Szolgálni a katedrán

Szabó László, a Liska József középiskola
egykori igazgatója Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Interjú a 3. oldalon

Fórum oldal

Összeállításunkban civil és politikai
eseményekről, az idei sajtóreggeliről,
továbbá cserkészsikerekről olvashatnak.
Cikkek a 4. oldalon

Csak fújtuk a dalt...

Falusi Mariann énekesnő és Sárik Péter
zenekara tartott nagy sikerű Jazzkívánság
műsort a Lehel Film-Színházban.
Írás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 12. szám (XXXI./12.)

Újság

2019. március 21.

Hazaszeretet, tiszteletadás és büszkeség

Jászberény város lapja

Sportcsarnokot épít
a röplabda klub
Határozatképes létszámmal, hiánytalan
képviselő-testülettel kezdte meg rendes
nyílt ülését Jászberény város önkormányzata március 13-án délután. A
tanácskozáson a környezetvédelemről,
a külföldi munkavállalókról és a röplabdaklub építési terveiről is szó esett.
Munkatársunk

A Főtemplomban celebrált szentmise
nyitotta reggel, este pedig táncház zárta nemzeti ünnepünkön az egész napos
városi programot, amely során színpadi műsorral, koszorúzásokkal, filmvetítéssel emlékeztünk az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc hőseire.
Kárpáti Márta
Szántó József főapát prédikációjában
személyes emlékeit idézte fel egykori március 15-ék kapcsán, majd Mária
könyörgését kérte az életüket hazájukért
áldozó hősök lelki üdvéért. A szertartás
fényét emelte a templom kórusának előadása, akik ezúttal a karzat helyett a mellékoltárnál szólítottak énekes imádságra.
Zúg a március címmel a Jászság
Népi Együttes és a Viganó Alapfokú
Művészeti Iskola tagjainak, a Jártató Zenekar muzsikusainak, illetve a
Berényi Színjátékos Társaság két szí-

nészének – Kormos Lászlónak és Pócz
Istvánnak – közös műsorában elevenedtek meg 1848/49 dicsőséges napjai.
A rockosított népzenei motívumokra,
megzenésített versekre írt táncos koreográfiák, a nagyszerű színészi játék, a
szép népi muzsika ötvözete színvonalas
élményt nyújtott a több száz ünneplő
városlakónak. A produkció hangulatához az időjárás is alkalmazkodott, hol
felhőkbe burkolt égbolt idézte meg
az elvesztett szabadság fölött érzett
szomorúságot, hol ragyogó napsütés
hirdette a haza dicsőségét. A mintegy
másfél órás műsort követően az 1848as emlékmű megkoszorúzására került
sor. A szobor talapzatánál a város nevében virágot helyezett el Szabó Tamás
polgármester, majd a hála és az emlékezés koszorúi mögött főhajtással példáját követték a különböző intézmények,
pártok, civil szervezetek küldöttei.
A zászlókkal övezett Petőfi-szobor-

Kezdődnek a fejlesztések
A Polgármesteri Hivatal tanácstermébe várta fórumra március 12én, kedden délután a városlakókat
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester.
Az összejövetelnek két témája volt.
Egyrészt a Zöld város kialakítása –
városi környezetjavító intézkedések
és gazdaságfejlesztési beavatkozások
Jászberényben című projekt bemutatására, másrészt az alpolgármester
lakossági fórumára is sor került.
k. m.
A teremben szép számmal megjelenteket Hajnal-Nagy Gábor köszöntötte,
majd átadta a szót Hegyi Istvánnak, a
Városfejlesztési iroda vezetőjének, hogy
ismertesse a várost érintő, közeljövőben megvalósuló beruházásokat. A
Zöld város projekt két részre bontható;
egyik eleme a városközpontot érinti, a
másik pedig a piac fejlesztésére fókuszál. A főtér és környékének rekonstrukciója során megújul a Polgármesteri
Hivatal udvara, a Holló András és a
Déryné utcák, a Fürdő utcai parkoló, a
főtéri park, valamint sétáló utca nyílik
a Conselve parktól a Táncsics utcáig. A
piac fejlesztése keretében a csarnokot

újítják fel, és a rehabilitáció a piac jobb
oldali területeit érinti. Itt leghamarabb
a nyár folyamán kezdődhetnek meg a
munkálatok. A beruházások támogatási szinten elnyert összköltsége 782
millió forint, amelyet a város saját forrásból egészít majd ki.
A harmadik nagy projekt, amely
szintén érinti a belvárost a Malom
Konferencia és Rendezvényközpont
kialakítása. Jelenleg elkészültek az engedélyezési és kivitelezési tervek, összeállították a dokumentációt, elindították a közbeszerzési eljárást, amelynek
ajánlatait április elejére várják. Várhatóan itt is nyár elején indulhatnak el
a fizikai munkálatok. A projektre ös�szesen 800 millió forintot nyert a város, amely nettó összeget jelent, tehát
közel egymilliárd forintos beruházásra
számíthatunk. Szintén fontos beruházás a buszpályaudvar és környékének
felújítása. Erre TOP-os támogatás keretében 496,5 millió forintot kapott
Jászberény. A közbeszerzési eljárásra
már beérkeztek a pályázatok, amelyek
között van érvényes ajánlat. A kivitelezési munkák egy-másfél hónapon belül
elkezdődhetnek.
folytatás a 2. oldalon 

nál ugyancsak koszorúk elhelyezésével
emlékeztünk a harcosok hősiességére.
Az ünnepséget követően a Városvédő
és Szépítő Egyesület megemlékezésére a Fehértói temetőben került sor, az
1848-49-es hősök síremlékénél.
Este hat órakor történelmi témájú
ingyenes filmvetítés járult hozzá a szabadságharc eszméinek befogadásához.
Kárpáti György Mór Guerilla című filmje a világosi fegyverletétel utáni állapotokat idézi meg drámájában. A Sára
Sándor teremben sokan voltak kíváncsiak a véres valóságot idéző alkotásra.
A gyerekek számára vidámabb programmal készült a szervező Jászkerület
Nonprofit Kft. A táncosok Víz utcai székházában gyermek táncház adott jó alternatívát a szabadnap kellemes eltöltésére. Este
nyolctól a felnőtteket várta hasonló mulatság a Zagyva Banda zenei kíséretével.
Ünnepi képriportunk
a 3. oldalon található. 

Csapatként
bizonyított a JFC
„Bajban ismerszik meg a barát” –
utalt Huszák Géza, a JFC vezető
edzője arra, hogy a Füzesgyarmat elleni vízválasztó mérkőzésen a három
sérült játékoson kívül további két
kulcsembert, Farkast és Sándort volt
kénytelen nélkülözni eltiltás miatt.
A csapat tagjai aztán – átérezve a tét
nagyságát – bizonyítottak edzőjüknek, a szurkolóknak, és persze önmaguknak.
Szőrös Zoltán
A Tállya elleni idegenbeli siker után
az örömbe üröm is vegyült, ugyanis a
középpálya motorja, Sándor István, valamint a gólerős Farkas János is megkapta ötödik sárga lapját, így a hetekig
harcképtelen Menczeles, Birtalan és Lakatos mellett róluk is le kellett mondani
a 19. forduló hazai meccsén. Az ellenfél – igazolva jó hírét – szervezetten védekezett, és láthatólag a labdával is jó
viszonyt ápoltak futballistái, s mivel a
JFC is az óvatosság jegyében kezdett,
huszonöt percig nem alakult ki gólveszély egyik oldalon sem.
folytatás a 8. oldalon 

A testület tagjait, a hivatal dolgozóit
és a napirendi pontok kapcsán megjelent
érdeklődőket Szabó Tamás polgármester köszöntötte. A meghívóban szereplő
anyagok elfogadása előtt megemlékeztek
a február 15-én, életének 90. életévében
elhunyt Bathó Jánosról, aki a Jászberényi
Gazdakör alapítója volt.
A következőkben Hajnal-Nagy Gábor
tett javaslatot két előterjesztés elhagyására, melyek a Jászkürt Újságot, illetve a
mezei őrszolgálatot, és annak működését
érintették. A levételt megszavazó testület a
két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatóval folytatta az ülést, mellyel
kapcsolatban Gedei József – a kórházi bejárást érintően – érdeklődött a BerényMed
Kft. felszámolásának következményeiről.
Szabó Tamás szerint a kórház állapota a
továbbiakban is működőképes szinten
stabilizálódik, és egy kérésre reflektálva
hozzátette, természetesen minden képviselő számára elérhetővé teszik az eseményen levetített beszámolót.
Az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló anyagban szereplő
iparterületek infrastrukturális fejlesztése
tárgyában Tamás Zoltán elnök élt kiegészítéssel. A képviselő elmondta, a 650

milliós korszerűsítés a Vaspálya utca és
Kerekudvar iparterületek fejlesztésére
vonatkozik, és tartalmazza a közművek
kiváltását, a közvilágítás és az utak felújítását, buszmegállók és tehergépjármű
parkolók létesítését.
Az előterjesztések sorában elsőként a
közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendelet megalkotását szavazták
meg. A létrehozás indoka az volt, hogy a
közterület rendeltetéstől eltérő használatát
a kúria szerint „önkormányzati hatósági
ügyként” kell értelmezni, ez pedig változásokat von maga után, melyeket be kell
építeni a rendeletbe. Dr. Gottdiener Lajos
jegyző esetleges szigorításokra vonatkozó kérdésre felelve elmondta, a rendelet
ugyanolyan díjtételeket és zónatételeket
alkalmaz, csak az eljárásrend változott.
Egyes önkormányzati rendeletek is
módosításra kerültek. Jászberény Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete a
2018. november 14-én tartott ülésen alapította meg a Jászberény Város Környezetvédelméért Díjat, mely idéntől, az új
változtatások értelmében két kitüntetettnek is adható lesz. Ezenkívül szükségessé
vált a hozzá kapcsolódó rendelet bekezdésében meghatározott belváros fogalom
módosítása, mely kiegészült „vegyes építési övezetbe tartozó, Vtk. övezeti jellel
jelölt ingatlanok” előírással.
A továbbiakban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
illetve a gyermekjóléti alapellátásról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletek módosítását fogadták el.
folytatás az 5. oldalon 

Korlátok és szabadság
Hétfőn este telt ház várta dr. Vekerdy
Tamás neves pszichológus, író, újságírót az Ifjúsági Házban, ahol Korlátok és szabadság címmel csecsemőkortól a kamaszokig adott nevelési
tanácsokat lebilincselően szórakoztató stílusú előadásában.
kárpáti
Akinek van gyermeke az tudja,
hogy szülőnek lenni a legnagyobb kihívás, mert a gyerek a vérünket szívja, a
húsunkat rágja – kezdte a cseppet sem
hízelgő, ám nagyon találó megállapítással előadását a tanár úr. A fogantatás
pillanatától életünk végégig felelősséggel tartozunk utódainkért, szeretjük,
féltjük, óvjuk őket, ám akiknek viselkedése, gondolkodásmódja sokszor
mégis a legnagyobb rejtély a szülő
számára. Vekerdy Tamás szerint pedig
minden gyermeki cselekedetnek oka
van, amit könnyű lesz megértenünk,
ha elsősorban önmagunkat megértjük.
A gyermek láthatatlan csápjai ugyanis
pontosan letapogatják az érzelmeinket,
teljesen a tudattalanig lenyúlnak. Csak
az a szülő tud megfelelni anyaként,
apaként, aki önmagával is rendben van.

