Átalakuló közigazgatás

Egészség és ételek

Az ügyintézést érintő változásokról és a
jövő terveiről Dr. Berkó Attila megyei
kormánymegbízottat kérdeztük.
Interjú a 6. oldalon

Válogatásunkban nyers finomságokról,
egészségmegőrzést hirdető programról
és városunk új éttermeiről olvashatnak.
Írások az 5. oldalon

Válogatás jászsági grafikákból
A felújított Hamza múzeum jászsági
kötődésű alkotók grafikáival várja a
művészetkedvelőket.
Tudósítás a 7. oldalon
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Jászberény város lapja

Adomány az egészségügynek

A hagyományokhoz híven farsang
utolsó szombatján a keresztény bál
zárja a télbúcsúztató vigadalmi időszakot városunkban. Szombaton a
Nagyboldogasszony Főplébánia 18. alkalommal megrendezett jótékonysági
rendezvényén közel négyszázan mulattak és adakoztak a jó ügy érdekében a
katolikus iskola tornacsarnokában.

A reggeli napfény nemcsak a pacsirtákat fakasztja dalra, de a nedvkeringés is megindul a növényekben. Itt
az ideje elkezdeni a tavaszi mezőgazdasági munkálatokat a kiskertekben
és a nagy gazdaságokban egyaránt.
Az utóbbiról egyebek mellett a téma
szakértőjét, Kiss Jánost, az AgroLehel Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.

Taczman Mária

Kárpáti Márta
Az Agro-Lehel Kft. növénytermesztéssel és állattenyésztéssel egyaránt foglalkozik. Milyen arányban
oszlanak meg a tevékenységek az
ágazatok között?
850 hektárt szántónak, illetve 250
hektár jobbára szikes területet gyepként hasznosítunk. A szántóföld mintegy hetven százalékán takarmánynövényeket – kukoricát, szóját, lucernát
– termesztünk az állataink számára.
A maradék harmincszázaléknyi területen árunövény, napraforgó, búza
növekszik, bár a szalmáját, és részben
a termését ennek is felhasználjuk az
állattenyésztésben. Az állattenyésztési
ágazatban ezer szarvasmarha – tehenek és borjúk – van a tulajdonunkban.
Ezek közül jelen pillanatban 450 tejelő
tehenet tartunk. Az ágazat kizárólag a
tejtermeléssel foglalkozik, tehát a húsipar részére nem termelünk.
A mezőgazdaságot kihívások elé
állítja, innovatív megoldások kutatására sarkallja a klímaváltozás. Hogy
sikerül megbirkózni a vízhiánnyal és
az egyre forróbb nyarakkal?
folytatás a 3. oldalon 

Február utolsó napján két ünnepélyes átadóra is sor került a Szelei úton és a Kórház utcában. Elsőként a kórház ebédlőjében a Fölszállott a páva televíziós versenyen elnyert egymillió forintot adta át a győztes Jászság Népi Együttes a szülészet
és a gyermekosztály támogatására. Ezután a Mentőállomás nyitotta meg kapuját,
ahol a mentők három motoros szívógépet vettek át az önkormányzattól.
Szabó Lilla
Tavaly december 21-én együtt örülhetett a város a Jászság Népi Együttes
sikerének, akik aznap a legjobb tánccsoportként megnyerték a Döntők Döntőjét. Ezen a napon nemcsak tehetségükről tettek tanúbizonyságot, hanem
nagylelkűségükről is, hiszen kezdetek
óta a kórház számára ajánlották fel az
OTP felajánlásából származó egymillió

Égett a nádas Farmoson
Több mint kétszáz hektárnyi terület
égett le Farmos határában február
28-án. A tűzesethez a környező városokból is érkeztek egységek, végül
nyolcvan tűzoltó segítségével sikerült
megfékezni a lángokat.
Kazsimér Nóra
A katasztrófavédelem tájékoztatása
szerint a tűzesetben nem történt személyi sérülés, és noha az épített környezetre
sem terjedt át a tűz, több mint kétszáz

Fotók: Vidra Tamás

Szeretet, kitartás,
szerencse

hektár védett, és Natura 2000 alá tartozó terület veszett oda. Az Európai Unió
által létrehozott Natura 2000 területek
olyan összefüggő ökológiai hálózatok,
amelyek vadon élő állat- és növényfajok
védelmével biztosítják a biológiai sokféleség megőrzését. Vidra Tamás, a DunaIpoly Nemzeti Park tájegységvezetője
arról tájékoztatott, hogy az élővilágban
jelentős kár keletkezett, de csak a tűz
forrásáról van információjuk, arról nem,
hogy ki lehetett az elkövető.
folytatás a 2. oldalon 

forintos nyereményt. Köszöntőjében
ezeknek a gondolatoknak adott hangot
dr. Sinkó-Káli Róbert kórházigazgató.
Szabó Tamás polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a Jászság Népi
Együttes a város aktív kulturális életének
nélkülözhetetlen szereplője, sőt számos
néptáncos rendezvény zászlóshajója. A
versenyen való szép teljesítményen túl,
szintén fontos megemlíteni, hogy a jász
érzésű emberek összefogását is kivívták,

Az etalon, amiből
kiindulhatunk
Múlt hét csütörtökön a Jász Múzeumban mutatták be dr. Selmeczi
László etnográfus, régész „Jászok
vagyunk, de magyarok” címmel
kiadott legújabb könyvét. A kötet
szerzője személyesen osztotta meg
tapasztalatait a könyvben szereplő
régészeti kutatásokról.
szabó
A Jász Múzeum a Jász Múzeumért
Kulturális Alapítvánnyal karöltve
évente örvendezteti meg a történelem
szerelmeseit egy-egy Jászságról szóló
kiadvánnyal. Tavaly általuk két könyv
is megjelent a Jászkunsági évszázadok,
valamint a „Jászok vagyunk, de magyarok” címmel. Utóbbi kötet Selmeczi
László kutatásait tartalmazza, mely széles képet ad a négyszállási II-es számú
jász temető feltárásáról és a jászok magyarrá válásának folyamatáról.
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató köszöntője után a hiteles
könyvajánlást a szintén régész Gulyás
András Zoltán vállalta magára.
folytatás a 7. oldalon 

így győzedelmeskedni tudtak egy hétszer nagyobb lélekszámú város felett. A
fiatal táncosok a családalapítás gondolatával eljátszva szülőszoba kialakítására
ajánlották az összeget, mely példamutató adomány a városban – zárta szavait a
polgármester.
Az együttes kétszer egymillió forinttal lett gazdagabb, melyből egymilliót az OTP Bank finanszírozott.
Ennek fényében Fülöpné Paksi Katalin
a jászberényi OTP Bank nevében gratulált a győzteseknek, és örömét fejezte
ki, hogy a Jászság Egészségért Alapítvány támogatására fordítják a bank
adományát.
folytatás a 2. oldalon 

A bál bevételét idén is a Nagytemplom közösségeinek – így a Karitásznak, a KÉSZ-nek, a cserkészeknek és
a ministránsoknak – a rendezvényeire,
céljaira fordítják. A népes vendégsereg
soraiban megjelentek a Jászság papi
elöljárói, Szántó József apátplébános és
dr. Novák István főigazgató plébános
atya, Pócs János országgyűlési képviselő,
Szabó Tamás polgármester, Szatmári
Antalné alpolgármester asszony, a Főtemplom kisközösségeinek vezetői, számos hívő és jó szándékú ember. Kelemen Csillának, az este háziasszonyának
a köszöntője után Szántó József apátplébános kifejtette, miért keresztény
ez a báli alkalom. „Jézus Krisztus nevében a hozzá tartozók együtt vannak
a terített asztal mellett, ami a majdani
királyi menyegző előképe” – hívta fel
a figyelmet az atya. Hozzátette, hogy
Isten nemcsak pillanatnyi, ideig tartó
örömre, hanem az örök élet boldogságára is meghív minket.
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője két keresztény tartalmú viccel csalt mosolyt a megjelentek arcára
és hangolt jókedvű folytatásra.
folytatás a 4. oldalon 

Megújult a futballpálya
Március 3-án megkezdődött a küzdelemsorozat a labdarúgó NB III-ban
is. Városunk futballcsapata hosszú
szünet után felmondta a gyöngyösi
„albérletet” és a Városi Stadionban
fogadta volt „szállásadóját”, azaz
Gyöngyös együttesét.
Ács Tibor
A több hónapos távollét alatt szépen rendbe hozták a jászberényi futballpályát, hiszen nemcsak a küzdőtér
újult meg, hanem a kiszolgáló rész is új
köntösbe öltözött. Külön-külön szociális blokkot – WC, mosdó és büfé
– kapott mind a hazai, mind a vendég
szektor, ma már előírás ugyanis, hogy
mindkét szurkolótábort megfelelő körülmények fogadják.
– Aki régebben járt nálunk láthatja,
hogy az utóbbi két évben fokozatosan
fejlődünk. Szerencsére a gyepszőnyeg is
használható már, hozzátéve, hogy egy
kora nyári fűvetésnél most így tavasszal
előjönnek a gyomnövények, melyekkel folyamatosan „harcolunk”. Nem
szabadkozásképpen mondom, de több
első és másodosztályú csapat gyepsző-

nyegét megnéztem, és ott is ugyanezt
tapasztaltam. Nyilván még most március elején nem olyan minőségi a gyep,
ami majd a nyáron lesz, de minden
eszközünk megvan, hogy ezt folyamatosan gondozva rendbe tegyük. De ezzel még nincs vége, további terveink is
vannak – mondta a mérkőzés előtt dr.
Gottdiener Lajos, a JFC elnöke, majd a
csapatépítéssel kapcsolatban hozzátette, hogy minden hiányzó posztra sikerült új játékost igazolniuk.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat / Hírek

www.jku.hu

Szeretettel köszöntök minden hölgyet

nőnap alkalmából
Jászberény Város
Önkormányzata nevében.
Szabó Tamás
polgármester

Meghívó lakossági fórumra
Tisztelt választópolgárok! Lakossági
fórumot tartok, amelynek témája:
Tájékoztató a belvárost és az 1 sz.
választókerületet érintő fejlesztési
projektekről.
Március 12-én 17.30 órára várom
Önöket a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal, I. emeleti Nagytermébe.
Ugyancsak a fórum keretében sor
kerül a Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben tárgyú – a mindennapi beszédben Zöld város – projekt
sajtó nyilvános eseményére is.
Meghívott vendégeim: Szabó Tamás polgármester, Hegyi István irodavezető, Alvári Csaba főépítész.
Hívom és várom a lakossági fórum-

ra az egyes választókerület lakóit, és
minden tisztelt érdeklődőt.

