A lelki rezdülések festője

Hatvannégy év virágok között

Telek Béla művésztanár festménye
adott témát az év első Hónap
műtárgya eseményének.
Tudósítás a 7. oldalon

A Litkei virágüzlet bezárta kapuit.
Tulajdonosai felidézték az elmúlt évtizedek
legszebb pillanatait.
Cikk a 3. oldalon

Olvasói levelek

Lapunk olvasói osztották meg
személyes észrevételeiket a
várost érintő kérdéskörökben.
Írások a 4. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 03. szám (XXXI./03.)

Nyílt nap a
Sasközpontban
A XVI. Országos Sasszinkron alkalmából a négyszállási Sasközpont is
megnyitotta kapuit január 12-én,
szombat délelőtt.
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Jászberény város lapja

Kicentizett győzelem

Megemlékezés
a hősökről
A 2. Magyar Hadsereg hőseire emlékeztünk szentmisével és gyertyagyújtással szombat este a Szentkúti templomban és a háborús emlékműnél.

szabó

kárpáti

Az V. Sasnapra délelőtt tíz óra előtt
már szinte megtelt a Sasközpont előtti parkoló, és ez a tumultus jellemezte az épület
körüli területet is. A hideg ellenére sokan
kíváncsiak voltak a Sasnap programjaira,
mindenekelőtt Zelenák Attila madárházas
szakvezetésére, ahol a ragadozó madarakról hangoztak el érdekességek. A hazai állományban mintegy 260 sas párt számolnak, melyből a Jászságban 30-40 pár él.
Ezek a madarak alacsony példányszámuk
miatt fokozottan védettek, éppen ezért a
Sasközpont célul tűzte ki segítésüket. A
szakvezetés során bemutatott madarak
sérülten kerültek be a központba. Van,
amelyiket elütöttek, vagy áramütés ért,
de akad angolkórban szenvedő madár is.
Utóbbi kialakulásáról megtudtuk, hogy a
madarat valószínűleg fióka korában, emberi beavatkozással kiszakították a fészekből, így nem jutott elég tápanyaghoz, és
nem fejlődtek normálisan a csontjai.
folytatás a 6. oldalon 

Hetvenhat évvel ezelőtt, 1943. január 12-én a Vörös Hadsereg túlereje a
Don-kanyarból visszavonulásra késztette
a 2. Magyar Hadsereget, amelynek déli
állásaiban a jászberényi 32./III. zászlóalj
katonái harcoltak. A zászlóalj kilencvenszázalékos anyagi vesztesége eltörpült a
739 főt kitevő személyi veszteség mellett,
hiszen a jászberényi csapattest majd ezerfős hadiállományából alig kétszázötven
honvéd tért haza a Don-kanyarból. A
zászlóalj 1943. január–februári visszavonulása alkalmával állományának több
mint ötven százaléka eltűnt. A mártírok
megfagytak a sokszor mínusz negyven
foknál is hidegebb orosz télben, elestek
a harcokban, meghaltak az éhségtől és
a kimerültségtől, vagy hadifogságba kerültek. Ma már csak a túlélők unokáikra
hagyományozott beszámolóikból lehet
sejtésünk azokról a szörnyűségekről,
amelyeket ezek a katonák átéltek.
folytatás a 2. oldalon 

Fotó: Gémesi Balázs
A berényi kosarasok az eddig eggyel kevesebb győzelmet gyűjtő Zalaegerszeget fogadták szombaton az NB I A csoportjának 15. fordulójában. A szezonban nyújtott várakozáson felüli produkciónak köszönhetően az összecsapás
ezúttal is szép számú szurkolósereg előtt és remek hangulatban kezdődött,
melyhez a vendégdrukkerek is hozzátették hangerejüket.
Szőrös Zoltán
Régi ismerősök mindkét oldalon
feltűntek a kispadon és a küzdőtéren is.
Nikola Lazics, a JKSE jelenlegi trénere
korábban játékosa, majd edzője is volt
a Zetének. A vendégek mostani mestere, Bencze Tamás is szép eredményeket

ért el néhány éve csapatunkkal, miként
az amerikai Ware-re is jó teljesítménye
kapcsán emlékezhetnek jászberényi oldalon. Kerpel-Fronius Balázs oda-vissza
megjárta a két gárdát, s második éve ismét a Jászság fővárosában játszik.
Hazai részről Alekszandrov két triplával nyitott, s bár pár perc elteltével a

zalaiak is elérték az „üzemi hőfokot”, a
JKSE nem túl nagy, de stabil előnnyel
vitte végig az első negyedet (21-16).
Nem változott a helyzet a második
tíz percben sem, főként az amerikai
irányító, Pitts járt élen a pontgyártásban, s a nagyszünetre további három
ponttal sikerült megtoldani a különbséget (41-33). Nyolc pont kosárlabdában gyorsan eltűnhet, a játék képe
alapján azonban nem érződött, hogy
a folytatásban a ZTE nagy veszélyt jelenthetne.
folytatás a 8. oldalon 

Legyenek tehetséges, boldog gyerekek! Évzáró ülés a Városházán
A Csányi Alapítvány Déryné utcai közösségi házában egykori és jelenlegi diákok, illetve szüleik, valamint pedagógusok és mentorok hagyományos adventi
családi napot tartottak december elején. Ekkor ragadtuk meg az alkalmat,
hogy találkozót kérjünk dr. Radoszáv Miklóstól, a hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó intézmény operatív igazgatójától, hogy munkájukról és
terveikről beszéljünk.
Kárpáti Márta
A Csányi Alapítvány keretein belül
13 éve működik sikeresen az Életút
Programban megvalósuló tehetséggondozás itt Jászberényben is. Az eltelt
több mint egy évtized lehetőséget ad

a konzekvenciák levonására, a visszajelzések értékelésére. Milyen többletet
adott a program az abban résztvevő
gyermekeknek, családoknak?
Igen, időközben az első gyermekeink
közül már felnőtt egy generáció, akik
szakmával a kezükben, illetve diplomás-

ként már kiléptek a nagybetűs életbe. A
nálunk végzett gyerekek többsége egyetemre jár, de sokan végeznek, végeztek
felsőfokú szakképzésben is, illetve szereztek szakmai képesítést. Jelenleg például
nyolcvanan járnak egyetemre és húszan
vesznek részt felsőfokú szakképzésben.
Minden gyermek magas fokú informatikai, valamint idegennyelv-tudással
rendelkezik. Senkinek nincs problémája
a továbbtanulással vagy az elhelyezkedéssel. A legnagyobb ajándék azonban az a
kapcsolati tőke, amit az alapítványon keresztül szereztek meg.
Hogyan lehet bekerülni a programba, illetve hogyan történik a felvételi?
Elsősorban hátrányos helyzetű tehetséges gyermekeket keresünk. Hozzáteszem, a hátrányos helyzetet komplexen értékeljük, tehát lehet hátrányos
helyzetű a település, hátrány a beteg
családtag, de sajnos alapból hátrányos
helyzetnek számít a nagycsalád is. A
beválogatás tíz éves korban, negyedik
osztályban történik. A fejlesztéseink
ötödik osztályban indulnak, és tíz-tizennégy évig tartanak, amíg a munka
világába ki nem lép valaki. Február negyedikén fogjuk kiírni a Jászság negyedik csoportjának pályázatát.
folytatás a 3. oldalon 

A 2018-as év utolsó testületi ülésére
gyűlt össze Jászberény Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete december 12-én, szerda délután.
A témagazdag ülésről most hozunk
részletes tudósítást.
munkatársunktól
A város vezetősége határozatképes
létszámmal, 14 jelenlévővel kezdte meg
a közös munkát.
Elöljáróban Szabó Tamás polgármester köszöntötte az ülés résztvevőit,
majd módosítási jogával élt és sürgősségi indítványként előterjesztette a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására elnevezésű napirendi
pontot. Ezután visszavonta az Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató
Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására, illetve az Előterjesztés a
jászberényi 8794 hrsz-ú, természetben
Jászberény, Gorjanc Ignác sétány. 10.
szám alatt található ingatlan bérbeadására irányuló nyilvános pályázat kiírására című napirendi pontokat.
Gedei József képviselő az Előterjesztés a Jászság Közösségfejlesztési Stratégiájának elfogadására című előterjesztés
visszavonására tett javaslatot. A testület

nem szavazta meg a javaslatot, így továbbra is a napirendi pontok tárgyát
képezte.
Végül a napirendi pontok megszavazása után elsőként tárgyalták
a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú
Alapítványának támogatását érintő
sürgősségi indítványt. Az alapítvány
közel 660.000 forintos támogatást
kért többek között postai, könyvelési,
informatikai költségek, mikrobusz hatósági díjának javítási-, és üzemeltetési költségeinek biztosítására, továbbá
promóciós kiadvány megjelentetésére, sportversenyek nevezési díjára és a
sportfelszerelések költségeire. A testület egybehangzó igennel támogatta a
kérést.
A két ülés között történt események sorában két alkalommal vett részt
a polgármester a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház programjain, melynek
kapcsán Gedei József az országszerte
kórházakat érintő adósságokról érdeklődött helyi viszonylatban. Továbbiakban újságunkban megjelenő cikkek
helyességére is kitért. Polgármester válaszában elmondta, hogy várhatóan az
állam rendezni fogja a kórházi adósságok teljes összegét.
folytatás az 5. oldalon 
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Megemlékezés a hősökről Vízkereszt
A 2019. január elsején megalapított
Jászberényi Görögkatolikus Szervezőlelkészség hívei január 6-án, vízkereszt
napján a jászberényi Porciunkulakápolnában gyűltek össze az ünnep
alkalmából.
Az ünnepi Szent liturgia után a
Zagyva parton a nagy vízszentelés szertartását végezték el, amit követően mindenki az újonnan megszentelt vízzel térhetett haza az otthonába. A jászberényi
szervezőlelkész feladata, hogy a területén élő görögkatolikusokat összegyűjtse
és a lelki gondozásukat végezze. Ezt a
szolgálatot már negyedik éve Mosolygó Dénes görögkatolikus pap látja el. A
közösség két városban végzi szertartásait. Minden hónap első és harmadik
vasárnapján a jászberényi Porciunkula

 folytatás az 1. oldalról
A hazáért elesettekre és a poklot
megjárt túlélőkre emlékeztünk szombat este.
A szentmisén Szántó József főapát
Lukács evangéliumához kapcsolta prédikációját. – Akikért ma imádkozunk,
az életüket adták a hazáért. Áldozatuk
soha nem gyógyuló sebként van jelen a
nemzet testén. Nemzetünk továbbélésének lapjait mi írjuk tovább cselekedeteinkkel, szívünkkel, lelkünkkel és életünkkel. Az Isten akarata a hozzátérő
lelkeken keresztül tud működni. Ma a

Szentírás szavaival hozzá könyörgünk:
Légy irgalmas örökségedhez, változtasd gyászunkat örömmé, hogy életben
maradhassunk, és dicsőítsük szent nevedet! Aki felfogja ezen ima értelmét,
az messzebb lát a földi horizonton túli
életen. Az Evangélium soraiból útmutatást kapunk mi földi vándorlók, a
földi haza szeretetében és szolgálatában
munkálkodó, de az örök haza boldogságának befogadására készülő emberek.

