Választási fórumok

Júniustól átépül a piac

Számos – az európai parlamenti
választáshoz kapcsolódó – politikai
esemény zajlott a napokban városunkban.
Cikkek a 8-9. oldalon

Hajnal-Nagy Gábor tájékoztatta az
érdeklődőket a piaccsarnok és környékének
hamarosan kezdődő átépítéséről.
Látványterv és tudósítás a 2. oldalon

Egy félbeszakadt életmű

Gubis Mihály alkotói életművébe
pillanthattak be azok, akik részt vettek a
Lehel Film-Színház kiállítás megnyitóján.
Írás a 11. oldalon
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Veterán autócsodák szép tájakon

Jászberény város lapja

Napirenden a város
közbiztonsága
Maratoni hosszúságú önkormányzati ülést tartott május 15-én, szerdán
Jászberény Város Képviselő-testülete,
amely során a huszonöt napirend pont
között elfogadták a város közbiztonsági helyzetének beszámolóját is. A testület 14 képviselővel határozatképes
létszámban kezdte meg munkáját.
munkatársunktól

Május 17-én, pénteken délelőtt tíz
órakor startolt a Jákóhalmi úti márkaképviselet udvaráról a XI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra.
Kárpáti Márta
A versenyre rekordszámú, kilencvenhárom nevezés érkezett, amelyek
között jászsági tulajdonú autócsodákat
is szemrevételezhetett a konkurencia és
a rajongó közönség. Az udvaron felsorakozott fényesre vakszolt járművek
legidősebbike 1954-ben került ki a
gyárból. A gyönyörű matuzsálemek felvonulása méltó tisztelgés a negyvenedik
születésnapját ünneplő G-osztály, és a

Hatszázan a
Hajtán
Városunk talán legrégebbi szabadidősport eseményét rendezték
az elmúlt hétvégén, május 18-án,
szombaton. Ezúttal 28. alkalommal
indulhattak el az arra vállalkozók,
hogy teljesítsék a Zagyva – Hajta
Gyalogos Teljesítménytúrák három
útvonalának valamelyikét.
Demeter Gábor
Hajta, egyszerűen csak így nevezik,
és nagyon sokan asszociálnak rá, köztudott miről van szó: a Faragó Laci bácsi
által közel három évtizede kitalált és
megvalósított gyalogos teljesítménytúra töretlen népszerűségnek örvend. Így
volt ez az idei alkalommal szintén, amikor minden körülmény szerencsésen
alakult, értendő ez az időjárásra is. Az
eseményt megelőző napokban folyamatos eső áztatta a tájat, de hétvégére derűs
arcát mutatta a természet és a napsütés a
felázott utakat is felszárította.
Az egy ideje hivatalosan Zagyva –
Hajta Gyalogos Teljesítménytúráknak
nevezett eseményen három útvonal
közül dönthették el melyiken indulnak
a hétvégi szabadidős programnak a természetben való barangolást választók.
folytatás a 3. oldalon 

harmincéves R-129-es modellek előtt.
A résztvevőknek különböző vezetéstechnikai és navigációs vetélkedőkön, márkatörténeti tudáspróbákon
kellett részt venniük az izgalmas hétvégi túra során, amely keretében bejárták
a Tisztántúl és a Nyírség tájait – árulta
el Kovács Gábor kereskedelmi igazgató,
aki maga is részt vett a túrán.
A karaván a városközponton áthaladva Nagykátán tett egy kört, majd visszatérve Jászberénybe Jászapátin át indultak
tovább. Jó 150 kilométer autózás után
kellemes ebéd várta a résztvevőket Matyóföldön, majd az autóbemutató után újabb
ügyességi feladatok és márkatörténeti kérdések elé állították a versenyzőket, miköz-

ben elérték a Hortobágyot. A Kilenclyukú
hídnál ügyességi feladat várta a mezőnyt.
Este Debrecenben szálltak meg,
ahol másnap meglátogatták a Mercedes
magyarországi gyáregységét. A buszgyár udvaráról indult a szintén 150
kilométernyi, feladatokkal megtűzdelt
túra Tokaj irányába, ahol érintették a
legszebb szőlő dűlőket. Nyíregyházán
látványos bemutatóval örvendeztették
meg a lóerők szerelmeseit, majd este
ismét Debrecenben pihenték ki a túra
fáradalmait a résztvevők, ahol gálavacsora keretében jutalmaikat is átvehették a legügyesebb autótulajdonosok.
Képriportunk
a 3. oldalon található 

