcsúzott,
aki beszédében a bajtársiasság, az alázatosság és az elkötelezettség fontosságát
hangsúlyozta, mely készségek tanulmá-

nyaik alatt és a későbbiekben is jó szolgálatot tesznek majd.
Az ünnepség második részében az
oklevelek átadására került sor, melyeket
Dr. Liptai Kálmán rektor és dr. Varró
Bernadett főigazgató asszony adott át a
sikeres vizsgát tett keresztféléves hallgatóknak.
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Többet adtunk, mint amit ígértünk!
 folytatás az 1. oldalról
Ezért köszönetét és tiszteletét fejezte ki a Jászság gazdasági szereplőinek,
az önkormányzatoknak, de legfőképp
a lakosság összefogásának. A közösen
elért eredmények leltára során említésre került a 2010 előtti válság, majd a
kormányváltás, az IMF hitelek visszafizetése, az önkormányzati adósságok
átvállalása, az ezermilliárdos kórházfejlesztések, az egészségügyi béremelések,
az adósságkonszolidáció, a rezsicsökkentés és a devizamentőcsomag. De szó
volt ezen túl még a munkahelyteremtés
sikereiről, az adó- és áfacsökkentésről,
mellyel családok millióinak segítettek
csökkenteni a megélhetés nehézségeit. A közbiztonság javulásának témája
is napirendre került: annak dacára,
hogy rendőreinknek immáron a határnál is helyt kellett állniuk, 40-60%-al
csökkent a bűncselekmények száma.
A későbbiekben kitértünk a Jászságra,
szűkebb hazánkra is – mely a megye
gazdasági erejének 45%-át adja –, ahol
Pócs János képviselő számadása szerint
gombamód nőttek ki a csarnokok, a
foglalkoztatók, a munkahelyek. A bérek feltornázása mellett fontos pontnak
számítottak a beruházások, a bekötőutak, főutak megépülése, ami több
mint 10 milliárd forintnyi útfejlesztést
jelent. A korszerűsítések sorában nem
maradhattak ki a jászsági iskolák sem,
különösen a Jászberényi Tanítóképző
Főiskola, mely nem pusztán megmentésre került, de egyetemi városi rangra
emelte Jászberényt. Mindezek mellett
a képviselő kijelentette: tisztában van
azzal, hogy az ország nem teljesít jól,
csupán jobban, mint korábban, ezért
ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani
céljainkat, tovább kell mennünk azon
az úton, melyen elindultunk. A közös
értékek megóvása érdekében felszólította a jelenlévőket, ne hagyják, hogy
az ellenzék miatt elvesszenek az elért
eredmények. Kiemelte, hogy félúton
vagyunk, ahol nem lehet megállni, és
hogy visszatekintve az eddigi útra bátran elmondhatják, többet adtak, mint
amit megígértek. Beszéde végén kifejezte háláját az egyház elhivatott képviselőinek, valamint a jövőre való tekintettel részletezte Jászberény megyei
jogú városi rangra emelésének kérdéskörét is. Zárásként reagált a migráció
aggasztó jelenségére, egyben az ellenzék
politikusaival való nézetkülönbségére,
és hozzátette, hogy semmiképp sem

szabad a hatalom közelébe engedni
olyan személyeket, akik szélsőséges nézeteket vallanak.
A rendezvény folytatásában a Sajtóklub vendégei helyet foglaltak a közönséggel szemben felállított asztalnál,
hogy a Szentesi Zöldi László által feltett
kérdésekre nyílt választ adhassanak. Az
első napirendi téma a Soros kampány
volt, melyről Huth Gergely, a Pestisrácok főszerkesztője azt nyilatkozta,
hogy Soros György nem elégszik meg a
demokrácia intézményeivel, és az egész
világon civil szervezetek mögé bújva,
politikusokat felvásárolva igyekszik
érvényesíteni érdekeit, melyek veszélyeztetik országunk biztonságát. Bencsik András – a Magyar Demokrata
főszerkesztője – szerint jobb félni, mint
megijedni, hiszen számos katasztrófa
sújtotta országban sóhajtanak fel a lakosok, hogy bárcsak inkább Sorosoztak
volna.
Pócs János végül beavatta a jelenlévőket a Stop-Soros program részleteibe,
melynek legfontosabb célja, hogy megvédje az országot és a magyar emberek
biztonságát a tisztességtelen szándékokat képviselő, terrorizmus veszélyét is
magában hordozó gépezettel szemben.
A következő kérdést a műsorvezető
városunk polgármesteréhez intézte, vajon a Jászságot mennyiben érinti a migráció? Szabó Tamás kifejtette, hogy főleg szűkebb környezetünket, azon belül
is a közbiztonságot veszélyeztetné, ha
idegen kultúrák lépnék át határainkat.
Aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Jászberény területén is
létrejönnének olyan helyek, ahová az
emberek félelemmel vagy egyáltalán
nem tennék be a lábukat, és ezt szeretnék mindenképpen elkerülni. Bencsik
András az amerikai magaskultúrájú
őslakosokat hozta fel példának, akik
a népvándorlás következtében tűntek