kápolnában (Ferencesek tere) van Szent
liturgia, a hónap utolsó vasárnapján pedig Nagykátán, a római katolikus plébánia templomban végzik a szertartásokat,
mindkét helyen 11 órai kezdettel. Az
érdeklődők figyelmébe ajánljuk a jászsági görögkatolikusok Facebook oldalát is,

ahol aktuális információk, hírek találhatóak a közösségről.
Mosolygó Dénes szervezőlelkész,
Tel.: +3630 565 5438,
Email: dmosolygo@gmail.com
https://www.facebook.com/
gorogkatolikusok.jaszsagi

az elkövető(k) indítéka, hogy talán egy
jó tréfának gondolták, vagy szándékosan akarták megkárosítani Jászberény
közösségét. De bármi is az indok a károkozásra, az nem bocsánatos.
Természetesen e sorok írója a Jászkerület Nonprofit Kft. vezetőjeként a
rendőrségen feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, így most folyik a térfigyelő kamerák képeinek megtekintése,

elemzése, és a hatósági nyomozás. Bízhatunk csak benne, hogy hamarosan
kiderül, ki, vagy kik azok, akiknek az
ünnep sem szent, és karácsonykor is a
legfontosabb dolguk a közösség örömét és ünnepét elrontani, ezzel együtt
anyagi kárt okozni Jászberény városának. Bár ezzel a karácsony fényei már
nem hozhatók vissza és az ezzel okozott
bosszúság sem tehető semmissé.
A szomorú és megdöbbentő eset
egyébiránt több szempontból is érthetetlen és elkeserítő, hiszen az elkövetők nem csak konkrét, kézzel fogható
anyagi kárt okoztak a közvagyonban, a
város tulajdonában, de ezzel egy város
ünnepi fényeit, díszkivilágítását tették
tönkre, megtiporva az ünnep hangulatát, és egy közösség, egy város örömét. Ezúton köszönjük meg a Gyökös
Elektro Kft. áldozatos munkáját, hogy
még szentestén és az azt követő napokban és éjszakákon is azon dolgoztak,
hogy néhány órán belül megkeressék
az újra meg újra tönkretett részeket a
kábelrendszerben, és a hibák felkutatása után a problémák elhárításával újra
felgyúljanak a fények.
Berec Zsolt
Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezető

Ünneprontók
Szomorúan tapasztalhatta a város
lakossága, hogy sajnos a karácsonyi
ünnepek alatt sok helyen átmenetileg ugyan, de nem gyúltak fel, vagy
épp időlegesen kihunytak az ünnep
fényei Jászberényben.
Az égi hazába készülődés lényege a szeretet. A földi haza elvesztett fiaiért szól
ma az imádság a történelem urához:
azokért, akik akár engedelmességből,
akár parancsszóra áldozták életüket. A
család szeretetének meghosszabbítása, a
hazaszeretet fénye világított szívükben.
Erre a szeretetre van szükség nemzetünk életben tartásához.
Az elhunytak lelki üdvéért, a
mennyben való befogadásukért, a
nemzet további boldogulásáért kértük
a magyarok nagyasszonyának pártfogását a prédikáció befejező gondolataiban. A mise zárásaképp a Ments meg
engem, Uram gyászének, majd a Himnusz hangzott el.
A Szentkúti téren a II. világháborús
emlékmű előtt Szabó Tamás polgármester és Szatmári Antalné alpolgármester
helyezték el elsőként az emlékezés gyertyáit, majd őket követték a megjelent
képviselők, intézményvezetők, cserkészek, civil megemlékezők. Az ünnepség a mécsesek ragyogásában felhangzó
Szózat eléneklésével zárult.

Köszönetet mondunk minden rokonnak,
barátnak és ismerősnek, akik

özv. Nagy Kálmánné
(Pócz Margit)
temetésén részt vettek és elkísérték utolsó útjára.
Köszönjük az Ápolási Osztály és a Szent Klára
Idősek Otthona minden dolgozójának
a lelkiismeretes és gondos ápolást.
A gyászoló család

„A halállal csak az élet ér véget, a szeretet nem”

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük minden rokonunknak, barátoknak ,
volt munkatársaknak, ismerősöknek,
dr. Novák István plébános úrnak és
a Iusta Temetkezési Szolgálat munkatársainak, hogy
szeretett halottunk

Hagyó Miklóst
elkísérték utolsó útjára.
Fájdalmunkat megtisztelő személyes jelenlétükkel
igyekeztek enyhíteni.
A gyászoló család

Sem a megrendelő részéről a Jászkerület Nonprofit Kft. munkatársai, sem
a kivitelező cég nem értette elsőre mi
okozhatja, hogy a karácsonyi időszak
alatt, minden este más-más szakaszokon hunynak ki a fények, vagy fel sem
gyúlnak. Azonban a hiba kivizsgálásakor döbbenten tapasztalták, hogy szándékos károkozás áldozatává vált a város
adventi díszkivilágítása.
Valaki, vagy valakik az ünnep alkalmával úgy gondolták, hogy a legjobb karácsonyi passzió a vandálkodás
és a rombolás, vagy ezzel a különleges
„ajándékkal” örvendeztetik meg a várost, ezért több helyen súlyosan megrongálták az ünnepi díszkivilágítás
vezetékrendszerét és a díszeket. Azt
persze nem lehet tudni, hogy mi volt

Megemlékezés
Fájó szívvel, de soha
el nem múló szeretettel emlékezünk

Pócz Erika

(1970-2018) halálának 1. és
édesapja

Pócz Zoltán

Elmentem.

(1938-2009)
halálának 10. évfordulójára.

KISS PISTA

„Nem múlnak ők el , kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok évek.”

Jászberény
volt főépítésze.

Szerető családod
Engesztelő szentmise
a Főtemplomban január 27-én
reggel 8 órakor.

Isten legyen veletek!

Köszönetet mondunk
mindazoknak akik

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Kisbalázs
István

(1934-2018)
temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

Külön köszönet
Dr. Oldal Edit
háziorvosnak és asszisztenseinek
odaadó munkájukért.
Köszönet a IUSTA Temetkezési
Szolgáltatónak.
A gyászoló család

Gaál Zoltánné

(1930-2019)
végső búcsúztatásán
jelenlétükkel,
s részvét virágaikkal
igyekeztek
fájdalmunkban
osztozni.
Külön köszönet a Szant Klára
Idősek Otthona minden
munkatársának segítőkész és
áldozatos munkájukért.
Drága emléke szívünkben örökké él!
Gaál család

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

Pataki
Tibor

halálának
12. évfordulójára.
„Suhanva száll az élet tova, ami
elmúlt, nem jön vissza soha.
Várni valakit, aki nem jön többé,
csak emlékét őrizzük mindörökké!”
Szerető feleséged és
családod

Interjú

2019. január 17.
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3. oldal

Legyenek tehetséges, boldog gyerekek!
 folytatás az 1. oldalról
Általában két-háromszoros a túljelentkezés a beválogatásainkra. Egy egész
napos megmérettetés vár az érdeklődőkre, ahol egyrészt matematikai-logikai képességeikre vagyunk kíváncsiak, másrészt
a szövegértést vizsgáljuk. A drámaórán az
együttműködési készségeket mérjük fel,
valamint lesz egy egyéni bemutatkozás.
Információink szerint kisebb
strukturális változások előtt áll az alapítvány.
A kuratórium novemberben döntött
úgy, hogy indítunk egy negyedik csoportot itt Jászberényben. Ez azt
jelenti, hogy lesz egy új mentor és
egy új, tizenöt fős csoport, amel�lyel már kilencven felettire bővül
a létszámunk. Ugyancsak jelentős
változás, hogy az eddig bérelt közösségi házunkat – megállapodva a tulajdonosokkal – nagyobb
részben már megvásároltuk. Eddig kicsit talán gazdátlan is volt
az épület. Az önkormányzattal és
a kincstárral közösen próbáltuk
karbantartani, a várossal együttműködve fejleszteni. Ennek egyik
leglátványosabb eleme az udvar
szép, a házhoz méltó tere. Hozzáteszem, attól még, hogy az alapítvány működteti a jövőben az
épületet, az még ugyanúgy a város része,
ékessége, egyik kulturális központja marad. Mindenki által látogatható kiállításunk nyílt legutóbb a nagyteremben, ami
a nyári összművészeti táborunk anyagát
mutatja be.
Az elmondottak alapján úgy tűnik,
jó a kapcsolatuk az önkormányzattal.
Elmondható ugyanez a jászsági tanintézményekkel, illetve a cégekkel való
együttműködésre is?
Kiváló kapcsolatot ápolunk az iskolákkal. A most középiskolába készülő
gyermekeinket nagyon szeretnénk itt
tartani a városban, ennek érdekében az
iskolaigazgatók a közelmúltban látogatást tettek nálunk, beszélgettek a szülőkA Litkei virágüzlet nevét jól ismeri
a város, hiszen az apáról fiúra szálló
vállalkozás évtizedek óta virágkölteményekkel teszi szebbé mások alkalmait. Hatvannégy év után idén decemberben elillant a Táncsics Mihály
utcai virágbolt jellegzetes illata, és
végleg bezárta kapuját. Búcsúzóul az
elmúlt évtizedek szépségét idézte fel
lapunknak Litkei Ferenc üzletvezető
és felesége, Erika.
Szabó Lilla
A virágbolt története 1954-ben
kezdődött, amikor is Litkei János feleségével együtt megnyitotta az első Litkei-féle virágboltot a Thököly út sarkánál. Később a bolt helyszíne többször
is változott, azonban a virágok szeretete
és a vevők iránti odaadás a régi maradt
Litkeiéknél. Ezt a mentalitást örökölte
fia, Ferenc is, aki először műszaki területen kereste számításait, csak később
kapcsolódott be a vállalkozásba. Édesapja nyugdíjba vonulása után, 1986ban vette át az üzletet.
Szakirányú képzés nélkül, a legjobb tanítótól sajátította el a virágkötés mesterségét, hiszen édesapja adta át
több évtizedes tudását, tapasztalatát. A
Zirzen Janka utcai épület lebontása után
a Táncsics utcában találták meg végleges
helyüket, melynek kékkel dekorált betűi
évtizedeken át Litkei Ferenc virágüzletét hirdették. Ferenc elmondása szerint
nem volt könnyű apja nyomdokaiba
lépni, többek között azért sem, mert
míg annak idején mindössze két virágbolt létezett a városban, addigra ő hét

kel. Előnyös a helyben maradás, hiszen a
Jászság a tanulástól a munkáig, a lakhatásig egy komplex életlehetőséget biztosít,
ahol mindenki megtalálja a helyét. A helyi cégek nagy része nem csak beszállító,
hanem magas értékteremtő erővel bír,
ezért kiváló lehetőséget biztosítanak az
informatikával foglalkozó, járműgyártásban vagy közgazdaságban elhelyezkedő
tanítványaink részére. Azt gondolom,
a cégek felé is komoly nyitásunk volt.
A gyerekek részt vettek gyárlátogatásokon, üzembejárásokon. A pedagógusnak
készülő diákok nagy része szintén vis�-

