Menyegzői előkészületek

A házasság témája kapcsán megrendezett
eseményről és esküvői kiállításokról
olvashatnak összeállításunkban.
Írások a 4. oldalon.

Hiszünk a tündérekben

A Szikra Galéria tervei

Az év első játszóházában farsangra
készültek a gyerekek, majd Pán Péter
meséje elevenedett meg a színpadon.
Tudósítás a 6. oldalon

A kiállítóhely 2019-es programjairól
Szikra István, a galéria megálmodójatulajdonosa tájékoztatta lapunkat.
Cikk a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Jó a városüzemeltető cégünk megítélése
A városvezetés havi rendszerességű
céglátogatásai, üzembejárásai idén
is folytatódnak. A tájékozódó látogatások sorát az önkormányzat saját
cégének, a Jászberényi Vagyonkezelő
és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Jákóhalmi úti telephelyének megtekintése nyitotta február 6-án, szerdán.

Jászberény város képviselő-testülete a
február 15-i törvényes határidőn belül,
február 13-i, szerdai rendes testületi
ülésének napirendjére tűzte a város idei
költségvetésének megtárgyalását és elfogadását. Szabó Tamás polgármester
a testületi ülést megelőző napon adott
tájékoztatást az előkészítésének legutolsó fázisában lévő rendeletről.

Kárpáti Márta
A Szabó Tamás polgármesterrel az
élen érkezett érdeklődőket Horgosi Zsolt
vezérigazgató köszöntötte, majd felkérte Tóth Endrét, a Kommunális ágazat
vezetőjét, hogy házigazdaként kalauzolja végig a vendégeket a telephely
külső helyszínén. A területen a résztevékenységek számára meghatározott
térségek elkülönülnek. A bejárathoz
közeli közművesített, zárt udvarrészen
az önkormányzati járdaépítésekből
megmaradt és a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges építőanyagokat, illetve a szociális alapon kiosztásra
kerülő tűzifa anyagot tárolják. Tovább
haladva a bontott beton és aszfaltdarabok, valamint a téli csúszásmentesítéshez használt érdesítő anyaggal bekevert
útszóró só, illetve a környezetbarát
kalcium-klorid áll kupacokban és zsákokban.
Fekete fóliák alatt érdesítő anyaggal
bekevert síkosság-mentesítő anyag áll.
Összetétele sóder és só keveréke, illetve
megközelítőleg 200 tonnányi tiszta nátrium-klorid só, ami jeges időben egynapi mennyiség az utakon. Ebben a szezonban már körülbelül 25 millió forint
értékben költöttek útszóró sóra. Egyébként a normál útszóró só, és a környezetkímélőbb kalcium-klorid só közötti
árkülönbség majdnem hétszeres – tudtuk meg közbevetőleg a szakemberektől.
A hátsó raktárban üzemanyag, szerszámok, egyéb segédanyagok, mint

Halász Lajos

csövek, korlátok kaptak helyet. Az
úthenger az inaktív téli időszakban
szintén itt pihen. Helyette a hideg időben a tavalyi évben beszerzett Infraset
típusú kátyúzó-aszfaltozó készülékkel javítják az utakat. A gépjárművek
a belső út másik oldalán parkolnak.
Üzemanyagellátásuk is itt történik a
társaság saját üzemanyagkútján, ahol
egy közbeszerzési pályázathoz csatlakozva a MOL-nál a nagykereskedelmi
árnál pár forinttal olcsóbban beszerzett gázolajat tankolnak a gépjárművekbe. Az itt parkoló kistraktorok és
célgépek a téli síkosság mentesítésben
vesznek részt, elsősorban a kerékpárutakon, parkolókban. A gumilánctalpas árokásógép és kanalai is itt kapnak

Kocsmában felcsipegetett sztorik
A novemberben elmaradt író-olvasó találkozó helyett most február 7-én, csütörtökön találkozhattak a rajongók a betegségéből felgyógyult Grecsó Krisztián íróval a Városi Könyvtár kamaratermében.
kárpáti
Az elmúlt néhány hónapban a fiatal
író betegséggel való küzdelméről szóltak
irodalmi berkekben a hírek. A találkozón

Megfontolt
tervezés,
fegyelmezett
végrehajtás

érintőlegesen ez is szóba került, de alapvetően vidám, jó hangulatú előadásnak voltak
résztvevői a könyvtár vendégei, akiknek egy
része már csak a folyosón kapott helyet.
folytatás a 7. oldalon 

helyet, csakúgy mint a kukásautók és
egyéb célgépek, összesen 46 célgép. A
járműveket helyben javítják, szervizelik
a terület hátsó részében található TMK
műhelyben. Horgosi Zsolt itt mondta
el, hogy szeretnének a gépjárművek
számára egy beton aljzatú fedett színt
építeni. Reményét fejezte ki, hogy a
pénzügyileg stabil vállalat önkormányzati segítséggel hamarosan meg tudja
oldani ezt a feladatot. Végezetül a sötétedésre tekintettel csak távolból néztük
meg azon elzárt területet, ahol az újrahasználható eszközöket tárolják.
Az ismeretek átadása az irodaépületben folytatódott, ahol vetített képes
előadások mellett tájékozódtak az érdeklődők a társaság egyes ágazatainak

Hazatért
a lyukas zászló
Az elmúlt napokban tartotta soros ülését
a Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezete a Jász Múzeumban. Ez alkalommal
mutattak be egy, az 1956 forradalom
jászberényi eseményeihez köthető relikviát, egy korabeli lyukas zászlót, amely a
múzeum gyűjteményét gazdagítja.
Demeter Gábor
A lyukas zászló örök időkre az 1956os magyar forradalom és szabadságharc
jelképévé lett. Erős és találó szimbólumává vált annak, hogy az emberek ki akarták vágni az országba költözött idegen
testet. A Jász Múzeumban bemutatott és
a gyűjteményben otthonra találó lyukas
zászló több évtizedes távollét után került
vissza a városba. Történetéről, a legtöbb
információval bíró Streitmann András beszélt, aki 56-os nemzetőr és annak idején
az Aprítógépgyár dolgozója volt.
folytatás az 5. oldalon 

– elsősorban a meghatározó hulladékgazdálkodás és városüzemeltetés – működéséről. A vezérigazgató ismertetett
néhány tényadatot a társaságról. Elmondta, hogy a cég bevételeinek jelentős hányadát a fenti ágazatok adják.
24 százalékát a hulladékgazdálkodás
30 százalékát pedig a városüzemeltetés adja a társaság összárbevételének. A
195 munkatársból 111 ember dolgozik
itt, a közel 670 milliós bér- és járuléktömegnek közel a fele itt realizálódik.
A működési területekről szóló ismertetőket Tóth Endre városüzemeltetésről szóló beszámolója nyitotta. A
Zrt. a Margit-szigeti központtal együtt
összesen 15 telephelyen működik.
folytatás a 2. oldalon 

Mielőtt a részletekbe mennénk,
hogyan jellemezné előterjesztőként
az idei költségvetést – ha lehet egyetlen mondatban?
Ez a kilencedik költségvetése a városnak, amiért személyemben felelek,
és most sem tértünk el a megszokott
gyakorlattól, amit alapos, megfontolt
tervezés, majd fegyelmezett végrehajtás, és mint az előző nyolc alkalommal,
most is a korrekt teljesülés követ.
A költségvetés akkor végleges, ha
a képviselő-testület elfogadta, ezért
most főleg elvi megközelítésben érdeklődünk a nagy fontosságú rendelet iránt. Választási év van, ez választási költségvetés lesz?
Ha az elmúlt három évet egy-egy
adattal illusztráljuk – és ez értelemszerűen legyen a költségvetés főösszege –,
akkor azt tapasztaljuk, hogy 2017-ben
kerekítve 7,5 milliárd, a következő évben 65 millió híján 9 milliárd, ebben
az évben pedig lefele kerekítve 10,5
milliárd forint a bevételi és a kiadási főösszeg. Ez az elmúlt évre 31 százalékos
növekedést jelent, erre az évre pedig
közel hat százalékosat.
folytatás a 3. oldalon 

Díj a CO-OP Star-nak
A Magyar Franchise Szövetség idén január 31-én tartotta hagyományos éves gálaestjét,
ahol átadták a 2018. évi franchise díjakat is. Az újonnan alapított „Az Év Multi-brand
Franchise Átvevője” kategóriában elsőként a CO-OP Star Zrt. vehetett át díjat.
m. t.
A Magyar Franchise
Szövetség 13 éve alapította és ítéli oda tagjai között a legsikeresebbeknek
járó elismeréseit, amelyeket minden év elején egy
nagyszabású gálaesten ad
át az arra érdemeseknek.
Kezdetben két kategóriában – „Az Év Franchise
Hálózata” és az „Év Franchise Átvevője” – osztották ki a díjakat, ám a hálózatok által bemutatott
eredményeknek köszönhetően kialakult az igény
a sokrétűbb megmérettetésre.
folytatás az 5. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Meghívó körzetbejárásra és
lakossági fórumra
Tisztelettel tájékoztatom a 4.sz. választókerület lakóit, hogy február
20-án, szerdán délután körzetbejárás
és lakossági fórum lesz.
A bejárás kezdete: 16 óra, a gazdakör – Árpád utca 14. számú – székháza
elől.
Tervezett útvonal: Árpád utca
– Szabó utca – Festő utca és Határ
utca sarok – Toldi utca – Rácz utca –
Hatrózsa utca – Árpád utca gazdakör
székháza.
A lakossági fórum 17 órától kezdődik az Árpád utca 14. szám alatt (gazdakör épületében).
Meghívott vendégek: Szabó Tamás polgármester, Szatmári Antalné
alpolgármester, Hajnal-Nagy Gábor
alpolgármester, Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke,
Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési
Bizottság elnöke, Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke, Lányi
László a Városüzemeltetési Iroda ve-

Pályázati
kiírás
Jászberény Városi Önkormányzat nyilvános megismételt versenytárgyalást
hirdet a jászberényi 8794 hrsz-ú, természetben Jászberény, Gorjanc Ignác
sétány 10. szám alatti ingatlan (Lehel
strandfürdő és uszoda) bérbeadására.
A fenti ingatlan vonatkozásában a versenytárgyalási induló bérleti díj összege:
• 2019. május 31-ig:
203.056 Ft + ÁFA/hó.
• 2019. június 1-től:

zetője, Hegyi István, a Városfejlesztési
Iroda vezetője, Alvári Csaba főépítész,
a J.V.V. Nonprofit Zrt. részéről Horgosi
Zsolt vezérigazgató, Tóth Endre ágazatvezető, és önkormányzati képviselők. A
körzetbejáráson és a lakossági fórumon
kérem tiszteljenek meg jelenlétükkel!