Állítás kontra cáfolat
A Jász Trió TV közösségi oldalán olvasható február 6-i bejegyzésében Pócs
János saját értesüléseire hivatkozva
állította, hogy Budai Lóránt visszalép
majd a választásoktól. Másnap erre az
állításra érkezett a cáfolat.
munkatársunktól
A helyi televízió Képviselő Info
című műsorban Pócs János, a Jászság
országgyűlési képviselője úgynevezett
Gyurcsány-Vona paktumról tájékoztat-

ta a közvéleményt, melyről Budai Lóránt jobbikos önkormányzati képviselő
közvetlen közeléből szerzett tudomást.
A paktumban foglaltak szerint – amit
a képviselő szó szerint olvasott fel – a
Jobbik nem indítja Budai Lórántot a választáson dr. Gedei József, az MSZP és a
DK közös jelöltje javára. „Budai az instrukciókat már a DK-tól kapja, cserébe
megtarthatja a biztos jövedelmét a helyi
és a megyei önkormányzatban. Ígéretet
kapott arra, hogy Hegedűs Lórántné
parlamenti képviselő munkatársaként az

el a Föld színéről, és ha nem leszünk
elég körültekintők, mi is az ő sorsukra
jutunk.
Szentesi Zöldi László ezt követően
jászsági vizekre evezett, és az itt zajló
eseményekről – pontosabban Budai
Lóránt Szálasit és Adolf Hitlert idéző
internetes posztjáról – kérdezte a fórum előadóit. Huth Gergely szerint becsület, lélek és elhivatottság nélkül nem
is lehetne valaki politikus, és a Jobbik
folytonosan megújuló arcai kétségbe
vonják ezeket az értékeket. Bencsik
András ismét egy külföldi példával,
jelen esetben Szingapúr városának felvirágzásával érvelt, mely főleg annak
volt köszönhető, hogy nem tűrnek meg
semmiféle szélsőséget. „Amikor egy
közszereplő Hitlerrel poénkodik, akkor
az kifejezi a tökéletes alkalmatlanságát
a felelős vezetésre.” – tette hozzá magyarázatul.
Az utolsó téma az egyházak állásfoglalása volt, mely különösen fontos a
migrációval kapcsolatban. A felhozott
álláspontok között elhangzott, hogy a
világ, amelyben élünk keresztény hagyományokra épülő világ, melyet elpusztítana egy más erkölcsrendszeren
alapuló kultúra, amire egyszer már
majdnem volt példa a török hódoltság
idején. Huth Gergely egy másik nézőpontból is megvilágította a helyzetet,
amikor elmondta, attól, hogy nem
akarunk migránsok lerakat-országává
válni, még nem vagyunk szívtelenek.
Példaként a Hungary Helps programjának törekvéseit említette, akik elűzött
keresztényeknek, visszatérő családoknak igyekeznek újjáépíteni templomokat és kórházakat Szíriában és Irakban.
Pócs János is kifejtette véleményét és
kijelentette, hogy soha nem volt korábban akkora szükség a lelkészek, az egyház és a keresztény emberek összefogására, mint most, amikor küszöbön van
az a bizonyos másik vallás, amely nem
egy órát, hanem egy egész életet követel tőlünk. Szabó Tamás polgármester
az orvosok feladatához hasonlította a
lelkészek küldetését, mely jelenleg az,
hogy kommunikációjukban felhívják a
figyelmet a veszélyre, ahogy azt az orvosok is teszik az egészségnevelés és az
egészségvédelem területén.
A rendezvény zárásaként a jelenlévők feltehették kérdéseiket az asztalnál
ülő személyeknek, akik később kötetlen beszélgetés során is szívesen válaszoltak a megjelent érdeklődőknek.
országház is foglalkoztatni fogja.”
A kijelentés kapcsán másnap, február
7-én Budai Lóránt sajtótájékoztatót tartott Bercsényi úti irodájában, ahol cáfolta
Pócs János állítását. „Ez az információ téves, nem igaz! Éppen ezért még a mai napon pert indítottam Pócs Jánossal szemben.” – nyilatkozta Budai, aki továbbra is
önmagát tekinti Pócs János legesélyesebb
kihívójának, és nem szándékozik vis�szalépni jelöltségétől. Újságírói kérdésre
arról is nyilatkozott, hogy pártja egyedül
kíván indulni a választásokon. „Az elmúlt
28 év kormányainak egyikével sem vagyunk hajlandóak kormányt alakítani!” –
nyomatékosította állítását Budai Lóránt.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059

FELHÍVÁS

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája
által szervezett térítésmentes

JÓGA foglalkozások

2018. február 19-től a Jászsági Általános Iskola,
Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye tornatermében
(Jászberény, Lehel vezér tér 6.) folytatódnak.
Szeretettel várjuk a régi és az új érdeklődőket!
Jóga oktató: Nagy Anikó
Időpont: Hétfő: 16.00-17.30.,
Csütörtök: 16.00-17.30.
Jelentkezés, előzetes egyeztetés után:
Nagy Anikó, Tel.:0630/653-8901
A foglalkozáson szükséges felszerelés:
jógaszőnyeg, törölköző, víz.

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588
A Modine piacvezető autóipari beszállítóként,
világszerte a legtekintélyesebb szakértőnek
számít a hőcserélő technikában. A céget 1916ban Racine-ban (USA) hozták létre, az alapítás
egy egyedülálló sikertörténet kezdete volt. A
konszern világszerte 10.000 munkavállalóval
áll a vevői rendelkezésére első osztályú, csúcstermékek gyártásával és nemzetközi ügyfélszolgálattal. Magyarországi
gyárunk 1991-óta sikeresen üzemel Mezőkövesden, 2008-ban pedig az európai gyártókapacitás bővítésével zöldmezős
beruházásként újabb termelő egység indult Gyöngyösön.

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel,

Operátor, gépkezelő
munkatársat

A munkaerő-felvétel és a próbaidő alatti foglalkoztatás munkaerő-közvetítő
cégen keresztül történik, ezt követően a betanult operátor
a Modine saját dolgozói állományába kerül átvételre.
Feladatok:

• Termékegységek összeállítása a munkautasítások alapján
• Gépek kezelése, műszaki felügyelete,
termelés dokumentálása
Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• 3 műszakos munkarend vállalása
• Minőségközpontú, fegyelmezett, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
Előnyt jelent: • Termelő vállalatnál szerzett munkatapasztalat
Amit kínálunk: • Versenyképes kereseti lehetőség
• Széleskörű juttatások
• Stabil munkahely, nemzetközi nagyvállalati háttérrel
• Folyamatos szakmai fejlődés lehetősége
Ha szívesen csatlakozna a Modine Hungária csapatához, várjuk szakmai
önéletrajzát, az alábbi e-mail címre, b.farkas@eu.modine.com vagy a 3400
Mezőkövesd Lövői út 35. postacímre.
Kérjük jelentkezéskor pontosan jelölje meg
a megpályázni kívánt pozíciót!

