Egy feltaláló élete

Dr. Pethő László avatta be az
érdeklődőket a Heller-Forgó-féle
hűtőberendezés felfedezőjének életébe.
Cikk az 5. oldalon

XXV. Műszaki Jubileumi Bál

A műszaki bál negyedszázados
jubileumához érkezett. Ezúttal is
színvonalas program várta a megjelenteket.
Írás a 6. oldalon

Lírai karakterű művész

Laki Ida Liliomos csendélet című képét
választották ki A hónap műtárgya
sorozat soron következő rendezvényére.
Tudósítás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 08. szám (XXXI./08.)

Újság
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Jászberény város lapja

Elfogadták a város idei költségvetését

Változások a
PR-Telecomnál

Február 13-án, szerdán rendes, nyílt
testületi-ülés keretében Jászberény
Képviselő-testülete 10 milliárd 509
millió 758 373 forintos mérlegfőösszeggel elfogadta a város 2019.
évi költségvetését. Emellett többek
között döntöttek az uszoda bérbeadásáról szóló versenytárgyalás
újbóli kiírásáról, elfogadták az önkormányzat vagyonkezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak múlt
évre vonatkozó beszámolóit.

A PR-Telecom idei fejlesztéseiről és
projektjeiről Kendi Péter kereskedelmi igazgató tájékoztatta lapunkat.
Feltettük olvasóink hozzánk érkezett
kritikus kérdéseit is.
kazsimér

munkatársunktól
Az ülésen megjelent képviselőket, a hivatal dolgozóit, a témákban érintetteket és
az érdeklődőket Szabó Tamás polgármester köszöntötte. Javaslata szerint – amit a
testület elfogadott –, a napirendek sorában
előrevették, és napirend előtt szavaztak is
a jászberényi Lehel Strandfürdő és Uszoda bérbeadásáról szóló előterjesztésről.
Ugyancsak a polgármester javaslatára nem
vették napirendre az ellenzéki képviselők
által benyújtott előterjesztést, amely az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságok vezető tisztségviselőinek szóló
utasítás lett volna a rendkívüli munkaidő
elrendelésére vonatkozóan.
Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet
a Lehel Strand pályázata megismételt

kiírásának okairól. Az ad-hoc bizottság
beszámolója alapján elmondta, a pályázó
formai hibákat vétett, így a szigorú pályázati kiírás miatt a beadványt nem tudták
elfogadni. Az előterjesztést elfogadták.
A testület a két ülés között történt
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatókkal folytatta munkáját. Ugyancsak
tájékoztató számolt be a 2018. évi köz-

Ők a jászok „Nobel-díjasai”
Két jeles évfordulóra gyűlt össze a Jász Múzeum ünneplő vendégköre február
16-án, hiszen Suba Györgyné Julianna 80., míg Fodor István Ferenc a 70.
életévét töltötte be idén februárban. A jászsági helytörténet megismeréséért
sokat tett kutatókat születésnapjuk alkalmából köszöntötték a múzeumban.
Szabó Lilla
Szombat délelőtt a kellemes tavaszias
időben nyitva állt a Jász Múzeum szépen
faragott sötétbarna kapuja, amelyen át
folyamatosan érkeztek vendégek az ünnepségre. A kinti napsütéses időből bent
már kevesebbet érzékeltünk, habár Hor-

tiné dr. Bathó Edit, a múzeum igazgató
asszonya hasonló melegséggel fogadta a
szülinaposokat és az ünnepelő tömeget.
A rövid köszöntőt a Jászsági Hagyományőrző Egylet műsora váltotta fel,
akik jászsági verseikkel, valamint népdalokkal köszöntötték az ünnepelteket.
folytatás a 4. oldalon 

munka programban foglaltak végrehajtásáról, amelyhez a polgármester fűzött
szóbeli kiegészítést. Tavaly 154 ember
tevékenykedett a közmunkaprogramban, amely mintegy százzal kevesebb a
2013-as indulási létszámhoz képest. Idén
pedig 84 foglalkoztatott lesz, amelyhez
képzés jelleggel még körülbelül húszanharmincan csatlakozhatnak. Cél, hogy
az utánpótlás üteme csökkenjen, illetve

a program résztvevőinek a munkaerőpiacon való elhelyezkedése növekedjen.
Fel kell készülni az állam kivonulására a
közmunkaprogramból. Célszerű valamilyen gazdaságilag rentábilis megoldáson
elmélkedni. Például a közmunkaprogramban végzett járdaépítéseket majd
vállalkozói munkával tudják kiváltani a
létszámcsökkenés miatt.
folytatás a 2. oldalon 

Az igazgató szerint ez az év sem
kezdődhet máshogyan, mint a korábbiak, hiszen a verseny miatt a tartalom
mindig fejlesztésre szorul. Ennek szellemében bővítették, alakították tévés
szolgáltatásukat. A digitális platformon
bekerült a Food Network, Fine Living
HD, ID HD, 1 Music Chanel HD,
ATV Spirit és a Redlight HD, emellett
az összes HD sportcsatornájuk elérhető
már az alapcsomagban, a sávszélességigény miatt pedig az analógból kikerült
az RTL2 az ATV és a Viasat 3. A változtatások bevezetése előtt figyelembe vették a beérkező javaslatokat arról, hogy
az ügyfelek hogyan vélekednek tévés
szolgáltatásuk tartalmáról.
– Online világot élünk, így onnan
érkezik a legtöbb ilyen információ. Ezek
alapján kirajzolódott, hogy a most felvett csatornákat többen is hiányolták,
nekünk pedig sikerült olyan megállapodásokat kötni, melyek lehetővé tették,
hogy ezen igényeknek megfeleljünk.
folytatás a 7. oldalon 

Kosaras
bravúr
Győrben
Három napon át, február 14-16 között Győrben, az Audi Aréna adott
otthont a kosárlabda Zsíros Tibor
Férfi Magyar Kupa nyolcas döntőjének, köztük a jászberényi csapatnak.
Ács Tibor
A berényi gárda az első játéknapon
Körmendet kapta ellenfélül, amelytől a
bajnokságban mindkét alkalommal kikapott, így természetesen a visszavágás
volt a cél. Mindez az első negyed végén
nem igazán tükröződött, mert nyolcpontos előnnyel zárt a körmendi alakulat. A folytatásban aztán Rakics egy
trojkával kiegyenlített, és a félidő végén
már csak eggyel ment az ellenfél. Szoros volt a harmadik etap is, de ennek
végén már a mieinknél volt az előny.
folytatás a 8. oldalon 

Honlapunkon elérhetőek a Jászság hírei
táblagépen és okostelefonon is.
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Fotó: Gémesi Balázs

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Elfogadták a város idei költségvetését
 folytatás az 1. oldalról
A mezőgazdasági munkákban, mint
a neszűri homoktövis ültetvény és a faiskola gondozása, igyekeznek a szinten
tartást megoldani. A további területek
bevonása és megművelése a jövőbeni
gondolkodás tárgyát képezik.
A közmunkaprogramot is érintő kérdésre válaszolva Szabó Tamás
kifejtette, hogy az illegális hulladéklerakók megszüntetésére vonatkozó
feladatokban elsősorban a szemléletváltás ösztönzésével, a hulladékgyűjtés
átstruktúrálásával küzdenek.
Az önkormányzat vagyonkezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak
2018. évi vagyongazdálkodásáról, és az
általuk kezelt önkormányzati vagyon
2018. évi változásairól egy közös beszámolóban tájékozódott a testület.
A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. tavaly
14 kiállításnak, 82 szórakoztató rendezvénynek, valamint 44 művészeti eseménynek biztosított teret. Telephelyeiken 235
saját rendezvényük volt, amelyeken 65
162 látogatót fogadtak. A fenntartásuk alá
tartozó nagyvisnyói és öregerdei táborban
állagmegóvó, illetve komfortnövelő beruházásokat végeztek. A táborokban 1098

vendég 2994 vendégéjszakát töltött. A Lehel Film-Színházban, az Ifjúsági Házban,
és a Szabadtéri Színpadon kisebb karbantartásokat eszközöltek. A könyvtárban pályázati forrásból megvalósították a Jászsági
Népmesepontot, amely infrastrukturális
fejlesztést és programbővülést egyaránt
jelent. A leromlott állapotú Honvéd-Jász
Kaszinó esetében tervet készítettek a bejárat stabilizálására a biztonságos bejutás
érdekében. A Déryné Rendezvényházban
vadgalamb elleni rendszert valósítanak
meg, és ugyanitt kedvező kivitelezői árajánlatot kerestek a sokak által hiányolt
felvonó megépítéséhez.
A J.V.V. Nonprofit Zrt. feladat
ellátási körébe tartozó telephelyek üzemeltetésére, feladatainak ellátására, működésre 171 millió 551 ezer forintot
kapott az önkormányzattól. A tavaly közel kilencvenezer látogatót számláló állatkert fejlesztésére 7 millió 224 ezer forintot fordítottak. A hozzájuk tartozó
Lehel sportlétesítmények üzemeltetésére 17 millió 130 ezer forintot biztosított a tulajdonos. TAO-s támogatásnak
köszönhetően, majd saját forrásból a
sportcsarnokban 2017-ben fejlesztő- és
épületbővítő beruházás indult, tavaly a
munkálatok lezárultak, de az átadás még

