Kallós Zoltán emlékezete

Iskolagaléria alakul

Győzni fog az igaz és a jó ügy

A magyar szellemi kultúra kimagasló
személyisége február 14-én hunyt el
91 éves korában.
Emlékező írásunk az 5. oldalon

Telek Béla művésztanár ajánlotta
fel az iskolagaléria első festményét
a Nagyboldogasszony iskolának.
Cikk a 3. oldalon

Rékasi Károly színművész Wass Albert
erdélyi író szövegeiből állította össze
önálló estjét.
Írás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 08. szám (XXX./08.)
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Jászberény város lapja

A drog
Támogatják Jászberény törekvését
nem válogat
Február 13-án, délután 4 órakor
drogprevenciós előadást hirdettek
az EKE Jászberényi Campusán, ahol
Szalay Krisztina egyetemi oktató és
doktorandusz várta a téma iránt érdeklődőket. Az esemény apropójából a jászberényi droghasználatról, a
megelőzésről és országos tendenciákról kérdeztük.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 14-én, szerdán
15 órai kezdettel tartotta soros ülését,
amelyen megtárgyalták Jászberény
megyei jogú várossá válásának feltételeit és következményeit, döntöttek a
költségvetés elfogadásáról, valamint
megvitatták a Rákóczi úti iskolaépület
bérbeadásáról szóló előterjesztést.

kazsimér
Mi jellemző a magyarországi
drogfogyasztásra?
Az összeurópai statisztikák alapján
a hazai drogoknak a fele marihuána és
több mint a negyede hasis, azaz marihuána származék. Ami nagyon jellemző a
Jászságban az a biofű és a kristály használata. A biofüvet főképp füstölőként árulják, így elég nehéz utánamenni a dolognak. A fogyasztónak egyébként sokszor
fogalma sincs, hogy mit vesz be, mert a
szárított gyógynövény mellé még számos
más anyagot, például hígítót kevernek,
vagy amfetamin és opiát származékokat.
A változó hatóanyagtartalomnak köszönhetők a drogosokra jellemző különös viselkedésmódok is.
Mit mond a statisztika Magyarországra vonatkozóan?
folytatás a 4. oldalon 

munkatársunktól
Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzata február 16-án pénteken
kihelyezett ülés tartott Jászapátin, a
Pájer Antal Művelődési Házban. A
képviselők tizenöten, határozatképes
létszámban voltak jelen. Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke vezette a tanácskozást az ülés kezdetén.
halász – szabó
Első felszólalóként Farkas Ferenc, a
házigazda Jászapáti polgármestere örömét fejezte ki, hogy városa ad otthont
a megyei közgyűlés megrendezésének,
hiszen erre a rendszerváltás óta nem
volt példa. Röviden összegezte a napirendi pontokat, melyek közül kiemel-

Időt és élményt ajándékba
Február 16-án, pénteken valósult
meg a Szent Ferenc Egyesített Szociális Otthonban az „Adj egy órát
az aktív időskorért” elnevezésű kezdeményezés, amely a tevékenyen eltöltött öregkorra hivatott felhívni a
figyelmet a jászságiak körében.
Kazsimér Nóra
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által valamennyi megyeszékhelyen
támogatott és működő program ezúttal

Elfogadták
a város
költségvetését

Jászberénybe látogatott – Bozóki Jánosné
intézményvezető és Szatmári Antalné alpolgármester asszony jóvoltából –, hogy
ismert, sőt elismert szakembereket szólítson meg egy jó ügy érdekében.
A kampányszerű akciót a JNSZ
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház már korábban is folyamatosan vállalta, melynek keretein belül
egy kellemes, játékos, énekléssel és meséléssel töltött órával ajándékozták meg
az időseket.
folytatás a 2. oldalon 

N. V. G. - TRANS KFT.
jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

● Ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)
● Nemzetközi és belföldi szállítás.

ten említette a költségvetés és a hulladékgazdálkodás megvitatását. Borbás
Zoltán képviselő Farkas Ferenc szavaihoz csatlakozva szintén örömét fejezte
ki a rendezvény kapcsán és eredményes
tárgyalást kívánt.
A napirendi pontok megtárgyalása
előtt a megyei közgyűlés elnöke Kovács Sándor módosító javaslattal élt,
így első pontként tárgyalták Jászberény megyei jogú várossá nyilvánításának támogatását.
Baráth Zsolt berényi gyökerű, ám
évtizedek óta Szolnokon élő képviselő
hozzászólásában elmondta, hogy Jászberény és Szolnok között mindig érzékelhető volt egyfajta rivalizálás. Ebből
kifolyólag megfogalmazódott benne

Édes, szép
báli este

Az elmúlt években a báli szezont szinte mindig a menedzserek rendezvénye
nyitotta és a műszakiaké zárta. Így volt
ez idén is: február 17-én. Szombaton
este a Déryné Rendezvényházban tartotta a Gépipari Tudományos Egyesület Háztartási Gépek Szakosztálya
XXIV. Műszaki bálját.
halász
Ha a hagyományokat említettük,
nos az is szinte kőbe van vésve, hogy
a műszakiaknál a bál díszvendége Jászberény regnáló polgármestere – már
nyolcadik alkalommal Szabó Tamás –,
háziasszonya Szöllősi Gabriella, és mindig itt a legjobb, a legszínvonalasabb a
műsor. Ebben az évben pedig nem volt
könnyű dolga az örökifjú rendezőknek
– Szikra István, Kuzén Zoltán –, ugyanis az influenzaszezon nemcsak az asztalsorokat tette tágasabbá, szellősebbé,
de a fellépő művészek közül is többen
ágynak estek.
folytatás a 9. oldalon 

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

a kérdés, hogy nem lesz abból baj, ha
Jászberény is megyei rangra emelkedik?
– Nem hiszem, hogy abból baj lehet, ha egy település, egy közösség nagy
célt tűz ki maga elé. Ez a cél a hely előrelépését jelenti, amit támogatnunk
kell – válaszolt Kovács Sándor.
További választ adott Dr. Csoór
György, a megyei közgyűlés társadalmi
alelnöke, aki kifejtette, hogy Szolnok
támogatja Jászberényt, hiszen ez az előrelépés az egész megyének kedvez.
Jászberény polgármestere Szabó Tamás utalt beszédében az egységes megye
fontosságára és az együtt gondolkodásra. Ezután hozzátette, hogy Szolnok a
megyeszékhely és a jövőben is az marad.
folytatás a 2. oldalon 

A testület Tamás Zoltán és Juhász
Dániel későbbi érkezését követően teljes
létszámban jelen volt az ülésen. A Jászság
országgyűlési képviselője, Pócs János szintén részt vett az év egyik legfajsúlyosabb
önkormányzati tanácskozásán.
Sürgősséggel tárgyalták Jászberény
város megyei jogú várossá nyilvánításának kérelmét, illetve a „Védjük meg
településünket, védjük meg hazánkat!”
felhívás támogatásáról szóló előterjesztést. Szabó Tamás szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a kezdeményezés
három masszív alapon nyugszik. Első a
történelmi múlt, mely magában foglalja
a valamikori megyei jogú státuszt és a
határozott körhöz köthető egyértelmű és
egységes identitástudatot.
folytatás a 6-7. oldalakon 

Sikeres volt a II. Jász Kupa
A jászberényi fedett műjégpálya nemzetközi versenynek adott otthont az
elmúlt hétvégén, február 17-18-án,
ahol közel száz rövidpályás gyorskorcsolyázó mérte össze tudását.
Ács Tibor
Az I. Jász Kupát még anno a szabadtéri pályán rendezték, de az időjárás
viszontagságai miatt feledésbe merült.
A Jászberényi SE az idei versennyel viszont folytatni szeretné a nyolc éve el-

Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

kezdett hagyományt. Így a hétvégi rövidpályás gyorskorcsolya verseny, a II.
Jász Kupa nevet kapta. A verseny első
napján, szombaton már reggel 9 órától
nagy volt a készülődés a fedett műjégpálya küzdőterén. Természetesen a rövidpályás gyorskorcsolyázók vették birtokba, hogy kellően bemelegítsenek az
általuk kiválasztott versenyszámokra.
Mivel az Alpok-Adria Kupát is azonos
időpontban rendezték, több nemzet
versenyzői ott léptek jégre.
folytatás a 3. oldalon 
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Időt és élményt ajándékba

Támogatják Jászberény törekvését

 folytatás az 1. oldalról
A megjelenteket Nagyné Varga Ilona, az Önkéntes Ház vezetője köszöntötte, és megosztotta velük küldetésük
célját, ami az önkéntesség kultúrájának
terjesztése, példaértékű kampányok
szervezése, de ami a legfontosabb, idő,
élmény és aktivitás ajándékozása a
szépkorúaknak.
Ezt követően Bozóki Jánosné – a
Szent Ferenc Egyesített Szociális Otthon intézményvezetője – szólt az asztal
köré gyűlt, igen nagyszámú önkéntesek, akik közéleti, politikai, vagy egyéb
feladataik révén már korábbról is jól

vállalkozókedvű segítő kapott maga
mellé egy szakavatott kísérőt az intézmény egyik dolgozójának személyében, és együtt indultak el a kijelölt
szobákba, ahol a lakók már izgatottan
várták vendégeiket. Az önkéntesek 4050 percben saját érdeklődési körüknek
megfelelő tevékenységgel kötötték le
az idősek figyelmét, akik így csoportos történelemórán vehettek részt,
kvízjátékot játszhattak, verses meséket
hallgathattak, de környezetismeretre,
rejtvényekre, kézműves foglalkozásra
és még egy kis testmozgásra is lehetőségük nyílt.

 folytatás az 1. oldalról
„Ez nem a megye elleni, hanem pontosan a megyéért szóló törekvés.” – hangsúlyozta.
Andrási András képviselő azt a kérdést vetette fel, hogy van -e a megyében
más terület is, ahol hasonló törekvések
fogalmazódtak meg. Kovács Sándor biztosította, hogy más városnak nincs ilyen
lehetősége, hiszen ez egy olyan összetett
feltételeket megkívánó magas pozíció,
amit más térség nem tudna elérni.
Dobos László, Karcag polgármestere
szerint a Jászság robbanásszerű fejlődése
jó alapot adott arra, hogy Jászberény megyei rangra emelkedhessen és erre büszkének kell lenni.
Budai Lóránt a Jobbik képviselője
nehezményezte, hogy az elérni kívánt cél
előnyéről, hátrányáról nem kapott pontos felvilágosítást, de úgy vélte, támogatni
kell ezt a törekvést.
Piroska Miklós mondanivalójában
megfogalmazta, hogy a megyei jogú város cím egyszerre előnyöket és kötelezettségeket is magában foglal. Azonban az
előnyök olyan mértékűek, hogy sokszorosan meghaladják a kötelezettségeket.
Pócs János, a Jászság parlamenti képviselője rámutatott Jászberény kulturális,
oktatási és gazdasági erejére, mellyel még
inkább arra ösztönözte képviselőtársait,
hogy támogassák az ügyet. „A megye
gazdasági erejének 45%-át a Jászság adja,
kiemelkedő Jászberény oktatási színvonala, több mint 5000 diák tanul Jászberényben. Kulturális és turisztikai szempontból is kiemelkedő Jászberény, a város
a kórháza pedig igen magas színvonalon
teljesít. Tehát nem kérdés, hogy Jászberény méltó rá, már kiérdemelte a megyei
jogú városi rangot.”
A javaslatot egybehangzó igen szavazatokkal elfogadták, tehát a megye
közgyűlése, hasonlóam a térség négy
országgyűlési képviselőjéhez, egyöntetű
támogatásáról biztosította a Szabó Tamás
polgármester és Pócs János parlamenti
képviselő által a miniszterelnökhöz eljuttatott előterjesztést Jászberény megyei
jogú várossá minősítéséről.

ismerhették egymást. Megköszönte nekik, hogy komolyan vették feladataikat,
és az egyéni igények felmérését követően felkészülten érkeztek az otthonba,
ahol tizenkét helyszínen végzik majd a
foglalkoztatást. Külön üdvözölte Szatmári Antalné alpolgármester asszonyt,
aki felhívta a jelenlévők figyelmét arra
a nyugati országokban már természetes jelenségre, hogy az otthonok lakóit
minden nap látogatják az önkéntesek.
Kiemelte, hogy anyagias világunkban
háttérbe szorultak az ilyen őszinte gesztusok, de ezen alkalomból szervezetten
tapasztalhatják meg, milyen jó is a kölcsönös segítés, és mennyi élményt, erőforrást kaphatunk az idősektől.
A köszöntőket követően minden

A program végén a résztvevők közösen értékelték a saját foglalkozásuk
során felmerülő tapasztalataikat, melyek kivétel nélkül pozitívak voltak. Az
időtartam még rövid is volt arra, hogy
mindenki teljesen fel tudjon oldódni,
de ez nem vett el az együtt töltött idő
minőségéből. Mindenkit megérintett
az idősek kiszolgáltatott helyzete, a
szürke szemekben tükröződő magány,
ezért az önkéntesek mind egyetértettek
abban, hogy rendszeressé kellene tenni
az ehhez hasonló alkalmakat. A beszámolókat és az emléklapok átadását
követően mindenki azzal a melegséges
érzéssel a szívében térhetett vissza megszokott életéhez, hogy aznap már egy
valakit biztosan boldoggá tett.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik ott voltak

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, nagyapánk

MOLNÁR JÁNOS
(1929-2018)

Dézsi Zoltán
nyugalmazott iskolaigazgató
búcsúztatásán,
és ezzel részvétüket fejezték ki.
Gyászoló család

gyógyításában,
ápolásában
részt vettek,
temetésén
megjelentek,
virágaikkal,
koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Túrázni mentem…
A vándortáborok célja, hogy Magyarország természeti és kulturális
értékeit valós élményeken, igazi kalandokon keresztül ismerhessék meg
a gyerekek. Az egyhetes táborokban
összesen tízezer általános iskolai felső
tagozatos és középiskolás gyerek vehet
részt 21 000 forintos részvételi díjért.
A táborok június 16. és augusztus 20.
között lesznek. A vándortáborok 5 erdei, 5 vízi, 3 kerékpáros és 1 kombinált vízi-kerékpáros útvonalon indulnak az Országos Erdészeti Egyesület,
a Magyar-Kajak-Kenu Szövetség és a

Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szervezésében.
A vándortáborok útvonalai végig
vezetnek az ország legszebb területein:
a Dunakanyarban, az Őrségben, a Szigetközben és az Alsó-Duna szakaszon,
a Bakonyban, a Mecsekben, a Mátrában, a Bodrog és a Felső-Tisza vidékén. A kerékpáros és vízi táborokban a
szervezők bocsátják a gyerekek részére
a jól felszerelt bicikliket, hajókat és a
túrázáshoz szükséges további felszereléseket.
Az útvonalak mellett bővül a résztvevők köre is, mivel az oktatási intézmények mellett csoportot szervezhetnek a civil szervezetek és az egyházi
közösségek is. Folytatódik a kísérő pedagógusok számára szervezett, kedvezményes árú továbbképzés, melyen tavasszal több mint ezren vehetnek részt.
Tavaly már 500 pedagógus szerzett

vándortábor-vezető képesítést.
A szervezők törekednek arra, hogy
minél kisebb legyen a vándortáborozók
ökológiai lábnyoma, ezért tartós felszerelési tárgyakkal váltják ki az eldobhatókat, megtanítják a vízzel és energiával
való takarékoskodás fontosságát.
Az osztálykirándulásokat és a hagyományos vándortáborokat május
14. és szeptember 16. között rendezik
meg a Szigetközben, a Felső-Tisza vidékén, a Bodrogon, a Dunakanyarban
Esztergomnál, Pakson, és egy közös
helyszínen a Bringásvándorral, a Körösök-vidékén. A programokra minden
alapfokú köznevelési vagy szakképzési
intézmény, valamint civil szervezet pályázhat.
A http://www.vandortabor.hu honlapon keresztül már lehet jelentkezni a
vízi és erdei vándortáborokra, és a kerékpáros útvonalakra is. Ugyancsak lehet jelentkezni a gyalogos és kerékpáros
vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés tavaszi időszakára.