Bál / Hirdetés

2018. február 15.

munkára, technikummal vagy építőipari
végzettséggel rendelkező hölgy kollégát keres.

Kezdő is lehet.
Kőműves jelentkezését is várjuk.

06-70/773-5112

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

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

THERMOVÍZIÓS ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA
Hő- és vízszigetelési hibák
felderítése, rejtett fűtési csövek
(p.: falfűtés, padlófűtés)
nyomvonalának
meghatározása.

Energetikai tanúsítványok
készítése.

ÁSZ-ÉSZ 2003 Kft.

Ezt látja Ön.

Telefon:

06-57/401-463, 06-30/983-5957

Ezt látjuk mi.

5. oldal

Öröm a lélek mélyéről

Építőipari cég,

műszaki előkészítő

www.jku.hu

 folytatás az 1. oldalról
Bagi Zoltán, az iskola tizedikes tanulója népszerű retro slágerekkel szórakoztatta a vendégeket a műsorfolyam
nyitányaként.
A könnyed dallamokat követően
Bertalan János jászkapitány kért szót,
aki némiképp komolyabb vizekre kalauzolta gondolatai közvetítése révén
a közönséget. Beszédében a keresztény
világot ért támadásokra hívta fel a figyelmet. Értékeink, kultúránk megvédésére szólított fel és kérte az esti beszélgetések során, vitassák meg a fent
említett problémákat is.
A gondolatébresztő mondatokat az
est sztárvendégének, Csáki Tibor tangóharmonika művésznek színpadra lépése követte. Tréfásan úgy nyilatkozott,
hogy barátnője „Tangó Har Monika”
társaságában érkezett, ám a szóban fogó
vendéggel a műsor első etapjában még
nem találkozhattunk, csupán a művész
énekhangja szórakoztatta a közönséget.
A sztárvendég így is sikert aratott, ám a
valódi babérokat az iskola pedagógusaiból alakult tánckar aratta le, akik tüzes
délszláv táncokat mutattak be.
Pócs János a hangulathoz méltó,
könnyeden tréfás anekdotával köszöntötte az egybegyűlteket. Az előadott
történet azonban a humor ellenére sem
volt öncélú, a keresztény eszmék türelemmel érlelt gyümölcsére hívta fel a
figyelmet. A magyarországi keresztény
szellemiség értékeinek megtartására,
növelésére szólított fel a politikus.
A vacsora előtti imában Ivancsó
István esperes vezetésével mondtunk
hálát az Úrnak. A Vídia zenekar már
az étkezés alatt a húrokba csapott, nagyon jól tette, hiszen a táncparkett már
a vacsora közben is benépesült. Csáki
Tibor második fellépésén a vendégsereg nagy része már felhőtlen báli hangulatban ropta a táncot, és ekkor már
megszólalt „Monika” is.

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. meghirdeti az alábbi földrészlet
értékesítését, melyet illetően várja az érdeklődők ajánlatát
Jászberényben a vasútállomás közelében, az egykori Aprítógépgyár és Dohányfermentáló szomszédságában a
Sorszám

A földrészlet
helyrajzi száma

A földrészlet fekvése/helye

A földrészlet
művelési ága

Tulajdoni A tulajdoni hányad
hányad
területe (m2)

1.

jászberényi 5916

Zagyvaparti tanya utca

kivett beépítetlen terület

1/1

802

2

jászberényi 5917

Zagyvaparti tanya utca

kivett beépítetlen terület

1/1

696

3.

jászberényi 5918

Zagyvaparti tanya utca

kivett beépítetlen terület

1/1

303

4.

jászberényi 5919

Zagyvaparti tanya utca

kivett beépítetlen terület

1/1

8.977

A négy ingatlan „Ge” övezeti besorolású és
„egyéb nem zavaró hatású gazdasági célú
épület” elhelyezésére alkalmas. Az ajánlat-

kérő az ingatlanokat együtt kívánja értékesíteni. Az ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti érvényesnek, amelyik egyösszegben,

vagy ingatlanonkénti bontásban valamennyi ingatlan megvásárlására legalább
30 nap ajánlati kötöttséggel érkezik.

Jászberényben a Nagykátai út szomszédságában a
Sorszám

A földrészlet
helyrajzi száma

1.

jászberényi 8349/1

Nagykátai út mellett

kivett beépítetlen terület

1/1

2.007

2

jászberényi 8349/2

Nagykátai út mellett

kivett beépítetlen terület

1/1

2.007

A földrészlet fekvése/helye A földrészlet művelési ága

A két ingatlan „Gksz” övezeti besorolású és „környezetre jelentős hatást
nem gyakorló gazdasági tevékenységi
célú épület” elhelyezésére alkalmas.
Az ajánlatkérő az ingatlanokat
együtt kívánja értékesíteni. Az ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti érvényesnek, amelyik egyösszegben, vagy
ingatlanonkénti bontásban valamennyi
ingatlan megvásárlására legalább 30 nap
ajánlati kötöttséggel érkezik. Az ingatlanokra vonatkozó Helyi Építési Szabály

