Összetartanak
a jászberényi vendéglátók

Mennyei hegyek között

Az év első Bakancslista előadásán
Barna Béla túravezetővel kalandoztunk
Ázsia vadregényes tájain.
Írás a 6. oldalon

Szabó István séfet, tankonyha vezetőt pályájáról,
a szakmai alázatról, és a családjáról kérdeztük.
Interjú a 3. oldalon

Pályán a futballisták

A téli szünetet követően edzőmérkőzéseken
újra pályára lépett a Jászberényi FC NB
III-as labdarúgócsapata.
Tudósítás a 8. oldalon
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Jászberény város lapja

Piros csizmám nyomát...
Piroska napját követő szombaton jubileumi, huszadik bálját rendezte a
Jászsági Menedzser Klub Egyesület a
Déryné Rendezvényházban. Fél héttől a klub vezetői a Grand Tokaj Zrt.
tolcsvai boraival fogadták az ünnepi
öltözetű vendégsereget.
halász

Tizennégy képviselővel határozatképes
létszámban zajlott az év első nyílt testületi ülése január 16-án, a Városházán.
munkatársunktól
Szabó Tamás polgármester köszöntötte a hivatal megjelent dolgozóit, és
a napirendi pontokban érintetteket,
majd a testület egyperces néma csenddel emlékezett az elmúlt ülést követően, december 19-én elhunyt id. Hagyó

Miklósra, aki négy cikluson keresztül,
1994 és 2010 között töltött be önkormányzati képviselői posztot a városban.
A napirendi pontok elfogadása előtt
Balogh Béla képviselő érdeklődött egy
korábban benyújtott előterjesztési javaslatról – vezető tisztségviselőknek szóló
utasítás rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatban. Kérdésére Gottdiener
Lajos jegyző válaszolt, miszerint a következő ülésen lesz lehetőség annak tárgyalására. A testület a továbbiakban tu-

Évindító körkérdés
bizottsági elnökökhöz
A Jászkürt Újság mostani számában körkérdést intéztünk a város képviselő-testülete bizottsági elnökeihez az elmúlt év tényeiről, sikereiről, illetve
az újabb esztendő terveiről. A három kérdés a következő: 1. Megvalósultak
2018-ban a bizottsága hatáskörébe tartozó feladatok? 2. Mit tart legnagyobb
sikerüknek? 3. Milyen vállalásokat fogalmaz meg bizottsága számára, a város
fejlődése érdekében az őszi választásokig hátralévő hónapokra?
VÁROSFEJLESZTÉSI
BIZOTTSÁG

1.

Úgy gondolom a bizottságunk
2018-ban is elvégezte a rábízott
feladatokat, hiszen mintegy 70 alkalommal üléseztünk, ami adódott abból
is, hogy a Városfejlesztési Bizottság egyben a Közbeszerzési Bizottság szerepét
is ellátja kiegészülve a polgármesterrel
és az alpolgármesterrel. Volt az ülések
között munkaterv szerinti nyílt ülés,
rendkívüli nyílt és zárt ülés is, melyek
mindegyikén határozatképes volt a bizottság. Ez azt jelenti, hogy a munkaterv szerint tudtunk haladni, illetve a
bizottság tagjai nagyon komolyan ve-

szik a bizottságban betöltött szerepüket
és az itteni tevékenységet.
A VFB az alábbiakkal kapcsolatban
hozott döntéseket a 2018. évben:
• VFB 2018. évi munkatervének elfogadásáról, év közbeni módosítások
elvégzéséről; .
• Jászberény Városi Önkormányzat
költségvetési beszámolójáról
• A pályázati és tervezési keret: 20 mFt
+ 10 mFt: építési engedélyek, kiviteli
tervek, közműtelek kialakítása, szakvélemények, engedélyes tervek, auditok,
• Egyéb infrastruktúra keret: 35 mFt:
eszközfejlesztések, ingatlan felújítások, útfelújítások, útburkolat megerősítés, galambriasztó, önerő építéshez,
folytatás a 4. oldalon 

domásul vette a két ülés között történt
eseményekről, valamint az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló
beszámolókat, majd a Polgármesteri Hivatal 2018-as évi tevékenységét taglaló
anyag következett. A beszámoló többek
között az önkormányzat osztályainak,
irodáinak, szervezeti egységeinek munkatervét, feladatait, költségvetésüket,
beruházásokat, valamint külső szervek
visszajelzéseit tartalmazta.
folytatás a 2. oldalon 

Dobogós a
kosárlabdacsapat

A pompa a díszteremben is jelen volt
a szépen terített asztaloktól a varázslatos
hangulatot megteremtő lézershow fényorgiáján át, a diszkrét ködös-félárnyékos
megvilágításig, ami feladta a leckét a fotósoknak.
Dr. Rédei István házigazda és Piroska
Miklós, a megyei közgyűlés elnöke, a bál
védnöke ünnepi gondolatai összekötötték mindennapjainkat és az ünnepi
alkalmat, hangsúlyozva, hogy az üzleti sikerekhez szükséges egymás megismerése
és a barátság erősítése.
Ehhez elsősorban jó hangulat és megfelelő körülmények kellenek. A jó borokról már szó volt, ezeket a tokaji borvidék
legnagyobb cége ajánlotta a vendégek
figyelmébe. Az ételsort Kövi József abonyi
séf állította össze. A négy fogás egyszerre
volt különleges, otthon elkészíthetetlenül
szép és pikáns. A borjúgerinc burgonyás
túrófánkkal volt a csúcs, és az éjféli mangalicaszeletek – bár ezzel az édesszájúak
minden bizonnyal vitába szállnának.

A Mediterrán zenekar hangulatos,
nem tolakodó muzsikája táncra csábított,
Südi Iringó és táncos társai meg egyenesen kikövetelték a vendégsereg parkettre
vonulását, a közös mozgást, amire a saját
pörgős műsorukat követően minden jogalapjuk meg is volt.
Újdonság volt, hogy a tombolahúzástól is elnyerték az időt számítógépes
sorsolással, amit Sas István és a védnök
gombnyomása indított el, Dézsi Zoli pedig tájékoztatta a nyerteseket a számokról. Kellett is az időnyerés, mert népes
volt a társaság, és mindenki beszélni szeretett volna szinte mindenkivel.
Röpültek a táncoló párok és az idő,
hamar érkezett az éjfél. Szabó Tamás polgármester a jubileumi bál résztvevőire és
az egyesület Jászság iránt elkötelezett
munkásságára emelte pezsgős poharát
az egyesület elnökével, házigazdájával,
erre az estére gondtalan szórakozást a
következő hétköznapokra pedig üzleti
sikereket kívánva.
És a zene, a tánc, a beszélgetés folytatódott. Akik kicsit három óra után az
utolsó táncig kitartottak, nem is sejtették, hogy illik rájuk a költő több száz éves
néhány sora: Piros csizmám nyomát hóval lepi be a tél...Egy óra múlva ugyanis
mindent beborított fehér palástjával ez a
zimankós évszak. Hiába, no, báli szezon
kezdődött, tél van.
(Báli képriportunk a 6. oldalon.)

Idill és bajkeverés

Továbbra is Jászberény az NBI/A bajnokság ez évi meglepetéscsapata. Olyannyira, hogy Debrecen legyőzése után
a harmadik helyen várják a folytatást.

A jászárokszállási Görbe János Színkör huszonkettedik darabját, Vaszary
János Vörös Bestiáját állította színpadra, és hozta el január harmadik
hétvégéjén a Lehel Film-Színházba.

Ács Tibor

Kazsimér Nóra

Igen izgalmas mérkőzésnek ígérkezett a január 19-én este rendezett kosárlabda meccs, hiszen a berényi gárda
nem mindennapi sorozattal – kivéve
a szolnoki meccset – zsinórban nyolc
mérkőzés megnyerése után várta a
Debrecent. Hatalmas lendülettel kezdték a meccset Rakicsék. Főleg Coleman
volt elemében, aki igen szorgosan termelte a pontokat. Igaz a vendégek védekezése – ekkor még legalábbis – igen
labilis volt. Így mind az első, mind a
második negyedben 9-9 egységgel voltak jobbak a mieink.
A nagyszünet után már a debreceniek is hatékonyabban támadtak, de
védekezésük még mindig akadozott.
Bizonyíték erre, hogy 78-57-nél 21
pont volt a JKSE fölénye.
folytatás a 8. oldalon 

Mi sem mutatja jobban egy színtársulat sikerét, mint a sorozatos telt
házas előadások, melyek a kör több
mint húszéves töretlen népszerűsége
okán már előre borítékolhatók. Kovács
Béláné nyugdíjas pedagógus, az amatőr
színi társulat alapítója és vezetője hálás
szívvel gondol a jászberényi fellépésekre. Emlékei szerint volt időszak, amikor négy alkalommal töltötték meg
az Ifjúsági Ház termét, ezért a társulat
minden művésze nevében beszél, amikor azt mondja, a helyiektől rengeteg
szeretetet kapnak. Vaszary János Vörös
Bestia című bohózatát – melyet már
három éve szeretett volna feldolgozni a
rendező – szeptember óta lázasan próbálták, hogy a hagyományokhoz híven
december második hétvégéjén bemutathassák a közönségnek.

Honlapunkon elérhetőek a Jászság hírei
táblagépen és okostelefonon is.

www.jku.hu www.berenycafe.hu

– Ezt huszonkét év óta mindig
így csináljuk, és erre nagyon büszke
vagyok, hogy közel és távol a Jászságban, akár még távolabb is, tudomásom
szerint nem sok olyan színházi csoport
van, akik minden évben új darabbal
jelennek meg. Ugyanakkor ez most
egy kissé más jellegű műfaj, mint amit
megszokhattak tőlünk.
folytatás a 7. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat
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 folytatás az 1. oldalról
A napirendi ponttal kapcsolatban
Gottdiener Lajos jegyző tett szóbeli
kiegészítést, melyben megköszönte a
hivatal munkáját és a beszámoló ös�szeállítását, illetve pozitívan reflektált
a környezetvédelem témáját érintő
módosító javaslatra. Gedei József képviselő a Helyi Esélyegyenlőségi Program,
a hulladéklerakás, a levegőtisztaság, a
kutak nyilvántartása, valamint a fakivágások témakörében fogalmazott meg
kérdéseket. A Jászság Közösségfejlesztési Stratégiáját, illetve Hagyó Miklós
temetését illetően kért tájékoztatást
korábbi, írásban megfogalmazott érdeklődésére.
A jegyző válaszában elmondta,
hogy a helyi esélyegyenlőséggel, a hulladéklerakással, fakivágással kapcsolatban írásban kíván választ adni. Az
illegálisan fúrt talajvízkutak engedélyeztetésének volt egy lejáró határideje,
melyet meghosszabbítottak. A nyilvántartásba vétel kizárólag a megfelelő vízhozamú, háztartási vagy locsolói
igényt kielégítő kutakat érinti, mely
teljesen jogos állami igény, amíg az ivóvízkészlet a nemzeti vagyon része. A levegővédelem jegyzői hatáskörön kívül
esik, de a megfelelő hatóság működteti
szennyezettséget mérő eszközeit itt is.
A temetés és az azzal kapcsolatos kérdések kapcsán elhangzott a jelenleg is
alkalmazott gyakorlat, hogy amennyiben haláleset történik, akkor a temetésről szóló értesítés és a temetés napja
között a fekete zászlót kihelyezik az önkormányzat épületére, egyéb kötelesség
nincs jogszabályba foglalva.
Bobák Zsolt a hatósági ellenőrzések
sűrítését kérte zenés-táncos eseményeken, miután az anyagban egyetlen ilyen
alkalomról tettek említést. A jegyző
elmondta, azért volt csak egy esetben
ilyen ellenőrzés, mert egyetlen olyan
hely van a városban, ahol bejelentetten, a jogszabályoknak megfelelően
zajlanak zenés-táncos estek, az egyedi
esetek (szalagavató, nyári diszkó) nem
tartoznak ezen szabály hatálya alá.
Kérdések merültek fel az ASP rendszerbe való belépést – az önkormányzatok egységes felületen érhetik el a
feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat –, valamint az önkormányzati dolgozók béremelését illetően. A
jegyző szerint 2019. január elsejétől
érvényes az új rendszer bevezetése, míg
a dolgozók bérével kapcsolatban kifejtette, a polgármesteri hivatalban magas
szintű béremelést igyekeztek végrehaj-

Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk

Nagy Ferencnére

tani, de az alapfokú végzettségűeknél
állami rendbetételre lesz szükség. Kritika hangzott el a beszámolót illetően, miszerint abban csak az irodák, az
egyes szervezeti egységek éves összegzése olvasható, a hivatal átfogó értékelése nem, holott igény volna irodákon
átívelő kérdések megválaszolására is.
Gottdiener Lajos tájékoztatta a jelenlévőket, hogy csak az irodák hivatalos
éves működéséről tudnak beszámolni,
olyanról nem, amire nincs kiírva feladat. Az anyag formája évek óta változatlan, nincsenek előírt követelmények
annak elkészítésére, így nem kívánja
kiegészíteni.
A 2018. évi helyi adókról és az
adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló következett, ami a tervezetten
felüli, 170 milliós adóbevételről adott
számot. Budai Lóránt a többletpénz
hasznosítása után érdeklődve megjegyezte, szerinte nem történt olyan nagy
volumenű beruházás, ami a város saját
költségét érintette volna, másrészt a növekvő értékek ellenére ahelyett, hogy a
lakosság terheinek csökkentését tűzné
ki célul az önkormányzat, milliárdos
hitelfelvéltekről döntenek. Válaszában
a polgármester kifejtette: minden józan
értékítélettel rendelkező ember látja a
városban folyó fejlesztéseket, változásokat, amelyek az elmúlt évek során folyamatosan végbementek. Kiemelte a
három éve tartó jelentős béremelést, és
a fejlesztésekhez szükségszerűen hozzárendelendő összegeket is. Úgy véli, egy
aránylag gyors, rövidtávú infrastrukturális fejlesztésnek a feltételeit csak hitel biztosításával lehet megteremteni,
különösen, ha évente nem csak egy kis
lépést szeretnénk előremozdulni.
Észrevétel érkezett a posta előtt
nemrég felújított útszakaszt illetően,
miszerint máris pocsolyák jelentek
meg az említett területen, így nem
csak az merül fel, hogy milyen beruházások valósulnak meg, hanem az is,
hogy ezek milyen minőségben készülnek el. Szabó Tamás a Gyöngyösi úti
beruházásról elmondta, hogy az nem
városi beruházás volt, tehát nem is a
jászberényi adóbevételekből valósult
meg. Amennyiben az önkormányzatot
érintő területről van szó, akkor érvényesíteniük kell a garanciát, az említett
esetben pedig jelzik a beruházónak és a
kivitelezőnek a használat során tapasztalt észrevételeket.
Az előterjesztések sorában a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás került

facebook.com/
berenycafe

halálának
2. évfordulóján.
Gyermekei,
menye, unokái,
rokonai, barátai,
ismerősei.

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Vas János

(1939-2018)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

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

elsőként felülvizsgálatra, melyet minden év január 31. napjáig kell megtenni.
Miután a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét jóváhagyta a testület, a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás két gazdasági
társaságának egyesüléséről tárgyaltak.
Az egyesülésre azért van szükség, mert
a második társaság a hulladékszállítás
feladatára jött létre, a rendszer azonban
megváltozott, így a szállítás és a lerakás
is egy egységes alvállalkozói szolgáltató
által működik tovább.
Az V. számú gyermekkörzet helyettesítésének finanszírozásáról szóló
döntés meghozatalát követően a városi
bölcsőde udvarának fejlesztését, a beruházás pénzügyi biztosítását szavazták
meg. Az új bölcsőde-épület üzemeltetéséhez szükséges elkészíteni az épülethez tartozó parkolót, kerítést, udvari
burkolatokat, és ugyancsak szükséges a
kertépítés, növények ültetése, játszóeszközök telepítése is, amit a Pócs és Társa
Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. valósít meg.
A továbbiakban sor került az uszoda bérbeadására irányuló nyilvános pályázat kiírására, mellyel kapcsolatban a
polgármester szóbeli kiegészítést tett.
Elmondta, hogy a strandok jelene és
jövője folyamatos téma volt évtizedekre
visszamenőleg, most pedig adódott egy
bérbevételi érdeklődés elég határozott
elképzelésekkel kiegészülve, ami a fejlesztést és az üzemeltetést illeti. Az előterjesztő azon a véleményen van, hogy
ezt a lehetőséget meg kell ragadni, és
a megfelelő garanciák, a folyamatos
kontroll mellett lehetőséget kell adni
mindenkinek a nyílt pályázat során.
A felvetődött képviselői kérdésekre
válaszolva hozzátette: a bérbeadás egyértelmű színvonal-emelkedést eredményezne, különösen úgy, hogy a kiírás
minden fejlesztési elemet tartalmaz,
amit elvár a bérbeadó. Amennyiben a
színvonal emelkedik, számítani lehet
az árak emelkedésére is, de ezt a piac
dönti el, és nem az üzemeltető, hiszen
senkinek sem érdeke, hogy a térségben versenyképesen működő strandokra pártoljanak át a városban élők.
Nehezen tudnák elképzelni a drasztikus áremelkedést, de a szabad mozgás
területét fent kell tartani a jövőbeni
szereplőnek. A polgármester szerint
érdemes mértékletességet tanúsítani az
évtizedek óta egyedüliként jelentkező
bérlővel, ne riasszunk el senkit, aki fantáziát lát ebben az ügyben. Természetesen vannak követelmények, amelyeket
az önkormányzatnak érvényesíteni is
kell. Hangsúlyozta: már az is nagyszerű, hogy az uszoda által termelt harmincmilliós veszteséget nem a városnak

kell állnia. Az előírt kaució érvényben
lesz a bérbeadás pillanatától, így nem
kell további veszteségtől tartani, hiszen
minden beavatkozás pontosan ütemezve, dokumentálva lesz, fenntartva a
helyreállíthatóság lehetőségét. A dolgozói kör ismeri a bérbeadás szándékát,
mely folyamat elindításával a munkaerőhiányt a vállalkozás szintén kezelni
tudná. Attól sem kell tartani, hogy a
sportegyesületeknek ne adná meg a
város a működésükhöz szükséges támogatást, ahogy a jégcsarnok esetén is
változatlanul támogatják a szereplőket.
Érkezett kérdés arra vonatkozóan,
hogy a potenciális érdeklődő rendelkezik-e strandüzemeltetési referenciákkal,
illetve miként tudja majd biztosítani
egyszerre a veszteséggel, a fejlesztéssel
és a bérlettel járó költségeket? Szabó
Tamás a referenciára vonatkozóan kifejtette, bár nincs ilyen jellegű tapasztalata a társaságnak, egy projektcégről
van szó, akiknek a rendelkezésükre bocsátott anyagok és adatok alapján üzletiterv-szerű víziójuk már van. Határozott elképzelésük, hogy ezen a strandon
sok minden egyebet is érdemes lenne
megvalósítani, akár a terület környezetét is kihasználva. Egészen más működésből keletkezett, szabadon felhasználható tőkével rendelkeznek, melyről
úgy gondolták, hogy itt a térségben,
egy közösségi aspektussal rendelkező
városban szeretnék befektetni.
A testület kételyei ennek ellenére
nem oszlottak el a témát illetően. Elhangzott, hogy a pénz még nem jelenti
azt, hogy valaki ki is tudja gazdálkodni
a veszteséget, és az üzemeltetési minőség sem garancia. Egy minőségileg jobb
strand még több költséget jelent, a fenntartása is többe kerül, tehát a költségek
nem hogy csökkennének, inkább nőhet
az uszoda vesztesége. Remélik, hogy a
pályázat kiírása és annak elemei megadják a biztonságos döntés lehetőségét.
– Továbbra is azt mondom, hogy

nyúljon hozzá valaki, mi pedig nézzük meg, hogy ez megfelel-e nekünk.
Az, hogy van érdeklődés, a történetnek csak az informális része, a formális
ott kezdődik, hogy döntünk a bérbeadásról. Javaslom, hogy pályázat útján
induljunk el, fogadjuk el az ajánlatot,
és nézzük meg, mit tudnak kihozni belőle. Meglátásom szerint csak nyerhetünk ezen a történeten – zárta le a vitát
a polgármester.
A továbbiakban a jászberényi
3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének vételáráról döntöttek, majd a Fürdő utca 4. szám alatt található épület,
az egykori Főnix Fészek Műhelyház
ingyenes használatba adását szavazta
meg a testület. Az ingatlan továbbra is
a Jászkerület Nonprofit Kft. tulajdonában marad, közcélú kulturális események megszervezését lehetővé téve.
Végezetül a Liliom utcában található ingatlanok ingyenes használatba adása, illetve a jászberényi 3932/5
hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti
vagyonná történő átminősítése került
a testület elé.
Napirenden kívüli felszólalásokon
belül merült fel az Üstökös utca zavaró forgalma, az útburkolati festések
javítása, maradandóbbá tétele, továbbá a megszűnő takarékszövetkezetek
kérdésköre. A polgármester megoldást
javasolt az utakkal kapcsolatos problémákra, míg a szövetkezetek kapcsán
elmondta, gazdaságilag nem éri meg a
fiókok fenntartása, így Jászberényben is
megszűnnek ezek az intézmények. Szerencsére még számos pénzügyi szolgáltató áll a helyiek rendelkezésére. Az ülés
végén a Tóth Péter közlekedésért felelős
helyettes államtitkár által adományozott díjat mutatta be, melyet a 2018-as
Európai Mobilitási Hét és nemzetközi
Autómentes Nap megszervezésének elismeréseként kapott az önkormányzat.
Ezúton is megköszönte valamennyi
szervezésben résztvevő munkáját.