Tamás Zoltán
a 4-as számú választókerület
önkormányzati képviselője.
Telefon: 06-70/205-7988
287.615 Ft + ÁFA/hó.
A pályázat benyújtásáig megfizetendő kaució összege: 5.000.000 Ft.
A bérbeadás időtartama: 10+5 év.
A Bérlőnek vállalnia kell a pályázati
hirdetményben meghatározott felújítások, beruházások határidőben történő
megvalósítását, a létesítmény bérlet időtartama alatti folyamatos üzemeltetését.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.
jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján
(Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33.
iroda, Tel.: 06-57/505-733).

A jászok
képviselője
Gróf Apponyi Albert lelki üdvéért
mondtunk imát az országgyűlési
képviselő halálának 86. évfordulóján
tartott szentmisén.
k. n.
A február 7-én, a Nagyboldogas�szony főtemplomban megjelent hívőket Versler Sándor káplán üdvözölte,
majd felidézte Gróf Apponyi Albert
életének legfontosabb eseményeit, tudományos és politikai pályafutásának
kimagasló eredményeit.
Jászberény
aranymandátumos
országgyűlési képviselője 1846-ban
született Bécsben, majd külföldi tanulmányait követően Magyarországon

folytatta politikai karrierjét. 1872-től
kezdve tevékenykedett a parlamentben, aztán hosszú időn át volt városunk
képviselője.
Az 1920-as párizsi békekonferencián a magyar delegáció vezetője volt,
emellett több alkalommal is jelölték Nobel-díjra a tudományos életben nyújtott
teljesítményéért. Kortársai szerint ő volt
a „Legnagyobb élő magyar”, aki akadémiai és egyéb kötelezettségei mellett haláláig szívén viselte a Jászság sorsát.

Meghívó megemlékezésre
Jászberény Városi Önkormányzat

2019. február 25-én (hétfőn)
a KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA emlékezik.
17 órakor Megemlékezés az 1919-es kommunista
diktatúra ártatlan áldozatai emlékére állított emléktáblánál a Táncsics
Mihály utcában. Ünnepi beszédet mond: Szabó Tamás polgármester.
Koszorúk, mécsesek elhelyezése.
A megemlékezésre tisztelettel hívjuk és várjuk városunk lakosságát.
Jászberény Városi Önkormányzat

Tájékoztatás útlezárásról
Tisztelt Lakosok! 2019. február 25-én (hétfőn) 16-18 óráig a Táncsics
Mihály utca a Kommunizmus áldozataira történő megemlékezés miatt
le lesz zárva. Kérjük, hogy ez idő alatt közlekedésükben szíveskedjenek
más útvonalat választani. Megértésüket előre is köszönjük.
Dr. Gottdiener Lajos jegyző

2019. február 14.

Jó a városüzemeltető cégünk megítélése
 folytatás az 1. oldalról
Hozzájuk tartozik a Fürdő utcában
a kertészek és parkgondozók telephelye – ugyanitt működik a Jászkürt Újság szerkesztősége –, a mostani bejárás
helyszíne; az ugyancsak Jákóhalmi úti
hulladéktömörítő telep, a Szelei úti
hulladékudvar, a Repce utcában az
ebrendészeti telep, a városi piac és a
piaci társasház, az úgynevezett lengyel
piac, a kommunális ágazati telephelyek
mellett az Állat- és Növénykert, a Hűtőgépgyári sportcsarnok, strandfürdő
és uszoda, a Városi Strand és Termálfürdő, a Bercsényi úti sportcsarnok, a
Bajcsy utcai tornaterem és a Szántai
tornakert, a Rákóczi úton a volt iskola
épülete és tornaterme.
A létesítményekhez tartoznak azok
üzemeltetési feladatai, melyeket az
adott ágazatok látnak el. A kommunális ágazathoz tartozó létesítmények üzemeltetése mellett az ágazathoz tartozik
a parkok, játszóterek karbantartása,
üzemeltetése, tisztaságának fenntartása,
a bel- és külterületi utak, parkolók köztisztasági feladatainak ellátása, a csapadékvíz és csatornahálózat karbantartása, de részt vesznek az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok karbantartásában
is. Az ágazat legfőbb feladata a város
rendjének és tisztaságának fenntartása,
a zöld területek gondozása. Tóth Endre szólt az ágazati dolgozók bérezéséről
is. A legutóbbi garantált bérminimum
korrekció, illetve minimálbér-emelés a
111 kollégából 98 főt érintett. Sok a
nyugdíjközeli és nyugdíjas dolgozó.
Az ágazatvezető elmondta, hogy
tavaly vásároltak két kistraktort cserélhető adapterekkel. Ugyancsak a
közelmúltban szereztek be egy használt közútfenntartó célgépet, amelyen
daru is van, de sószóró és hótoló lap is
felszerelhető rá. Az úttisztítási feladatokat két speciális célgéppel látják el. A
síkosságmentesítési időszak november
közepétől március közepéig tart, és
tervszerű menetrend szerint, a közlekedési utak fontossági sorrendje alapján
végzik a teendőket. A vállalatnak négy
hókotrója üzemel, amelyekből kettő
nyáron víztartályos locsolókocsiként
funkcionál. Rendelkezésre áll hat kistraktor hókotró, sószóró felépítmén�nyel, amelyek nyáron fűnyíró adapterrel segítik a munkát.
A tavaly fejlesztett ebrendészeti telepről megtudtuk, hogy évente körülbelül 350 ebet fognak be, amelyből a
többség visszakerül otthonába vagy új
gazdához kerül. A telephelyen további
fejlesztéseket terveznek.
A 2018 I-III. negyedévi adatok
szerint a városüzemeltetés 262 milliós
összköltségéhez a bevétel csak 232 millió forint, tehát fejlesztésre fordítható
tartalékot nehezen tudnak képezni.
Az innováció pedig a gépek elöregedése miatt időszerű lenne. Tóth Endre
csupán érdekességként elmondta, ha az
egész járműparkot új gépekre cserélnék, az 760 millió forint költség lenne. A járművek jelenlegi értéke könyv
szerint 58 millió forint, a piaci értékük
ennek mintegy kétszerese. A fenti adatok nem tartalmazzák a bérelt hat kukás autót.
A hulladékgazdálkodásról Takács
Attila csoportvezető tájékoztatott. Az
elmúlt néhány évben az NHKV Zrt.
megalakulásának következtében erőteljes átalakuláson ment keresztül a
hazai hulladékgazdálkodás. Az előadó
az integráció előtti és utáni állapotokat
ismertette a hallgatósággal. 2018. július 1-jétől a társaság alvállalkozóként
összesen három társulással és öt alvállalkozóval együttműködve, a hatvani
központú Szelektív Nonprofit Kft-vel,
a közszolgáltatóval szerződve a Zagyva

környéki régióba tartozik. A közszolgáltató 3.915 km2 területen és 130
településen, összesen 350.000 lakos
ellátását biztosítja. A társaság hét településen látja el tevékenységét, ami 39
ezer embert érint. Jelenleg a lakosságtól családi házak esetében hetente egy,
társasházaktól hetente két alkalommal
szállítja el a társaság a kommunális hulladékot. Jól működik a házhoz menő
zsákos szelektív, és a zöldhulladék gyűjtés is. A városban található 31 szelektív
szigeten, illetve a Szelei úti hulladékudvarban van lehetőség folyamatosan
a papír, műanyag, fém és üveg hulladékok leadására. Plusz szolgáltatásként
évente végez a társaság lomtalanítási
akciót.
Fontosnak tartják a társadalmi szerepvállalást, amelynek apropóján az
oktatási intézményekkel együttműködve a környezettudatos szemléletmódra
való nevelés már kisgyermekkorban elkezdődik. Különböző városi rendezvényeken rendszeresen megjelenik a cég,
ahol igyekeznek tájékoztatást nyújtani
tevékenységükről, információkat átadni a környezettudatos magatartásról.
Horti Ádám szállításvezető beszámolójában elmondta, hogy hat bérelt
és négy saját autóval végzik a hulladékszállítást a térségben. Négy láncos konténerszállítóval is rendelkezik a vállalat.
A hulladékszállításban 28 dolgozó tevékenykedik, probléma a fizikai alkalmazottak hiánya. Berény mellett hat településen gyűjtik a hulladékot, ezek Jásztelek,
Jászboldogháza, Jánoshida, Alattyán,
Jászfelsőszentgyörgy és Jászjákóhalma. A
szelektív szigeteket heti rendszerességgel
ürítik. Sajnos az ott elhelyezett illegális
szemétlerakás is sok munkát jelent a cégnek, a gyűjtését, a szigetek takarítását heti
háromszor végzik.
Jászberényben a kommunális hulladékból mintegy 7,7 ezer tonna gyűlik össze évente, ami szerencsére – a
szemlélet formáló kampánymunkának
köszönhetően –, csökkenő tendenciát mutat. A biológiailag lebomló
hulladék mennyisége körülbelül 800
ezer kilogramm zöldhulladékot jelent,
amelynek a mennyisége folyamatosan
növekszik. A zöldhulladék a jásztelki
regionális hulladékkezelő központba
kerül, ahol komposzt készül belőle.
A házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés keretén belül a három
típusú – papír, műanyag, fém – csomagolási hulladékot egyszerre gyűjtik
be, amit a regionális hulladékkezelő
létesítménybe szállítanak további válogatás és bálázás céljából. Tavaly 550
ezer kilogramm szelektív hulladékot
gyűjtöttek be. A mennyiség arányosan növekszik a kommunális hulladék
csökkenésével ellentétben. Cél, hogy
a kommunális hulladékhoz viszonyí-