teljességgel a http://www.heszir2.hu/
mobilejaszbereny/heszir/publish.htm
link segítségével megtekinthető.
Az ajánlattételi kiírások teljes szövege megtekinthető http://www.vvzrt.
hu/ingatlan-hirek/ linkre kattintva, illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi
V. V. Nonprofit Zrt. (5100 Jászberény,
Margit-sziget 1. szám alatti székhelyünk
titkárságán személyesen vagy az 06/ 57
411 618 telefonon. Az ingatlanok a
helyszínen megtekinthetőek, előzetes

facebook.com/
berenycafe

Tulajdoni A tulajdoni hányad
hányad
területe (m2)

időpont egyeztetést követően. (Csiszér
Géza tel.: 06/ 57 503 270, vagy 06/ 30
901 1464)
Az árajánlatokat zárt borítékban a
Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. (5100
Jászberény, Margit-sziget 1. szám) címre
kérjük eljuttatni legkésőbb 2018. 02.
28-án 12.00 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni az "Zagyvapart tanya
utcai ingatlanok árajánlata", illetve
„Nagykátai út melletti ingatlanok”
megjelölést.

Gyakorlattal rendelkező
szakácsot felveszünk
Jászapátin, azonnali belépéssel.
Tel.: 30 439-1994
mail: thermal-jaszapati@vnet.hu

6. oldal

Mozaik

www.jku.hu

Kilencven esztendő
a százéves házban

2018. február 15.

Lakodalmas kavalkád

Ma már kijelenthetjük, hogy az esküvő kiállításoknak hagyománya van.
A házasulandók még a nyári szezon
beköszönte előtt tájékozódhatnak az
újév trendjeiről, a modern helyszínekről és a folyton változó kínálatról.
Nem volt ez másként városunkban
sem, február első szombatján, amikor
a jászberényi Sólyom Hotelbe zarándokoltak a témában érintettek.
kazsimér

Hétfő délelőtt Kis Józsefné Baranyi
Margitot köszöntöttük kilencvenedik születésnapja alkalmából Nyár
utcai otthonában.
kárpáti
Az önkormányzat nevében
Baranyi László képviselő adta
át virágcsokor és jókívánságok kíséretében a kilencven
esztendőt dokumentáló miniszteri üdvözletet. A névrokonság gyors családfakutatásra
sarkalta köszöntőt és ünnepeltet, de ezúttal nem sikerült
kibogozni a rokoni szálakat.
Mancika néni hét testvérével
együtt Jászberényben született
a mezőgazdaságban dolgozó
család gyermekeként. Akkor
még a Szilfa utcában éltek, a
nagyszülők vásárolták a Nyár
utcai házat István fiuk számára az első világháború után. A
Baranyi család ide költözött, s
Margitka a mai napig itt él a
százéves apai házban, immár
sajnos özvegyen.
Baranyi Margit az elsők
között volt, aki munkára jelentkezett a Hűtőgépgyárba az üzem
nyitásának évében. Innen ment nyugdíjba aranykoszorús dolgozóként. Mint
mesélte szeretett a gyárban dolgozni, jó
közösség volt s egykori munkatársai ma
is el-ellátogatnak hozzá. Férje, József
szintén jászberényi születésű. Pékként
kezdte munkás éveit, majd dolgozott a
Magasépítőknél, majd a városüzemeltetéstől nyugdíjazták. Sokan zenészként ismerték, lakodalmakban muzsi-

kált hegedűn, bendzsón, szaxofonon.
A nyolcvanadik születésnapjukat még
együtt ünnepelték, de sajnos az ötvenedik házassági évfordulót már a férj
betegsége tette emlékezetessé. Idősebb
Kis József négy évvel ezelőtt távozott az
élők sorából. A házaspárnak egy fia szü-

112 hírek

letett, aki ma is gyakran látogatja idős
édesanyját.
Margit néni, bár az időskorral
együtt járó többféle betegséggel küzd,
alapvetően jól érzi magát. Ideje nagy
részét tévénézéssel, olvasással tölti.
Mint elmondta kíváncsian várja a róla
szóló cikket újságunkban, melyet mindig alaposan áttanulmányoz. Az ünnepelt szerint a hosszú élet titka a lelki
nyugalomban rejlik.

A képviselő emlékére
Gróf Apponyi Albertért, városunk
aranymandátumos országgyűlési képviselőjének lelki üdvéért ajánlott fel
szentmisét Zsova János atya csütörtök
este a főtemplomban a politikus halálának 84. évfordulóján.
k. m.
A templomban megjelent maroknyi hívő számára Zsova János röviden
felidézte az elhunyt földi pályafutásának főbb állomásait. Gróf Apponyi
Albert 1846. május 29-én született
Bécsben. Az éles eszű ifjú külföldi tanulmányait követően hamarosan részesévé vált a pezsgő magyar politikai
életnek. 1872-ben választották első ízben képviselővé, mely pályafutását haláláig folytatta. Jászberényt ötven éven
át képviselte a parlamentben. Apponyi
az 1920-as párizsi békekonferencián a
magyar delegáció vezetője volt. A gróf
politikai tevékenysége mellett a tudományos életből is részt vállalt. A Ma-

A január-februári forduló nemcsak
a bálok időszaka, ezidőtájt ugyanis
megtelnek a rendezvényközpontok,
éttermek és hotelek szolgáltatókkal, izgatott menyasszonyokkal és őket kézen
fogó vőlegényekkel.
Jászberényben a Sólyom Hotelben
immáron hetedik alkalommal várták
a nagy nap előtt álló jegyeseket, akik
kedvükre válogathattak a legkülönfélébb területek képviselői között. Az
esős, zord idő ellenére is megtelt az esemény helyszínének parkolója, ahonnan
jóleső érzés volt bemenekülni a hangulatos fényekkel kivilágított, sütemény
illatú falak közé.
Idén 25 kiállító fogadta az érdeklődőket, asztalaikat kreatív édességek,
meghitt képek, pompás virágok, színes grafikai termékek és csalogató referenciák borították. Az egész napos
esemény egyértelmű fénypontjai a kiállított ruhaköltemények voltak, melyek
azonnal magukra vonzották a leendő
arák tekinteteit.

gyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja, 1921-től 1933-ig a Szent
István Akadémia elnöke. 1933. február
7-én hunyt el Genfben.
Zsova atya a hívek imádságát kérte a Jászsághoz hűséges politikus lelki
üdvéért.