Köszönetnyilvánítás

Emlékezünk

Emlékezünk

Idén már 14 útvonalon indulhatnak
útnak nyáron a felsős és középiskolás
diákok, akik az erdei és vízi vándortáborok mellett kerékpáros programokra is jelentkezhetnek.
Bognár Mária

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak akik szeretett halottunk

Baráth Mártonné
szül: Czikora Ilona
(1934-2018)
temetésén megjelentek
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Dalocsa
Mátyás
halálának
11. évfordulójára.
„Míg éltél szerettünk,
míg élünk
nem feledünk.”
Szerető családod

Inges Sándor
(1943-2017)
halálának 1. évfordulójára
„Az idő múlik,
feledni nem lehed
fájó az életet
élni nélküled.”
Szerető feleséged,
gyermekeid, unokáid

Város
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A Jászkunság 1699-ben
Újabb hiánypótló kiadvánnyal bővült a helytörténeti-, család- és néprajzkutatók információs adattára.
Az eredeti, 1699-ben készült Pentzféle összeírást feldolgozó könyv igen
pontosan tartalmazza a Jászkun Kerület településeinek leírását az ott élő
gazdák névsorával.

uralom utáni Nagykunságról, Kiskunságról és Jászságról. A 150 éves megszállás miatt a Kiskunság szinte teljesen

gergely
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató köszöntötte a megjelenteket
intézményük kiállítótermében, és elöljáróban megosztott a közönséggel néhány információt. A kötet ugyan már
tavaly decemberben megjelent, és az
előfizetői be is tehették a karácsonyfa
alá, de bemutatására városunkban csak
a közelmúltban, február 15-én, csütörtökön kerülhetett sor. A Pentz-féle ös�szeírást feldolgozó, körülbelül 160 oldalas kiadvány a Jászság, a Nagykunság
és a Kiskunság településeinek leírását, a
gazdák nevét, felnőtt gyerekeik számát,
állataikat és terményeik mennyiségét,
földjeik nagyságát tartalmazza. A hozzá tartozó CD mellékleten digitálisan
megtalálhatók az eredeti kézirat oldalai
és az Excel-táblázatba gyűjtött nevek,
adatok.
A kötet háttérmunkálatairól, történelmi előzményeiről dr. Farkas Kristóf
Vince történész, muzeológus tartott
előadást, melyben a száraz tartalom
fontossága mellett az érdekességekre
hívta fel a figyelmet.
A Jász Múzeum, Szakál Aurél, a
Thorma János Múzeum igazgatója kérésére kapcsolódott be a kötet kiadásának munkálataiba. Jászberény, Karcag, Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas
múzeumainak összefogásával egy rég
áhított, hiánypótló kiadvány láthatott
napvilágot A Jászkunság 1699-ben
címmel. A Pentz-féle összeírás feldolgozása a családkutatók nagyszerű forrása, de a helytörténeti-, gazdaságtörténeti kutatók is haszonnal forgathatják a
vékonyka kötetet.
Az elsősorban gazdasági jellegű,
precíz összeírás képet rajzol a török

elnéptelenedett, de a Nagykunságra és
a Jászságra is rányomta pecsétjét. A három terület összeolvadásával 1696-ban
létrejött a Jászkun Kerület, melyet a

Iskolagaléria alakul
A nagyböjti időszak kezdetén bensőséges ünnepség keretében fogadta a
Nagyboldogasszony Katolikus Iskola
Telek Béla művésztanár felajánlását.
Az Útszéli kereszt című festmény az iskola aulájában foglalta el méltó helyét.
taczman
Hamvazószerdán érkezett meg az
alkotás az iskolába, így a húsvétra hangoló böjti napok méltó módon vették
kezdetüket. A Pro Urbe-díjas alkotónak, a tanítóképző nyugalmazott mű-

vésztanárának felajánlását dr. Novák
István főigazgató atya köszönte meg,
majd Muhari Ferenc diakónus megszentelte a festményt.
Telek Béla tanár úr röviden bemutatta a kép keletkezésének történetét.
Pilinszky János Négysoros című verse volt a fő ihletforrás – „Alvó szegek
a jéghideg homokban. / Plakátmagányban ázó éjjelek. / Égve hagytad a
folyosón a villanyt. / Ma ontják véremet” – és az erdélyi élmények, amikor
kinttartózkodása alatt magyar ajkú pedagógusokat tanított. Elmondta, hogy

török kiűzése után a kamara áruba bocsátott anyagi helyzete javítása céljából.
Az eladási ár pontos meghatározásához
azonban a terület feltérképezésére – a
terület pontos kiterjedésére, gazdasági
és népesedési adataira –, volt szükség.
Ezzel a munkával Franz Christoph Johann Pentz-t, a kamara egri prefektusát
bízták meg. A jászok és kunok összeírásában segédkezett a jászkun alkapitány,
Sőtér Ferenc, valamint a jászberényi
plébános, Franyó Mihály is.
Az eredeti kézirat négy vaskos kötetből, 579 számozott oldalból áll, és
igen jó állapotban megmaradt. A kézzel írott összeírás német nyelvű, latin
kifejezésekkel tarkítva, hiszen Pentz
maga nem tudott magyarul. Viszont
igen precíz munkát végzett, amely ma
is jól kutatható. Az elhallások miatt
bizonyos családneveket másként írtak,
sokat közülük még fel sem tudtak oldani. A Johaz vezetéknév valószínűleg Juhász, a Szamboky pedig Zsámboki lehetett. A névelírások mellett
duplikáció is megfigyelhető. Például
néhány Jászárokszálláson élő gazda
nevét Jászágóhoz is feljegyezték, mert
ott is volt birtoka, bár életvitelszerűen
Árokszálláson élt. Az elsősorban gazdasági jellegű bemutatás, elemzés adatgyűjtését 1699-ben kezdték és maga a
mű 1700 márciusára lett kész. Pentz
számításai szerint a Jászkun Kerület értéke 6 %-os alapon körülbelül 700.000
rajnai forint, 5 %-os alapon több mint
800.000 rajnai forint, 4%-os alapon
több mint 1.000.000 rajnai forint. A
területet végül 1702-ben a becsült ár
feléért, 500.000 rajnai forintért adták
el a Német Lovagrendnek.
Az eredeti kéziratot 1930-ban Fodor Ferenc már felhasználta kutatásaihoz, de később is többen fordultak
hozzá munkáik forrásaként. A jól kutatható dokumentum feldolgozása pedig mind többekhez juttathatja el a kor
igen pontos leírását a Jászkunságról.
A téma iránti érzékenységet mutatja,
hogy az előadás végén élénk diskurzus
alakult ki a jelenlévők és előadók között.
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Sikeres volt a II. Jász Kupa

 folytatás az 1. oldalról
Viszont a szlovákok itt voltak három csapattal, illetve Csíkszeredáról
egy 16 fős team látogatott el a Jászság
főváro-sába. Természetesen a magyar
mezőny is jelen volt, a rendező Jászberényi SE gyorskorcsolya szakosztályának versenyzőivel az élen.

Benedek, 7. Szabó Jázmin és Schönborn
Melinda, 8. Nagy Anna Kerubina, 9.
Schönborn Virág, 13. Gál Boglárka. A
váltók is remekül szerepeltek: 1. lett a
Major Dominik, Pető Bendegúz, Kiss
Kende alkotta E-F fiúváltó és a C-D
fiúváltó: Zsigó Máté, Zsigó Bence,
Taczman Máté részvételével. A leány-

A rendezők a legalsóbb korosztályoktól kezdődően sorban indították
a versenyzőket, akik nagy lelkesedéssel
rótták a köröket. A lelátó kezdetben
még hiányos volt, de később egyre
több hozzátartozó, szülő, nagyszülő, iskolatárs tette tiszteletét, akik igen nagy
hangerővel biztatták a kedvenceket,
akik számítottak is erre.
– Nagyon jó érzés a szülők és barátok előtt versenyezni, megmutatni felkészültségünket, ez még plusz motivációt
is jelent számunkra – mondta mosolyogva Zsigó Bence, akit csak jóbarátja,
Jászapáti Petra (az idei olimpiai 5. helyezett) öccse, Péter tudott megelőzni.
Bizonyára a motiváció kihatott
Bence klubtársaira is, akik igen eredményesen szerepeltek saját rendezésű

váltó – Tian Rixin, Somogyi Barbara,
Szőcs Mónika Nikolett – pedig 3. lett,
mint ahogy György Benedek is, aki a
hungary mixváltó tagja volt.
A sporteseményen, szinte végig ott
volt a JSE elnöke Dr. Bördös Lajos, sőt
városunk polgármestere is betekinthetett a váltóversenyekbe, majd az érmek
átadásánál is közreműködött.
– Örvendetes számunkra, hogy
a Magyar Korcsolyázó Szövetség és a
város mellett sok-sok vállalkozó is támogatta a sporteseményt. Látjuk ezt
más sporteseménynél is és remélhetőleg a sportágak iránti elkötelezettségük
továbbra is megmarad a vállalkozóknak. E mellett maximális köszönettel
tartozunk a „korcsolyás” szülőknek
is, nemcsak azért, mert gyermekük

versenyükön. Belovai József tanítványai
közül aranyérmes lett korosztályában:
Major Dominik, Tian Rixin, Túri Anna
és Sziliczei-Német Rebeka. Ezüstérmes:
Somogyi Barbara és Zsigó Bence. Bronzérmes: Nagy Netti, Pető Bendegúz, Szőcs
Mónika Nikolett és Zsigó Máté. Valamint: 4. Redler Aisa és Taczman Máté,
6. Váradi Vivien, Kiss Kende és György

előremenetelét úgy igyekeznek szervezni, hogy sikeresek legyenek, hanem azért is, mert ha van egy feladat,
abban aktív szerepet vállalnak. Mindezek együttesen garanciát jelentenek
számunkra, hogy jövőre is folytassuk
az újra életre hívott hagyományt – nyilatkozta Szabó Tamás polgármester a
verseny végén.

a festmény eddig egyszer volt kiállítva,
és kifejezte reményét, hogy ebben az
intézményben méltó helye lesz.
Az iskola vezetése és tanári kara
örömmel fogadta a felajánlást és továbbra is szívesen várják jászsági alkotók szakrális jellegű festményeit azzal a
nem titkolt céllal, hogy elindulhasson
egy iskolagaléria kialakítása. Kifejezték hálájukat a művésztanárnak, hogy
most is szívén viseli a gyerekek esztétikai nevelését. Többször elhangzott,
hogy az iskola pedagógusai közül többen neki köszönhetik a művészeti nevelés igényét, annak hangsúlyozását az
oktató-nevelő munkában.
A JSE Gyorskorcsolya Szakosztály

köszöni a II. Jász Kupa
megrendezéséhez kapott
támogatást!
Molnár és Társa Kft.; AG- ING Kft.; Káta CNC Kft.;
Telnet 2005 Kft.; H-Rom Kft.; Cargo- M Kft.;
Adapt Kft.; Autoelektro Kft.; Short Track szakosztály szülői gárdája; TESCO; UNI MODUL Kft.;
Ilpea Profext Kft.; Molnár Attila és Havasi Mónika; Venil-Logistic Kft.; Bognár Lajos és neje;
Talabos család; Túri pince; Gábor-Ker-Pack Kft.;
Gál András és családja; Varga Tibor e.v.; Ramiz.
hu Játék Kis-és Nagykereskedés; Havrilla Róbert
Pék Jászjákóhalma; Jászmetál 2000 Kft.; TacAutó 2001 Kft.; Fortaco Zrt.; Aqua Lehel Szikvízüzem; Sütőház Kft.; Inci Játéknagyker; TrióMédia Jászberény; Trió Rádió; Jászkürt Újság;
Darázs Keverő Kft.; 5G Projekt Kft.; Aditi Kft.;
JSE; JVV Nzrt.;Red Scorpions Cégcsoport;MOKSZ;
Jászberény város; Szent István Sport Általános
Iskola és Gimnázium, Szőcs Ernő és barátai.

Rövid hír
Sakk. Minden ellenfelét legyőző
listavezető Szigetszentmiklós csapatát
fogadták a berényi sakkozók a hétvégén. Az idegenlégiósokkal megtűzdelt
vendégcsapat a következő szezonban
minden bizonnyal már magasabb osztályban fog szerepelni, ennek ellenére

a jászberényiek alaposan megszorongatták őket. Küszöbön állt a meglepetés is, hiszen egy órával a játékidő vége
előtt még 4,5-4,5-s döntetlenre állt a
találkozó, de végül egyetlenegy ponttal
a listavezető bizonyult jobbnak. Jászberényi Sakk Kör – Szigetszentmiklós
5,5 – 6,5. Győzött: Tajti, Sinka, Csatári és Száraz. Remizett: Farkas, Peredi
és Nagy K.
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A drog nem válogat A megújulás időszaka
 folytatás az 1. oldalról
A statisztika szerint 1995-ben Magyarországon a legnagyobb értéket az
alkohol és a gyógyszerek, különösen a
nyugtatók jelentették, aztán jöttek az
ínhalások, és később, 2011-re a marihuána fogyasztás is nagyon megemelkedett. A legfrissebb, 2015-ös statisztika szerint, a 16 éves diákoknak 18,6
%-a próbált már ki egyszer minimum
marihuánát. Alkoholfogyasztásban az
élvonalban vagyunk, nálunk van a legtöbb elhalálozás ennek okán az uniós
országokhoz képest és folyamatosan
növekszik az elhunytak száma.
Ön szerint mi állhat e mögött?
A magyarok rendelkeznek bizonyos
tulajdonságokkal, amilyen például az
ivászattal szembeni tolerancia. Sokan
úgy gondolják, hogy az az alkoholista,
aki heti négyszer-ötször leissza magát,
de valójában, ha valaki mindennap,
amikor hazaér megiszik egy-két sört,
már alkoholistának mondható, ugyanis
az alkoholt feszültségoldásra használja
rendszeresen. Plusz súlyosbító körülmény az olcsó, rossz minőségű alkohol,
ami azért lehet népszerű, mert itthon
nincs kultúrája az ivásnak.
Mit gondol, melyek a hasznos
prevenciós módszerek?
Ami igazán fontos volna, az a szociális készségfejlesztés, az önismeret és az
elutasítási technikák fejlesztése, de ez
valójában mind csak elképzelés, mert
ami megvalósul ebből, az maximum
az ismeretátadás. Az igazi prevenciós programnak a célja az volna, hogy
amikor megkínálják a gyereket, akkor
is nemet tudjon mondani, ha nincs fel-

ügyelete, vagy ha éppen a baráti köre
kínálja. Meg kell értetni a gyerekkel,
hogyha nemet mond, az még nem jelenti azt, hogy kiesik a kortárs csoportból. A fiatalok egyébként döntőrészt
- úgy 70-80%-ban - társaságban próbálják ki ezeket a szereket.
A fiatalok mennyire vannak tisztában az egyes szerek hatásaival?
Kutatásunkban – melyet az EKE
Állattani Tanszék vezetőjével, egy Bsc-s
szakdolgozóval és egy másik kollégával
a tanszékről végeztünk - rákérdeztünk
a legális és az illegális drogok fogyasztására, valamint arra is, hogy a fiatalok
mennyit tudnak a drogokról, a függőségről. A megkérdezettek nagyrésze
értelmiségi volt, mégis sokat elárul,
hogy a válaszadók szerint például a
kávé majdnem ugyanolyan függőséget
okoz, mint a marihuána. Sőt, a kávé az
adatok szerint leelőzi a morfiumot. Ez
nagyon megdöbbentő volt számomra.
Milyen árulkodó jelekre figyeljünk,
ha egy fiatalnál azt gyanítjuk, hogy
rendszeresen kábítószert fogyaszt?
Főleg pszichés tünetek, hangulatingadozás, jellemtorzulás, furcsa viselkedés, kényszeres mozgások. Minél
ócskább, rosszabb minőségű a drog,
annál inkább látható a hatása és itt
nem pupillaváltozásra kell gondolni,
mert nem mindegyiket lehet így észrevenni. Az sem segít, ha a szülők úgy
reagálnak, hogy az ő gyerekükkel ilyen
nem történhet, mert minden társadalmi osztályt érint. A neveltetés, a családi háttér, az érzelmi biztonság nagyon
fontos, és az, hogy felismerjék, a függőség valójában betegség.