Tájékoztató az Adóigazgatási Iroda
tértivevényes küldeményeinek postázásáról
Tisztelt Adózók! Ezúton tájékoztatjuk az egyéni vállalkozónak nem
minősülő magánszemélyeket arról,
hogy Jászberény Város Polgármesteri
Hivatal Adóigazgatási Irodája 2019.
január 1-jétől a tértivevénnyel ellátott
hivatalos iratokat (pl. határozatokat,
végzéseket), adótárgyanként külön
borítékban és egyedi azonosítószámmal (ragszámmal) ellátott tértivevén�nyel küldi meg postán keresztül.
Az elektronikus kapcsolattartásra
kötelezett gazdálkodó szervezeteknél az
ügyfélkapus és cégkapus kommunikáció teljes egészében kiváltja a hagyományos papír alapú levelezést.
Az egyéni vállalkozók esetében to-

vábbra is elektronikus úton történik az
ügyintézés. Adóhatóságunk az adózó
Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhelyére, azaz a
KÜNY tárhelyére (ügyfélkapujára) postázza elektronikusan a hivatalos iratokat.
A gazdálkodó szervezetek (KFT, Bt,
Alapítvány stb.) esetében az adóügyek
elektronikus intézésére 2019. évtől kizárólag a cégkapu használható. A cégkapun
kezelhetők a hozzáférési jogosultságok és
elvégezhetők az egyes, cégkapu használatához kapcsolódó beállítások.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a
KÜNY tárhelyre vagy cégkapura elektronikusan megküldött hatósági iratokhoz kapcsolódó jogokat az adózó csak
akkor tudja időben érvényesíteni (ész-

revétel, fellebbezés, végrehajtási kifogás
stb.), ha a küldeményeket megfelelő
időben átveszi/letölti.
Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt áll a lakosság
rendelkezésére: Hétfő, Kedd, Péntek:
7.30-12.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00
és 13.00-16.30 óráig. E-mail: ado@
jaszbereny.hu, Tel: 57/505-711
Elektronikus adórendszerünk elérhető: www.jaszbereny.eado.hu
Aktuális adóügyekről szóló tájékoztatóinkat figyelemmel kísérheti Jászberény
város honlapján: www.jaszbereny.hu.
Köszönjük az együttműködést!
Tisztelettel:
Önkormányzati Adóhatóság
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Összetartanak a jászberényi vendéglátók
A Klapka György iskolába jelentkező
diákok tíz éve Szabó István tankonyha vezetőtől sajátíthatják el a szakács
szakma rejtelmeit. Szabó István séfet
negyven éve tartó pályája során számos elismeréssel jutalmazták – köztük kiváló szakács címet kapott és
tavaly négy évtizedes munkájáért a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aranykoszorús mester címet adományozott
számára. Pályájáról, a szakmai alázatról, és a családjáról beszélgettünk.
Szabó Lilla
Honnan indult a pályafutása?
Édesapámat korán elvesztettem,
édesanyámnak – aki nagyon jól főzött –, sokat segítettem a konyhában és a háztartásban. Az alapok és a
főzés szeretete innen eredeztethető.
1977-ben érettségiztem a Lehel Vezér Gimnáziumban, majd a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolára
jelentkeztem, de nem vettek fel. Az
akkori Ifjúsági Magazinban találtam
rá egy hirdetésre, amelyben az akkor
már működő budapesti Hilton szálló
szakács, cukrász, felszolgáló tanulót
keresett. Felvettek, ezután a háromszoros Oscar-díjas Lukács István szakácskonyhafőnöktől lestem el a szakma
alapjait. Akkoriban ez a szakma csúcsa
volt. A vizsga után munkát ajánlottak
a Hiltonban, de hazahúzott a szívem.
Azonban semmiképp nem jelentett
visszalépést az akkori Lehel Gyöngye
étterem, ahol elkezdtem a karrieremet
Koha Csaba szárnyai alatt. Rá a mai
napig nagyon jó szívvel emlékszem
vissza. Ahol tudott segített, nemcsak a
munkában, hanem az élet minden területén. 1990-ig dolgoztam itt, később
a neszűri Hotel Lehel Gyöngye szállóba
kerültem és ott dolgoztam 2009-ig. Ezt
követően Bobák József hívására választottam a tanítást.
Milyennek látja ma a tanulókat?
A gyerekek évről évre egyre kevésbé
fogékonyak, nehéz olyan diákokat oktatni, akik nagyrészt nem érdeklődőek.
Minden évben van egy-két diák, aki
szeretné a szakmát elsajátítani és érdemes vele többet foglalkozni, de egy
valami sokakból hiányzik, ez pedig a
Január 19-én, szombaton délelőtt lezajlottak a középfokú iskolákba; a 8
és a 6 évfolyamos gimnáziumokba,
továbbá a 9. évfolyamra jelentkezők
felvételi eljárásának a központi írásbeli
felvételi vizsgái, amelyek a diákok és a
tanárok véleménye szerint is elég nagy
kihívást jelentettek matematikából.
kárpáti
A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a
matematika írásbeli vizsgákon 45 perc
alatt tíz feladatból álló feladatsort kel-

szakmai alázat. Fejlődik a szakmánk,
de sajnos még nem lehet tablettel és
telefonnal főzni. Mindig elmondom a
tanulóknak, hogy szép pályát sikerült
választaniuk, de egyben nehezet is. Mi
szolgáltatunk, dolgozunk, amíg más
ünnepel. Ezen a pályán egyet kell megtanulni: a munkakezdés biztos a vége
bizonytalan.
Önnek ez sosem okozott problémát?
Amikor tanuló voltam, a kelleténél
is jóval több időt töltöttem a munkahelyemen. Szerettem ott lenni! A mai
napig tudok építkezni abból, amit a
Hiltonban láttam. Ahhoz, hogy valaki
sikeres legyen, tanulni kell és szeretni
a szakmáját, képeznie magát. A vendéglátás is folyamatosan korszerűsödik,
új gépek, berendezések, alapanyagok
kerülnek be a konyhákba. Emellett
fontos megismerni a fűszerek széles
tárházát, és a nyersanyagokat. Minden
egyes nyersanyagnak más az íze, ezeket
célszerű kóstolni, ízesíteni. Ezt a tanulók nem nagyon szeretik.
Ennek mi az oka?
A rendszertelen étkezés, a cukros
üdítőitalok, energiaitalok, ami miatt
nincs meg az ízérzékelés. A „gyorskaják”, pedig úgy tűnik, hogy kiváltják a
főétkezéseket, és a fiatalokban jellemzően sok az alapanyaggal szembeni előítélet. Látszik az is, hogy megszűnőben
vannak a családi ebédek, vacsorák. Sok
gyerek nem ismeri a zöldségeket, és ezáltal nem is szereti meg. Úgy gondolom, talán akadnak olyanok, akik nem
tudják, merre van a piac. Néha szívesen
kivinném őket és megmutatnám, milyen nyersanyagokkal dolgozhatunk.
Milyennek tartja a város gasztrokultúráját?
Nagyon nehéz Jászberényben valami újat bevezetni. Évekig dolgoztam
bálokban, ahol próbáltam különleges
ételt készíteni, hiszen egy bál is különleges, ünnepi alkalom. Vegyes volt a
fogadtatás. Olyankor elhangzott, hogy
finom és különleges, de legközelebb
kérik a konzervatívabb és a hagyományos ételeket.
Az imént említette, hogy szívesen
kivinné a diákokat olykor a piacra is.
Hogyan tudja átadni a hivatás iránti
érdeklődést, szeretetet?

A különböző rendezvények alkalmával ösztönzöm a diákokat, hogy
kóstolják meg a különlegesebb ételeket. Én nem vagyok pedagógus, arra
tudom felkészíteni a diákokat, amit az
élet, meg a szakma biztosít nekik. A
tankonyha nagyon jól felszerelt, a technikai lehetőségek adottak. A gyerekek
megfelelő nyersanyaggal dolgoznak. A
kacsahústól, vadhústól a békacombig,
minden olyan alapanyag rendelkezésükre áll, amellyel a három év alatt meg
kell ismerkedniük. Ilyen tekintetben,
ha tanulni szeretnének, csak rajtuk
múlik.
Ön mit szeretett meg a munkájában?
Ez valahol művészet, mindig is szerettem a vendégeknek alkotni, örömet
okozni. Nekünk a kontroll az, ha üresen jön vissza a tányér, akkor tudom,
hogy jót alkottunk. Mert alkotunk
minden nap!
Az iskola tanulói közül többen
szép eredményeket érnek el tanulmányi versenyeken.
Igen, legutóbb decemberben Kisújszálláson versenyeztek tanulóink az
Illéssy Gasztro Kupán, ahol iskolánk
évek óta részt vesz több kategóriában.
Kedveljük ezt a versenyt, mert van egy
olyan része, ami élőmunka. A nyersanyag-kosár tartalmát egy hónappal
előre megkapjuk, és abból kell elkészíteni a tanulónak egy ételt. Idén Fercsi
Ferenc indult a versenyen és a hagyományoknak megfelelően ő – illetve az
iskola egész csapata –, szép eredményeket ért el, mivel minden versenyszámban aranyérmet hoztak haza.
A vizsga után jellemző, hogy a
szakmában maradnak?
Egyre kevesebben, az elmúlt évek
évfolyamaiból jóval többen maradtak
a hivatásuknál, mint mostanság. Nagy
öröm, amikor összefutunk a városban
régi diákokkal, netalántán külföldön
vannak és képeket látok arról, hol
dolgoznak. Ha itthon vannak, akkor
viszont jó szívvel jönnek be a konyhára, és megköszönik, hogy elindítottuk
őket a pályán.
Ön is kapott egy kitüntetést tavaly, amihez ezúton is gratulálunk.
Hogyan érintette?
Elgondolkodtató, mert ez a kitün-

tetés azt is jelenti, hogy már negyven
évet töltöttem a pályán. Ezt a négy
évtizedet jutalmazta a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, amikor aranykoszorús mester
címet adományozott számomra.
Hogyan tekint vissza a negyven
évre?
Nekem az első Lehel Gyöngyében
töltött évek a legkedvesebb emlékeim,
ez volt az az időszak, amikor ha valakinek nem volt előre asztalfoglalása
hétvégére, akkor nem tudott nálunk étkezni. Annak idején a hőskorban, még
nem volt mikrohullámú sütő, nem
volt kombipároló és sokkoló, hanem
mindent frissen készítettünk. Öröm
volt. Amikor ez hanyatlott, kitaláltuk
a libamájsütést, akkor abból tudtunk
megélni, utána pedig hidegkonyhai
készítményekkel újítottunk. Jó szívvel
gondolok Vágó Tiborra, Molnár Csabára, Oláh Katalinra, Dobos Istvánra,
akikkel évekig együtt dolgoztunk. Ez
ma is büszkeség és jó velük a régi időkről nosztalgiázni. Összetartanak a jászberényi vendéglátók, a mai napig meg
van a régi kapcsolat, és ha kell, kisegítjük egymást.
Az iskola kihívás volt, idegenkedtem a tanítástól, most már nem okoz
gondot. Szeretném átadni a tudást,
és remélem, hogy ez sikerül is. Amire
nagyon büszke vagyok, hogy a fiamat
is sikerült megfertőzni a szakma szere-