Felborult egy autóbusz. Február
13-án, kedden árokba hajtott és ott
felborult egy autóbusz a 31-es főúton,
Jászberény külterületén, a 75-ös kilométernél.
A jászberényi hivatásos tűzoltók
kezdték meg a műszaki mentést, a
busz mintegy negyven utasa közül a
mentők öt sérültet vizsgáltak. A mentesítő járat érkezéséig az utasok egy
közeli telephelyen várakoztak.
Szemeteskukát lopott. A Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást
indított tulajdon elleni szabálysértés
elkövetése miatt egy jászapáti lakos
ellen. A 21 éves férfi február 5-én fényes nappal Jászapátin egy ház elől
ellopott egy 120 literes szemetes kukát. A rendőrök megtekintették a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyeken
látszott, hogy a férfi melyik ingatlanra
tolta be az eltulajdonított szemetest. A
helyi lakost előállították a rendőrkapitányságra, ahol meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették.
Lopott autóval biciklist gázolt.
Ellopta édesanyja Suzukiját egy 14
éves jászárokszállási fiú, majd elgázolt vele egy kerékpárost február 8-án
kora este. Másnap, február 9-én reggel bejelentés érkezett a rendőrségre,
hogy Jászárokszállás egyik utcáján biciklist gázoltak, ezután pedig a sofőr
segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A rendőrség még a bejelentés
napján megkezdte a nyomozást, a
környék összes Suzuki márkájú autóját leellenőrizték és a helyszínen talált
alkatrészek, valamint a jármű sérülései
alapján beazonosították az autót és a
vétkes sofőrt. A Jászberényi Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a
tinédzser ellen.
Lapunk úgy tudja, a kerékpáros
nem szenvedett komolyabb sérülést,
és már a kórházból is hazaengedték.

A kiállítások népszerűségének titka, hogy egy fedél alatt nyílik lehetőség
begyűjteni a szükséges szolgáltatókat
és tájékozódni díjszabásaikról, ajánlataikról. Ha már a bejáratnál bejelentkeztünk az anyakönyvvezetőhöz,
továbbsétálva minden gond nélkül
foglalhattunk nászutas lakosztályt egy
mediterrán szigeten vagy ízlelhettünk
koktélkülönlegességeket a bárpultnál.
Ugyanott tájékozódhattunk a legújabb
divatirányzatokról, melyek idén a
természetközeli formák és színek, avagy
az úgynevezett vintage stílus, mely nem
pusztán a fotózások alkalmával hódít,
de a torták, a kiegészítők és a dekorációk terén is.
Aki a párjával érkezett, esélyes volt
a tematikus nyereményekre, köztük az
igazán kecsegtető, 50. 000 Ft-os ajándékutalványra, mely a ruhakölcsönzési,

szépségápolási és egyéb, szolgáltatók által felajánlott kedvezményekkel együtt
hamar megtalálta szerencsés gazdáját.

A népzene órája
Húsz éve kezdődött az Utolsó óra
népzenei gyűjtés, mely megörökítette
a Kárpát-medencében még élő falusi népzenei együttesek muzsikáját. A
kezdeményezés jubileumi alkalmát a
Fonó Klub Víz utcai székházában február 2-án a Gázsa zenekarral és a Mócs
faluból érkezett cigányzenészekkel
együtt ünnepelték a néptánc és a népzene kedvelői.
Szabó Lilla
Húsz évvel ezelőtt 1997-2001 között
Budapesten a Fonó Budai Zeneházban,
Kelemen László ötletéből fakadóan kezdték el összegyűjteni az erdélyi és a felvidéki hagyományos népzenei együtteseket.
Akkor összesen 112 csoport érkezett és
1250 óra anyagát sikerült rögzíteni. Az
ebből megvalósuló Új pátria lemezek
mára közkincsé váltak, hiszen az utolsó
hagyományos népzenész generációt hallgathatjuk rajtuk.
A nagysikerű kezdeményezés tavaly
októberben ismét elindult, Budapesten
kívül két vidéki városban, Szegeden és
Jászberényben is folytatódik a gyűjtés. –
A Fonó országos hálózattá épült, amihez
Jászberény is hozzátartozik. Régi jó barátaink vannak itt, úgy is mondhatnám,
hogy Jászberény a második otthonunk –
erről már dr. Pávai Istvánnal, vagyis Árendás Péterrel beszélgettünk.
– Komoly műhelymunka folyik itt,
azzal a szellemiséggel, amit Busai Norbert
és Szűcs Gábor képvisel jó irányba halad
az utánpótlás. Mindemellett az Utolsó
órában készült táncfelvételeket viszonylag
kevesen ismerik, pedig hozzáférhetőek a
folklór adatbázisban. Azt gondolom, azért
is fontosak az ilyen rendezvények, mert a
fiatalok keresik a személyes élményt, személyes kapcsolódást, hiszen ez teszi élővé
a zenét – részletezte Árendás Péter.
Először jártak nálunk a belső-mezőségi Mócs faluból érkezett előadók
Ţuli Carol (Culi Károly) balkezes prí-

mást és Covaci Babuţ (Kovács Babuc)
brácsás. Nagybőgőn Bodocean Dionisie
(Bodocsán Dénes) játszott, aki 1947-ben
Kendilónán született, majd Válaszútra
költözött és azóta is ott él. Ţuli Carol és a
Gázsa Zenekar frontembere Papp István
"Gázsa" mindketten Magyarszovát szülöttei, ami Mócs mellett található, így kiválóan átadták a környező falvak gazdag
hangszerjátékát, kultúrájuk gazdag zenei
hagyományát.