tott arány a jelenlegi 8-10 százalékról
harmincra növekedjen. 2016 augusztusában nyílt meg a hulladékudvar,
ahová a lakosság elhelyezheti a háztartásokban keletkező veszélyes és nem
veszélyes hulladékot, lomot. A lakók
pozitív hozzáállását mutatja, hogy 45
000 tonna veszélyes és 380 000 tonna
nem veszélyes hulladékot helyeztek el
eddig az udvarban.
Horgosi Zsolt hozzátette, hogy az
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv szerint a közszolgáltatóknak szinte lehetetlen előírásokat
kell teljesíteniük. Ráadásul nem veszik
figyelembe az előírt mennyiségű fém,
üveg, papír vagy műanyag hulladékok
gyűjtésénél az áruházak automatáinál,
vagy a MÉH telepen leadott mennyiségeket. Így a közszolgáltatók legtöbb
helyen nem tudják teljesíteni ezeket a
magas számokat, ezért kezdeményezték a jogszabály módosítását. Csak
egy példa az irreális mennyiségre az,
hogy akkor tudnák felmutatni a meghatározott mennyiséget, ha Jászberény
minden lakosa az év során minden nap
meginna egy másfél literes PET palackos ásványvizet vagy üdítőt, és a csomagolást szelektív gyűjtőzsákba vagy
szelektív szigetre helyezné el. A társaság
ezzel együtt törekszik az elvárások teljesítésre, a zöldhulladék esetében például
túl is teljesítették a mennyiségi normát.
Befejezésképp a jövő terveiről ismét
Tóth Endre szólt. A környezetvédelmi
hatóság előírása szerint fedett, szállítószalaggal ellátott sótárolót kell építeniük. A már említett fedett gépjármű
tárolót, valamint az ugyancsak kötelező
gépjármű mosót is szeretnék megvalósítani. A Jákóhalmi úti telephelyen
nagyobb felületen a szilárd burkolat
megépítése, és az épület felújítása szükséges. A járművek javításához szerelőaknát kellene építeni. Az elöregedett
úttisztító, és néhány más jármű cseréje
is időszerű. A munkaerőhiány miatt
ideálisabb lenne multifunkcionális gép
beszerzése.
Szabó Tamás polgármester – majd
a találkozó végén Hajnal-Nagy Gábor
alpolgármester is – megköszönte a sok
hasznos információval szolgáló fórumot. Az önkormányzat lehetőségek szerint továbbra is támogatja a társaságot,
megpróbálják közösen megoldani az
előttünk álló kihívásokat, amellyel egyben elismerik a város tisztasága, működése érdekében tett erőfeszítéseket.
A polgármester megragadta az alkalmat, hogy köszönetét és elismerését
fejezze ki az informatív tájékoztatóért, és
a cégnek a város érdekében végzett magas szintű tevékenységéért, amit mind
a hozzánk látogató vendégek, mind a
városlakók rendre pozitívan értékelnek.
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Megfontolt tervezés, fegyelmezett végrehajtás Fejlesztések – 2019. február 13.

 folytatás az 1. oldalról
Ha így nézzük, akkor az idei „választási” évre csökken a növekedés üteme.
Mi ennek az oka?
Ha mélyebbre ásunk, a városunk
méretéhez képest nagyon jelentős főösszeg megemelkedése elsősorban fejlesztéseket takar, amelyek több éven
keresztül áthúzódva növelik a bevételeinket, egyúttal lehetővé téve a kiadások
növelését is. Mivel ez a folyamat
2020-ra is áthúzódik, így szó sem
eshet választási költségvetésről.
Szerencsére polgármesterségem
két ciklusa alatt minden évben
nőttek a források, és a lehetőségek arra, hogy fejlődjön a város.
A városfejlesztés abszolút, mondhatni örök érték, politikától függetlenül. Más kérdés, hogy pro és
kontra a politika mindebből mit
tud hasznosítani.
Logikailag közelítve a város
gazdálkodásához, az első helyen
a bevételek kell, hogy álljanak.
Miből tevődik össze a 10 milliárd 510 millió forint, illetve melyek a növekmény főbb elemei?
Egész számokra kerekítve bevételeink 58 százalékát teszik ki
a központi támogatások és a helyi működés bevételei, 31 százalék a
magánszemélyek és vállalkozások befizetése, és a fenmaradó 11 százalék a
fejlesztési hitel. Csak nagyságrendeket
említve, a három legnagyobb plusz
forrás a közhatalmi bevételek, a működési bevételek és a normatív állami
támogatás növekedése, amelyek ebben
a sorrendben csökkenő számadatok
260-tól 140 millió forintig. Ezeknek,
és több más tételnek köszönhető, hogy
az átvett pénzeszközök több mint félmilliárd forintos csökkenése ellenére a
végösszeg ezt meghaladóan, 575 millió
forinttal növekedett.
A kiadási oldal növekményeiből
is említse meg a három legnagyobb
tételt!
Az elmúlt évi – egyébként magas –
összegekhez képest is közel félmilliárd
forinttal többet fordítunk felújításokra, 200 milliót meghaladó értékben

növeljük a beruházások összértékét, a
dologi kiadásokra 260 millióval terveztünk többet.
Végül is, a növekményekkel együtt
milyen kiadásokat tesz lehetővé ez a
költségvetés?
A legnagyobb tétel 5,1 milliárd
forint a város fejlesztésére szolgál. Járulékokkal együtt 240 millió forinttal
többet fordíthatunk az önkormány-

zat, valamint öt intézménye, és két
saját cége dolgozóinak bérfejlesztésére.
Ez végösszegben 1,8 milliárd forint,
ugyanannyi, mint a dologi kiadásokra
szánt forrás. Ezek a rendeletünk kiadási
oldalának legnagyobb tételei.
Legnagyobb tétel ebben a rendeletben a fejlesztések több mint 5
milliárd forintja. Hozunk a lapban a
cikk mellett egy képriportot néhány
fejlesztésnek a nyomdai leadás napján látható állapotáról. Ezek a képek
jelentős haladásról tanúskodnak, de
hogyan értékeli a polgármester ezt a
folyamatot?
Kisebbet-nagyobbat majdnem minden beruházásunk esetében sikerült
előrelépnünk az elmúlt évben. Néhány
helyen – rajtunk kívül álló okokból –,
csúszásban vagyunk, de a fedezet átkerült az idei költségvetésbe, sőt több helyütt ezek a munkálatok folytatódnak

2019. évi hitelcélok
Hitel összege
millió forintban

Hitellehíváshoz kapcsolódó feladat
6 csoportos városi bölcsőde kialakítása – ÖNERÓ

173,404

Fogyatékkal élők napközi otthonának kialakítása

63,369

Gáz gerincvezeték kiépítés (Kerekudvar térsége)

15,369

Magyar utca közművesítés

155,798

Margit-szigeti fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok

11,836

Zöld város kialakítása (Piaccsarnok, Főtér, PH udvar)

83,244

Piac melletti parkoló (Electrolux játszótér helyén)

30,000

Külterületi helyi közutak fejlesztése (Boldogházi út)

25,000

Buszpályaudvar és környékének felújítása

135,026

Portelki bekötőút felújítása

35,000

Útfelújítás

100,000

Szennyvíz hálózat fejlesztése Kisberényi tér térsége
(Nyomóvezeték építése)

35,000

E-közmű KSK térinformatika

22,000

Csapadékvíz hálózat fejlesztés, felújítás

54,500

A Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde
egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése

62,654

Klapka tanműhely kialakítása

250,000

Összesen

1.252,200

Helyi adók 2018-2019. évi tervezett bevételei (adatok millió forintban)
2018. év terv

2018. év tény

2019. év terv

Építményadó

340

346

350

Iparűzési adó

2.440

2.601

2.690

5

6

5

Kommunális adó

22

18

15

Telekadó

62

65

63

2.869

3.036

3.123

Idegenforgalmi adó

Helyi adók összesen

2020-ban is. Az adminisztratív előkészítés – ami a döntéshozókon és a hivatali
előkészítőkön múlik –, minden tervezett
beruházásunknál készen van. Ezért már
tisztábban látunk, így azt is mérlegelhetjük, és mérlegelnünk is kell, hogy
egy-egy beérkezett ajánlat vállalható-e,
és van-e rá adott esetben többlet fedezetünk. A két három évvel ezelőtti állapotokhoz képest is jelentősen megváltozott
a piaci helyzet, nemcsak mi, de más
önkormányzatok és gazdasági egységek is versenyt futnak a kivitelezőkért, aminek az árfelhajtó hatását
tapasztaljuk: az építőanyagárak és a
szakipari bérek növekedése együtt
már jelentős tényező.
Egy konkrét példát említsen
polgármester úr!
Már a parlamenti választások
előtt tudtuk – és erről a Jászkürtben is nyilatkoztam –, hogy egyes
pályázatok időbeli elhúzódása miatt a tervezési és a megvalósulási
időszak bekerülési árai jelentősen
eltérhetnek, amiért az – akkor
még jövőbeli – új kormányhoz
fordulunk majd kiegészítés miatt. A választások után felálló új
kormánnyal egyeztettünk is, szakértőik pedig elismerték például a
bölcsődénk építésének megnövekedett
költségeit, ezért állami ellentételezésként a saját erőnk kiegészítésére 80
millió forintot ítéltek meg számunkra.
Azóta a kormány létrehozta a beruházási ügynökségét. Mit jelent ez a
jászberényi pályázatok esetében?
A kormánynak ez a szerve a 700
millió forint feletti nagy beruházások
lebonyolítását és finanszírozását végzi.
A mi fejlesztéseink közül az új rendszer
– nagyságrendje miatt –, kettőt érint.
A főtér esetében már azon a fázison
túl vagyunk, hogy az ügynökség szerepet kapjon. A másik a kultúrmalom,
amelynek előmunkálatai ugyancsak
előrehaladottak, hiszen a nyílt nemzeti
közbeszerzést már kiírtuk, és májusban annak eredménye is lehet. Ennél
a beruházásnál felügyelhetik majd az
ügynökség szakértői a beérkezett ajánlatokat, és ez alapján bonyolíthatják a
továbbiakat. Amennyiben az eredeti
bekerülési költségnél magasabb mutatkozik, az ő döntésük, adott esetben
segítségük szükséges a finanszírozás
megoldásához.
A testület korábban a város gyorsabb fejlesztése érdekében a kormány
által jóváhagyott négymilliárdos hitelkeretről döntött. Hogy tervezik
ennek idei felhasználását?
Ebben az évben az említett több
mint 5 milliárd forintos fejlesztéshez a
hitelkeretből kerekítve 1 milliárd 250
millió forintot kívánunk lehívni és
felhasználni. A megoldandó feladatok
közül öt esetében a százmillió forintot
is meghaladja a tervezett hitelfelhasználásunk. Csökkenő értékben sorolva
a hitelkerethez rendelt feladatokat,
250 millió forinttal legnagyobb tétel
a Klapka tanműhely építése, ezt követi
a hatcsoportos városi bölcsőde kialakítása, a Magyar utca közművesítése
– ahol telkeket szeretnénk kialakítani
–, a buszpályaudvar és környékének
felújítása, valamint az útfelújítások. Ez
utóbbi beszélgetésünk napján még 100
millió forinttal szerepel a terveinkben,
de javaslattal élek a testületi ülésen,
hogy ez csak az aszfaltozás keretösszege
legyen, emeljük meg a víziközművek
kiváltása miatt további ötven százalékkal ezt a tételt. Ez azt jelenti, hogy
valóban az utolsó pillanatig változhat a
költségvetésünk egy-egy tétele, ha azzal
jobbítani tudjuk akár bevételeinket,
akár kiadásainkat, végső soron a Jászberényben élők életkörülményeit, mindennapjait.