Aki meg tudja élni a boldogságot, ha
akarja „csak” szülőként, ha úgy akarja
dolgozó nőként, és ha szükségét érzi,
akár el tud menni néhány órára vagy
napra szabadságra is az anyaságból.
Mert csak egy kiegyensúlyozott, önmagával elégedett ember képes átadni
azt a nyugodt szeretetet, biztonságot,
határozottságot, amire a gyereknek
szüksége van.
folytatás a 7. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Polgármesteri helyreigazítás
A Jászkürt Újság március 14-én megjelent
11. heti számának 2. oldalán tévesen jelent
meg a Balogh Béla listás képviselő (MSZP)
fórumára való meghívó aláírásában, hogy ő a
3. számú választókerület egyéni képviselője.
A valóság az, hogy a 3. számú egyéni
választókerület képviselője Sipos Zoltán (Fidesz-KDNP), aki 34,24 százalékkal nyert
2014-ben. Az ugyanitt induló Balogh Béla
85 szavazattal az ötödik helyet szerezte meg.
Ő kompenzációs listáról juthatott a testületbe. (Képünkön Sipos Zoltán látható – a szerk.)

Tájékoztató a bírósági
ülnökök választásáról
Magyarország köztársasági elnöke a
bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről szóló 95/2019.
(III.5.) KE határozatban foglaltak
alapján a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2019. március 7. napja és
2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.
A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített
társasbíráskodás elvének megfelelően –,
az ítélkezés menetében megfelelő számú
ülnököt tudjanak foglalkoztatni.
I. Az ülnökök jelölése:
1. Az ülnöki jelölést az alábbi bíróságokra lehet benyújtani:
• A Jászberényi Járásbíróság pedagógus
ülnökeit Jászberény Városi Képviselőtestület, illetve a települési nemzetiségi
önkormányzat választja meg.
• A Szolnoki Törvényszék ülnökeire
vonatkozó jelöléseket a Jász-NagykunSzolnok Megyei önkormányzathoz lehet benyújtani.
Egy jelölt csak egy bírósághoz választható
meg ülnöknek!
2. Ki állíthat jelöltet:
• a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező
nagykorú magyar állampolgár,
• a bíróság illetékességi területén működő egyesületek,
• A települési önkormányzat képviselőtestülete, a fővárosi, megyei közgyűlés
is jogosult ülnököt jelölni. A jelölésre
javaslatot bármelyik képviselő tehet.

• A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró
bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság
illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.
• A közigazgatási és munkaügyi bíróság
ülnökeit elsősorban a munkavállalók
és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
3. Kit lehet bírósági ülnöknek jelölni:
• 30. évet betöltött magyar állampolgárt, aki
• cselekvőképességet érintő gondnokság,
vagy támogatott döntéshozatal hatálya
alatt nem áll,
• büntetlen előéletű,
• nem áll a közügyektől eltiltás hatálya
alatt.
4. A jelölés mellé csatolandó dokumentumok:
• elfogadó nyilatkozat,
• erkölcsi bizonyítvány
5. A jelölést az alábbi időpontig és
helyszínre kell benyújtani:
• A jelölés benyújtásának időpontja:
2019. április 4.
• Helyszíne: Jászberényi Polgármesteri
Hivatal (5100 Jászberény, Lehel Vezér
tér 18.) Jogi és Önkormányzati Iroda
A jelöltek megválasztásáról a Jászberény Városi Képviselő-testület április
10-i ülésén dönt.
A jelöléshez szükséges dokumentumok letölthetőek a városi honlapról,
illetve beszerezhetőek a Polgármesteri
Hivatal Jogi és Önkormányzati Irodáján.
Jászberény, 2019. március 13.
Szabó Tamás sk.
polgármester

2019. március 21.

Kezdődnek a fejlesztések
 folytatás az 1. oldalról
A beruházás része a buszpályaudvar
mellett a Thököly úti parkoló felújítása, a Thököly út-Rákóczi út kereszteződésében közlekedési lámpák elhelyezése, illetve a ‘48-asok terének rendezése
parkolók kialakításával. A teljes megvalósítás egy-másfél éven belül várható.
Az elhangzottakhoz az alpolgármester hozzáfűzte, az építkezések
részleges útlezárásokkal, kellemetlenségekkel járnak, amelyek elviseléséhez a
városlakók türelmét kérte. Hozzáfűzte,
a felújítások következtében fakivágások is lesznek, de összességében a város
zöldterületei jelentősen növekedni fognak, hiszen, mint a projekt neve is jelzi
– Zöld város – Jászberény belvárosának
gondosan megtervezett parkosítással
élhetőbbé tétele a cél.
A továbbiakban Alvári Csaba főépítész részletekbe menően ismertette
az egyes beruházásokat. Látványtervek
segítségével szemléltette az egyes épít-

törekednek a harmóniára színekben,
anyagban és formában egyaránt.
Szabó Tamás polgármester itt ragadta meg az alkalmat, hogy megköszönje
az érdeklődők részvételét. Hozzátette:
a városvezetés a projektek során igyekszik mindvégig tartani a kapcsolatot a
városlakókkal, és közös gondolkodás

kezések részleteit. Láthattuk például
hogy fog kinyílni a Fürdő utcai parkoló
az OTP tömb felé, milyen elképzelések
vannak a Polgármesteri Hivatal udvarához vezető sétálóutcára vonatkozóan,
vagy milyen mértékben növekszik majd
a piaccsarnok és a Malom épülete. A
megvalósuló összkép egységes stratégia mentén valósul meg, ami rendezett
zöldfelületeket, esztétikus járófelületeket is jelent. A térkő-burkolásnál figyelembe vették a már meglévők formavilágát és a hibák kiküszöbölése mellett

mentén megkeresni a legjobb megoldásokat. A felmerülő kérdésekre, véleményekre válaszolnak. Az átalakítások
során kérte a városlakók toleranciáját.
Emlékeztetett, hogy elérhető közelségbe került az elkerülő út munkálatainak
startja, amelynek majdani befejezése a
főtér további fejlesztéseit lehetővé teszi egy még élhetőbb, komfortosabb
városközpont kialakítása céljából. A
buszpályaudvar kapcsán tájékoztatott,
hogy a fejlesztések második ütemében
a vasútállomás térségébe kívánják ki-

Társasházhomlokzat-felújítási
pályázat – 2019
A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének Városfejlesztési
Bizottsága társasházhomlokzat-felújítási pályázatot hirdet.
A támogatás célja, hogy a Jászberény
város közigazgatási területén található, a
társasházi Alapító Okiratban osztatlan
társasházi közös tulajdonban lévőként
meghatározott társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzatának, külső szerkezeteinek felújítását elősegítse.
A pályázatra elkülönített, rendelkezésre álló összeg: 2019. évre bruttó
15.000.000 Ft. Pályázatonként maximum bruttó 5.000.000 Ft támogatás
igényelhető. A támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a.
Támogatható felújítások, tevékenységek - elszámolható költségek:
Utólagos hőszigetelés; homlokzati nyílászárók cseréje; homlokzati felület színezése; homlokzat felületképzésének
megváltoztatása; erkélyek, függő folyosók felújítása; tető héjazat csere; bádogos
szerkezetek felújítása; cseréje.
A pályázatra jogosultak köréről, a

támogatási feltételekről, a támogatás
formájáról, odaítélésének feltételeiről, a
pályázat tartalmáról, a támogatás folyósításának feltételeiről; a pályázatok benyújtásáról a részletes pályázati kiírásban
olvashatnak a www.jaszbereny.hu honlapon. Ugyanott a pályázati adatlap és mellékletei is letölthetőek, illetve személyesen átvehetők a Városfejlesztési Irodán.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. (péntek) 10 óráig.
A pályázat benyújtásának helye:
Jászberényi Polgármesteri Hivatal, 5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18. 43. sz. iroda. A pályázat elbírálásának határideje: a
pályázat benyújtását követő maximum
45 napon belül. Indokolt esetben egy
alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható. A hiánypótlásra rendelkezésre álló idő: 10 munkanap.
A Városfejlesztési Bizottság döntéséről a pályázók levélben értesülnek.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Városfejlesztési Iroda ad (telefon:
505-784)
Ügyfélfogadási idő: H, K, P.: 8-11.30,
Sze: 8-11.30, 13-16 óráig.