Közbiztonság. A tájékoztatók tudomásul vételét követően a beszámolókra tértek át. Elsőként dr. Tóth Péter Jászberény rendőrfőkapitányának a város
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolóját tárgyalta a testület, amely-

A Jászság jövőképéről

Harmadik alkalommal tartották meg május 10-én, pénteken a Jászsági Menedzser Klub Egyesület rendezésében a Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferenciát. Az egész napos programnak ismét az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa adott otthont. Most, az összegzés megírásakor különös hangsúlyt
ad az ott elhangzottaknak a napvilágot látott negyedéves magyarországi 5,2 százalékos növekedési statisztika, amivel hazánk az EU-ban első helyen áll.
halász – kárpáti
Az előadókat, a védnököket – Pócs
János országgyűlési képviselőt, Szabó Tamás polgármestert és dr. Berkó Attila kormánymegbízottat –, és a szép számban
megjelent érdeklődőket dr. Rédei István,
a Menedzser Klub elnöke köszöntötte.
Megemlékezett arról, hogy a konferencia
elismerését jelenti a tény, miszerint annak fővédnöki tisztét dr. Palkovics László Innovációs és Technológiai miniszter
vállalta, aki külföldi útja miatt személyesen nem tudott jelen lenni. Köszönetet
mondott dr. Liptai Kálmán rektornak és
dr. Varró Bernadett oktatási és kutatási főigazgatónak a konferencia helyszínének
biztosításáért, illetve Szatmári Zoltánnak
és Sas Istvánnak a szervezésért. Reményét fejezte ki, hogy a tanácskozás eléri
célját, miszerint a régió gazdasága még
gyorsabban fejlődjön – megtartva és fokozva versenyképességét. Az elnök vis�szautalt a kezdetekre, amikor párbeszéd

szándékával nyitották a fórumot, hogy
annak szereplői, a jászsági vállalkozók
és munkavállalók egyaránt találják meg
számításaikat egy jobb élet reményében.
A párbeszédnek mindemellett folyamatosnak kell lennie az önkormányzat
vezetőivel is, hiszen mindez elégedhe-

tetlen a vállalkozások számára fontos az
infrastrukturális, valamint az intézményi
rendszer fejlesztéséhez. Az idők folyamán a diskurzus, amelynek kitűnő terepe ez a konferencia, egyre inkább igén�nyé vált. Az elnök kiemelte, az idei évben
a kutatás-fejlesztést, az innovációt tűzték
mottóként a konferencia zászlajára, e
témában hangzanak el az érdekesnek és
hasznosnak ígérkező előadások.
A házigazda intézmény nevében dr.
Varró Bernadett főigazgató asszony köszöntötte az egybegyűlteket.
folytatás a 4. oldalon 

hez a rendőrkapitány szóbeli kiegészítést
tett. Az ülést megtisztelte jelenlétével
Szitár Ferenc ezredes, rendészeti megyei
rendőrfőkapitány-helyettes. Az országos
rendőr-főkapitány szempontrendszere
alapjáén készített beszámolóban szerepelnek azok a célok, amelyeket a múlt
évre vonatkozóan megfogalmaztak, és
a kapitány szerint maradéktalanul végrehajtották azokat. A szóbeli kiegészítés
rámutatott bizonyos anomáliákra, amelyek a beszámolóban foglaltatnak. Okirat hamisítási bűncselekmények a jászságban voltak regisztrálva, holott, azokat
budapesti lakosok követték el, így ez a
szám megjelenik a statisztikában, de valójában nem a körzethez tartozik – hívta
fel a figyelmet dr. Tóth Péter.
folytatás a 6. oldalon 

Győzelem
tíz emberrel
A Diósgyőr II elleni biztos siker után
is győzelmi kényszerben lépett pályára
a Jászberényi FC a Nyírbátor vendégeként a labdarúgó NB III Keleti csoportjának 28. fordulójában. A három
pont begyűjtésénél talán még többet
jelent, ahogy azt elérte a csapat, és ráadásként a Szolnok is botlott.
Szőrös Zoltán
Miski és Ludasi sérülés miatt nem állt
Huszák Géza rendelkezésére, ám a JFC
nélkülük is igyekezett egyértelművé tenni,
mindent megtesz, hogy behúzza hátralévő
meccseit. A 20. percben tetszetős adogatás
után Szemere jól ívelt középre, az érkező
Albert Ádám pedig az ötösről fejelt a kapuba (0-1). A gól akár némi megnyugvást
is hozhatott volna, de alig öt perc múlva a
hazaiak kitörő csatárát Menczeles a tizenhatoson kívülre futva csak szabálytalanul
tudta megállítani, amiért a játékvezető
kiállította a berényi kapust. A mezőnyből
Herczeget kellett kényszerűen lehívni, így
érkezhetett a kispadról Juhász Tibor a gólvonal elé. Beugróként, bemelegítés nélkül
is bravúrosan védte a megítélt szabadrúgást, és a továbbiakban is többször bizonyította, lehet rá számítani.
folytatás a 12. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat
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Tájékoztatom Jászberény Város lakosságát, hogy
a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 28-án (kedden) 17 órai kezdettel