Az új hatcsoportos bölcsőde épülete a Magyar utcában

Közművesítették a Magyar utcai építési telkek és a bölcsőde területét

A fogyatékkal élők nappali otthona a Toborzó utcában

Az állat- és növénykert interaktív látogatóközpontja

A Jász Múzeum raktárépülete a Szent Imre herceg úton
Demeter Gábor képriportja
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Ketten egy test
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Esküvői divatszemle

Egy menyasszonynak a tökéletes férfi
után meg kell találni az igazit: ruhában, ékszerben és még sok más fontos
dologban az oltárhoz vezető útig. Ebben segített elsőként az V. Esküvők és
Utazások Éjszakája január 11-én.
Szabó Lilla

Tizenkettedik alkalommal rendezik meg hazánkban a házasság hete
rendezvénysorozatot.
Jászberény
ötödször csatlakozott a programsorozathoz, amelynek nyitónapi
rendezvényére a szervezők nevében
Mező István református lelkész és
felesége Ildikó asszony vasárnap
délután három órára várta az érdeklődőket a Déryné Rendezvényház
dísztermébe.
kárpáti
Elsőként Mező István üdvözölte az
egybegyűlteket, kiemelve a nap előadóit, dr. Tolnay Lajos szülész-nőgyógyászt
és felségét dr. Tolnayné Csattos Márta
gyógypedagógust. Bevezetésként a házastársi szeretetről szóló bibliai történet
példázatával hangolta rá a közönséget
a nap témájára, amelynek az Életünk
rostája, közös utunk címet adták.
Versler Sándor a katolikus egyház nevében köszöntötte az egybegyűlteket. A
házasság fogalma az emberiség történelmének kezdetei óta létezik, mert a házasság lényegében azt jelenti, hogy egy
férfi és egy nő egy életre odaadja magát a
másiknak. A liberális eszmék hangjaival
ellentétben csakis egy embernek tudja
magát odaadni a másik testileg, lelkileg.
A keresztény elvek szerinti házasságban
az út rögökkel, nehézségekkel teli, de a
boldogsághoz vezet.
A város közösségének nevében
Szatmári Antalné alpolgármester szólt
a hallgatósághoz. Túl az 55. házassági
évfordulóján rengeteg jó és küzdelmekkel teli tapasztalat van a háta mögött.
A hosszú házas évek konzekvenciáit
igyekszik beszélgetések, fórumok keretében az ifjúságnak továbbadni. Az
ilyen alkalmakkor látja, hogy a felnövekvő nemzedék alapvető problémája
az, hogy képtelen várni, mindent azonnal ki akar próbálni, meg akar kapni. A
házasságban türelemre és toleranciára
van szükség – hangsúlyozta Veronka.

Téged is vár a

Közönségkorcsolya
időpontok:

2019. február 16., 13-22 óráig
19 órától JÉGDISCO!
Hangulatfelelős: DJ Guba.
2019. február 17. 10-16 óráig
További időpontok és információk a
www.jaszberenyijegpalya.hu oldalon.
(Jégpálya bejárat
a Sportpálya
utca felől!)

Elő a korit és jégre fel!

A házigazdák bevezetőit követően
a vendégelőadók vették át a szót. Elmesélték megismerkedésük történetét,
amit a Jézusba vetett hitnek köszönhetnek. Az akkoriban közös munkájuk,
majd a gyülekezetbe járások során kerültek közel egymáshoz. Hét év jegyességet követően, sok megpróbáltatás és
vívódás után végül egybekeltek. Lajos
időközben elvégezte az orvosi egyetemet, amelyhez Márta sok támogatást,
bátorítást nyújtott. A menyasszonyt viszont egy amerikai ösztöndíj szólította
távolra. A hosszú várakozásnak meglett
a gyümölcse, hiszen Isten ajándékaként
négy egészséges gyermeknek adtak életet, akiket hitben, szeretetben neveltek.
A házaspár elmondta, hogy közös
életük során rengeteg támogatást kaptak az egyházközösségtől. A gyülekezet befogadta, segítette őket, pozitív
mintát állított eléjük. A négy gyermek nevelése, a karrier, a munkával
járó kihívások azért próbára tették az
ő házasságukat is. Többször összezörrentek, természetesen voltak vitáik, de
soha nem zárták a napot haraggal a szívükben, és a legfontosabban, Krisztus
szeretetében mindketten mindig egyetértettek. Talán ez a végtelen szeretet
segített megharcolni olyan csapásokkal
is, mint Márta rákbetegsége, amelynek gyógyítása közben az egyébként
is szemproblémákkal küzdő asszony
szinte teljesen megvakult. Ahogy az
eset kapcsán megfogalmazták, Márta
átment a halál árnyékának völgyén,
amelynek végén Isten világossága várta.
Kevés szabadidejükben régóta foglalkoznak bibliai házassággondozással,
amelyet egyfajta istenszolgálatnak fognak fel. Örömmel tölti el őket, hogy
munkájuk nyomán házasságok újulnak
meg, régóta tartogatott sérelmek találnak megbocsátásra.
A pár tanúságtétele szerint harminc
év házasság során teljesen összekovácsolódtak. Egy test lettünk, mert egy
testté teremttettünk. Örülök, hogy a
jobb láb lehetek és léphetek a bal után
– fogalmazta meg az érzéseit a feleség.
Hálás vagyok, hogy az úton közösen
szolgálhatunk – egészítette ki a férj hitvese mondandóját.
Az előadás a házaspárhoz szóló kérdésekkel folytatódott. Többek között
tanácsot adtak a harag legyőzésére vonatkozóan. Az ördög az ellenség, nem
a párunk – hangsúlyozták. Mindegy
kinek van igaza, le kell győzni az egót,
mert az engedelmességet megáldja az
Isten. Ne feledjék, a házaspár ketten
egy test!
Az előadás szokás szerint ajándékozással végződött, ahol csokit vagy
virágot kaptak az idén házasodók, a
legrégebben házasságban élők, a programon először részt vevők, a minden
előadáson jelenlévők és a kérdésekre
helyesen válaszolók.

Az Aranysas Rendezvényházban
várták a házasulandó párokat, ahol esküvő szolgáltatók sokasága vonultatta
fel széles kínálatát. A felderítéshez a bejáratnál kihelyezett pezsgő szolgált útravalóul, amit Sisa Attila jó vőfélyhez illően kínálgatott az érkező jegyespároknak.
A lagzis hangulatot a zenekar fokozta, és
a nagyteremben berendezett dekorációs
asztalok, melyek képet adtak a 2019-es
esküvői dekor trendekről.
Inspiráció gyűjtésben segítettek a
ruhaszalonok által kiállított csipkecsodák, melyek közül néhány – a hagyományostól eltérően – ekrü és vanília
színben szintén az idei divatot hivatott
bemutatni. A szolgáltatók igyekeztek
felmérni a menyasszonyok igényét,
stílusát, sőt volt, aki bőrszínhez illően
ajánlott ruhát az arának.
Kétségtelen, hogy a pasztell színek
virágkorát éljük, többek között gyűrűk
tekintetében is. A tradicionális arany
színt felváltja a fehérarany vagy épp a
rosegold árnyalat, azonban ezek ötvözése is gyakori.
A menyasszony makulátlan összképéhez hozzátartozik a smink, melyben
szintén segítőkezet nyújtottak az erre
berendezett standnál. Itt az is kiderült,
hogy érdemes a hölgyek bőrét előre felkészíteni a nagy napra, melyre különböző kezeléseket ajánlottak. Ötleteket

szerezhettünk meghívók kapcsán, de
akár egyedi elképzeléseinket is felvázolhattuk a szolgáltatónak. Mint ahogy sok
másban, úgy a papírra vetett invitáción
is domináltak a halvány letisztult színek,
apró virágmintával díszítve.
Úgy tűnik napjainkban a visszafogott elegancia jellemző az esküvőkre,
hiszen a dekorációban, asztaldíszben is
felleltünk barack, tört fehér, vagy akár

szürke színt. A menyasszonyi tortát díszítő virágban szintén visszaköszöntek a
londoni ködöt idéző tónusok, emellett
a zöld, arany és a púder szín ugyancsak
előkelő helyet kapott a desszert csinosításában.
Azt szokták mondani, hogy a vőfély
és a zenekar után a harmadik legfontosabb a jó fotós megtalálása. A bemutatott
képek feltehetően inspirálóan hatottak a
jegyespárokra, így a kiállítóban többen
akár jövőbeli fotósukra is ráakadtak. A
leendő házasoknak lehetősége volt szertartásvezetővel konzultálni, egy másik
asztalnál pedig a menyasszonyok örök
csokrok garmadájából válogathattak. A
kiállításra számos szolgáltató akcióval,
árengedménnyel készült, amit sok pár
kihasznált az esküvői költségek lefaragása érdekében.
A szervezési fáradalmakat a mézeshetek segítenek kipihenni, melyre kiváló
ajánlatokkal, tippekkel készültek a kiállítás keretében. A szerencséseknek nem
kellett sokat gondolkodni a kikapcsolódáson, mivel a tombolán fődíjként nyerték meg a két személyes alpesi utazást.

Ötletgyűjtés a nagy napra
Ha valamit nem lehet elég korán elkezdeni, akkor az az esküvőszervezés.
A jegyespárok minél előbb kezdik el a
kínálat felmérését, annál több esélyük
van arra, hogy minőségi szolgáltatóra
akadjanak. Erre adnak lehetőséget az
esküvői kiállítások, melyet legutóbb
február 9-én, szombaton a Sólyom
Hotelben is megrendeztek.
szabó
A Sólyom utcában álló autók zsúfoltsága már lagzi hangulatot idézett,
az étterembe érve pedig ez az érzés csak
erősödött a zenészeknek köszönhetően.
A násznépet máskor hajnalig táncoltató
dallamok ezúttal a jegyespárok esküvői
mustrájához adtak ütemet, amíg ellavíroztak a szolgáltatók standjai között.
Az egyik legszembetűnőbb állomás
volt a nagy napot megédesítő tortacsodák bemutatása, ahol négy több emeletes torta emelkedett az asztalokon.
Ugyan még mindig hódítanak a hagyományos fehér, illetve a visszafogott nude
árnyalattal megáldott édességek, de

rendhagyó alkotások is helyet kapnak
a repertoárban. Az utóbbi kategóriába
tartozott egy rózsaszín-fekete, valamint
fatörzs mintás háromemeletes torta is.
Szintén a trendek világába kalauzoltak el a próbababákon díszelgő
esküvői ruhák és öltönyök. Az itt kiállító menyasszonyi ruhaszalon vezetőjétől megtudtuk, hogy az arák körében
felkapottak a vízhullámos ruhák, de
népszerűek az A-vonalú darabok is. A
vintage őrületnek köszönhetően divatba jöttek a különböző csipkeanyagok,
amelyek sejtelmes, mégis vonzó külsőt
kölcsönöznek viselőjüknek.
Egy esküvő lebonyolítása sok apró
részletből tevődik össze, ami a végén
tökéletessé teszi az összképet. Azonban
a nagy nap legmeghittebb része mégis csak a boldogító igen kimondása,
amelynek a fényét emeli egy jó szertartásvezető közreműködése. Többek között ezt a szolgáltatást, illetve a már kissé
humorosabb ceremóniamestert, vőfélyt
is megtalálhattuk a kiállításon. A mellette lévő standon a meghívók elkészítéséhez nyújtottak segítőkezet a kiállítók.