Húzós volt a központi felvételi

lett megoldaniuk, ezzel tárgyanként
50-50 pontot szerezhettek.
A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok
a Nemzeti alaptanterv alapján állítják
össze a feladatsorokat. Munkájukban
alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő
tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is
számolnak, hogy az egyes iskolákban
a tananyag feldolgozása nem egyforma
ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban

az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek. Az
írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja
az eredményes középiskolai tanuláshoz
szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért
egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók
írhatnak, akik az előző írásbelin alapos
ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli
vizsgát.
Országos jelentkezési adatok. A
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények száma összesen: 420
(535 vizsgahelyszínen)
• 9. évfolyamra történő beiskolázás
központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező intézmények száma: 401 (az
ilyen intézmények kb. 62%-a)
• Központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező 6 évfolyamos gimnáziumok
száma: 85 (az ilyen tanulmányi területet (is) meghirdető gimnáziumok
kb. 67%-a)
• Központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező 8 évfolyamos gimnáziumok
száma: 59 (az ilyen tanulmányi terü-

letet (is) meghirdető gimnáziumok
kb. 71%-a)
A 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére a jelentkezők száma mintegy
55000 tanuló a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin közel 9600, a 8 évfolyamos gimnáziumi írásbelin közel 6000
diák vett részt.
A kiértékelt feladatlapok megtekintése. A központi írásbeli vizsgát
szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint
az írásbeli vizsga megkezdése előtt a
vizsga helyszínén tájékoztatta arról,
hogy hol és mikor tekinthetik meg az
iskola által kiértékelt dolgozataikat, és
tájékoztatást adott az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.
A felvételi vizsgák eredményeinek
közzététele. Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az
Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga
részletes eredményeit tartalmazó, az
iskola körbélyegzőjének lenyomatával,
valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített
értékelő lapon, a tanév rendjében meghatározottak szerint február 7-éig –
közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.

tetével. Ugyanilyen alázattal, elszántsággal dolgozik, mint én az ő korában,
csak sajnos ő mindezt Németországban
műveli a feleségével együtt, aki felszolgáló.
Otthon is ön a konyhafőnök?
Csak én főzök, nekem a szakácskodás a munkám és egyben a hobbim
is. Öröm a családom számára alkotni,
mert mindenki ínyenc, és el is várják a
különlegességeket. A lányom és a vejem
szintén megfordult a vendéglátásban és
szállodaiparban, de több felől érinti a
családot a vendéglátás. Már az öt és fél
éves unokám is érdeklődő a témában.
A családi rendezvényeken szívesen segédkezik, és hál’ istennek mindent
megeszik. Kedvence a juhtúrós sztrapacska és a fahéjas almás palacsinta.
Van olyan étel, amit ön nem szeret?
Mindenevő vagyok, a spenót a
kedvencem. Imádom a leveseket, főzelékeket, tengeri herkentyűket, halakat. Sikerült több olyan helyre eljutni
a világban, ahol különleges ételeket
kóstolhattam. Például Dél-Afrikában a
struccfarmon a strucchúst, vagy Hongkongban a tengeri csemegéket. Egyébként azt szoktam mondani, hogy minden ételt meg kell kóstolni.
Talán ezt a tanácsot többen megfogadják az interjú olvasása után, hiszen
mint megtudtuk, egy jó étel összehozza a
családot, és új távlatokat nyit a kultúrák,
ízek világában.
A Lehel Vezér Gimnáziumban február 25-én, pénteken 8 és 16 óra között
lesz lehetőség betekinteni a kijavított és
értékelt feladatlapokba. Az értékelésre
vonatkozó esetleges észrevételeiket január 28-án 08 órától 16 óráig tehetik
meg az iskolában. Az ideiglenes felvételi jegyzéket oktatási azonosító szám/
jelige alapján március 18-án 14 órakor
hozzák nyilvánosságra. Ugyanebben az
időben ez az iskola honlapján is megtalálható lesz.
A Szent István Sport iskola és
Gimnázium február 24-én, csütörtökön ad lehetőséget megtekinteni a
kiértékelt feladatlapokat. Észrevételt
másnap 8 és 16 óra között nyújthatnak be. Szóbeli meghallgatás angol
nyelvből február 25-én lesz, a fizikai
képesség-felmérés vizsgálatra február
27-én kerül sor az adott osztályba jelentkezőknek. Az iskola április 30-ig
küldi meg a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.
A Liska József Katolikus Középiskolába jelentkezőknek sikeres írásbeli vizsga alapján a szóbeli elbeszélgetés előzetes
értesítés alapján, február végén, március
elején zajlik a szülőkkel együtt.
A középfokú felvételi eljárásban a
felvételi lapok (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) kitöltését főszabályként a
jelentkező általános iskolája végzi.

4. oldal

 folytatás az 1. oldalról
• Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap: 20 mFt + 10 mFt: útburkolat, gyalogos feljáró szintbehozása,
intézményi fejlesztések, építési pótmunkák, fűtéshez szelepcsere, villamos
mérőhely kialakítás, gázmérőhely kialakítás, épület felújítások,
• Körzeti fejlesztési keret: 60 mFt: közvilágítás-sűrítés, járdaépítés, csapadékvíz-, szennyvízelvezetés, játszótérépítés-, felújítás, fásítás, útjelző táblák,
• Társasházhomlokzat-felújítási pályázati keret: 5 mFt.
• Bizottságot érintő pályázatok kiírásáról, elbírálásáról (EFOP, TOP, egyebek).
• A bizottság széles körben foglalkozott képviselő-testületi anyagok véleményezésével, melyek témáinál nem
mindig fogalmazott meg egyöntetű álláspontot, volt néha egyéni vélemény,
aminek természetesen helye van a demokratikus működés területén.
• A bizottságnak a 2018-as évi városi
költségvetésben induláskor 140 millió forint kerete volt, mely az év során
még 20 millió forinttal lett megemel-

Tamás Zoltán – elnök
ve. Ezen keretek felett átruházott hatáskörben önállóan rendelkezhetett és
dönthetett a bizottságunk, természetesen ezekről a döntésekről a képviselő-testületi üléseken maradéktalanul
beszámoltunk. 20 millió Ft a pályázat
előkészítési és tervezési keret, egyéb
infrastruktúra keret 35 millió Ft, önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap 25 millió Ft, körzeti fejlesztési
keret 60 millió Ft, társasházhomlokzat-felújítási pályázati keret 5 millió Ft.
2018-as esztendő legnagyobb
sikere is (2017-hez hasonlóan)
szerintem a megnyert pályázatok sikeres előkészítése és részbeni lebonyolítása
volt, melyet remélem, 2019-ben eredményesen tudunk folytatni. Természetesen
a kisebb körzeti megvalósult felújítások
legalább ilyen fontosak voltak – főleg az
ott lakó polgároknak és a választott körzeti képviselőiknek is.
A TOP-os és EFOP-os pályázatok
mellett az önkormányzat 2018. évi sajáterős beruházásainak megvalósítása
is folyamatban van, vagy már egy része
teljesült. Többek között a Gróf Apponyi
Albert általános iskola, és a Bercsényi úti
általános iskola épületének energetikai
korszerűsítése is befejeződött, melyekhez
több mint 300 millió forintot nyert az
önkormányzat TOP-os pályázaton. Befejeződött a Kerékpárosbarát Fejlesztések
Jászberényben projekt, magyarul több
kilométernyi új kerékpárutat építettünk
nagyrészt pályázati pénzből. Sikeresen fel
lett újítva a Kígyó utcai műemlék épület,
melyet úgy gondolom, mindenkinek érdemes megtekintenie. A Gézengúz óvoda
felújítása, a Magyar utca közművesítése
a jövőre nézve is fontos megvalósítandó
feladatok voltak 2018-ban.
A bizottságunk remélem ismételten nyugodt légkörben hozza meg
döntéseit, melyek során mindenki kifejtheti önálló véleményét, tehet javaslatot
jobbító szándékkal. A bizottsági ülések
szerintem azok a fórumok, ahol még a
testületi és bizottsági munkaanyagok
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tartalma változhat a tárgyalások során a
többség akaratának megfelelően.
A bizottsági munka remélem 2019ben is a munkaterv szerint történik, de
természetesen az élet felülírhat dolgokat, melyek miatt lehet, hogy módosítani kell napirendeket, időpontokat, de
eddig is rugalmasan kezelték a tagjaink
ezeket a témákat.
Jelen pillanatban is aktívan részt veszünk az alakuló 2019-es városi költségvetés kialakításában. Bízom abban, hogy
a 2019-es költségvetési évben sem csökkennek az új büdzsében a bizottsági és a
képviselői keretek. 2019, úgy gondolom
– és remélem is –, a város szempontjából
a pályázatok befejezésének az éve lesz, és
az év során a megvalósításban is aktívan
részt vehetünk majd a város fejlődése érdekében. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbak ezek közül: a piac és környékének a renoválása; a buszpályaudvar és
környékének a felújítása; az új vagy meglévő ipari létesítményeink útjainak feltárása; az új hat csoportos városi bölcsőde
kialakításának és udvarának befejezése;
turizmusfejlesztés Jászberény és Jászdózsa
összefogásával; a Malom Konferencia és
Rendezvényközpont fejlesztése; Zöld város kialakítása; önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése az SZMSZC
Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskola épületében és új iskolaépület
felépítése; Szivárvány óvoda átalakítása,
korszerűsítése; a piactér infrastrukturális
fejlesztése. Ezek mellett útfelújítások, járdaépítések, csapadék, ivóvíz és szennyvíz
elvezetési problémák megoldása mind
fontos, előttünk álló megvalósítandó feladatok.
Tehát bőven lesz munkája az elkövetkező évben és években is a bizottságnak
és a képviselőknek is, akik aktívan tenni
szeretnének a város fejlődése érdekében.
VÁROSÜZEMELTETÉSI
BIZOTTSÁG

1.