Lehetőségek tárházát kínálja a nagyböjti időszak, amikor jobbá, tisztábbá
tehetjük a lelkünket, életünket önmegtagadással, jócselekedetekkel és
bűnbocsánattal. Hamvazószerdától
elkezdődött a negyvennapos nagyböjt, felkészülés Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére, a húsvétra.
Gergely Csilla
Február 14-én a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda,
Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium diákjai az első
óra helyett szentmisében vehették a
hamvazkodás szentelményét a Főtemplomban. A gyermekeket a szentmise
celebránsa, dr. Novák István főigazgató
köszöntötte és hívta fel a figyelmet az
előttünk álló legszentebb időszakra.
Hiszen a nagyböjtben vállalt önmegtagadások, imádságok és jócselekedetek
nem céltalanok, mert mindvégig Jézus
Krisztus feltámadásának ünnepére,
húsvét vigíliájára készülünk. A hamvazkodás azon túl, hogy emlékeztet az
emberi test múlandóságára („Emlékezz
ember, porból vagy és porrá leszel!”), a
lélek halhatatlanságát is magában hordozza („Térjetek meg és higgyetek az
evangéliumban!”).
Az aznapi evangéliumi részt Szent
Máté könyvéből hallhattuk Muhari Ferenc diakónustól. A szentírási részben
Jézus a következő intelmekkel látja el a
hallgatóságot hegyi beszédében: „Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek
előtt… Amikor imádkozol, menj be a
szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Amikor te
böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd
meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki

a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.”
Ezen gondolatok mentén Muhari Ferenc a nagyböjtről, mint lehetőségek soráról elmélkedett. Ebben az
időszakban megtehetjük azt, amit már
régóta terveztünk, de lustaságból, vagy
bármilyen más okból nem vittünk
véghez. A diakónus kiemelte, hogy a
böjtölés nincs ránk kényszerítve, de
a lehetősége mindannyiunk számára
nyitott. Lehetőség, mellyel könnyebbé,
gyümölcsözővé tudjuk tenni saját és a
körülöttünk élők életét azáltal, hogy
lemondunk a rosszról, ami nyomasztja
életünket. „Bocsássunk meg egymásnak és imádkozzunk többet önmagunk
és mások életéért, üdvösségéért!” Azáltal pedig, hogy lemondunk a rosszról,
megszabadulunk azoktól a terhektől is,
melyek nyomasztják életünket.
Jézus negyven napig imádkozott a
pusztában, ahol a gonosz újra és újra
megkísértette, de ő ellenállt a csábítás-

nak, s elindult keresztútján, hogy ezáltal hozzon üdvösséget mindnyájunk
számára. Ahogy Ferenc pápa fogalmazott, a nagyböjt Jézus Krisztus példája
nyomán a megtérés és a rossz elleni
küzdelem, a kiengesztelődés és a megújulás időszaka.

Bemutatkozott a DK képviselőjelöltje
Jelöltbemutató fórum helyszíne volt
a Városi Könyvtár kamaraterme február 15-én délután. Az érdeklődőket
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje dr. Gedei József
várta, és az esemény keretében ismertette programját, céljait.
munkatársunktól

112 hírek

Rendőrségi hír utóélete. Előző számunkban írtunk arról a férfiról, akit egy
14 éves fiú gázolt el édesanyja ellopott
autójával. Most az áldozat kiegészítette
rendőrségi információnkat. A baleset
február 8-án reggel 6 óra körül történt
Jászárokszálláson. A kerékpáros fej- és
lábsérülést szenvedett, több helyen összevarrták és öt napig kórházban kezelték.
Gyors gyógyulást kívánunk!
A tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Teljes terjedelmében
égett egy körülbelül huszonöt négyzetméter alapterületű faház február 15-én,
csütörtök délután Jászágó Kodály Zoltán útján. A tűzhöz a jászberényi hivatásos és a jászárokszállási önkormányzati
tűzoltók érkeztek ki, akik közös erővel,
két vízsugárral oltották el a lángokat,
majd megkezdték az épület átszellőztetését és átvizsgálását. Elsődleges információink szerint az eset során senki nem
sérült meg.
Melléképület kapott lángra. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett
egy körülbelül harminc négyzetméter
alapterületű melléképület Jászberényben,
a Sikló utcában február 14-én, szerdán.

Az épületben fát, papírt és fűrészport tároltak. A helyszínre riasztott jászberényi
hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat.
A párkányon hagyott kulccsal jutott be a házba. Február 9-én késő este
lopásról érkezett bejelentés a rendőrségre.
A jászberényi helyszínre érkező nyomozók megállapították, hogy egy ismeretlen
járt a jelenleg építés alatt álló ház portáján. Az idegen bement az épületbe, majd
onnan kompresszort, fúrógépet, akkumulátoros csavarozót, körfűrészt, sarokcsiszolót, csiszológépeket és egyéb szerszámokat lopott el. A jászsági nyomozók
adatgyűjtésének és jó személyismeretének
köszönhetően rövid időn belül azonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
21 éves jászberényi lakost. A férfit előállították a helyi rendőrkapitányságra, ahol
február 13-án gyanúsítottként kihallgatták. A férfi a lopott portékát időközben
értékesítette. A gyanúsított helyszíni
kihallgatásakor elmondta, hogy szemet
szúrt neki az ablakpárkányon hagyott
kulcs, amivel aztán könnyedén bejutott
az építés alatt álló házba. A Jászberényi
Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást ellene.

A fórum keretében, a Jászságban
először Jászberényben, dr. Gedei József
személyesen jelentette be, hogy a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőnek jelöli, Jász-Nagykun Szolnok
megye 2. számú választási körzetében.
Támogató szervezet a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd és a Szolidaritás.
A jelöltet a mintegy harmincöt
szimpatizáns – köztük a baloldali pártok helyi vezetői, aktivistái és öt újságíró –, számára nem kellett bemutatni,
hiszen 2010-ig a Felső-Jászság országgyűlési képviselője és Jászberény polgármestere is volt szocialista színekben.
Azóta DK-s önkormányzati képviselőként – ahogy megfogalmazta – „küzdök az általam helyesnek vélt igazságokért, azokért az értékekért, amelyeket
alapvetően a baloldal képvisel.” A rendezvényre invitáló szórólapja szerint
dr. Gedei József ügyvéd, Európa-jogi
szakjogász, „Az esélyes ellenzéki jelölt.”
„Gondolkodni, szólni és tenni
vagyok köteles embertársaimért!” jelmondata jegyében tanulmányainak
egyfajta eszenciájaként próbálta gondolatait a hallgatóság figyelmébe ajánlani.
Vetített képekkel illusztrált fejtegetése
az Áldott béke vagy átkozott háború?
alcímet viselte, melynek tartalma négy
részből állt össze. „Az áldott történet”
valamint „Az átkozott történet” részt a

választókerület helyzetének értékelése
követte, majd mindezeket a képviselőjelölti program zárta.
Az áldott történettel, Európa történetével a görög filozófián keresztül, a
római jogon, kereszténységen át jutott
az Európai Unióhoz, az európai értékekhez.
Az átkozott történet egy Leviathan
idézettel indul: „A kormányzat szörnyé
válik, ha abszolút hatalmat birtokolhat.” Gedei szerint átkozott a történet,
ha a kormányok a magánszférát fürkészik, a polgárok zsebében nyúlkálnak,
egyre nagyobbak a társadalmi egyenlőtlenségek, magas a korrupció, nemcsak
az országban, de kistérségünkben is. Az
EU-s források pozitív hatásaiból a társadalom kétharmada alig, vagy egyáltalán nem részesül, a fejlesztések jó része
nem optimálisan hasznosul, és nem a
modern gazdaság kiépítését ösztönzi.
A választókerületről – illetve az
Észak-alföldi régióról ahová tartozik –,
elhangzott, hogy a 11. legszegényebb
az európai régiók között. Bár a Felső-

Jászság jelentős gazdasági szereppel bír,
az Alsó-Jászság ettől jelentősen elmarad. Torzulások látszanak a gazdasági
életben, alacsony hozzáadott értékű
termelés a jellemző, az önkormányzatok területet befolyásoló szerepe
gyenge, kevés a munkaerő, ami van, az
pedig nem megfelelően képzett. A Jászság speciális problémájának nevezte az
elvándorlást.
Céljai között fogalmazta meg – ez
egyben képviselőjelölti programja is
–, az áldott történet értékeinek követését, a béke megőrzését, a kulturális
és vagyoni gyarapodás kiterjesztését a
választókerület minden lakójára, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentését és az igazságtalanságokkal
szembeni fellépést.
Előadása egyik utolsó kockája tömören fogalmazta meg politikusi krédóját: „Ígérem olyan kitartóan küzdök
a közéletben, ahogyan küzdöttem gyári
munkásként a jogi tudásért, ügyvédként ügyfeleimért, vasemberként a
sportban.”

Életút

2018. február 22.

Kallós Zoltán emlékezete
(1926 - 2018)

A magyar szellemi kultúra kimagasló személyisége, kétszeres Kossuthdíjas néprajzkutató, a Nemzet művésze, a Corvin-lánc kitüntetettje,
az Europa Nostra díj birtokosa 1926
március 26-án született a romániai
Kolozs megyei Válaszúton. Gyermekkorát a Bánffy kastélytól egy utcányira – ahol Wass Albert született – a
válaszúti kúrián töltötte.
Kolozsváron tanítói diplomát szerzett és tanítóként dolgozott a kalotaszegi Magyarvistán. Két éven át
Moldvában Lészpeden tanít, mely
meghatározó élményt jelent egész életére. 1955-ben Jagamas János tanítványaként a kolozsvári Zeneakadémián diplomát szerez. 1958-ban politikai
okokból, bátor, harcos magatartásáért a
román hatóságok bebörtönzik. Ezt követően nem kap végzettségének megfelelő állást, Gyimesbe megy és faipari
munkát vállal. Visszatérve Kolozsvárra néprajzi gyűjtőmunkába kezd. Mezőség, Kalotaszeg, Gyimes Moldva.
Több, mint 70 év áldozatos gyűjtőmunkája. Ki sem mondható és fel sem
fogható, hogy mennyivel lennénk szegényebbek, ha Kallós Zoltán, dacolva
a történelem viharaival, szembe nem
száll az életét is fenyegető terrorral, a
Ceausescu-rendszer titkosrendőri atrocitásaival. Lankadatlanul járja a falvakat, keresi-kutatja azokat a csodálatos
képességű népi alkotókat, akik balladáikkal, hangszerjátékukkal, táncaikkal,
varázslatos pillanatokkal tették gazdagabbá az anyagi javakban ugyan szegény, de lélekben annál teljesebb, kisebbségi létbe kényszerített magyarság
életét. Elszántsága, kitartása nem ismert megalkuvást. Tudta, hogy a kereszt, melyet a történelmi gondviselés
bízott rá, súlyos teher és csak a legbátrabbak képesek egy életen át cipelni, de
ő ezt csordultig teli bizalommal, sőt derűvel, humorral tette.
1961-ben egy társasutazás tagjaként
sikerült először átjönnie Magyarországra. Ekkor már ismerte Andrásfalvy Bertalant – akivel még lészpedi tanítóskodása idején találkozott – de az igazi
nagy találkozás ekkor Budapesten történt meg. Martin György európai hírű
néptánckutató felesége Borbély Jolán
így mesélte: Andrásfalvy Berci meghívta Zolit, és összegyűlt a baráti kör Zoli
látására. Pesovárék, / Pesovár Ernő és
Pesovár Ferenc néprajzkutatók/ én meg
Tinka / Martin György/ nem is tudom
még ki, mindenki, mert tudtuk, hogy
létezik, de nem tudtuk, hogy hogy néz
ki. És hát ugye ott beszélgettünk, és egyszer elkezdett énekelni: Meg kell a búzának érni… – azért is olyan kedves nekem ez a dal. Mi soha ilyen gyönyörű,
keserű dalokat, keserveseket nem hallottunk… hát valóban borsódzott a hátunk és csak énekelt, énekelt, mi hallgattunk…. Besötétedik, nem merünk
villanyt gyújtani, senki nem mer, mert
olyan katarzis, ha ezt az ember megéli,
akkor az nagy szó. Mert azt hiszem, az
emberek életében ritkán van katarzis.
És egyszer csak azt mondja, hogy nem
tudok tovább énekelni, elsírta magát…
még ültünk, ültünk a sötétbe, libabőrösen, amire aztán felgyújtottuk a villanyt.
Ez volt az igazi találkozás.
Kallós Zoltán Balladák könyve
című gyűjteménye Szabó T. Attila gondozásában 1970-ben jelent meg, mely
egy csapásra az óriások közé emelte.
Olyan mélységű és mennyiségű értéket hozott létre, amely csak Bartók és
Kodály népdalgyűjtő tevékenységéhez mérhető. A Balladák könyve 162
dallammal együtt 259 balladát tartal-