Lehetőség nyílt szemezgetni a dekorációt illetően, melyekben dominált
a szürke, bordó, valamint a tojáshéj
szín. Szintén dekorációs elem, kicsit
más megvilágításban a fény és füsttechnika, ami varázslatos perceket okoz a
pár nyitótáncánál és az azt követő lakodalomban. Mindezek megörökítésére
a jegyesek fotóssal, valamint videóssal
konzultálhattak a helyszínen.
Amennyire időigényes egy esküvő
megszervezése, annyira gyorsan illan el
az másfél nap, és utána sem áll meg
az élet. A kissé előrelátóbbak ház és lakásvásárlásról is tanácskozhattak szakértővel, a stand mellett pedig a vágyott
lakásba lakberendezési és dekorációs
elemek alapján inspirálódtak.
Mindezek tükrében elmondható,
hogy széles kínálat közül csemegéztek
az ideérkezők és jó alkalmat adott a
kapcsolatteremtésre, különböző akciók
kihasználására. Ezután sokaknál talán
már nem is maradt más, csak kivárni
a menyegzőt.
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Hazatért a lyukas zászló

Díj a CO-OP
Star-nak
 folytatás az 1. oldalról
Így bővült ki évről évre a díjazási
rendszer további hálózati és átvevői kategóriákkal – mondta Dr. Mandel Katalin,
a Magyar Franchise Szövetség főtitkára.
Az újonnan alapított „Az Év
Multi-brand Franchise Átvevője” kategóriában elsőként a CO-OP Star
Zrt. vehetett át díjat, amellyel a társaság a CO-OP és a Fornetti brand
működtetésében elért eredményeit
értékelték.
A multi-brand díj értéke annak a
több mint tízéves együttműködésnek
a kiteljesedése, amelynek eredményeként mára csaknem 121 CO-OP Star
üzletben működik a Fornetti franchise. Az átvevői elismerés kapcsán
Dr. Rédei István, a CO-OP Star elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott:
„A COOP franchise tagjaiként egy
hazai termelői és összefogott kereskedelmi munkának vagyunk a láncszemei, amely bennünket is épít. A
Fornettivel, mint egy már működő
franchise-al folytatott együttműködésünkkel szélesítettük pékáru kínálatunkat, de hasonló kapcsolatok kiaknázásával további termékköröket is
erősíthetünk.
Ez a díj tehát azt jelenti számunkra, hogy minden hazai franchise rendszernek vannak értékei, amelyek hasznosíthatók a már meglévő tevékenység
színvonalának emeléséhez.”
A másik CO-OP díjazott, a
COOP Gazdasági Csoport a hálózat
hatékonyságának növelése érdekében
az elmúlt években végrehajtott átfogó
fejlesztéseit „Az Év Legdinamikusabban Fejlődő Franchise Hálózata” címmel ismerték el.

 folytatás az 1. oldalról
A história az Aprítógépgyártól indul,
amelynek legalább két, dicstelen címerétől megszabadított nemzeti színű lobogója volt. Egyik a gyárépület bejárata
fölött, másik pedig azon a teherautón lett
kitűzve, amely a szovjet emlékmű lebontásához robogott a főtérre. A visszakerült
lyukas zászló valószínűsíthetően ezek közül az egyik.
Közvetlenül a forradalom bukása
után Demeter Mihály rejtette el a relikviát az Aprítógépgyár egykori kazánházában. A rendszerváltáskor Czigány Istvánhoz került, aki az 56-os forradalom
alatt az Aprító munkástanácsának elnöke
volt. Tőle kapta meg Pintér Lajos, aki a
forradalom napjaiban a Fővárosi Egyetemi Diákbizottság egyik küldötteként
érkezett Jászberénybe, az ifjúság, illetve a
nemzetőrség szervezésére. Az időközben
Veronában tiszteletbeli konzulként tevékenykedő Pintér professzor rezidenciájának dísze lett a lyukas zászló.
Streitmann András tíz esztendővel
ezelőtt szerette volna visszaszerezni az 56-

os jászberényi emléktárgyat, de nem járt
sikerrel. A konzultól csak egy ígéretet kapott, hogy megbízatása lejártával az ajándékba kapott lyukas zászlót visszajuttatja
származási helyére. Streitmann András
nem hagyta annyiban a dolgot, és megkereste Gedai Istvánt, aki történetesen
szintén tagja volt annak a fővárosi egyetemista küldöttségnek, amely városunkban
járt a forradalom alatt. A Magyar Nemzeti Múzeum numizmatikai szaktekintélye és főigazgatója, Gedai közbenjárására
a lyukas zászló végre visszakerült oda,
ahová igazán tartozik, Jászberénybe.
Az elmúlt év végén, egy előre egyeztetett napon a Jász Múzeumban, Prof. Pintér Lajostól jelképesen, az Aprító munkástanács egykori titkára, egyetlen még élő
elnökségi tagja, Goda Zoltán vette át a
hazatért lyukas zászlót.
Az ereklye tovább is lett adva a múzeumnak, mert ott van a helye, gyarapítsa annak a gyűjteményét. Az intézmény
munkatársai pedig keresik a lehetőségét
annak, hogy méltó módon mutathassák
be a nagyközönség számára.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
szeretett édesanyám

A Református Gólya Óvoda
2019-ben ünnepli
fennállásának 25. évfordulóját.

Jászberényi telephelyre

A méltó megemlékezés
előkészületeihez várja
a lakosság segítségét.

gépkocsivezetőt,

Bathó Lászlóné
Gulyás Julianna
(1933-2019)
végső búcsúztatásán
jelenlétükkel,
a részvét virágaival
igyekeztek
fájdalmunkban osztozni.

Külön köszönet a Szent Klára
Idősek Otthona dolgozóinak
áldozatos munkájáért.
„A halállal csak az élet ér véget,
a szeretet nem.”
Fia és családja

Régi fotók eredeti, avagy szkennelt
változatát, tárgyi emlékeket,
személyes
(szülői, munkatársi, gyermeki)
megemlékezéseket.
A fotók, tárgyi emlékek mellé –
ha tudnak- rövid információt,
neveket mellékeljenek.
Kapcsolatfelvétel
a 06-57/412-808-as telefonszámon,
avagy golyaovoda@gmail.com
e-mail címen lehetséges.

QUALITE ’96 KFT.
JÁSZBERÉNY, NAGYKÁTAI ÚT 20/A. TEL.: 0036 57 505 300
HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU

C+E kategóriás
jogosítvánnyal
valamint

nehézgépkezelői

(gumikerekes kotró -1212)

jogosítvánnyal

munkavállalót
keresünk.
Érdeklődni:

+36-20/206-8588-as
telefonszámon.

www.jku.hu
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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 februári időpontjaira:

Fogyókúrás csoport: 2019. 02. 19. 15 óra. (új jelentkezők)
2019. 02. 20. 13.30 óra. (kontroll csoport)
Cukorbetegek csoportja: 2019. 02. 26. 13.30 óra.
Egészséges Kismama csoport: 2019. 02. 19. 10 óra.
Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Egészségfejlesztési irodája,
(Gyermekosztály épülete- Földszint)
Tájékoztatás és előzetes bejelentkezés:
Telefonon: 06-57/500-200 /294 mellék
(13.00 -15.00/Dietetikusok)
e-mail-ben: dietetikus@jaszberenykorhaz.hu

Hirdetésfelvétel
Sisáné Kispál Andrea
06-30/438-7201

sisane.andrea@gmail.com

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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Szabadidő

www.jku.hu

Hiszünk a tündérekben
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Maskarás mulatság
Pop-rock farsang címmel hirdettek
zenés táncos eseményt február 8-án
péntek estére, a mozi galériájára. A népes vendégsereg az Experience együttes
pörgős zenéire hajnalig ropta a táncot.
duka

A Lehel Film-Színház idei első játszóházának vendégei egyenesen
Sohaországból repültek el a jászberényi gyerekekhez, akik kézzel készített, kreatív farsangi maszkokkal
várták Wendyt és örök gyerek barátját, Pétert.
kazsimér
Február második vasárnapján farsangi maskarák készítésére várták a
Levendula Játszóház és Alkotóműhely tagjai a kicsiket. A mozi emelete
visszhangzott a gyermekek izgatott
zsibongásától, ami nem is csoda, szép
számmal érkeztek érdeklődők a december óta első alkalommal megrendezett
kézműves alkalomra.
A különféle asztaloknál más-más
készséget igénylő feladatokban merülhettek el a résztvevők. Volt, aki természetes anyagokból álarcot ragasztott,
vagy velencei karneválokat idéző, cifra
maszkot festett, de lehetőség nyílt télűző csörgős hangszer készítésére is.
A kreatív energiák levezetését követően jól jött a pihenés, Pán Péter
felbukkanása hamar elfeledtette a gye-

aki szerint a gyűszű kifejezés valójában
puszit jelent, gyereknek maradni a legjobb dolog a világon, az élet pedig nem
más, mint csupa móka és kacagás.
Fordulatban természetesen nem
volt hiány, A Fogi Színház alig egy órás
műsora alatt kalózok, félelmetes bálnák és könnyedén repkedő új barátok
kísérték a gyerekek útját, akik a bátor
Csingiling nélkül aligha győzték volna
le Hook kapitányt és csatlósait.
Az előadás végén a mozi termét

A farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé esik, számtalan népi hagyomány kapcsolódik hozzá. Ilyenkor
felfordul a világ rendje, mindent szabad
amit máskor nem, ekkor ki lehet bújni
a saját bőrünkből, önnön valónkból és
jelmezt, maskarát ölthetünk.
A péntek esti mulatság kitűnő alkalom volt erre, és persze arra is, hogy
nyüzsgő társaság gyűljön össze, együtt
nevetni régi barátokkal és új ismeretségeket, élményeket lehessen befogadni. Többen jelmezbe öltözve érkeztek,
akadt római légiós, rendőrcsaj, cicalány, sőt még a vadász is eljött Piroskával. Fekete és szőke parókával megbolondított fejek, színes maszkok, díszes
szemüvegek mögé rejtett arcok fokozták a vidám hangulatot.
A dj már javában melegítette a parketten riszálókat, mikor az Experience
csapata hatalmas lendülettel és energiával
belecsapott műsorába. Pörgős dallamok,
változatos, remek zenék szóltak rockos,
popos stílusba ágyazva, ismert hazai és
nemzetközi előadóktól, felemelő örvényben. Az énekes srác jól nyomta a dalokat,
gyakran rázta a csörgődobot, még a táncolók közé is beugrott pördülni egyet a
csajokkal. A farsangi buli színes forgataggá, igazi táncos mulatsággá alakult, ahol
párok és társaságok önfeledten ráztak
a jobbnál jobb zenékre, és teli torokból
énekelték az ismert slágereket.
Éppen csak szusszanásnyi időre szakította meg a táncolós zenék folyamát
az Experience együttes, amikor sort
kerített az általuk legjobbnak ítélt jel-

mezesnek járó vacsorameghívás átadására.
A jutalmat jelentő
maskarát egy hölgy
viselte, aki „Minnie
egérbe” öltözött ezen
az estén. A Piroska
jelmez is esélyes volt
a győzelemre, ezért
két puszi neki is járt,
meg persze azért is,
mert a kosarában
lapuló pogácsákkal
próbálta lekenyerezni az ítészeket. Azért
megjegyzem, jó lett
volna látni még több
jelmezest. Legközelebb magam is maskarát öltök, már csak
a móka kedvéért is.
A mulatság kinek
kifulladásig, kinek hajnali kétórás zárásig tartott, de úgy vélem mindenkinél
elérte célját. Mert a farsangi jókedv

célja, hogy a hideg idővel együtt a tél
búskomorságát is elűzze, ami teljes
mértékben sikerült!

A közeli célokra kell koncentrálni
Bathó Alexandra a Lehel Vezér Gimnázium tehetséges kézilabda játékosából lett fitness modell versenyek
rendszeres szereplője és díjazottja. Az
idáig vezető útról, a sport szeretetéről
és jövőbeni terveiről kérdeztük őt.
Kazsimér Nóra

rekekkel a mozgalmas délelőtt fáradalmait. A nem mindennapi ifjú egy
elvarázsolt világból, Sohaországból
került Wendy, az álmodozó kislány és
testvérei ablakpárkányára, onnan már
csak egy ugrás volt az elveszett fiúk
birodalma, megannyi szórakoztató,
ugyanakkor veszélyes kaland helyszíne.
Wendy hamar a szívébe zárta Pétert,

teljesen megtöltő közönség egyszerre
énekelte a színészekkel „hiszünk a tündérekben”, a gyerekek aztán egészen a
ruhatárig szorgalmasan mantrázták a
dal refrénjét. Hála nekik, Csingiling
megmenekült, és minden bizonnyal
most is éberen figyeli csínytevéseiket,
lefekvéskor pedig nem felejt el gyűszűt
nyomni az arcukra.

A laikusok számára a testépítő
versenyek világa bonyolultnak tűnhet. Bemutatnád néhány szóban a
kategóriád és annak követelményeit?
Nevezhetjük testépítésnek, de ez
valójában a férfi kategória, hiszen ők
elég komoly izomzattal rendelkeznek.
A hivatalos neve bikini fitnesz modell.
Itt a lényeg az, hogy nőiesek maradjunk, kerekek, tehát nem kell annyira
izmosnak, szálkásnak lennünk. Elsősorban az esztétikus, természetes formára kell törekednünk, emellett fontos
az, hogy kitűnjünk, vagyis minél különlegesebb fellépést hozzunk.
Tizenegy évig kézilabdáztál. Milyen út vezetett a pályától a színpadig?
Még az egyetem mellett is játszottam itthon, a városi csapatban, de úgy
véltem, a legfontosabb a gyógyszerész
diplomám megszerzése, ezért nem tudtam elégszer részt venni az edzéseken,
így hétköznap maradt a kondizás. Ez
a fajta életmód aztán felváltotta a kézilabda helyét, előtérbe került a fitnesz.
Az akkori edzőmmel és jó barátommal,
Tukora Csabával arra jutottunk, hogy
ideje lenne kipróbálnom magam egy
versenyen. Elég merész gondolat volt,
tekintve, hogy mindig is szégyenlősebb

típus voltam, de megérte a különösen
nehéz felkészülés ellenére is. Rengeteget köszönhetek az állandó fejlődésért
és motivációért a mostani edzőimnek,
felkészítőimnek, Frits Patríciának és
Popa Celestinnek.

Mi adott erőt, hogy végül átlendülj a szorongáson?
Tulajdonképpen az, hogy nem akartam megmaradni hobbi szinten, mivel
kiskoromtól kezdve nagy szerepe volt
a versenyszerű sportnak az életemben.
Ennek egyébként pozitív oldala is van,
mert fejlődött az akaraterőm és még
most is rengeteg új dolgot tanulok, például azt, hogyan kell jól veszíteni.
Beavatnál a versenyt megelőző
felkészülés részleteibe?
A verseny előtti tizenkét hét nagyon
szigorú diétából áll. Nálam semmilyen
csalás nem fér bele, mindent grammra
pontosan kimérek a zöldségek kivételével. Az egész időbeosztás kérdése, edzés,
heti 5-6 súlyzós és mellette kardio,
munka, főzés, ezek teszik ki a felkészülés
nagy részét. Jó lenne, ha néha egy nap
48 órából állna, de élvezem.
Alig egy éve csinálod, de voltál
már Csehországban, a legelső versenyedről elhozott aranyérem pedig egy
szlovákiai megmérettetéshez kapcsolódik. Mi a végső cél?
A végleges cél természetesen, mint
mindenkinek ebben a sportban, a profi
kártya megszerzése. Ehhez az kell, hogy
elinduljak a nemzetközi selejtezőkön
és megnyerjek egyet, de általában az
kap profi kártyát, aki nem csak a saját kategóriájában lesz győztes, hanem
a kategóriagyőztesek között is. Ez hatalmas kihívás, de nem szabad feladni,
először a közeli célokra kell koncentrálni: szeretnék mind mentálisan, mind
fizikailag fejlődni, és emellett az élet
más területein is helytállni.

Ajánló
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A Szikra Galéria tervei
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Programajánló

Egy szimbolikus hely városukban a
Szikra Galéria, ahol a képzőművészet kedvelőinek minden bizonnyal
született már egy-két emlékezetes
élménye a kultúrával. Szikra István
műgyűjtő, a galéria tulajdonosa a
kiállítóhely ez évi program terveit
osztotta meg velünk.

Birinyi Mesekör
Február 14., csütörtök 18 óra
Szereti a felnőtteknek szóló népmeséket
hallgatni, esetleg mondani, vagy csak egy
jó hangulatú közösségi kikapcsolódásra
vágyik? Akkor önt is várja a Birinyi Mesekör. Mesemondók: Bukovics János és
Pintér Zsolt, valamint a vállalkozó kedvű
jelenlévők.
Déryné Rendezvényház

demeter

Ismeretterjesztő előadás
Február 15., péntek 14 óra
Dr. Pethő László ismeretterjesztő előadása Heller László feltaláló tevékenységéről, akinek legismertebb találmánya a
légkondenzációs hűtőtornyok.
Liska József Szakközépiskola

Festmények, festők, vonalak és
színtengerek, bemutatók, kiállítások
váltják majd egymást ebben az esztendőben is a Szikra Galéria kiállítótermeiben.
Folytatódik A hónap műtárgya
sorozata, a szokásoknak megfelelően,
minden hónap első keddjén. A kiválasztásnál a jászsági kapcsolódás szempont lehetett, de figyelembe vették,
hogy az egyes művészekhez kötődik-e
valamilyen kerek jubileum, ami apropóként is szolgálhat festményeik megismeréséhez.
A hónap műtárgya sorozat márciusban Benke László, Parti házak címet
viselő festményével folytatódik majd,
ahol az előadó a művész fia, ifj. Benke
László lesz. Ebben a hónapban időszaki
kiállítás is nyílik Molnár László alkotásaiból az emeleti kiállítóteremben.
Áprilisban Páll Lajos emlékkiállításának ad helyet a képtár és A hónap
műtárgya is a festő alkotásai közül került kiválasztásra, ami a Kapuemelők
című lesz. Ezt követően Iványi Grünwald Béla Folyóparti kisváros templommal című festményét ismerhetik
meg az érdeklődők.
Az első nyári hónap különlegességet kínál: Thorma János felesége,
Thormáné Kiss Margit Anya gyermekével című festményét mutatják be. A
művésznő festeni és rajzolni kizárólag

Nagybányán tanult, a kezdeti időkben
pont a férjétől.
A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatnak ismét az egyik helyszíne lesz a Szikra Galéria, ahol ez
alkalomból az új állandó kiállítás megnyitására kerül sor.
A folytatásban olyan festők alkotásai kerülnek a bemutató állványra,
akiknél valamilyen kerek évfordulót
ünnepelhetünk ebben az esztendőben.
Ilyen lesz júliusban a Palkó Tibor 60.
születésnapját köszöntő rendezvény,
amelyen a művésztanár alkotásai közül
kerül majd ki A hónap műtárgya. Augusztusban Makay József születésének
100., halálának 40. évfordulója előtt
tisztelegve, a jászberényi festő képei
közül a Fürdőzők címet viselőre esett
a választás. A hónap közepén időszaki
kiállításon lesznek láthatók a Jászsági
Alkotók Körének Jászapáti alkotótáborában készült művek.
Az ősz beköszöntével Bertalan
Albert jászberényi születésű, Francia-

országban elismert festőművész, restaurátor születésének 120. évfordulójáról
emlékeznek meg. Októberben Vuics
István Jászberény, Kőhíd című alkotása
lesz a soros műalkotás.
Ebben az évben is meghirdeti pályázatát a Szikra Galéria a kortárs képzőművészet bemutatása, támogatása
céljából. A beérkező pályamunkákból
a Magyar Festészet Napját stílszerűen
megünnepelve időszaki kiállítás nyílik.
Az év Szolnokhoz kapcsolódó
művészekkel zárul. Chiovini Ferenc
születésének 120. évfordulója lesz novemberben. Ez alkalomból a Zagyva a
Tabánnál című festményét ismerhetjük
meg. Az év végén a szolnoki művésztelep egykori vezetője, Pólya Tibor Pihenő aratók című olajképe kerül bemutatásra.
A képzőművészet jászsági fellegvárának számító Szikra Galéria ebben
az esztendőben is érdekes és színvonalas programokat kínál majd a festészet
iránt fogékony közönségnek.