A városüzemeltetési feladatok átölelik a hétköznapjainkat, mindennapi életünket, meghatározóak és
fontosak egy település életében. Az e területen végzendő lelkiismeretes munka
elégedettséggel és jó érzéssel tölt el bennünket, a hiányosságok, hanyagságok
viszont bosszantóak. Többek között erre,
az alapvetően kooperációs feladatra jött
létre a Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága is.
A kiegyensúlyozott működés érdekében aktívan közreműködünk az önkormányzat üzemeltetési feladatkörébe
tartozó döntések előkészítésében, elsősorban az e feladatokkal megbízott cégünk,
a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-vel. Természetesen összehangoljuk, és döntéseket is
hozunk a lakosság által jelzett gondok,
problémák orvoslására is, erre elkülönített összeg áll a bizottság rendelkezésére a
költségvetésen belül.
Kiemelten foglalkozunk a közvilágítással, a járdák és utak állapotával,
tisztaságával, különféle közterületi
problémákkal, parkfenntartással, zöldterületek, játszóterek létesítésével és
gondozásával. Részt veszünk a fenntartással és kezeléssel kapcsolatos döntések
előkészítésében, vagy éppen együttműködünk a településfejlesztési koncepció
és településrendezési tervek előkészítése
során a városi főépítésszel.
2018-ban is az éves munkaterv
szerint üléseztünk, és hoztunk érdemi
döntéseket – sokszor átruházott hatáskörünkben eljárva –, vagy éppen véleményeztük a képviselő-testület döntéseihez
szükséges szakmai anyagokat.
A bizottsági munkát a konstruktív
hozzáállás, a településért komoly felelősséget érző tevékenység és morál jellemzi
továbbra is. A megalapozott munkához,
a határozatokhoz szükséges szakmai előkészítéseket az elmúlt évben is megkap-
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keretek felosztásáról. Ez évben először a
kulturális szervezetek/csoportok támogatását a Kulturális Konzorcium javaslatát
maradéktalanul elfogadva ítéltük oda. A
civil keretnél szokásosan kértük külső,
gyakorló szakemberek véleményét. A
sportkeretet most is két részletben – első
és második félévire bontva –, biztosítottuk a pályázóknak. A rászoruló tanulók
nyári táboroztatása is sikeres volt. Mindösszesen 138 szervezetet, illetve rendezvényt támogattunk.
Ismét elfogadta a testület a sportkoncepció teljesüléséről szóló éves
beszámolónkat. A kiemelt sportegyesületek hároméves szerződés alapján történő
finanszírozásáról és annak eredményeiről szóló tájékoztatónkat úgyszintén.
Az ebben foglalt – szerintem merész
vállalásokat –, a testületünk mindvégig
teljesítette. A kiemelt egyesületekhez három összekötő személyt bizottságunk is
„adott”. Idén viszont célszerű mérlegelni
– a közelgő önkormányzati választások
miatt –, egy újabb középtávú megállapodás idei megkötését. A diákolimpikonok
decemberi, városi kitüntető ünnepségén
kitörő örömmel fogadták a fiatalok, hogy

2.
Ferencvári Csaba – elnök
tuk a hivatal irodáitól.
A JVV Zrt.-vel 2018-ban is kiegyensúlyozott és jó színvonalú közös
munkát sikerült végeznünk.
A mindennapi elvárásoknak
való megfelelés, a folyamatosság
és a szolgáltatások kiegyensúlyozott, jó
színvonalon tartása a mi fokmérőnk,
amit természetesen a lakosság „osztályoz”. Úgy gondolom, hogy az időközi
minősítéseket leszűrhetjük a rendszeres
lakossági fórumokon, melyek a lakossági véleményformálások fontos helyszínei. A végső megítéltetés területe
pedig az őszi választások lehet.
Tavaly is jelentős összeggel gazdálkodhattunk, ami természetesen komoly feladatot és felelősséget jelentett
számunkra. Jelentős tételt fordíthattunk környezetvédelmi feladatokra,
fásításra, illetve zöldterület-kezelési támogatásokra.
Komolyan foglalkoztunk a lokális csapadékvíz-elvezetési gondokkal,
utakkal, járdákkal és fontos közterületi problémákkal. Ezeket az idén is kiemelten fogjuk kezelni.
A bizottsági céltartalékba utalt összegek teljes egészében felhasználásra kerültek, a köz javát szolgálva hasznosultak.
A vállalásokat – ha képletesen
tehetek ilyet –, a működési szabályzatunk alapján fogalmazzuk meg,
melynek megnyilvánulási formája a
kiegyensúlyozott, hatékony, lakossági
igényeket kielégítő érdemi munka. Úgy
vélem, bizottságunk a tőle elvárt feladatoknak megfelelt, és a megbízatásunk
hátra lévő hónapjaiban is ezt fogjuk tenni.
Városunk 2019. évi költségvetési
koncepciója elkészült, a decemberi ülésünkön fogadta el a képviselő-testület.
Várhatóan februárban a végleges költségvetésünket is megalkotjuk. A megfogalmazott tervek ismeretében derűlátó
vagyok, és biztos abban, hogy a Városüzemeltetési Bizottsághoz rendelt feladatokra kellő forrásunk lesz, alapvetően
biztosítva a lakosság által is elvárt, elfogadott szinten tartást, vagy éppen javulást.
Továbbra is eredményes munkát, együttműködést remélünk és várunk el a városüzemeltető cégünktől, biztosítva részükre
az ehhez szükséges anyagi feltételeket.
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A múlt évben is teljesítettük a
képviselő-testület SZMSZ-ében
ránk bízott és munkatervében előre meghatározott, valamint az év közben felmerült feladatainkat. Működési körünkbe
tartoznak bizonyos egészségügyi, kulturális, oktatási, sport és szociális témák,
valamint a civil szervezetek figyelemmel
kísérése is. Néhány éve állami fenntartásba kerültek az önkormányzati iskolák és
a kórház, de maradt még sok feladatunk
így is. Óvoda, bölcsőde, egészségügyi
szolgálatok stb. Tavaly 29 ülést tartottunk – ebből 15 nyílt és 14 zárt –, ahol
összesen 275 határozatot hoztunk.
Jelentős pénzügyi támogatásokról is
döntöttünk. A sport- (18MFt), kulturális- (7,5MFt), civil- (7,5MFt) és táboroztató szervezetek részére kiírt (2MFt) pályázataink nyomán döntöttünk az egyes

kulturális területen ugyanis jelentős külső, CLLD források is bevonhatók lesznek, amelyekről nem a HEB dönt.
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI
BIZOTTSÁG

1.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018-ban tizenegy ülésen kilencvennégy határozatot hozott.
A Bizottság 2018. évi munkatervében
vállalt feladatokat elvégezte, valamint az
SZMSZ-ben rögzített feladatait ellátta.
Jellemző a Bizottságra, hogy az előírt feladatain túl is megtárgyal olyan
anyagokat, előterjesztéseket, melyek
eredetileg nem voltak számára tárgyalásra kijelölve. Ez persze csak akkor volt
lehetséges, ha külső – elsősorban polgármesteri – utasításra a bizottság fideszes
tagjai le nem veszik az elnök által napirendre venni javasolt témákat.
Figyelemmel kísértük, negyedéves
rendszerességgel áttekintettük a város
általános- és céltartalékának alakulását.
A céltartalékok a többi bizottság döntési körébe rendelt pénzügyi források,
amelyek felhasználásáról a bizottságok
saját hatáskörben döntenek. Megvitattuk a költségvetés előkészítésének, majd
készítésének és elfogadásának legfontosabb kérdéseit.
Az elmúlt évekhez hasonlóan sikerült megőrizni a bizottság azon
jellegét, hogy az üléseken a napirendi
pontokat alaposan, minden összefüggésében megtárgyalja. Ez persze azt is
jelenti, hogy az ülések nem csupán formális összejövetelek voltak, melyek aztán
rövid idő múlva a szükséges szavazások
után véget is értek, hanem olykor egyegy témára bizony hosszabb időt szántunk, alaposan megvitattuk, konstruktív
megbeszélések formájában. A többség
által megszavazott döntések sokszor nem
tükrözték a tényekből és a vitából kialakított optimális megoldást. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére a vita hasznos,
mert csak így lehet a problémákra érdemi válaszokat adni. Nem csökkent azon
előterjesztések száma, amelyet az „utolsó
pillanatban” kapunk meg, ezért nincs idő
ezekre alaposan felkészülni. Ez a vezetők
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Nagy András – elnök
már nem csak a diákolimpiák, hanem az
országos, vagy nemzetközi bajnokságok
dobogósait is jutalmaztuk az edzőikkel/
testnevelőikkel együtt. A HEB tagjai
– köztük ketten munkacsoport vezetőként is –, segítették a helyi esélyegyenlőségi program elmúlt öt évi megvalósítását. Az „Idősek munkacsoport” komoly
és hasznos felmérést végzett a helyi érintettek körében.
Örvendetes, hogy az „izmosodó”
városi Ifjúsági Önkormányzat egyre önállóbb. Jó kapcsolatunk révén már ők
szervezték a hagyományos, városi Gyermekek Karácsonya ünnepségünk műsorát is. Két HEB tagunk a nem régen
alapított városi önkormányzati Ifjúsági
Munkacsoport munkájában is részt vesz.
A munkacsoport aktivitásának köszönhetően már a helyi fiatalok helyzetéről,
elképzeléseiről végeztek is egy hasznos
kérdőíves vizsgálatot. Jó látni, hogy az
általunk korábban javasolt rendelet módosítások továbbra is hasznosak, kedvezőek a lakosoknak. Gondolok itt az
újszülöttek életkezdési támogatására, az
önkormányzati védőoltás programra, a
Bursa Hungarica Felsőfokú Tanulmányi
Ösztöndíj Program részvételi feltételeinek javítására. Ezek is mind Jászberény
lakossága számának növelését célozzák.
Bizottságunk tevékenysége igen
széleskörű. Ezért továbbra is kiemelten fontos, hogy a „hozzánk tartozó” intézményekkel, egyesületekkel,
körökkel továbbra is jó kommunikációs,
sőt jó munkakapcsolatot tartsunk. Ehhez
elengedhetetlenül fontos a folyamatos tájékozódásunk, és a rendezvényeiken való
részvételünk. Nagy csapás volt a HEB
számára is a példás aktivitású Keresztesi János tagtársunk szomorú halála. De
biztató, hogy igen aktívan és felelősen
kezdte nálunk a munkáját dr. Sebők Balázs, az új külsős tagunk. Tovább akarjuk
a pénzügyi döntéseinket „társadalmasítani”. Így a kulturális szervezetek, csoportok működési támogatása odaítélésénél is
számítunk a konzorcium javaslataira. A
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Balogh Béla – elnök
döntési hiányosságait mutatja. Problémának tartom azt is, hogy nincs saját,
főállású belső ellenőr a hivatalban.
A bizottság munkaterve – hasonlóan a képviselő-testülethez –,
csak 2019 szeptemberéig szól. Ez idő
alatt – hasonlóan az elmúlt évekhez –,
szeretnénk elvégezni a munkatervben
vállalt feladatainkat. A hátralévő időszak
cikluszáró is az önkormányzat és így a
bizottság életében, ezért a még le nem
zárt önkormányzati és bizottsági ügyeket is szeretnénk megvitatni, lezárni.
Megvitatjuk az önkormányzat pénzügyeket – és a bizottságot – érintő döntéseit, és megvizsgájuk, hogy az ígéretek
hogyan, milyen mértékben teljesültek,
vagy netán nem teljesültek. Értékeljük
majd a bizottság ebben a ciklusban végzett munkáját is.
Ezek fontos és tanulságos kiindulási
alapjai lehetnek az őszi választások után
megalakuló testületnek és bizottságainak.
folytatás az 5. oldalon 
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 folytatás a 4. oldalról
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI
BIZOTTSÁG
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5. oldal

Hetven év hűség

1.