Hajnal-Nagy Gábor
az egyes számú választókerület
képviselője

Óvodai felvételi menetrend

Hamarosan elkezdődnek az óvodai
beiratkozások, melyhez segítségül közöljük a dr. Gottdiener Lajos jegyző
által lapunkhoz eljuttatott legfontosabb tudnivalókat.

Jászberény Város Óvodai Intézményének 2019/20-as nevelési évre május
6-án és 7-én reggel 7 órától délután 17
óráig jelentkezhetnek az érintettek. A
beiratkozásra a Bajcsy-Zsilinszky utcai
Központi Óvodában kerül sor, ahova a
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcím igazoló kártyával várják
az érkezőket. Ezenfelül szükség lesz a

szülő személyi azonosító és lakcím igazolványára, valamint a gyermek esetleges
betegségeit igazoló dokumentumokra is.
Az önkormányzat további kérése, hogy a
szülők vigyék magukkal az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat.
A gyermek felvétele az önkormányzat által meghatározott körzethatárok
szerint történik, így feltehetően minden
gyermeket a saját körzetében helyeznek
el. Amennyiben a szülő másik körzet
óvodáját választaná, arról első fokon
az intézmény vezetője, másodfokon a
fenntartó önkormányzat jegyzője dönt.

2019. március 7.

Adomány az egészségügynek

 folytatás az 1. oldalról
Szűcs Gábor a JNE művészeti vezetője felelevenítve a verseny időszakát,
köszönetet mondott a táncosoknak és
a támogatóknak. Elmondta, hogy már
nyár elején felmerült a szülőszoba gondolata. A karácsonyi ünnepek előtt tett
látogatással a gyermekosztályon még
nagyobb bizonyosságot nyertek, hogy
nagyon jó helyre kerül az összeg. Az
ünnepélyes átadó után a levetített kisfilmekkel újra átélhettük a döntő örömteli
pillanatait, melynek szép gyümölcse lesz
a szülőszoba kialakítása.
A rövid vendégség után újabb jeles
eseményre volt hivatalos a város vezetősége és a sajtó képviselői immár a
Jászberényi Mentőállomás épületében.
Jászberény Város Önkormányzata minden évben támogatja a mentők munkáját az Ügy- és Közrendi Bizottság
költségvetéséből elkülönített összeggel.
A város elöljárói idén közel 1.800.000
forintot ajánlottak fel, melyből három
LSU motoros váladékszívó beszerzésére
került sor. Pócs Márton, a mentőállomás
vezetője lapunknak elmondta, hogy eddig mindössze három készülék volt a
tulajdonukban, melyből kettő igen régi.
Ezeket lecserélték, így mostanra mind a
négy autó rendelkezik motoros szívóval,
melyek rendkívül hasznosak az eszméletlen betegek mentésénél.
Az ünnepélyes átadón Szabó Tamás
polgármester kiemelte, hogy szem előtt
tartják a kéklámpások működéséhez
szükséges feltételeket, igényeket, ezért
mindig öröm támogatni a szervezeteket.
– Minél kevesebbszer, de amikor kell,
hatékonyan tudják használni! – fogalmazott Szabó Tamás.
Örömmel vették az önkormányzat
megkeresését – hangsúlyozta dr. Korcs-

máros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat
Észak-Alföldi Régió igazgatója –, hiszen
Jászberény Mentőállomása különleges
szerepet tölt be a megyében. A teljes
Jászság ellátását biztosítják, ami csaknem
százezer embert jelent, éppen ezért kiemelten magas feladatszámot látnak el.
Tavaly megközelítően hatezer esethez riasztották a mentőket, több mint 215 000
kilométert megtéve a mentőautókkal. Az
életmentő szolgálat teljesítéséhez rendkívül fontos a korszerű eszközök megléte,

Égett a nádas Farmoson
 folytatás az 1. oldalról
Hozzátette, a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság kezelésében lévő Farmosi Madárvárta megmenekült, ám a

oltók. Nagykáta, Jászberény, Monor,
Szolnok, Kecskemét, Dabas és Cegléd hivatásos szakemberei, valamint
a farmosi, a tápiógyörgyei és a tápió-

sokak által kedvelt Kékbegy Tanösvény
pallósora megsemmisült, a Madárvárta
áramellátását biztosító vezetékkel egyetemben.
A katasztrófavédelem egységeihez
csütörtök délelőtt érkezett a riasztás,
hogy Farmoson kigyulladt a nádas. A
helyszínre nagy erőkkel vonultak a tűz-

szecsői önkéntesek küzdöttek a tűzzel,
mely a délutáni órákra már százötven
hektárnyi területet emésztett fel, és három tanyát veszélyeztetett.
A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője megerősítette, hogy a
tűz gyorsan terjedt az erős szél, a száraz
téli hónapok, és az átlagosnál melegebb

Emlékezés

Emlékezés

Szemétszállítás az ünnepek táján
Tisztelt Lakosság!

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy

a március 15-i ünnep miatt a kommunális
hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:
március 15. péntek - szállítás szünetel
március 16. szombat
- Jászberény pénteki program
- Jászberény zöldhulladék 8. program
Hulladékudvarunk március 15-én zárva tart.
Kérjük, a tájékoztatónk szerinti napon
a hulladékgyűjtő edények kihelyezését reggel 6.30-ig.

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet

az alábbi önkormányzati tulajdonú
lakások bérbeadására
A pályázatra kiírt lakás címe:
Jászberény, Faiskola utca 5. I. em. 2.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563 Ft/hó

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

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

FARKAS
ISTVÁNNÉ
szül: Gutai Margit

halálának
3. évfordulójára
„Égi otthonodba csillagokkal üzenünk, szívünkben
mindig velünk maradsz.
Soha nem feledünk.”
Szerető családja

Sós Ferenc

(1928-2018)
halálának 1. évfordulójára
„Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, ahol megpihent dolgos
két kezed. Megpihenni tértél,
ahol nincs több fájdalom, de
szívünkben itt leszel, mert
hiányzol nagyon.”
Szerető feleséged, gyermekeid
és családod

amelyek az állampolgárok érdekeit szolgálják. A felajánlásért dr. Korcsmáros Ferenc köszönő oklevéllel fejezte ki háláját
az önkormányzatnak.
Kardos József, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vezető mentőtiszt javaslatára közelebbről is szemügyre vehettük az
életmentő berendezéseket. A polgármester orvosi kíváncsisága révén ki is próbálta
tenyerén az eszköz szívóerejét. Eközben
Kardos József elmondta, hogy légúti vagy
arcsérülés esetén alkalmazzák a gépeket a
légutak szabaddá tételére. Ezek a gépek a
legjobb minőségű, és legtartósabb szívó
berendezések, amelyek precízen végzik el
a feladatot. A pontosan beállított szívással
így csecsemő, illetve kisgyermek esetében
is használható. Az akkumulátorral működő készülékek mellé három fali tartó is
társul, melyek folyamatosan töltik a gépeket, így azok mindig használatra kész
állapotban vannak. További előnye, hogy
menet közben is használható, de kritikus
szituációkban kézben is hordozható.
A bemutató után rövid vendégséggel zárult az esemény.
napok következményeként, de az este
folyamán sikerült megfékezni. Az elmúlt hónapban bekövetkezett erdő- és
vegetációtüzek miatt tizenkét megyére
tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, köztük Jász-Nagykun-Szolnok megye is
érintett.
Fózer Tibor tűzoltó ezredes úgy véli,
a veszélyt főleg a száraz aljnövényzet, a
kevéssé csapadékos téli időjárás miatt
mélyebben fekvő talajvíz jelenti. Amíg
ki nem zöldül a határ, szabályozott körülmények között sem engedett kerti
hulladékot égetni, továbbá az erdők
szélétől számított kétszáz méteren belül tilos a kijelölt tűzrakóhelyeket kirándulások alkalmával igénybe venni.
Kockázatot jelentenek a felelőtlenül
eldobott, égő cigarettacsikkek is, melyek több esetben okoztak kisebb tüzeket a közutakon és vasútvonalakon
megyénkben. A minimum feltételek
be nem tartása szankciókat von maga
után, ami akár több százezer forint értékű bírságra is rúghat, illetve a kiszállás költségét is meg kell téríteni.

Emlékezünk

PLACSEK EMIL
(1949-2018)
halálának 1. évfordulójára

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
ahol megpihent dolgos két kezed.
Megpihenni tértél, ahol nincs több
fájdalom, de szívünkben itt leszel, mert
hiányzol nagyon.”

Szerető feleséged és családod.
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Tavasz a földeken
 folytatás az 1. oldalról
A klímaváltozás egyre erősebben
érezhető és erre készülünk is. Egyrészt a
növénytermesztésben olyan fajtákat keresünk, amelyek szárazságtűrőek, másrészt talajjavító intézkedéseket teszünk.
Az öntözéshez megvan a megfelelő infrastruktúránk, bár a lineál vezetékeinket
tavaly előtt sajnos ellopták, így nem tudtunk öntözni.
A talajjavítás szempontjából mit
jelentenek a klímaváltozás orvoslására tett lépések?
A vízbefogadó, vízmegtartó képességét kell növelni a talajnak. Az Európai
Bizottság 2018-ban pályázatot írt ki
kutatás-fejlesztés témában, amelyben
ez a lehetőség is benne szerepel. Mi is
megpályáztunk egy Innovatív Operatív
Csoportokon belüli projektet. Kutatók
és szaktanácsadók segítségével a gazdálkodók bevonásával zajlik a program.
Egy tízhektárnyi kísérleti parcellán próbálunk megoldást találni, amit majd
később minden termesztési területen is
alkalmazunk.
A gyakorlatban, hogyan zajlik az
innováció?
Egy részről talajtakarással nyári és
őszi takarónövény vetéssel óvjuk a földet
a kiszáradástól, más részről próbáljuk
kevésbé forgatni. Szántás helyett talajlazítást, szellőztetést végzünk. Ebből kifolyólag sokkal kisebb lesz a szén-dioxid
veszteség, a szén és a nitrogén benne
marad a talajban. Az így megnövekedett

humusztartalom több vizet tud tárolni.
Mindehhez kapcsolódik egy irányított
humuszkészítési, kiszórási gyakorlat,
ami két hónapos időintervallumban
napi szintű komplex feladatvégzést igényel. Tulajdonképpen már öt éve foglalkozunk ilyen jellegű talajjavító kísérletekkel.
Mennyi idő után mérhető ezeknek
a fejlesztéseknek minőségben, terméshozamban kifejezett eredménye?
A mezőgazdaságban akár tíz év is
szükséges ahhoz, hogy valódi változásokat elérjünk. Sajnos például ezeket a
talajjavító fejlesztéseket sem tudtuk még
véghez vinni teljes egészében, mert a
tejágazat 2015-17-es években tapasztalt
nehézségei miatt a forrásaink jelentős
részét oda kellett átcsoportosítani. Az
európai túltermelés miatt visszaesett a
tej ára, így 80 millió forint bevételkiesésünk volt egy év alatt.
Azóta a kormány tett intézkedéseket a tejgazdaságok megmentésére.
Önök érzik ennek a pozitív hatásait?
Azóta sokat javult a helyzet. Harminc tejágazatban érdekelt céggel és
egyéni gazdálkodókkal összefogva megalapítottunk egyfajta alkusz céget, ahol
a közös érdekek mentén próbálunk a tej
árán alakítani. Mi egyébként a Mizonak
adjuk el a tejet további feldolgozásra,
napi 11 ezer litert. Az árak tekintetében
a szerződésben rögzített uniós átlagárhoz igazítva tudunk értékesíteni.
Minőségileg jónak mondható az