nem történt meg. Az iskolai sportlétesítmények üzemeltetéséhez a tulajdonos 14
millió 51 ezer forintot biztosít. A Bercsényi úti csarnok kihasználtsága szinte
száz százalék. A műjégpálya üzemeltetéséhez tavaly kétmillió forinttal kevesebb
támogatást kapott a társaság, ezért csak a
legszükségesebb karbantartásokat tudták
elvégezni a tárgyévben közel 26 ezer látogatót vonzó létesítményben. Kihívást
jelent a jégkarbantartó gép üzemeltetése. Egyelőre csak havi félmilliós bérletből
tudják megoldani a szükséges jégtisztítást. A Lehel Strandon több karbantartási munka elvégzése vált szükségessé,
amit a bevételekből nem tudtak fedezni, így a várostól kapott 29 millió 822
ezer forint támogatást is felhasználták a
munkák elvégzésére, üzemeltetésre. A létesítménybe 41 380 látogató váltott belépőjegyet tavaly. A társaság lakáscélú ingatlanokkal is rendelkezik. 2018-ban 94
bérlemény volt lakott a 135-ből. A társaság kezelésében tavaly január 1-én 26
üzlet, illetve irodahelyiség volt, amelyből
négy állt üresen. A lakások karbantartására 19 millió 50 ezer forintot fordítottak,
így 97 százalékban használták fel az önkormányzati támogatási forrásokat.
A hulladékgazdálkodás terén be-
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fejeződött az integrációs folyamat, ezt
követően az új közszolgáltató alvállalkozójaként folytatja a társaság kapcsolódó
feladatait. A változások az önkormányzatot jelentősen kedvezőbb, míg a társaságot kedvezőtlenebb helyzetbe hozták.
A Jászberényi Futball Club beszámolója szerint tavaly a füves cen-

2019. évi bevételek
Sorszám
1
1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.5.
3.
3.5.
4.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett édesapánk

HORVÁTH ERNŐ
(1931-2019)
végső búcsúztatásán jelenlétükkel,
a részvét virágaival igyekeztek
fájdalmunkban osztozni.
Külön köszönet Dr. Ágyi Zoltán
áldozatos munkájáért és a kuvaszos
társadalom képviseletében
megjelentek MKFE és ME-Jász
részvétnyilvánításáért.

Köszönetünket fejezzük ki
a rokonoknak, barátoknak,
munkatársaknak, ismerősöknek, hogy

4.1.

Szőnyi József
(1929-2019)

gyászszertartásán
megjelentek és
utolsó útjára
elkísérték, és
azoknak is akik
más módon őszinte
részvétüket
nyilvánították ki a család felé.
Drága emléke örökké bennünk él.

Ilonka Zoltán

gyászszertartásán megjelentek,
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.

4.2.
4.3.

Lánya és Fia

Felesége, gyerekei,
unokái és dédunokái

Köszönjük Dr. Gáll János főorvosnak és
a gasztroenterológia osztály dolgozóinak,
Soós Tamás plébános atyának, Juhász
Attila és Tóth Pál tagintézmény-vezetőknek, Nagy Gábornak és az IUSTA
Temetkezési Szolgáltatás dolgozóinak
áldozatos munkáját, segítségét.
Gyászoló család

Emlékezés

Emlékezés

Emlékezünk

4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.10.
6.
6.2.

Kotány János
(1942-2017)

halálának 2. évfordulójára
„Csillag lett, mert szívből szeretett,
S én úgy szerettem, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.”

Szerető feleséged, gyermekeid, unokáid
Szentmise: 2019. 03. 03-án reggel
8 órakor, a Főtemplomban.

Rózsa Ferencné

özv. KUN

FERENCNÉ

szül: Kátai Tóth Ilona

halálának 4. évfordulójára

halálának 1. évfordulójára

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

„A te csillagod már fenn ragyog az égen.
Utat mutat nekünk lenn a földi létben.
Drága voltál nekünk, nem pótolhat senki,
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.”

Szerető családod!

Szerető családod

7.
7.2.
8.
8.2.
9.

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazon
rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, akik szeretett
férjem, édesapánk, nagypapánk

Emlékezés

10.

Inges Sándor

10.1.

Torma Anna

halálának 2. évfordulójára

drága jó édesanyám, mamánk,
dédnagymamánk
temetésén megjelentek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

12.

„Oly szomorú
mindig egyedül
lenni,
Valakit mindig
hiába keresni.
Valakit várni,
ki nem jön el
többé,
Valakit szeretni szívből és örökké.”

Hálás köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Seres Istvánné

Külön köszönet Dr. Yosef főorvos
úrnak és Dr. Bertók Alexandra
főorvos asszonynak, valamint
a belgyógyászati és az ápolási osztály
összes dolgozójának
odaadó munkájukért.
Gyászoló család

Gugi László

(1942 - 2019)
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak.
Gyászoló család

(1943-2017)

Szerető feleséged és
családod

terpálya teljesen megújult. Kicserélték
a gyeptakaró réteget, vízelvezető rendszert és 24 fejes automata locsolórendszert építettek ki, valamint új kapukat
vettek. A TAO támogatásból megvalósult beruházáshoz az önkormányzat 18
millió forinttal járult hozzá.
folytatás a 3. oldalon 

12.1.

16.
17.

Bevételi jogcím
2
Önkormányzat működési
támogatásai (1.1.+...+.1.6.)
Önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása
Önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)
Egyéb működési célú támogatások
bevételei
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(3.1.+...+3.5.)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei
Közhatalmi bevételek
(4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
Helyi adók
-építményadó
-telekadó
-magánszemélyek kommunális adója
- helyi iparűzési adó
- idegenforgalmi adó
- egyéb helyi adó (mezőőri járulék)
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási
adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek (5.1.+.+ 5.10.)
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek
(6.1.+...+6.5.)
Ingatlanok értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
(7.1. +...+7.3.)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n
kívülről
Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatér.
ÁH-n kívülről
Költségvetési bevételek összesen:
(1+...+8)
Hitel-, kölcsönfelvétel állam
háztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele
Maradvány igénybevétele
(12.1. + 12.2.)
Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele
- költségvetési maradvány
- leutalt fejlesztési előlegek
maradványa
- fejlesztési hitel maradványa
Finanszírozási bevételek összesen:
(10. + ... +15.)
Költségvetési és finanszírozási
bevételek összesen: (9+16)

2018. évi
előirányzat
4

2019. évi
előirányzat
4

992 802 535 1 132 225 241
506 179 105

519 237 983

435 234 590

561 650 448

51 388 840

51 336 810

74 131 000

166 479 000

74 131 000

166 479 000

1 075 637 000

489 674 050

1 075 637 000

489 674 050

3 017 680 000 3 278 550 000
2 868 900 000
340 000 000
62 000 000
22 000 000
2 440 000 000
4 900 000
130 000 000

3 129 000 000
350 000 000
63 000 000
15 000 000
2 690 000 000
6 500 000
4 500 000
140 000 000

10 000 000
8 780 000
625 602 000
4 500 000
161 061 000
22 637 000
180 163 000
49 455 000
183 052 000
7 000
24 727 000

9 550 000
824 868 000
6 300 000
194 250 000
20 486 000
196 021 000
64 624 000
317 160 000

70 000 000

140 000 000

70 000 000

140 000 000

57 924 000

36 000 000

57 924 000

36 000 000

10 404 000

10 404 000

10 404 000

10 404 000

26 027 000

5 924 180 535 6 078 200 291
799 971 860 1 142 784 705
799 971 860

1 142 784 705

3 210 848 000 3 288 773 377
3 210 848 000

3 288 773 377
370 463 925
2 808 893 637
109 415 815

4 010 819 860 4 431 558 082
9 935 000 395 10 509 758 373

Önkormányzat
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3. oldal

Elfogadták a város idei költségvetését
 folytatás a 2. oldalról
A leromlott állapotú tartalékpályán
idén tervezik a hasonló jellegű felújítást. A lelátón is történtek fejlesztések,
megépült a 600 fős fedett lelátó. A beruházáshoz kapcsolódik egy vizesblokk
építése a futófolyosó mellett. A műfüves
pálya felújítását idén tervezik 90 millió
forintból. Ehhez a TAO-s összeg rendelkezésre áll. Szintén TAO-forrásnak köszönhető a műfüves pálya melletti mobil
lelátó. Kerítés is készült, a világítást és az
épületet pedig felújították.
A beszámolókkal kapcsolatban az
ellenzék tagjai a kérdések, vélemények