maz. Ezt követte 1973-ban a klézsei
születésű, írástudatlan legendás Miklós
Gyurkáné Szályka Rózsa csángó énekes asszonyról írt Új guzsalyam mellett című kötete, melyben 163 énekes dallamot jegyzett le összesen 1010
versszakkal, s ezzel egyedülálló műfajt
is teremtett a népköltészeti kutatásban.
Kallós Zoltán moldvai csángó gyűjteménye felbecsülhetetlen értékű, hiszen
olyan régi stílusú balladákat jegyzett le,
mint például a Mátyás kerál, Dancia
királya, Szeklédi Borbála, szegény as�szon balladája, melyek sehol másutt a
magyar nyelvterületen nem fordulnak
elő, így egyetemes magyar középkori
kultúránk gyöngyszemeiként tarthatjuk számon. A Gyimesekben gyűjtött
páratlan énekes és zenei anyag, Kalotaszegen és szűkebb hazájában Mezőségen is óriási dokumentációt végzett.
Ezideig összesen 6 hanglemez, 16 kazetta, 14 CD anyaga látott napvilágot
a Kallós Archívum zenei anyagából,
mely csak egy része munkásságának.
Ilyen mennyiségű gyűjtőmunka európai viszonylatban is egyedülálló teljesítmény.
Különös és különleges kapcsolatot ápolt adatközlőivel. Valamennyi
énekes, táncos, zenész, akikkel útja során megismerkedett, mindvégig igaz
barátjának tekintette, nemcsak azért,
mert a gyűjtött anyagot mindig a legnagyobb alázattal kezelte, hanem azért
is, mert erején felül anyagiakkal is segítette a legszegényebb sorban élőket.
Szályka Rózsa, Jánó Anna, Hodorog
Luca, Halmágyi Mihály, Pulika János,
Zerkula János és Regina, Pap Erzsi, Fodor Sándor Netti, a többi széki és kalotaszegi prímások és táncosok, a mezőségi asszonyok, a Palatkai banda és mások
sokan…Kallós Zoltán szinte mindenkit
ismert, akit „érdemes volt ismerni”.
Kallós Zoltán az erdélyi és a moldvai népművészet aktív szervezője volt.
Ha valahol „népi megmozdulás” volt,
hagyományos lakodalom, keresztelő,
farsangi mulatság, Zoli bácsi ott volt.
Kallós Zoltán nemcsak a határon túliak
bázisa volt, hanem egyben a magyarországi elhivatott népzenészek, néptáncosok és néprajzi gyűjtők „tanácsnoka” is.
Ajtaja mindenki előtt nyitva állt. Minden arra járónak segített, útba igazítást kapott, aki zenét vagy táncot akart
gyűjteni, legtöbbször el is kísérte a magyarországiakat egy - egy lakodalomba,
gyűjtőútra. Így történt ez 1979-ben is,
amikor megismertük Zoli bácsit a kolozsvári Móricz Zsigmond utcai kis lakásban. Akkor még a Securitate emberei az utcát is figyelték, de ő nem
törődött a veszéllyel, szívesen fogadott
bennünket. A Jászság Népi Együttes
számára gyűjtött erdélyi: keménytelki, mezőségi, mérai /Kalotaszeg/, gyimesi és később a moldvai tánc és zenei
anyag az 1979 és 1996 közötti időszakban döntő többségében Kallós Zoltán
segítségével, az ő kapcsolatain keresztül születhetett meg. A magyarországi
táncház-mozgalom, a népzenei és néptánc-szakma szinte valamennyi képviselője megfordult a házában. Zoli bácsi
első moldvai gyűjtő utunkra 1990-ben
örömmel kísért el bennünket. Általa ismerhettük meg Hodorog Lucát, akit
már betegen hoztunk át Jászberénybe
és kívánságára a jászberényi Fehértói
temetőben helyeztük örök nyugalomra. Zoli bácsi segítsége is hozzájárult a
gondolathoz, hogy meg kell őrizni és
meg kell mutatni ezeket az értékeket a
nagyközönség számára. Ekkor határoztuk el, hogy a következő évben, 1991ben a csángók tiszteletére és a Kárpátmedencei kultúra népszerűsítésére létre

hozzuk a Csángó Fesztivált. Kallós Zoltán rendszeres vendége volt a Csángó
Fesztiválnak.
Barátja és alkotótársa volt a korán elhunyt Martin György. Útja során sok erdélyi és magyarországi segítője: Andrásfalvy Bertalan, Borbély Jolán
néprajzkutatók, Szép Gyula a kolozsvári Magyar opera igazgatója, az erdélyi
táncház -.mozgalom egyik megalapítója és mások. Élete végéig igaz barátság fűzte Petrás Máriához, a diószéni /
Moldva/ születésű Prima Primissima
díjas ének - és keramikusművészhez. A
sors abban a megtiszteltetésben részesített bennünket, hogy 40 évig barátaiként, a „közös ügyünket szolgáló segítőként” tekintett ránk.
Az 1989-es romániai fordulatot
követően az ’50-es években elkobzott
családi kúriát Kallós Zoltán visszaigényelte és a magyar állam segítségével
helyreállította. Zoli bácsi lakása korábban is szinte múzeum volt, hiszen a
bokályok, szőttesek, lepedők, hímzett
bundák és más viseletdarabok között
élte életét.
A kúriában a legteljesebb erdélyi és moldvai tárgyi és viselet-gyűjtemény látható: magyar, román, szász értékek. Egy nagy álom vált valóra. Már
fiatalon, 13 – éves korától gyűjtötte a
tárgyakat és valamennyi darabot saját
maga vásárolta. 2012-ben filmen örökítettük meg a múzeum anyagát és
Kallós Zoltán életútját. A másik nagy
álom, a nemzedékmegtartó, identitásőrző iskola program a Szórványkollégium szintén az ő elméjében született
meg. Társakra lelt rokonaiban. Balla Ferenc és Balázs Bécsi Gyöngyi személyében áldozatos munkatársakat és
barátokat rendelt melléje a gondviselés, akik utolsó órájáig vele maradtak és
megvalósították azt, amit egész életében tervezett: tanítani a gyermekeket a
magyar nyelvre, őseik örökségére, nemzeti hagyományaikra.
Az összegyűjtött folklórkincs, a
népzenei és néptánc-táborok, a Szórványkollégium, a Válaszúti Múzeum
most már mindörökre a hallhatatlanok
sorába emeli őt. Mi, ittmaradottak valamennyien adósai vagyunk, mert a keresztet fel kell venni, a szellemi örökséget tovább kell vinni, felelősek vagyunk
azért a szellemi táplálékért, amelyet
tőle és általa kaptunk. Valljuk, hogy
a hagyományt ápolni kell, mint gondos gazda ápolja növényeit, őrizni kell,
mint ahogy az emberiség őrzi az élet
egyik legfontosabb elemét a tüzet és tovább kell adni, mint ahogyan az anya
szívének melegét, szeretetét adja tovább
gyermekének.
2016 áprilisában Kallós Zoltánt 90. születésnapján a tiszteletére a barátai által írt köszöntőket és
emlékeket szedtük egy csokorba és
könyvben megjelentettük. A Szályka
Rózsa Csángómagyar Hagyományőrző Együttes Csángó menyekező című
műsorával köszöntöttük, barátai, tisztelői, a Jászság Népi Együttes táncosai,
a Jászberény díszpolgára címet adományozó Önkormányzat nevében Szabó
Tamás polgármester a budapesti Budai
Vigadóban, ahová már búcsúzni jött
Kallós Zoltán, és a színpadon könnyes
szemmel énekelte kedves dalát:
Fordulj kedves lovam napszentület felé
úgyse jövünk többet soha visszafelé
messze földre megyek, elbújdosok innet
szép szülőhazámat
nem látom meg többet…
Péterbencze Anikó
Papp Imre
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Jászberény Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei
Sorszám

Bevételi jogcím

2017. évi
előirányzat

2018. évi
előirányzat

Önként vállalt
feladat

1

2

3

4

6

1.

Önkormányzat működési
támogatásai (1.1.+ ...+.1.6.)

929 909 000

992 802 535

1.2.

Önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak
támogatása

480 143 000

506 179 105

1.3.

Önkormányzatok szociális
és gyermekjóléti feladatainak
támogatása

402 148 000

435 234 590

1.4.

Önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása

47 618 000

51 388 840

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (2.1.+...+.2.5.)

126 459 000

74 131 000

Egyéb működési célú
támogatások bevételei

126 459 000

74 131 000

2.
2.5.

-

2 048 240 000 1 075 637 000 1 075 637 000

3.5.

Egyéb felhalmozási célú
támogatások bevételei

2 048 240 000 1 075 637 000 1 075 637 000

4.

Közhatalmi bevételek
(4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 090 700 000 3 017 680 000

Helyi adók

2 956 000 000 2 868 900 000

4.1.

-építményadó

328 000 000

340 000 000

-telekadó

60 000 000

62 000 000

-magánszemélyek
kommunális adója

21 000 000

22 000 000

- helyi iparűzési adó
- idegenforgalmi adó

-

2 542 000 000 2 440 000 000
5 000 000

4 900 000

115 000 000

130 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és
szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

9 700 000

8 780 000

5.

Működési bevételek (5.1.+
...+ 5.10.)

561 149 000

625 602 000

124 307 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

189 165 000

161 061 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások
értéke

29 641 000

22 637 000

5.5.

Ellátási díjak

185 365 000

180 163 000

113 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános
forgalmi adó

55 433 000

49 455 000

1 000 000

5.7.

Általános forgalmi adó
visszatérítése

28 281 000

183 052 000

5.8.

Kamatbevételek

21 000

7 000

7 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek
bevételei

63 060 000

5.10. Egyéb működési bevételek

10 183 000

24 727 000

7 400 000

4 500 000
2 900 000

6.

Felhalmozási bevételek
(6.1.+...+6.5.)

235 810 000

70 000 000

70 000 000

6.2.

Ingatlanok értékesítése

169 870 000

70 000 000

70 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

65 940 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)

37 000 000

57 924 000

57 924 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatér. ÁH-n kívülről

37 000 000

57 924 000

57 924 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(8.1.+8.2.+8.3.)

9 000 000

10 404 000

10 404 000

Felhalm. célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
visszatér. ÁH-n kívülről

9 000 000

10 404 000

10 404 000

8.

8.2.

9.

KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7 038 267 000 5 924 180 535 1 338 272 000
(1+...+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel
államháztartáson kívülről
(10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek,
kölcsönök felvétele

-

Elfogadták a város költségvetését

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (3.1.+ ...+3.5.)

3.

2018. február 22.

799 971 860

799 971 860

799 971 860

799 971 860

12.

Maradvány igénybevétele
(12.1. + 12.2.)

539 848 000 3 210 848 000 2 830 848 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

539 848 000 3 210 848 000 2 830 848 000

16.

FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(10. + ... +15.)

539 848 000 4 010 819 860 3 630 819 860

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
FINANSZÍROZÁSI
7 578 115 000 9 935 000 395 4 969 091 860
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(9+16)

 folytatás az 1. oldalról
Második Jászberény gazdasági ereje,
harmadikként pedig megjelölhető városunk társadalmi szerepvállalása és súlya, amit például a kultúra, sport, egészségügy, oktatás terén produkál.
Pócs János szintén megosztotta gondolatait a témában. Hangsúlyozta: a
megye gazdaságának motorja Jászberény. Kiemelte, hogy a város egyetemi
városi rangra emelkedett, általános- és
középfokú intézményeivel együtt több
mint ötezer diák tanul a településen.
Az egészségüggyel kapcsolatban kifejtette, hogy a magas színvonalat képviselő kórház az egész Jászságot szolgálja.
Kulturális téren szintén van mire büszkének lennünk, hiszen többek között a
Csángó Fesztiválnak 27 éve otthont adó
Jászberény kiérdemelte a néptánc fővárosa titulust. A településen több mint
ezer sportoló művel valamilyen sportágat, és elmondhatjuk, hogy valamen�nyi látványsportágnak teret biztosítunk.
A képviselő hozzátette, hogy a megyei
jogú városoknak külön minisztériuma
van a parlamentben, és az ilyen státusszal rendelkező települések kiemelt
támogatásra számíthatnak. Elmondta,
hogy a Szabó Tamással közös előterjesztésük már a miniszterelnök előtt van,
ám megvalósításához önkormányzati
összefogás szükséges.
Gedei József kérdéseire válaszolva a
polgármester kifejtette:
a „Modern város program” – amihez a megyei
jogú városi címmel kapcsolódni lehet –, számos
előnnyel jár, többek
között az egészségügyi
fejlesztések terén. A testület 14 egybehangzó
igennel megszavazta az
előterjesztést.
Soros-terv. A napirendek sorában másodikként a Soros-terv
megakadályozására vonatkozó előterjesztést
tárgyalták, ugyancsak
sürgősséggel. A polgármester kérte a testületet,
hogy az önkormányzat
előző állásfoglalásához
méltón maradjanak továbbra is konzekvensek
a „migráns”-témában.
Pócs János a Soros-csomag elleni tiltakozás
fontosságára hívta fel a
figyelmet.
Gedei József hozzászólásában megkérdőjelezte a Soros-terv létezését, illetve érdeklődött a

felső korlát nélküli kvóta jelentéséről. Az
országgyűlési képviselő válaszában történelmi tényeket hozott példának, amikor
a betelepítések nyomán gyakorlatilag
eltűnt az őslakosság nemzeti identitása.
Balogh Béla képviselő konkrétumokat szeretett volna hallani a Soros-terv
létezését bizonyítandó. – A Soros-terv
létezését a közelmúlt nyugat-európai
történései már bizonyították. Nem szükséges ezeket kézzelfogható formában
megmutatni ahhoz, hogy értsük, tudjuk
a létezésüket – fejtette ki válaszában a
polgármester. Balogh Béla további hozzászólásában a 2300 menekült betelepítését kifogásolta. Pócs János a Genfi
egyezményre emlékeztetett, melynek értelmében az oltalmazottakat és a valódi
menedékkérőket fogadja be a kormány.
Ugyancsak felidézte a két éve ránk zúduló migránsáradatot, a Nyugaton előforduló terrorcselekményeket. Mindezeket
a történéseket előregondolkodással lehet
megakadályozni. Szavazáskor már teljes
létszámban jelen voltak a képviselők,
akik 13 igen, és két tartózkodás mellett
megszavazták az előterjesztést.
A tájékoztatók során dr. Tóth Péter
rendőrkapitány beszámolóját hallgatta
meg a testület, aki a Kossuth úton történt balesetek gyakori előfordulásáról
beszélt. A vasúti átjáró és a Kulacs vendéglő között 2010 óta 35 kerékpáros, illetve gyalogos baleset történt. A baleseti

statisztika csökkenő tendenciát mutat,
de mindenképpen szükséges az érintett
útszakaszon a forgalmi-rend átszervezése. Megoldást jelenthet például az „okos
zebra” alkalmazása. A polgármester a
közlekedés valamennyi résztvevőjének a
felelősségére hívta fel a figyelmet.
Az elmúlt napokban elhunyt Dézsi
Zoltán egykori iskolaigazgató és Kallós
Zoltán néprajzkutató, városunk díszpolgára emléke előtt adóztak a képviselők
egy-egy perc néma főhajtással.
A 2017. évi közmunkaprogram végrehajtásáról a polgármester tájékoztatott.
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy
városunkban teljes mértékben pozitív a
közmunkások megítélése. A létszámuk
az induló 250-hez képest idén száz fő alá
csökken. A közmunkaprogram hozadékai mind az elvégzett munkában, mind
költség szinten jónak értékelhetőek. Pozitív indirekt hatások a város egészére vonatkozólag jelen vannak.
Városüzemeltetés. A képviselők
írásban kapták meg a beszámolókat az
önkormányzati vagyon kezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak 2017. évi
vagyongazdálkodásáról, és az általuk
kezelt önkormányzati vagyon változásairól. Horgosi Zsolt, a J.V.V. Nonprofit
Zrt. vezérigazgatójának beszámolója
szerint a cég által üzemeltetett intézményekre és feladatokra – lapkiadás, állatkert, strandok és uszodák, iskolai sportlétesítmények, jégpálya
–, összesen 163 millió
forint támogatást kapott
az önkormányzattól. A
beszámoló részletesen
kitér az egyes ágazatok
működésére. A jelentés
befejezésében
összefoglalásként olvasható:
„A Társaság a rábízott
vagyonelemek üzemeltetését, kezelését 2017.
évben is a vonatkozó
jogszabályok és üzemeltetési szerződések adta
keretek között, a rendelkezésre álló források
felhasználásával végezte.
Javult az együttműködés a hivatali, a kabinetbeli és a társasági
ügyintézők
között,
aminek köszönhetően
egyre jobb és gyorsabb
a feladatok megoldása, a
problémák kezelése.”
Jászkerület. Tóth
József ügyvezető igazgató a Jászkerület Nonprofit Kft. helyzetéről
számolt be írásban.
folytatás a 7. oldalon 