Kijelenthetjük, hogy az SZMSZben rögzített feladatainknak teljes
mértékben eleget tettünk, emellett természetesen több izgalmas „probléma” is
a bizottság elé került, és az adott helyzetben a legjobb tudásunk szerint igyekeztük meghozni döntéseinket. Több
esetben döntöttünk vagyontárgyak átminősítéséről, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek hasznosításáról, de folyamatosan véleményeztük a hatáskörünkbe tartozó előterjesztéseket is a képviselő-testület ülése előtt. Egy-két rendkívüli ülés
kivételével az előre tervezett munkaterv
szerint tudtunk a bizottsági munkával
haladni, ami jól mutatja, hogy a közös
munka – az elmúlt évekhez hasonlóan –,
hatékonyan működik.
A „legnagyobb siker” kiemelése
mindig erősen szubjektív dolog.
Ha egy bizottság hatékonyan működik, támogatást nyújt a testületi döntésekhez, a bizottsági ülések előremutató
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A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara,
a Földművelésügyi Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:

2019. január 26. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett).
Fajták: mucsu, golden, starking, jonagold, idared.
Ezen alkalommal almalé vásárlására is lesz lehetőség.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Göblyös Gábor és neje, Göblyös Gáborné 70. házassági évfordulójukat ünnepelték a közelmúltban. Ezen a jeles alkalmon gyermekeik, két menyük, öt
unokájuk, és kilenc dédunokájuk köszöntötte őket. További jó egészséget és
örömöt kívánunk!

Vágyak helyett tettek

dő fog ráerősíteni, csak mernünk kell
lépni – hangsúlyozta az előadó.
A lépésekhez az esztendő hónapjain gondolatban végigjárva mutatott
irányokat. Elárulta, hogy a tavasz lesz a
legalkalmasabb időszak a jogi ügyek elintézésére, a barátságok megerősítésére,
a szülő-gyermek kapcsolatok rendbetételére. Nyáron a megbocsájtásnak, az
anyagi ügyek rendezésének van a leg-

jobb ideje. Aki házasodni szeretne, nyáron tegye a hosszú, boldog kapcsolat reményében! Az ősz az elengedés, a javuló
szülő-gyermek kapcsolatok ideje. Jó hír
a szingliknek, hogy ezekben a hónapokban nagy eséllyel párra találhatnak. Az
év vége remek lesz. Növekszik az igény a
figyelemre, a szociális-társadalmi jobbulásra. Érdemes elmélyedni a vallásban, a
spiritualitásban. Mindent összevetve, az
Uránusz hol előre. hol hátra megy, ami
nekünk valamiért jó.
Az asztrológiai jóslatok után a Tarot
képek elemzése is hasonló jövőt vetített
előre erre az évre. A numerológia szerint
vizsgálódva az év a nőknek kedvez jobban, de a férfiaknak sincs okuk aggodalomra, mert a 2020 viszont az övéké lesz.
Szatmári Nóra azt javasolja, idén
kezdjünk valami újba. Ha kell, kockáztassunk, váltsunk munkahelyet, tanuljunk, tanítsunk. Nyugodtan hagyjuk el a
járt utat a járatlanért. Merjük bátran hangoztatni a véleményünket. Engedjük el a
felesleget, a poros dolgainkat, így több
energia jut az új felépítésére, a tervek,
ötletek megvalósítására. Az előadó szerint
nagyon ajánlott lottót venni az idén.
A növekedés Szatmári Nóra számára
máris megvalósult, hiszen naponta frissülő blogjának nézettsége ugrásszerűen
megnövekedett, ezenkívül a kalendáriuma is jól fogy. Az írás mellett rendszeresen tart előadásokat, kiscsoportos
találkozókat, amelyekre itt is volt lehetőség jelentkezni. A pozitív energiák
bevonzását az általa fűzött karkötők
megvásárlásával lehet növelni, a bizonytalankodókat a szintén a keze munkája
alól kikerülő inga igazíthatja útba. Aki
mindezekre nem ruház be a növekedésben bízva, legalább abban a tekintetben
fogadja meg Szatmári Nóra tanácsait,
hogy vesz egy lottószelvényt!

Lakossági fórum

Jászberényi telephelyre

Január 29-én, kedden 17 órakor

C+E kategóriás
jogosítvánnyal

Az Egészség és Életmód sorozat idei
első előadásán Szatmári Nóra asztrológus, életvezetési tanácsadó egész
évre vonatkozó útmutatásait hallgatták meg az érdeklődők 17-én, csütörtök este a Déryné Rendezvényházban.
Kárpáti Márta

Balog Donát – elnök
közös gondolkodással – akár vitákkal
– zajlanak, akkor ezeket mind-mind
sikernek könyvelhetjük el. Továbbra is
úgy gondolom, hogy döntéseink java
része nem az adott évre lesz hatással,
hanem évekkel később fogjuk látni,
hogy az adott döntés milyen irányba
terelte a városi életet. Bízom benne,
hogy évek múlva is úgy fogjuk értékelni, hogy jó döntéseket hoztunk.
Az elmúlt évben jelent meg először a
bizottsági keretek között a mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások támogatása,
itt szükség volt egy teljesen új pályázati
forma létrehozására, ami nagyon szép
feladata volt a bizottságnak. Több formális és informális ülésen foglalkoztunk
a témával és végül sikerült kialakítani egy
elég jó feltételrendszert. Természetesen a
tavalyi tapasztalatok birtokában ezt újra
meg fogjuk tárgyalni, és ahol kell, megtesszük a szükséges változtatásokat.
Minden év elején kiemelkedő
fontosságú az adott évi költségvetés megtervezése, kialakítása, és ebben
természetesen a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak is aktív szerepet kell
vállalni. A költségvetés elfogadása után
koncentrálhatunk a többi feladatunkra.
Bízom abban, hogy a különböző bizottsági kereteink lehetőség szerint emelkedni fognak, de legalábbis a 2018-as
évhez képest nem fognak csökkenni.
Arra számítok, hogy a már említett mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások
támogatási kerete idén is megmarad,
és így idén is tudunk tenni az ökológiai
gazdálkodás népszerűsítéséért, mert „a
földet nem apáinktól örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön”.
Fontos, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek idén is stabil anyagi háttérrel tudjanak működni úgy, hogy közben
a feladataikat is a lehető legjobban látják
el. Most is vannak már megnyert pályázataink, vagy olyanok, amelyekről még
várjuk a pozitív döntést, és ezek is az idei
költségvetést terhelik, illetve a megvalósításuk is erre az évre ad feladatokat.

3.

Szatmári Nóra szerint 2019. a
növekedés éve. A csillagok állása és a
numerológia azt mutatja, hogy ez az
időszak a legmegfelelőbb a változtatásokra, a kockázatok megtételére. Amit
az agyunk fantáziaszinten leképez, azt
képesek vagyunk fizikailag is megvalósítani. A fenti tézisre a 2019-es eszten-

a Polgármesteri Hivatal nagytermébe

lakossági fórumra várja
Szabó Tamás polgármester
a város polgárait.
A fórumon tájékoztatás hangzik el
Jászberény településrendezési
tervének módosításáról.
A véleményezési anyaggal kapcsolatban
bárki javaslatokat, észrevételeket tehet
február 6-ig írásban
Alvári Csaba főépítésznél
(Polgármesteri Hivatal, Jászberény,
Lehel vezér tér 18. illetve az alvari.
csaba@jaszbereny.hu e-mail címen).
A véleményezési dokumentáció
elérhető a város honlapján a város/
városfejlesztési dokumentumok/3.
rendezési terv/3.1 Véleményezési
dokumentáció címen.

gépkocsivezetőt,
valamint

nehézgépkezelői

(gumikerekes kotró -1212)

jogosítvánnyal

munkavállalót
keresünk.
Érdeklődni:

+36-20/206-8588-as
telefonszámon.

Termelői méz
● propolisz ● virágpor
● méhpempő

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

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
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Mennyei hegyek között
Magas hágókon át vezetett az utunk
Barna Béla túravezető, geográfus és
szakíró közreműködésével a soron
következő bakancslista előadáson. A
magát csak Csámborgóként emlegető
„kalandozó” Belső-Ázsia turistáktól
mentes övezeteiről hozott nekünk látványos fotográfiákat.
kazsimér
„Olyan vagyok, mint a moszat, mindenhol jól érzem magam.” – kezdte meg
jó hangulatú vetítését a főállású túráztató, aki a városi felvételeket átugorva
hamar bedobta közönségét a mélyvízbe,
vagyis inkább a száraz hegyvidéki sivatagok végeláthatatlan pusztaságába.
A több száz kilométeres virtuális
utunk során festői állomásokat érintettünk. Havas hágókat, kietlen tibeti
területeket, agyagpalotákat, monszun
áztatta völgyeket, sőt a tien-sani nomád
közösségek jaktrágyával befűtött jurta
hajlékaiba is beleshettünk.
Kirgizisztánt és Kazahsztánt mint a
kulturális és politikai sokszínűség legkiválóbb példáit ismerhettük meg, ahol a
buddhista muzulmán mecset ugyanúgy
megfér, mint a Putyinról elnevezett
hegycsúcs, vagy a sztyeppei Dubaj hangulatát idéző üvegtornyok.
Ám a legemlékezetesebb pillanatok
mégis azokból a történetekből kerültek ki, amikor a fotók szereplői egy
keskeny kis patakot használtak fürdőszoba gyanánt, fintorgó arccal néztek a
kumisszal töltött poharak aljára, vagy
útban a Dalai Láma születésnapjára
még diskuráltak egyet Petőfi szabadságot éltető verseiről a magyar költőt jól
ismerő kirgiz öregemberrel.
Mielőtt azonban azt hinnénk, hogy
Belső-Ázsia hegyvidéke, a Nyugat-Tibetnek is nevezett Ladakh vagy a Mennyei
hegyek nem valók azoknak, akik alföldi

lankákhoz szoktak, pillantsunk egy kicsit
a vonulatok mögé. A hegyvidéki sivatagokban olvadó gleccserek táplálta tavak
terülnek el, a helyiek 4000 méteren is
mezőgazdaságot folytatnak, annak ellenére, hogy egy villámárvíz percek alatt
elmoshatja agyagvárosaikat. A viszontag-

ságos körülmények nem szegik kedvét
az itt élőknek. Híd helyett felvonóval
kelnek át a folyókon, a buddhisták muzulmán barátaikat is meghívják a nomád
fesztiválokra, a rézművesség és a szőnyegszövés sem jelent gondot számukra,
ha abból biztosíthatják megélhetésüket.
Ahogy Barna Béla izgalmas előadását
hallgattuk, egyre kevésbé lepődtünk
meg azon a tényen, hogy Kőrösi Csoma
Sándor a mínusz fokokkal dacolva is kitartott döntése mellett, miszerint megalkotja a tibeti-angol nyelvtant.
A kínai határhoz közeledve aztán
visszarántott bennünket a mai kor technikája. Az előadó idegen területet érzékelő bérelt autója Kazahsztán felé fordult,
majd a távolban felderengtek Almati
város négysávos sztrádái, magasba törő,
csillogó palotái. Amennyire idegennek
és félelmetesnek tűnt először a természet
végtelen hatalma, annyira nehéz volt aztán kiszakadni a nyugalmat árasztó, emberek nyomát alig viselő bércek öleléséből. A beszámolótól a Tien-San mennyei
hegyeinek fotójával búcsúztunk.

Itt az influenza Roma zene nemcsak romáknak
szezon
Január első hetéhez képest jelentősen növekedett az influenzás megbetegedések száma térségünkben. Az
aktuális helyzetről a Jász-NagykunSzolnok megyei Kormányhivatal
adott tájékoztatást lapunknak.