idején, a többségi párt a véleménynyilvánítások során élt a szólás jogával. Horgosi
Zsolt vezérigazgató a Jászkürt Újságra vonatkozó kérdés kapcsán kifejtette, hogy
az újság főszerkesztője és a munkatársak
betartják a médiatörvény előírásait, ő
kiadóként elégedett a munkájukkal. Az
állatkert kérdéskörében elmondta, hogy
valóban létszámhiánnyal küzdenek, de
megoldják a helyzetet. A jégtisztítási feladatokat a nehézségek ellenére szintén
képesek megoldani, a pálya fenntartása
folyamatos. Berec Zsolt a Jászkerület nevében kérdésre válaszolva hangsúlyozta,
hogy az általuk üzemeltetett tábor nincs
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veszélyben, növelték a látogatói számot
és a bevételt. Dr. Gottdiener Lajos, a JFC
elnökeként a centerpályáról elmondta,
hogy a felújított küzdőtér főpróbája hamarosan megtörténik, a kiszolgáló egységek munkálatai gőzerővel folynak. A
műfüves pálya felújítására megvannak
a tervek, hogy az NB II-ben is alkalmas
legyen a játékhoz. Nagy András HEB elnök elismeréssel szólt a beszámolókról és
a társaságok működéséről.
Az előterjesztéseket az önkormányzat képviselő-testületének 2019. munkatervének módosító indítványa nyitotta. A továbbiakban a polgármester
előterjesztésében az önkormányzat saját
bevételeire, az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozóan döntöttek. A Jászberény
Városi Önkormányzat saját bevételei és
az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségei a következő három évben várhatóan a következő
képen alakulnak: Összes kötelezettség
296 millió 738 ezer forint az adósságot
keletkeztető ügyletből származó fizetési
kötelezettség maximuma (Saját bevétel
ötven százaléka), 2020-ban egymilliárd
655 millió, 2021-ben egymilliárd 642
millió, 2022-ben egymilliárd 652 millió
forint. Az előirányzott saját bevételek kerekítve: 2020-ban 3 milliárd 310 millió,
2021-ben 3 milliárd 285 millió, 2022ben 3 milliárd 305 millió forint.
Az önkormányzat 2019. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről szavaztak
a következőkben. Gedei József a polgármesternek a Jász-Plasztik Kft. vezetőjével
a sportcsarnok építése kapcsán folytatott
tárgyalásairól kért tájékoztatást. Balogh
Béla a MÁV-val történt egyeztetésekről
érdeklődött – a vasútállomás és környékének területrendezés okán. Szabó
Tamás elmondta, hogy a csarnok ügyében később nyújtanak részletes tájékoztatást, a vasúttársasággal pedig hivatalos
és informális lépéseket is tettek a projekt
sürgetését illetően. Mindemellett egyéb
földterületek megszerzéséről is folytatnak tárgyalásokat az állammal. Fenti
két képviselő további hozzászólásában
többek között a bérlakások hiányát kifogásolta az anyaggal kapcsolatban. A
polgármester forráshiányra hivatkozva
hárította el a hozzászólásokban előforduló egyes lepusztult állapotú épületek
(Tiszti Klub, Eördögh-ház, zeneiskola)
azonnali felújítását.
A szünetet követően a 2019. évi
költségvetés előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról döntöttek. 2019-ben
is az elmúlt évek eredményes és megfontolt gazdálkodását kívánja folytatni
a városvezetés, kihasználva mindazon
lehetőségeket, amelyek a hatékonyság
növelését és a külső források bevonását
eredményezhetik. A bérek felzárkóztatását 2019-ben folytatják, mert a bevételek, illetve ez a költségvetés erre alapot,
lehetőséget ad. A 2018-ban soha nem
látott mértékű fejlesztések előkészítése, megvalósítása kezdődött el. Ezek
folytatásával, befejezésével a 2019-es év
rendhagyó ebből a szempontból. Ezek a
fejlesztések együttesen szolgálják a hos�szú távú demográfiai fejlődés célkitűzéseinek elérését, a „demográfiai alapú
városfejlesztés” megvalósítását. Továbbra
is alap- és hosszú távú cél a harmincezer
lélekszámú Jászberény elérése.
Az „élhető város” szerepét a kultúra,
a sport, s minden egyéb önszerveződés
támogatásán keresztül az elmúlt évek
szintjén kívánják megtartani, erősíteni.
Továbbkeresik azokat a szereplőket is,
akik ebben a feladatban támogatóként a
városvezetőség mellé állnak, és az általuk
kitűzött célokkal egyetértve, a felvállalt
terheken osztoznak. A költségvetési rendeletet a fenti célok mentén az alábbi el-

vek érvényesítésével állították össze:
Stabil pénzügyi és likviditási helyzet
folyamatos fenntartása a tervezés és a
költségvetés végrehajtása során. A működési kiadások – a takarékosság és a
hatékonyság szem előtt tartása mellett
–, a bérfejlesztések biztosítására nyújtsanak fedezetet. A fejlesztési kiadások
közé olyan feladatok beépítése, amelyek
fedezete a saját erőn felül a jóváhagyott
hitelfelvételből és az elnyert európai uniós támogatásokból biztosított. A nem
kötelező feladatokhoz – ezen belül a civil
szféra, a sport- és a társadalmi önszerveződések támogatásához –, rendelt kiadások a 2018. évi szinthez viszonyítottan
kerüljenek megállapításra. Az általános
tartalék összege biztosítsa az év közben
jelentkező többletfeladatok forrását.
A tervezett bevételi – kiadási előirányzatok összege: 10 milliárd 510 millió Ft.
A tervezett bevételek jelentős része
központi vagy helyi önkormányzati
szabályozáson, döntésen, megkötött
támogatási-, hitel-, vagy finanszírozási
szerződésen alapul, beszedésük, illetve teljesülésük közvetlenül nem függ a
gazdaság szereplőinek teljesítményétől.
A HIPA bevételeinek teljesítésének kockázata nem magasabb, mint az előző évben volt. A tervezett kiadások teljesítése
mind a működés, mind pedig a fejlesztések terén jelentős részben ugyancsak
központi, vagy helyi önkormányzati szabályozáson, döntésen, megkötött támogatási-, vállalkozási szerződésen alapul.
Végrehajtásuk kockázatát – elsősorban
a fejlesztések tekintetében –, az időbeli
eltolódás jelentheti.
A polgármester szóbeli hozzászólásában kifejtette: jó költségvetés nincs,
csak elfogadott. A költségvetés tulajdonképpen prioritások sorozata, ahol
igyekeznek a lakók többsége érdekének
figyelembe vételével megfelelően dönteni. A költségvetést szakmai szempontból
megalapozottan tervezték. Hangsúlyozta: a tízmilliárdot meghaladó főösszeg
több mint fele fejlesztési céllal került az
anyagba. Továbbá kiemelt szempontként kezelik az érdekkörükben dolgozók
bérszínvonalának emelését. Hozzátette:
a hitelfelvétel jó része a folyó fejlesztések, beruházások kiegészítő finanszírozását szolgálja. Az anyaghoz két módosító indítvány érkezett, az előterjesztőét
elfogadta, a Budai Lóránt által benyújtottat elutasította a testület.
Gedei József képviselő az anyaggal
kapcsolatban megkérdezte, miért demográfia alapú városfejlesztésként aposztrofálják az idei koncepciót, és miben
nyilvánul meg ez a prioritás? Továbbá a
hitelfelvétel kockázati tényezőiről érdeklődött, illetve hangot adott annak, hogy
véleménye szerint kevés támogatást kap a
kórház és a szociális ágazat. Szabó Tamás
válaszában kifejtette, több éve érvényben
van a demográfiai városfejlesztés Jászberény életében, megelőzőleg több testületi
ülés anyagát képezte, és a költségvetésben is számos elem (városfejlesztés, infrastrukturális-fejlesztés, letelepedés támogatása) tartalmazza ezt a célkitűzést. A

kockázatokkal kapcsolatban elmondta,
hogy az átgondolt fejlesztési igények minimalizálják a kockázatvállalást a következő évekre. A szociális támogatásokról
szólva kifejtette, a város támogatja a hátrányos helyzetűeket lakástámogatással,
tűzifa-osztással, élelmiszercsomagokkal,
közmunkaprogrammal, azonban hozzá
kell tenni, hogy a városra nem jellemző a rászorulók nagy száma. Jászberény
városa mindig partnere volt a kórháznak – amelyet a mostani kormányzat
milliárdos támogatással fejlesztett –, és
a jövőben is az lesz. További véleményre reagálva elmondta, az ukrán vendégmunkásokat nem nevezhetjük bevándorlónak, illetve nem gondolhatjuk azt,
hogy ők elveszik bárki elől a munkát a
városban. Balogh Béla többek között
a levegőszennyezettséget a szegénységgel hozta összefüggésbe. Erre reagálva
Szatmári Anikó mondta el véleményét,
mi szerint sokan nem a szegénység, de
tudatlanság, nemtörődömség miatt tüzelnek környezetszennyező anyagokkal,
szeméttel. Tamás Zoltán hozzászólásában
a tervezett fejlesztésekre hívta fel a figyelmet, amelyeket a költségvetés mintegy
5 milliárd forintban tartalmaz. Nagy
András javasolta, hogy a szociális szféra
bérrendezéséhez Pócs János országgyűlési képviselő segítségét kérje a testület. A
testület 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadta a költségvetést.
Alvári Csaba főépítész előterjesztésével folytatódott az ülés, amelyben a város
településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítási folyamatában a
véleményezési szakasz lezárása, valamint
a környezeti vizsgálat szükségességének
eldöntése szerepelt. A testület elfogadta
az előterjesztést, csakúgy mint a következő pontot, a Jász Múzeum stratégiai tervének és munkatervének jóváhagyását. A
mentőállomás részére mentéstechnikai
eszközök ingyenes átruházásáról szavaztak Juhász Dániel előterjesztésében.
A polgármester nyújtotta be az előterjesztést a Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló,
földgázenergia és villamosenergia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési
eljáráshoz való csatlakozásra, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a
Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő
közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírására. A képviselő-testület tulajdonosi
(alapítói) jogainak gyakorlójaként, a törvény értelmében utasítja a J.V.V. Nonprofit Zrt. és a Jászkerület Kft. vezető
tisztségviselőit az általuk vezetett gazdasági társaságok kezelésében (működtetésében) lévő intézmények földgázenergia és
villamosenergia beszerzése tekintetében
az önkormányzat, mint gesztor által vezetett csoportos közbeszerzési eljáráshoz
való csatlakozásra.
A továbbiakban tiszteletdíjról történő lemondásról (egyesület támogatására), illetve utolsó előterjesztésként a jászberényi 3932/5 helyrajzi számú Kossuth
úti ingatlan részterületének értékesítésre
kijelöléséről, és vételárának megállapításáról szavaztak a képviselők.
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Kiegyensúlyozottan, Ők a jászok „Nobel-díjasai”
nyugodtan élni