Költségvetés

2018. február 22.

 folytatás a 6. oldalról
A kezelésükben lévő intézményekben – Déryné Rendezvényház, Ifjúsági
ház, Városi Könyvtár, Honvéd Jász Kaszinó, a nagyvisnyói és az öregerdei ifjúsági táborok, Szabadtéri Színpad, Lehel Film-Színház –, kiállításoknak tíz-,
művészeti eseményeknek hatvan-, szórakoztató rendezvényekhez 72 alkalommal biztosítottak teret. Az öregerdei és a
nagyvisnyói ifjúsági táborokban jelentős
beruházások, felújítások valósultak meg.
A Lehel Film-Színház épületén kisebb
karbantartásokat végeztek, és elkezdődött egy kamerarendszer kiépítése is. A
Városi Könyvtárban eszközbeszerzésre,
javításra, karbantartásra volt szükség. A
Szabadtéri Színpadon, a Honvéd Jász
Kaszinóban és az Ifjúsági Házban az állagmegóváshoz szükséges karbantartási
feladatokat végezték el. A Déryné Rendezvényházban véglegesítették az eddig
ideiglenes villamosenergia fogyasztási
helyet. Készült egy lift elhelyezésére
vonatkozó vázlatterv, valamint a hátsóudvari részben lévő raktárhoz elkészült
a vázszerkezet, és annak lemezelése. Az
épület nyílászáróinak és a riasztórendszernek a karbantartása is elengedhetetlen volt. Telephelyeiken 226 alkalommal volt saját rendezvényük, melyekre
78.862 látogatót regisztráltak.
Labdarúgás. A „labdarúgó ingatlanvagyon” 2017-2018. évi működtetésével kapcsolatos-, valamint a vagyon
állagának megóvása, javítása érdekében
szükséges feladatokat, és ezek költségvonzatát dr. Gottdiener Lajos, a Jászberényi FC elnöke tárta a testület elé. A
Városi Stadion és a kapcsolódó létesítmények – füves centerpálya, füves edzőpálya, klubház és sportöltöző, futófolyosó, valamint kiszolgáló épületek–, illetve
a műfüves pályák és az öltöző tartozik a
klub tulajdonába. A centerpálya gyepfelületének teljes cseréjére lenne szükség,
ami a járulékos elemekkel együtt 60
millió forintba kerülne. TAO támogatásból 30 %-os önerővel, 18 millió
forintból lehetne megvalósítani. Ezzel,
valamint a pálya kezeléséhez szükséges
további eszközök megvásárlásával, újabb
évtizedekre rendezni lehetne a labdarúgópálya sorsát. Az idei TAO pályázatukban ezeket a fejlesztési elképzeléseket
szerepeltették. Tervezik a futófolyosó
felújítását is. Az NB III-ban szükséges
minimális feltételek biztosítása érdekében tavaly a centerpálya Öntő utca felőli
oldalán 600 fős fedett lelátót építtettek.
A beruházás része az új vizesblokk megépítése is, ami a futófolyosó mellé kerül.
A műfüves pályák felújításához keresik a
pályázati lehetőségeket.
A beszámolókat a testület nagy
többséggel elfogadta.
Az előterjesztések sorát a Jászberény
Városi Önkormányzat saját bevételeiről,
az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeiről szóló
polgármesteri indítvány nyitotta, amit
tíz igen és négy tartózkodás mellett fogadtak el a képviselők. A város 2018. évi
középtávú vagyongazdálkodási tervére
vonatkozó előterjesztést szintén tíz igennel szavazták meg.
A város költségvetése. Szabó Tamás szóbeli kiegészítésben tett ajánlást
a város 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására.
Visszautalt arra, hogy a költségvetési
koncepcióban lényegében már többségi
konszenzusra jutott a testület ebben az
ügyben. Az országos állami költségvetésre alapozva, az önkormányzat gyakorlatával összhangban a település gazdasági
szereplőivel, a frakcióval, a pénzügyi
bizottsággal egyeztetve rajzolták meg az
irányvonalakat. A polgármester megjegyezte, hogy a költségvetés főösszege az
utóbbi évtizedben most a legmagasabb.
Az elmúlt évhez képest közel 30 százalékos a növekedés. Az országos tendenci-

ához hasonlóan a béremelés folytatódik
az önkormányzatnál, ami szintén több
mint százmilliós összeggel jelentkezik a
kiadási oldalon. A fejlesztések összesen
öt és fél milliárd forintos volument tesznek ki. Ebből 3,9 milliárd forint az uniós forrásokból már beérkezett, és az év
során még bejövő tétel. 800 millió a saját bevételekből fejlesztésekre fordítandó összeg. A hitelfelvétel négymilliárdos
keretéből szintén 800 millió forintig
bevonásra kerül az első egység. A hitelfelhasználás nagyobb része – mint már
többször megvitatták –, uniós pályázati
források kiegészítésére fordítódik. A jelentős előrelépést jelentő célok eléréséhez a város életének egyes elemeit át kell
strukturálni. Nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a költségvetésen kívüli források

neve plébánia az urnahely díját emeli
15.000 forintról 20.000 forintra, a koporsós temetés díjtétele nem változik.
Általános iskolai felvételi körzetekről
is szavaztak a képviselők. A 2-es számú
egyéni országgyűlési választókerület választási bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szintén döntöttek,
az elhunyt Farkas Ferenc helyére Antics
Istvánt választották. A piac és az öregerdei tábor területrendezéséről szóló véleményezésről is elfogadták az előterjesztést, mely arról szól, hogy nem szükséges
a környezeti szakvizsgálat.
Egészségcentrum. Az utolsó előterjesztés ismét hosszú vitát eredményezett. A Rákóczi út 29. számú egykori
iskolaépület bérbeadásának lehetőségeiről, a körülmények, a bérlő kilétéről
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Jászberény Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai
Sorszám

Kiadási jogcímek

2017. évi
előirányzat

2018. évi
előirányzat

Önként vállalt
feladat

2

4

4

6

1
1.
1.1.

Működési költségvetés
kiadásai (1.1+...+1.5.)

4 115 225 000 4 050 443 395 1 008 102 995

Személyi juttatások

1 240 511 000 1 356 014 000

213 238 000

-foglalkoztatottak személyi
juttatásai

1 119 555 000 1 229 979 000

190 238 000

-külső személyi juttatás

120 956 000

126 035 000

23 000 000

1.2.

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

305 684 000

297 626 000

43 038 995

1.3.

Dologi kiadások

1 598 391 000 1 577 066 000

126 600 000

-készletbeszerzés

118 906 000

125 560 000

74 000 000

-kommunikációs
szolgáltatások

52 856 000

59 577 000

420 000

-közüzemi díjak

122 235 000

110 599 000

11 000 000

-vásárolt élelmezés

217 893 000

214 001 000

-bérleti és lízing díjak

26 070 000

26 325 000

-karbantartás

46 477 000

33 649 000

-szakmai tevékenységet
segítő szolgáltatások

411 677 000

390 565 000

-egyéb szolgáltatások

168 714 000

177 688 000

12 200 000
180 000

6 600 000

4 690 000

-reklám- és propaganda

3 600 000

3 600 000

312 949 000

295 447 000

-fizetendő ÁFA

52 833 000

48 555 000

-kamatkiadások

6 164 000

28 000 000

-egyéb pénzügyi műveletek
kiadásai

40 066 000

100 000

-egyéb dologi kiadás

11 351 000

58 710 000

2 800 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

92 070 000

87 200 000

87 200 000

1.5

Egyéb működési célú
kiadások

878 569 000

732 537 395

538 026 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és
befizetések

182 977 000

194 511 395

1.10.

- Egyéb működési célú
támogatások ÁH-n belülre

14 500 000

8 215 000

8 215 000

529 811 000

529 811 000

- Visszatérítendő
1.12. támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n kívülre

tájékozódtak a testület tagjai. Az előterjesztés szerint az iskola épülete oktatási intézményből sportlétesítménnyé
minősülne, és egy nemzetközi franchise
rendszerben működő fitnesz-centrum
létesülne az 500 négyzetméteres ingatlanban. A bérlő a Cutler márkanév alatt
futó minőségi egészségcentrumot szeretné városunkban is megvalósítani az
országban már működő 15 fitneszközponthoz hasonlóan. Az önkormányzat
közösségi célokat szolgáló együttműködési szerződéssel kíván egyezségre jutni
az üzemeltetővel. A bérlő az üzleti terv
szerint legalább nyolcvan millió forintos
fejlesztést hajtana végre. Az ülésen részt
vett a befektető is, aki ismertette a fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit, a majd
igénybe vehető szolgáltatásokat. Több
képviselő a cég hátteréről, pénzügyi
helyzetéről érdeklődött, a konkrét szerződést kívánták megismerni. A testület
végül úgy döntött, hogy előzetes bizottsági vélemény ismeretében fog szavazni
a bérbeadásról.
Interpellációk. Az interpellációk
alkalmával Nagy András a közvilágítás
hiányosságát vetette fel. Este későn kapcsolják fel a köztereken a fényeket, ami a
téli időszakban különösen, baleseti forrás. Többféle megoldás létezik a problémára, ám mint kiderült valamennyi
költségigényes és eléggé bonyolult. Szabó Tamás tájékoztatásként elmondta,
hogy a 2015-ös fejlesztés óta 78 millió
forintot takarított meg a város a közvilágítás korszerűsítésével. Hozzátette,
megvizsgálják a lehetőségeket a világítási
időre vonatkozólag.
A maratoni, ám annál izgalmasabb
ülés zártkörűen folytatódott.

6 000 000

-kiküldetés
-működési célú előzetesen
felszámított ÁFA

keresésére, a sport és kultúra mecenatúrára és a TAO-s fejlesztések folytatására.
A saját bevételek legnagyobb tételét az
adók jelentik mintegy hárommilliárd
forint értékben. Összegezve: az idei
költségvetés az elmúlt évekhez hasonlóan az egyensúly és a stabilitás jegyében
fogalmazódott meg.
Gedei József képviselő a költségvetésben rejlő kockázatokra hívta fel a
figyelmet, amelyekre az általa kért előzetes kockázatelemzés szerinte nem adott
kielégítő választ. Budai Lóránt képviselő
kérdésére válaszolva a polgármester kifejtette: a költséghatékony költségvetés
érdekében továbbra is keresik az együttműködési lehetőséget a sport, a kultúra és
az egyház szereplőivel. A kultúrára vonatkozólag hozzátette, milliárdos volumenű
fejlesztést jelent a Malom-projekt. A biztonságunkra vigyázó „kéklámpások” az
állami támogatásokra számíthatnak, de
igényeiket ezentúl is figyelembe veszi az
önkormányzat, csakúgy, mint az egészségügy városhoz intézett kéréseit.
Pályázatok. További kérdés volt az
uniós pályázatokra vonatkozóan, hogy
mi történik a milliárdos támogatásokkal, amennyiben a kormány „megállítja
Brüsszelt”. Szabó Tamás elmondta, az
utalt pénzeket és a már vállalt utalásokat
az unió nem kérheti vissza. Az OLAF
vizsgálatról is érdeklődtek. A vizsgálat
kapcsán a polgármester az ülés végén
adott bővebb tájékoztatást, mely során
elmondta: egyelőre rendőrségi vizsgálat
fázisában tart az ügy. A testület a költségvetést 11 igen 4 nem arányban elfogadta.
A továbbiakban a köztemetőkről és
a temetkezésekről döntöttek. A Jézus

7. oldal

- Egyéb működési célú tá1.15. mogatások államháztartáson
kívülre

20 000 000

12 000 000

669 092 000

Felhalmozási költségvetés
kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 842 036 000 4 545 923 000 4 545 923 000

2.1.

Beruházások

1 419 980 000 2 836 121 000 2 836 121 000

2.3.

Felújítások

1 151 568 000 1 563 826 000 1 563 826 000

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú
támogatások ÁH-n belülre

2.

270 488 000

145 976 000

145 976 000

8 890 000

- Visszatérítendő
2.11. támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n kívülre

10 000 000

10 000 000

10 000 000

- Egyéb felhalmozási
2.13. célú támogatások
államháztartáson kívülre

251 598 000

135 976 000

135 976 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

582 372 000 1 305 653 000 1 305 653 000

3.1.

Általános tartalék

100 000 000

3.2.

Céltartalék

482 372 000 1 125 653 000 1 125 653 000

180 000 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÖSSZESEN
(1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés
államháztartáson kívülre
(5.1. + ... + 5.3.)

9 086 000

9 086 000

Hosszú lejáratú hitelek,
kölcsönök törlesztése

9 086 000

9 086 000

Belföldi finanszírozás
kiadásai (7.1. + . + 7.4.)

29 396 000

23 895 000

Államháztartáson
belüli megelőlegezések
visszafizetése

29 396 000

23 895 000

9.

FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(5.+ .+8.)

38 482 000

32 981 000

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(4+9)

5.1.
7.
7.2.

180 000 000

7 539 633 000 9 902 019 395 6 859 678 995

-

-

-

7 578 115 000 9 935 000 395 6 859 678 995

8. oldal

Választás / Farsang
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Tájékoztatás igényelt ajánlóívekről
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjeként tájékoztatom Önöket, hogy a Jász-NagykunSzolnok Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Irodától 2018. február 19-ig az alábbi szervezetek és személyek igényeltek
ajánlóívet, és folytatnak ajánlásgyűjtést:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jelölt neve
Kalmár Dávid
Jámbor László
Pócs János
Pálffy István Mária
Dani József
Czibak László
Urbán Imre János
Dr. Gedei József
Csinger Marianna
Eszes Béla
Illés Tibor
Keskeny Ferenc
Bakos István Péterné

Jelölő szervezet megnevezése
Magyar Munkáspárt
A Haza Pártja
FIDESZ-KDNP
Momentum Mozgalom
Magyarországi Cigánypárt
A MI PÁRTUNK - IMA
EGYÜTT – A KORSZAK-VÁLTÓK PÁRTJA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
JÓ ÚT MAGYAR POLGÁRI PÁRT
IRÁNYTŰ PÁRT
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT
ELÉGEDETT MAGYARORSZÁGÉRT
14. Oláhné Farkas Barbara
MOZGALOM
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS
15. Horváth Tekla
MEGBÉKÉLÉS PÁRT
FIATALOK ÉS IDŐSEK TÁRSADALMI
16. Kovács Evelin
INTEGRÁCIÓJA PÁRT
17. Negyedi Lászlóné
KÖZLEKEDŐ POLGÁROK PÁRTJA
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
18. Budai Lóránt
MOZGALOM
19. Patainé Notár Mária
Elégedetlenek Pártja
20. Oláh Pál
Magyarországért Demokratikus Párt
21. Ignácz Máté
Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt
22. Nagy Sándor
Oxigén Párt
23. Zsákainé Fehér Mária Összefogás Párt
24. Kerezsiné Kádár Mária NET Párt
25. Radics Csaba
Tenni Akarás Mozgalom
26. Kecskés István
Hajrá Magyarország! Párt
27. Pethes Ferenc
Nemzetegyesítő Mozgalom
Európai Roma Keresztények Jobblétéért
28. Farkas Zoltán
Demokratikus Párt
29. Varga Beáta
független jelölt
30. Klepács Antalné
Közös Nevező 2018.