szatérést, helyben maradást tervez. Akár
ide, az alapítványhoz is visszavárjuk őket
mentorként.
Jelenleg hány dolgozót foglalkoztat a jászberényi központ?
Most három mentorunk van, mint
említettem a létszámbővítést követően
felveszünk egy negyediket is. Projekttől
függően öt és tíz közötti fejlesztőtanárt is
foglalkoztatunk. Ők szerződéses munkavállalóink.
Hogyan képzeljük el a program
képzési struktúráját?
Korábban az iskolai tananyag mentén megalkotott órarenddel eléggé leképeztük az iskolai modelleket. Az órarend
továbbra is marad, de nem a tanagyag-

hoz igazodva fogunk haladni. Különböző projekteket indítunk, és azokban dolgoznak a gyerekek. Ebben benne van a
Lego-programozástól kezdve a művészeti
fejlesztésig minden. A hangsúlyt a teammunkára helyezzük, mert a modern
kor munkahelyei is a csapatmunkában
történő projektekben való együttműködést helyezik előtérbe. Nem feltétlenül
azonos korosztályú, de azonos érdeklődésű gyerekeket foglalkoztatunk egy-egy
programban. A kötelező idegen-nyelv és
az informatika mellett mindenki maga
dönti, el melyik projektben kíván részt
venni. Hétköznap és havonta
három szombaton részesülnek a
gyerekek oktatásban. Iszonyatosan komoly munkára sarkalljuk
őket, de mindig szívesen, mosolyogva jönnek, sőt mint most is
tapasztalható egyetemistaként kis
mentorként is visszatérnek.
A jászberényi központ működése teljesen megegyezik a
további öt létesítményi helyszínnel vagy régiónként különbözőek a programok?
Az alapítvány programja,
szellemisége egységes, a hat helyszín - és 2020-tól már hét -, ahol
jelen vagyunk, mindegyik saját
arculattal rendelkezik. Ilyen szép
történelmi épület, mint a berényi, nincs
máshol. A Jászságnak ugyanúgy megvan
az egyedisége, mint mondjuk Mohácsnak vagy Szegednek. Ezt az egyediségben
való kibontakozást meghagyjuk a mentorainknak, akik ezt nagyon jól csinálják. A legfontosabb elvárások azonban
mindenhol azonosan teljesülnek. Ennek
értelmében minden régióban az alapító
kívánsága szerint azon dolgozunk, hogy
a tehetséges gyerekek ne vesszenek el,
tehetségük kibontakozzon és eljussanak
oda, ami a képességeikből adódik. A másik fontos gondolatot pedig a kuratórium elnök asszonya fogalmazta meg:
Legyenek boldog gyerekek! Mind a hat
helyszínen ezért dolgozunk.

Hatvannégy év virágok között
konkurens üzlettel vívott meg a vevők
kegyeiért. Azonban a divat változásával
egyre több újítást alkalmaztak, így mindig minőségi, esztétikus munkát adtak
ki a kezükből. A vásárlók lojalitása, és
az újak kíváncsisága töretlen maradt,
hamar széles vevőkört tudhattak maguk
mögött. Feleségével jó érzékkel tapintottak rá a bizonytalan vásárlók igényeire, így kellemes perceket okozva egy-egy
ballagtató rokonnak, tanácstalan menyasszonynak, vagy épp elkeseredett gyászolónak.
– Amikor egy ismerős vásárló belépett az ajtón, már tudtam, hogy mi-

lyen virágot szeret, hogyan kössem meg
neki. Ha ismeretlen volt az illető, akkor
igyekeztem közvetlen kapcsolatot teremteni vele, hogy minél jobban megismerjem az igényét. Ez azért is fontos,
mert a virágoknak rengeteg jelentősége
van, nem mindegy melyiket használjuk
– mondta Erika. Ebben a szemléletben
dolgoztak éveken át alkalmazottaikkal
együtt, akiknek ennyi év után is köszönetet mondanak a munkájukért.
A vevők iránt kialakult odafigyelésből, rugalmasságból számtalan kedves,
vicces történet született, többek között,
amikor egy nyugdíjba vonuló hivatali

dolgozónak szalámit és sajtokat díszítettek fel virággal. De nevetve emlékeznek
arra is, amikor éjjnek éjjelén egy taxis
utasa kétségbeesetten gondolkodott kinél köttethetne virágcsokrot, mire a jó
ismertségnek köszönhetően a sofőr Litkei Ferenchez fordult a kéréssel. A hála
és a köszönet valószínűleg nem maradt el
azon az estén, ahogy huszonnyolc év távlatában Kóródi Anikó operetténekesnél
sem, aki az elmúlt napokban különleges
menyasszonyi csokrát köszönte meg a
Litkei házaspárnak. Szintén emlékezetes
momentum számukra, amikor egy vőlegény belépett a csokorért a virágbolt-

ba, a menyasszony pedig az üzlet előtt
parkoló autóból kileste a varázslatos
bokrétát. Ezután érzelmeit nem leplezve ugrott ki a kocsiból és borult Litkei
Ferenc nyakába, hálálkodva a csodaszép
menyasszonyi csokorért.
Számukra a legnagyobb elismerés
mindig egy széles mosoly volt, vagy
a sokat hallott „pont ilyet szerettem
volna” mondatok, melyekből évről
évre erőt merítettek. Akkor is, amikor
saját ünnepeiket – ballagásokat, karácsonyokat – feláldozva tettek a vevők
kedvére. A munkával töltött fárasztó
estéknek szép lezárása volt, mikor négy
fiúgyermekük tiszta, meleg lakással és
vacsorával lepte meg őket. Merthogy
ilyen is volt, a Litkei család nemcsak
vevők iránt tanúsított odaadást, hanem
egymás iránt is. Gyerekeik, ha tehették,
gyakran besegítettek az üzletben, ki a
Budapesti Nagybani Piacra szeretett
járni áruért, ki a gyertyaöntést végezte,
összességében mindenkinek megvolt a
feladata, amit szívesen csinált.
Nagy öröm számukra, hogy mostantól több időt tölthetnek gyermekeikkel és öt unokájukkal. A 2018-as
karácsony még a bolt körül forgott, de
idén már feltehetően jut idő a jól megérdemelt pihenésre is. A búcsúzás nem
könnyű, beszélgetésünk alatt sokszor
könny szaladt a szemükbe, de köztük
voltak örömkönnyek is, hiszen a virágbolt illata, a korábbi alkalmazottak, és
a vevők szépítették meg munkával töltött napjaikat. A házaspár ezúton mondott köszönetet nekik és a városnak,
akik hozzájárultak a bolt hatvannégy
évig tartó virágzásához.
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Elérkezett a pillanat… Füstölgés a szenvedélybetegségekről
Manapság gyakran szerepel a különféle hírcsatornákban, hogy a turizmus milyen lendületesen fejlődik
Magyarországon. Legfrissebb információ szerint, több mint harmincegy
millió vendégéjszakát regisztráltak a
hazai szállodák az elmúlt évben.
Divat lett a hosszú hétvégéket szállodákban tölteni, így azok rendre telt
házasak, és a foglalások is hónapokkal korábban megtörténnek. A jó hír
továbbá az, hogy a belföldi vendégek
részaránya egyre nagyobb, sőt a foglalások döntő hányadát is ők adják. A fővárosban jobbára a külföldiek szállnak
meg, míg a belföldiek inkább a vidéki
pihenőhelyeket választják.
Ezek az információk azonban
elgondolkodtatóak lehetnek azok
számára, akik ebben az üzletágban
szeretnének tevékenykedni, vagy éppenséggel befektetni. Természetesen
van számos keresett és népszerű turisztikai hely az országban, amelyek szívesen látogatottak. Ezek sok esetben
a termálvizek gazdagsága révén tettek
szert turisztikai keresettségre. De a vidéki kisvárosok döntő többsége nem
rendelkezik turisztikai vonzerővel,
sem különösebb természeti adottsággal, így értelemszerűen kimaradnak
ezekből az előnyökből.
Van azonban figyelemre méltó
másik jelzés is, amire oda kell figyelni.
Ez a jelzés arra utal, hogy Magyarországon a turizmus főváros centrikus,
és már a tehermentesítés gondolatával
foglalkoznak a szakmabeliek. Ez pontosabban annyit jelent, hogy a vidéket, minden változatosságával, egyre
inkább be kell kapcsolni az idegenforgalmi mobilitásba.
Mindkét hír különösen értékes
azon városok számára, amelyeknek a
településfejlesztési programjában szerepelnek az idegenforgalommal kapcsolatos elképzelések, tervek. Mert a
jelzésekből kiolvasható, hogy előbbutóbb ezen városok között megindulhat egy verseny olyan beruházások tekintetében, amivel ebben az ágazatban
másokkal szemben előbbre léphetnek,
és ily módon gazdasági előnyöket is
realizálhatnak.
Persze az esetleges versengésnek
megvannak a maga korlátai. Ezek
egyike a bármilyen okból létező idegenforgalmi vonzerő, a másik a fogadóképesség megléte. Jászberény azon
városok közé tartozik, amelyik rendelkezik idegenforgalmi vonzerővel. Utalnék a történelmi múltban kiharcolt
sajátosságra, van történelmi ereklyéje,
és a város napjainkra elérte azt az infrastrukturális szintet, ami lehetőséget
teremt arra, hogy ebbe a versenybe si-

keresen beszálljon.
Mindezeket a kedvező előfeltételeket városunk esetében több dolog is
árnyalja. Ez pedig a fogadóképesség
manapság meglévő hiánya, és ezzel szoros összefüggésben a szolgáltató szektor
fejletlensége.
Sajnos van további gond is, ami abban testesül meg, hogy nincs, és nem is
volt alapos részletességgel kidolgozott,
konkrét idegenforgalmi koncepciója a
városnak. Pontosabban a 2015. évben
elfogadott Jászberény Város Területfejlesztési Koncepciója szerény mértékben
foglalkozik ugyan az idegenforgalom
témakörével, de jobbára ajánlásokat
fogalmaz meg, sőt megállapítja egyebek között, hogy Jászberényben az idegenforgalom teljesítménye az utóbbi
évtizedben visszaesett. Ám ettől a több
mint háromszáz oldalas szakmai anyagtól apró, részletekig menő javaslatok
nem várhatók, egyetlen általa vizsgált
szegmens esetében sem. Nem ez a
rendeltetése. Ebből következően nincs
érdemi folytatása, pedig az ajánlásokat
például az idegenforgalom témakörében konkrét tartalommal kellene megtölteni.
A fenti jelzéseket komolyan véve az
utolsó órákban vagyunk ahhoz, hogy
mindezt megvalósítsuk, mert enélkül
esélyünk sem lesz versenybe szállni, pedig a város további fejlődésének ez az
egyik, ha nem az egyetlen járható útja.
Természetesen van sok megoldandó feladat még, ami előbbre való a
távlati elképzelések megvalósításánál.
Azonban itt és most, az első lépések
megtételéről van szó, mert az időbeni
lépték legalább húszéves távlatot jelent,
mire igazán érzékelhető lenne a befektetett munka eredménye.
Vélelmezhető a fentiek tükrében,
hogy ezek a turizmussal kapcsolatos
jelzések nem tudatosulnak kellőképpen városunkban. Ezért mint lokálpatrióta arra az elhatározásra jutottam,
hogy felhívom a figyelmet a tényekre,
másrészt elkészítem Jászberény város idegenforgalmi fejlesztésével kapcsolatos konkrét koncepciómat, ami
hangsúlyozottan egyéni elképzeléseket
tartalmaz, és teljes mértékben illeszkedik a Jászberény Város Területfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott
ajánlásokhoz. Az elkészült anyag leíró
jellegű, önálló egységekből áll, ábrákat,
statisztikákat és egyéb segédanyagokat
nem tartalmaz.
Bízom benne, hogy talán lesz érdeklődő, aki szeretne részben, vagy teljes egészében megismerkedni ezzel az anyaggal,
ezért a Városi Könyvtár olvasótermében
február elsejétől három hónapon keresztül bárki tanulmányozhatja.
Bojtos József

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet

az alábbi önkormányzati tulajdonú
lakások bérbeadására
A pályázatra kiírt lakás címe:
Jászberény, Faiskola utca 5. II. em. 9.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563 Ft/hó

A pályázatra kiírt lakás címe:
Jászberény, Apponyi tér 1. II. em. 6.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 61 m2
- szobaszáma: 2 + ½ szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: költségelvű
Bérbeadás időtartama: 5 év
Bérleti díj összesen: 42.020 Ft/hó

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve
felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda, tel.: 57/505-799).