A kilencvenes számot formáló gyertya
lángja lobbant ismét egy születésnapi
tortán, február 19-én, kedden délelőtt. A „Naplemente” Idősek Otthona szép kort megért lakójának szóltak
a gratulációk és a jókívánságok.
demeter
A 90 éves Nyíri Istvánt, Pista bácsit
családja és barátai körében köszöntötték fel a szociális intézményben, ahol
otthonosan érzi magát. A város önkormányzatának képviseletében Szatmári
Antalné alpolgármester üdvözölte őt, és
átadta a miniszterelnök által aláírt üdvözlő oklevelet.
Az intézmény munkatársai, gondozói tortával és versel jártak kedvében
tekintélyes kort elért, kedves huncutnak titulált lakójuknak.
Pista bácsi szerint a hosszú élet titka
az, hogy nyugodtan és kiegyensúlyozottan teljenek napjaink, így élte és éli ezt
meg maga is. Olyan szakmában dolgozott negyven évet, amiben nem lehetett
kapkodni. Vízvezeték-szerelő volt, és ha
valamit nem jól csinált, az hamar megbosszulta magát. A szakmát a fővárosban tanulta ki, ott kezdte a mesterséget,

majd itthon a Kenyérgyárban és a Hűtőgépgyárban is tevékenykedett. Utolsó
munkahelye a Tanítóképző volt, húsz év
után ment onnét nyugdíjba.
Legkedvesebb emlékének felesége
megismerését tartja, akivel 48 évig voltak együtt hűségben, de sajnos már nem
él. – Legénykoromban egy esztendeig
udvaroltam neki, aztán nagyon jó feleség lett, mindenben megértettük egymást – idézte fel érzéseit Pista bácsi.
A gondozói elmondták, olyan ember Pista bácsi, aki nem hagyja el magát,
és unatkozni sem szokott. Mindenben
szívesen részt vesz. Szeret verset mondani, különösen Petőfi költeményeit
kedveli, na meg a jó magyar nótát és az
operetteket. Minden fellépési lehetőséget megragad a szereplésre, nyugdíjas
Ki mit tud?-on, karácsonyi műsorban
mindig ott a helye. Szerettem nagyon
táncolni és tudtam is – meséli vidáman –, a tánciskolában hölgyválasznál
mindenki velem akart forogni. Most
már nem bírja a térdem, csak ülve keringőzöm néha a nővérekkel – kacsint
hamiskásan Pista bácsi.
Az ünnepség végén aztán mindenkinek azt kívánja, érje meg azt az időt,
amit neki sikerült! Úgy legyen!

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

MEGHÍVÓ

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája
meghívja a kórház nyugdíjas dolgozóit a

2019. február 27-én, 15 órakor tartandó

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT”
program 2019. évi első rendezvényére.

Helyszín:
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Ebédlő
Elérhetőség:
Egészségfejlesztési iroda:
06-57/500-200/297 mellék

A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara,
a Földművelésügyi Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:

2019. február 23. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett).
Fajták: mucsu, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

 folytatás az 1. oldalról
Elhangzott egy névnapi
ének Julóka tiszteletére, hiszen
aznap épp névnapja is volt.
A jó hangulatú, kedves
műsort követően dr. Dobos László a Jászok Egyesületének elnöke méltatta
elsőként Suba Györgyné
Julóka nénit, aki férjével
Suba György doktorral érkezett a múzeumba. 1939.
február 16-án a Jászapáti tanyavilágban elsőszülöttként
érkezett a családba Kocsis
Julianna. A nehéz anyagi
sorsú családban korán megismerte azt az erőt, ami a jászokat megtartotta, de egészen kis korában vett maga
mellé egy másik erőt is: a
betű erejét. A tudományok iránti szeretete később is elkísérte, így kertészeti
szakiskolát végzett Kecskeméten, majd
kertészeti technikusi képesítést szerzett
Sátoraljaújhelyen. Jászapátin helyezkedett el a tsz-nél és férjhez ment Fehér
Ferenchez, akivel két gyermekük született. Később folytatta tanulmányait,
szakkörvezetői képesítés szerzett díszítőművészetből. 1974-ben az oktatási és
kulturális ügyintézői feladatokat kapta
meg, valamint a szociális ügyeket is ő
intézte a tsz-nél. Színjátszó csoportot
indított, kezében tartotta a kézimunka
szakkört. Nagyban segítette a pávakör
elindulását és a Honismereti szakkörnek is a mozgatórugója volt, emellett
szívügyének tekintette a Jászsági dalos
találkozók megszervezését. 1978-ban
tanítóképző főiskolai diplomát szerzett
Debrecenben. Férje halála után nyolc
évvel ismerkedett meg Suba György
doktorral, ami nagy változást hozott
az életében. Jászapátiról Jászberénybe
költözött, és itt igyekezett beilleszkedni, tenni a városért. „Teljesen birinyivé
vált” – mondta a dicsérő szavakat dr.
Dobos László, majd azzal folytatta,
hogy Julóka többek között társadalmi
szerepvállalásával és könyveivel is értékállót alkotott a Jászságban. Tizenhét
kötet fűződik a nevéhez íróként, szerkesztőként vagy társalkotóként. Ezek
mindegyike segít a Jászság történelmének megismerésében, a múlt feltárásban. Elsőként A jászapáti kórusmozgalom 100 éves történelme című kötetét
vetette papírra. Legutóbb tavaly jelent
meg könyve, Jászok Egyesülete Budapest 1921-1946 címmel, melyben
többek között olyan érdekes témakört
tárgyal, mint az ONCSA program.
Áldozatos munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, többek között elsőként kapta meg a Jászapáti Városért
díjat 1992-ben, rá tíz évre pedig Jászságért díjjal ismerték el. 2011-ben a
magyar kultúra lovagjává avatták, 2015ben egri érseki kitüntetést vett át, majd

Magyar Érdemrendben részesült. Noha
már csak munkássága is épp elég lenne
a tiszteletre, meg kell említeni, hogy
mindez idő alatt nagyszerűen helytállt
háziasszonyként, feleségként és családanyaként is. – Mindezt töretlen akarattal, kitartással, lemondással, önzetlenséggel, hangyaszorgalommal végezte a
jász történelemírás nagyasszonya – zárta
szavait dr. Dobos László.
„Durbints sógor”, „Éjjeli bagó” a
Redemptio olvasóinak mindenképp ismerősek lehetnek ezek az írói álnevek,
amelyek alatt Fodor István Ferenc publikálta írásait. Ezt már Hortiné dr. Bathó Edit osztotta meg a hallgatóságával,
majd azt is elárulta, hogy nem véletlen a
név, hiszen a helytörténeti munka érdekében olykor éjjeli órákban is képes telefonálni „áldozatainak”. Jó szokását talán
születésénél fogva tartja, tekintve, hogy
1949. február 26. éjjelén sem hagyta
aludni a körülötte lévőket, ugyanis ezen
az éjszakán érkezett a világra Jászapátin. Később Jászjákóhalmára, a Varjas
tanyavilágba költözött családjával, ahol
általános iskolai tanulmányait végezte.
Ezt követően még két évet járt itt gimnáziumban, ami nem sokkal később
megszűnt. Jászberényben a Kállai Éva
Gimnáziumban folytatta tanulmányait, abban az iskolában, amely ma Liska
József nevét viseli. Korán elkezdett
dolgozni, de az elméjét is pallérozta –
hangzott Editkétől, majd további érdemeit sorolta. Nyíregyházán képesítést
szerzett népművelő-könyvtáros szakról, később Budapesten, az ELTE-n elvégezte a szociológia szakot. Nemcsak a
kultúra területén jeleskedett, dolgozott
bútorasztalosként, ezüstkalászos gazdaként pedig mezőgazdasági vállalkozást
is vezetett. Mégis a kultúra iránt köteleződött el. Ezt igazolják a jákóhalmi
művelődési központ vezetőjeként eltöltött évek, valamint az azt követő
időszak a Jászberényi Könyvtárban. A
rendszerváltás után három cikluson keresztül polgármesterként vezette a tele-