Jászberény Városi Önkormányzat

nyilvános versenytárgyalást hirdet

vinni a buszok parkolóhelyét.
A tájékoztatókat követően a városlakók konkrét kérdésekkel fordultak az
érintettekhez. Kérdés érkezett körforgalmak kialakításának lehetőségéről. A
polgármester elmondta, hogy a legjobb
megoldás valóban a körforgalom megépítése lenne sok kereszteződésben, de
a felmérések nyilvánvalóvá tették, hogy
helyszűke, illetve forráshiány miatt,
valamint egyes helyszíneken forgalomtechnikai szempontból egyelőre ezek
nem valósulhatnak meg. A gondolatot
egyébként nem vetik el, vizsgálják a
lehetőségeket. Ugyancsak kérdés érkezett a Riszner sétány felújítása kapcsán.
Hajnal-Nagy Gábor a körzet képviselőjeként elmondta, hogy hamarosan
elkezdődik az utca burkolat-felújítása,
a Zagyva part megerősítése. Itt mondta el azt a hírt is, hogy a Szőlő utcában
elektromos töltőállomás létesül majd. A
továbbiakban felkérte a Zöld város projekt kivitelezőinek jelenlévő képviselőit,
ismertessék a kivitelezési munkálatok
városlakókat érintő tudnivalóit.
A Penta Kft. szakemberei elöljáróban kifejtették, hogy a projektre vonatkozóan egy jól átgondolt tervet kaptak
a városvezetéstől, amelyben örömmel
dolgoznak. A munka során megpróbálják a lehető legkisebb mértékben zavarni a város mindennapi életét, de sajnos
a kivitelezés némi kellemetlenséggel jár
majd, amelyhez türelmet és megértést
kérnek. A feladatot alázattal végzik,
igyekeznek mindig tájékoztatást nyújtani a környék lakóinak, bolttulajdonosainak. Az ingatlanok előzetes állapotfelmérését kötelező elvégezniük, ehhez
kérték az együttműködést. Az ütemezés
kapcsán elmondták, hogy a Holló András utca átalakításával kezdenek, majd a
Fürdő utcai parkoló következik, amelynek folytatása a Déryné utca rekonstrukciója és a Lehel vezér tér járdaépítése
lesz. Teljes lezárás, a parkolás ideiglenes
megszüntetése a hónap végétől várható.
A lezárások pontos idejét egy héttel a
végrehajtás előtt írásban jelzik a lakóknak, boltosoknak. A munkálatok befejezésének határideje szerződés szerint
2019. október vége.

Emlékezés

a jászberényi 6094/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út 29. szám
alatt található ingatlan egyes részeinek (1032 m2 nagyságú főépület és
maximum 750 m2-nyi terület az udvarból) bérbeadására.
A fenti ingatlan vonatkozásában a versenytárgyalási
induló bérleti díj összege:
400 Ft + ÁFA/m2/hó a felépítmény vonatkozásában
100 Ft + ÁFA/m2/hó az udvar vonatkozásában
A pályázat benyújtásáig megfizetendő kaució összege: 3.000.000 Ft.
A bérbeadás időtartama: 10+5 év.
A Bérlőnek vállalnia kell a pályázati hirdetményben meghatározott
beruházások határidőben történő megvalósítását, valamint a pályázati
hirdetményben rögzített egyéb feltételeket.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda, tel.: 57/505-733).

MÓCZÓ JÓZSEF
halálának 1. évfordulójára
„Lelked remélem békére talált, s te már
a mennyből vigyázol majd ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
rád örökkön örökké emlékezünk!”

Szerető családod és párod Kati.

Interjú
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Szolgálni a katedrán Március 15.
Nemzeti ünnepünk alkalmából Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma parlamenti államtitkára állami kitüntetéseket adott át a
március 13-án rendezett budapesti
ünnepségen. Városunk szülötte, Szabó
László Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést kapott a helyi katolikus
oktatás és nevelés területén végzett
több évtizedes, példamutató munkája
elismeréseként.

technikusokra. Ezek a fiatalok, akiket a
mi tantestületünk érlelt szakemberekké,
megállták a helyüket, beváltak a munkahelyi környezetben. Így sikerült ebben a
gyorsan változó évtizedben fennmaradni, az iskolánk iránti érdeklődést fenntartani. Az eszközök és az infrastruktúra
megteremtése mellett a humán erőforrás
kérdése is sarkalatos volt. Naprakész tudással bíró szaktanárokra volt szükség,
akik képesek megtanítani az új techno-

Taczman Mária
A Vigadóban rendezett
ünnepségen Rétvári Bence
rámutatott: a közösségnek, a
nemzetnek és a kormánynak
egyaránt fontos, hogy a most
díjazottak teljesítményét a világon mindenütt hasonlóképpen elismerjék. Szabó Lászlóval, a Jászberényi Katolikus
Iskola Liska József Tagintézménye nyugalmazott igazgatójával beszélgettünk életútjáról,
szakmai eredményeiről, tanári
hitvallásáról, emberi tapasztalatairól.
Az állami elismerés szövegezése tömören, ám mégis
a legpontosabban sűríti egy
mondatba életpályájának lényegét. Menjünk végig valamennyi jelzőn és kifejezésen!
Mit is jelent pontosan a több
évtized?
– 1976. augusztus 15-én kezdtem
meg tanári munkámat a mai Liska Középiskola elődintézményében. 42 év szolgálat után, 2018 augusztusának végén
jöttem nyugdíjba. Itt is érettségiztem,
majd a Kandó Kálmán Villamosipari
Műszaki Főiskolán szereztem diplomát.
Az utolsó félévben itt találkoztam össze
az akkori erősáramús igazgatóval, Rácz
Istvánnal, aki megkérdezte: „Te gyerek,
nem akarsz jönni tanítani?” Nem tervezett, spontán véletlen volt tehát, hogy a
tanári pályára léptem. Igazi kihívást jelentett belecsiszolódni a szerepbe, végigjárni a lépcsőfokokat. Az erősáramú szakképzés tananyagának átdolgozásában,
súlyozásában, a mérési gyakorlatok kivitelezésében, az írásbeli-szóbeli vizsgákra
való felkészítésben vállaltam feladatokat.
Az elmúlt négy évtized teljes átalakulást hozott politikailag. A közoktatás, az iskolarendszer és a pedagógiai
elvek, módszerek is folyamatosan változtak, bővültek. Milyen hozzáállás
volt szükséges mindezeknek a napi
munkába való integrálásához?
– Valóban nagyon naprakésznek,
rugalmasnak, innovatívnak kellett lenni. Röviddel a rendszerváltás előtt lettem műszaki igazgatóhelyettes. Nagy
erőkkel kellett dolgoznunk az új technikák, technológiák bevezetésén, az átalakuló oktatási struktúrát, az új helyi
cégek követelményeit figyelve. Például
ekkor döntöttünk az addig többségi
erősáramú képzés csökkentése mellett,
és az újonnan keletkezett igények kiszolgálására új szakmákat honosítottunk: az
automatizálást, az informatikát, a háztartási gépszerelőt, az ügyintéző titkárt
vagy az elektronikai műszerészt.
Elhangzott a helyi kifejezés, amely
a kitüntetésének egyik kiemelt szava is.
Hogyan jelentek meg a jászsági sajátos
viszonylatok a szakképzésben dolgozó
műszaki tanár munkájában?
– Az új szakmák mellett kiemelten
fontosnak tartottam a hozzájuk kapcsolódó tanműhelyek és a tárgyi eszközök
fejlesztését. Közben végbement a privatizáció, a kisebb alakuló cégek folyamatosan igényt tartottak a nálunk végzett

lógiákat, kidolgozni a központi tananyagot és feladatokat. Ebben az innovatív,
jelentős tevékenységben az automatika
terén Kirják Istvánra számíthattam, a
pneumatika tárgy esetében Agócs Lajosra, az informatika szak bevezetésében
Csajbók József, míg az ügyviteli szakmai
ismeretek oktatásában Babucs Andorné
kollégámra. A helyi vállalatok igényeire
való fókuszálás és a rájuk adott gyors válasz nyugdíjazásomkor ott tartott és ez a
gyakorlat a mai napig, hogy a környékbeli, azóta multinacionálissá növekedett
termelő cégek napi szinten bekapcsolódnak a nálunk folyó gyakorlati oktatásba,
a tanulóink gyakorlati óráinak egy része
oda van kihelyezve.
Mit tart a legnagyobb szakmai
eredménynek?
– A helyi cégek bevonása az iskolánkban folyó szakmai munkába tényleg
nagy eredmény. Az, hogy ezek a vállalatok megkerestek minket, hogy szeretnének a tanulóinkkal együttműködni,
nekik a szakképesítés megszerzése után
munkát kínálni, szintén előremutató. Az
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre
bejutott és ott dobogós helyezést elért tanulóim mellett a legjobban arra esik emlékezni, hogy az évtizedek alatt oktatott
és nevelt diákok még a jég hátán is megélnek, megállják a helyüket a munkahelyükön. Elmondásuk szerint – a tengerésztől
kezdve a matematika professzorig sokféle
életútról tudok – olyan alapot, gondolkodási struktúrát, inspirációt kaptak nálunk, amely képessé tette őket arra, hogy
az élet minden területén harmonikus,
örömöt és megelégedést adó, értelemmel,
célokkal teli életet éljenek. Itt a szakmai,
anyagi, erkölcsi, családi életterületekre is
gondolok. Ez nagy öröm és büszkeség
egy pedagógusnak.
Az igazgatóhelyettesi feladatokig
jutottunk el a szakmai életúton. Mi
történt azután?
– 2011-ben kezdődött el az intézmény átszervezése. Megbízott igazgató
lettem, majd a 2012-es egyházi átvétel
után – az Egri Főegyházmegye lett az iskola fenntartója – helyettes, majd 2013tól dr. Novák István főigazgató atya
megbízásából tagintézmény vezető. Ér-