Baráth Károly fényképészmester képriportja

A Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területére vonatkozóan százezer lakosra
számított megbetegedések száma január
első hetében 106 volt, második hetében
pedig duplájára nőtt a betegek száma.
Ezekhez az adatokhoz képest a múlt hét
358 beteggel rekordot döntött.
A beküldött mintákból egy esetben Influenza A vírust mutatott ki a
Nemzeti Népegészségügyi Központ
laboratóriuma. Az egyre terjedő influenzára való tekintettel a Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház főigazgatója
teljes körű látogatási tilalmat rendelt
el január 17-től.
A betegség megelőzésének leghatékonyabb eszköze a védőoltás, mel�lyel a súlyos, kórházi ellátást igénylő
megbetegedések és az influenza okozta
halálesetek megelőzhetőek. Beadatásával nemcsak magunkat, de a környezetünkben élőket is megvédhetjük,
vannak ugyanis olyanok, akik nem
olthatók, többek között a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők.
A fertőzés esélye tovább csökkenthető, ha elkerüljük a zsúfolt helyeket,
a betegekkel való közvetlen kontaktust, és betartjuk az általános személyi
higiénés szabályokat, különösen a gyakori kézmosást.

Az év második hétvégéjére, január
12-én szombat estére pótszilveszteri
Roma Sztárparádét hirdetett egy dunántúli rendezvényszervező csapat a
legnépszerűbb közösségi oldalon. Az
eseményre az Ifjúsági Házat sikerült
kibérelnie, ahol aztán hajnalig tartó
buli kerekedett.
demeter

A beharangozott fellépők számomra teljesen ismeretlenek voltak, az efféle
roma rétegzenét sem ismerem, de ha már
kikaptam feladatnak, részese lettem egy
mulatós pótszilveszternek.
Az éjszakába hajló kezdési időponttól folyamatosan gyülekezett a javarészt
romákból álló közönség, és elfoglalták
helyüket az asztaloknál, közülük többen
távolabbi településről is eljöttek egy jót
szórakozni. A színpadon már szólt a muzsika, Kozák László, a „nagy” Grófo énekelt, körülötte zenésztársai mindenféle
hangszereken forrósították a hangulatot.
Az énekes személyesen kis
Grófo édesapja, a buli bárónak volt kitől tanulnia.
Az élőzene minőségét
tekintve egészen mást kínált, személyesebb, em
berközelibb kapcsolatot
tar
tott a zenészek és a
hallgatóság között, amely
már önmagában is megalapozta a mulatós hangulatot. A tágas tánctéren is egyre többen ráztak
a roma folklórból kiinduló modern zenére.
Tizenegy táján érke-

zett Lejla, a Dani Familyből, aki saját
életéről, gondolatairól, érzéseiről énekelt. A közönség soraiból sokan ismerték
számait, amit harsányan együtt daloltak
vele. Az eseményről felvételt készített és
élő közvetítésben jelentkezett be a Dikh
Tv, a buli média támogatója. A fővárosban működő online gipsy csatorna szívén
viseli, népszerűsíti és beszámol a romás
programokról, így erről is.
Éjfél után, két nyitrai fiatal roma srác
lépett színpadra, Mamuko és Berci, akiket
láthatóan már nem először hallott a népes publikum. Videómegosztókon számtalan zenés klipjük elérhető, és rajongótáboruk is jelentős a műfajban. Szlovák
nyelven, dallamos nótákat énekeltek
cigányzenei gyökerekből kiindult, mai
korhoz igazított stílusban.
A pótszilveszter közönsége pompásan
szórakozott, a mikrofonállványon gyűlt a
félbehajtott lóvé, a zenekar minden kérést teljesített. Akkora buli kerekedett itt,
hogy hazafelé tántorogva aztán, a fal adta
a másikat…

Ajánló

2019. január 24.

Idill és bajkeverés
 folytatás az 1. oldalról
Nem egyértelműen vígjáték, hanem
bohózat, ami a drámai műnemnek egy
másik válfaja. Most jutottunk el odáig,
hogy megtaláltam azokat az arcokat,
azokat a karaktereket, akik vissza tudják adni azt, amit ki szerettem volna
hozni a darabból – avatott be a kulis�szatitkokba a rendező, majd hozzátette,
mi sem igazolja jobban az előrelépést,
mint amikor a nézők köreiből azzal
keresik meg, hogy a hideg rázta őket
egy-egy komolyabb hangvételű sort
követően.
Bár Vaszary rendkívül árnyalt szereplőket alkotott, valószínűleg eszünkbe sem jutott a két felvonás során, hogy
az őket megformáló emberek hétköznapjai nem a pódiumon telnek. A társulat tagjai úgy tűnt, könnyedén vették
az új irányzatból fakadó akadályokat,
összeszokottságuk lehetővé tette, hogy
biztonsággal valósítsák meg Kovács Béláné éveken át dédelgetett vágyát.
Vaszary János, a magyar színházi világ ünnepelt alakja remekül érzékeltette
az emberi kapcsolatokat, a különböző
egyéniségek tulajdonságait, így a humor
forrásaként – hogy levegye szereplőiről
a terhet –, inkább a helyzetből adódó
komikumot tette meg. A kétértelmű szituációkból adódó humoros pillanatok
ellenben remekül működtek, amihez
a színtér változatossága is hozzájárult.
Ahogy azt a nosztalgikus, tengerparti
légkört idéző díszlet is mutatta, a ’30-as

évek Velencéjébe csöppentünk.
Nyár van, napsütés, mi sem lehet
jobb alkalom arra, hogy a fiatal magyar
bankár eljegyezze tehetős családból szár-

mazó menyasszonyát, Hedviget, és ezzel
nyélbe üsse az év üzletét az ara dúsgazdag édesapjával. Ám az idilli állapotot
megzavarja egy vörös bajkeverő, aki fenekestől felforgatja a szépreményű bankár életét. Félixből hamar szerencsétlen
áldozat lesz, pontosabban hóhányó,
ugyanis senki sem hisz ártatlanságában,
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Programajánló
● Csillagászati előadás
Január 25., péntek 17 óra, Burokban született emberiség címmel,
csillagászati előadás lesz a Városi
Könyvtár kamaratermében. A Jászcsillagászok Baráti Köre vendége
Ferencz Orsolya űrkutatási kormánybiztos. Vetített képes előadásán
bemutatja Földünk működését az
űrkutatás eredményein keresztül.
● Jász Kolbásztöltő Fesztivál
Január 26., szombat 8 óra Jász Kolbásztöltő Fesztivál, már harmadik
alkalommal, ezúttal a helyszín Jászberény, 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 óra megnyitó és a töltés kezdete,
15 óra eredményhirdetés, 16 óra
Retró buli - Wedding Disco és Petró,
22 óra Dupla Kávé koncert, 23.30
Kőnig remember - Dj Dragon S.
● A hónap meséje sorozat
Január 26., szombat 9.30 A hónap
meséje sorozatban A félig nyúzott
bakkecske történetét ismerhetik meg
élőszavas, élményszerűen előadott
mesemondással kicsik és nagyok a
Jászsági Népmesepontban. Az elhangzó meséhez kapcsolódó közös
dalolás, körtánc és kézműves foglalkozás is színesíti a programot.
● V. Berva Whisky Show
Január 26., szombat 15 óra V.

Berva Whisky Show a Berva Sörözőben, ahol két komoly témát
érintenek whisky-fronton. Egyik
a méltatlanul keveset emlegetett
indiai whiskygyártás, amely 2018ban óriási áttörést ért el. A másik,
egy régi álom megvalósulása, a Lost
Distillery termékpaletta bemutatása.
Lesz egy komoly újdonság: sok új és
finom whisky mellett bemutatnak
jelentős számú más prémium párlatot is, rumokat, gineket, agavé párlatokat. Így aztán az eddigi legkomplexebb párlat-élmény részesei lehetnek
a whiskyrajongók.
● Eric Clapton tribute band a Riverben
Február 1., péntek 21 óra a River
bisztró megkezdi a koncertsorozatát. Az első előadáson az EC70 Eric
Clapton tribute band lesz hallható.
A Clapton legnagyobb zenéit megszólaltató banda tagjai mind kiváló muzsikusok. Tóth János Rudolf
(ének, gitár), Fekete Jenő (ének, gitár), Petendi Tamás (gitár), Kőmíves
„stone” András (gitár), Nagy Szabolcs (billentyűk), Pengő Csaba
(basszusgitár), Mezőfi „fifi” István
(dobok).
● Super Bowl LIII élő NFL közvetítés
Február 3., vasárnap 23 óra Super
Bowl LIII, élő NFL közvetítés, az
amerikai futball döntője idén is megtekinthető a Lehel Film - Színházban. A címvédő biztosan nem lesz
ott Atlantában. Lehet csatlakozni a
jászberényi Wolverines csapatához,
akik szintén itt nézik meg a mérkőzést a város legnagyobb kivetítőjén,
a 9 méter képátlójú mozivásznon.
Kick off 0:30-kor!

Álmok szigetén
így a frigynek is befellegzett.
A darab során kialakuló félreértések, hazugságok és átverések mögött
azonban érthetőbb okok húzódnak a
szokásos tréfálkozásnál. Az üzlet végül nem köttetik meg, a turpisságok
kiderülnek, Hedvig is boldogságra lel,
és Félixhez hasonlóan rosszakarója,
a vörös bestia sem marad társ nélkül.
A műfaji változtatás ellenére a befejezés a jól bevált stratégia szerint alakult, így természetesen végül minden
jóra fordult. A darabot legközelebb a
jászfelsőszentgyörgyi közönség láthatja
a színkör előadásában.

Egyedi stílusú keleti pólus
A Törökszentmiklósról érkezett East
Pole zenekar műsorát hallgathatta
meg a Klubkoncert közönsége január 18-án, pénteken este, a Lehel
Film-Színház galériáján.
duka
Élő zenét hallgatni jó! Társaságban lenni, így eltölteni egy estét, szórakozás, kikapcsolódás. Ezt kínálják a
Klubkoncertek, ahol megismerhetők
zenekarok, stílusok, előadók testközelből, „kis pénzért”.
Így volt ez az esztendő első ilyen

alkalmán is, ahol sokak számára eddig
ismeretlennek számító csapat, az East
Pole muzsikált. A megyénk közepéből
érkezett, hat férfiemberből álló formáció a hagyományosnak nevezhető instrumentumai mellett – gitár, basszusgitár, dob –, ott volt a tangóharmonika
is, ami az átlagostól eltérő felállásúvá
tette a bandát.
Dallamos pop, rockzenét játszottak, amivel szándékosan nem akarják
magukat valamilyen meghatározott
kategóriába sorolni. Talán nem is lehet, hiszen nem volt címke egyik előadott szerzeményükön sem. Főleg

saját számokat nyomtak angol és magyar nyelven, de szóltak jól sikerült
feldolgozások is. Örökzöldek, U2,
Sting repertoárjából, valamint magyar
együttesektől dalok, sőt még líraian
megzenésített vers is elhangzott a szeretett hölgynek személyesen ajánlva.
A dalszövegek, ahogy a felkonferálásokból kiderült, a szerzők személyes
élményein, érzésein alapulnak, az ő
gondolataikat közvetítik. Alapvetően
egyik sem köthető magához a zenekarhoz, alkotóik által kerültek be annak
életébe. Ahányan vannak, annyiféle hatást, ízlést hoztak magukkal, és ebből
a sokféleségből gyúrták össze a nagy
egészet, egy különlegesnek mondható
stílust, amelyhez mindenki hozzátette
kicsit a saját világát.
A dalokat zeneileg közösen rakták
össze, és mivel mindenkinek egyéni
ízlése van, és más stílust szeret, ezek
egy-egy dalban ötvöződtek sokszor a
hangulat függvényében is. Ezért egyedi
az East Pole hangzása, különböző stílusokat ötvöző zenéjük sajátos ízekkel
volt spékelve, ahol a tangóharmonika
jó értelemben vett kakukktojás a hangzásviláguk tekintetében.
Kulturált, sok stílust ötvöző, egyéni hangvételű, telt hangzású zenéjükkel méltán vívták ki ezen a január esti
Klubkoncerten a közönség tetszését!