pülést Jászjákóhalmán.
Még gimnazista korában megismerkedett Váradi Zoltánnal a
jászjákóhalmai Honismereti Kör megteremtőjével, aki mellett sokat tanult,
majd 1983-ban Zoli bácsi után ő vette
át a szakkör vezetését, melyet azóta is
irányít. Hortiné dr. Bathó Edit megosztotta a jelenlévőkkel, hogy Fodor
István volt az első a Jászságban, aki valamilyen módon megemlékezett május
6-áról, a Redemptio emléknapjáról.
Számos civil szervezet aktív tagja, nevéhez fűződik a Gubicz András Gazdakör megalapítása, de közreműködött a
Kertbarát klub és a helyi dalkör megalapításában. Mintegy ötven év munka áll mögötte a Jászság szolgálatában,
melyet kitüntetésekkel is elismertek.
Pro Patria díjas, Iposz díjas, Lant és toll
díjas, valamint kilencedikként vehette
át a Jászságért díjat, melyet ő nevezett
el a jászok „Nobel-díjának”.
Ennek tükrében talán nem is kérdés, hogy Fodor István Ferenc és Suba
Györgyné Julianna milyen meghatározó személyisége a Jászság honismereti,
helytörténeti és hagyományőrző mozgalmának. „Ők azok, akik nem engedik, hogy ezen értékeink elvesszenek,
hanem tesznek érte, hogy megismerésre kerüljenek és továbbadjuk unokáinknak, dédunokáinknak, az utánuk
jövő generációknak” – zárta beszédét a
múzeum igazgatóasszonya.
A köszöntés után a város és a környező települések elöljárói is tiszteletüket fejezték ki az ünnepeltek felé. Elsőként Pócs János országgyűlési képviselő
köszöntötte néhány gondolattal a születésnaposokat. Beszédében felidézett
számos jászapáti rendezvényt, melyeknek Julóka néni aktív részese volt, sőt
rendszerint összefogta a közösségeket.
Egész életében szorgalommal és példamutatással végezte feladatait, ami ma is
jellemző munkásságára.
A kedves szavakat tovább fűzte Fodor
István köszöntésében. Erényként említette, hogy az évek alatt Pista bácsi
mindig önmagát adta, makacsul, szolgálatkészen kutatott a
Jászság történelme után. Tapasztalatukat, tudásukat mindketten
továbbadták, így nagy örökséget
bíztak a Jászság fiataljaira. Szatmári Antalné alpolgármester
asszony a város nevében köszöntötte őket. Végül Jászapáti és
Jászjákóhalma elöljárói, különböző civil szervezetek képviselői
adták át jókívánságaikat, és természetesen az ajándékokat.
Végül a jeles esemény közös ebéddel zárult, ahol immár
oldottabb, családiasabb hangulatban beszélgettek, nosztalgiáztak az ünnepeltek, és velük
együtt a vendégek.

Oktatás

2019. február 21.

Egyetemi hírek

Kazsimér Nóra

A február 9-én megrendezett Oklevélátadó Díszünnepélyen 53-an vehették át diplomájukat. Közülük 49-en
tettek sikeres záróvizsgát közoktatási
vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon, és négyen

zárták tanulmányaikat szociális munka
alapszakon.
Február 13-án korszerű elektronikai készülékekkel gazdagodott az
intézmény a jászfényszarui Samsung
Electronics Magyar Zrt. felajánlásnak
köszönhetően. Az adományozási ünnepségen az intézmény képviseletében
dr. Bujdosó Zoltán rektorhelyettes vehette át az öt nagy méretű LED monitort és egy televíziót.

Tizenegy aranyérem

Budapesten rendezték február 16-17-én „XVIII. Gracia Cup” elnevezésű nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyt. A sportrendezvényen harminc nemzet
hatszáz versenyzője vett részt. A Jászberény Gimnasztika SE tizenkilenc lánya
szabad-, karika-, labda- és buzogány gyakorlatokkal indult, és 11 arany, 7
ezüst, valamint 4 bronzéremmel tért haza.

Nemes adomány

Dr. Heller László feltaláló Nagyváradon született 1907-ben. Élete jelentős
részében gépészmérnökként, egyetemi
tanárként és a Magyar Tudományos
Akadémia tagjaként működött, a világhírnevet mégis a Heller-Forgó néven
ismeretes hűtőrendszernek köszönhetően szerezte meg. Budapesten végzett
középiskolai tanulmányai után 1931ben a Zürichi Műszaki Egyetemen
mérnökként diplomázott, majd még
további két éven át dolgozott az intézményben.
Hazatérve Magyarországra az
1940-es években dolgozta ki az erőművek hűtővizének levegővel történő száraz hűtésére a Heller-System eljárást. A
rendszeren belül egy speciális, apróbordás alumínium hőcserélő is helyet kapott, mely Heller zürichi évfolyamtársa
és barátja, Forgó László nevéhez fűződik, ezért szokás a berendezést HellerForgó elnevezéssel emlegetni.
Dr. Pethő László az ötlet felmerülésével kapcsolatban is árult el kulisszatitkokat egy László Károlynéval folytatott
beszélgetésről. Az említett hölgy férje,
László Károly a Lehel Hűtőgépgyár főmérnöke, műszaki igazgatója volt, aki
Gorjanc Ignáccal közösen tette színvonalassá a háztartási és kereskedelmi
hűtőgépgyártást Jászberényben, emellett a Heller–Forgó-féle hűtőelemek
gyártásában is szerepet vállaltak. László
Károlyné volt az a személy, aki az előadó fülébe ültette a bogarat olyannyira,
hogy az utóbbi esztendő a téma kapcsán felmerülő kérdések megválaszolásával telt, ám a történetnek itt még
koránt sincs vége.
A múltidézést dr. Heller László
anyakönyvi bejegyzésével kezdtük,
melyben még Schwartz Mórként szerepelt szülei, Schwartz Herman és Weisz
Fanni társaságában. A vetített képek
nyomán meglátogattuk egykori lakóotthonának utcáját, felelevenítettük
életének nagyobb fordulatait. A képernyőn olyan értékes dokumentumok
rajzolódtak ki, mint a hazaérkezésekor
honosított diploma, doktori disszertációja, vagy a hatvanas években készült

Február 7-én kedves vendégek érkeztek iskolánkba. A Jászsági Fiatalok
Önkéntes Csapata Egyesületének
képviseletében Molnár Kitti és Tóth
D. Csaba látogatta meg intézményünket immár sokadik alkalommal.
Ezúttal sem érkeztek üres kézzel.

valamennyi tagjának a felajánlást, amelyet a gyerekek táboroztatására fogunk
fordítani. További tevékenységükhöz
sok sikert kívánunk!
Gulyásné Rácz Gyöngyi
munkaközösség-vezető

Egy nagyon szívélyes adományt
hoztak kis diákjainknak. A Hansgrohe
Kft. pályázatán nyert kétszázezer forintot adták át igazgatónőnknek, Bárcziné
Kulcsár Júliának.
2018 decemberében hirdette meg a
kft. az „Adományozzunk együtt!” elnevezésű pályázatát. Hat különböző egyesületre, alapítványra lehetett szavazatot
leadni. A szavazók megismerhették ezen
szervezetek munkáját, tevékenységeit.
A Jászsági Fiatalok a beérkezett 1197
érvényes szavazatból 727-et kaptak. A
pályázaton elnyert összeget ajánlották
fel intézményünk, a Szent István Körúti
EGYMI, Általános Iskola, Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskola részére.
Ezúton is őszinte tisztelettel és szeretettel köszönjük meg az Egyesület

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

Jászberényi telephelyre

A méltó megemlékezés
előkészületeihez várja
a lakosság segítségét.

gépkocsivezetőt,

Régi fotók eredeti, avagy szkennelt
változatát, tárgyi emlékeket,
személyes
(szülői, munkatársi, gyermeki)
megemlékezéseket.
A fotók, tárgyi emlékek mellé –
ha tudnak- rövid információt,
neveket mellékeljenek.

nehézgépkezelői

Kapcsolatfelvétel
a 06-57/412-808-as telefonszámon,
avagy golyaovoda@gmail.com
e-mail címen lehetséges.
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Egy világhír története
A Liska József Középiskolában tartott előadást február 15-én dr. Pethő László szociológus, a Jászsági
évkönyv szerkesztője. A nyugdíjas
egyetemi docens legújabb kutatási
témájába, a jászberényi kötődésű
dr. Heller László életének részleteibe
avatta be a szép számú közönséget.