dekes kihívást jelentettek ezek az évek is,
más célkitűzések kerültek a napi munka
fókuszába a műszaki tanári teendőkhöz
képest. A mindennapi élet szervezését
kellett koordinálni, az iskolafejlesztési
állomásokat átlátni. Ezekben az években
ugrásszerűen megnövekedett a tanulói
és a tanári létszám, kibővült az eszköztár,
a szakképzés átalakult, az utolsó aktív
tanévben az épület külső-belső felújítását kellett levezényelni. Ez a 250 milliós beruházás óriási feladat és
felelősség volt a pályafutásom
végén, teljes nyílászárócsere,
tető- és fűtésfelújítás, energetikai fejlesztés valósult meg.
Ebben a tanévben – hiszen a
munkálatok tanítási időben is
zajlottak – Jászberény város vezetése támogatott bennünket a
Rákóczi úti iskola épületének
kölcsönzésével. Közösen elért
eredménynek tartom, hogy az
iskola elismertsége a használók szemében nőtt. Az általam
vezetett tantestület innovatív
volt, a célkitűzéseket közösként fogadták el, mindenki
vállvetve dolgozott a maga
területén helytállva az intézmény fejlesztésén.
Említette az egyházi
fenntartású intézménnyé válás időszakát. Elismerésében
is megjelenik a katolikus
oktatás területén szerzett érdem. Hogyan éli meg az istenhitét a
mindennapjaiban?
– Örömteli esemény volt 2012-ben
a Katolikus Egyház által fenntartott iskolák sorába kerülni, természetesen tudva azt, hogy nem ugyanaz a kategória
vagyunk, mint a több száz éves múltra
visszatekintő katolikus intézmények. Az
elvárás az volt, hogy az egyházi értékrend mentén folytatódjon az oktatás. A
Jászság tősgyökeres katolikus családok
közössége. Még ha ennek gyakorlása
ma nem olyan számban és intenzitással történik is, a szülők elfogadták ezt a
döntést. Sokat segített a fegyelem megtartásában a keresztény mércéhez való
igazodás. Magam is katolikus családban
nevelkedtem. Azt gondolom, a hit ajándéka összetett kérdés: mindig is meglévő
belső meggyőződésem a krisztusi tanítás
iránt igazán ekkoriban vált külsővé. A
Jézus Neve Plébánia egyházközségi testületéhez is csatlakoztam öt évvel ezelőtt.
Kitüntetése az oktató-nevelő munkája méltatása. Mi a több mint négy
évtizedes pedagógiai hivatásának es�szenciája?
– Sosem munkának, hanem szolgálatnak éltem meg a tanítást. A nagybetűs
iskola volt az első számú életem során,
együtt lélegeztem ezzel az intézménnyel.
Ismerem zegzugos helyeit, együtt éltem
meg a változást vele, bábáskodtam az
egész térség szakképzését meghatározó
szakmák születésénél. Ez életre szóló
kötelék. A hétköznapi munka sosem
ért véget számomra a munkaidő leteltével, sokszor az esték, a hétvégék is az
iskolai feladatok megoldásával teltek. A
már említett együtt lélegzés a legérzékletesebb kifejezés erre. A kitüntetés nem
egy személyben nekem szól. Hálával
tartozom családomnak, akik mindig
tolerálták sok otthoni távollétemet. Továbbá méltó elismerése ez az egész iskolának, a diákok eredményességének, az
ott folyó szakmai-nevelő munkának, a
tanárok hozzáállásának, és a mögöttünk
álló plébániai közösségnek is. Köszönöm munkatársaim, az egész tantestület
értékteremtő, támogató, a jó érdekében
együttműködő munkáját és kívánom,
hogy ezen az úton haladjanak tovább!

Kárpáti Márta képriportja
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Cserkészverseny jászsági
középiskolásoknak

2019. március 21.

Sajtóreggeli a moziban
A magyar sajtó napján, március 14én közös reggelivel ünnepeltük a
sajtószabadságot a helyi média képviselőivel. A Lehel- Film Színház Galériáján az ünnepi köszöntők után
kötetlen beszélgetéssel folytatódott az
esemény.
sz. l.

Liliom és kereszt címmel csapatvetélkedőn mérték össze lexikális tudásukat és kommunikációs készségeiket
a város középiskolásai a Liska József
Katolikus Iskolában február 19-én,
délután. Az immár ötödik alkalommal
megrendezett verseny témája idén a
cserkészet volt.
taczman
A házigazda középiskola versenye az
elmúlt fél évtizedben a Jézus Neve Plébánia történetét, a szerzetesrendeket, a
20. század szentjeit, az Eucharisztikus
Kongresszust, idén pedig a cserkészetet
állította a verseny középpontjába. Lapunknak Nagy Zoltán, a megmérettetés
főszervezője és a vetélkedő játékmestere,
a középiskola magyar-történelem szakos
pedagógusa adott tájékoztatást.
Nagy Zoltán neve és arca ismerős
lehet mindazok számára, akik nyomon
követték a televíziós kvízjátékokat, hiszen
közel húsz forgatáson vett részt. Játszott
Rózsa Györggyel, Vágó Istvánnal, Gundel
Takács Gáborral, Jakupcsek Gabriellával,
Sváby Andrással.
Az idei játékos, tudás alapú középiskolás csapatverseny is tartalmazta az
elmúlt harminc év népszerű televíziós

vetélkedőinek elemeit. Keresztrejtvény,
az improvizációs készséget megpróbáló
avatóbeszéd, memóriajáték filmbejátszások alapján és a Mindent vagy semmit!
vetélkedőből ismert felvillanó fények is
szerepeltek, melyek a gyors válaszadási
készséget mérték. Az idei verseny során
a százéves ifjúságnevelő mozgalom történetéről kellett keresztrejtvényt kitölteni, a
cserkész és papköltő Sík Sándor képzeletbeli emléktáblájánál avatóbeszédet rögtönözni, és a cserkészethez is kapcsolható
két film – az Egri csillagok és az Indiana
Jones az első keresztes lovag – jeleneteit
memorizálni.
A dr. Novák István főigazgató atya
fővédnöksége alatt meghirdetett vetélkedőn háromtagú zsűri pontozott. Az
ítészek elnöke Taczman András állandó
diakónus volt, munkáját Bencsik Ferenc
igazgatóhelyettes és Balázs Dániel történelem-hittan szakos pedagógus segítették. Az idei megmérettetés a következő
eredménnyel zárult: 1. Lehel Vezér Gimnázium 10. C; 2. Liska József Katolikus
Középiskola 9. E; 3. Nagyboldogasszony
Katolikus Iskola 11. A; 4. Nagyboldogasszony Katolikus Iskola 12. A; 5. Liska
József Katolikus Középiskola 12. A. Az
első három helyezett csapat könyvutalványban részesült.

Új civil szervezet alakult
Márciusban kezdte meg működését
Jászberényben a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége
(MCDSZ) helyi csoportja. Tevékenységükről és jövőbeni célkitűzéseikről lapunk Gedei Tamás alelnököt kérdezte.
szabó
Az újonnan alakult helyi szervezet
Banya Lajos elnöksége alatt elsősorban
a cigányság integrációját és a hátrányos
helyzetben lévő magyarok életkörülményeinek javítását tűzte zászlajára. A
párt folyamatosan bővülő feladatkörével
képviseli a roma és nem roma származású személyek érdekeit, éppen ezért igyekeznek minél szélesebb körben megismertetni tevékenységüket.
Céljaik között szerepel más szervezetekkel, illetve önkormányzatokkal az
együttműködési partnerség létrehozása.
– A sikeres működéshez elengedhetetlen, hogy a szervezet ne csak a közvetlen
környezetében legyen ismert és aktív –
mondta az alelnök. A kölcsönös bizalom

és az egymás iránti tisztelet kiépítésével
új kapuk nyílnak meg többek között a
foglalkoztatási és képzési programok indításában.
Szintén céljuk identitásuk erősítése, hagyományuk és tradicionális
értékeik megőrzése, melyet kulturális
rendezvényekkel igyekeznek fókuszba
állítani. Ennek apropóján március 2-án
először tartottak télbúcsúztató, tavaszváró eseményt a Polgármesteri Hivatal
közreműködésével, melyre elsősorban
a családokat várták kikapcsolódni – tájékoztatott Gedei Tamás.
A szervezet további céljai között
szerepel a hivatali ügyintézésben, illetve
adminisztrációs feladatokban támogatást és segítséget nyújtani a rászorulóknak. A gazdasági, szociális és szabadidős
programok megvalósításával igyekeznek
a célcsoport integrációját segíteni. Nem
titkolt reménységük, hogy a 2019-es
őszi választásokra megbízható, aktív
pártot tudnak felmutatni, amely képes
képviselni a cigányság és a hátrányos
helyzetűek érdekeit.

Elsőként Berec Zsolt Miklós, a Jászkerület Nonprofit Kft. tavaly megválasztott ügyvezetője köszöntötte a
megjelenteket. A házigazda szerepében
elsősorban a városi kulturális szervezetek és a helyi sajtó kiváló együttműködését emelte ki, mellyel segítik egymás
munkáját. – Az az objektivitás, hitelesség, amellyel Jászberényben minden
médiamunkatárs hozzááll a hivatásához,
példaértékű – mondta. Beszédét köszönő szavakkal fűzte tovább, az áldozatos
munkáért és a szakmai sikerek megteremtéséért, melyhez mind a szervezőkre,
mind a hírközlőkre szükség van.

Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes
művészeti vezetője erre precedensként
említette a Fölszállott a páva televíziós
verseny időszakát, ahol nagy támogatást
jelentett a média jelenléte. Az olvasók,
nézők, hallgatók elérésével közös összefogásra buzdítottuk a Jászságot, mely
elég volt fiataljaink győzelméhez.

Nemcsak napjainkban van jelentősége a hírközlésnek. A haza nagyjai
1848. március 15-én a 12 pont és a
Nemzeti dal nyomdába adásával vívták
ki a sajtószabadságot, melyet 1990-től
országszerte megünneplünk. A Jászságban 151 éve született meg az első sajtótermék a Jászkunság újság kiadásával.
Erről már Hortiné dr. Bathó Edit a Jász
Múzeum igazgató asszonya beszélt, aki
arra hívta fel a figyelmet, hogy az aktuális hírek közlésén túl, az utókornak is
fontos megőriznünk a történéseket.
A Hamza Múzeum és Jász Galéria
képviseletében Farkas Edit múzeumigazgató csatlakozott az előtte szólókhoz, és köszönetét fejezte ki a helyi
sajtó jelenlétéért.
Végül a dicsérő szavak után már
oldottabb hangulatban, a szendvicsek
elfogyasztásával zárult a reggeli. A kötetlen beszélgetések jó alkalmat teremtettek a kapcsolatok elmélyítésére, ami
a kulturális szervezetek és a médiumok
együttműködésének záloga.

Fáklyákkal a sajtószabadságért
A Jobbik, az MSZP és a Demokratikus Koalíció képviselői közös megemlékezésre invitálták szimpatizánsaikat
március 15-e előestéjén. Az esemény
központi helyszíne a Jászkürt Újság
szerkesztősége előtti tér volt.

lése, míg a rádiót illetően egy tulajdonosváltás miatt be nem tartott ígéret
került megemlítésre.
Az esemény utolsó felszólalója Gedei József volt, aki szerint a lap nem a
társadalom éber őre, hanem a városve-

zetés hatalmi érdekeinek kiszolgálója.
Végezetül elmondta, ebben az évben
a választásoknak köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a továbbiakban
a Jászkürt Újság ismét városi lapként
működhessen.