Nemcsak szimbolikusan értve, hanem
gyakorlatilag is. Bizony az évek úgy
elillannak, mint a cigarettafüst! Úgy
érzem, mintha nem sok évvel ezelőtt
történtek volna gyermekkorom vasárnap délelőtti rendszeres programjai.
A reggeli mise után, a délelőtti mozi
matiné előtt a haverokkal masíroztunk a Kőhíd alá. A tiltott közös buli
a cigizés volt.
Már akkor is tekintélyes volt a
spangli paletta, hiszen volt jó kis Sport,
Sellő, Terv, Daru, Mátra, emberesebb
Kossuth, Munkás, de megjelent már
a négy forint negyvenfilléres füstszűrős Fecske is. Ami akkor tiltott volt
számunkra, az ma már nem, de mégis
jó pár akkori cimborám eldobta a vitéz bűzrudat. Jómagam pár szál erejéig
ma is rágyújtogatok, különösképpen,
ha kocsma közelébe keveredek egy-egy
hétvégen. Szívesen vagyok a kocsmai
emberek társaságában, belekóstolva az
ottani szokásokba, bepillantva emberi
sorsokba, mintegy átélve egykori szeretett hivatásomat, munkahelyi élményeimet, hiszen sok évig szenvedélybetegeket ellátó intézetben dolgozhattam.
Bizonyára szakmai ellentmondás, de
nem mindig tudom megértetni magammal, hogy miért kell egy kocsmából kimenni a bagósoknak az udvarra,
utcára télen, esőben, szélben, forró
napsütésben? Kritizálom szép hazám
efféle szabályozásait, megjegyezvén,
hogy például Németországban sok-sok
étteremben, sörözőben a nemdohányzók részére jelölnek ki külön helyiséget!
Furcsa. Az, hogy mi féltő magyarok
azért tesszük így, mert a dohányzás még
a passzív, csupán dohányfüstöt belélegzők számára is súlyos megbetegedést,
akár végzetes egészségkárosodást okoz?
Ha így van és ez bizonyított, akkor miért nem tiltják be?
No, de aki szívni akarja, annak vásárolnia kell valahol. A dolog kezd egyre
izgalmasabbá válni! Nem akárhol. Bizonyos normatívák, engedélyezések alapján
csakis ott ahol és máshol nem, mert ha
igen, akkor jön a dá-dá! Ezek a szemérmesen lefüggönyözött, de hivalkodó cégtáblával ellátott privilégiumok városunkban
a központi helyen szinte egymásba érnek.
Egyes területeken kilométeres távolságokban sincsenek. Ismét a kulturálatlan
szokású germánokhoz pillantok át, hogy
ott hogyan is működik a dohányáru forgalmazása, árusítása. Ha a gondos gazdasszonynak bevásárlás közben bármilyen
élelmiszer áruházban eszébe jut párjának
(vagy magának) cigit vásárolni, akkor leemeli a bő választékból a dobozkát. Ha

netán a pénztári sorban álláskor gondolja
meg magát, hát ő ott is pótolhatja a mulasztást. Sőt, a feledékenyek még hazafelé
menet is kétszáz méterenként vásárolhatnak a „koporsószegekből”, ha az okos
dohányelárusító masináknak bemutatják
a felnőttkort igazoló személyazonosságit!
Szegény németeknek nem telik befalazott kirakatú külön trafikot üzemeltetni
személyzettel, fűtéssel, egyéb rezsiköltséggel. Úgy vannak vele, hogy ha legális
árucikkről van szó, akkor kapja meg a
polgár úgy, hogy ne kelljen a falu széléről
utazgatni érte. Mi azért tesszük ilyen zárt
rendszerű forgalmazással, hogy minél
nehezebben jusson hozzá a magyar, mert
hiszen az ominózus termékek súlyosan
károsítják az egészséget? Ha igen, miért
nem tiltják/tiltjuk be? Mert az uniós szószólók ezt nem ostorozzák nálunk? Vagy
mert éppen egyes jeles nyugatibb, példamutató országokban a szabadságelvek
fényében olyan színű lámpák világítanak
a „kultúrcentrumok” ajtaján, amilyen
színben a tőlünk már keletebbre vonult
ötágú csillagok? Vagy mert ott a marihuánás cigit az vásárolja, aki akarja?
No, de elég a csúnya epéskedésből,
hiszen a vitéz cigaretták elsősorban tüdőnket, vérkeringésünket stb. károsítják. Maradt azért még mindig egy kis
fricska, arra feléjük és felénk egyaránt.
Felháborítónak és rendkívül visszataszítónak tartom – éppúgy, mint a primitív tiltakozásokat is –, hogy a cigarettás
dobozokon milyen förmedvény fényképeket, dokumentum minőségű fotókat
jelentetnek meg szétfoszló tüdőkről,
haldokló emberekről, koporsókról és
egyebekről! Ennyire drasztikusan, kisgyermekek részére megrázó módon kell
olyan termékeket forgalomba engedni,
amelyek ennyire nyilvánvalóan ölnek?
Ha igen, miért nem tiltják/tiltjuk be?
Felháborító-e, vagy már a fene se
tudja a következő: Valamennyi hivatalosan kereskedelmi forgalomban lévő terméken kötelező feltüntetni, hogy a bizonyos áru mit tartalmaz, esetleg még azt
is, hogy hogyan és miből állították elő?
Nos, hát a cigis dobozon a borzalmak
vitéz uniós vezényszóra ott villognak,
ám az, hogy a cigi hány mg nikotint,

még inkább a gyilkos szénmonoxidot,
urambocsá tüdőhóhér kátrányt tartalmaz, az nagyjából olyan forgalmazási
kötelezvényhiány, hogy mi közöd hozzá,
szívd a legártalmasabbat! Városunk dohányárusító üzleteinek – általában nagyon kedves eladói –, sokszor a vevővel
együtt totóznak, hogy melyik cigi lehet
a leggyengébb, talán legártalmatlanabb?
Arról már nem is szólok, hogy a kispénzű és igen veszélyeztetett embertársaink
kénytelenek a legkapább, kezeletlenebb
bűzrudakat szívni, mert arra telik! Sokan most azt mondhatják, hogy miért
szívja?
És egyebek. Ez a témakör szakmai
része az un. pszichoaktív szerélvezők
megítélésével kapcsolatban. Egyelőre
emelhetik az árakat az egekig, sajnos
még mindig inkább a család tányérjában
marad kevesebb rántott leves, minthogy
a cigi eltűnjön! Hogy miért árusítja a
világ? Kérdezzék meg az adót kivető,
gyártó és forgalmazó partnereket. Lehet, hogy most többen is legyintenek és
megjegyzik, hogy nem túlságosan szakmai megközelítésű az elmélkedésem!
Erre most nem áll módomban kitérni.
Inkább kitárult tekintetünk irigykedve
bámulja a „nagy testvér” a drága alkohol laza forgalmazási megbecsülését! Ő a
drogvilág kegyeltebbik családtagja! Nem
igaz, hogy öl, butít és nyomorba dönt.
Az sem, hogy családok, emberi sorsok szaladnak be egy-egy zsákutcájába!
Ha így volna, akkor nem gyönyörködhetnék városunk büszke és legnagyobb
(általam igen kedvelt) áruháza főtéri
kirakata szépségében. Szebbnél szebb
italosüvegek kínálják magukat büszke
sorokban az italállványokon!
No de miket is beszélek? Még egyes
ivócimboráim a végén megköveznek!
Vagy még rosszabb, ötletet vesznek a
most leírtakból, és az egri, tokaji és
egyéb borosüvegek címkéire gyászzászló
kerül, az italkimérések kirakatait befalazzák, a „kocsmahivatalok” félig nyitott
ajtaján pedig temetői- és gyászénekek
halk foszlányai simogatják az arra közlekedők szűzies füleit.
Szalóki Miklós
addiktológiai konzultáns

Eltűnő értékeink nyomában

Szomorúan tapasztalhatjuk Jászberényben, hogy sorra tűnnek el a több száz
éves, több tekintélyt érdemlő, becses,
díszes, stílusos épületek, kúriák. Miért?

Gondolhatunk a Kerekudvari kúriára, a Fürdő utcai volt (Rap-Cafe) épületére, az Anyák boltja helyén/mellett
álló boltíves bejáratú épületre, a Gyöngyösi úti „védett” nádtetős parasztház
elhagyatottságára, mellette közvetlen
lakópark. A Conselve téren álltak boltíves üzletek csemege sarokkal, amely a
Dózsa György útig folytatódik tovább.
A Hagyó-ház, a Táncsics Mihály
utcában álló tekintélyes, alápincézett
épület (volt Spáten söröző), helyette lakópark, pedig ha belegondolunk, ebben
az utcában csak régi épületek vannak –
voltak! Most a Fazekas és Margit utca
sarkán dózeroltak le egy igen gyönyörű,
stukkózott, díszes, alápincézett, nagypolgári épületet, amit már csak fotókon

láthatunk (ha valaki ezt megörökíttette).
Helyette társasházat, igen! Ez hasonló
stílusú volt a Válenti doktor házával. Ha
valamikor sétálóutca lesz a főtéren, akkor ezek a stílusos történelmi épületek,
műemléki környezetben érdekesebbek,
szebb látványt nyújtanak mindenkiknek, beleértve a rendezvényekre érkező
jelentős számú vendéget, turistát. Ezekben is lehetne üzlet, iroda, bolt, bérház,
galéria, stb. Más városokban járva – Pécs,
Eger, Kecskemét, Nagykőrös, Kőszeg,
Keszthely, Tokaj –, azt látjuk, hogy azok
főterein a régi épületeket nem bontják
le! Büszkén megőrzik eredeti homlokzatukat, díszeiket, ablakaikat, bejárataikat,
még a térhez kapcsolódó utcákban is
eredetiek az épületek. Ott valahogy ezek
is szabályozva vannak, nálunk nem valószínű. Nem építenek régi épületek közé
tájidegen, modern lakótömböket. Egy
kockaház vagy egy nem jelentős épület
nem olyan veszteség, mint egy több száz