Két hónap telt el az évből, de ez idő
alatt is aktív egyetemi élet folyt az
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán.

www.jku.hu

fotográfia, mely az ajkai erőművet,
vagyis első komolyabb megbízatását
ábrázolta. Ajka különösen jelentős állomásként szerepel Heller életében, hiszen itt merült fel annak a rendszernek
a gondolata, mely később meghozta a
mérnök számára a világsikert.
Dr. Pethő László szerint a feltaláló
háború előtti tevékenységéről csak kevés adatot ismerünk, annyit azonban
biztosan tudni, hogy tagja volt a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletnek,
irodája Budapest különböző területein
került bejegyzésre, a feljegyzéseken pedig a háború után már, mint doktorált
mérnök kerül megemlítésre. A cím
megszerzését követően magasan felfelé
ívelt a karrierje, 1951-ben Kossuth-díjat kapott a műszaki tudományok terén
kifejtett munkásságáért, majd komoly
kapcsolatrendszer kiépítésén kezdett
munkálkodni, így jutott el Londonba,
Párizsba és Bécsbe is, miközben ötven
publikációja jelent meg, többségük német nyelven.
De hogyan is kötődik a közismert
mérnök városunkhoz? Heller 1945
táján kötött házasságot Kun Ilonával,
akinek akkor már megboldogult édesapja egykor Jászberényben volt kereskedő.
Az életrajzi adatok után gyakorlatiasabb vizekre eveztünk. Úgy tűnt,
hiába az elismertség, még egy Hellerféle mérnöknek is komoly akadályokat
kellett leküzdenie ahhoz, hogy találmányát elfogadtassa. Híressé váltak az
újítások jóváhagyásának fázisait taglaló
sorai: „kiröhögik, harcolnak ellene,
majd megállapítják, hogy ezt így kell
csinálni.” Később Gorjanc Ignác már
úgy számolt be a kezdetben nevetség
tárgyát képező hűtőrendszerről, mint a
század legnagyobb találmányáról, amit
bemutattak a brüsszeli világkiállításon.
A vívmány rajzasztali elképzelésből –
köszönhetően az Országos Tervhivatal
és a Külkereskedelmi Minisztérium támogatásának –, kézzel fogható, eladható termék lett. Ebben nem kis szerepe
volt Heller menedzseri teljesítményének is. Elsőként Angliában Ruggly-ben
alkalmazták, ahol egészen a közelmúltig üzemelt, de Moszkva, Törökország
az Egyesült Államok és Kína hűtőtornyai is jól mutattak a látványos panorámaképeken.
Hellert időközben több terület is
vonzotta, az atomerőművek és a környezetvédelmi problémák egyaránt
foglalkoztatták. Helyet kapott a műegyetem katedráján, a tanítást nagy
örömként élte meg, a diákok rajongtak

óráiért, egyes források szerint mindenkit név szerint ismert évfolyamtól
függetlenül. Belekóstolt a filmiparba, a
Nehéz emberek című alkotás kapcsán
olyan nevekkel említették egy lapon,
mint Belmondo vagy Sinkovics Imre.
Heller nem is lett volna valódi híresség, ha kikerülték volna a politikai
intrikák. Dr. Pethő László számtalan
életrajzot megvizsgált, de a rendszerváltásig egyikben sem szerepelt adat
arról, hogy a mérnök tagja lett volna
a forradalmi bizottságnak. Az egyesülés berkein belül az egyetemi autonómia újjáélesztésén fáradoztak, és Heller
neve egyértelműen szerepel a névsorban, sőt, hivatalos tagként kapott utazási engedélyt Jugoszláviába, Angliába
és Németországba.
Egy másik érdekes történet szerint
dr. Heller Lászlót minden évben megkérdezték találmánya licence kapcsán,
hogy érdemes-e befizetni és ezzel oltalmazni a terméket. Miután több esztendő is eltelt, a mérnök megelégelte és az
érdeklődésre egy napon azt válaszolta,
„hogyha nem akarják, ne fizessék”. Egy
angol turbinagyár több ezer fontot fizetett volna a vívmányért, ha a szabadalmi díj nem járt volna le.
Végül, de nem utolsósorban a Jászberényben folyó gyártásról kerültek
elő archív felvételek. Az ötvenes évek
közepétől 2017-ig Jászberényben gyártották a légkondenzációs berendezést
és egyéb hőcserélőket, 1992-ig a Lehel Hűtőgépgyár, a privatizáció után
pedig a GEA önálló gyárában. Befejezésképp dr. Heller László gyászjelentése és 1980-ban felállított sírhelyének
fényképe jelent meg a vetítővásznon.
A tartalmas előadás a mérnök szoboravatójának videofelvételével végződött,
melyre születése utáni századik évben
került sor a Műegyetemen 2007-ben.
A Heller-System márkajelként a mai
napig él, a jogutódnak számító Enexio
Kft. napjainkban is használja, erről
szóltak az előadás utolsó gondolatai.

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.
C+E kategóriás
jogosítvánnyal
valamint

(gumikerekes kotró -1212)

jogosítvánnyal

munkavállalót
keresünk.
Érdeklődni:

+36-20/206-8588-as
telefonszámon.

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

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

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Cement Diszkont

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

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

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406. Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.
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Szabadidő
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A semmi sejtelmessége
Mi lehet jobb egy humoristánál péntek este? – Nos, a válasz egyszerű: három humorista, akik közel két órán
át nevettetik a derülni vágyó közönséget. Ennek mind részesei lehettünk
február 15-én az Ifjúsági Házban
megrendezett stand up comedy-n.
szabó
A népszerű dumaszínházas esték
után idén először a Jászkerület Nonprofit Kft. csábította ide az ország népszerű
humoristáit, Varga Ferenc Józsefet, Aradi
Tibort és a hangutánzás királyát, Lorán
Barnabást alias „Trabarnát”.

A viccekkel felvértezett trió valamennyi tagja aduászként dobta be a
házaséletből fakadó poénokat. Először
Trabarna osztotta meg a nő és férfi agy
közötti különbségeket, amit azért valljuk be, sokszor hallottunk már, de még
mindig lehet nevetni rajta. Sőt, egy legközelebbi összeveszés kapujában a „mi a
baj kicsim?” szokásos „semmi” válaszon
talán már mosolyra is fakadnak a civódó
párok. Hiszen egy semmi mögött mindig van valami, általában egy korábban
rosszat szóló férfi és egy duzzogó nő.
Kissé nyugodtabb vizekre evezve
terítékre kerültek Barna különböző kultúrájú szomszédai, az orosz, illetve ázsiai akcentussal pedig borítékolható volt
a nevetés. Ugyanis Trabarna főprofilja
valóban a hangutánzásban rejlik, éppen ezért könnyűszerrel mutatta be egy
trabant hangját is az Ifi Ház színpadán.
Aradi Tibor és Varga Ferenc neve
talán kevésbé ismerős sokunknak, de
politikai humorukkal hamar mosolyra
fakasztották a közönséget. Ezt követően pedig már könnyű dolguk volt, többek között a párkapcsolati viccekkel és
a tömegközlekedésben előforduló mókás szituációkkal.
Végül zenei megnyilvánulásuk tette
fel a pontot az i-re, melyen Varga Ferenc megtévesztésig hasonlóan énekelte el Charlie átdolgozott slágerét, vagy
Szikora Robi Csikidám nótáját. Persze a
repertoár ennél is szélesebb volt, amin
azért jót nevetett a közönség. A hét végi
lazulásnak jó alkalmat adnak ezek az
esték, amit láthatóan több baráti kör és
pár is kihasznált. Várhatóan ez legközelebb sem lesz másképp!

Huszonötödik
Műszaki Bál
Különös gonddal válogattam a Műszaki bál fotóit ehhez a pár soros
íráshoz. Beleégtek a retinámba az
este történései, és ebből jó lenne valamit visszaadni a lap olvasóinak is.
Az írás kezdetén még magam sem
tudom, hogy milyen műfajú lesz a
végtermék, csak azt remélem, hogy
nem sirató.
Halász Lajos
Kiváló este volt – ez a konklúzió
a cikk végére illene, de ott most más
lesz, ezért rögzítem a tényeket, no meg
a félreértések elkerülése miatt is. Szép
volt a környezet, nem hivalkodó, inkább olyan díszítéssel, ami méginkább
kiemelte városunk talán legszebb termének méltóságát. A teremhez öltözött nagyszámú társaság bálozásához
minden adott volt a patinás helyszínen
kívül is: gyönyörű hölgyek, elegáns
urak, remek ételek és italok, pazar műsor, zene, tánc és a tombola kis izgalma.
Az Aranysas Étterem ropogós kacsamelle – barackos káposztával, metélőhagymás burgonyapürével –, még
a látványos előételt, és az éjféli pandúrgulyást is megelőzte. Tugyi Róbert
cukrászmester pedig mindig tud újítani desszertjével, ami nevéhez illően

Póksimogató délután
Vasárnap délután egzotikus állatbemutatóra várták az érdeklődőket a
Bercsényi úti volt úttörőházba. Egy
budapesti házaspár több száz élő és
preparált rovargyűjteményének kis
része került a nézőközönség elé.

vállára is rátette, és készülhetett a fotó.
Remek délutáni családi elfoglaltság
volt ez a rendezvény, szinte végig zsúfolt
volt a terem. Az biztos, hogy sok kisiskolás nem mindennapi élménnyel térhetett haza.