Közmeghallgatást tart,
melynek helyszíne:

a Déryné Rendezvényház díszterme
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33.)
A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen
működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések
képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes képviselőkhöz, a polgármesterhez, az
alpolgármesterhez és a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg
közérdekű javaslatot tehetnek.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok!
Szabó Tamás
polgármester

Rendkívüli nyitva tartás
az okmányirodákban
Tisztelt Lakosság! A 2019. május 26.
napjára kitűzött Európai Parlament
tagjainak magyarországi választásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket.
A választás lebonyolításának alapvető feltétele, hogy a választásra jogosultak élni tudjanak szavazati jogukkal,
mely jogukat csak érvényes okmányok
birtokában gyakorolhatják. A fentiek
alapján 2019. május 25-én (szombaton) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal kormányablakai és
okmányirodái reggel 8 órától délután

14 óráig, 2019. május 26-án a választás napján reggel 6 órától este 19 óráig
rendkívüli nyitva tartással üzemelnek.
A választópolgároknak a rendkívüli
nyitva tartás idején a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok pótlásának
ügyintézésére (ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása, a személyazonosításra
szolgáló okmányok cseréje, elkészült
okmányok átvétele) lesz lehetőség.
Dr. Gottdiener Lajos
jegyző

Tájékoztatás településrendezési terv
éves felülvizsgálatáról
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az
Önkormányzat Képviselő-testülete hamarosan elindítja a város Településrendezési tervének éves felülvizsgálatát.
Amennyiben bárkinek észrevétele,
javaslata, kérése van a rendezési tervvel
kapcsolatban, kérjük, 2019. május 31-

ig írásban juttassa el azt Alvári Csaba
főépítésznek címezve a Polgármesteri
Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér
tér 18. alatti címére vagy az alvari.
csaba@jaszbereny.hu e-mail címre.
Szabó Tamás
polgármester

A Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.

pénztáros
takarítónő

és

munkatársakat keres.

Érdeklődni lehet a 06-57/411-618/103 mellék
telefonon, vagy e-mailben: munkaugy@vvzrt.hu

Emlékezés

Görbe Balázsné
szül: Völgyi Margit

halálának 20. évfordulójára

Emlékezés

Tábi Józsefné
szül: Juhász Erzsébet

Görbe Balázs

halálának 5. évfordulóján

„Könnyes szemmel állok a sírotok felett,
fájó szívvel őrzöm emléketeket.
Imáiról suttog a májusi szél,
közöttünk a szeretet örökké él!”
A szerető család.

„Örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod,
a szívünkben marad.”
Szerető férjed és családod