Közösen a drog ellen

Február utolsó napján tartotta soros
egyeztető ülését a Jászsági Kábítószerügyi Fórum a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
kárpáti

A tanácskozáson megjelent szakembereket Szatmári Antalné elnök
köszöntötte. A napirendi pontok elfogadását követően az elnök asszony
beszámolt a csoport elmúlt évi tevékenységéről, illetve a források felhasználásáról.
A beszámolóban külön kiemelte az
Orosz Tibor vezette Egészségfejlesztés,
kábítószer – Megelőzés munkacsoport
tevékenységét. A csoport önállóan,
valamint közreműködőként is jelen
volt különböző prevenciós és egészségfejlesztő rendezvényeken. Ezek között említhetjük a Jászsági egészség és
sportnapot, a jászberényi Autómentes
Napot, vagy például a Nyár veszélyei,
avagy nyáron is légy észnél programot.
Másik kiemelt terület a Kezelés,
ellátás, felépülés munkacsoport tevékenysége, amelyet Baginé Gavaldik
Lívia vezet. Jó hír, hogy a munkacsoport szakmai támogatásával benyújtott
sikeres pályázatnak köszönhetően lét-

rejött a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat, amely 13 településen ez év
január 1-én kezdte meg működését.
Mindemellett fontos feladatuk a kortárs segítők képzése.
A Csurgó Lajos vezette Kínálatcsökkentés munkacsoport tevékenységét a Jászberényi Rendőrkapitányság
szakmai támogatásával végzi. 2018-as
tervükben kiemelten a közterületek és
szórakozóhelyek drog-prevenciós ellenőrzése szerepelt. A Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai több mint
160 alkalommal ellenőrizték a fenti célok megvalósulása érdekében a jászsági
településeket és szórakozóhelyeiket.
Faragó Sándor az Emberi és Társadalmi erőforrások munkacsoportot
vezeti. Beszámolója szerint a csoport
éves munkaterv alapján tevékenyen
részt vett saját és társ szervezetek rendezvényein. A jelentés részletesen kitér
az Ifjúsági sport és egészségnapra, amelyet novemberben valósítottak meg valamennyi jászsági településen több száz
fiatal részvételével.
A fórum további részében a pénzügyi forrásokról szólt az elnök, majd az
SZMSZ módosítását követően megválasztották a tisztségviselőket és megvitatták az idei év munkaterveit.

Agro-Lehelnél előállított tej?
Igen. A követelményeknek megfelel,
tehát nem rosszabb a nyugati minőségnél, sőt beltartalmi értéke és a mennyisége is javuló tendenciát mutat. A múlt
hónapban például elértük a négyszázaléknyi tejzsír, és a 3,5 százalékos fehérje
arányt, ami nagyon jó érték. Hála istennek a felvásárló most már a beltartalmi
értéket is jobban figyelembe veszi az
árképzésnél.
Valószínűleg a mezőgazdaság még
egy jó ideig nem tudja nélkülözni a fizikai munkásokat. A munkaerőhiány
önöknek is problémát jelent?
Főleg az állattenyésztésben égető
probléma a munkaerőhiány. Az elmúlt
években többen elmentek a cégtől, aligalig tudtuk pótolni a hiányukat. Tavaly
valamelyest javult a helyzet, amikor
három embert sikerült szerződtetnünk,
igaz ők nem a szomszédból jöttek, hanem a távoli Indiából. Jelenleg 37 dol-
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gozónk, és két mezőgazdasági gépész
tanulónk van. Most a téli időszakban,
amikor kevesebb a földeken a munka,
elég a létszám, de a tavaszi munkálatok
megkezdésekor gondban leszünk. Csak
bérmunka alkalmazásával tudjuk megoldani a szezont.
Említette, hogy tanulóknak is adnak gyakorlati helyet. Mi a tapasztalata a diákokkal kapcsolatban?
Évtizedek óta biztosítunk gyakorlati
lehetőséget a mezőgazdaságban tanulni
szándékozóknak. Korábban az állattenyésztésben is, most csak a mezőgazdaságban; mezőgazdasági gépszerelő
tanulóink vannak. Az a baj, hogy végül ők sem nagyon maradnak nálunk.
A fiatalok nehezen tolerálják a hajnali
munkakezdést, a hétvégi munkát, de
hát aratáskor nincs megállás. Egyébként
szerződésünk van a szakképzővel, de
egyre kevesebb fiatal gondolja úgy, hogy
a gazdálkodást választja hivatásának.
A technológia fejlődésével egyre
inkább gépesítik, modernizálják az
ágazatot. Az Agro-Lehelnél megvan a
megfelelő gépállomány a trendek követéséhez?
A gépállományon kétségkívül lehetne újítani. Többek között az említett pályázatnak is eleme egy jelentős gépvásárlási lehetőség. Az innovatív talajművelő
technikához megfelelő célgépek szükségesek. Például, amit be szeretnénk szerezni, az egy olyan direktvetőgép, ami
nem igényel előzőleg szántást, a talajlazítást követően a tarlóra vet. Emellett
lízingelünk is kombájnt. A traktorjaink
GPS-sel felszereltek, így ez óriási segítség a munkálatok nyomon követésénél,

3. oldal

a további szervezésben. A fejőgépeket
tavaly cseréltük le. Ezek félautomata
programozható gépek, kevés emberi
munkát igényelnek. A takarmányozás a
keveréstől az etetésig szintén gépesített.
A trágyázást bérmunkában tudjuk megoldani, mert arra sem emberi, sem gépi
kapacitásunk nincs. Egyébként ehhez
kapcsolódva egy 150 milliós nagyberuházás volt a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő trágyatároló megépítése.
A PREGA-n részt vesznek?
Nem valószínű, mi inkább a másik utat választottuk a fejlődés, fejlesztések szempontjából. A PREGA által
előirányzott gazdálkodás nagyon nagy
volumenű, több százmillió forintnyi
befektetést igényel. Mindezek mellé
felkészült, magas szaktudással rendelkező fiatal kollégák kellenének. Inkább a
meglévő energiával és talajjal próbálunk
jobban gazdálkodni. Egy évtized múlva
kiderül milyen eredménnyel.
Elkezdődtek már a tavaszi munkálatok?
Február 15-től már lehet műtrágyát
szórni a vetésekre, elkezdődtek a munkák. Egy hónappal előrébb vagyunk,
mint tavaly ebben az időszakban.
Mezőgazdasági szempontból milyen volt a tél?
Tulajdonképpen eddig a téllel nagyobb gond nem volt, a fagy nem okozott problémát, a hótakaró megfelelő
volt. Inkább az ősz jelentett gondot.
Egyrészről kevés volt a csapadék, így a
munkák ugyan jól haladtak, ám részben
keltek ki a vetések. Elvileg lehet jó termés, mert a mag jól megművelt vetőágyba került. Várjuk a tavaszi esőt!
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Érseki látogatás
Jászberényben

Szeretet, kitartás, szerencse

Városunkba látogatott március első
napján dr. Ternyák Csaba érsek, aki az
érseki fenntartású Nagyboldogasszony
iskolában lelkigyakorlat keretében tartott előadást a keresztény értékekről.
Ezt követően intézményi bejáráson vett
részt a város egyházi és állami vezetőivel, majd a várost érintő közös kérdésekben folytattak megbeszélést. Szabó
Tamás polgármester szerint öröm volt
ismét megtapasztalni, hogy a Jászság és
a Jászok felé milyen nagy tisztelettel és
szeretettel van az érsek.

 folytatás az 1. oldalról
A köszöntők sorát Ézsiás Barnabás
jászkapitány folytatta, aki a jótékony
adakozásra való felhívás mellett szeretetet kívánt az estére a békesség jegyében, kitartást a tánchoz és szerencsét a
tombolához.
A Vivace Operett Társulat ismert
operettslágerek dallamaival üdvözölte a
mulatság kezdetét. A városunkban először bemutatkozó fiatal előadóközösség
egyik életre hívója berényi származású
fiatalember, Szálkai Ádám, aki nem is
olyan régen még a Nagyboldogasszony
iskola padjait koptatta. A Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla
Szakgimnáziumának négy növendéke –
Uzonyi Katalin, Veér Annamária, Vajda
Zoltán és Szálkai Ádám – fél évvel ezelőtt
azzal az üzenettel kezdtek előadói tevékenységbe, hogy a zene éltet. Szombati
repertoárjukban a Délibábos Hortobágyon a Mária főhadnagyból és a Ringó
vállú csengeri violám a Marica grófnőből
ismert melódiái is helyet kaptak.
Az asztali áldás után az Innoven
Kft. szervírozásában baconbe göngyölt,
fűszeres, joghurtos sült csirkemell, rántott sertésszelet és parázs burgonya salátával került az ünnepi asztalra. Az édes
szájúak örömére pedig feketeerdő torta
fokozta a farsangi kulináris élvezeteket.
A táncparkettre hívogatást a Holdugatók Rock and Roll Történeti Tánccsoport műsora kezdte. A 2007 végén,
Jászberényben alakult társulatot Balogh
Erika és Balogh László vezeti. Az együttes büszkesége, hogy szinte minden tagjuk éveken keresztül ropta Fenyő Miklós
tánckarában. Lászlónak ez még a mai
napig, 20 év elteltével is munkát és elfoglaltságot jelent, emellett közreműködtek a Made in Hungária című mozifilmben is. Szombati műsoruk a rock
and roll életérzés jegyében egy zenéstáncos időutazás volt Gyere hát, járd, itt
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az idő címmel. Az egyveleg betekintést
nyújtott Fenyő Miklós fél évszázados
munkásságába, felvillantott emlékeket a
Fenyő tánckar és a Holdugatók között
fennálló tízéves kapcsolatból.
A táncra invitálás sikeres volt: a talpalávalót a Jerzsele Family Zenekar húzta
egészen hajnalig. A négytagú együttest
nemcsak családi kapcsolat, hanem a
zene feltétlen szeretete is összeköti. A

széles körű repertoárral szórakoztató
zenészek az elmúlt harmincöt év alatt
igényes, sokoldalú tánczenekarrá értek.
A kivilágos kivirradtig tartó mulatságot az éjféli tombolahúzás szakította
meg. Értékes nyeremények találtak gazdára, így egy hűtőszekrénynek, egy tvnek, három festménynek, egy utazásnak
és számos értékes ajándékcsomagnak
örülhettek a szerencsés nyertesek.