Munkatársunk
Március 14-én, csütörtökön a főtéri Jászkapitány szobor előtt gyülekeztek
a város ellenzéki képviselői és támogatóik, hogy megemlékezés keretében
hívják fel a figyelmet a sajtószabadság
eszméjére.
A fáklyás vonulással egybekötött
demonstráció elsősorban a helyi újság
nem megfelelő működése ellen irányult, ugyanis a képviselők szerint a
hetilapban Jászberény vezetőségének
véleményén túl nem kívánnak más nézőpontot megosztani.
A fáklyás demonstrálók a Jászkürt
szerkesztősége előtt idézték fel a 48ban elhangzott, cenzúrával és sajtószabadsággal kapcsolatos pontot, melyet
már elődeink is a legfontosabb követelésként fogalmaztak meg. Balogh Béla
az MSZP képviseletében elmondta, elszomorító, hogy a forradalmat követő
171. évben ismét jelen van a valóság
elfedése, az ellenzéki képviselők véleményének elhallgattatása.
Budai Lóránt mesébe szőtte a 2010es polgármester választás utáni emlékeit, kiemelve az annak hatására a városban működő médiumok működésében
bekövetkező változásokat. „Volt olyan
év, amikor egyáltalán nem szerepeltünk
az újságban, míg júliustól szeptemberig a kormánypárti képviselőkről 81
fénykép került be, az ellenzékiekről egy
sem.” A televízióval kapcsolatban egy
kamerán kívül rögzített felvétel leköz-
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Sportcsarnokot épít a röplabda klub
 folytatás az 1. oldalról
A Jászberény Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletet is
átalakították azzal a céllal, hogy annak
szövege egyértelmű legyen, a jogalkotó
szándékát minél pontosabban fejezze
ki, segítse az egységes jogértelmezést.
Az anyaggal kapcsolatban módosító indítvány került benyújtásra, mely
a versenytárgyalás lefolytatását végző
munkacsoport összetételét érinti. A kérésben megfogalmazásra került, hogy
a gazdasági tulajdonosi, a városvezetési
valamint az ügy és közrendi bizottság
elnökein kívül a pénz és költségvetési
bizottság elnöke is tagja legyen a munkacsoportnak az átláthatóság érdekében.
A módosító indítványt nem fogadta be
az előterjesztő azzal az indokkal, hogy a
munkacsoport három fővel is működni tud. Bobák Zsolt képviselő szerint az
elutasítás mögött meghúzódó ok, hogy
a pénz és költségvetési bizottság elnöke
ellenzéki képviselő. Szabó Tamás hozzátette, egy 2011-2012 táján született
rendelet módosításáról van szó, amikor
az ügy és közrendi bizottság elnöki székét ellenzéki képviselő foglalta el, így a
feltételezésre ettől fogva egyértelmű a
nemleges válasz.
Az ülés Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületet érintő
módosításának elfogadására című anyag

A

tárgyalásával folytatódott. Alvári Csaba
főépítész elmondta, a megnevezett két
ingatlan vonatkozásában a rendezési terv
előírásait módosítani, egységesíteni kell,
mely azért vált szükségessé, mert a Jászberényi Röplabda Klub egy központi sportlétesítményt kíván építtetni a szóban
forgó két ingatlan területére. Balogh Béla
gazdasági vonatkozásokról érdeklődött,
melyre Szabó Tamás válaszában kifejtette, a klub kereste meg a városvezetést az
elgondolás véghezvitele céljából.
„A jövőt illetően egy adásvételt látok,
amiből az önkormányzatnak bevétele
van, másfelől egy közcélt szolgáló projektről van szó, melyben nekünk nem
kell tételesen és forintálisan sem szerepet
vállalnunk. Az önkormányzat ennél többet ebben a helyzetben nem vállal, hogy
a későbbiekben keletkezik-e ilyen igény,
ezt a röplabda szövetség nem jelezte felénk.” – foglalta össze a polgármester,
majd elhangzott, hogy az ingatlan megvételét, felépítését és az önerő összegét is
a klub finanszírozná az 1500 fő befogadására alkalmas létesítmény megvalósítását illetően. Az előterjesztést 14 igen 1
tartózkodás mellett fogadta el a testület.
A tanácskozás a szenvedélybetegek
alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő csatlakozásról
szóló határozat módosításával folytatódott. Bertalanné Drávucz Katalin, a
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

Nagy Kft.

munkatársakat keres

gépkocsivezető, lakatos,
valamint betanított munkás
munkakörökbe.

Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- hosszú távú, megbízható munkalehetőség
- kulturált munkakörülmények,
lendületes munkahelyi kollektíva.
Jelentkezését a Jászberény,
Nagykátai út 11. alatt vagy
a nagykft@invitel.hu
email címen várjuk.

márkaképviselet

elnöke a 2019. évi garantált bérminimum emelkedésére, valamint az
intézmény 3 fős szakdolgozói munkatársának közlekedési költségtérítésére
tekintettel kérte a hozzájárulás összegének módosítását 41 Ft/lakos összegről
97,208 Ft/lakos/év összegre.
A következőkben a Talentum Alapítvány támogatására, Rövidpályás Gyorskorcsolyázó Diákolimpia országos döntő
szervezéséhez hozzájárulva szavazott meg
a testület 135.000.- Ft-ot, majd a Városi
Könyvtár 2018. évi beszámolójának és
a 2019. évi munkatervének jóváhagyására került sor. Nagy András HEB elnök
elismerően beszélt a könyvtár értékes
munkájáról és biztosította Kovács Péter
könyvtárvezetőt, amennyiben fejlesztésre
lesz lehetőség, az intézmény számíthat az
önkormányzat hozzájárulására.
Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezetőjének megbízatása
2019. augusztus 15. napjáig szól. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
értelmében a megbízásra pályázatot kell
kiírni, melyet 15 egybehangzó igennel
szavazott meg a testület.
A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa is támogatásban részesült. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság két szakmai versenyt szervez az év első felében. Az előterjesztés elfogadásával négyszázezer forint
támogatást kapott az egyesület.
A napirendek sorában Jászberény
Város 2019. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása következett. Jászberény Városi Önkormányzat környezetvédelmi programjában célul tűzte ki
– többek között – „Fűts okosan, védd a
természetet!” felvilágosító és tájékoztató
kampány indítását, valamint az önkormányzati intézmények részére víztakarékos eszközök beszerzését és beépítését.
Kritika hangzott el a város levegőszennyezettséget mérő eszközével kapcsolatban, miszerint az csak egyfajta
mérést végez, és nincs tekintettel azokra
az anyagokra, amelyek a legtöbb betegség okozói. A felmutatott adatok alapján Kína után Magyarország levegője a
legszennyezettebb, így ennek tudatában
Jászberény tisztább levegője érdekében határozottabban kellene fellépni.
Ferencvári Csaba szerint a városüzemeltetési iroda már tett ez irányú lépéseket.
A szennyezettség mérésben olyan terv
van előkészületben, amely egy szisztematikus program része, és egy új műszer
beszerzésére, valamint együttes hálózatban történő működésére irányul.
Jászberény Városi Önkormányzat
2019. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása után munkásszállás
kialakításáról tárgyaltak a képviselők. Az
anyag szerint az önkormányzat pályázatot tervez benyújtani a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi
munkaerőpiaci program felhívására. A

cél, hogy a pályázat segítségével az önkormányzat tulajdonában lévő Jászberény,
Faiskola utca 7. szám alatti társasházból
a modernkori elvárásoknak megfelelő
munkásszállást alakítsanak ki. A négyszáz
millió forintos beruházás kivitelezése várhatóan 2020-ban fejeződne be.
A polgármester tájékoztatása szerint
az együttműködés tartama meghatározott időszakra szól, vagyis a felépítést követően még tíz éven keresztül üzemeltetik az épületet, továbbá bérleti szerződés
megkötésére kerül sor a munkaadóval,
aki munkásait a szálláson elhelyezi. A
munkaadó kötelezettségei közé tartozik, hogy álláskeresőként nyilvántartott
dolgozókat helyezzen el az épületben,
akik 50 km-es körzeten belül nem rendelkeznek lakóingatlannal. Jelenleg 27
ingatlan található az épületben, melyeket bizonyos mértékű egybenyitással
lakóhelyiségekké alakítanak. Ez a megoldás nem csak költséghatékonyabb, de
a jövőre nézve lehetőséget biztosít, hogy
a szóban forgó létesítmény eredeti funkcióinak megfelelően működhessen – fiatal családok otthonaként –, amennyiben
lejár az együttműködés.
Budai Lóránt véleménye szerint egy
olyan projekthez csatlakoznak ezzel,
amely kapcsán az állam az önkormányzatokat arra ösztönzi, hogy munkásszállásokat építsen ahelyett, hogy a helyi,
fiatal munkavállalókat támogatná. Panasszal élt a keletről ide vándorló, egyre
növekvő számú dolgozók kapcsán, akik
veszélyeztetik a jászberényiek munkahelyeit, emellett közbiztonsági problémát
is jelentenek. Szabó Tamás válaszában
kifejtette, egy ingatlan lakhatóvá tételének megpályázásáról van szó, a benne
keletkező funkció másodlagos. Említést
tett arról az uniós pályázatról, mellyel fiatalok lakástámogatásához tudtak volna
hozzájárulni az épület bevonásával, ám
az anyagban megfogalmazott kritériumoknak nem tudott megfelelni a város,
az ingatlan viszont továbbra is kihasználatlanul áll. – Reméljük, az állam előbb
utóbb megnyitja ezt a lehetőséget is az
önkormányzatok számára, és ha egyszer
nem lesz a munkaerő-igénybevétel szükség oldaláról ekkora kapacitásra igény,
nyilván nem fogják erőltetni, hogy itt
munkásszálló kialakítására legyen szükség – összegezte meglátásait.
A téma kapcsán felmerült, hogy több
mint háromezer külföldi foglalkoztatott
van már Jászberényben, mely tendencia
semmiképpen sem pozitív, sokkal inkább
kezelendő. Szabó Tamás úgy véli, a helyzet felvet számtalan új kihívást és kérdést,
amivel természetesen foglalkozni kell, de
illegális migrációról nyilvánvalóan szó
sincs, hanem szakképzett vagy az adott
feladatra vállalkozó munkaerő felkutatásáról és mozgatásáról, amely rövid időtávra, rövid jellegre, nem többgenerációs
berendezkedésre vonatkozik.
Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester

is reflektált a kialakuló polémiára. „Nem
beszélhetünk olcsó munkaerőről, akik elveszik a helyi dolgozók munkáját, mert
nincsenek külön adható alacsonyabb
bérek ezeknél az embereknél. Attól,
hogy nem dolgoznak itt, nem lennének
a magyar emberek fizetései magasabbak,
maximum vissza kellene utasítani a munkáltatóknak bizonyos ajánlatokat.”
Az ellenzék szerint sajnálatos módon
ez gazdasági kérdés. Olyan munkásokra
van szükség, akik képesek odaállni alacsony munkabérért, ám a magyar fiatal
generáció képzett, és alacsony színvonalú
munkát nem hajlandó a felajánlott ös�szegért elvégezni. Egy helyi felmérésre
hivatkozva elhangzott, a fiatalok inkább
elvágyódnak ebből a városból.
Szatmári Anikó felhívta a figyelmet,
az anyag nem fogalmaz meg olyat, hogy
a munkásszállót külföldi dolgozók részére tartanák fenn, az előterjesztés 50
km-es körzetben lakóingatlannal nem
rendelkező munkavállalókra vonatkozik. A fiatalok itthoni lehetőségeit részletezve felsorolta a családtámogatások, a
babaváró programmal járó kedvezmények, fiatal házasok más országokban
nem érvényes juttatásait.
A diskurzust Bohárné Bathó Rozália terelte vissza medrébe hangsúlyozva,
hogy a Faiskola utcában egy rendkívül
leromlott ház sorsáról kell dönteni,
mely végleg leomlik, ha az önkormányzat nem veszi kézbe a kihasználatlan
épület kérdését. Az anyagot végül 10
igen szavazattal hagyta jóvá a testület.
Az ülés jászberényi ingatlanok értékesítésével, vételárak megállapításával
folytatódott. A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képezi a Déryné utca 6. szám alatt található ingatlan, mely megvásárlása iránt a Csányi
Alapítvány nyújtott be kérelmet, amit
elfogadásra javasolt a bizottság. Ugyanígy jártak el a Zagyvapart 16. szám alatt
található ingatlan ügyében, melyre a
szomszédos telek tulajdonosa, Miklós
István formált igényt.
Megszavazták annak a nyilvános pályázatnak a kiírását is, mellyel a Rákóczi út
29. szám alatt található ingatlan egyes részei kerülnének bérbeadásra sportkomplexum kialakítása, fitnesskomplexum kialakítása céljából.
Az ülés a jászberényi 9305 hrsz-ú
ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének
megállapítására című anyag elfogadásával zárult. Az előterjesztésben foglaltak
szerint a Jászberény, Monostori út térségében található ingatlan részterületének
megvásárlása iránt az Elektro-Montőring
Kft. nyújtott be kérelmet. A vállalat jelentős bővítést tervez, amit az ingatlanok
egyesítésével tudnának megvalósítani,
azonban a két helyrajzi szám közé ékelődött egy szerviz út, ezért szeretnék ezt az
ingatlan részterületet megvásárolni.
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Romantikus könyvek írója
A Jászberényi Városi Könyvtár vendége volt március 7-én J. K. Smith,
vagyis Gombos-Kovács Judit jászberényi születésű írónő. Az elő nőnapi
író-olvasó találkozón családias hangulatban mesélt pályája kezdetéről,
könyveiről és családszeretetéről.

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Ceglédi út 5. Tel.: 53/889-102

Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.
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a sz
n.
világába

Szabó Lilla
A családias hangulat nem a számokban mérhető, főként annak köszönhető, hogy jászsági révén sok olvasója személyesen is ismeri Juditot és
láthatóan jó barátságot ápolnak vele.
Ez a közvetlenség kitartott az este folyamán, így oldott hangulatban beszélgetett Szarvasné Csilla moderátorral.
Gombos-Kovács Judit írói pályájának kezdő löketét egy betegség adta. A
depressziós hajlamokkal küzdő Juditnak
orvosa javasolta, hogy csináljon valami újat, tanuljon idegen nyelvet, vagy
kezdjen el írni. Mint tudjuk, az utóbbi
mellett döntött és könyveit kezünkben
tartva egyértelmű, hogy jól döntött: két
év alatt három könyvet adott ki, és őszre
várhatóan megjelenik a negyedik is.
A romantikus regényei lapjain szerelmi szálak elevenednek meg, melyek
mindegyike beteljesíti a boldog véget.
Ennek az az oka, hogy elmondása szerint ő maga sem szereti a rossz, vagy
a függő befejezéseket. Természetesen
minden alkotásában megjelenik saját
személyisége, bár egyik könyve sem
kifejezetten a saját életét meséli el. –
Szerintem minden író lop egy kicsit,
de nemcsak saját életéből, hanem mindenkiéből – mondta. A szereplőket
szívesen helyezi külföldi tájakba, megoldásra váró, szorult élethelyzetekbe.
A sztorikat lineárisan építi, és ugyan
mindegyik könyvéhez egyetlen mondat adta az ötletet, végül nem esett nehezére továbbfűzni a szálakat. Jásztelki
otthonából előszeretettel kalandozik
határon túli tájakra, egyelőre csak virtuálisan, de bakancslistás tervei között

Cserélje le nyílászáróit a Nagy Kft-nél!
Építsen be magas színvonalú, energiahatékony,
tartós és szép nyílászárókat,

ha fontos Önnek a kiváló minőség,
méghozzá kedvező áron!

szerepel például Skócia felfedezése.
Addig is az internet adta lehetőséget
kihasználva írt Ausztrália vagy Kanada
lenyűgöző tájairól.
– Ha azt figyelném, hogy milyen
könyveket vesznek, erotikus regényeket
írnék – hangzott az írótól. Judit azonban
megmarad a szép történetek erejénél, és
a kiadó gárdájával közösen igyekszik fogyasztható, de nem szexista könyveket
alkotni. Az Álomgyár Kiadó tanácsára választott például külföldi írónevet,
mert a statisztika szerint sokkal jobban

Ha játszva oldana meg 
nagy feladatokat…

Transit Van

fogynak a könyvespolcokról a külföldi
szerzők munkái. Judit alkotásait már a
borítója miatt szívesen kézbe vesszük,
aminek üzenete van, ugyanis a Szerelem hirdetése és a Káosz a köbön című
könyve fedőlapjai is arcnélküli hölgyet
ábrázolnak, éppen azért, hogy a képzelet
erejére bízza a szereplők karakterét.
Írói pályafutását mára a családja is
örömmel elismeri. Eleinte a szülei nem
merték elolvasni könyveit, mert féltették az esetleges negatív kritikától. Mára
mindez a múlté és örömmel veszik Judit szenvedélyét. Két kislánya mellett
főleg a csendesebb esti órákban ragad
billentyűzetet, és ontja magából a betűket. Szerencsésnek vallja magát, hogy
a könyv elkészítése nincs időhöz kötve,
mindemellett nem várakoztatja meg
olvasóközönségét. Judit közvetlensége
abban a szemléletben is megmutatkozik, hogy úgy véli: nem rajongói vannak, hanem olvasói.
Ennek tükrében ismerhettük meg
a szerzőt, aki végül távolabbi terveiről
mesélt. Elárulta, hogy gondolataiban
már mocorog az ötödik könyve, aminek egyelőre az első mondata van meg.
Ahogy eddig, úgy valószínűleg ebből
is lesz még több, amit addig is nagyon
várnak az olvasók!

Látogasson el
üzletünkbe,
és válogasson
és
nyílászárók
között!

Nagy Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai út 11.
Telefon: 06-70/676-9831
E-mail: nyilaszaro.nagykft@gmail.com

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.

Vásároljon
magyar
termelőktől
magyar almát!

évi 2,5%-os fix kamattal,
NHP finanszírozás keretében*

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

Időpont, helyszín:

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

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

csoport

Partner Szigeti Kft.

A
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

Alföld-Autóház Kft.

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Jászberény, Nagykátai út 25. Tel.: 06-57/515-230
Nyitva: h-p: 8-17, szo.: 8-12 óráig.
www.alfold-autohaz.hu

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.

* Az autó illusztráció. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Ajánló

2019. március 21.

Korlátok és szabadság

 folytatás az 1. oldalról
Amennyiben a gyermeknevelés terén
kezdetektől képesek vagyunk világos,
határozott határokat húzni, egyértelmű
szabályokat megfogalmazni, következetesnek maradni, akkor könnyebb dolgunk lesz az óvodai, iskolai időszakban,
majd a kamaszkor idején. A tiltás és az
engedély mérlegelésekor meg kell találni
a helyes egyensúlyt. Sokszor kell korlátokat szabni, de annál többször dicsérni,
elismerni, beszélgetni. Az olyan látszólag haszontalan dolgok, mint a mese,
a közös hancúrozás, a céltalan séták, a
játék a legfontosabbak az egészséges
kapcsolat megtartásához, a bizalom kialakításához. Ez a korai gyermekkorban
megszerzett bizalom fog visszaköszönni
a „megbuggyant” kamaszoknál, akikre
Vekerdy szerint ki lehetne akasztani az
„Átmenetileg zárva” táblát. A kamaszt,
a fiatal felnőttet a gyermekkor fogja
megvédeni. Akkor tudjuk fiainkat, lányainkat a legnagyobb biztonságban,
ha tisztában vannak vele, hozzánk bár-

mikor fordulhatnak a bajban. Ha kell,
cinkostársak is lehetünk, akár még az
iskolai lógások igazolásában, vagy a házi
feladatok elsumákolásában is.
Egyébként a pszichológus szerint a
hazai iskolarendszer teljesen elhibázott,
gyermeknyomorító intézmény. Lehető-

ségeinkhez mérten át kell segíteni a gyereket ezen a stresszes időszakon, támogatni kell, szem előtt tartva, hogy az iskola a
gyerek dolga! A saját kárán fog tanulni,
fejlődni, azt azonban ne feledjük, hogy
az érdemjegyek nem a tudást tükrözik.
Felnőttkorban elsősorban kreativitásra