éves, impozáns, stukkós egyedi darab,
ami eltűnik.
Véleményem szerint borzasztó felelőtlenség ezeket megsemmisíteni,
helyette tereket, lakóparkot építeni.
Természetesen fontosak ezek is, szükség van rájuk, csak ne annak a helyére,
ahol ilyen épületek álltak-állnak. Az is
kérdés, hogy miért nincsenek védelem
alatt, hogy kapnak ezek az épületek
bontási engedélyt? A meglévő régi stílusú épületeket, amik a főtéren, főutcán,
egymáshoz közel vannak, tanácsos lenne védelem alá helyezni, így az egységes utcafrontok megmaradnának (pld.
Táncsics utca 1. szám alatt, valamint a
Dózsa György úton is van ilyen). A főtéren meg kellene hagyni a meghatározó
épületek stílusához igazodó arculatot,
városképet.
Végezetül azt szeretném kérni, őrizzük
meg Jászberény kevés építészeti emlékeit!
Mészáros József

Önkormányzat
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5. oldal

Évzáró ülés a Városházán

 folytatás az 1. oldalról
A másik kérdésre reagálva kifejtette, hogy nem tapasztalta és konkrét jelzés sem érkezett hozzá annak kapcsán,
hogy más lett volna leírva az elmondottak helyett.
Az átruházott hatáskörben hozott
döntéseket 10 igennel és 4 tartózkodással elfogadta a testület. Tájékoztatást nyújtott be Jászberény Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata a 2018-as
évben végzett munkájáról. Rácz Tamás,
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
helyi elnöke szóbeli kiegészítésében
elmondta, hogy idén is igyekeztek
minden pályázati lehetőséget kiaknázni. Budai Lóránt intézett kérdéseket az
előadóhoz, miszerint az előterjesztésben több olyan pont szerepel, amely
a 2017-es év összegzésében is megtalálható. Kérdéseit továbbfűzte a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képzési és
munkahelyteremtő szándékait firtatva.
A válaszban elhangzott, hogy valóban
beleírtak olyan pályázatokat, amelyek
2017-ben kezdődtek, azonban idén is
tartanak. Az előző évekhez hasonlóan
számos pályázatra nyújtották be a jelentkezést, melynek többsége elbírálás
alatt áll. Rácz Tamás kifejtette, hogy
a kormány a közmunka programmal
biztosított lehetőséget az aluliskolázott
emberek képzésére, valamint munkahelyek létrehozására, amire a Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak kevesebb lehetősége van.
Baranyi László képviselő az ügyfélfogadási időn kívüli megkeresésekről
érdeklődött. Ennek kapcsán az elnök
kiemelte, hogy több olyan eset van
– például elhalálozás vagy határidős
ügyek –, amikor segítséget kell nyújtani a rászorulóknak ügyfélfogadási
időn kívül.
A testület tárgyalta a Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyve és a településkép védelméről szóló
18/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatairól szóló tájékoztatót. Szóbeli kiegészítésként Alvári Csaba főépítész
kiemelte, hogy a Településképi Arculati
Kézikönyvben szereplő építmények a
jó példák felmutatására készültek, ám
ezeket nem kötelező követni, ellentétben a településképi rendelettel, amely
kötelezően betartandó előírásokat
tartalmaz. Eddig nem volt kötelező,
azonban a településképi rendelet előírja, hogy az engedély nélkül építhető
lakóházak esetében kötelező szakmai
konzultációt kell lefolytatni, még a bejelentés megtétele előtt. A konzultáció
folyamán jegyzőkönyv születik, amiben a főépítész tájékoztatja a tervezőt
és az építtetőt a Jászberény Város Helyi
Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervének jóváhagyásáról szóló 4/2017.
(II. 20.) önkormányzati rendelet és a
TKR vonatkozó előírásairól. A közös
konzultáció minden esetben hasznosnak bizonyult. 2018-ban összesen 56
konzultációt folytatott le a főépítész,
ami jól mutatja a családi házak építésének növekvő ütemét.
Balogh Béla felvetéseire válaszolva
Alvári Csaba elmondta, hogy a településképi rendelet középutat enged
az építkezőknek és a rendelet megalkotóinak egyaránt, azonban még így
is módosítás alatt áll az engedmények
tekintetében. – Sok mindent szabályoztunk, de olyan kereteket szabtunk, amelyek nem betarthatatlanok
– hangzott a válaszában.
A testület elfogadta a tájékoztatót,
majd a Beszámoló Jászberény Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának időarányos végrehajtásáról szóló

előterjesztést tárgyalta.
– Nem lehetünk maradéktalanul
elégedettek – ezzel a kijelentéssel szólalt
fel Budai Lóránt képviselő, aki nehezményezte a Ferencesek tere, a Szentkúti
tér és 48-asok tere felújításának sikertelen pályázatát. Érdeklődött a Magyar
utcai bölcsőde átadásának időpontjáról, az öregerdei gyermektábor épületéről, valamint a szociális lakásépítési
program elutasításáról. Továbbiakban
a Nővérszálló és a Tüdőgondozó ingatlanáról kérdezett. Ugyancsak kérdések
hangzottak el a várost megkerülő körgyűrű befejezéséről, valamint az ipari
park és a termálhotel ügyéről.
A polgármester válaszában elmondta, hogy várhatóan tavasszal megkezdődik a 32-es út felújítása és ezt követően
ősszel elkezdődhet az elkerülő út föld
jellegű munkálatainak előkészítése.
Továbbiakban kiemelte, hogy az ipari
park létrejött a magánszektor által, a
termálhotel pedig nincs elvetve, hiszen
a szálláshelyek mellé fontos a fürdőzési
lehetőségek megteremtése is. A parkok
felújítása továbbra is a célok között
szerepel, ami pályázati lehetőségekre, vagy saját forrásra vár – mondta a
polgármester. A Magyar utcai bölcsőde
építését illetően az irányító hatósághoz
fordultak az átadás dátumának módosításáért, ami folyamatban van. Reményeik szerint február végére befejeződik
a kivitelezés. Az önkormányzat a Faiskola utcai lakások felújítását tervezte
a szociális lakásépítési programban
megvalósítani, azonban a bírálóbizottság nem találta súlyosan szegregált
területnek a helyet, így elutasította a
kérést. A gyermektábor szintén megfelelő célpályázat hiányában került le
az aktív megoldások sorából, de a tervek szerint amint lehetőség nyílik rá,
a 21. század igényeit kielégítő, turista
kategóriájú szállást alakítanak ott ki. A
Tüdőgondozó és a Nővérszálló tekintetében a két ingatlan eladását hirdette
meg a vagyonkezelő, a volt Nővérszálló
épületére érkezett ajánlat, de a pályázat
végleges lezárása még kérdéses.
Közbevető kérdésre válaszolva a
polgármester kifejtette, hogy a Magyar utcai bölcsőde építését az országos
szinten tapasztalható, rendszerszintű
problémák, például anyagberendelés
nehezítik meg. Juhász Dániel a Magyar
utcai bölcsőde kivitelezőjével kötött
szerződés módosításáról érdeklődött,
amire írásban fog választ kapni.
Ezután a Jászberény Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló 22/2001. (VIII.
24.) önkormányzati rendelet módosításáról szavaztak a képviselők, majd
az Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletének
szabályairól, a lakbérek mértékének
megállapításáról szóló 22/2011. (VI.
9.) önkormányzati rendelet módosítását tárgyalták. Az előterjesztéshez
módosítói javaslatot nyújtott be Szatmári Antalné alpolgármester asszony.
A javaslat lényege, hogy ha a bérbeadó azt állapítja meg, hogy a bérlő
szociális rászorultsága megszűnt, de
lakás hiányában a bérlőnek nincs hová
költöznie, úgy a HEB döntés alapján
50 százalékkal magasabb bérleti díj állapítandó meg egy éves időtartamra,
ami alkalmanként egyéves időtartamra meghosszabbítható, amennyiben a
bérlőnek nincs lakbér és közüzemi díj
tekintetében tartozása.
Tárgyalták az előterjesztés a kulturális, közgyűjteményi és közművelődési
feladatokról szóló 26/2011. (VIII. 15.)

önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Balogh Béla a dokumentumban
szereplő 100 milliós pályázatról kérdezett. Hegyi István irodavezető elmondta, hogy ez a Top 5.3.1-es identitásos
pályázat. Az összegből kerül megvalósításra a Jászsági Közösségfejlesztési Stratégia, rendezvények lebonyolítása, eszközbeszerzések keretében pedig jászsági
helyismereti adatbázist készítenek el, és
töltenek fel online felületre. Ezeket az
önkormányzat konzorciumban, jászsági települések összefogásával valósítja
meg 2021-ig.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban
tett szóbeli kiegészítést Szabó Tamás
polgármester. Elmondta, hogy a város
vezetőségének kiemelt célja, hogy 25
éven belül 30.000-re emelkedjen a város népessége. A terv már három éve
zajlik, és fókuszában a munkahelyteremtés, a város vonzóbbá tétele áll –
kulturális és sport lehetőségek növelése
által. A 2019-es év néhány kérdésben
elüt a hasonló költségvetési elképzelésektől, de zömében az előző évekhez
hasonlóan ugyanazokat az elemeket
tartalmazza. A polgármester elmondta,
hogy működési többlettel rendelkezik a
város, ami félmilliárd forint, amit fejlesztésekre fordítanak. Továbbá tervben
van több mint egymilliárd forintos hitel
felhasználása újabb fejlesztések beindítása céljából. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a hitelfelvétel a fejlődés
célját szolgálja. Ehhez ugyan elengedhetetlen, hogy kellő körüljárással és felméréssel nyúljanak a hitelhez, azonban
a hitel visszafizetése biztosított.
Gedei József módosítási javaslatot nyújtott be arra, hogy a 4 milliárd forintos hitelfelvétel félmilliárdra
csökkenjen, valamint hangsúlyozta:
biztosítani kellene a vállalkozás lehetőségét. Véleménye szerint nemcsak a
sportszervezeteket kellene ösztönözni,
hogy saját bevételeiket is beforgassák a
gazdálkodásba, hanem a helyi sajtónál
is ezt kellene gyakorolni. (Lásd keretes
írásunkat – a szerk.)
Balogh Béla egyetértését fejezte ki
a demográfiai javulás fontosságát illető-