Jászberény, 2018. február 20.

Dr. Gottdiener Lajos s.k.
OEVI vezető

2018. február 22.

Bál a negyedszázados Maciért
A 2018-as esztendő a Maci Alapítvány
és az általa működtetett óvoda különleges éve, hiszen ebben az esztendőben
negyedszázados jubileumukat ünnepelhetik. Ennek jegyében rendezték
változatos programokkal színesített
alapítványi báljukat is, február 10-én a
Déryné Rendezvényházban.
Demeter Gábor
A Maci Alapítvány logójának kedves medve feje, hangulatosan pislákoló
mécsesekből kirakva fogadta a Déryné
Rendezvényház aulájába megérkezőket.
A lépcső tetején, már az este háziasszonya
köszöntötte és kínálta az üdvözlő röviditalokkal a vendégeket, megalapozandó
a hangulatot. Az előtérben – stílszerűen,
– egy hatalmas plüssmackóval többen is
viccesen fotózkodtak. A teremben az ízlésesen terített asztalokat vidáman beszélgető, fiatalos társaságok ülték körül. A
Maci Óvoda és Alapítvány nevelő munkáját, működését segítő pedagógusok,
támogatók, szimpatizánsok, valamikori
és jelenlegi munkatársak, a mostanában
vagy korábban odajáró gyerekek szülei és
azok az egykori ovisok, akik időközben
felnőtté váltak. Ilyen volt a bál házias�szony szerepére felkért és azt örömmel
vállaló Pető Izabella is, aki mint elmondta, ovis évei legszebb emlékei kötődnek a
„macihoz”.
Bevezetőjét követően áldásra kérte
Somogyi Pétert a „Lélekszerelés” megalapítóját, aki néhány szóban beszélt az
óvodai pedagógiai munka jelentőségéről,
ami meghatározhatja egy kis emberke
életét, mikor az bekerül első társadalmi
közösségébe. Pontosan azért, mivel tudja,
ez milyen fontos dolog, tette meg áldását,
amihez kérte a jelenlévők csatlakozását is,
a mindenki elé kikészített kis imádság
közös elmondásával.
A bál megnyitóbeszédének megtartására a háziasszony az est fővédnökét,
Pócs János országgyűlési képviselőt kérte

föl. Tanulságos kis történetekkel tarkított
szavai arról szóltak, mennyire fontos a törődés, a szeretet a gyerekek életében. Jelképesen egy virágcsokorral köszöntötte és
köszönte meg a „macis” dolgozók munkáját, melynek során a gyerekek, sok-sok
élmény részesei lehetnek.
A köszöntők sorában a Maci Alapítvány megálmodója, alapítója, szíve-lelke,
és az együttnevelés elkötelezett híve, Dobó
Katalin következett. Pergő könnyei közepette, meghatott hangon, de közvetlenül
köszöntötte a vendégsereget: „Tök jó,
hogy itt vagytok!” A továbbiakban örömét beszélte el, azt, hogy miattuk vannak
itt olyan sokan és érzi a törődést, a szeretetet, ami feléjük árad. A tevékenységükről is szólt: ha mást nem tudnak tenni a
gyerekeknek, egy elfogadó, szerető, erőszak és ítéletmentes környezetet teremtenek. A szülők felé fordulva pedig adják
nekik a támogatást, akkor sokkal többet
érnek el, mintha a gyerekeket akarnák
megjavítani. Elmondta, hogy a 2018-as
évük az ünneplésről szól, nem fognak
dolgozni, nem csinálnak semmit, csak
ünnepelnek a gyerekekkel, a szülőkkel
és a kollégákkal együtt. Végezetül felkérte a társaságot, emeljék közösen pezsgős
poharaikat a Maci Alapítvány elmúlt 25
évére, és arra, hogy az elkövetkezőkben is
legyen sikeres annak tevékenysége. A bálozó társaság felállva, tapsolva és poharaikat összekoccintva, majd magasra emelve
szívesen teljesítette a felkérést.

Bemutatásra került egy rövidfilm ös�szeállítás a Maci Ovi életéről, a belsőteremben pedig fényképek sokasága, albumok, gyermekrajzok kínáltak bepillantást
az alapítvány tevékeny hétköznapjaiba.
A színpadon a Cimbaliband csapott
a húrokra, népzenével kevert modern
kelet-európai életérzés természetes formában áradt a hallgatóságra és fokozta
hangulatát.
Időközben a Vincellér étterem csapata folyamatosan szolgálta fel a háromfogásos vacsorát. Ahogy fogytak a falatok
a tányérokról, úgy népesült be a parkett
táncolókkal. Aztán egyszer csak, egy
pillanatban meglepetésképpen, a Maci
csapata összeállt és együtt énekelték gitárkísérettel a suli dalt, melynek refrénjénél
a közönség is bekapcsolódott. Rövidesen
a felajánlott tengernyi tombolanyeremény sorsolása kezdődött. A szelvények
vásárlói nem csak a nyereményekben reménykedhettek, de egyben támogatták is
az alapítványt, ami a bál teljes, – egyéb
bevételét is, – udvari játékok fejlesztésére
kívánja fordítani. A tombolát követően
a Folk On 45 formáció népdalokkal vegyített világslágerei igyekeztek felrázni és
újra táncba vinni hajnaltájt a nagyérdeműt. Ebben aztán a Jászság néptáncosai is
segédkeztek, moldvai csángó körtáncba
egyesítve a bálozók csapatát.
A bál sikerét és jó hangulatát mutatja, hogy az utolsó társaságok távozásakor
már hangicsáltak a madarak az ágakon.

valamint a tavaly alakult Jászsági Mézlovagrend nagymestere –, Molnár György,
a táncban és a szórakozásban is élen járt.
Csakúgy, mint Tóth Endre a mézlovagrend kaptárőre, aki a Berényi Mézvá-

sárokon méhekből növesztett szakállal
kápráztatja el közönségét, a méhészbálon
pedig a hölgyeket forgatta nagy szorgalommal –, miként arról Orbán Árpád
felvétele is tanúskodik.

don át a füves térre, ahol a körtáncuk
közepén télűző dalokkal búcsúztatták.
„Haj, ki kisze haj, kivisszük a betegséget,
behozzuk az egészséget, haj kisze haj!” –
szólt távolról is jól hallhatóan a télűző
rigmus. A kiszebábot annak gondos és
alapos készítője, Nagy Richárd gyújtotta
meg a Tulipános-híd közepén, majd a
Zagyvában hamvadt el végleg.

A látványos égetés után a mulatozó
sokaság visszavonult a székházba, ahol a
Jártató zenekar biztosította a talp alá valót a moldvai táncokhoz. A vigasságban
kimerült jelmezesek a büféasztal mellett
szendvicsek, üdítők és az elmaradhatatlan farsangi fánk kíséretében fújták ki
magukat és töltődtek fel energiával a következő táncig.

Méhészbál
Jászberényben
Február első szombatján tartották a
jász méhészek hagyományos méhészbáljukat Jászberényben. Ezúttal nem a
szakmáé, hanem az önfeledt szórakozásé volt a főszerep.
Dögei Imre

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

Egy vitákra bőven okot adó, ám a
végeredményt elfogadó vetélkedőre is sor
került. Hála a szervezésben oroszlánrészt
vállaló méhész hölgyeknek, Sós Boglárkának és Kocsis Andreának.
A Jászsági Méhészegyesület elnöke –

Vigadtak
a Viganósok
Látványos jelmezbállal, hangulatos
táncházzal és kiszebáb égetéssel búcsúztatták a telet farsang utolsó szombatján a Viganó AMI fiataljai a Jászság
Népi Együttes székházában.
g. cs.
A színes szalagokkal, szerpentinnel
feldíszített székházból már távolról kiszűrődött a Jártató zenekar muzsikája és a
bálozók vidám éneke. A farsangi időszakban a jelmezbálokon kívül hagyomány
a télűző szokások felelevenítése is, mint
például a betegséget, a rosszat, a telet
szimbolizáló kiszebáb elégetése.
A Viganósok szalmából készült, takarosan felöltöztetett menyecskéjét nagy
csinnadrattával kísérték a Tulipános-hí-
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Farsang

Édes, szép báli este

 folytatás az 1. oldalról
A kűr- és latin-amerikai táncbemutató három párja közül kettő is maradi
lett, amit csak onnan tudunk, hogy a
rendezők ezt az információt megosztották velünk. Egyébként ugyanis Nagy
Márk és Ungel Fanni magas osztályos,
többszörös magyar bajnoki dobogós
páros szamba, cha-cha-cha, rumba,
paso doble táncaival lendületesen betöltötték az egész teret, végre szabadon,
a többi pár kerülgetése nélkül mutatták meg varázslatos tehetségüket. A
nagyobb tér természetesen az angol és
bécsi keringőnek és a tangónak ugyanúgy előnyére vált, mint a slowfox vagy
a quickstep bemutatónak.
Nem időrendben haladva Berki
Sándor Dezső hegedűművész, művésztanár csapatából is volt, aki beteget
jelentett, ám a változatos összeállítású
műsorukban mind az öten a legmagasabbra tették a mércét és az előadott
művek is nemcsak népszerűek voltak,
de kimagasló technikai tudást, virtuozitást követeltek. Többször jártak már a
berényi bálban, de mint mindig, most
is új repertoárral. Nagyon szimpatikusan együttesként is kiválóak voltak, de
egyéni sajátosságaikat, tehetségüket is
megmutatták.
A bál tiszteletére Berki Sándor hegedűjére hullani kezdő hó Vivaldi Négy
évszakából a Tél tételt hívta elő. A zongorán Kassai Róbert Chopin Perc keringőjét adta elő, Kővári Sára Eszter pedig
irigylésre méltó gyorsasággal váltotta
szebbnél szebb toalettjeit, miközben
rózsákról, szerelemről, kacagásról énekelt. Egri László és Egyházi Géza nemcsak abban illettek a csapatba, hogy ők
is i-betűsek, de hangterjedelmükkel,
kiváló dalaikkal és áriáikkal, musical
részleteikkel ugyancsak sikert arattak.
Műsorukra a koronát Verdi Traviatájából a Pezsgő tercett közös előadása tette
fel.
Koronából ezen az estén több is
volt, hiszen itt hagyomány a bál szépe
választás, aminek viszont elengedhetetlen kelléke a Pető-féle ékszerész műhelyben 22 éve készült díszes királynői
korona, aminek annak idején csak a
kövei ötvenezer forintba kerültek. Ezt
a nehéz, díszes bálkirálynői koronát ezúttal Madácsi Nikolett viselhette a koronázás és fotózás idejére. Mozgáshoz,
tánchoz, hétköznapi viselethez, kön�nyebb, egyszerűbb fejdíszt kapott, ami
végleg az övé lehet, emlékeztetve erre a
szép havas éjszakára. Az eredeti korona
sorsa már rég meg van írva: amennyiben egyszer véget érne ez a jövőre negyedszázados bálsorozat, a Jász Múzeumba helyezik majd el. Ha lehet félig
illetéktelen beszólása a „csaposnak”,
össze kellene simítani ezt a dolgot. Az
év nagy részében őrizze, állítsa ki a patinás fejdíszt a múzeum, a bálba pedig
hozza el Editke, akár a jászok jóval idősebb hangszerét a városi ünnepekre.
Mint minden évben, ezúttal is nagy
hangsúlyt kapott a bálterem díszítése,
a színek, a fogadótér rusztikus összeállítása. Jellemző, hogy a székek testreszabott „ruházatot” kaptak, így más
báloktól eltérően nem akadtak bele a
vendégek a körbecsavart egy-két óra
múlva meglazuló lepedőkbe. A résztvevők túlnyomó többsége fiatal, szép
ember volt. Sokat beszéltek, táncoltak, mosolyogtak. Belevaló, laza, szép
és édes este volt ez, amit jól kifejezett
Tugyi mester elképesztően látványos,
– és ha lehet még finomabb –, itáliai csokivarázsa. A Pezsgő zenekar hol
andalító, hol felpörgető zenéje végig
megtöltötte a tácparkettet. Sokan talán
a megindult havazást sem vették észre
csak hajnalban hazafelé.

www.jku.hu
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Farsang a Jászságban
Európa szerte ismeretes, hogy a kiszebáb égetés jellegzetes farsangi
szokás, mely főként a falusi népek
körében volt elterjedt. De talán nem
is gondolnánk, hogy a Jászságban
nem volt jellemző ez a rituálé, helyette viszont számos érdekes hagyományt lehet és érdemes is megemlíteni, ami kimondottan térségünk
sajátossága volt.
A farsangi mulatságokat középkori
hiedelmek ihlették. Az akkori emberek
úgy hitték, a tél utolsó időszakára a
Nap sugarai elgyengülnek, mely kedvez az ártó szellemek és boszorkányok
gonosz varázslatainak. A jelmezes fesztiválok, a zajkeltés, a kiszebáb égetése
ezen ártó lények elüldözését hivatott
megvalósítani. A tűzgyújtás, a máglyarakás pedig a Nap erejét igyekezett
felerősíteni.
A farsang a hagyomány szerint
vízkereszttől hamvazószerdáig tart. A
hiedelem szerint Cibere vajda – neve a
böjti ételre, a ciberére utal - és Konc király – aki a húsos, zsíros ételek képviselője – vízkeresztkor és hamvazószerdán
vív meg egymással. Vízkeresztkor Konc
király, húshagyókedden viszont Cibere
vajda győz, és ekkor veszi kezdetét a
böjti időszak. A cibere jellegzetes böjti
étel volt, melyet savanyított korpából
készítettek.
Ez az időszak a zajos mulatságok,
maszkos alakoskodások és leánycsúfoló szokások ideje, amikor bálokat,
felvonulásokat, táncos rendezvényeket
tartottak. A farsang utolsó három napjához, farsangvasárnaphoz, farsanghétfőhöz és húshagyókeddhez kapcsolódott a legtöbb szokás.
A paraszti kultúrában a párválasztás, a lakodalmak ideje volt a farsang.
A farsang végén ezért tréfásan vagy
olykor durvábban figyelmeztették az
eladósorban lévő, még hajadon nőket.
A Jászságban a leánycsúfolás szokása
bakfazékdobás, cibereszűrés, cefrehányás, cefrevágás vagy szűzfazékdobás

néven ismeretes. Húshagyókedden vagy
hamvazószerdán a legények telerakták
a fazekakat törött cserépdarabokkal,
csontokkal, babbal, trágyával, hamuval, és a lányos házak pitvarajtajához
vágták vagy a kiskapuhoz a következő
felkiáltás keretében: „Szűrj bele ciberét,
ha férjhez nem mentél!”. Bakfazekat általában olyan lányok kaptak, akik azon
a farsangon nem mentek férjhez, vagy a
legényt kikosarazták. Kb. az I. világháború után a szokás annyiban módosult,
hogy az a legény, aki már udvarolt egy
lánynak, vagy menyasszonya volt, egy
cserépfazékba sok finomságot – gyümölcsöt, csokoládét, mézeskalács szívet
– rakott. Egyes adatok szerint ezt a szerelmi ajándéknak szánt fazekat is össze
kellett törni. Az 1950-60-as évekre a
korábbi leánycsúfoló szokás elvesztette
eredeti jelentéstartalmát, és csak mint
bosszantó farsangi tréfát gyakorolták
a gyerekek vagy a házas emberek. A
szokás gyakorlásának megszűnése az
1970-es évek elejére tehető.
Kedvelt farsangi sütemény volt a
Jászságban a pampuska, melynek morzsáit összegyűjtötték és a böjt végéig a
padláson vagy a kéményben tárolták.
Porrá törve az emberek és az állatok
gyógyítására használták.
Farsang idején találkozunk olyan
népszokással is, amely módot adott a
vallási buzgólkodásra, mint pl. a kánai
menyegző esetében. Ez egy sajátos népi
ájtatossági forma, mely azt az evangéliumi eseményt jeleníti meg, amikor Jézus a vizet borrá változtatta. Az 1970-es
évek végén még 11 jászsági településen
voltak fellelhetők e szokás nyomai.
Húshagyókedd éjszakáján még szabad
volt a tánc, de csak 11 óráig, ezt követően negyven napra elnémult a muzsika és kezdetét vette a nagyböjt, Cibere
vajda uralkodása. Ettől kezdve tilos
volt a zajos mulatság, a tánc, a húsfogyasztás és az önfeledt szórakozás.
Forrás: Szülőföldünk a Jászság
– Helytörténeti olvasókönyv –
2011. Jászberény

Novellapályázat
A költészet napja alkalmából

A Jászkürt Újság, Jászberény város hetilapja novellapályázatot hirdet
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Jászbe
címmel.