halálának 1. évfordulójára

Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester,
a körzet önkormányzati képviselője
fórumot hívott össze május 16-án,
csütörtök délután a Déryné Rendezvényházba, amelynek témája a piac
átépítése volt. A tájékoztató a hamarosan induló beruházást ismertette,
amelyeknek célja a piaccsarnok és
környékének átalakítása.
Kárpáti Márta
Hegyi István, a Városfejlesztési iroda vezetője tájékoztatta a megjelent
érdeklődőket, hogy a közbeszerzési
eljárás sikeres volt, így a munkálatok
június 22-én elkezdődnek. A csarnok
és a csarnok melletti kerítésen belüli
rész mintegy tizenegy hónapig építési
terület lesz.
Az árusok költözésének menetrendjéről, a lehetőségekről Horgosi
Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, valamint Tóth Endre
ágazatvezető tájékoztatták az érintetteket. A könnyebb megértést a kivetítőn
megjelentetett, illetve a fórum résztvevői között kiosztott térkép és részletes
rajzos tájékoztató anyag segítette. Az
elmondottakból kiderült, a városvezetés igyekszik zökkenőmentessé tenni az
átállást, és a közel egy évig tartó ideiglenes helyszíneken való kereskedést mind
a vásárlók, mind az eladók részére. Ha
szűkösebben is, de mindenkinek meg
lesz a helye a továbbiakban is.
A virág- és palántaárusok a mozi
előtti téren kapnak helyet. A pergola
alatt 48 C és B asztalt, a csarnok mellett 55 C és B asztalt lehet elhelyezni.
A kistermelők kizárólag szükség esetén
negyven asztalt kapnak a Szövetkezet
út mellett, az IBUSZ előtti parkolóban.
Az egykori Electrolux játszótér helyén,
ahol jelenleg parkoló található, sátor
alatt kap helyet 42 B asztal. Mellette a
régi kosárlabdapálya helyén hűtőpultos
sátor létesül 33 B asztallal és négy pulttal. A sátrakon kívül, szabadtéren 18 C
asztalt lehet elhelyezni, illetve a Szövetkezet utca sarkán, a parkoló végében
igény szerint két faház is elfér.
Az iparcikk árusoknak utánfutóról
vagy egy hosszú, 38 méteres asztalról
lesz lehetőségük árusítani a csarnok Kossuth úti oldala előtt a parkolóban. Ez a
terület egyébként ideiglenesen, de csak
maximum egy hétig le lesz zárva. Szintén körülbelül egy hétig le kell zárni a
piac területén található üzletsorok előtti
utat is. A városvezetés mindenkit időben
értesít majd a lezárások időpontjáról és
időtartamáról. A piac június 21-ig üzemel a megszokott menetrend szerint,
majd másnap délután el kell kezdeni a
kipakolást a csarnokból, és az asztalok
új helyre való költöztetését hétfőig be
kell fejezni. Kedden már az új ideiglenes
helyszíneken történik az árusítás.

Az elhangzottakat Szabó Tamás
polgármester foglalta össze, aki mint
érdeklődő volt jelen a fórumon. Kérte,
a kereskedők tervezzék meg az áruk kibe pakolásának menetrendjét, lehetőleg ne foglalják el a parkolókat hosszú
időre, azokat hagyják meg a vásárlóknak, hiszen ez saját érdekük. A város
ideiglenes parkolók létesítésével támogatja a forgalom lehetőség szerinti
zavartalan menetét. A következő hetekben gondolják át kinek, hol szükséges

asztalt bérelni, és jelezzék igényeiket a
piacfelügyelőségnek. A polgármester
hangsúlyozta, az építkezés mindan�nyiunk érdeke, egy sokkal komfortosabb csarnokot kap a város az egyéves
kényszermegoldások után, amelyhez
türelmet kért.
A fórum párbeszéddel zárult, a
felmerülő kérdéseire mindenki választ
kapott. A további kérdésekkel, kérésekkel a piacfelügyelőség munkatársaihoz
lehet fordulni.

Város

2019. május 23.

Hatszázan a Hajtán

 folytatás az 1. oldalról
Közülük megannyian tudják, de aki
eddig nem, mostanra már bizonyosan,
hogy a Hajta mocsárvidéke és a Zagyva
menti érintetlenül maradt ártéri területek mennyi természeti látnivalót kínálnak. A nyárfának szállt fehér bolyhos
virága, ami a félhomályos erdőkben
úgy nézett ki, mintha havazott volna.
Bódító illat lengte be a tájat, az éppen
virágait bontó akácok, és a bodza óriás