en, ám úgy ítélte meg, hogy nem reális
a 30 ezres cél. A végső szavazásban 9
igen, 1 nem és 3 tartózkodással fogadták el az előterjesztést.
Ezt követően a Jászság Közösségfejlesztési Stratégiájának elfogadását
tárgyalták, ami a társadalmi-gazdasági
fejlődéseket, valamint a jász identitást
előmozdító tevékenységeket szolgálja.
Az előterjesztést elfogadta a testület.
Megszavazták a Jászberény Városi
Önkormányzat 2019. évi folyószámla
hitelszerződésének megkötéséről szóló
dokumentumot, valamint a Jászberény
Városi Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervét, majd Jászberény Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi munkatervét.
Ezt követően egybehangzó igennel
szavazott a testület a Jászberény Város
Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosításáról, a gyermekek átmeneti otthoni ellátásáról, valamint a
Jászberény, Fürdő utca 2. szám alatti
társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adásáról szóló 19/2014.
(I. 15.) határozat módosításáról. Továbbiakban döntöttek a jászberényi
2599/1 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan, 733 m2 nagyságú
részének haszonkölcsönbe adásáról,
a költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról
szóló 140/2018. (V. 16.) határozat
módosításáról. Szintén megszavazták
a költségvetési előirányzatok átcsopor-

tosítására, fedezet biztosítására szóló
előterjesztést, melyben elfogadták a
polgármester módosítói javaslatát,
hogy a támogatottak köre egészüljön
ki a Folklór Kulturális Közalapítvány
részére másfél millió forintos összeggel.
Végül vita nélkül döntöttek a jászberényi 4682 hrsz-ú, természetben
Jászberény, Faiskola u. 3. szám alatt
található ingatlan ingyenes használatba
adásáról, a Jászberény, 07/12, 07/13,
hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról, a jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná
történő átminősítéséről is. A testület elfogadta a jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű ingatlan részterületeinek bérbeadását, a jászberényi
3932/5 hrsz-ú ingatlan részterületének
kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem
szolgáló jellegének megállapítását.
A napirenden kívüli felszólalást Gedei József indította, melyben panaszt
tett a polgármester testületi ülés vezetési gyakorlatára, majd a Jászkürt Újság
tárgyilagosságát kérdőjelezte meg: szerinte az ellenzék és a polgármester vitája nem hitelesen kerül megjelenésre.
Gottdiener Lajos jegyző az SzMSz-ben
leírtak tükrében elmondta, hogy polgármester szabályosan járt el a testületi
ülés alatt, majd a polgármester tájékoztatta a képviselőt, hogy az újsággal
kapcsolatos felvetései nem az ő hatáskörébe tartoznak.

Kommentár egy viselkedésről
Tudósításunkból az is kiderülhet,
hogy a testületi üléseken (is) gyakorta szóba kerül a lapunk. Mivel
ez nem először történik, most felfüggesztjük a krisztusi gondolat
gyakorlását, miszerint ha orcádat
megütik, tartsd oda a másik felét is!
Főleg egy képviselő próbál ekézni
bennünket, besározni tisztességünket,
szakmaiságunkat, olyan nagy nyilvánosságú fórumon, amelyen nem
is igen válaszolhatunk, lévén nem
vagyunk a testület tagjai. Több olvasónk kérdezte, tartunk a képviselőtől,
hogy nem utasítjuk vissza a rágalmait,
netán a hallgatásunk beleegyezés? Válaszunk nem az, hogy a sas nem kapkod legyek után, hanem az, hogy mi
bízunk magunkban, a munkánkban,
és az olvasóinkban, akik tevékenységünket látják, és meg tudják ítélni,
hogy hétről hétre megörökítjük-e,
mi történik gazdaságban, kultúrában,
sportban, oktatásban, a civil életben
a környezetünkben, vagy sem. Ha
nem, akkor hiába tiltakoznánk. Ha
igen, akkor úgysem ránk hull vissza a
valótlanságok hangoztatása, az alantas
gyalázkodás.

Egy konkrét példát most megemlítünk. Nyilvános adatok lévén a képviselő tudhatná, hogy a lap előállításához
az önkormányzat támogatása mellett
saját bevételeiből harminc százalékos
mértékben veszi ki a részét a szerkesztőség a lakossági és főleg a gazdálkodó cégek hirdetéseinek köszönhetően. Mert
ők bíznak bennünk! Ez a bevétel nem
vitatható, nem nézhető balról vagy
jobbról, ez pusztán tiszta matematika.
Aki ezt figyelmen kívül hagyva szólal
meg, az vagy tisztségéhez méltatlanul
felkészületlen – vagy ami még súlyosabb –, rosszindulatú.
Ha már itt tartunk, szóljunk egy
fontos, tanulságos dologról, amiről eddig egyetlen sort sem írtunk. Az elmúlt
évben összesen tíz munkanapot töltött
a lap főszerkesztője bíróságokon, Szolnokon és Szegeden, és az ehhez kapcsolódó felkészüléssel, beadványok írásával, utazással, nota bene rákényszerített
védekezéssel. Volt olyan eset, hogy
Szolnokról hazaérve a szerkesztőségben
újabb ügy várta a csapatot. Valamennyi
per tárgya távol esett a matematikailag
megfogható, egyértelműen leírható valóságtól, de nem átláthatatlan, úgyhogy
Mátyás király juhásza elzavarta volna a

felperest kapálni. A szerkesztőség a
bíróságot tisztelve valamennyi tárgyaláson részt vett. A képviselő pedig
nem. Az egyes szám indokolt, mert
mindegyik pert ugyanaz a helyi képviselő kezdeményezte.
Valamennyi bírósági ítéletben a
szerkesztőség lett a pernyertes. Egy
közbülső ítéletet kivéve, aminek
jogerős végkifejletét a Szegedi Ítélőtáblán ugyancsak mi nyertük. Ott
a képviselőnek hosszú oldalakon
kifejti a Tisztelt Bíróság, – nagyon
leegyszerűsítve az alapos elemzést
– miért és hogyan érti félre és sértené meg a szerkesztőség munkáját,
a sajtószabadságot, aki elítéltetne
bennünket…
Hogy a nyomásgyakorlás kísérletéért megérte-e a képviselőnek a sok
tízezrekre rúgó elbukott perköltségeket befizetni, nem a mi dolgunk
megítélni. Azt sem, hogy képes-e tanulni legalább a saját kárán, még ha
választási év is a mostani.
Nem gondoljuk, hogy ezek után
bárki előtt titok olvasóink közül a
képviselő kiléte, de a szakmaiság
megköveteli, hogy leírjuk a nevét:
igen, ő dr. Gedei József.
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Nyílt nap a Sasközpontban

A Magyar
Kultúra Napja

2019. január 17.

A klapkások aranynapja

2019. január 23-án, szerdán 18 órakor A Magyar Kultúra Napja alkalmából Ünnepi gálaműsort rendeznek a Lehel Film-Színházban.

Juhász Tibor, a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság Természetvédelmi
őrkerület-vezetője mondta el a tudnivalókat.
Ezt követően méreg- és tetem kereső kutyás bemutatóra került sor, valamint a délelőtti program részét képezte
az öt km-es tanösvény túra is, melyen
ragadozómadár-számlálásra indultak
a jelenlévők. Délután az interkatív
ragadozómadár-bemutató után, két
másodéves parlagi sast mutattak be.
Ők sok társukhoz hasonlóan szintén
sérülten kerültek be a központba, ahol
a gyógyulási folyamat utolsó fázisába
 folytatás az 1. oldalról
Sajnos ennek az a következménye,
hogy a madarak repülésre szinte-, vagy
teljesen képtelenek és a vadászatra is alkalmatlanok.
Zelenák Attila ismeretterjesztőjében a hím és nőstény tollazatában rejlő
különbségekre is felhívta a figyelmet,
emellett táplálkozásukról, élőhelyükről
osztott meg érdekességeket. A gondozott madarak – baglyok, és különböző
sasfajták – bemutatása után vadmacska látványetetésre került sor. A házi
cirmos cicára emlékeztető bennünk
élő képet a macska félénksége, olykor
vadócsága hamar szétfoszlatta, noha
külsőre nagyon hasonlított a házimacskához. Azért ha jobban megfigyeltük
a bundázatát – főleg a farok körüli
fekete gyűrűket –, látni lehetett a különbséget. Természetében is bőven van
eltérés, főként az, hogy nem lehet megszelídíteni. A vadmacska sajátosságairól

léptek. Teljes felépülésük és szabadon
engedésük előtt, a jelenlegi kezelő kalickájukból (voilerükből) egy nagyobb
vadröptető voilerbe kerültek át, mely
egyben az V. Sasnap záró programját is
jelentette.
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

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

m. t.

A továbbtanulni szándékozóknak
kevesebb mint egy hónapjuk maradt eldönteni, hogy melyik felsőoktatási intézményben kívánják folytatni a tanulmányaikat. A jelentkezést február 15. éjfélig
adhatják le elektronikus úton, a Felvi.hu
E-felvételi szolgáltatásán keresztül. Ezen
a felületen kell minden adatot rögzíteni,
amit a regisztrálás után tehetnek meg.
A kérelem benyújtása után február
20-ig Ügyfélkapun, vagy a kinyomtatott,
aláírt hitelesítő lap postára adásával hitelesíthető a jelentkezés. A felvételi eljárásról, a jelentkezési helyek megjelöléséről
és pontszámításról bővebb tájékoztatást
nyújt a www.felvi.hu.
Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, közösségszervezés és gyógypedagógia szakra
hirdet felvételt, valamint lehet jelentkezni
programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésre is. Az intézményben
feltüntetett szakok levelező és nappali tagozatra is lehetőséget biztosítanak.
A Campus január 23-án nyitja meg
kapuit, amikor bizonyos szakokra való
jelentkezéshez elő alkalmassági vizsgán is
részt vehetnek a leendő hallgatók. Érdemes a nyílt nap keretében megismerni az
egyetem képzési kínálatát, tapasztalatot
szerezni az intézmény hallgatóitól és informálódni az oktatóktól.
Ha a rajtról írunk, említsük meg a célt
is: a ponthatárokat és a felvételi eredményeket várhatóan július 24-én hirdetik ki.

A verseny célja, hogy a vendéglátás
és kereskedelem körében tanulók és oktatók együtt lehessenek, tanulhassanak
egymástól. A rendezvény nemcsak a diákok vizsgára való eredményes felkészülését hivatott segíteni, hanem az érdeklődő közönségnek olyan gasztronómiai
élményt és ötleteket nyújt, amelyeket
a mindennapokban felhasználhatnak;
legyen az egy ízlésesen terített asztal,
finom étel vagy egy újragondolt süteményvariáció. A közönség nagy érdeklődéssel tekintette meg az eladótanulók
csodálatos csomagolásait is.
Az Illéssy Gasztro Kupán továbbra
is olyan szakemberek vállalták a zsűriben való szerepet, akik a hazai és a
nemzetközi gasztronómiában ismert és
elismert személyek. Munkájukat külön
díjazás nélkül, a szakmai utánpótlás
iránt érzett felelősségtől és szeretettől
vezérelve végezték. Jászberényből a
zsűri tagja volt Bobák József Schnittadíjas éttermi mester, a Magyar Gasztronómiai Szövetség megyei elnöke, aki
jelenleg óraadóként tanítja a Klapkás
diákokat.
Ebben az évben öt versenyző képviselte az iskolát és minden tanuló aranyérmet nyert, így a csapat teljesítménye száz
százalékos lett, melynek eredményeként
az SZMSZC Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája hozhatta
haza a Vándor Kupát, amit a legeredményesebben szereplő iskola őrizhet egy
éven át, a következő versenyig.