Áldás a fénykeresztért
A jászberényi Szent Klára Idősek
Otthonába február 20-án, szerdán
évfordulós ünnepségre érkeztek az
intézmény dolgozói, lakói, meghívott vendégek. Minden esztendő február havában megrendezik – a 2013ban az otthon udvarában felállított
– fénykereszt szentelési évfordulóját.
Buschmann Éva
2000. november 15-én II. János Pál
pápa – akit ma már a szentek között
tisztelhetünk – apostoli áldását adta
mindazokra, akik fénykeresztet állítanak. Magyarországon az első 2002.
november 1-jén, Debrecenben talált
otthonra. A kereszt a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének
és Isten tökéletes szeretetének a jele.
Jézus a jeruzsálemi Golgotán, a Koponyák hegyén, keresztre feszítve adta
életét az emberiségért. A IV. századtól a
keresztények dicsőségének a jele.
Az ünnepi program koraeste kezdődött az intézmény szomszédságában
található Barátok templomában. Vargáné Deme Katalin intézményvezető
köszöntötte a jelenlévőket, és felolvasta
a fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat
főigazgatójának, dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes köszöntőlevelét a hallgatóságnak.
A műsort a szentmise előtt a hagyományokhoz híven ezúttal is a Liska
József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium vegyes karától
hallhattuk, akik idén is nagyon színvo-

nalas zenés, prózás műsorral készültek.
A kart Baginé Szalka Eszter vezette,
zongorán pedig Farkasné Szőke Tünde
és Taczman Mária tanárnők kísérték az
énekkart.
Az ünnepi hálaadó szentmise 17
órakor kezdődött Versler Sándor káplán
atya celebrálásában.
A prédikációban hallhattuk: „Isten
úgy szerette a világot, hogy egyszülött
fiát adta érte, és aki hisz benne, annak
örök élete lesz. Fontosak vagyunk Isten
számára. Sok helyen ott van a kereszt,
sokan szimbólumként tekintenek rá,
de mi keresztények elsősorban a szeretet jeleként. Az életünket jelenti, ezáltal megnyílott számunkra az örök élet
ajtaja.” - hallhattuk a szentbeszédben.

Az ünnepi szentmisét követően a
hívek, a vendégek az intézmény udvarába vonultak át a világító fáklyák
mellett. A fénykeresztnél elhangzott,
hogy a kereszt Isten jelenvalóságát hirdeti ebben a földi világban, a kereszt
magyar népünk történelmében is ott
van. A fénykeresztet nemcsak a Szent
Klára Idősek Otthona lakói, dolgozói
tisztelhetik meg, hanem a város minden lakója előtt nyitott az intézmény,
hogy a kereszt lábánál imádkozhassanak a hívek.
Ezt követően a jelenlévők közösen
imádkoztak, majd az ünnepség az idősek otthona ebédlőjében szeretetvendégséggel, beszélgetéssel folytatódott
az idei évfordulón.

Egészség
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Vissza az őskorba
A nyers étel hallatán talán elsőre
mindannyiunknak az ízetlen zöldséghalmok jutnak eszünkbe, ami ideigóráig csillapítja étvágyunkat. Nos, az
előítéletekkel szembemenve Lénárt
Gittának február 21-én, a Déryné
Rendezvényházban sikerült bizonyítania, hogy jó recepttel, természetes
hozzávalókkal finom lehet az ízfokozóktól mentes, egészséges táplálék.
sz. l.
Sokakat vonzott az Egészség és életmód sorozat első előadása, amelyen
Lénárt Gitta, a Nyersétel Akadémia

alapítója a tisztítókúrákkal és a tavaszi megújulással kapcsolatban osztotta
meg tanácsait.
Ahogy tavasszal a természet is felfrissül, úgy nekünk is szükségünk van
megtisztítani a sejtjeinket – hangzott a
felvezetésben. A méregtelenítés alapja
a kiemelt vízfogyasztás, amit nem kell
szó szerint érteni, hiszen a legtöbb víz a
lédús gyümölcsökben raktározódik el.
– Ezt tudva, miért nem eszünk

több gyümölcsöt? – tette fel jogosan
a kérdést az előadó, majd a sorokban
ülők válaszukban megfogalmazták,
hogy sajnos nem erre van nevelve a
társadalom. Jó hír viszont, hogy mindez tanulható! Lénárt Gitta elmondta,
hogy ő maga gyermekei születése után
kezdett el foglalkozni az egészséges
nyers ételek elkészítésével. Tanulása
során célul tűzte ki, hogy vitamindús
ételei ne csak egészségesek, hanem finomak és örömmel fogyaszthatók legyenek. Ezt a módot megtalálva mára
fasírtot, vagy akár pizzát is el tud készíteni finoman és egészségesen. „Attól,
hogy valami egészséges, nem kell, hogy

rossz legyen” – mondta.
Ugyan a nyers gyümölcsök, zöldségek párolás során valóban veszítenek
sósságukból, de ez nem azt jelenti, hogy
ne lehetne pótolni bizonyos hozzávalókat. A természetet kutatva szinte mindenre találunk alternatívát. Helyettesíthetjük a cukrot például mézzel, vagy ha
édesítést szeretnénk elérni, akkor jó szívvel nyúlhatunk az almához, datolyához.
A mesterséges fűszerek, ízfokozók

Vendéglátó körkép
Az elmúlt időben számos új, változatos kínálattal rendelkező vendéglátó
egység nyílt meg városunkban. Az
alábbi válogatásban olyan falatozók
kaptak helyet, ahol éhségünk csillapításán túl különleges gasztronómiai
élményeknek is részesei lehetünk.
kazsimér
Egy jóleső séta alkalmával minden
bizonnyal feltűnhetett néhány újdonság
Jászberény utcáin, ami az üzleteket és
azok változékony arculatát illeti.
A Holló András utca virágboltja sok
jeles alkalmat tett még ünnepibbé, ám a
helyiség ma már a kézműves hamburgerek kedvelőinek okoz örömteli perceket.
A Bad Burger névvel ellátott fiatalos bár
hangulatában és kínálatában is igyekszik
felvenni a ritmust a fővárosi street food
jellegű étkezdékkel. A bátrabbak kóstolhatnak akár zöldcitromos-rozmaringos
ízesítésű, vagy Hawaii ihlette burgert,
miközben kíváncsiságukat is kielégíthetik, hiszen szinte a szemük láttára
kerülnek a friss hozzávalók tányérjukra.
A különféle ízesítésű burgerek mellett
tortillából készült fogások, saláták és
reggeli menü is helyet kapott az étlapon.
A felújításra került Bathó Palota
épületében kialakított presszó sokak
kedvelt helye lett tavalyi megnyitása óta.
A folyton bővülő kínálat és a fogyasztóbarát árak mellett főként kedvező elhelyezkedésének köszönhető a népszerűsége, ami nem csoda, kellemes elidőzni
a városházára néző teraszon egy napos
délután. A választék igazodik a szezonális igényekhez, a hagyományos sütemé-

nyek és Gourmet kávékülönlegességek
mellett télen mézeskalács termékekből,
illetve a Monarchia Rétesház desszertjeiből, míg nyáron kézműves fagylaltokból és hűsítő italokból válogathatnak a
vendégek.
Megnyitása óta biztosan felkerült
egy-két kulináris bakancslistára a nyugati konyha előtt tisztelgők törzshelye.
A Fald fel Amerikát elnevezésű étteremlánc városunkban ironikus módon
az egykori edzőterem mellett kapott
helyet a forgalmas Szövetkezet úton.
Mivel egy franchise rendszerről van szó,
bátran ejthetünk szót az alapítókról,
akik először Miskolcon próbálták ötvözni a gyorsétterem előnyeit a klasszikus á la carte éttermek színvonalával. A
helyi üzletben sincs ez másként: hatalmas adagok, merész fűszerezés, méretes
hamburgerek és frissensültek. Annak
sem kell aggódnia, aki a mértékletesség
híve, pita, leves, saláta, előételek, hotdog és amerikai desszertkülönlegességek közül lehet még válogatni.
Ma már porcukor és liszt fehér
rétegei fedik az érparti hentesüzlet
munkapultját, az előtérben pedig színes macaronok, gyümölcskosarak és
nagymamáink receptjeit idéző sütemények kápráztatják el a belépőket. Itt
tartja magát a sok jó ember kis helyen
is elfér mondás, a nemrég nyílt Édes
Álom cukrászdának szemmel láthatóan
örülnek a környékbeliek. A tulajdonos
elmondása szerint igyekszik emlékeztetni érzékeinket gyermekkorunk házias
ízélményeire, ehhez segítségére vannak
a természetes alapanyagok, és a felmenők által tökéletesített receptúrák, meg-
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Egészség ezreknek, milliók
a kórháznak