Író, édesanya, feleség, utazó – ezekkel
a szavakkal aposztrofálta magát Tomor
Anita a Városi Könyvtárban rendezett
író-olvasó találkozón csütörtök délután. A népszerű romantikus regények
íróját valamennyi oldaláról sikerült
megismerni előadása során.
szabó
2015-ben az Álmodtam már rólad
című írásával felkerült Tomor Anita neve
a könyvesboltok polcaira, azóta pedig
még négy regénnyel gazdagodott a repertoár. Az írói termékenység kevéssé meglepő annak tudatában, hogy Tomor Anita
nap mint nap 2-3 regény ötlettel rukkol
elő legnagyobb kritikusának, a férjének.
Bár a megvalósítás hosszabb ideig tart,
inspirációból nincs hiány, hiszen a világ
minden tájáról impulzusokat gyűjt.
„Ha írok, ha nem, akkor is utazom”
– fogalmazott az előadó. Utazásai során
Anita talán a világ legegzotikusabb helyein fordult meg, melyek közül jó pár biztosan rajta van az utazni vágyók bakancslistáján. Ezek az élmények adtak ihletet
regényeinek helyszíneihez, így utazhat el
az olvasó Kambodzsa oázisaiba, Szingapúr fényűző városába, vagy San Fransisco
mesés partjaira, mely legújabb regényének, a Sugar Daddynak vált színterévé.
A veszprémi kislányként hercegnős
meséken felcseperedő örök álmodozó
ontja magából a romantikától túlfűtött,

érzelmes alkotásokat, melyek mindegyike felkerült a Libri Sikerlistájára. Két
könyvét – a Helló újra, kedves exem és
a Nyolc éjszakát – az Aranykönyv 2017re is jelölték, amik ugyan dobogós helyet
nem kaptak, de szép eredményt értek el.
A büszke vallomások közepette még nagyobb lelkesedéssel mesélt két gyermekéről, Rékáról és Dávidról, akik közül Réka
elkísérte anyukáját városunkba is. Szülőként férjével együtt igyekeznek minden
élményüket megosztani gyerekeikkel, így
az utazásokból sem maradhatnak ki. Az
író-anyuka kombinációból természetesen született három mesekönyv és közel
tíz készségfejlesztő foglalkoztató füzet,
emellett pedig kipróbálta magát a forgatókönyvírásban is.
A magyar-történelem szakos tanárként végzett írónőnek szinte jelmondatává vált az „álmok megvalósítása”, ami
minden könyvében teret hódít. Többek
között ez lehet az oka annak is, hogy elmondása szerint regényeit többféleképpen zárhatná, de mindig a happy andek dominálnak. Írásaiban a sokak által
vágyott életet, gazdag férjet, varázslatos
helyeket veti papírra, melyek kikapcsolódásul szolgálnak a szürke hétköznapokra.
Kevés író hagyja magát ennyire megismerni mindössze másfél óra alatt. Közvetlenségének és pozitív kisugárzásának
köszönhetően előadása végén többen
feltették kérdéseiket, és selfiezni is bátorkodtak az íróval.
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Sűrű hópelyhek táncolnak az égen

Dobogós a kosárlabdacsapat
 folytatás az 1. oldalról
Innentől aztán elkezdett fogyni az
előny, és ezt az etapot el is veszítették
Pantelicsék. A zárónegyedre azért még
mindig maradt nyolc egység, szám szerint 80-68 volt az állás. A végjátékban
is szorongatott a DEAC, ezt a negyedet
is megnyerték, de a csatát elveszítették,
így újabb hazai győzelemnek szólhatott
a vastaps.

Megerősödhet a szél, és számítani kell havazásra, havas esőre csütörtöktől. A leghidegebb
órákban -5 fok várható, a nappali
maximumok -3 és +2 fok között
alakulnak. A hétvégén elsősorban
a déli és a keleti területeken fordulhat elő havazás, hózápor.
Január 25-én Pál-forduló
napja. Általános hiedelem szerint
Pál fordulásakor a tél ellenkezőjére
fordul, vagy jégtörő, vagy jégcsináló lesz.

Sikeres az utánpótlás

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

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

január 30. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

január 31. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

február 1. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

február 2. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

január 29. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 3. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
január 26. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
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.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu
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2019. január 24.

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.

Idetartozó hír, hogy az U20-as
bajnokságban a listavezető ellen győztek a berényi fiatalok:
JKSE U20 - DEAC U20 8779. Továbbá a Lehel Kosársuli
U18-as csapata a keresztjátékban
a Zalakerámia ZTE KK otthonában visszavágott a berényi vereségért, így a Kosársuli U18-as
korosztálya bejutott a juniorok
legjobb 16 csapata közé.

Fotó: Gémesi Balázs
JP Auto-Jászberényi KSE – Debreceni EAC 92-82
Ismét telt házas mérkőzés zajlott a
Bercsényi úti játékcsarnokban. A lelkes
publikum teli torokból biztatta kedvenceit, akik ezúttal is meghálálták a bi-

Pályán a futballisták
Vége a rövid téli szünetnek, az alapozás folytatásaként már két felkészülési mérkőzést játszott a Jászberényi
FC NB III-as labdarúgócsapata.
ács
A JFC vezetése még az ősszel eltervezte, hogy a téli átigazolási időszakban 2-3 játékost fognak szerződtetni.
Nos, ez az óta meg is történt, három
új játékossal bővült a keret. Egerből
Lakatos Béla érkezett, a BKV Előrétől
visszatért Birtalan János, míg a Monortól kölcsönkapott fiatal játékos,
Tóth Ádám is a JFC-ben futballozik a
tavaszi idényben. Mindez egyben azt
is jelenti, hogy mindhárom egységben, azaz a védelemben, a középpályán, illetve a támadósorban is bővült
a játékoskeret. Van egy távozó játékos
is, mégpedig Lékó Gergő, aki fővárosi
tanulmányai miatt az NB III-as BKV
Előréhez igazolt.
A Huszák Géza vezetőedző által vezényelt berényi gárda első felkészülési
mérkőzésén a nagy múltú angyalföldi
gárda vendége volt. A Fáy utcában lejátszott mérkőzésen – még ha edzőmeccs is
volt –, vastagon érvényesült a papírforma: Vasas - Jászberényi FC 7-0.

A 2. felkészülési mérkőzésen viszont már teljesen másképp alakultak a
dolgok. A berényi alakulat a tavaly még
szintén NB III-as Tiszafüredet látta
vendégül a műfüves pályán és 0-0-s félidő után, Ludasi szabadrúgásgóljával,
valamint Svedyuk találatával 2-0 arányban győzött a fürediek ellen.
Érdekességképpen a JFC összeállítása: Miski (Kovács T., 75.) - Szemere

á. t.
Az OB/IV B osztályos a CHC Lehel hazai pályán fogadta a pesterzsébeti
Jégmadarak együttesét. Némi tapogatódzás után Balogh Zsolt zörgette meg a

(Svedyuk, szünetben), Birtalan, HevesiTóth, Szabó T. - Lakatos, Győrfi (Sándor, szünetben), Szöllősi (Ludasi, szünetben) - Herczeg (Szanyi, szünetben),
Szanku.
Következő két mérkőzésük szintén
hazai pályán lesz. Január 25-én, Jászberényi FC – Gesztely 18 órai kezdettel,
míg január 26-án Jászberényi FC - Dabas Gyón 11 órától. Január 30-án kerül
sorra a Jászberényi FC - Dunaújváros
mérkőzés, aminek a kezdési időpontja
még egyeztetés alatt van.

Fotó: Pesti József

Egy győzelem, egy vereség
Jászberény két jégkorongcsapata játszott bajnoki mérkőzést a hétvégén.
Az egyik találkozó hazai sikerrel, a
másik idegenbeli verséggel zárult.

zalmat. A mérkőzés után az is kiderült,
hogy a Falco betlizett Kaposváron, így
a JKSE előrelépett a 3. helyre a táblázaton. A hétvégén Fehérvárra látogat
Nikola Lazics együttese. Február 2-án a
Pécs lesz a vendég Jászberényben.

vendégek hálóját. Nemsokára érkezett
a második is, amikor egy kipattanó korongot Urbán Krisztián lőtt a hálóba. A
középső harmad elején Varga Péter átadását Torma-Birgés Tibor váltotta gólra, ezzel már 3-0. Az utolsó harmadban
három gól esett. Először Ludasi Csaba Varga Péter volt a korong útja, amit végül Versegi Imre juttatott a hálóba. Hat
perc elteltével a fővárosiak is betaláltak
a berényi kapuba, kicsit kozmetikázva

az eredményt, 4-1. Nem sokkal később
azonban érkezett Balogh Zsolt, aki
meglőtte második gólját és biztosította
ezzel az 5-1-es hazai győzelmet. Ezzel a
sikerrel a CHC Lehel a 2. helyen végzett és – a B osztály másik csoportját is
figyelembe véve –, a legjobb négyben
folytathatja a küzdelemsorozatot.
Az OB/IV A osztályban szereplő
Warriors Jászberény együttese a fővárosban a Kanadai Magyar Hokiklub vendégeként lépett pályára. Az első harmad
bizonyára nem marad emlékezetes számukra, hiszen három gólt kaptak. Utána viszont Békefi Dávid révén sikerült
szépíteni, 3-1. Nem sokáig örülhettek a
Harcosok, mert a KMH-sok újra betaláltak, 4-1. Szerencsére a két Martin ismét
összehozott egy berényi találatot. Guba
lépett meg középen, lövése kipattant,
amit Rusvai Martin ütött be, így 4-2-re
módosították az eredményt. Ezzel aztán
elfogyott minden puskaporuk a berényi
hokisoknak, a fővárosiaknak pedig maradt bőven. Így még három alkalommal
vették be a berényi kaput. Ezzel 7-2-re
megnyerte az összecsapást a KMH.
E vereség ellenére is a 4. helyen végezett a Warriors Jászberény az alapszakaszban.