Pesti József
A teremben kétoldalt
az ablakok előtt, valamint
a színpadon mintegy ötven
inszektáriumban madárpókok, sáskák, csótányok voltak elhelyezve. Középen az
asztalokon bogarak és varázslatos színekben pompázó pillangók preparátumait
csodálhatták meg az idelátogatók. A kiállító több
mint húsz éve hódol ennek
a hobbinak, jól ismeri az állatvilág e népes családját. A
teremben sétálva, kezében
egy termetes madárpókkal
próbálta biztatni a kíváncsi
gyermekeket, hogy nyugodtan simogassák meg az
állatot. A pókok ugyanis
még mindig a „nemszeretem állatok” kategóriába
tartoznak, sokan félnek tőlük. A legbátrabbaknak a

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

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

elvarázsolta a vendégeket.
A műsor háromrészes volt. Az egész
estét végigkísérte a Pezsgő zenekar zenélése, amelyre a tisztelt publikum igen
aktívan ropta a táncot, megteremtve a
bál lényegét. A másik két műsorszám
közül az egyik újdonság, Danny Blue
illuzionista produkciója volt. Izgulhattunk, hogy az egyik szervező Kuzén
Zoltánt felemeli-e négy férfi két-két
ujjal, a számkitalálásnál pedig amikor
már ki-ki azt hihette, hogy nem sikerült a próba, akkor jött a csattanók
sora, és a vastaps. A másik (harmadik)
produkció visszatérő, már-már állandó
eleme Szikra Istvánék báljának. Berki
Sándor hegedűművész és sztárvendégeinek gálakoncertje az ország bármelyik
nagy hírű báljában megállná a helyét. A
zongoránál most is Kassai Róbert brillírozott, a három énekes – Újhelyi Andrea, Mészáros Andrea és Káldy András
–, pedig három blokkban (opera, musical, operett) a méltán legnépszerűbb
darabokat mutatta be szívhez szólóan,
abszolút profi módon.
A bálkirálynő Tóth Emese lett, aki
18 évével, bájos arcával keretbe foglalta
a bál 25 éves történetét, ugyanis édesanyja, Szikra Csilla volt a legelső bálkirálynő anno. És itt jöhet a bánatos felvezetésre a magyarázat: A negyedszázad
alatt tucatnyiról kettőre apadt a szervezők száma. Ők is, a bál is megérdemelnék, hogy néhány ifjú titán bekapcsolódjon a rendezésbe. Remélem, hogy
a „kerek” szám nem csábít búcsúra, és
jövőre ismét lesz Műszaki Bál!
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Ajánló
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Lírai karakterű művész

A Liliomos csendélet című olajképet
választották ki A hónap műtárgya sorozatában Laki Ida Jászjákóhalmán
született festőművész alkotásai közül.
A bemutatónak a szokásokhoz híven
a Szikra Galéria kávézója adott otthont február 12-én, kedden.

ezekben a műfajokban is színvonalas
alkotások őrzik keze munkáját. Egy
idő után elvesztette érdeklődését a látvány, a környezetének reális ábrázolása
iránt, a dekoratív stílusban megragadott szépség megfestése számára már
kevésnek bizonyult. Sajátos egyéni stílust fejlesztett ki az absztrakt festészet
új válfajaként, a NYÁK-stílust, ahol
nyomtatott áramkörök felhasználásával, azok ábrázolásával teremtett kompozíciókat. Ezeket a munkákat jóval

Változások a PR-Telecomnál
 folytatás az 1. oldalról
Természetesen, mint minden más
szolgáltatónál, így nálunk is előfordul,
hogy a visszajelzések között akadnak negatív hangok és reklamációk, azonban
ezeket minden esetben kivizsgáljuk és
reagálunk rájuk. Külön erre a feladatra hoztuk létre az évek óta hatékonyan
működő panaszkezelési részlegünket.
Ugyanakkor az egyéb – levélben, e-mailben – beérkező megrendelések, érdeklődések, észrevételek vagy javaslatok
sem kerülik el a figyelmünket. Ezekre a
megkeresésekre egy kisebb csapat „Back
Office” válaszol – részletezte probléma-

megoldó stratégiájukat Kendi Péter.
A PR-Telecomnak jelenleg 155 digitálisan elérhető műsora van. Ezen belül
63 HD csatornát osztanak el, melyből 37
már elérhető a Prémium plusz csomagban,
ami értelmezhető családi csomagként is. A
fennmaradó 36 HD csatorna kiegészítő
csomagokban külön megvásárolható. A
sávszélesség igény megkívánta, így analógban tovább csökkentették a csatornák számát, az előfizetések is csökkenő tendenciát
mutatnak ezen a platformon.
– Az ezen szolgáltatást használó előfizetők némi ösztönzéssel – ha lassan is,
de – folyamatosan váltanak át a digitális

nehezebb volt megvalósítani, mert itt
nem volt modell, ezeket a gondolati
absztrakció hozta létre.
A szóban forgó Liliomos csendélet
című festményénél is látszik az, ami a
művésznő természeti látvány inspirációjára született alkotásaira jellemző. Fehér
kontúr vonalakkal színfelületeket, térben lévő formákat kapcsolt össze, mint
egy labirintust, ezzel egyedi arculatot
teremtett a virágcsendélet festészetben.
Az impresszionizmus fényimádatából a
színek szeretetét vitte fel a vászonra.
Varga József Zsolt egy NYÁK-os
képet is bemutatott, amit a művész
szülőfalujában található helytörténeti
múzeumtól kért kölcsön. Az Éjféli mise
című alkotás színvilága igen gazdag, melyek az áramkörformákkal indukálják a
kép misztikus hatását. A két azonos rész
közepén piros kristálykocka jelzi az éjfélt
az alkotó szerint, de ki-ki több jelentéstartalmat is beleláthatott a műbe.
Metykó Béla helytörténettel foglalkozó nyugdíjas mérnök ismét korabeli
újságcikkek írásaiból készített érdekes
összeállítást Laki Ida művészi pályájának egyes pillanatairól. Például a gyárak és az ott dolgozók életével hosszú
időn át tartó ismerkedéséről, inspirációiról, rangos kiállításairól a Fényes
Adolf teremben, valamint szülőfalujában való bemutatkozásáról, és az odaajándékozott alkotásairól.
A művészeti esemény záró részében, a baráti beszélgetés és borozgatás
közepette Telek Béla tanár úr felelevenítette ismeretségének kezdetét Laki
Idával. Ez jó negyven éve történt, még
Béla bácsi első önálló kiállítása előtt.
Az akkor már elismert, tekintélyes művésznő volt, aki zsűrizte alkotásait. A
kellő szigorral, határozottsággal, katonás hangnemben elhangzó bírálat közben kissé cidrizett – emlékezett vissza a
tanár úr –, de végül minden festménye
bemutatásra került.
Laki Ida alkotásainak legnagyobb
gyűjteményét szülőfalujában, Jászjákóhalmán, a róla elnevezett képtárban
láthatja, aki arra jár.
előfizetésekre. Ezt segíti, hogy előfizetési
díjaink felfelé nem változtak, ugyanakkor vannak nagyon kedvező új akciós
ajánlataink, melyeknek köszönhetően a
„nehezen mozduló” analóg előfizetőket is
ki tudjuk mozdítani erről a platformról.
Megtudtuk, hogy a Széchenyi 2020
SZIP projektnek köszönhetően országszerte – és így a Jászságban is –, több
településen fejlesztik internet szolgáltatásukat, és céljuk, hogy mielőbb elérhetővé
tegyék a felhasználók számára az 500 és
800 Mbit/s sebességű csomagokat. Az
év hátralévő részére is vannak műsoros
terveik, de ez nagyban függ a még zajló tárgyalásokon kínált feltételektől, így
konkrét csatornákról egyelőre nem adott
információt a kereskedelmi igazgató.
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Programajánló
Múzeumi Esték
Február 21., csütörtök 17 óra
A Múzeumi Esték sorozatában dr. Farkas
Kristóf Vince történész muzeológus előadását hallgathatják meg A Jászkürttől a
Lehel – kürtig címmel.
Jász Múzeum
Tavaszváró Koncert
Február 21., csütörtök 17 óra
A Liska József Katolikus Középiskola
Vegyeskarának Tavaszváró Koncertjét hallgathatják meg. Vezényel: Baginé Szalka
Eszter Zongorán kísér: Farkasné Szőke
Tünde és Taczman Mária.
Palotásy János Zeneiskola kamaraterme