Május 25-én Jászberénybe érkezik a
Richter Egészségváros Program. Az országjáró sorozatot 2009-ben indította
útjára a Richter Gedeon Nyrt. egészségügyi köznevelő szándékkal, amely a
megelőzést, az egészségmegőrzést, az ennek érdekében megtett szűrővizsgálatok
fontosságát hangsúlyozza.
Ma már egyre többet hallani az

eseményre kilátogatók. A több mint
30 sátorban többek között prosztataszűrést (PSA), csontritkulásszűrést –
csontsűrűségmérést, koleszterinszintés vérnyomásmérést, szív- és érrendszeri
kockázatfelmérést, érszűkület-vizsgálatot, asztmaszűrést, neuropátia szűrést
cukorbetegeknek, illetve bőr- és körömgomba szűrést végeztethetnek el a
rendezvényre látogatók.
A szűrővizsgálatok mellett az egészségügyi tanácsadásokon memóriazavar,
szorongás és depresszió, nőgyógyászati
és kardiológiai témában felmerülő kérdésekre kaphatnak választ, és dieteti-

egészségtudatosság és a megelőzés fontosságáról. A szűréseken való részvétel
azonban még mindig messze elmarad
az elvárttól, pedig a prevenció és a betegség időbeli diagnosztizálása életeket
menthet. Motiváció hiánya, hosszú
előjegyzési lista és a diagnózistól való
félelem. Szakértők szerint ezek a leggyakoribb okai annak, miért vesznek
részt még mindig kevesen a szükséges
szűrővizsgálatokon.
A Richter Egészségváros programon, a főtéren, egy helyen, egyszerre több fontos szűrővizsgálaton
is ingyenesen részt vehetnek majd az

kus, valamint gyógytornász is rendelkezésre áll egész nap. Emellett óránként
gyógytorna gyakorlatokat tanulhatnak
és végezhetnek az érdeklődők, illetve
elsősegélynyújtás bemutatón és oktatáson, mell-önvizsgálat tanácsadáson,
patikai tanácsadáson is részt vehetnek,
melynek során a patikákban is népszerű testtömegindex-mérést is elvégezhetik az egészségükért minél többet
tenni akarók. Ráadásul mindezt szombati napon családi- és kulturális programokkal egybekötve.
A részletes program elérhető lesz áprilistól a www.egeszsegvaros.hu oldalon.

Jászberénybe érkezik a Richter
Egészségváros program. Színes családi programok, sztárfellépő, ingyenes
szűrések és tanácsadások várják majd
a lakosokat.

függőséget okoznak, és évek múlva betegségek előidézői lehetnek, ezért vissza
kell tekintenünk őseink táplálkozási
szokásaira, ami a természetbe vezet
bennünket. Egyik ősi eljárási mód többek között a fermentálás, mellyel a nehezen emészthető ételek – mint a bab,
csicseriborsó – feldolgozása könnyebbé
válhat szervezetünk számára. Gitta elmondta, hogy a kissé elfeledett módszert következő könyvével igyekszik
visszahozni a köztudatba.
Az egészséges életmód mindenek
előtt abban rejlik, hogy tiszteljük a testünket, szervezetünket. Célszerű odafigyelni arra is, hogy mit kívánunk, hiszen
minden ember testfelépítése más.
A közönség egészségügyi kérdéseire
adott tanácsok után végül ki is próbálhattuk a nyers ételek ízvilágát, bemelegítésül ízletes áfonyás alma turmixszal. A
továbbiakban indiai zöldségcurry, és banános chia puding gránátalmával került
az asztalra a természetesség jegyében.
Az elkészített ételekkel Lénárt Gittának
sikerült bizonyítania, hogy lehet finom
az, ami egészséges. Legközelebb a nyers
étel hallatán talán már mi is arra asszociálunk, hogy testünk meghálálja az odafigyelést, ami nem kell, hogy drasztikus
megvonásokat jelentsen.
bolondítva némi modern rafinériával.
Éttermi túránk utolsó állomásához vissza kell, hogy kanyarodjunk városunk főterére, a már említett Palota
Presszó mellett helyet kapó Sonkaland
üzlethelyiséghez. A tavaly ősszel nyílt
kereskedés olasz mintát követve ötvözi
a vendéglátást a kereskedelemmel. Miközben a szárított sonkák, sajtok, tészták, olajbogyók, pástétomok, szörpök
és savanyúságok között vacillálunk, jut
idő néhány ízlésesen tálalt ínyencfalatra, friss péksütemény, vagy egy kávé
elfogyasztására. A Sonkalandban hazai
és külföldi gyártók termékeit találjuk,
ahol a hangsúly az egészséges környezetből származó élelmiszeren van, mellőzve
minden hozzáadott adalékanyagot.
Kalandozásaink közepette azért ne
feledkezzünk el régi, jól bevált vendéglátóhelyeinkről sem, szerencsére Jászberény bővelkedik magas színvonalú szolgáltatókban ezen a területen is.
adjunktus
Dr. Tóth Zoltán szülész-nőgyógyász

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu

Szolnok, Szapáry út 31. 1/1. Tel.: 20/273-81-31

Plasmage vágás nélküli
szemhéjplasztika
már Jászberényben is!
Dr. Szabó András

Jászberény, Szövetkezet út 5. fsz. 1.
K: 10.30-12.30, Cs: 15-18.30
Telefon: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu

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

Medicura
Bio
immunerősítő
nektárok

Futuro ízületrögzítők,
hogy könnyebben menjen
a mozgás!

Ellenőrizze vére
oxigénszintjét
Pulzoximéterrel!
Kineziológiai tapaszok.
Dr. Lenkei vitaminok
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Ünnepélyes közgyűlés Átalakuló közigazgatás
szorulnak. Jelenleg a megyében 14, ezen
belül a Jászságban 4 kormányablak működik. Rövid távon újabb néggyel szeretnénk a számukat gyarapítani. Elsőként
Tiszaföldváron, zöldmezős beruházás keretében létesül új kormányablak. Három
másik helyen – Újszász, Túrkeve, Mezőtúr –, pedig meglévő okmányirodákat
alakítunk át kormányablakokká.

tika szerint az átlagos ügyintézési idő
jelenleg nyolc perc.
Utóbbi jól hangzik, de ijesztőnek
tűnik az ügytípusok kétezres száma.
Van esély a bürokrácia csökkentésére a
fent elmondottakon kívül is?
Az általunk megoldható ügytípusok száma a kezdeti csekély számról
2500-2600-ra bővült idővel, ami a
lakosságnak öröm volt, hiszen en�nyi mindent egy helyen intézhetett el.
Célunk az, hogy a bürokráciát a lehe-

Az elkövetkező években az ország,
és ezzel együtt a térség is nagy kihívások előtt áll, a közigazgatás hogyan
tudja segíteni ezeket folyamatokat?
Mi is úgy látjuk, hogy gyors változásokon megy át az ország, és a hivatalunk nem kulloghat az események után.
Reményünk szerint a legélhetőbb ország
leszünk a Kárpát-medencében, amelyhez fontos mérföldkövek a huszonegyedik századi munkahelyek, a megújuló
családtámogatási rendszer. Például az
utóbbinak a kormányzati bejelentése
megtörtént, mi pedig felkészülünk arra,
hogy a jogszabály formájában megjelenő
változások másnapján már tájékoztatni,
orientálni tudjuk a hozzánk forduló állampolgárokat. Az elmúlt nyolc-kilenc év
alatt harminc év hátrányt – nyersebben
fogalmazva lemaradást –, kellett ledolgoznunk a közigazgatásban. Ez sikerült,
jó az alapunk a további fejlődéshez.
Mit gondol, kormánymegbízottként van még gyomorgörcs az emberekben, ha a hivatalra gondolnak?
Azt az állapotot szerencsére már
sikerült meghaladnunk. Kétezer ügytípussal kereshetnek fel bennünket az
állampolgárok, de ezzel együtt a statisz-

tő legkisebb mértékűre csökkentsük.
Például személyi okmányokra mindig
szükség lesz, de bízni kell az emberekben és a vállalkozásokban, hogy ügyeik
jó részéről maguk dönthessenek. Jelentős csökkentési lehetőséget látok a
kérelemre induló ügyeknél, ugyancsak
nagy számban lehet kiváltani egyszerű
bejelentéssel építési és cégügyeket.
Végül a közeljövő terveit kérdezzük: mire számíthatunk?
Az elkövetkező két évben az online
ügyintézésben szeretnénk nagyot előrelépni. Rengeteg ügyben – erkölcsi bizonyítvány igénylése, nyomtatványok
letöltése –, kölcsönösen időt takaríthatunk meg a hivatal és az ügyfél részéről
egyaránt. Eddig is azt tapasztaltuk, hogy
egymásra vagyunk utalva: ha az ügyfél tájékozott, és a megfelelő dokumentumokat magával hozza, gyorsabban végez. A
még jobb együttműködés érdekében hamarosan három célcsoport felé nyitunk
tájékoztatással, közös gondolkodással:
előbb a középiskolásokat keressük meg,
majd az otthon dolgozó anyukák és a
nyugdíjasok következnek. Általuk is szeretnénk megcélozni az online ügyintézés
20 százalékos arányát.

Tízéves a nyugdíjas klub

Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete nevében annak elnöke, Csízik
Renáta köszöntötte a jubiláló közösséget, majd három saját költeményét
olvasta fel a hallgatóságnak. Ő sem
érkezett üres kézzel, némi harapni- és
innivalóval járult hozzá az ünnephez a
tagszervezetük terített asztalain.
A város nevében Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke gratulált
a közönségnek. Elmondta szívesen vesz
részt a klub rendezvényein, és örömmel
látja, hogy a tagság aktívan részt vesz a
város rendezvényein a civil életében.
A jó hangulatú program közös falatozással, beszélgetéssel zárult szépről,
jóról, az elmúlt tíz esztendő emlékeinek felidézésével.