A repertoárjukban magyar eredetű
dallamokat is fellelhettünk, valamint bemutattak román és palatkai dallamokat.
A mócsi cigányzenészekről elvonta a figyelmet a környező települések hangszeres kísérete, így a 20 évvel ezelőtti gyűjtésen nem vettek részt.
– A Jászság Népi Együttes arra tett
hitet, hogy a néptáncot, népzenét tiszta
forrásból ismerteti meg. Az ifjúság már
nem találkozik a falvakban hagyományos
falusi zenészekkel, ezért bízom benne,
hogy később érték lesz a felvétel és táptalajt kap a fiatalok körében – fogalmazott
Szűcs Gábor, majd azzal zárta beszélgetésünket, hogy Kodály és Bartók országában a magyar nóta olyan hungarikum,
ami táplálja és erősíti az identitásunkat,
ezért szeretnék népszerűsíteni.
Erre biztosít lehetőséget öt hónapon
keresztül havi egy alkalommal a Fonó
Klub, amelynek jóvoltából legközelebb az erdélyi észak-mezőségről érkező
szászszentgyörgyi zenészek muzsikáját
hallgathatjuk.

Ajánló
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Salamon király szorong
 folytatás az 1. oldalról
Elsőként pedig nem kisebb feladatot
szán neki, minthogy felkeresse egykori
szerelmét, a lecsúszott sanzonénekesnőt,
a 64 éves Cora Lamenaire-t (Hernádi
Judit). Az 1930-as években szövődött
szerelem a gazdag iparos és a dívaként
csillogó sanzonénekes között a háború
alatt ért véget. Rubinstein zsidó származása miatt négy évig kénytelen volt
egy pincében meghúzni magát, mialatt
Cora hűtlen lett hozzá. A nő egészen a
vécésnéni pozícióig süllyedt, ahonnan
tíz éve Rubinstein mentette ki és azóta is támogatja, de egymás bocsánatát
nem nyerhették el.
A kedves, világmegváltó terveket
szövögető fiatalember lelkesen indul
az égből pottyant virágkosárral és bonbonnal a hölgyhöz. A még önmagát is
kereső fiú szívesen tölti idejét Corával,
de a könyvesboltban is sokat időzik a
lexikonok között. Ott, ahol a csinos
eladólány, Alin (Sipos Vera) is gyakran

Fotók: Bíró János

elidőzik. A húszas éveikben járó fiatalok hamar egymásra találnak, gyorsan
össze is költöznek.
Az egyfelvonásos színdarab első
felében a négy szereplő dialógusaiból,
monológjaiból kezd kibontakozni a

történet, miközben tulajdonképpen
semmi nem történik a színpadon a szereplők helyváltoztatásán kívül. Majd
jön a meghökkenés, a nézőtéren is.
Jean humanizmusból végzi misszióját,
és napról napra társaságával vidítja fel
Corát. Olyannyira, hogy találkozásaik
az ágyban, boldog légyottban végződnek. A fiatal fiú mintha maga is elítélné
tettét, de férfiúi ösztönei és a jótékonykodás utáni vágya erősebb. Vívódásait
Alinnel is megosztja, aki megértően
fogadja a viszonyt. „Ez nem igazi megcsalás!” – véli Jean. Bizonyára Alin is
együtt szenved szerelmével, de mindezt
szó nélkül teszi, és rábízza a döntést.
Jean tudja, hogy Salamon király és
Cora még mindig szeretik egymást, ő
pedig Alint szereti, ezért felülkerekedve ösztönein végleg szakít Corával, és
randevút szervez az idős párnak. A történet happy enddel zárul, 35 év után
megbocsátanak egymásnak, a fiatalok
pedig közös jövőt terveznek.
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7. oldal

Programajánló
● Rendhagyó irodalomóra
Február 15-én, csütörtökön 14 órakor
dr. Margittai Gábor író, újságíró, irodalomtörténész tart rendhagyó irodalomórát
Szamár-sziget katonái címmel a Lehel
Film-Színházban. A belépés ingyenes!
● A kis herceg
Február 15-én, csütörtökön 14.30 órakor a Görbe Tükör Színi Társulat viszi
színre Antoine de Saint-Exupery klasszikusát, A kis herceget a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Könyvbemutató
Február 15-én, csütörtökön 17 órakor
a Jászkunság 1699-ben című könyvet mutatják be a Jász Múzeumban.
● A székely menyecske meg az ördög
Február 16-án, pénteken 9.30 órakor
és 11 órakor a székely menyecske meg az
ördög című bábjátékot tűzi műsorára a Főnix Fészek Műhelyház.
● Farsangi buli a Traffic zenekarral
Február 16-án, pénteken 21 órától a
Traffic Band zenekar szolgáltatja a talp alá
valót a Lehel Film-Színház emeletén.
● Műszaki bál
Február 17-én, szombaton 19 órakor a Gépipari Tudományos Egyesület
Háztartási Gépek Szakosztálya rendezi a
XXIV. Műszaki Bálját a Déryné Rendezvényházban.
● KÉSZ csoport p0rogramja
Február 19-én, hétfőn 17 órakor a KÉSZ
jászberényi csoportjának összejövetelén a
Szent György Római Katolikus Plébánia
nagykátai egyházközösség mutatkozik be a
Szent István Házban.
● Bakancslista
Február 20-án, kedden 18 órától Pásztai
András tart előadást Bihar megye turisztikai kínálatáról a Déryné Rendezvényházban.
● A jászberényi vendégfogadás története
Február 22-én, csütörtökön 17 órakor
Hortiné dr. Bathó Edit tart előadást a jászberényi vendégfogadás történetéről a Jász
Múzeumban.
● Klubdélután művészekkel, művészetről
Február 22-én, csütörtökön 17 órakor
Demeter István pap, költő és festő önéletrajzi írásának második könyvét mutatja be
Farkas-Gattyán Adrienn Zóra művészet-