fehér virágtányérjai jóvoltából. Apró
vadvirágok, sárgán virító nőszirmok
tengere a mocsárréteken, a láthatáron
ellebegő rétisas, átrebbenő búbos bankák, gyurgyalagok. A Bán-hegy szelíd
dombokat is kínált túracsemegének
présházas útjain, melyek közül egy
régi, vonásait még őrzőt választottak
a szervezők az idei teljesítőknek járó
kitűző mintájául. A melankolikus hangulatú tanyavidéken lehetett tűnődve
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ballagni, néhol pocsolyákat kerülgetve
beszélgetni, vagy csak egyszerűen átélni
kicsit a szabadság, a vándorélet hangulatát.
A kisgyerekekkel útra kelők közül sokan voksoltak a Zagyva kerülő
sétatúra kellemesen legyalogolható,
nagyrészt a folyóval együtt kanyargó
tíz kilométerére. Őket több mint a fél
távnál, a Kerekudvari majorban frissítő pont várta. Népszerűnek számított ismét a Hajta szívében, az egykor
itt lévő világ emlékét őrző autentikus
tanyában található ellenőrző- és frissítő állomás. A tulajdonosai évről-évre
szíves vendéglátással várják az útvonal
legtávolabbi szegletébe megpihenni betérő, megfáradt túrázókat. A célban és
a frissítést kínáló pontokon az abárolt
szalonna kenyérrel volt a sláger, mindenki jóízűen falatozott az egyedinek
minősülő energiapótlásból.
A szabadidősport-eseményt még
inkább környezettudatosan próbálták
lebonyolítani a szervezésében munkálkodó Jászberényi Triatlon Egyesület
tagjai. Éppen ezért – helyettesítendő
az egyszer használatos műanyag poharakat –, minden indulónak célszerűen,
többször használható összecsukható
poharat adtak a Visit Jászberény, a város turisztikai honlapja jóvoltából ajándékba.
Az indulók többsége helybéli volt,
de sokan érkeztek szerte az országból,
sőt egy csapat Szerbiából is. Iskolai
osztályok tanárokkal, szülőkkel kiegészülve – belőlük de jó volna többet
látni –, munkahelyi közösségek, baráti társaságok, együtt sportolók csoportjai, családok, párok, de akadt, aki
kutyájával közösen teljesítette a távok
valamelyikét. Egy futókból álló csapat
családjaikkal legyalogolta a legkisebb
távot, majd edzésképpen végigszaladtak a leghosszabb útvonalon.
A célba folyamatosan érkeztek a
fáradt, ámbár vidám, jókedvű túrázók.
Az elindultak közül valamennyien,
összesen 611-en teljesítették a három
útvonal valamelyikét. Akadt közöttük
olyan, aki önszántából vállalt hosszabb
távot, néhányan kicsit megtoldották
némi kerülővel a hivatalos penzumokat, de nem bánták, hiszen mindenki
szép élményekkel térhetett haza.
Minden szempontból sikeresen zárult az idei Hajta, ami tele volt megan�nyi hangulattal. Esztendő múlva bizonyosan folytatása következik.

Kárpáti Márta képriportja

Kurucok és labancok a Főnix udvarán
A XX. Múltidéző történelmi játszóház péntek délelőtt II. Rákóczi Ferenc
korába repítette vissza azt a közel 350
gyereket, aki kézműveskedéssel, vagy
akár a kuruc-labanc összecsapással
bekapcsolódott a szórakozásba.
Szabó Lilla
A várost érintő zöld felület fejlesztések miatt idén rendhagyóan a Főnix
Fészek Műhelyház és a Jászkürt Fogadó
közös udvara adott helyet a jubileumi
történelmi játszóháznak. Délelőtt már a
Csörömpölő Együttes zenéje hallatszott a
Fürdő utcában, amit gyerekkacaj kísért,
illetve később muskétadörgés váltott fel.
A nem mindennapos zajok egy
csatajelenetnek tudható be, melyben a
Szent László Vitézei Egyesület és Jászsági Hagyományőrző Egylet labancaival
vívtak meg a gyerekseregből verbuválódott kurucok. Aki nem akart csatlakozni a felkeléshez, az agyagból készíthetett
fejedelem korabeli pénzérmét, papírból

zászlót, vagy akár rongybabát. Az alkotósátor másik szegletében a logikai játékok
kedvelői ördöglakattal kísérletezhettek,
amit a rutinosabbak már könnyűszerrel
kinyitottak. Volt lehetőség kosárfonásra,
kovácsolásra és a kötélcsavarás mesterségének elsajátítására is.
A történelmi esemény révén tett

időutazással a kicsik bepillanthattak
Rákóczi korába, így még ha egyelőre
kevésbé ismerik múltunkat, jó táptalajt kapnak a későbbi tanuláshoz. –
Erről már Hortiné dr. Bathó Edittel,
a Jász Múzeum igazgató asszonyával
beszélgettünk. Úgy véli, az ilyen alkalmaknak pont az a célja, hogy kedvet

3. oldal

csináljanak a történelemhez és játszva
tanuljanak a gyerekek.
A szervezők elképzelésének alá is vetették magukat az iskolások, akik egész
délelőtt feltöltötték a kézműves sátrat,
vagy az udvaron játszottak. Mindeközben Kovácsné Lajos Kriszta népdalénekes, Bolla János és Molnár László táro-

gatóművész kuruc dalokat adott elő.
Előadásukat színesítette Molnár László
megszólaltatásával a tárogató, amely –
mint megtudtuk – Rákóczi korabeli
hangszer.
A dalokkal lelkesített apróságok
délutánra a nagy csatázásban elfáradva
térhettek haza, de mint mindig, idén
is gazdagodtak ismeretekkel, és élményekkel, amit a Jász Múzeum és a Jászkerület Nonprofit Kft. minden évben
garantál számukra.

4. oldal

Konferencia

www.jku.hu

2019. május 23.