• A pályázatra kizárólag magyar nyelvű novellákat várunk.
• Bárki pályázhat, életkori megkötés nincsen.
• Egy szerző egy szöveggel pályázhat, amelynek terjedelme
maximum 7000 leütés.
• A benyújtott pályázatnak minden esetben kapcsolódnia kell Jászberényhez.
• A novellákat a berenyiujsag@gmail.com email címre várjuk.
• A dokumentumnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és
elérhetőségét is (email/telefon)!

Beküldési határidő: 2018. április 11. szerda.

A nyertes pályázó tárgyjutalomban részesül, valamint művét
közzétesszük a Jászkürt Újságban.

www.jku.hu
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Állásajánlat

CNC Megmunkáló központ és CNC eszterga,
programozó, beállító munkatársakat keresünk

A tápiószőlősi telephelyű Szenkrijo Kft. szakmai végzettséggel rendelkező
CNC Megmunkáló Központ kezelő és CNC Programozó munkatársakat keres
határozatlan időre, három műszakos munkarendbe. A vállalkozás fő profilja
CNC fémipari megmunkálás.
Munkavégzés helye: - Tápiószőlős
Munkakör célja:
- CNC forgácsolási technológiával egyedi és
kis sorozatú alkatrészek gyártása.
Feladatok:

- Megmunkáló központok (3, 5 tengelyes) és
CNC esztergagépek beállítása
- Rajz alapján a programozási feladatok elvégzése
- Megfelelő szerszámok kiválasztása
- Megmunkáláshoz szükséges megfelelő
vágósebesség, előtolás meghatározása
- A megfelelően megírt program betöltése,
felszerszámozás, futtatás, ellenőrzés, gyártás.
- A vállalatirányítási rendszer, gyártásra vonatkozó
felületeinek kezelése

Követelmények:

- Műszaki végzettség – szakirányú OKJ vagy technikusi képzés
- Szakirányú gyakorlati tapasztalat
- Gyors, pontos, önálló munkavégzés
- Gyártás utáni ellenőrzés
- Programkorrekció

Előnyt jelent:

- Felsőfokú szakirányú végzettség
- Egy vagy több CNC programnyelv, CAD/CAM
teljes körű ismerete
- Az alábbi vezérlők ismerete: Fanuc/Heidenhain/Siemens

Amit kínálunk:

- Versenyképes fizetés
- Bejárás vagy a közelben lévő albérlet támogatása
- Hosszú távú stabil munkahely
- Eredmény orientált csapat

Önéletrajzában kérjük, tüntesse fel szakmai előéletét,
az eddig kezelt programokat és gépeket.
Kérjük, amennyiben állásájánlatunk felkeltette érdeklődését, küldje el magyar
nyelvű önéletrajzát a szenkrijo@forgacsolo.hu e-mail címre.

Építőipari cég,

műszaki előkészítő
munkára, építőipari technikummal
rendelkező hölgy kollégát keres.

Kezdő is lehet.
Kőműves jelentkezését is várjuk.

06-70/773-5112
Állásajánlat

CNC Megmunkáló központra és CNC esztergára
gépkezelő munkatársakat keresünk

A Szenkrijo Kft. CNC fémmegmunkáló központokra /marógépek, esztergák/
gépkezelő munkatársakat keres határozatlan időre 3 műszakos munkarendbe.
A vállalkozás fő profilja CNC fémipari megmunkálás.
Munkavégzés helye: - Tápiószőlős
Munkakör célja:

- A beállított alkatrészek folyamatos gyártása,
munkadarab cseréje, folyamatos minőségellenőrzés.
- Szükséges dokumentációk kitöltése.
- Önellenőrzés megvalósítása.

Feladatok:

- Technológiai- és munkafegyelem betartása
- A rábízott munkaeszközök felelős módon történő
kezelése, állaguk megóvása
- A technológiai utasításban foglaltak betartása
- A CNC fémmegmunkáló központok /marógépek,
esztergák/ kezelése, korrekciózása
- A vállalatirányítási rendszer, gyártásra vonatkozó
felületeinek kezelése

Követelmények:

Előnyt jelent:
Amit kínálunk:

- Önálló munkavégzés
- Három műszakos munkarend vállalása
- Magas fokú teherbírás
- Monotonitás tűrése
- Megbízhatóság
- Büntetlen előélet
- Hasonló munkakörben végzett tevékenység,
szakirányú végzettség
- Versenyképes fizetés
- Bejárás vagy környéken lévő albérlet fizetése
- Szakmai fejlődési lehetőség
- Jó csapat

Önéletrajzában kérjük, tüntesse fel szakmai előéletét,
az eddig kezelt programokat és gépeket.
Kérjük, amennyiben állásájánlatunk felkeltette érdeklődését, küldje el magyar
nyelvű önéletrajzát a szenkrijo@forgacsolo.hu e-mail címre.

Hirdetés

2018. február 22.

Apróhirdetés
Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk, 24T
nyerges vontatóra. Fix fuvarok, minden hétvége szabad. Nyugdíjasok és pályakezdők
jelentkezését is várjuk. Tel: 06-30/405-8844

Autószerelőt és

mezőgazdasági
gépszerelőt
felveszünk.
Érd.: 06-30/638-0715
Raktárost és
targoncást
felveszünk.
Érd.: 06-30/499-6819

A tápiószőlősi telephelyű Szenkrijo Kft.

targonca kezelő jogosítvánnyal
rendelkező

targoncás
munkatársat keres

határozatlan időre, egy műszakos munkarendbe.
A munkavégzés helye: Tápiószőlős
Albérlethez, bejáráshoz támogatást biztosítunk.
Fényképes önéletrajzot a
szenkrijo@forgacsolo.hu e-mail címre kérünk.

Szállás szükség esetén
a munkakörökhöz biztosított.

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

CNC Operátor

Feladat:
• CNC gépek kezelése, elkészült
alkatrészek méretellenőrzése
Elvárás:
• Középfokú végzettség,
• Két vagy három műszakos
  munkarend vállalása (6h-14h,   
  14h-22h és 22h-6h)
KIEMELT BÉREZÉSSEL! Várjuk
szakképesítés nélküli és pályakezdő
munkavállalók jelentkezését is!
Fényképes önéletrajzokat a
hpo@hpo-group.hu
e-mail címre várjuk.

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

Egészségnap a Jászberényi Termálfürdőben
A HPO Hungary Kft. felvételt hirdet
jászberényi telephelyére
az alábbi munkakörben:

Végellenőr

Feladat:
• Autóipari alkatrészek minőségellenőrzése a cég szabványainak
megfelelően
Elvárás:
• Minimum 8 általános
• Monotonitás tűrés, jó látás
• Egy (6h-14h vagy 8h-16h) vagy
  két (6h-14h és 14h-22h)
műszakos munkarend,
ülő munkavégzés vállalása
Fényképes önéletrajzokat a
hpo@hpo-group.hu
e-mail címre várjuk.

facebook.com/
berenycafe
2018. február 23-án (pénteken)
16-18 óráig a Táncsics Mihály utca
a Kommunizmus áldozataira történő
megemlékezés miatt le lesz zárva.

március 3-án (szombaton)

Dr. Buck Rita reumatológus és Dr. Czigány Tamás
belgyógyász, diabetológus közreműködésével
március 3-án, szombaton a Termálfürdőben nyílt napot tartunk,
amelynek keretében bemutatjuk szolgáltatásainkat, valamint egészségügyi
problémájára, feltett kérdéseire – a megjelent szakorvosok segítségével választ kaphat, és mindezt ezen a napon ingyen teheti meg.

Programok:
• 10.00-14.00-ig Vércukor, vérnyoA nap folyamán (9.00 és 16.30 kömás, testtömeg mérés, belgyózött) az alábbi ingyenes egészséggyászati, valamint reumatológiai
ügyi szolgáltatások vehetők igényszakorvosi szaktanácsadás
be, amelyekhez szintén előzetes
• 9.30-10.00-ig Szárazföldi torna
időpont egyeztetés szükséges:
(emeleti tornaterem)
• Mágnesterápia
• 11.00-11.30-ig Vízi torna (emelet
• Elektroterápia
nagy termál medence)
• Mofetta (széndioxidos szárazfürdő)
• 10.30-11.30-ig Dr. Buck Rita
• masszázs,
előadása a reumatikus meg• tangentor (víz alatti vízsugármasszázs)
betegedések és a fizioterápia
• iszapkezelés
- mágnesterápia, elektroterápia,
• gyógytorna, szárazföldi torna
mofetta (széndioxidos szárazfürdő) Az érdeklődők több turnusban,
jótékony hatásának ismertetése.
meghatározott ütemezéssel igény• 11.30-12.30-ig Dr. Czigány Tamás
előadása a diabéteszről, érszűkület- be vehetik a termálvizes medencéket, illetve kipróbálhatják a finn
ről és belgyógyászati panaszokról
szaunát és a kamillás gőzkabint is.
• 14.00 és 15.30 között Vízitorna
több turnusban
• 15.00-17.00 között két turnusban Jóga (földszinti tornaterem),
Nyitrainé Rusvai Tünde jóga-oktató vezetésével.

Kérjük, hogy ez idő alatt közlekedésükben
szíveskedjenek más útvonalat választani.

Érdeklődni, további információt és időpontot kérni
az alábbi címen és elérhetőségeken lehet:
Cím: 5100 Jászberény, Hatvani út. 5.
Tel.: 06 57/412-108, 06 30/942-1043

Friss hírek, információk
a Jászság életéről

A szolgáltatások igénybevételére a jelentkezések
(regisztráció) sorrendjében van lehetőség, ezért kérjük,
ezt mielőbb tegye meg, hogy biztosan részt vehessen
a rendezvényen.

berenycafe.hu | jku.hu

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Üzemeltető

Ajánló

2018. február 22.

A hó kékesen villódzó fehérsége
Téli jelenetet ábrázol a február hónap
műtárgyának kiválasztott festmény,
amit a Szikra Galériában mutattak be
február 13-án délután. Gy. Riba János
alkotására, művészetéről és életéről,
a családtagoktól hallható emlékekre,
nagyon sok művészetkedvelő volt kíváncsi.
Demeter Gábor
A képzőművészeti eseményt bevezető, zenei ráhangolás remekül sikerült, ami egy komolyzenei élménnyel is
megajándékozta a résztvevőket ezen az
estén. A Palotásy János Zeneiskola fúvós
növendékeinek szereplését követően Sas
Dániel zongoraművész olyan szépen játszotta a Liszt Rapszódiát, hogy a közönség tapsvihar közepette kérte a ráadást.
A művésztanár, Bartók Allegro Barbaro
zeneművének előadásával viszonozta,
hálálta meg a felé áradó elismerést.
A hónap műtárgya eseménysorozat
előadásain az a legjobb, ha közeli családtag beszél a bemutatott festő művészi
pályafutásáról, életéről. Gy. Riba János
esetében lánya, Maleticsné dr. Riba Magdolna felkérése szinte kézenfekvő, hiszen
már könyv formájában is feldolgozta
édesapja munkásságát. Előadásában elmondta: Gy. Riba képeit, ha tematika
szerint csoportosítjuk, jelentős a tájképek száma, ezek közül elsősorban a téli
és az őszi táj ragadta meg fantáziáját. A
két évszak színvilága között ellentmondás van. Az ősz virító sárgái, vörösbe
hajló árnyalatai, csodálatos színpompái,
nyilván más élményt adnak a művésznek, mint a fehér táj, a hó különleges
fényeinek villanása. Ez a kettősség,
édesapja művészetében remekül megfér egymás mellett, hiszen rengeteg őszi

képe is van a téli tájat ábrázoltak mellett, melyek nagy részén a Zagyva talán
minden kanyarulatát megfestette. Halászok a téli folyónál címet viselő alkotása
is valószínűsíthetően a Zagyva partján
megörökített eseményt ábrázol. A tél
vége felé, talán februárban készülhetett
a kép, nyugalmat, csendet ábrázol, talán
azért is, mert a halászathoz csend kell.
Ugyanakkor ellentmondással van tele a
vászon, mozgással, lendülettel, erővel,
ami a halász alakjából sugárzik, ahogy
nekifeszülve húzza a hálót. Pedig alakja
nincs kidolgozva és ez Gy. Riba művészetének csodája, elnagyoltan ábrázolja
alakjait, de mint itt is, érzékelhető a
mozdulat ereje.
Dr. Riba Magdolna megpróbált egy
olyan verset keresni, ami hangulatában
passzolhat a festményhez, hiszen a tél
szinte minden művészeti ágat megihletett, nemcsak a festőket, de a költőket is.
Puskin Téli reggel című versének sorai
szó szerint nem mindenben azonosulnak ugyan a festménnyel, de sok min-

dent elmond az ott megörökített pillanatról: „kéklőn domborul a mennybolt,
a hó leplén nincs csöppnyi szennyfolt,
szűzen fehérlik rajt a fény, csak távol erdők barna fátyla, sötétlik a zöld fenyők
sudárja, s a nap sétál a tó jegén.”
Metykó Béla helytörténeti kutató ez
alkalommal Gy. Riba János életművében jelentős templomfestő munkásságát
emelte ki. Az első ilyen megbízatását az
ötvenes évek elején kapta Fájiban, amit
ezután több ilyen jellegű munka is követett. Keze nyomát és művészetének egy
darabját őrzi például a Bodrogkisfaludi
és a Jászalsószentgyörgyi templom falfestményeinek megújítása.
A művészeti esemény kötetlen beszélgetéssel zárult, ahol egy pohár bor mellett
a Riba család tagjai meséltek a festőművésszel kapcsolatos emlékeikről és válaszolták meg a hallgatóság kérdéseit.
Ezen az estén a művészetkedvelők
a természet, a Zagyva part „egy sarkát”
ismerhették meg a festőművész temperamentumán keresztül.

www.jku.hu
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Programajánló
● 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 művészettörténész 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 10-ig látogatható naponta 15 és
22 óra között.
● Láthatatlan égbolt
Február 23-án, pénteken 18 órakor
dr. Frey Sándor tart előadást Láthatatlan
égbolt, csillagászat a rádiótartományban
címmel a Jászberényi Városi Könyvtárban.
● 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.
● Lúdanyó meséi
Március 1-jén, 11 és 13 órakor a PR
Evolution társulat mutatja be Csipkerózsika, A szépség és a szörnyeteg, valamint
A csúnyácska hercegnő című történetek
alapján szőtt táncos mesejátékát a Főnix
Fészek Műhelyházban.
● 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.
● Örömlányok végnapjai
Március 3-án, szombaton 19 órakor
az Örömlányok végnapjai című zenés
vígjátékot mutatják be a Lehel FilmSzínházban.
● Tavaszindító buli
Március 3-án, szombaton 19 órától
vacsorával és táncos mulatsággal egybekötött tavaszindító bulira várják az érdeklődőket az Arany Kanál Étteremben.
Az est során a Fortuna Együttes kabaréjelentekkel színesíti a programot.
● Braindogs klubkoncert
Március 3-án, szombaton 21 órakor a Braindogs formáció zenél az Ifjúsági Házban Kiss Tiborral, Ripoff
Raskolnikovval, Ivan Siegallal, Varga
Líviusszal, Varga Lacával, Frenkkel és
Nagy Szabolccsal az élen.