történész a Hamza Gyűjtemény és Jász
Múzeumban.
● Emlékezés a kommunizmus áldozataira
Február 23-án, pénteken 17 órakor
megemlékezést tartanak az 1919-es kommunista diktatúra ártatlan áldozatainak
tiszteletére a Táncsics Mihály utcában felállított emléktáblánál.
● Lehel István kiállítása
Február 23-án, pénteken 18 órakor
nyitják meg Lehel István festő- és grafikusművész (1917-1973) kiállítását a Lehel
Film-Színház emeletén. A tárlat április 10ig látogatható naponta 15 és 22 óra között.
● Társastánc verseny
Február 24-én, szombaton 11 órától
a Lehel-Melody TSE társastánc versenyt
szervez az Ifjúsági Házban.
● Süveges Gergő és felesége előadása
Február 25-én, vasárnap 15 órakor a
Házasság Hete rendezvénysorozat részeként Süveges Gergő és felesége, Margit
asszony tartanak személyes bizonyságtételt
a Déryné Rendezvényházban.
● Rudnay Gyula emlékkiállítása
Február 27-én, kedden 17 órakor nyitják meg Rudnay Gyula festőművész
(1878-1957) emlékkiállítását születésének
140. évfordulója alkalmából a Szikra Galériában.
● Százszorszép Herend
Február 28-án, szerdán 17 órakor a Herendi Porcelán Manufaktúra termékeiből
nyílik időszaki kiállítás a Jász Múzeumban.
● Profil
Február 28-án, szerdán 18.30 órakor a
Zadam Társulat mutatja be kortárs táncestjét a Főnix Fészek Műhelyházban.
● A családkutatás szépségei és nehézségei
Február 28-án, szerdán 17 órakor Ari
Ilona, a mezőtúri és a szolnoki családkutató klub vezetője tart vetített képes előadást
a Jászok Egyesületének rendezvényén, a
Pest megyei Megyeházán.
● Galériabusz
Március 3-án, szombaton 8 órakor indul galériabusz a kiskunhalasi Thorma János Múzeumba a Déryné Rendezvényház
előtti parkolóból. Részvételi szándékukat
február 23-ig jelezhetik a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában.

8. oldal
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Elolvad a hó, csordul, utat váj
Pénteken északnyugat felől áthalad felettünk
egy gyenge hidegfront, így erősen megnövekszik
a felhőzet, és kisebb eső, havas eső is előfordulhat.
Szombaton átmenetileg csökken, majd megnövekszik a felhőzet, és vasárnapra virradóan újból
kialakulhat havas eső. A jövő hét enyhültebb idővel kezdődik, keddtől a többnyire fagyos éjszakákat 4-5 fok körüli nappali maximumok követik
majd.
Február 16-a Julianna, Lilla napja. A néphagyomány Júlia napjától az idő melegebbre fordulását várja. Ha mégis havazik aznap, akkor “bolondoznak a Julisok”, vagy megrázzák a dunyhájukat.

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.

február 16. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

február 21. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

február 17. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

február 22. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 18. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 23. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

február 19. hétfő
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

február 24. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 20. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

február 25. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
február 17. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Júlia
Jb., Korcsolya 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.

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

Jászkürt

miatt kevesebbet küldhette pályára, az
egész mérkőzésen remeklő, összesen 27
pontot dobó Nelson vezérletével azonban
így is szívósan kapaszkodott a JKSE. A
harmadik játékrész végére sikerült látótávolságon belül maradni (50-58), így

utolsó támadást az egyenlítés reményében
vezethették a jászberényiek. Wallace kísérlete leperdült a gyűrűről, és végül Vojvoda
büntetője zárta le a rendkívül izgalmas
összecsapást. JP Auto-Jászberényi KSE
– Szolnoki Olaj KK 70-74
A hazai közönség vastapssal díjazta a
JKSE elszánt játékát, mellyel végig szorossá tudta tenni a válogatott játékosok-

Szőrös Zoltán

Gyógyszertárak
február 15. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

● virágpor
● méhpempő

Kiélezett kosárderbi
Zsinórban öt hazai győzelem után fogadta megyei riválisát, a Szolnoki Olaj
KK-t a JP Auto-Jászberényi KSE a férfi
kosárlabda NB I huszadik fordulójában. A sikerszéria ellenére a listavezető
látogatók számítottak a térségi rangadó esélyesének.

Egészségügyi ügyeletek

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
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Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
/Csomor Családi
Méhészet

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.

Miután a vendégnézők szektora is
megtelt és a hazai szurkolók is kitettek
magukért, kiváló hangulatban, igaz, kevés kosárral kezdődött a találkozó. A szolnokiak kaptak hamarabb lábra, és öt-hat
pontos előnyre tettek szert, de a negyed
végéhez közeledve Lucic hárompontosával felzárkózott a JKSE, majd a dudaszó
pillanatában Nelson triplájával először, de
a legjobbkor vezetett a hazai gárda (1615). A második tíz percben Wallace is
csatlakozott csapattársaihoz, távoli találataival tartotta a távolságot a házigazda,
jogosan szólt tehát a berényi drukkerek
ovációja a kedvenceknek. Néhány kimaradt helyzet azonban elég volt az Olajnak, hogy a félidő végére megfordítsa az
állást (35-39).
A nagyszünetet követően stabilizálódni látszott a biztos vendégelőny, Browning
révén már 11 volt közte a javukra (4051). A szűkebb játékoskeret miatt Lazics
mesternek ezúttal is nagyon figyelnie
kellett, hogy kulcsemberei legalább kis
pihenőt kapjanak, Sejficet személyi hibái

Amerikai
edző érkezik
Az amerikai fociszezon egy jó hónap
múlva kezdetét veszi, így a Wolverines
Jászberény vezetője szervezi csapatát.
Tavaly első alkalommal az USA-ból
importáltak játékost, most pedig edző
érkezik a tengerentúlról.
ács
Balogh Kornél a berényi klub vezetője
arról tájékoztatta lapunkat, hogy választásuk Reginald Grahamre esett, ő fogja
koordinálni a védelmet a felnőtteknél és
megosztva a vezetőedzői feladatokat, ös�szefogja az utánpótlásképzést is.