Demeter Gábor
Szikra István műgyűjtő, a Szikra
Galéria tulajdonosa köszöntötte a megterített kávéházi asztalok mögött helyet
foglaló képzőművészet-barátokat. Felvezetőjében röviden bemutatta az ez
alkalomra választott festőművész, Laki
Ida életútját. A II. Világháborút követően fiatal lányként került Jászjákóhalmáról a fővárosba. Később ott végezte el
a Képzőművészeti Főiskolát, ahol kiváló mesterei voltak Pór Bertalan, Kmetty
János, Barcsay Jenő személyében. Naturalista vonalon indult művészeti pályája, ami legalább két évtizedig tartott. A
hetvenes évek vége felé villamosmérnök
fia révén kapcsolatba került nyomtatott
áramköri lapokkal, amelyek megihlették. Felhasználásukkal megtalált egy
kifejezésformát, és számos alkotásán
megjelent ez a motívum.
Hangszeres komolyzene segítette a
képzőművészetre hangolódást a továbbiakban. A Palotásy János Zeneiskola oktatója, Puskás Adrienn zongorán kísérte
a trombitás növendék, Toldi Donát játékát, majd tanítványával, Kátai Hannával
négykezes zongoradarabot adtak elő.
Laki Ida művészetének bemutatását Varga József Zsolt festőművész
vállalta. Az alkotó egyes kiállításainak
katalógusaiból, valamint a róla szóló
könyvoldalakról idézett gondolatokat
elsősorban Egri Mária és Aradi Nóra
művészettörténészek írásaiból.
A jászsági festők közül kevés hölgyet tudunk felemlíteni, Laki Ida egy
korszak, a kommunista idők elismert
festője volt. A „fényes szelek” nemzedékéből jött, és az akkori „besorolás
szerint” a támogatottak között tudhatta művészetét. Kezdetben figurális témákat, kompozíciókat, ezután főként
tájképeket és csendéleteket festett, és
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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
Csillagászati előadás
Február 22., péntek 18 óra
Emberek a Holdon félévszázad címmel
dr. Both Előd csillagász előadását hallgathatják meg a Föld egyetlen kísérőjén tett
látogatásokról, az azóta eltelt évek kutatási
eredményeiről és a jövőbeli tervekről.
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 és tánc hajnalig.
A 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 retro-hangulat 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 játékának, 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
Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja
Február 25., hétfő 16 óra
Megemlékezés és koszorúzás
Táncsics Mihály utcai emléktáblánál
Könyvbemutató
Február 28., csütörtök 17 óra
Dr. Selmeczi László: „Jászok vagyunk, de magyarok” A négyszállási II. sz. jász temető, A
jászok magyarrá válása folyamatának régészeti
bizonyítékai című könyvet Gulyás András
Zoltán régész-muzeológus mutatja be.
Jász Múzeum
Kiállításmegnyitó
Február 28., csütörtök 17 óra
A felújításon átesett kiállítótérben, a kisteremben ebben az évben először, jászsági
alkotóktól egy grafikai kiállítás kerül megnyitásra. A tárlatot Farkas Edit, a Hamza
Múzeum igazgatója ajánlja az érdeklődők
figyelmébe.
Hamza Múzeum és Jász Galéria
XVIII. Jótékonysági Bál
Március 2., szombat
Nagyboldogasszony Főplébánia a XVIII.
Jótékonysági Keresztény Báljára várja az
érdeklődőket.
Nagyboldogasszony
Katolikus Általános Iskola Sportcsarnoka
Új időpontban lesz
az Olajág rendezvénye
Március 5., kedd 13 óra
Az Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú
Egyesületének 2019. évi első összejövetelén
nőnapi műsor, köszöntő és közgyűlés lesz.
Ifjúsági Ház

8. oldal
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Illan a könnyű derű,
belereszket az égi magasság
A péntekre érkező hidegfronthoz kapcsolódóan már csütörtök délutántól előfordulhat eső, bár jelentős csapadék nem várható. Szombatra „jeges” északkeleti széllel
hideg levegő érkezik az országba, ezért a hőmérséklet több fokos visszaesésére számíthatunk. Ennek köszönhetően hétvégére vis�szatérnek a keményebb fagyok, és a délutáni
hőmérséklet is 5 fok alatt marad. Vasárnapra megnövekszik a napsütéses órák száma, és
ez a jövő hét elejére is jellemző lesz.

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

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

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

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

február 28. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

március 1. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 25. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

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

március 3. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
február 23. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
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

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2019. február 21.

Kosaras bravúr Győrben
 folytatás az 1. oldalról
A befejező szakasz
elején öt egységgel elléptek a Rába-partiak,
ám Alekszandrov negyedik hárompontosa után
már a mieink vezettek
kétponttal, a végére pedig négy lett belőle: JP
Auto-Jászberényi KSE
– Egis Körmend 91–87.
Ezzel a győzelemmel már
sporttörténelmet írt a
JKSE, ugyanis fennállása
óta ez az első eset, hogy a
legjobb négy közé került
a magyar kupában.
Másnap pénteken –
a döntőbe jutásért – az
ASE-t legyőző Szombathely volt az ellenfél. Sajnos ez a meccs már szinte a legelején eldőlt, amikor is 13-0-as
rohanással nyitott a Falco. A mieink
csak közel négy perc elteltével találtak először a gyűrűbe, és később sem
tudtak felpörögni. Valószínű, hogy sokat kivett a játékosokból az első napi
diadal, így mindvégig a sárga-feketék
domináltak és sima győzelmet arattak.
Falco KC Szombathely - JP AutoJászberényi KSE 96-70.
Így a JKSE számára nem maradt
más, mint a bronzérem megszerzése.
Ugyanez volt a Debrecen szándéka is
az Olajtól elszenvedett veresége után.
A bronzmeccsre a Jászság fővárosából
érkezett segítség, egy busznyi szurkoló
mellett több személykocsi is leparkolt
az Arénánál, az impozáns csarnokban
pedig a számunkra kijelölt szektor
szinte teljesen megtelt. A meccs előtt
Lo Elhadji Malick másodedző kérdésemre azt válaszolta, hogy Pantelics és
Alekszandrov kisebb sérüléssel bajló-

Fotó: Gémesi Balázs
dik, de vállalták a játékot. A lelátón
helyet foglaló szurkolók is bíztak a
JKSE győzelmében, mert mint Horti Béla elmondta, a harmadik napra
már minden játékos fáradt, így az adrenalinnak kell vinni előre az izmokat.
Úgy tűnik, hogy ez az első percekben
a DEAC-nál jelentkezett először, mert
gyorsan beszórtak két triplát. Nem
sokkal később aztán érkeztek a válaszok
is. Alekszandrov szintén két távolival
próbálta meccsben tartani csapatát, és
Damier Pitts is hozta szokásos formáját,
így a nagyszünetre csak néggyel vezettek a cívisvárosiak.
– Ez minimális előnynek számít
kosárlabdában. Természetesen mindent megteszünk, hogy megnyerjük a
mérkőzést, hiszen még egy félidő hátra
van – ezt Kerpel-Fronius Balázs mondta, amikor bevonultak az öltözőbe.
A negyedórás pihenő után egy darabig tartotta a berényi gárda az 5-6

egységnyi hátrányt, de aztán 69-63nál megtorpantak. Innentől kezdve
fokozatosan elhúzott a Hajdú-Bihar
megyei alakulat és biztos győzelmet
aratott: Debreceni EAC – JP AutoJászberényi KSE 112-91.
– A vereség ellenére is kijelenthetjük, hogy minden dicséret megilleti a
csapatot, hiszen a bajnokságban nagyszerűen szerepelnek, és a Magyar Kupában elért negyedik hely is nagyon
értékes számunkra – ezt már Harkai
Hunor utánpótlás szakágvezető mondta a mérkőzés után.
Mindent összevetve megyénk remekül szerepelt a kupadöntőn: a JKSE
negyedik helye mellett a Szolnoki Olaj
magabiztos játékkal legyőzte a Falcot,
és megvédte címét. A JKSE játékosai
– a válogatott meccsek miatt – kipihenhetik fáradalmaikat, ugyanis csak
március 1-én lépnek újra pályára Kecskeméten.

Rangos
futsaltorna

A Jászberényben korábban hosszú éveken át nagy népszerűségnek örvendő
futsal (a kispályás labdarúgás „hivatalos” változata) ismét sokakat vonzott
február 17-én vasárnap a Bercsényi úti
sportcsarnokba.
Szőrös Zoltán
Jász-Tool Kupa néven rendeztek
nagyszabású, tizenkét csapatos tornát,
nyolc férfi és négy női csapat számára
– köztük NB II-es gárdák is emelték a
színvonalat. A helyiek mellett Kistarcsáról, Kartalról és Szolnokról érkezők is pályára léptek a 200 ezer forint
összdíjazású versengésen. A női mezőny
döntő mérkőzésén a másik két ellenfelét
egyaránt legyőző Szolnok Fanatic és a
Jászberényi FC küzdelmét a tapasztaltabb szolnokiak nyerték 4-0-ra, a har-

Fotó: Pesti József
madik helyen pedig a Nagykáta végzett.
Gólkirálynő Urbán Viktória (Szolnok
Fanatic), a legjobb mezőnyjátékos Fülöp Rita (Nagykáta), a legjobb kapus
Tóth Boglárka (Kartal), a legsportszerűbb csapat a JFC.
A férfiaknál az első helyért a kartaliak
2-0-ra diadalmaskodtak a Kistarcsai VSC

Rövid hírek

Birkózás. Február 16-án rendezték a Délkelet-magyarországi Kötöttfogású Területi Bajnokságot Gyomaendrődön,
ahol nagyszerűen szerepeltek a Jászberényi Birkózó Klub fiatal tagjai. A Diák II.-ben első lett: Kiss Keve, Mondi Levente
és Tugyi Zétény. Második helyen végzett Mondi Márkó, míg
Gajdos-Kovács Koppány harmadik lett. A Diák I.-ben: első lett
Baráth Konor, második Fülöp Huba, Nagy Levente pedig harmadik. A csapatversenyt a Száraz Tibor által vezetett jászberényi birkózók nyerték, Kiskunfélegyháza és Orosháza előtt.
Fekvenyomás. Nagyon jól szerepeltek a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola diákjai február 16-án,
szombaton a Fekvenyomó Diákolimpia Kelet-Magyarországi
elődöntőjén: Tóth Ivett, Száraz Bálint, valamint Molnár Áron
is aranyérmes lett saját súlycsoportjában. Ezzel az elsőséggel
az országos döntőbe kerültek, amit április közepén rendeznek.

ellen. A 3. helyért Japppán és barátai –
JSE 2-1. Gólkirály Barabás Miklós (Kartal SE), a legjobb mezőnyjátékos Méhes
Pál (Kistarcsa), a legjobb kapus Garamvölgyi Márton (Japppán), a legsportszerűbb csapat a Ludus lett. A legsportszerűbb csapatok egy-egy szabadulószobás
kalandot nyertek a Bezárlak cégtől.