Jászberényi telephelyre
C+E kategóriás
jogosítvánnyal
valamint

nehézgépkezelői

(gumikerekes kotró -1212)

jogosítvánnyal

Érdeklődni:

+36-20/206-8588-as

ÁSZ-ÉSZ 2003 Kft.
Telefon:

sz. l.

Felvételi tudnivalók

munkavállalót
keresünk.

Energetikai tanúsítványok
készítése.

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

Február 15-ig lehet jelentkezni a 2019.
szeptemberében induló felsőoktatási
képzésekre, ezért összegyűjtöttük a jelentkezéshez szükséges tudnivalókat.

2018-ban hetedik alkalommal került megrendezésre Kisújszálláson
az Illésy Gasztro Kupa, mely országos rendezvénnyé nőtte ki magát,
amelyen 25 település 31 iskolája és
három gyakorlati képzőhely indított
176 versenyzőt.

gépkocsivezetőt,

THERMOVÍZIÓS ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA

Ezt látja Ön.

Az eseményen köszöntőt mond Szabó
Tamás polgármester. A gálaműsorban közreműködnek: Cantate Nobis Énekegyüttes, Jászság Népi Együttes, Kovácsné Lajos
Krisztina népdalénekes, a Lehel-Melody
TSE, Molnár László népzenész, a Palotásy
János Zeneiskola tanárai és növendékei, a
Tarsoly zenekar, a Terplán Zénó Ferences
Középiskola Chaplin Színjátszó Köre. A
műsor megtekintése díjtalan, de regisztrációhoz kötött, amit személyesen a Lehel
Film-Színházban vagy a Városi Könyvtárban lehet megtenni.

telefonszámon.

Ezt látjuk mi.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MŰSZAKI ELLENŐRZÉSE
MAGASÉPÍTÉSI, MÉLYÉPÍTÉSI, ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MŰTÁRGYAK
SZAKTERÜLETEKEN.

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Aranyminősítést szerzett tanulók:
Cseke Elizabet, 9. h osztályos cukrász tanuló kakaófestés kategóriában
Hippocrates mellszobráról festett portrét. A versenyen élő munkában 150
perc alatt kellett elkészíteni az alkotást.
Felkészítő tanár: Gondár Milán.
Csillik Bettina 13.b és Porzó Mónika 10.f pincér tanulók Hamvas Béla
halálának 50. évfordulójára díszasztalt készítettek, 5 fogásos menüsorral,
melynek felszolgálását be kellett mutatni. Felkészítő tanár: Borics Dániel.
Fercsi Ferenc 11.g osztályos tanuló,
szakács élőmunkás kategóriában indult. Az aranyminősítést kapott menü:
Bükkfán füstölt sertésszűz burgonyatoronnyal, marinált zöldségekkel, gránátalmás, étcsokoládés mártással. Felkészítő tanár: Szabó István.
Simon Judit 13.b kereskedő tanuló
díszcsomagolás kategóriában indult.
A verseny helyszínén kapott kreatív
csomagolását kellett megoldani adott
csomagolóanyagokból, továbbá egy
ajándékkosár készítése is feladat volt.
Ő már 3. alkalommal érdemelte ki az
aranyminősítést. Felkészítő tanár: Molnár Ágnes és Feketéné Szöllösi Zsuzsa.

Cement Diszkont
Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről.
10 fajta szén, fa- és
napraforgó brikett,
tűzifa kapható.
25 éve a lakosság szolgálatában.

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

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

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

!
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

2019. január 17.

Ajánló

A lelki rezdülések festője
Az esztendő első A hónap műtárgya
bemutatóján Telek Béla művésztanár
Pirkadat című pasztell festményét
maga az alkotó mutatta be a szép számú közönségnek a Szikra Galériában
január 8-án, kedden délután.
Demeter Gábor
Elöljáróban Szikra István házigazdaként üdvözölte A hónap műtárgya
ez évi első bemutatóján megjelenteket.
Elmondta, eredetileg decemberben tervezték a mostani festményt bemutatni,
de akkor ezt nem sikerült megtenni, a
rendezvény elmaradt. A sorozat azonban
folytatódik és a januári kezdő eseményen
gondolták pótolni a tartozásukat a mű-

vészetbarátok és természetesen az alkotó,
Telek Béla iránt is.
A tanár úr – festő, grafikus, karikatúrista –, művészi munkásságát többen
ismerik, nagyra becsülik, barátságos
személyiségét sokan szeretik. A tanyasi
iskolákban való tanítástól nagy utat tett
meg az egyetemi katedráig, annak művészeti tanszékéig. Tanári, művészi és közösségi tevékenységét több alkalommal
elismerték, Jászberény városa 2011-ben
Pro Urbe, 2017-ben Díszpolgári címmel
tüntette ki.
A hónap műtárgya eseményeinek elmaradhatatlan része a művészetre hangolódást teljessé tévő komolyzenei betét. Ez
alkalommal a Palotásy János Zeneiskola
tanára és növendéke, Bernhardt Andrásné
és Burai Zsolt Kevin hegedű duója volt
hallható. A hegedűtanár megemlítette,
amikor felkérést kapott a szereplésre, elgondolkozott milyen zeneművet is adjanak elő. Férjével együtt nagyon régen
ismerik Papót – ahogy ő nevezte –, akit
mindig szerettek vidám és optimista természetéért. Éppen ezért olyan darabokat
játszottak, rondót és táncjátékot, amelyek
legjobban tükrözik az ő személyiségét.
Néhány mondat erejéig szót kért
Czinege Károly a Szikra Galéria művészeti
eseményeit látogatók nevében. Örömét
fejezve ki, hogy újra együtt és itt lehetnek, számítanak a továbbiakban is az itteni színvonalas, kulturális és gasztronómiai események folytatására.
A képzőművészet-barátok érdeklődé-

se, szép számú jelenléte Telek Béla munkásságának is szól – kezdte mondandóját
Szikra István. Ezt követően egy kézzel
írott levelet olvasott fel, melyben Telek
Béla a Szikra Galériának adományozza
Pirkadat című, kartonra készült pasztell
alkotását.
A folytatásban maga Telek Béla osztotta meg gondolatait, történeteit a
hallgatósággal. Elmesélte A hónap műtárgyának választott alkotás, a Pirkadat
keletkezésének hátterét is. A kis vidéki
vityillót pirkadatkor pillantotta meg,
amikor minden csodásan csendes, a
kelő nap fénye megcsillan a fák hegyén és a harmatos pázsiton… Ő nem
az a művész, aki kiviszi az állványt, ő
inkább megjegyzi amit lát, és csukott
szemmel már egy belső filmen pereg az
alkotás, amit csak jóval az ihletett pillanat után festett meg, ami nagyjából
sikerült – szerinte. Egy több mint három évtizedes kiállítási brosúrából, az
általa megfogalmazottakat olvasta fel
művészi hitvallásáról, melynek aktualitásán nem változtatott az idő és ugyanez érvényes a mai napig is. „Az alkotói
munka kínkeserveit, olykor poklát, de
a rajzolás, festés gyönyöreit egyaránt
megélő művészember érzékenységével
szemlélem és szeretem, féltem a világot,
a természetet, embertársaimat. Ha egyegy gondolatom, szándékom, lelki rezdülésem, megértésre, visszhangra talál
némely festményemen, képemen már
nem dolgoztam hiába." Művészetével

a konzervatív tradicionalizmust képviseli, amit tanult. Tanárként a rajzot és
az ábrázoló geometriát próbálta megszerettetni és azon keresztül „nyújtani
valamit”.
Metykó Béla ez alkalommal is korabeli újságcikkekből gyűjtötte és állította össze színes, vetített képekkel
illusztrált előadását. Az elsősorban
kiállításmegnyitókról megjelent írásokkal Telek Béla művészeti munkásságának keresztmetszetébe engedett bepillantást a művészetbarátoknak.
Az esemény végén a baráti, beszélgetős borozgatás alkalmával, zárásképpen
Telek Béla pohárköszöntő gyanánt mindenkinek egészséget, békességet és nyugalmat kívánt az elkövetkező esztendőre.

www.jku.hu
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Programajánló
● Író – olvasó találkozó
Január 17. csütörtök 17 óra Író – olvasó
találkozó a Városi Könyvtár kamaratermében, amelyen Tomor Anita lesz a vendég.
A fiatal írónő több regénye és mesekönyve
is megtalálható a könyvpiacon. Mindemellett a hétköznapokban feleség és két
gyerek anyukája, akit rengeteg minden
érdekel. Szereti a divatot, a szép ruhákat,
a klassz cipőket. Az egyik kedvenc időtöltése az utazás.
● Egészség és Életmód sorozat
Január 17. csütörtök 18 óra Az Egészség
és Életmód sorozat ez évi első előadásán
Szatmári Nóra asztrológus, tanácsadót
hallgathatják meg a Déryné Rendezvényház nagytermében. Útmutatásával segítséget kaphatnak az érdeklődők a bennük
lévő rejtett erő szabadon engedéséhez a
növekedés évében. Tanácsokat kaphatnak, hogyan rendelkezzenek idejükkel,
életükkel, energiáikkal és képességeikkel,
hogy hatalmuk legyen önmaguk és hitük
felett, mert ez a legfontosabb éltető erő.
● Klubkoncert
Január 18. péntek 21 óra Klubkoncert
a Lehel Film-Színház galériáján, ahol
az East Pole zenekar koncertezik. A törökszentmiklósi banda megalkotott egy
egyedi alternatív, ritmusos, egyszerre poprock elemekre épülő, de balkáni népzenei
motívumokkal feldíszített zenei világot,
amely folytatja kiteljesedését és igazi zenei
csemegét kínál.
● Bérletes színházi előadások
Január 19. szombat 19 óra és január 20.
vasárnap 16 óra bérletes színházi előadások a Lehel Film - Színházban. A jászárokszállási Görbe János Színkör mutatja be Vaszary János A vörös bestia című habkönnyű
bohózatát. A darab nem akar egyebet, mint
szórakoztatni, és egy könnyedén fogyasztható játékot adni a nézőknek. A velencei
luxusszállodában játszódó történet a klas�-

szikus magyar bohózat szabályai szerint bonyolódik, nevettet… és megoldódik. Üde
színfoltja lehet a kezdődő évnek!
● 20. Menedzser Bál
Január 19. szombat 18.30 A 20. Menedzser Bált rendezi a Déryné Rendezvényházban a Jászsági Menedzser Klub Egyesület. A bál védnöke Piroska Miklós, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
elnöke. A programban helyet kapott borkóstoló, lézer show, valamint Südi Iringó
és táncosainak zenés műsora is.
● Ökumenikus imahét
Január 23. szerda 17 óra Imaheti alkalom lesz Mező István református lelkész
vezetésével, a Szent István Házban és 24én csütörtökön 17 órakor Szántó József
apát-plébános vezetésével a Református
Gyülekezeti Házban.
● Csillagászati előadás
Január 25. péntek 17 óra Csillagászati
előadás a Városi Könyvtár kamaratermében, amelyen a Jászcsillagászok Baráti
Köre vendége lesz Ferencz Orsolya űrkutatási kormánybiztos. Vetített képes előadásán a magyar szerepvállalásról mond el
érdekességeket az űrkutatásról.
● Jász Kolbásztöltő Fesztivál
Január 26. szombat 8 óra Jász Kolbásztöltő Fesztivál már harmadik alkalommal,
ezúttal a helyszín Jászberényben a Bercsényi úti sportcsarnok. A csapatok húst kapnak, nekik kell ledarálniuk, fűszerezniük,
bélbe tölteniük. A kolbászok kisütését és
a zsűrizést az Aranysas Rendezvényházban
bonyolítják. Tradíció - Mulatás - Pálinka
Óriási hangulat, has nem marad üresen
és torok sem szárazon. Hangulatfelelős a
Pezsgő zenekar. Program: 8 órakor csapatok érkezése, 10 órakor megnyitó és a
töltés kezdete, 15 órakor eredményhirdetés, 16 óra Retró buli - Wedding Disco és
Petró, 22 óra Dupla Kávé koncert, 23.30
Kőnig remember - Dj Dragon S.