Kocsmában felcsipegetett sztorik
 folytatás az 1. oldalról
A 30 év és más címet viselő találkozó magvát a 2017-ben megjelent
Harminc év napsütés című novelláskötet, valamint a megjelenésre váró Vera
regény bemutatója adta. A novellafüzér – vagy ahogy az író aposztrofálta
az alcímben –, Csendes kalendárium,
a családregények lezárásaként született
történetek gyűjteménye. Fikciókkal
kevert önvallomás múltba vezető önkeresésről, családról, titkokról, szeretetről. A szövegek grecsósan nagyszájúak,
pimaszok, humorosak, ugyanakkor
legtöbbjükben ott húzódik valami fájdalmas nosztalgia az elveszett távoli és
közeli múltból.
A családi történetek alapjául személyes események szolgáltak, amelyekből
néhány adagnyit a találkozó alkalmával
is megosztott hallgatóságával a szerző.
Kiderült, hogy a négyezer lelkes szülőfaluban, Szegváron nem Krisztián
volt az első kakukktojás, aki nem illett
az egyszerű paraszti nép soraiba. Már
édesapját is a falu bolondjaként tar-

tották számon lila hagymával színezett
hosszú hajával, állandó szereplési kényszerével. A különcséget aztán sikerült
fokozni a két fiának. Az öccsére balett
művész volta miatt néztek ferde szemmel, Krisztián pedig íróként vívta ki a
település haragját, amikor Pletykaanyu
című könyvében a Center kocsmában
felcsipegetett sztorik alapján „kibeszélte” a közösséget. Néhány család an�nyira felháborodott, hogy perre vitte
a dolgot az akkor még egyetemista író
ellen. „Magunkra ismertünk és mi nem
ilyenek vagyunk!” – szólt a vádirat fő
érve. Ma már inkább azok bosszankodnak, akik nem kerültek be a kötetbe,
hiszen azóta Szegvár díszpolgárának is
megszavazták a számos irodalmi díjjal
büszkélkedő földit.
A Mellettem elférsz című könyvről
is elárult néhány érdekes információt.
Bár a kiadó szeretné titokban tartani,
de a szerző megosztotta, hogy a regény
egyes részleteiben a paraszti származású
nagymamája ágyneműtartójából előbányászott naplóbejegyzéseit használta fel.

Első fejezet –
Ivanics Kitti kiállítása
Február 15., péntek 17 óra
Ivanics Kitti Első fejezet című kiállítása
az első egyéni tárlata, ahol alkotótevékenységének kezdő időszakát mutatja be
a nagyközönség számára. Képeinek egy
részén hétköznapinak, mindennaposnak
tartott dolgokat, tárgyakat örökített meg
és az ezekben rejlő szépség megragadására
törekedett. További alkotásain a természeti környezet részleteit mutatja be a látvány
átírásával, leegyszerűsítésével a redukálást
alkalmazva. A kiállítást Szántai Katalin
nyugalmazott rajztanár nyitja meg.
Lehel Film - Színház
Nevess velünk Jászberény!
Február 15., péntek 19 óra
Nevess velünk Jászberény! címmel, a méltán népszerű stand up comedy műfaj előadás sorozatának nyitó darabját láthatják,
ahol Aradi Tibor, Varga Ferenc József és
Lorán Barnabás (Trabarna) gondoskodnak
a derűs percekről.
Ifjúsági Ház
Csángó és Jász értékek - Táncház
Február 16., szombat 17 óra
Táncház a Jászság Népi Együttessel, Csángó és Jász értékek címmel. Muzsikálnak a
Horba és a Jártató zenekarok. Program:
17-19.30 óra Kézműves foglalkozások
és gyermek táncház. 20-21 óra Horba és
Jártató zenekar koncertje. 21.30 Táncház
a Jászberényi Hagyományőrző Együttes
közreműködésével.
Jászság Népi Együttes Székháza
Mónus József tradicionális
távlövő íjász előadása
Február 16., szombat 18 óra
A többszörös világrekorder tradicionális
távlövő íjász Mónus József (Fehér Farkas)
filmvetítéses előadása egy kötetlen beszélgetéssel párosítva, a Kürt Íjászai Baráti Kör
szervezésében. A belépő magában foglal
egy tombolát.
Ifjúsági Ház
XXV. Műszaki Jubileumi Bál
Február 16., szombat 18.30
A Gépipari Tudományos Egyesület Háztartási Gépek Szakosztálya által szervezett
bál negyedszázados jubileumához érkezett.
A hagyományoknak megfelelően színvonalas program várja a bálozókat. Születésnapi meglepetés Danny Blue mentalista
varázslatos műsora. Gálaest Berki Sándor
hegedűművész, művésztanár és barátai
előadásában. A szokásokhoz híven természetesen a bálkirálynőt is megkoronázzák.
Déryné Rendezvényház

A hallgatag nagypapa története a
harminc év napsütésben kap ismét helyet. Fikciókkal kiegészített megrázó
történet bontakozik ki a Dont kétszer
megjáró papáról. Tulajdonképpen a
harminc év tárcanovellái holdként keringenek a már előbb megjelent nagyregények körül. A történetszilánkok
felbukkannak a Megyek utánad-ban
vagy a már említett Mellettem elférsz,
illetve a Tánciskola című regényekben.
A Vera című lélektani regény várhatóan a hónap végén jelenik meg. Egy
örökbefogadott tíz év körüli kislány
története bontakozik ki az írásban,
amelynek apropóját szintén személyes
motívumok alkotják.
A találkozót a nyitó percekhez hasonlóan egy tárca felolvasása foglalta keretbe, amelyhez az illeszkedő humoros
háttérsztori előadása külön élmény volt.

7. oldal

Jászjákóhalma
egyházközösségének bemutatása
Február 18., hétfő 17 óra
Eucharisztikus Világkongresszusra való
lelki felkészülés jegyében Ivancsó István
plébános a jászjákóhalmi egyházközösséget mutatja be a KÉSZ Jászberényi szervezete rendezvényén.
Szent István Ház
Bakancslista – Külföld Retúr
Február 19., kedd 18 óra
Ez alkalommal az előadó helybéli, Sárközi
Mária, aki 13 évet élt Európa különböző
országaiban. Ez idő alatt meglátogatott városokat, különböző helyszíneket bemutató
fotóit a Külföld Retúr Facebook oldalon
gyűjtötte össze. Két évet töltött, a Közép –
Finnországban Veteliben, ahol a környék
természeti szépségei ihlette kézimunkákat
készített. A szabadkézi hímzésekből, szárazvirág alkotásaiból és fotóiból kiállítás
nyílik a helyszínen.
Városi Könyvtár, kamaraterem
Bérletes színházi előadás Valami csaj(ok)
Február 20., szerda 19 óra

A Valami csaj(ok) egy komédia, ami
Pokorny Lia és Őze Áron előadásában látható. Egy középkorú férfi nősülni készül,
s elhatározza, végigjárja élete nagy szerelmeit. Valamennyiükkel hasonló szállodai
szobában találkozik, más-más városokban
(az első az első szerelem, a második az érzéki, a harmadik a különleges, a negyedik
az igazi), de nem lel megnyugvást, a nők
sokkal többet értek-érnek nála, egy elrontott, gyáva élettel kell szembenéznie a
végén…Az előadás különlegessége, hogy
a komédia négy különböző női karakterét
ugyanaz a színésznő, Pokorny Lia játssza.
Lehel Film - Színház
Egészség és Életmód – Tisztítókúrák, megújulás nyers ételekkel
Február 21., csütörtök 17.30
Közeledik a tavasz, a megújulás időszaka, ezért testünk is vágyik a téli nehezebb
ételek után a friss, élettel teli, tisztító táplálékokra. Legyenek ezek a nyers ételek,
melyek világába bepillantást nyerhetünk
Lénárt Gitta, a Nyersétel Akadémia alapítója segítségével. Megtanulhatunk elkészíteni tisztán nyers növényi alapanyagokból
néhány finomságot, amit a végén el is fogyaszthatunk.
Déryné Rendezvényház
Múzeumi Esték
Február 21., csütörtök 17 óra
A Múzeumi Esték sorozatában Dr. Farkas
Kristóf Vince történész múzeulógus előadását hallgathatják meg A Jászkürttől a
Lehel – kürtig címmel.
Jász Múzeum
Csillagászati előadás
Február 22., péntek 18 óra
Emberek a Holdon félévszázada címmel
Both Előd csillagász előadását hallgathatják meg a Föld egyetlen kísérőjén tett látogatásokról és az azóta eltelt évek kutatási
eredményeiről.
Városi Könyvtár kamaraterem
Magyar Korcsolyázás Napja
Február 22., péntek 10 óra
A Téli Olimpiák történetének első magyar
aranyérme, a rövidpályás gyorskorcsolya
váltó számában aratott győzelem évfordulóján kerül megrendezésre a Magyar
Korcsolyázás Napja. Minden gyereket 20
perc korcsolyázásra várnak ez alkalomból.
Mindehhez kapcsolódva rajzversenyt hirdetnek óvodások, kisiskolások részére Korcsolyázni megyünk címmel!
Fedett jégpálya
A Hónap meséje sorozat
Február 23., szombat 9.30
Interaktív élőszavas mesemondással hallgathatják meg a gyermekek a Medve, holló, csuka sógora című mesét. Ezt követően részt vehetnek a vidám, énekes táncos
programban és a kézműves foglalkozáson.
Az esemény regisztrációhoz kötött.
Városi Könyvtár – Jászsági Népmesepont
I. Jégkorongos Bál
Február 23., szombat 19 óra
Első alkalommal rendez bált a Lehel HC.
A vacsorát követően zene, tánc hajnalig, jó
hangulatról Banya Csaba és zenekara gondoskodik. Éjfélkor tombolahúzás értékes
nyereményekkel.
Szatmári Rendezvényház
Jótékonysági Bál
a Maci Alapítványért
Február 23., szombat 19 óra
Az idei bál a retrohangulat jegyében kerül
megrendezésre. A köszöntések és a meglepetés műsort követően: bál, zene, tánc,
beszélgetések, mosoly, ölelések, jókedv
kifulladásig. A jó hangulatú bulihoz a zenét Csuhai Gábor biztosítja. A bál teljes
bevételét a gyerekek udvari játékainak,
körülményeinek fejlesztésére, a gyerekeket szolgáló beltéri eszközökre, játékokra
kívánják fordítani.
Déryné Rendezvényház
Curtis
Február 23., szombat 19 óra
Eljön hozzánk egy igazi újpesti fenegyerek: Curtis látogat ezen az estén városunkba, akivel együtt énekelhetjük legismertebb dalait.
Bad Bár
XVIII. Jótékonysági Bál
Március 2., szombat
Nagyboldogasszony Főplébánia a XVIII.
Jótékonysági Keresztény Báljára várja az
érdeklődőket.
Nagyboldogasszony Katolikus
Általános Iskola Sportcsarnoka
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Foszlányokban úszó felhőkből eső szemerkél
Csütörtöktől ismét beköszönt a hűvösebb időjárás eső és szél kíséretében. Péntektől nem várható csapadék, a nappali maximumok plusz 4 és 9, szombaton plusz 5 és
10 fok között alakulnak. Az éjszakai órákban 2-3 fokkal fagypont alá hűl a levegő.
Vasárnap mérsékelt marad a légmozgás és
megnövekszik a napsütéses órák száma.
Február 16-án Julianna, Lilla napja.
A néphagyomány Júlia napjától az idő melegebbre fordulását várja. Ha mégis havazik
aznap, akkor „bolondoznak a Julisok”, vagy
megrázzák a dunyhájukat.