A végén győzni fog az igaz és a jó ügy
Február 14-én a Főnix Fészek Műhelyház színpadán mutatta be Rékasi
Károly színművész Szerelmem, Erdély
című előadását Wass Albert erdélyi író
szövegeiből.
Taczman Mária
A mezőségi Válaszúton született írófejedelem két évtizeddel ezelőtti, februári
halálára emlékezik az olvasóközönség
szerte a világban. Érdekes és talán nem
véletlen egybeesés, hogy ezen a szerdai
napon hunyt el Jászberény díszpolgára,
szintén Válaszút szülötte, Kallós Zoltán
népzenekutató és -gyűjtő is. Mindketten
rendületlen hívei és zászlóvivői voltak a
földrajzi és történelmi határok nélküli
magyarság eszméjének.
A prózai előadás középpontjában
a honvágy mint identitásformáló és az
egész életet átszövő erő jelent meg. A
II. világháború utáni emigrációs irodalom egyik kiemelkedő alakjaként Wass
szövegvilágának központi gondolata
egyetlenegy: „Istenem, add, hogy még /
egyszer haza menjek! / Elvész idegenben
/ erdélyi cseléded.” Így az összeállítás fókuszában a második világégés után szeretett Erdélyéből menekülni kényszerülő,
életének nagyobbik felét emigrációban
élő író lelki és szellemi vívódásait, a gyökérvesztéssel járó gyötrelmeket igyekszik
bemutatni.
A nemesi származása, kérlelhetetlen
magyarsága miatt száműzött regényíró,
novellista, költő, politikus és közéleti személyiség körül elfogyott a levegő Európában: Románia első számú közellensége
lett, háborús bűnösnek nyilvánították és
fasizmussal, revizionizmussal, irredentizmussal vádolták. Rehabilitációja a mai

napig várat magára. Pedig annyit tett,
amire elhívást kapott: és ez nem volt sem
kisebb, sem nagyobb annál, minthogy
nemzete, szűkebb értelemben erdélyi
népe igazságait a világ fülébe súgja, olykor üvöltse – vészterhes időkben.
Az előadóest cselekménye az 50-es
évek elején, Amerikában kezdődik, atmoszférája azonnal magával ragad. Az
otthonról hozott bőröndből a csíki havasok illata árad, a kapkodva bepakolt relikviák adnak értelmet a létnek, ám kicsomagolni az Újvilágban a bujdosó igazán
soha nem fog. Bár elkezdi fáradhatatlan
tevékenységét a tengerentúlon a magyarság ügyéért – egy gondolat marad mindig
feszítve belül és ez az egy a lélekben mindig hazafelé vivő út, ami fájdalmakkal és
könnyekkel van kikövezve.
A fő gondolati ív az író életében jelentős szerepet játszó asszonyokhoz írott
levélrészletek montázsából bontakozik
ki. Felesége és öt gyermekének édesanyja Siemers Éva – „Kedves Éva!”. Wass
Albert 1952 tavaszán Amerikából elválik tőle, és még ugyanebben az évben
házasságot köt Elizabeth McClainnel. A
harmadik nő – feltehetően Wass Albert
életének legnagyobb szerelme – az írónál
tíz évvel idősebb Éltető Marianne, akit
a levelekben drága Cikének szólít. Wass
életében mindhárom asszonyt elveszítette. A Szeleczky Zitához írott levelekből
kiderül – őt az író a legnagyobb idegenbe
szakadt hazafinak tartotta –, hogy a színésznő a Wass Albert-versek nagy népszerűsítője volt. (Felső képünkön ő látható
– a szerk.)
A levélrészleteket Wass Albert ismert
versei és különböző prózai műveiből vett
idézetei egészítik ki, így elhangzottak az
Üzenet haza, a Hontalanság hitvallása és

az Adjátok vissza a hegyeimet! ikonikus
sorai. Az előadás különlegessége volt a
térbeli szétfeszítettség is. Az idegenbe szakadt magyar lélek dilemmáját tükrözte a
színpadkép: a háttérvetítésen a mesés látványt nyújtó, soha-nem-elég, már csak az
emlékekben élő, gyógyító Erdély az otthoniak képeivel – a színpadon a puritán
berendezés az emigránslét kopárságával,
magányával, odavetett félkenyerével égető ellentétet sugallt.
A háttérvetítésben egy Wass Albertről készült felvétel is megszólalt az írófejedelem eszmeiségének eszenciájával:
„Ez a mai nemzedék, ez kapott ötvenévi
agymosást. Néppé gyúrták a nemzetet!
Az üzenetem az, hogy ébredjetek föl, magyarok, s legyetek újra nemzet, váljatok
nemzetté! Ahol nem az a fontos, hogy ki
mennyi pénzt hoz az országba, hanem
hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat
tud cselekedni a magyar közösségért."
Reméljük, hogy hatalmas életműve
post mortem is feldolgozásra kerül és
pontosan elfoglalhatja helyét az egyetemes, örökérvényű igazságok halhatatlanságának terében.

Felolvasó maraton
Városunk könyvtára is csatlakozott
a szépirodalmi ünnephez, melyben
számos településen önkéntes résztvevők olvassák fel több órán keresztül Wass Albert írásait. A programra február 24-én, szombaton 9-13
óráig várják az író tisztelőit. Az érdeklődők a hadakutjan@gmail.com
vagy a 06/30-308-6632-es telefonszámon előzetes egyeztetés alapján
jelezhetik felolvasói szándékukat.
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Csillagnyi ragyogás, zimankó hull
A hét eleji havazás folytatódhat csütörtökön, majd
péntekre a hőmérsékletben is csökkenés várható. Hétvégén nappal -1, míg éjjel -9 fok körül alakul a hőmérséklet, de többször kisüthet a nap. Enyhülés egyelőre
jövő hét elején sem várható, maradnak a mínuszok.
Február 24-e Mátyás napja. Mátyás a jégtörő. A
középkorban Szent Mátyást a vértanúságának eszközével, a bárddal jelképezték, ugyanis az apostolt Jeruzsálemben fejezték le. A néphit az idő lassú enyhülését, a hó olvadását kapcsolatba hozta az apostollal, aki
megkönyörül az embereken, és bárdjával megtöri a
jeget. „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál,
akkor csinál!”

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

február 28. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

március 1. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

március 2. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

február 26. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 3. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

február 27. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 4. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
február 24. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
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

játékos érkezett a csapathoz. Wágner
Richárd munkahelyi elfoglaltság miatt
nem vállalta tovább a játékot, valószínű
befejezi pályafutását. Több mint három
év után Szilágyi Norbert is elköszönt a

bos Gábor, a Fradi utánpótlásából érkezett, akire a támadósorban számítanak
majd, Patócs Richárd pedig Jánoshida
együttesétől helyezte át székhelyét a
JFC-hez. Ő a tapasztaltak szerint a baloldal valamennyi posztján bevethető
játékos. Svájcból is visszatért magyar
földre egy fiatalember, Kürti Zsolt, aki
előtte az MTK-ban, majd a Fradiban

Ács Tibor

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

● virágpor
● méhpempő

Rajtra kész a JFC
Lejátszotta utolsó előkészületi mérkőzését a Jászberényi FC futballcsapata, így legközelebb – két hét múlva
–, már bajnoki pontokért lépnek pályára az NB III Keleti csoportjában.

Egészségügyi ügyeletek

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya

2018. február 22.

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.

Városunk futballcsapatának utolsó
felkészülési állomása február 17-én,
szombaton az Eger elleni találkozó volt
a jászberényi műfüves labdarúgópályán. Arany László az alábbi összetételű
gárdát küldte pályára: Miski – László,
Mile, Hevesi-Tóth, Patócs – Szabó T. (Kis
B.) – Lukács, Tisza, Ludasi – Bálint A.
(Polák), Kürti. Az előző mérkőzésekhez
képest sokkal gyengébben játszottak
a fiúk, ami nem csoda, hiszen hosszú
kilométerek és sok-sok mérkőzés van a
hátuk mögött. Az első félideő döntetlene után a második játékrész 55. percében rúgott góllal a vendég Eger nyert
1-0 arányban. Mindezek ellenére jónak
mondható a január eleje óta tartó felkészülés, hiszen többféle csapatösszetételt tesztelt Arany László és a mutatott
játék is biztató volt.
Mint azt dr. Gottdiener Lajostól, a
JFC elnökétől megtudtuk, a téli átigazolási időszakot sikerült kihasználniuk: ketten eltávoztak, viszont négy új

Jól zárták
a hétvégét
hokicsapataink
Városunk OB2-es jégkorongcsapata már a rájátszás visszavágójára vár
– a hazai mérkőzést 7-2-re nyerték
–, viszont az Amatőr Hoki Ligában
szereplő két együttes még az alapszakasz meccseit játszotta az elmúlt
hétvégén.
ács
A bajnokság 2/B osztályában szereplő Warriors Jászberény vasárnap
este (február 18-án) nagyon fontos
mérkőzést játszott Budapesten a White
Sharks gárdája ellen, ami végül „sikeres
cápavadászatnak” bizonyult.
Az újpesti jégcsarnokban lejátszott
mérkőzésen a zsinórban harmadik
meccsén is gólt lövő Békefi szerzett
vezetést a berényi csapat számára. A
vendéglátók azonban nem késlekedtek a válasszal és gyorsan egyenlítettek.
Később – ezúttal Koczka jóvoltából –
ismét a Harcosok kerültek előnybe, de
ezúttal is gyorsan egalizált az Amatőr
Hoki Liga rekordbajnok. Itt meg is
állt a tudományuk, miután egy menetrendszerű emberhátrányos góllal átvette a vezetést a berényi alakulat. Remete
szezonbeli első gólja már a győzelmet is
jelentette egyben, de a biztonság kedvéért a két Martin is mattolta a Cápák
kapusát. Előbb Rusvai lőtt emberelőnyös gólt, a végeredményt pedig Guba
Martin állította be.
White Sharks - Warriors Jászberény 2-5
– Nagyon fontos három pontot szereztünk, amivel elsők vagyunk. Viszont
nem dőlhetünk hátra a karosszékben,
hiszen a szezon három legnehezebb
meccse következik számunkra, amiből egy lesz majd hazai pályán – nyilatkozta Guba Martin, a csapat egyik
„gólgyárosa”
Az Amatőr Hoki Liga II. osztályában szereplő Jászberényi CHC is remekelt az elmúlt hétvégén. Ők az ESMTK
Jégmadarak jégkorongcsapatát győzték
le a fővárosban szintén 5-2 arányban.

Fotó: Pesti József
csapattól, Balatonlellére költözik. Ellenben visszatért az NB II-es Ceglédtől a JFC exgólkirálya Farkas János, aki
ugyan az egyik edzőmeccsen kisebb
sérülést szenvedett, de remélhetőleg a
második vagy harmadik mérkőzésen
már harcképes lesz. Rajta kívül Galam-

nevelkedett. Mivel 190 cm magas, őrá
elsősorban az ellenfél kapuja előtt számítanak majd a bajnoki mérkőzéseken.
Az NB III-a bajnokság március
3-án folytatódik, amikor a Jászberényi
FC Tiszafüreden játssza első tavaszi
mérkőzését.

Bravúros pontszerzés
Újpestről
A bajnokság egyik legerősebb együttese, az UTE vendégeként is méltó ellenfél volt városunk röplabdacsapata az
Extraligában.
Budai Levente
Most is elkísérte röplabdacsapatunkat a szurkolótábor, melynek tagjai ezúttal is remek hangulatot teremtettek. Nekik is köszönhetően a mieink lendülete
az első játszma nagy részében kitartott,
21-18-ra is vezettek röplabdázóink. 2421-es előnynél szettlabdákhoz jutottak
Deme Gábor játékosai, amelyek egyikével
éltek is (23-25).
A második szettben volt, hogy 127-re is vezettek az újpestiek, ám szinte
pillanatok múlva már 14-13 állt az eredményjelzőn. Ebben fontos szerepe volt
annak, hogy Lékó Lilláék mezőnyvédekezése sokat javult így 23-23-ra módosult
az állás. Az elképesztően izgalmas hajrában Genesis Miranda révén röpiseink jutottak játszmalabdához, amit ki is használtak (26-28).
A harmadik játszmában 5-5 után az
erőtartalékaikat előhívó budapestiek 1210-re, sőt 17-12-re is vezettek. Ezt követően 20-16-nál csak négy pont volt a két
gárda közti különbség, de képtelenség volt
megállítani az újpesti hengert (25-18).
A negyedik szett kiválóan indult
berényi szempontból, hiszen 5-0-val

kezdtünk. Ennek ellenére a játszma hajrájára négypontos előnyre tettek szert a
hazaiak, és ezt a hátrányt már nem sikerült ledolgozni (25-20).
A döntő játszma elején Maria
Ivonkina és Pintér Andrea is eredményes
volt, 6-5-nél azonban már a házigazdánál
volt az előny, sőt Deme Gábor két időkérése ellenére nőtt a csapatok közti különbség (9-6). 12-6-nál pedig tartottunk
tőle, hogy eldőlt a meccs, és sajnos így is
történt (15-8). A találkozó krónikájához
hozzátartozik, hogy a jászberényi cserejátékosok a saját nevelésű Schmidt Anna és
Faragó Fanni, valamint Borsos Lili és Bertók Bettina egyaránt hozzá tudott tenni
a játékhoz. Fájó veszíteni 2:0-s előnyről,
ám a döntőbe jutásért küzdő UTE otthonából pontot elhozni bravúros eredménynek számít. Reméljük, az egyre
javuló forma hamarosan győzelemmel is
párosul majd!
UTE-Jászberény Volleyball Team:
3:2 (–23, –26, 18, 20, 8)
Jászberény
Volleyball
Team:
Miklai Zsanett, Maria Ivonkina, Alina
Adamenya, Genesis Miranda, Pintér
Andrea, Bleicher Nóra. Liberó: Lékó
Lilla. Csere: Bertók Bettina, Borsos Lili,
Schmidt Anna, Faragó Fanni. Vezetőedző: Deme Gábor.
A következő hazai mérkőzés február
23-án (pénteken) 19 órától lesz a Linamar-Békéscsabai RSE ellen.

Fotó: Gémesi Balázs