A bürokrácia, az ügyintézés mindig
is mumusa volt a magyar embernek.
Az elmúlt évtizedben azonban ezen a
területen olyan változásokat tapasztalhattunk, mint még soha. Dr. Berkó
Attila megyei kormánymegbízottat a
kormányhivatalokról, kicsit a múltról,
többnyire a jelenről, de a jövő terveiről
is kérdeztük. Közös interjú ez lapunk
és a Trió rádió együttműködésében.
Halász Lajos

Az Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete
március 5-én, szerdán tartotta nőnappal egybekötött közgyűlését az Ifjúsági Házban,
amelyen az egyesület tagjain
túl a városvezetés képviselőit
is vendégül látták.
k. n.
A civil szervezet ünnepi terítékkel várta meghívott tagjait,
akiket Somogyiné Lajkó Piroska
elnökasszony köszöntött, kiemelve Szatmári Antalné alpolgármestert, Nagy András HEB elnököt és Szabó
Tamás polgármestert, aki a városvezetés
részéről szólt a jelenlévőkhöz.
– Két konkrétumról szeretnék említést tenni, az egyik egy kérés, a másik
pedig egy ígéret – kezdte meg beszédét,
majd a május 25-én megrendezésre kerülő Richter Egészségváros elnevezésű
programra invitált mindenkit, melynek
témája az egészséges életmód, az egészség
megőrzése és a betegségek megelőzése.
„Ez az egészségügyi roadshow már évek
óta járja az országot, a Richter pontozza
az eseményt bizonyos kritériumok alapján, és a legvégén annak megfelelően
több millió forinttal jutalmazza a helyi
kórház alapítványát.” A továbbiakban
az ígéret kapcsán kifejtette, hamarosan
önálló székhellyel gazdagodik az Olajág
egyesülete. Az önkormányzat egy, a Puskin sétányon található épületet enged át
használatra a szervezetnek. Ott számtalan
program megrendezésére nyílik lehetőség, nem beszélve a napi munka elvégzéséről. „Elkötelezettek vagyunk, hogy
megkapják a több évtizedes aktivitásukkal kiérdemelt támogatást” – foglalta ös�sze gondolatait a polgármester.
Mielőtt a nőnapi műsorra sor került volna, egy perces néma csenddel
emlékeztek meg dr. Chikán Csabáról, a
MEOSZ tiszteletbeli elnökéről, valamint
Badari Józsefné elhunyt tagtársukról.
A rendezvény meglepetésvendégeként köszönthették a nap résztvevői Kristóf Dániel színművészt, aki az ünnepi
előadást szolgáltatta egy csokorra való

közkedvelt operettsláger eléneklésével.
Színvonalas, vastaps kísérte műsorát követően Somogyiné Lajkó Piroska megnyitotta a határozatképes közgyűlést és
rátért a napirendi pontokra, azon belül
is a vezetőség 2018-as évét összefoglaló
beszámolójára. Szó esett többek között
a havi összejövetelek előadóiról, lezajlott
programjaikról, az esélyegyenlőségi napról, valamint élménydús utazásaikról.
A zárszámadást a közhasznúsági jelentés elfogadása, továbbá a 2019-es év
feladatainak megvitatása követte. A szervezet idén is ragaszkodik célkitűzéséhez,
hogy elősegítse a Jászság területén élő
mozgássérült emberek egyenjogú társadalmi részvételét, erkölcsi támogatását,
rehabilitációs érdekeinek érvényesítését,
helyzetük javítását. A hitvallásuk szellemében megvalósuló programok között
idén is helyet kaptak változatos témában
meghirdetett előadások, szűrővizsgálatok, kirándulások és kulturális műsorok.
Az elnökasszony külön kiemelte a május
28-án tartandó, A szűrővizsgálatok fontossága, mit kell tudni a mellrákról című
előadást, mely délután 13 órakor lesz az
Ifjúsági Házban. Az előadás után sétára
indulnak a városba, hogy a kihelyezett
rózsaszín lufikkal felhívják az emberek
figyelmét a különféle vizsgálatok elvégzésének fontosságára.
A rendezvény egyéb felvetésekkel,
hozzászólásokkal folytatódott, majd a
Klapka György Szakközép-és Szakiskola
Kossuth úti tankonyhája jóvoltából felszolgált ebéd elfogyasztásával, és kötetlen
beszélgetéssel zárult.

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

Időpont, helyszín:

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

Jövőre már tizedik évükbe lépnek a
megyei kormányhivatalok. Hogyan ítéli meg azokat a változásokat, amelyek
lezajlottak a területi közigazgatásban?
Mérföldkő 2010 a hazai közigazgatás
történetében. A Kormányablakok (KAB)
rendszerének kialakításával teljesen új
alapokra helyeződött az ügyintézés. Ez
elsősorban az ügyfélfogadás egyablakos
rendszerével ragadható meg. Megjelent
a közszférában is a szolgáltató jelleg, az
ügyfélbarát koncepció, miszerint egyetlen helyen minden ügytípus elintézése
kezdeményezhető. Ennek szellemében
folyamatban van a megyei okmányirodák kormányablakká fejlesztése.
Ön szerint a változások hol, mely
területen érzékelhetők legjobban?
A Kormányablakok rendszere átalakította Jász-Nagykun-Szolnok megye
közigazgatási szerkezetét, ahogy ez az országban is mindenütt megtörtént. Régen
a különböző intézmények központosítottak, budapesti irányításúak voltak, nem
biztos, hogy mindig a helyi sajátosságok
és igények lehettek a vezérlő szempontok
akár a legjobb akarattal sem. Az új rendszer megyénként a helyi intézményeket
fogja össze a legköltségtakarékosabban:
helyben, gyorsan, hatékonyan.
Milyen fejlesztések várhatók a kormányhivatalokban?
Ha létezik olyan elvárás, hogy az állampolgárok tartsanak rendet, tisztaságot
a saját portájukon, akkor a közhivatalok
is ugyanerre kell, hogy törekedjenek.
Négy év alatt több mint négy milliárd
forintot fordíthattunk a megyei hálózat
energetikai korszerűsítésére, hivatalaink
külső-belső megújítására. Ezt a folyamatot szeretnénk folytatni, vannak még
olyan épületeink, amelyek korszerűsítésre

Megalakulásának tízedik születésnapját ünnepelte február 21-én a
Jászberényi Köztisztviselők Nyugdíjas Klubja, és ennek apropóján
tartotta soros találkozóját a Déryné
Rendezvényházban.
demeter
A Jászberényi Köztisztviselők
Nyugdíjas Klubja 2009-ben alakult, és
a mintegy 30 – 40 fős tagság azóta is
szoros kapcsolatot ápolva több tucatnyi
emlékezetes rendezvényen, programon
vett részt. A kellemes társaság igényli a
közösségi programokat, számos kiránduláson voltak együtt és közös süteménysütéssel, kerti partikkal ünneplik
a tagság név- és születésnapjait.
Ez alkalommal is népes társaság töltötte meg a széksorokat, számos férj és
feleség is elkísérte párját az ünnepi alkalomra, akik egyben pártolói is a civil
szervezet tevékenységének.
A klub vezetője, Szívós Jánosné üdvözölte a megjelenteket, és röviden ismertette a programot. Először az Aszma
Klub tagsága nevében Sósné Guba Katalin köszöntötte a nyugdíjas klub ünneplőit személyesen mindenkinek átadott
édesség ajándékkal. A szép gesztus nem
véletlen, hiszen sok eseményen közösen

vesznek részt, és egymás programjait is
szívesen látogatják.
Ajándékkal kedveskedett a nyugdíjas klub tagsága a Szent István Körúti
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Iskola diákjainak egy
hatalmas doboz, a tagok által sütött
házi mézes süteménnyel, amit a munkaközösség vezetőjének, Gulyásné Rácz
Gyöngyinek adtak át. Ezekkel a saját
készítésű finomságokkal szerették volna megköszönni a gyerekek szereplését,
táncbemutatóját rendezvényeiken, és
egyben elismerni dobogós helyezéseiket az országos megmérettetéseken.
A klub ernyőszervezete, a Jász

Ajánló

2019. március 7.

Az etalon, amiből kiindulhatunk
 folytatás az 1. oldalról
Az első fejezet a jászok betelepedésével kapcsolatos felvetéseknek ad hangot. Ezután következnek a négyszállási
sírásatásokról származó dokumentációk, feljegyzések és fényképek, melyek
szintén a jászok érkezésének idejére keresik a választ.
A régészeti monográfia tartalmáról már Selmeczi László beszélt, miután megosztotta a közönséggel pályája
kezdetét. Szegeden született, majd
családjával Szolnokon telepedtek le,
ahol az általános és a középiskolát is
végezte. Az eltántoríthatatlan régészeti vágy gimnáziumi tanár édesapja és
annak baráti köre révén ivódott belé.
Mosollyal az arcán osztotta meg, hogy
osztálytársai másodikban is „révésznek”
csúfolták, hiszen akkoriban a Szolnokot átszelő Zagyva folyó miatt még
annak is több értelmét látták, mint a
régészetnek. Később Selmeczi László
nevelőapja Kaposvári Gyula lett, így
hivatástudata végleg megpecsételődött
a múlt kor kutatásával. – Hiába akarta
a családom, hogy orvos legyek, én régész lettem. Nem választottam rosszul,
mert egész életemben azt csináltam,
amit szeretek – mondta a könyv írója.
Tanulmányait történelem és néprajz
szakon végezte, majd a középkorral és
azon belül is a kunokkal kezdett el foglalkozni. Miután a középkorban már
sokan keresztények voltak, úgy gondolta nem érdemes feltárni a sírokat,
hiszen a keresztény temetkezési szokások miatt a csontokon kívül nem sok
mindent találtak volna. Ekkor jött az
ötlet a jászok kilétének megismeréséről,
mellyel végül lefektette a jász temetkezésről szóló ismereteink alapjait. Az
1980-as években eleinte egy Jászdózsa
melletti tanyán kezdték meg az ásatásokat, és hamarosan egy templom romjaira, illetve sírokra bukkantak.
Mivel a sírban talált leletek kronológiailag nem voltak azonosak az egykor ott álló templomfal idejével, így
sokáig azt hitték, templom nélküli, po-

temetőben süvegdíszre és kendőre varrt
préselt lemezdíszre akadtak, addig a II.
számú temetőben párták és fejdíszek
foglaltak helyet. Ez már feltehetően a
jászok elmagyarosodását jelentette, ami
a 13. század közepétől követhető nyomon. További kutatásokkal bebizonyították, hogy ezek az övek valószínűleg
jegyajándékként funkcionáltak, a mátka kapta őket a vőlegényétől. A II. számú temető feltárása során pogány szokást egyetlen sírban lehetett felfedezni,
tehát joggal feltételezhető, hogy a vallás
nagy szerepet játszott a jászok életében.
Selmeczi László elmondta, hogy az
írásos dokumentumok gyakran nem
támasztják alá a gyakorlatban szerzett
eredményeket. Kutatásai sok mindenre
választ adnak, ugyanakkor új kérdéseket vetnek fel. Ennek ellenére minden
egyes lépéssel közelebb kerülünk őseink megismeréséhez.
– Ez az etalon, amiből kiindulhatunk – ezeknek a gondolatoknak már
a múzeum igazgató asszonya adott
hangot, majd köszönetképpen Bathó
Editke egyenként felsorolta a könyv
kiadásán dolgozó munkatársak nevét. Ezidő alatt többekben kérdések
fogalmazódtaki meg, melyeket az előadás végén fel is tehettek az elismert
régésznek.