Készülődnek a focisták
Városunk NB III-s futballcsapata
továbbra is szorgosan játssza felkészülési mérkőzéseit. Az elmúlt héten
három alkalommal is meccsük volt.
A JFC vezetése sem tétlenkedett, két
játékos igazolását bonyolították le.

bajnoki mérkőzésén kezdőként állt a
putnoki kapuban. Utánpótlás korában
több neves együttesnél is volt hálóőr.
Február 8-án este villanyfényes mérkőzésen a Pest megyei bajnokságban sze-

ugyancsak NB III-s, de Nyugati csoportos Érd vendégei voltak egy edzőmeccs
erejéig. Itt már egy ütőképes csapat: Fülöp – Szemere, Szanyi (Szabó T.), Hevesi-Tóth, Süttő – Lakatos (Ilkovics, 46.)
– Sándor I., Szöllősi, Ludasi – Svedyuk,
Farkas J. lépett pályára. Az első félidőben nem esett gól, a másodikban viszont

replő Nagykáta volt a vendég a műfüves
pályán. Huszák Géza vezetőedző ezúttal
több ifjúsági játékost is foglalkoztatott
ellenük, de így is 3-1 arányban nyertünk. Öngól, Herczeg és Szanku révén
jött össze a három találat. A vezetőedző
nem véletlenül adott lehetőséget a fiataloknak, hiszen másnap szombaton az

három is. A mi hálónk kétszer rezdült,
így: Érdi VSE-Jászberényi FC 2-1. A
berényi gólt Ludasi Martin szerezte egy
15 méteres lövéssel.
Továbbra is folynak az előkészületi
mérkőzések. Lapzártánk után, szerdán
este 18 órai kezdettel Jászárokszállást
látja vendégül a JFC.

ács

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

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

február 15. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

február 20. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

február 16. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

február 21. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

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

február 18. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 23. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

február 19. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

február 24. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
február 16. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; 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

Jászkürt

2019. február 14.

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.

Először Hatvan megyei I. osztályban szereplő csapatához látogattak el
a berényi focisták, ahol 2-1 arányban
nyertek Szanku Kristóf és Farkas János
góljaival. A mérkőzés krónikájához
tartozik, hogy a két új játékos is helyet
kapott a csapatban. Miután Fejes János
az NB II-es Cegléd együtteséhez szerződött, szinte rögtön megtalálták az
utódját, Süttő Attila személyében. A 24
éves védőjátékos meghatározó csapattag volt az NB III Keleti csoportjában
bajnoki címet szerzett Kazincbarcikának. Az NB II-ben is 30 mérkőzésen
lépett pályára, majd nyáron Putnokra
igazolt és onnan érkezett Jászberénybe.
Mivel Menczeles Iván gyógyulási folyamata elhúzódik – 2-3 hónapot –, kapust is igazolt a JFC. Fülöp Gergő is 24
éves, és az őszi idény mind a tizenhat

Szettet nyertünk Békéscsabán

Nem sikerült Békéscsabán pontot
szereznie röplabdacsapatunknak, de
játszmát igen. Ez az egyre komolyabb
nehézségek ismeretében bravúrnak
számít. Vasárnap következik számunkra a Magyar Kupa bronzmérkőzése.
Budai Levente

Katie Devaney és Petrenkó Brigitta
után újabb alapemberünk esett ki ujjsérülés miatt – ezúttal csapatkapitányunk, Pintér Andrea, így Riczkó Gabriella a kezdőcsapatban kapott esélyt a
bizonyításra. Eleinte tartani tudtuk a
lépést a békéscsabaiakkal (6-5), aztán
visszaesett a nyitásfogadásunk, és 126-ra elhúztak tőlünk. Petőváry Panni
nyitása ismét pontot hozott nekünk,
amivel ideiglenesen öt pontra (18-13ra) feljöttünk, majd négyre is (20-16).

Rövid hírek

Asztalitenisz. Folytatódott a tavaszi küzdelemsorozat az asztalitenisz
NB III-ban. A második játéknapon is
magabiztos győzelmet arattak a berényi
pingpongosok. Kecskeméti Sp.SK és
KT II. – NGS-UNION Jászberényi
ASE 4-14.
Megkezdődött a tavaszi pontvadászat a megyei I. osztályban is, ahol már
két fordulón vannak túl. Tiszafüredi
ASE I. – NGS-UNION Jászberényi
ASE 6-12 és NGS-UNION Jászberényi ASE – Jászkun Volán SC IV. 9-9.
Jégkorong. Városunk két amatőr jégkorong csapata is pályára lépett
a hétvégén vasárnap. Az OB2-ben a
Lehel HC az Óbudai Hoki Akadémia
együttesét látta vendégül. Gólgazdag
mérkőzésen a fővárosiak nyertek. Lehel HC – OHA 4-6.
Az OB 4/A csoport elődöntőjében
a Warriors sem járt jobban az Újpest
hokisaival szemben, hiszen a mérkőzést
végig a fővárosiak irányították, így ők
is győztesen távoztak a berényi jégpályáról: Warriors Jászberény - Újpesti
Ragadozók 1-4.
Birkózás. A jászberényi Laky Levente a magyar birkózó szabadfogású válogatott tagjaként az ausztriai
Wolfurtban lépett szőnyegre a hétvégén. Az Austria Open 27 ország részvételével zajlott, és Levente a kadett
korcsoportban, 80 kg-s súlycsoportban
aranyérmes lett.

Ennél szorosabbá azonban nem tudtuk
tenni az eredményt (25-17).
A második szettben 3-0-ra, majd
6-2-re vezettünk. Volt olyan erősen vitatható játékvezetői ítélet, amely után
Deme Gábor kínjában „Hajrá, Fradi!”-t
kiáltott. Szerencsére továbbra is keményen nyitottunk és bátran támadtunk
– ennek 10-6-os vezetés volt a jutalma.
Aztán 10-10-re kiegyenlített a házigazda, és fej-fej mellett haladt egymás mellett a két együttes: 15-14-nél
Bogdan Paul alakulatánál volt az előny,
de 18-16-ra ismét fordítottunk. A hajrában aztán Oksana Yakovchuk pontja
után jött Petőváry Panni nyitása és kisvártatva kiegyenlítettünk (22-25)!
A harmadik szettben 5-3-ra mi
vezettünk, sőt 8-4-re is elléptünk a
bajnoki címvédőtől. Tovább növelte
azonban a tempót a hazai csapat, így

hamarosan 19-15-ös vezetésükről számolt be az eredményjelző. A rutinos
dél-alföldiek innen pedig megoldották
a helyzetet (25-17).
A negyedik játszmában 3-0-ra vezettünk. Szinte pillanatok alatt módosult az állás 5-5-re. Egyre nagyobb
nyomást helyezett ránk aktuális ellenfelünk, így 17-11-re, majd 21-15-re is
elhúzott tőlünk, ezzel pedig a lényegi
kérdések eldőltek (25-17).
Ennek ellenére csak elismerően nyilatkozhatunk foghíjas csapatunk teljesítményéről. Swietelsky – Békéscsabai
Röplabda SE – Jászberény Volleyball
Team: 3:1 (17, -22, 17, 18).
Vasárnap 12.30-kor már Érden
játszunk a Magyar Kupa bronzérméért
a listavezető Vasas Óbuda ellen. Szurkolói buszunk 10.30-kor indul a Lehel
Vezér Gimnázium elől, amire február
15-én 12 óráig lehet jelentkezni a főtéri
Sonkalandban.

Megálljt parancsolt a Körmend
Jászberény kosárlabdacsapata hat
győztes mérkőzést követően Körmenden lépett pályára február 9-én,
szombaton este. A nagy sorozatnak
– remélhetőleg csak ideiglenesen –
vége szakadt, a vendéglátók biztos
győzelmet arattak.
Ács Tibor
Az Alba mellett csak a Körmend
tudott győzni – mindössze két ponttal
–, az idei bajnokságban Jászberényben.
Mindezt figyelembe véve és annak
tükrében is, hogy a berényi gárda a
második, míg a vendéglátók a 3. helyen várták az összecsapást, általában
mindenki rangadónak minősítette a

bajnoki mérkőzést a Rába partján.
Pitts hárompontosával jól is kezdődött
a meccs számunkra, de a vendéglátók
is jól céloztak. Az első etapot meg is
nyerhettük volna, ám Pitts hárompontosa „lecsorgott”, Bradford kaparintotta
meg a labdát és „egészpályás” triplát
szórt a berényi gyűrűbe, 19-15. A folytatásban főleg Coleman tartotta a lépést
a vendéglátókkal, így hat egység különbséggel (44-38) vonultak pihenni a
küzdő felek.
A második játékrész elején Pantelics
is megszerezte első találatát egy hármassal, sőt Alekszandrov is e dobásnemmel
gyarapította a pontok számát. Ám a
körmendiek csapatkapitánya, Ferenc
Csaba is elemében volt. Mindegy mit
vállalt, duplát vagy triplát, mind a
gyűrűnkbe hullott. Mivel a mieink
nem tudtak felpörögni, egyre jobban
elhúztak a hazaiak, és a vége súlyosnak
mondható vereség lett.
Egis Körmend - JP AutoJászberényi KSE 90-72
JKSE: Pitts 13, Rakics 11, Coleman
21, Alekszandrov 6, Pantelics 7, Csere:
Czirbus 6, Kerpel-Fronius 2, Brbaklics
4, Cseh 2, Ruják -.
A sorsolás szeszélye folytán február
14-én, csütörtökön Győrben a Magyar
Kupa nyolcas döntőjében ismét a Körmend lesz a berényi együttes ellenfele
a legjobb négy közé jutásért játszandó
mérkőzésen.