és kritikai érzékre lesz szükség az életben,
amit ez az élettel nem korreláló oktatási
rendszer nem igazán támogat.
Az utóbbi évtizedekben a felnőtté
válás útja teljesen átstrukturálódott. Bár
a fiatalok nemileg hamarabb érnek, érzelmileg és a gondolkodás terén később

válnak felnőtté. Az útkeresés időszaka
jelentősen meghosszabbodott, később
akarnak önálló életet kezdeni, mint elődeik. A munka, a saját család már nem
annyira korán vágyott dolog, a húszas
évek elejéről inkább áttevődött a harmincas évek elejére – mondta az előadó,
majd átadta a szót a közönségnek, akik
kérdésekkel bombázták a pszichológust.
Itt kaptunk figyelmeztetést a kütyük
veszélyeire. Az okos eszközök blokkolják
a képzelőerőt, a belső képi világ előhívásának késztetését, ami agresszívvá és depresszívvé teszi a gyereket. Nagyon fontos
a mondott mese, az állandó ismétlés, a
szöveg dallamvilága. A kamaszokhoz
való közelkerülés, a tiltások lehetősége
fogas kérdésnek számított. Minden az
alapoknál, a kisgyermekkorban kezdődik – utalt az előadásban elhangzottakra
Vekerdy. Megnyugtatásul elárulta, csak
20-23 évig kell kibírni, aztán általában
elmúlik a kamaszkori lázadás időszaka.
Az iskolákkal kapcsolatban kifejtette,
hogy az iskolaválasztás tanulói és szülői
jog. Mindenkinek jogában áll alternatív
iskolát, esetleg a magántanulás módszerét választani. A legfontosabb szempont
az, hogy a gyerek jól érezze magát tanulás közben, mert csak úgy lehet valóban
hatékony az oktatás.

k. m.
Időpontváltozás miatt egy órával
előbb, este hétkor csaptak a billentyűzetre, a húrok közé, illetve a dobokra a
Sárik Péter jazztrió tagjai, akiket énekhangjával Falusi Mariann egészített
ki. Sárik Péter már sokadjára érkezett
hozzánk, hogy virtuóz zongorajátékát
megcsillogtassa a berényi közönség
előtt. Ezúttal jó érzékkel a nagyterem

Fotó: Szalai György

színpadát foglalták el a zenészek, hiszen
nagyon sokan voltak kíváncsiak rájuk.
A Falusi Mariann popdíva nevével
fémjelzett Jazzkívánságműsor magyarul nem véletlenül vált sikersorozattá.
A már lemez formájában is megjelent
összeállításban az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei kaptak helyet a közönség kívánságlistája szerint.
Rockzenétől a szentimentális dalokig
sok minden ráfért az albumra, amelynek anyagából hallhattunk egy bőséges
csokorra valót. Valódi örömzeneként
élte meg a koncertet előadó és befogadó egyaránt. Már az első LGT feldolgozás felcsendülésekor a plafonig ért
a hangulat, amely csak fokozódott az
este előrehaladtával. A publikum kitűnő vokálként együtt énekelte a dalokat
a zenészekkel, akik csodálattal vegyes

Múzeumi Esték
Március 21., csütörtök 17 óra
Metykó Béla helytörténeti kutató érdekes informális előadása Kossuth és a
jászok címmel.
Jász Múzeum

Jó szó beszélgetés
Március 21., csütörtök 18 óra
Az est témája a szárnyalás, vendége Sass
Sylvia Kossuth- és Liszt Ferenc–díjas
magyar operaénekesnő. Házigazda
Dr. Novák István plébános, aki a művésznővel beszélget nemrég megjelent
könyve kapcsán útkeresésről, újrakezdésről, az élet szépségeiről.
Nagyboldogasszony
Katolikus Általános Iskola ebédlője
Csajok, Pasik Mindhalálig Rock & Roll
Március 22., péntek 18.45
Kuriózumnak számító program, egy
este keretében egy színpadon lép fel a
rocklegenda, a Kalapács zenekar és az
ország egyetlen aranylemezes csajbandája, a Dorothy zenekar. Mindezek előtt
egy nagyon tehetséges rock / metal banda, a Burnout melegíti be a közönséget.
Ifjúsági Ház
Iráni zenés, kulturális est
Március 22., péntek 18 óra
Iránból érkező zenészek adnak ízelítőt hazájuk zenei- és dallamvilágából.
Amint meghalja majd a kellemes hangzású, jellegzetesen érzéki perzsa zenét
úgy érzi, hirtelen egy jó mélyet szippant abból a különleges és csodálatos
atmoszférából, amely ezt a több ezer
éve fennálló kultúrát jellemzi. A rendezvény ingyenes!
Főnix Fészek
Nőnapi Operett gála
Március 22., péntek 19 óra
Magyarország legjobb operettistái alkotta társulat neves szólistái és vendégei várják a tisztelt nagyérdeműt egy
felejthetetlen Nőnapi gálára. Az est
háziasszonya Fodor Zsóka lesz, aki
varázslatos személyiségével, s a csak rá
jellemző humorral egyszeri és megismételhetetlen előadást garantál. Izgalmas zenei csemegét ígérő találkozás
a Horváth Elemér "Emi" hegedű- és
Horváth Péter zongoraművész alkotta kettőssel. A kiváló szólisták Mádi
Piroska, Köllő Babett és Buch Tibor
ismét várják önöket egy újabb nagyszerű közös élményre.
Lehel Film-Színház

jó érzéssel vették tudomásul azt, hogy
Jászberényben mindenki született jazzénekes. A repertoár a Tankcsapdától
kezdve a Neotonon át, Caramel daláig
széles műfajiságból merítve igen színes
volt. A csapat megtalálta, átdolgozta,
fantasztikusan jazzesítve előadta a legjobb magyar slágereket. Mi meg csak
fújtuk velük a dalt…
A nóták között pihenésképp meghallgattunk néhány sztorit, kulisszatitkot is. A koncertet egyedül talán csak
Mariann kutyája, Peti érezte túl hos�szúnak, aki a második óra után be is
somfordált a színpadra, sőt körbeszimatolt a széksorok között is. A show-t
még neki sem sikerült elvinni, mert a
közönség figyelme lankadatlanul a zenészeké maradt, nem is engedték haza
őket csak talán az ötödik-hatodik ráadás után. A végén az is állva tapsolt,
aki eddig nem kedvelte annyira az improvizatív jazz muzsikát.

7. oldal

Programajánló

Birinyi Mesekör
Március 21., csütörtök18 óra
Birinyi Mesekör, a meseest felnőtteknek ez alkalommal új, autentikus
helyszínen kerül lebonyolításra a Kígyó
utca 12. szám alatt található, korhűen
felújított és megszépített népi lakóházban, melyet Kézműves Portának neveztek el.
Kézműves Porta (Kígyó utca 12.)

Csak fújtuk a dalt...
Kevés olyan megosztó műfajú zene
létezik, mint a jazz muzsika. Egyesek
imádják, mások kifejezetten utálják
ezt a stílust. Szombat este a Lehel
Film-Színház Jazzkívánság műsorára érkező közönsége azonban megtapasztalhatta, hogy még sincs ilyen
éles határ a két tábor között.

www.jku.hu

Galériabusz Szolnokra
Március 23., szombat 9.30
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
szervezésében galériabusz indul a Szolnoki Galériába, a Munkácsy Szolnokon című kiállítás megtekintésére.
Információk, jelentkezés: 57/503 -260,
hamzamuzeum@gmail.com
Szolnoki Galéria
Tavaszköszöntő est
Március 23., szombat 18 óra
Tavaszköszöntő est a Palotásy János
Vegyeskarral, vezényel Ecsedi Péter
karnagy – énekművész. Zongorán kísér: Farkasné Szőke Tünde művésztanár. Közreműködnek: Vukovich Edit
énekművész és Baksa Endre zongoraművész.
Déryné Rendezvényház
Társastánc vizsgabál
Március 24., vasárnap 17 óra
Bemutatót tartanak az ötvenéves LehelMelody TSE versenyzői.
Ifjúsági Ház

Házhoz megy a zenede –
Rock legendák
Március 25., hétfő 11 óra
Koncert és zenetörténeti előadás, melynek célja, bemutatni a könnyűzene kialakulását, fejlődését az 1920-as évektől
napjainkig és annak hatását a mai kortárs
klasszikus és populáris zenében egyaránt.
Bemutatják a különböző népcsoportok
zenéjének és a jazz poliritmikus világának
ötvözetét; a vokális zene európai hatását
és a fúvós hangszerek összefüggését; az
ütőhangszerek színes palettáját és a zenében betöltött helyüket. Az előadásban
combo formációban szólalnak meg a bemutatott művek. Az interaktív előadást a
zenekar egy tagja, Bordás József dob-művész, Artisjus-díjas zenetanár vezeti.
Ifjúsági Ház
Időhíd – Katona Zoltán
festőművész kiállítása
Március 26., kedd 18 óra
Katona Zoltán a magyar képzőművészeti
élet közép-generációjának egyéni képvilágot teremtő jelentős alkotója. Többirányú művészeti tevékenységének – festészet, installáció, performance – a legfőbb
mozgatórugója a folyamatos megújulási
készség, az érzékeny koloritás, az expres�szív, olykor melankolikusan, elégikusan
filozofikus indíttatás. Kiállítása válogatás
az utóbbi három évben született munkáiból. A tárlatot megnyitja: Góg Zoltán
kiállításrendező. Tárlatvezetés vibrafonnal és zongorával: Szaniszló Richárd ütőhangszeres művész. Tárlatvezetés szavakkal: Katona Zoltán festőművész.
Lehel Film-Színház galériája
II. LVG Diákfilm Fesztivál
Március 27., szerda 13 óra
Második alkalommal kerül megrendezésre
a Lehel Vezér Gimnázium által életre hívott
Diákfilm Fesztivál Jász-Nagykun-Szolnok
megye középiskoláinak alkotásaiból. Két
kategóriában hirdetnek majd győztest: barátság és szerelem, valamint szabadon választott témájú alkotások közül.
Lehel Film-Színház
Belvárosi Esték
Március 28., csütörtök 18 óra
Egy új, érdekes sorozat első programjára
kerül sor, ahol Szemadám György festőművész, író, filmbemutatóval egybekötött előadását hallgathatják meg Magyar
járás Iristonban címmel.
Jász Múzeum
Frankofón Filmnapok
Március 28-31., csütörtök-vasárnap
Ismét jelentkezik a Frankofón Filmnapok, amely keretében idén is nemzetközi fesztiválokon díjazott, de itthon még
nem forgalmazott francia filmalkotásokból látható válogatás. Számos érdekességet kínálnak minden korosztály számára,
vígjátékokból, filmdrámákból egyaránt.
Lehel Film-Színház Sára Sándor terem
Zorán – Ti kértétek! koncert
Március 28., csütörtök 19 óra
A mostani koncertre Zorán a közönségtől érkező kéréseket és javaslatokat figyelembe véve állítja össze a műsort. Természetesen elhangzanak majd a jól ismert,
kihagyhatatlan számok, de emellett csokorba szedi a közönség által „reklamált”,
rég nem játszott dalait is. És persze megosztja velünk a dalokhoz kapcsolódó, kevéssé ismert érdekességeket, történeteket
is. Mindezt – ahogy megszoktuk Zorántól – a legmagasabb zenei színvonalon
hallhatjuk majd, kiváló zenésztársakkal,
vendégekkel, meglepetésekkel.
Bercsényi úti Sportcsarnok
Csillagászati előadás
Március 29., péntek 18 óra
A tervezett csillagászati előadás egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.
Városi Könyvtár
Retró Batyus Bál
Március 30., szombat 18 óra
A Székely Mihály Kórus szervezésében
Retró Batyus Bálon mulathatnak az érdeklődők.
Ifjúsági Ház