Válogatás jászsági grafikákból

rajz, pasztellkréta. A sokszorosító grafikánál van egy klisé, vagy dúc, amit az alkotó kivés vagy kifarag, attól függően miről
beszélünk, és arról készül a nyomat.
A kiállított alkotások között Litkei
József absztrakt szitanyomatai, Tősér
Béla tollrajzai, Sáros András még főiskolás éveiből való, szénnel készült tanulmányrajza látható. Rudnay Gyulától
rézkarc mesterműveket csodálhat meg

Demeter Gábor
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
igazgatója, Farkas Edit az intézményben
tett látogatásunkkor elmondta, hogy
az időszerű felújítás során az épület belső tereinek majd negyedrészét sikerült
megszépíteni. A falak repedezettségét kijavították és tisztasági festést is kaptak a
helyiségek.
A gyűjtemény feladata a Hamza
hagyaték gondozása mellett a lehetőségekhez mérten bemutatni a jászsági

alkotókat, azok művészeti tevékenységét, ezért a megújult helyiségekben ez
alkalommal a múzeum gyűjteményében található jászsági művészek grafikái
kerültek a falakra.
Az év elején még úgy tervezték, hogy
hivatalos megnyitó keretében ajánlják a
tárlatot az érdeklődők figyelmébe, de
ezt nem sikerült most
megvalósítani. A művészetbarátokat mégsem hagyták cserben,
és az eredetileg közölt
megnyitó időpontjában, február 28-án
délután készen álltak
fogadni a látogatókat. Érkeztek is jó néhányan, akiket aztán
Farkas Edit vezetett
be a termekbe, és a
grafika világába.
A grafika érdekes dolog, mert
többféle megközelítése is létezik.
Egyrészt van, aki
csak a sokszorosító
grafikát sorolja ide.
Tágabb értelemben a rajzművészet
különféle fajtáit
kategorizálják ide,
ami papíralapon
lehet szénrajz, toll-

Író – olvasó találkozó
Március 7., csütörtök 17 óra
Találkozás J. K. Smith íróval, aki „civilben”
Gombos – Kovács Judit, Jászberényben született, és a mai napig Jásztelken él. Alig három
éve kezdődött el írói munkássága, 2017-ben
jelent meg első könyve, a Szerelem hirdetésre,
azóta még két regénye a boltok polcaira került. Erőssége, hogy hihetetlenül jól ötvözi a
humort a komolyabb témákkal.
Városi Könyvtár kamaraterem
Diák alkotók kiállítása
Március 8., péntek 17 óra
A Lehel Vezér Gimnázium 10. N. osztályának vizsgamunkáiból összeállított kiállítást
nyitják meg az intézmény galériájában. A
diák alkotók munkáit bemutató tárlatot
Antics István, a gimnázium igazgatója nyitja meg, az alkotásokat Velkeiné Pócz Ilona
szaktanár értékeli.
Lehel Vezér Gimnázium
Ladies Night – Nőnapi party
Március 8., péntek 21 óra
Az este folyamán a legdögösebb klubslágerekkel készülnek a rezidensek: Dávid Lookback,
Dj. Makkos és Dj. Patron. Sztárvendég Kunu
Marió, a Megasztárból ismert énekes, rapper.
Ifjúsági Ház
Bluestone koncert a River bistróban
Március 8., péntek 21 óra
Jászberénybe látogat el az idén ötéves
Bluestone zenekar, és rendhagyó koncertet
ad ezen az estén kvartett felállásban. Közreműködik: László Kyru Radovics (ének), Barnabás Tomor (bass), András Stone Kőmíves
(gitár) és Molnár Dániel (dobok).
River Bistro
Valahol Európában musical
Március 9., szombat 14 óra (bérletes sorozaton kívüli előadás) és 19 óra (bérletes előadás)
A II. világháború végén játszódó történet
hősei bandába verődött, csavargó gyerekek, akik egy romos kastélyban találnak
menedéket, ahol a híres karmester, Simon
Péter is él. Először fel akarják akasztani, ám
a zenész és a gyerekek között hamarosan
barátság szövődik, melyben Simon emberi
tulajdonságain túl a zene varázsának is nagy
szerepe van. Amikor az ellenük hergelt falusiak megtámadják a kastélyt, együtt védik
meg a várat, és közösen harcolnak a fogságba esett kölykök kiszabadításáért. Közben
véget ér a világháború, és a karmester az
ódon kastélyt hivatalosan is a gyermekek
otthonává teszi.
Lehel Film-Színház
Yoko Retro Disco
Március 9., szombat 21 óra
A tavasz első hónapjában is folytatódik a
party-sorozat, és újra együtt tölthetünk egy
szuper Yoko Retrós estét, ahol a zenéket a házigazda, Dj Guba pakolja majd.
Ifjúsági Ház

az érdeklődő, és ugyan nem jászsági, de
a Szolnoki Művésztelep jelentős alkotójától, Gácsi Mihálytól egy groteszk linómetszet látható. Női művészek színes
pasztellalkotásaival a tavaszt is a tárlatba
csempészték a rendezők. Hamza Dezső
Ákos anyósa, a festő, grafikus, Lehel
Mária – aki Nagybányához is köthető
–, és Szalkári Rózsa virágcsendéleteiről
a kikelet hangulata áradt.
Szánjanak időt a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria most kiállított
kincseire. Néhány alkotás csak, de az
élmény egyedi.

7. oldal

Programajánló
Élő viseletek a XXI. században
Március 7., csütörtök 10 óra
A Jásztánc Alapítvány rendezésében kétnapos
konferenciát tartanak Élő viseletek a XXI. században címmel. Lesznek előadások, gyakorlati foglalkozások, bemutatók.
Jász Múzeum

gány temetőt találtak. Azonban hamar
kiderült, hogy a településen ugyanazon
a helyen két Istent dicsőítő épület is
állhatott. A négyszállási I. számú temető feltárása arra engedett következtetni, hogy a jászok már a 13. század
előtt birtokba vették a Jászság területét, bár erről egyetlen írásos adat sem
maradt fenn. Az ott lévő templomot
a 13. század végén és a 14. század első
felében lebontották, hogy helyette újat
építsenek, amit a régi templom falai
köré alapoztak. Az újonnan emelkedő
istenháza körül a 13. századtól kezdődtek temetkezések, melyet a régészek a
négyszállási II. számú jász temetőként
tartanak számon.
A kutatások során kitűnt, hogy az
I. számú temető gótikus temploma
valószínűleg a ferencesekhez köthető,
míg a II. számú temetőben felépített a
falu plébánia temploma volt.
A II. számú temetőben több tatárjárás előtti sírra bukkantak, melyek
értékes leletanyagot tartalmaztak. Egy
sírban 12. századi felirat nélküli pénzérmére leltek, amely arra enged következtetni, hogy a temető már az 1100-as
években is használatban volt.
A régész az érdekességek sorában
emelte ki, hogy a nők sírjában rendszerint találtak pártaövet. Amíg az I. számú

Az év első hónapjaiban belső renoválást, felújításokat végeztek a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galéria egyes kiállítótermeiben és kiszolgáló helységeiben. A rendbetételt követően néhány
Jászsági alkotó grafikai munkáiból
válogattak és állították ki, melyek február 28-tól tekinthetők meg.
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Nagy Nőnapi Red Retro Party
Március 9., szombat 21 óra
Hölgyek készítsék a táncos cipellőket, mert
hatalmas partyval és a belépéskor welcome
drink-kel várják őket a nőnapi hétvégén. Házigazdák a nosztalgia jegyében Petró és Dj.
Nagy Krisz
Red Ring

Családi Matiné
Március 10., vasárnap 11 óra
A Brémai muzsikusok című zenés mesejátékot láthatják kicsik és nagyok a Zenthe Ferenc
Színház előadásában. Hogyan jár túl az állat
az ember eszén? Négy kedves, ám a gazdája
számára haszontalanná vált állat: a szamár, a
kutya, a macska és a kakas elmenekül otthonából. Elindulnak Brémába, hogy ott muzsikusként keressék meg kenyerüket...
Lehel Film-Színház
Egészség és Életmód sorozat
Március 12., kedd 18 óra
Bevezetés a böjtkúrába címmel tart iránymutató előadást dr. Tamási József, a belgyógyászat és a társadalom szakorvosa, a természetes
gyógymódok szakértője. A test belső egyensúlyának visszaállítását mutatja be a természet
erejével, megismertetve a böjt – terápia jótékony hatásait.
Déryné Rendezvényház
Nemzeti Ünnep
Március 15., péntek 8 óra
8 óra Ünnepi szentmise a Római Katolikus
Főtemplomban
9 óra Toborzó a Szentháromság téren. Közreműködnek: Jászság Népi Együttes, Viganó
AMI gyermek csoportjai, Jártató Zenekar,
Jász Lovas bandérium.
9.30 Ünnepség az 1848-as emlékműnél. A
műsort adja a Jászság Népi Együttes
Koszorúzás az 1848-as emlékműnél és a Petőfi szobornál. Az ünnepséget követően a Városvédő és Szépítő Egyesület megemlékezést tart
az 1848-49-es hősök síremlékénél a Fehértói
temetőben.
Gólyaváró nap
Március 15., péntek 10 óra
Leperegnek a tél napjai, vége felé jár a hideg,
közelít a tavasz. Ahogy egyre jobban melegszik az idő, megérkeznek a vándormadarak is.
A Gólyaváró nap érdekes és színes programjaira várnak kicsiket és nagyokat.
Jászberényi Állat – és Növénykert
Táncház
Március 15., péntek 17 óra
Aprók tánca 17-19.30 Zagyva Banda koncertje, majd Táncház 20-24 óráig.
Jászság Népi Együttes székháza
Guerilla – magyar történelmi filmdráma
Március 15., péntek 18 óra
Kárpáti György Mór Guerilla című nagyjátékfilmje hiteles korrajz az 1848-49-es szabadságharc végső óráiról. A készítők célja az
volt, hogy a historizáló szemlélet helyett a közeli perspektíva használatával mutassák meg a
forradalmi időszak hangulatát, az ismeretlen
hősök néhány napját.
Lehel Film-Színház
Jazz kívánságműsor magyarul
Március 16., szombat 20 óra
Sárik Péter Trió és Falusi Mariann előadásában látható a Jazz kívánságműsor. A műsorban kizárólag magyar dalok hallhatók, a
csapat az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai
slágereiből válogatott, és dolgozta át azokat a
saját stílusára. A Jazz kívánságműsor szabad
csapongás műfajok és stílusok között olyan
dalok segítségével, amiket tele torokból énekel a közönség, miközben valójában jazzt hallgat, vagy akár táncol is rá!
Lehel Film-Színház nagyterem
Blues Company buli
Március 16., szombat 20 óra
Fergeteges Blues Company buli, ahol vendégként fellépnek a Lélegzet és az Anonymus 60
zenekarok.
Pótkerék Csárda