– Joggal bízhatunk abban, hogy
coach Grahammel fellendül a toborzási programunk is, hiszen az eddiginél is
magasabb szintű képzést tudunk majd
nyújtani a játékosoknak. Új mesterünk
alabamai származású, a Michigan State
Spartans színeiben defensive endként
szerepelt az NCAA-ben, majd az amerikai hadsereg, az Army kötelékébe állt,
ahol 2011 óta szolgált, legutóbb a németországi Wiesbadenben állomásozva.
A katonaság mellett számos olyan német
fiatalnak nyújtott egyéni képzést, aki ma
már ösztöndíjjal Amerikában focizhat,
így nem idegen számára az európai amerikai foci. Ha minden jól megy, a coach
itt marad az őszi, U17-es és U19-es bajnokságra is, miután a felnőttcsapatból
igyekszünk majd kihozni a maximumot
– mondta el Balogh Kornél.
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maradt némi esély az esetleges bravúrra.
Mindez azonban halványulni látszott öt
perc játék után, a bajnokság éllovasa ekkorra 13 ponttal dobott többet (57-70),
a határtalan lelkesedéssel játszó Rakicsék
azonban innen is visszakapaszkodtak. A
felforrósodó légkörben Andric és Sejfic
akaszkodott össze, nézeteltérésük után a
játékvezetők a szolnokiak centerét kiállították, a hazai játékos pedig ötödik hibája
miatt nem folytathatta a játékot. Wallace
ötödik triplájának köszönhetően már
csak három ponttal ment az Olaj, majd
egy-egy sikeres büntető után 70-73-nál az

kal és kiváló légiósokkal felálló szolnokiak
elleni megyei derbit. Mindkét szakvezető
egyetértett abban, hogy egy harcos, kemény meccsen főként védekezésben jeleskedtek a csapatok, és csak apróságok
döntöttek a végeredményről. A Magyar
Kupa döntője miatt szünet következik a
bajnokságban, és miután Cseh Györgyék
nem kerültek a legjobb nyolc közé, így az
NB I folytatására készülhetnek. Március
7-én, szerdán Kecskeméten, míg március
10-én, szombaton 18 órától már itthon,
a Szeged ellen lép majd újra pályára a
berényi alakulat.

Visszavágott a Vasas
Február 10-én, szombaton este rendezték Jászberényben az Extraliga keretein belül a JRK - Vasas Óbuda női röplabdamérkőzést. Mivel az „odavágón”
3-1 arányban a berényi lányok nyertek, mindenki a hazai sikerben bízott.
Úgy tűnik nagy nyomot hagyott a
fővárosi együttesben a Folyondár utcában elszenvedett vereség, ugyanis egy
nagyon hangos szurkolótábor kísérete
mellett nagy lelkesedéssel, 0-5-tel indította a rangadót a Bercsényi úti játékcsarnokban a Vasas Óbuda együttese.
A kezdeti „sokk” után aztán visszajöttek lányaink a meccsbe és 13 pont
környékén be is érték a fővárosiakat és
átvették a vezetést is. Sőt még 17-16nál is ők voltak előnyben, ám innen
fordítani tudtak a vendégek és 25-20ra abszolválták az első etapot.
A térfélcsere után talán még nagyobb
lendülettel folytatták, amit előzőleg abbahagytak a fővárosiak. Deme Gábor több
cserével próbálta megállítani a Vasast, de
ezúttal nem sikerült őket utolérni, így
már 0-2 állt az eredményjelző táblán.

A harmadik etapban aztán a
berényi hölgyek is jobban összpontosítottak, így fej-fej mellett haladt
a két alakulat egészen 21-21-ig. Ám,
innentől kezdve – bizonyára a nagy tét
miatt – megremegtek a kezek, amit a
fővárosiak könyörtelenül kihasználtak
és ezt a játszmát is (25-21) behúzva
visszavágtak az otthonukban elszenvedett vereségért.
Jászberény Volleyball Team -Vasas Óbuda 0-3
JVT: Alina Adamenya, Miklai Zsanett, Maria Ivonkina, Bleicher Nóra,
Genesis Miranda, Pintér Andrea. Liberó: Lékó Lilla. Csere: Bertók, Schmidt.
Mint az összeállításból is kitűnik,
ezúttal a nemrég érkezett orosz légiós,
Marina Ivonkina kapott szerepet Yana
Shevchuk helyett, ám bármennyire is
igyekezett, nem hozott új színt a játékba, ami nem csoda, hiszen rá kell
hangolódnia a magyar bajnokságra.
Pihenésre nem sok idő marad, hiszen
lapzártánk után szerdán a többszörös
bajnok Békéscsaba lesz a vendég, a Magyar Kupa elődöntőjében.
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Február 9-én, pénteken este már a rájátszás küzdelmei kezdődtek az OB2-es
jégkorong bajnokságban. A két győzelemig tartó mérkőzésen a Jászberényi
HC Zalaegerszeget fogadta. A berényi hokisok jó játékkal rukkoltak ki és 7-2
arányú győzelmet arattak.