8. oldal
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Hajlott fűszálon hintázik a napsugár
Csütörtök reggel sokfelé fagyhat,
majd napközben fátyolfelhős-napos,
száraz időre van kilátás mérsékelt
légmozgással. Pénteken marad a felhőtlen, szép idő, a csúcsértékek többnyire 15 és 19 fok között alakulnak.
A hétvégén igazi tavaszi időjárásnak
örvendhetünk, szombaton 21 fokos
legmagasabb nappali hőmérséklettel.
Vasárnap az esti órákban már kialakulhatnak futó záporok, hétfőn pedig
hidegfront éri el térségünket. A hét
közepéig erős szél, zivatar várható.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
március 21. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

március 27. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 23. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 28. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 24. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 29. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 25. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 30. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

március 26. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 31. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
március 23. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra 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.
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.
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Csapatként bizonyított a JFC

 folytatás az 1. oldalról
Aztán a 27. percben Albert Ádám szöglete után a rövid oldalon a füzesgyarmatiak
kapusáról a jobb felső sarokba perdült a
labda, öngól (1-0). A vendégek számára
balszerencsés találat nyomán a berényi
gárda jól használta ki a vetélytárs zavarát,
négy perc múlva Albert cselezett balról
befelé, majd tizenöt méterről jobbal a
jobb alsóba lőtt (2-0). A bajnokság során
eddig a második legkevesebb gólt kapó
füzesgyarmatiakat megrogyasztotta a hazai
dupla, melyből további négy perc múlva
tripla lett, miután Albert újabb lökete leperdült a kapusról, Szanku pedig becsúszva közelről préselte be a labdát a kapuba
(3-0). Vastaps kíséretében vonulhattak az
öltözőbe Hevesi-Tóth Tamásék, a szépszámú szurkolótábor díjazta a taktikusból
sziporkázóvá alakuló játékot.
A szünetet követően a vendégek
szöglete után Miski is bizonyította, hogy
lehet rá számítani. Egy már gólnak látszó lövésnél hatalmas bravúrt bemutatva
a jászberényi hálóőr a „semmiből” ért
oda, és hárított. Albert tehette volna fel
teljesítményére a koronát, ám egy látványos támadás végén ziccerben a kapus
leszedte a lábáról a labdát. A Füzesgyarmat a jelentős hátrányban sem adta fel, s
akadt is néhány lehetőségük a szépítésre,

Fotó: Pesti József
ezek azonban a 77. percig kimaradtak.
Ekkor a kifutó Miski ütközött kapura
törő ellenfelével, amiért büntető járt, s
ezt kihasználva Faggyas talált be (3-1).
Mielőtt azonban izgulnivalója lett volna a berényi drukkereknek, Albert szép
cselek után 17 méterről ismét mattolta a
vendégeket, bebiztosítva a három pontot
(4-1). Rendkívül fontos győzelmet szerzett a Jászberényi FC, hiszen az ellenfél
játékereje, illetve a hiányzók miatti szükséghelyzet is növeli az eredmény értékét,
ami még inkább összekovácsolhatja a

továbbiakra a gárdát. Jászberényi FC –
Füzesgyarmat 4-1 (3-0).
A listavezető ESMTK otthon vesztett pontokat a Putnok ellen (2-2), a
Szolnok viszont 3-0-ra verte a Nyírbátort, és ezzel visszavette a vezetést a tabellán. A verseny azonban nyílt, a JFC
hátránya mindössze négy, illetve három
pont velük szemben. A következő fordulóban Sajóbábonyba látogat a jászberényi csapat, a válogatott mérkőzése
miatt ezúttal szombaton, azaz március
23-án, 15 órától lépnek majd pályára.

Győzelem a Tehetségesek otthonában

Jászberény kosárlabdacsapata az
NBI/A újonc együttes, azaz a Tehetséges Fiatalok Budapest vendége
volt a 22. fordulóban. Mivel Jászberényben is küzdelmes mérkőzésen
hatponttal nyert a JKSE, a fővárosi
meccs is igen izgalmasnak, küzdelmesnek ígérkezett.
Ács Tibor

A berényi gárdából – mint azt előre
jelezték – Coleman sérülés miatt nem
léphetett pályára, viszont Pantelics már
csatasorba állt. Szükség is volt rá, mert
a meccs elején igencsak ránk ijesztett a
TF gárdája, hiszen elég gyorsan 10-4-re
vezettek. Később aztán - főleg Pitts jóvoltából - szép lassan zárkózott a berényi
legénység és az első negyed minimális
hátrányukkal végződött. A folytatás pedig már egész jól sikerült, hiszen Czirbus

egyenlített, majd Rakics találatával már
a mieinknél volt az előny és innentől
kezdve szinte faképnél hagyták a vendéglátókat. Pitts mellett elemében volt
Rakics, aki behintett egy trojkát is. Sőt,
Pantelics is igen gólerősnek bizonyult és
5 perc elteltével egy 18-0-s szériát produkálva, 14 egységgel vezettek. A félidő
végén ugyan Pitts triplája nem talált célba, de a 33-46-os eredmény megnyugtatónak tűnt a nagyszünetben.
A biztos előnytől nem szálltak el a
fiúk, hanem továbbra is kezükben tartották a mérkőzés alakulását. Sőt, még
azt is el tudták viselni, hogy Pittsnek
4 faultja után a kispadon kellett helyet
foglalnia. Mivel ez az etap döntetlent
hozott, a zárónegyedre is megmaradt a
13 pontos előnyük. Ennek tudatában
továbbra is jól játszottak és mindenki
hozzátett egy kicsit, így Kerpel-Fronius
Balázs és Aleksa Brbkalic is olyannyi-

ra, hogy 20 is volt közte időnként. Az
utolsó 2 percre Pitts is újra pályára lépett és egy triplával örvendeztette meg a
berényi szurkolótábort, merthogy ezúttal is nagyon sokan elkísérték a csapatot.
Azt meg még jobban díjazták, hogy a
végén a két Bence, Szigedi és Ruják is játéklehetőséget kapott és részesei lehettek
a 15. jászberényi győzelemnek. SercoTF-BP – JP Auto-Jászberényi KSE
70-84. JKSE: Pitts 23/3, Rakics 14/3,
Brbkalic 7, Alekszandrov 11/3, Pantelics
19. Cserék: Kerpel-Fronius 8, Ruják -,
Szigedi -, Czirbus 2
Ezzel a győzelemmel továbbra is 3. a
JKSE, sőt mivel a Falco kikapott, nőtt az
előnyük velük szemben. A dolog pikantériája, hogy épp Szombathelyre utaznak Nikola Lazicsék a hétvégén, (03.23.)
szombaton. Viszont először szerdán este
lapzártánkkor Szegedet látják vendégül
Jászberényben.

Az egyik
szemünk sír…
Múlt héten két mérkőzést is játszott
röplabdacsapatunk. Az NB I-ben 21
forduló alatt veretlenül maradt kaposváriaktól kikaptak Deme Gábor
játékosai, de a Hungast-Haladás ellen
sikerült javítaniuk.
Budai Levente
Az alapszakasz során eldőlt, az elmúlt
három évvel ellentétben ezúttal nem sikerül bejutnunk a bajnokság legjobb négy
csapata közé. Ez azt jelenti, hogy a szintén
extraligás Hungast-Haladás mellett az NB
I első négy helyezettje, vagyis az 1. MCMDiamant Kaposvári Egyetem, az MTK
Budapest, a Balatonfüred és a Budaörsi
DSE ellen kell kivívni, hogy a következő
szezont ismét a legmagasabb osztályban
kezdhessük. Ehhez arra van szükség, hogy
ebben a mezőnyben a legjobb négy között
végezzünk – nekünk azonban ennél vérmesebb céljaink vannak.
A Kaposvár ellen kőkemény összecsapásra számíthattunk múlt csütörtökön
idegenben – és sajnos nem csalatkoztunk. A parádésan sikerült alapszakaszuk
után érthető módon nagyon magabiz-

Fotó: Gémesi Balázs
tosan játszottak a Somogy megyeiek. És
azt sem szabad elhallgatni, hogy elképesztő mezőnymunkát mutattak be Sasa
Nedeljkovic játékosai, akik teljesen megérdemelten győztek ellenünk. 1. MCMDiamant Kaposvári Egyetem - Jászberény Volleyball Team 3:0 (18, 21, 16).
Gyorsan adódott számunkra a javítási
lehetőség: három nappal később, vasárnap már itthon játszottunk az Extraliga
alapszakaszát a 6. helyen záró HungastHaladás ellen. Ez a találkozó is nehezen indult számunkra, hiszen az első játszma elején 4-10 is állt az eredményjelzőn, Natasa
Savovic ászával azonban 16-16-ra, Pintér
Andrea révén pedig 23-23-ra egyenlítettünk, és végül behúztuk a nyitó játszmát.
Mint kiderült, ezáltal átszakadt nálunk a

gát. Akár Katie Devaney leütéseire, akár
Oksana Yakovchuk okosan pörgetett labdáira, akár Lékó Lilla vezetésével a jelentősen feljavuló mezőnyvédekezésünkre gondolunk, teljesen megérdemelt győzelmet
arattunk. Jó volt látni, hogy az alapemberek mellett a cserejátékosok is hozzá tudtak tenni a teljesítményünkhöz – ez igazi
csapatmunka volt. Ráadásul a második
játszmától kezdve ismét igazi meccshangulat volt; köszönet jár a szurkolóknak,
amiért ebben a nehezebb időszakban is
a röplabdázóink mellé álltak! Jászberény
Volleyball Team – Hungast-Haladás 3:0
(24, 18, 18).
Legközelebb március 23-án (szombaton) 17 órakor Budaörsön lépnek pályára röplabdázóink.