Gyerekjátékok kiállítása

A Jász Múzeum ebben az évben ünnepli fennállásának 145. évfordulóját.
A jubileumi év alkalmából a múzeum
a Jász Múzeumért Alapítvánnyal karöltve, májusban nagyszabású gyermekjáték kiállítást nyit A csutkaökörtől a
legóvárig – A nagyszülők és unokák
játékai címmel. A kiállításon bemutatásra kerül a Jász Múzeum gazdag
játékgyűjteménye, de mellette várunk

régi játékokat (babaház, babák, szatócsbolt, régi autók, ügyességi játékok stb.)
magánszemélyektől is. Kérjük, akinek
vannak régi játékai, és kölcsönözni tudná őket a kiállítás időtartamára (2019
márciusától 2020 májusáig), hozza be
a Jász Múzeumba.
Segítségüket előre is köszönjük!
Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató

8. oldal

Sport / Ügyeletek
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Gyenge rügyek, halványzöld levelek
Péntekre virradóan egy hidegfront vet
véget a melegnek, de csak néhány fokkal esik
vissza hőmérséklet. Ezen a napon, illetve a
hétvégén a csúcsértékek többnyire 12 és 18
fok között alakulnak. Emellett változóan,
gyakran erősen felhős lesz az ég, szórványosan kisebb esővel, záporral. A jövő hét elején jelentősen megnövekedhet a csapadékos
órák száma. Hétfőn már csak 10 fok körül
alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.
Március 12-én Gergely napja. Ez a középkorban sokfelé tavaszkezdő, melegváró
napnak számított.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
március 7. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

március 8. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 13. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 9. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 14. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 10. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 15. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 11. hétfő
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

március 16. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 12. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 17. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
március 9. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

2019. március 7.

Megújult a futballpálya
 folytatás az 1. oldalról
Így mindenkinek meg kell harcolnia a kezdőcsapatba kerülésért, ami
mindenkit jobb játékra ösztönöz. A
sérülések miatt azért még nem olyan
hosszú a kispad, mint ahogy azt eltervezték, de pont azért vannak többen, hogy ezt az időszakot áthidalják.
Birtalan János és Lakatos Béla pár hét
múlva harcképes lesz, Bálint Artúr viszont még jóval később, de őrá is mindenképpen számítanak.
Ami a bajnoki rajtot illeti, nem udvariaskodtak a berényi játékosok volt
szállásadójukkal, hiszen a Soroksárról
érkezett Albert Ádám már a hetedik
percben betalált a gyöngyösi kapuba.
Ezt követően több helyzetet is kidolgoztak, de nem sikerült növelni előnyüket,
pedig a látottak alapján az első félidőben
eldönthették volna a meccset. Egy jó félóra elteltével hullámvölgybe estek, de a
második játékrész derekán, amikor a 16os vonalon belül buktatták Albertet és
a megítélt büntetőt Hevesi-Tóth Tamás
gólra váltotta, biztos győzelmet arattak.

Jászberényi FC – Gyöngyösi AK 2-0.
– Nagyon örülök, hogy Albert
Ádám góllal, és egy kiharcolt bünte-

és az sem, hogy mindössze öt pont az
előnye az élen álló ESMTK együttesének. Dolgozunk tovább, és remélem,
hogy még jobban sikerül összerakni a
csapatot Huszák Géza vezetőedzőnek,
és akkor bízhatunk egy jó tavaszi sze-

Fotó: Pesti József
tővel mutatkozott be. Őt már rég ide
akartuk hozni, de az NB II-ből való
igazolás tudvalévő, hogy nagyon nehéz. Rajta kívül elégedett vagyok a többi újonnan igazolt játékos bemutatkozásával is. Természetesen nem vakít el
bennünket, hogy a Szolnok kikapott,

replésben. Nem raktunk az együttesre
terhet, azaz továbbra is az első ötben
való végzés a reális cél. Mindig a következő meccsre koncentrálunk, mai
naptól kezdve a vasárnapi Tállyán játszandó mérkőzésre – fejezte be beszélgetésünket dr. Gottdiener Lajos.

Nagyot küzdöttünk Újpesten
az UTE, sőt a házigazda meg is fordította az eredményt. Kúsztunk-másztunk minden egyes labdáért, így már
20-16-os vezetésnek is örülhettünk,

fej mellett haladtak a csapatok, ezután
hullámvölgybe kerültünk. 9-6-ra még
feljöttünk, riválisunk azonban magasabb
sebességi fokozatra kapcsolt, így már 147-re elszakadt tőlünk. Ekkor sem adtunk
fel és 19-19-re, majd 22-22-re egalizáltunk. A végjátékot azonban jobban bírta

Matematikailag nem
volt tétje a múlt szombati újpesti összecsapásnak,
hiszen biztossá vált, hogy
az alapszakasz végén a fővárosiak a negyedik, mi
pedig az ötödik helyen zárunk. Ennek ellenére végig rendkívül motiváltak
Fotó: Gémesi Balázs
voltunk az UTE ellen, így
csupán 8-6-ra vezettek ellenünk, és 9-8- innen pedig már nem engedtük ki a
ra is felzárkóztunk. Egyenlíteni azonban kezünkből a játszmát (18-25).
A harmadik játékrészben 4-4 után
nem tudtunk, sőt 19-12-re is elhúztak
tőlünk, nem tudtuk szorossá tenni az 12-9-re is vezettünk, ám gyorsan fordult
eredményt (25-13).
a kocka, és 20-15-re ellépett tőlünk az
A második játszmát remekül kezd- UTE. Ezt a periódust 9-1-re megnyerték
tük, hiszen pillanatok alatt 4-0-ra ve- a hazaiak, és a játszmát is. (25-17).
zettünk. 11-11-nél utolért bennünket
A negyedik játszma első perceiben fej

az Újpest, amely megérdemelten győzött,
de nekünk sincs okunk szégyenkezni
(22-25). UTE – Jászberény Volleyball
Team 3:1 (13, -18, 17, 22).
Következő hazai mérkőzésünket
március 10-én (vasárnap) 19 órától
játsszuk a Magyar Kupa-győztes FatumNyíregyháza ellen.

Nem sikerült győznünk az UTE vendégeként, ám nem érhet bennünket kritika. Beleadtunk apait-anyait és komolyan megnehezítettük a hazaiak dolgát.
Budai Levente

Kecskeméten
is nyertünk

Közel egy hónap után folytatódott a
kosárlabda bajnokság az NBI/A osztályban. A Magyar Kupában negyedik helyet szerzett jászberényi kosarasok Kecskemétre látogattak a 20.
fordulóban.
ács

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.

Mivel a házigazdák nem vettek
részt az MK nyolcas döntőjében három mérkőzéssel kevesebb volt a lábukban, tehát elvileg frissebbek voltak.
Sőt, tekintélyt parancsoló centerünk,
Pantelics sérülés miatt a kispadon szurkolt társainak. Ennek ellenére a mieink kezdték a kosárgyártást, közülük
is Coleman találataival 5-0 ide, így az
első negyedet 7 pontos előnnyel zárták.
A folytatás még jobban sikerült, sőt tíz
feletti előnnyel, 29-42-el pihenhettek
egy negyedórát a fiúk.
A folytatásban már 16-tal mentek a
mieink, de sebességet váltottak a Hírös
Város kosarasai, és megfelezték hátrányukat, majd egy 8-0-as rohanásuknak
köszönhetően 50-53-nál kezdődött a
befejező etap. Ekkor hiába próbálkoztak a mieink bármilyen figurával, öt
percig egyetlen egy találatuk nem volt,
a KTE meg triplázott két alkalommal

Fotó: Gémesi Balázs
is. Amikor már négy ponttal is vezettek,
Pitts értékesített egy hármasat, majd
Coleman találatával már mi vezettünk.
Fokozódott az izgalom, mert egy perccel
a vége előtt 67-66 oda, de itt elfogyott a
puskaporuk, viszont Alekszandrov és az
ismét ponterősen játszó Pitts bedobták
a büntetőt, így ezt az idegenbeli meccset
is megnyertük. KTE-Duna Aszfalt - JP
Auto-JKSE 67-72.
JKSE: Pitts 25, Rakics 2, Coleman
24, Alekszandrov 16, Cseh 2. Csere:
Kerpel-Fronius B. 3, Czirbus -.
Nem játszott igazán jól egyik csapat
sem, sokat hibáztak, és eladott labda is
volt jócskán mindkét oldalon, de a lényeg, hogy újabb győzelmet gyűjtöttek
be Lazics mester fiai. Legközelebb Sopronban vendégszerepelnek március 9-én,
majd a TF következik a fővárosban.

Rövid hírek
Jégkorong. A hétvégén két jégkorongcsapatunk is jégre lépett, de
ezúttal nem termett számukra babér.
AZ OB4/A osztály elődöntőjében a
Warriors Jászberény már 2-0-ra vezetett Újpesten, de ezt kiegyenlítették
a vendéglátók, sőt a győztes gólt is
ők ütötték, így: Újpesti Ragadozók
– Warriors Jászberény 3-2. A B csoportban szereplő CHC Lehel sem járt
jobban. Ők a KMH Flashes csapatát
látták vendégül és 10-1 arányú vereséget szenvedtek. Ezzel együtt sincs ok a
szomorkodásra, hiszen a bronzéremért
játszhatnak majd ugyanúgy, mint a
Harcosok az A osztályban.