A kimagasló életminőségű
 folytatás az 1. oldalról
Az egyetem üzenetét tolmácsolva
elmondta, rendkívül büszkék arra, hogy
évről évre helyet adhatnak ennek a színvonalas, a Jászság életében meghatározó
témákat feltáró rendezvénynek. A tradicionálisan tanítóképzéssel foglalkozó
intézmény nehezen tud bekapcsolódni
a térség gazdasági életének versenyképességébe, ám közvetetten mégis részvevője
az eseményeknek. Mindannyiunk közös
célja azonban a térség fejlődése és ebben
az innen kikerülő hallgatók is szerepet
játszanak. Az Eszterházy egyetemmel
történt fúzió eredményeképp immár lehetőség van arra, hogy a kutatás-fejlesztésekbe is minél jobban bekapcsolódjon
a campus, amelyről majd a nap folyamán
részletesebben is hallhatnak – ígérte az
igazgató asszony.
A konferenciát dr. Berkó Attila kormánymegbízott, a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője
nyitotta meg. Ünnepi beszédében mindenekelőtt gratulált a gazdasági fórum
ismételt megrendezéséhez. A megye gazdasági motorjának egyik mozgatórugója
a konferencia, ahol a vállalkozóknak lehetőségük van megosztani a jól működő
struktúrákat és megoldást találni a kevésbé prosperáló helyzetekre. A fórum további inspirációkhoz segíti a részvevőket,
amellyel a most is nagy számban megjelenő érdeklődők élnek is.
Mindez kitűnik a gazdasági mutatókból is. A megye egy összetartó, gazdaságilag egy irányba tartó erőt képvisel.
Mindez annak köszönhető, hogy sikerült elhatározni, milyen úton haladjunk
előre, mit tegyünk közösen – mondta a
kormánybiztos. A megye gazdasága egyértelműen felfelé ívelő. A fejlődés három
tartópilléren nyugszik, amelyekről a következőkben részletesen szólt. Az első oszlop a versenyképesség, és annak fokozása,
a második a munkaerőpiac optimalizálása, míg a harmadik az identitás. Az előadó felhívta a figyelmet a pozitívumokra, mint a feldolgozóipar hatékonysága,
az építőipar fejlődése, a munkaerőpiac
kedvező helyzete, a történelmi múltban
gyökerező erős identitástudat. Ugyanakkor rávilágított a hiányosságokra is, mint
a térség turizmusának elmaradottsága, a
szakképzés hiányosságai. A Jászság gazdasága egy fejlődésben lévő és jó irányban
haladó megye nagyon egységes, nagyon
erős szerkezetű része. A Jászság a tradíció
és az innováció jó házassága. A térség kihasználta lehetőségeit, és ipari húzóerőt
épített. – Kormánymegbízottként büszke vagyok minderre, ami a megyének
nagy érték, az itt élőknek pedig a fejlődés – fogalmazott záró gondolataiban
dr. Berkó Attila.
Időközben megérkeztek a maros
szentgyörgyi menedzserklub tagjai, akiket ekkor köszöntött dr. Rédei István,
majd átadta a szót Szepesi Balázsnak, az
Innovációs és Technológiai Minisztéri-

um gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárának, aki megnyitotta az
előadások sorát. Prezentációját a kormány új vállalkozásfejlesztési stratégiájának bemutatására építette fel. Ezen
belül a magyar vállalkozások helyzetére
koncentrált, valamint az ebből fakadó
stratégiai célokat fogalmazta meg. Elmondta, hogy a munkaerő és bér szempontjából vizsgálva a tényeket, Magyarország egyszerre sikeres és szerencsés.
Kifejtette, aki akar, az tud dolgozni és
a bérek fenntartható ütemben nőnek.
A vállalkozók egy részénél azonban
egyrészről fáradságot, másrészről elégedettséget, harmadrészt valamiféle aggodalmat tapasztal országjáró útjai során.
Ezek az érzések jól leírják az ország
helyzetét; nem hiába dolgozunk sokat,
az aggodalmakat viszont az elégedettséget megtartva át kell fordítani tettekké.
A vállalkozások többségét a kis és középvállalkozások alkotják. Elmondható,
hogy termelékenységük jóval nagyobb
mértékben nőtt, mint a többi visegrádi országban, azonban még mindig elmarad a V4 átlagától. Figyelembe kell
venni azt is, hogy a piacon maradásért
az unióban mindenki mindenkivel
versenyez. A kormányzat gazdaságpolitikája támogatóan áll a kkv-k mögött,
például adóterheik csökkentésével. A
szektornak az innováció növelésére lenne szüksége a növekedés megtartásához.
A magyar kkv-k a digitális technológiák
alkalmazásában jelentősen az európai
átlag alatt teljesítenek. A felnőttképzés
aránya is mintegy a fele az uniós átlagnak, pedig a fejlődéshez folyamatos
képzésre van szükség. A vállalatok mintegy harmadát érinti a generációváltás
kihívása, ugyanis a rendszerváltáskor
vállalkozást nyitók nagy része mára elérte a nyugdíjas kort. A kormány KKV
Stratégiájának célja a fenti kihívásokra
reagálva a hazai tulajdonú vállalkozások
hozzáadott értékének, termelékenységének és exportképességének növelése.
A stratégia alapelvében foglaltak szerint
a kormány megfelelő kereteket nyújt
a fejlesztési tevékenységekhez, fejleszti
a működési környezetet és a vállalkozások kooperációs formáit. A vállalkozáspolitika feladata, hogy a kkv szektor
társadalom-szervezési közösségi szerepét is erősítse. Lehetőséget nyújt a vállalkozók számára, hogy saját szándékaik
szerint válasszanak az eszközök közül.
A vállalkozói siker alapja a biztonságot, kiszámíthatóságot, jó minőségű
közszolgáltatásokat biztosító államműködés. A stratégia sikerességének fundamentuma az érdekelt kormányzati
és nem kormányzati szereplők széles
körű bevonása. A stratégia hét pilléren nyugszik: a kormány megteremti
a vállalkozóbarát adózási és szabályozási környezetet, fejleszti a kkv-k üzleti környezetét és az e-kormányzatot.
Továbbá az állam igyekszik erősíteni a

kkv-k fejlődési képességeit, innovációs
és digitális teljesítményeit, ösztönzi finanszírozáshoz jutásukat. Mindemellett támogatja a kis- és középvállalatok
nemzetköziesedését, segít a szükséges
tudás megszerzésében, valamint támogatja a generációváltást. Mindez csak
akkor működik, ha erős az együttműködés az állam és a vállalkozók között
– hangsúlyozta a helyettes államtitkár.
A magyar gazdaság versenyképességéről prof. dr. Chikán Attila akadémikus
tartott érdekfeszítő előadást. Véleménye
szerint a gazdaság legfőbb szereplői a kisés középvállalkozások, ezért a kormány
feladata ezek fejlesztésének támogatása.
Mindezeken túl az előadás a gazdaság
egészéről kívánt átfogó képet nyújtani a
versenytársakhoz való magyar viszonyok
tükrében. A versenyképességet befolyásoló tényezők között sok minden szerepel,
úgymint az intézményi rendszer, társa-

vult, ami jórészt a nagyon kedvező nemzetközi környezetnek és az EU transzfereknek köszönhető. Mindezek ellenére
teljesítményünk a közép-európai országokhoz viszonyítva is gyenge, a fejlett
országokhoz nem kerültünk közelebb. A
középtávú gazdasági viszonyok aggodalomra adnak okot, ugyanis a professzor
szerint a gazdaság nincs a politikai prioritások fókuszában, az EU-hoz való viszonyunk instabil, a társadalomszerkezet alakulása kedvezőtlen, és a keleti nyitás sem
hozott eddig ígéretes eredményt. Ebből
következik, hogy egy nemzetközi válság
esetén súlyos következményekre számíthatunk. Megoldásként Chikán Attila
felvázolta a gazdaságpolitikai irányváltás
körvonalait. Szerinte a bizalomerősítés, a
tudásalapú fejlődés, a szolgáltatások felé
fordulás és a központosítás csökkentése,
valamint a nemzetközi értékláncokba
való bekapcsolódás a megoldás.

Fotók: Baráth Károly fényképészmester
dalmi tényezők. Mindezeket figyelembe vette a prezentáció, amely kivetítőn
szemléltette a versenyképességi mutatókat. Górcső alá vette a fejlettséget az
egy főre jutó GDP tükrében, a fejlődést
a gazdasági növekedés tekintetében, az
adósságállomány alakulását, valamint a
potenciált, azaz az egy munkaórára jutó
GDP-t. Ez a fajta elemzés némiképp
eltérő képet mutat a kormányzati kommunikációtól. Az adatokból kiderült,
hogy a közép-kelet-európai régión belül
minden kategóriában a közép, illetve az
alsó határokon mozgunk, tehát van még
hová fejlődnünk. Más szereplőkkel egybevetve:: 140 ország 98 mutatója alapján
elkészített World Economic Forum versenyképességi rangsorában 2017-ben a
60. , 2018-ban Oman és Mauritius között a 48. helyen zártunk. Közép-európai
viszonylatban az utóbbi évben csupán
Romániát sikerült megelőznünk, Szlovákiával állunk egy szinten.
A versenyképességi index szerint az
intézményi rendszerünk és az üzleti felkészültség kíván a legtöbb fejlesztést. A fejlődés gátjai jórészt társadalmi természetűek. Összefoglalva: a magyar gazdaság
összteljesítménye az elmúlt években ja-