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

FELHÍVÁS

Várunk minden érdeklődőt a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Irodája

„CSOPORTOS DIETETIKAI TANÁCSADÁS”
programjának januári időpontjaira:

Fogyókúrás csoport: 2019. 01. 30. 13.30.
Cukorbetegek csoportja: 2019. 01. 24. 13.30.
Egészséges Kismama csoport: 2019. 01. 29. 10.00.
Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Egészségfejlesztési irodája,
(Gyermekosztály épülete- Földszint)
Tájékoztatás és előzetes bejelentkezés:
Telefonon: 0657/500-200 /294 mellék
(1300 -1500/Dietetikusok)
e-mail-ben: dietetikus@jaszberenykorhaz.hu

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Szél kergeti a szürke felleget
Csütörtök reggel
szárazabb idő lesz,
majd délután, estefelé
már többfelé kialakulhat kisebb eső. Nappal
akár + 7 fokra, napsütésre is lehet számítani, a délnyugati szél
azonban erős lehet.
Péntekre mérséklődik a légmozgás,
és szükségünk lehet az esernyőkre.
Szombattól hirtelen lehűlés várható,
havas esőre és hószállingózásra van

Ács Tibor

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
január 17. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

január 18. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

január 23. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

január 19. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

január 24. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

január 20. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

január 25. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

január 21. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

január 22. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

január 27. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
január 19. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40;
Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt.
Csőtörés jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat
24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám:
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma:
06-80/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási
időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra,
csütörtökön 8-12 óra között.; Hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtő
szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933, 06-57/411-643;
Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 0657/411-933, 06-57/411-643.

Termelői méz
● propolisz ● virágpor
● méhpempő

Páros gólok napja
Jászberény mindhárom jégkorongcsapata pályára lépett a hétvégén. Az
összecsapások mérlege: két győzelem
és egy súlyos vereség.

kilátás. A csapadékos idő kitart egészen a hét közepéig.
Január 18-án, Piroska napján
ha fagy, negyven napig el nem hagy.

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként is várjuk vásárlóinkat!

Jászkürt

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 u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
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
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2019. január 17.

Az OB/IV A osztályban szereplő
Warriors Jászberény hazai pályán látta
vendégül a fővárosi Kalózok együttesét
január 13-án. A berényi gárda szinte az
első harmadban eldöntötte a mérkőzést, hiszen Guba Martin két, valamint
Jerkó László és Szántay Máté góljaival
4-0 arányban elhúztak. Aztán zárkózni
kezdtek a fővárosiak, egészen 4-3-ig, de
a Harcosok remekül játszó gólzsákja,
Guba Martin két újabb találatával biztos győzelmet arattak a berényi hokisok: Warriors Jászberény - Kalózok
HK 6-3. (Pesti Sándor felvételén ez a
meccs látható)
A Pesterzsébeti Jégcsarnok adott ott-

hont a Jégoroszlánok - CHC Lehel, OB/
IV B-s hokimeccsnek, ahol az oroszlánok
aránylag gyorsan, 2-0-al indítottak. Később aztán Tábori Attila szépített, majd
Durucz Dániel egyenlített sőt, Tábori a
vezetést is megszerezte. A középső harmadban Balogh Zsolt lövése már 4-2-es
vezetést eredményezett a Lehelnek, ám
innen is egalizálni tudták a mérkőzés
állását a házigazdák. A befejező etap-

ban az oroszlánok kedvét Varga Milán,
majd Durucz Dani második gólja vette
el olyannyira, hogy már csak egy válasz
érkezett, így a pesterzsébeti eredmény:
Jégoroszlánok - CHC Lehel 5-6.
Az OB II-es találkozón alaposan
visszavágott a Hevület a berényi egygólos vereségért Székesfehérváron. A Lehel
HC csak az első két harmadban tudott
lépést tartani a vendéglátókkal, a befejező etapban viszont 7-1-es részeredmény
született, így a végeredmény nem lehetett más, mint súlyos vereség: Hevület
– Lehel HC 11-2.

Fotó: Pesti Sándor

Kicentizett győzelem
 folytatás az 1. oldalról
Ezt erősítette a harmadik felvonás is,
amikor elsősorban újabb sikeres tripláknak és Pantelics palánk alatti kiváló teljesítményének is köszönhetően már 14
egységgel állt több hazai oldalon (58-44).
Elég volt azonban néhány eladott
labda és kihagyott ziccer, hogy alig
három perc alatt 10-0-s rohammal
közelítsenek a zalaiak. Egy-két idegnyugtató hazai kosárral picit nőtt a
távolság, de a vendégek megérezve a
vérszagot újból visszakapaszkodtak
kétpontnyira. Nem várt izgalmakat

hoztak az utolsó percek, 68-66-nál
Rakics dobott rendkívül fontos duplát, azonban egy hárompontos után
ismét csak egy volt közte. Miután a
berényi támadás kimaradt, a meccsen
egyetlen alkalommal se vezető ZTE a
győzelemért rohamozhatott. Kísérletük leperdült a gyűrűről, de még mindig nem volt vége. A lepattanónál, 0.4
másodperccel a játékidő lejárta előtt
szabálytalankodtak. Rakics két büntetőből egyet dobott be, ám az utolsó
utáni esélyből oldalbedobás után már
nem tudtak betalálni a vendégek.

JP AUTO-JKSE – Zalakerámia
ZTE KK 71-69
Három negyed alatt magabiztos
előnyt épített ki a jászberényi csapat,
ami kis híján elolvadt a felforrósodó légkörben, a drámai végjátékban azonban
sikerült „újra” megnyerni a mérkőzést.
A folytatásban ismét itthon lép pályára a tabellán továbbra is negyedik JKSE.
Január 19-én, szombaton 18 órától a
Debreceni EAC lesz az ellenfél a Bercsényi úti csarnokban. A múlt héten az
is eldőlt, hogy a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé bejutó Rakicsék február
14-én, 15.30-tól a Körmenddel játszanak
majd a negyeddöntőben, valamennyi
MK-meccset Győrben rendezik.

Felemás
szereplés

Repültek a plüssállatok december
12-én a Bercsényi úti sportcsarnok parkettája felé. Nem véletlenül: a Jászberényi
Röplabda Klub által indított jótékonysági akcióra nagyon sok szurkoló vitt magával játékot. Ezeket a jászberényi Szent
Erzsébet Kórház gyermekosztályának betegei kaphatják majd meg karácsonykor.
Köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott e nemes kezdeményezéshez!
A szívet melengető percek nem értek véget, hiszen az MTK Budapest

elleni Magyar Kupa negyeddöntőjének
visszavágóján sokáig erődemostrációt
tartottunk a fővárosiak számára. Persze tudtuk, hogy az idegenben aratott
3:1-es győzelmünkkel kedvező helyzetben vagyunk, ám az NB I második
helyezettjénél a játék minden elemében
sokkal jobban játszottunk. Nagyon magabiztosan nyertük meg az első, majd a
második szettet is, amivel már matematikailag is biztossá vált, hogy sorozatban
negyedszer is a Magyar Kupa legjobb
négy csapata között fogunk szerepelni.
Így tehát vezetőedzőnk, Deme Gábor
játéklehetőséget biztosíthatott keretünk
minden tagjának. Lényegesen rutintalanabb játékosainkkal szemben kiegyenlített az MTK, de a győzelmet – a legtöbb
kulcsemberünk visszacserélésével – végül itthon is megszereztük. Jászberény
Volleyball Team – MTK Budapest:
3:2 (13, 15, -13, -19, 13).
Sajnos nem alakult ilyen jól a bajnoki összecsapásunk, amelyen a sereghajtó
Hungast-Haladás otthonában léptünk
pályára. Már a kezdés előtt nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen kiderült,

hogy ujjsérülése miatt nem vállalhatta a játékot kanadai centerünk, Katie
Devaney. Igaz, az ellenfélnél pedig korábbi játékosunk, Takács Bernadett nem
játszott ezen a mérkőzésen. Ezzel együtt
óriási küzdelem zajlott a pályán – elsősorban az első szettben. Ám miután azt
megnyerték a szombathelyiek, elhitték,
hogy ezúttal begyűjthetik az idei első
pontjukat, sőt akár végre győztesként
vonulhatnak le a pályára. Végül így is
történt, dacára annak, hogy egyik játékrészben sem alakult ki jelentős különbség
a két gárda között. Azért amikor a harmadik játszmában 21-21-re egyenlítettünk, még bíztunk benne, hogy sikerül
változtatnunk a játék menetén, de ezután
már képtelenek voltunk a pontszerzésre.
Így nem tudtuk kihasználni az UTE vereségét a Vasas Óbuda ellen és továbbra is
hétpontos hátrányban vagyunk a jelenleg
4. helyen álló újpestiekkel szemben. Tagadhatatlanul nehéz helyzetben vagyunk,
ám még mindig van nyolc forduló az
alapszakaszból. Hungast-Haladás –
Jászberény Volleyball Team: 3:0 (24,
20, 21).

Két bronzérem
a jégről

ten a Divízió I/A csoportos jégkorongvilágbajnokságot a női U18-as leányválogatottak részére. A magyar válogatott
három győzelemmel, egy hosszabbításos

és egy rendes játékidős vereséggel zárta a
vb-t, így bronzéremmel térhetnek haza.
A 3. helyezett magyar csapat tagja volt a
jászberényi Fecske Maya Ágnes is.

Érzelmek hullámvasútján ültek de
cember végén röplabdázóink, hiszen
előbb kivívták a Magyar Kupa legjobb
négy csapata közé jutást, aztán vereséget szenvedtek a sereghajtó ellen. Idén
lapzártakor folytatása következik.
Budai Levente

A hollandiai Dordrechtben rendezett
rövidpályás gyorskorcsolya Európa Bajnokságon nagy magyar siker született.
Két-két arany-, és ezüstérmet szereztek a Liu fivérek, az összetett verseny
első két helyén is ők végeztek, és a férfiváltó Európa-bajnok lett. A 3000 méteres női váltó is remekül szerepelt, hiszen
3. helyen végeztek a kontinensviadalon.
A bronzérmes váltó tagja volt: Jászapáti
Petra, Bácskai Sára Luca és Knoch Márta
mellett –, a jászberényi Somogyi Barbara
is. (Fotó: MKOSZ)
Ausztriában rendezték az elmúlt hé-