Dr. Szabó Attila, a Neumann János
Egyetem Gazdálkodási karának dékánja folytatta az előadások sorát Creative
Region – Határtalan fejlődés címmel,
ám prezentációja nem volt sajtó nyilvános. Dr. Ruszkai Csaba, az Eszterházy
Károly Egyetem Innorégió Tudásközpont igazgatója már a média számára is
közvetíthető előadást tartott az egyetem
kutatási és fejlesztési tevékenységéről.
A központ támogatást nyújt szőlészborász, élelmiszeripari kutatásokban,
egészségfejlesztés és sporttudományokban, térinformatikai területeken, légi és
földi távérzékelésekben, településfejlesztési irányokban. A szolgáltatások közvetítését egy nonprofit jellegű kft. keretein
belül végzik. Előnyük a rugalmasság, az
agilitás, a sokszínű szolgáltatásnyújtás,
automatizálás, a szaktudás és mindezek
okán a magas fokú bizalom.
Péterné Gerendeli Éva, a Samsung
Electronics Magyar Zrt. igazgatója a
Samsung múltjáról és jelenéről beszélt,
az 1938-as alapítástól az 1989-es magyarországi telephely megnyitásán át a
legfrissebb jászfényszarui beruházásokig
bezárólag.
folytatás az 5. oldalon 
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Jászság jövőképéről
 folytatás a 4. oldalról
Az igazgató asszony kiemelte a legmeghatározóbb dátumokat, mint például az első tévékészülék legyártása Fényszarun 1990-ben, a tízmilliomodik tévé
elkészülte 2003-ban, vagy a harmadik
gyárépület átadója 2014-ben. Jelenleg
évente 6,2 millió TV készüléket és 3,2
millió panelt gyártanak 162 kiszállítói
címre. A gyártásból szinte azonnal kamionra kerül az áru. Magasfokú társadalmi
szerepvállalást végeznek, évente kétszáz
készüléket adományoznak. A képzés kiemelt feladat, ennek jegyében éppen május közepén adják át a Smart Schoolban
a legújabb tanműhelyt a Liska József középiskola diákjai számára.
Fülöp Tibor, a Metalplaszt kft ügyvezetője az innováció szempontjait szem
előtt tartva mutatta be cégét, nyitva
hagyva a kérdést, valóban innovatív-e a
Metalplaszt? Az ügyvezető a fejlesztésekre

A Jászság közössége nevében Pócs
János, a térség országgyűlési képviselője üdvözölte a konferencia résztvevőit.
Köszöntőjében a párbeszéd fontosságára
hívta fel a figyelmet, amely lehetővé teszi, hogy munkáltatók és munkavállalók
jól érezzék magukat itt, Jászberényben.
Tapasztalatai szerint a dolgozók ott szeretnének élni, ahol jól érzik magukat,
ahol a megélhetésen túl sportra, kultúrára, őszinte beszélgetésekre is találnak
fórumot. Pócs János kiemelte, egyetért
dr. Berkó Attila filozófiájával, miszerint
az identitás elengedhetetlen a gazdaság
sikeres működéséhez. A Jászságban megvan ez az identitástudat, amely a gazdasági potenciál egyik alapja. Mindemellett
a jászok innovatívak és fejlődésképesek.
Chikán professzor előadására reflektálva
elmondta, figyelnünk kell azt, hogy honnan indultunk és hová jutottunk, illetve
emlékeztetett, az eu-s támogatásoknál

fókuszálva végigvezette a hallgatóságot a
vállalat történetén, bemutatta tevékenységét, a kitűzött célokat, elvárásokat és az
azokhoz vezető utat. A fejlődést technológiai és vállalatirányítási innovációval, új
területek felkutatásával sikerült/sikerül
elérniük. A folyamatokban alkalmazzák
az Ipar 4.0 előnyeit, a Big Data-t, a döntéshozó automatizmusokat, és nem utolsósorban csapatban gondolkodnak.
Nagy József, a Dometic Zrt. fejlesztési
vezérigazgatója foglalta össze a következőkben a társaság tevékenységét, innovációs megoldásait. Az 1922-ben alapított
cég elsősorban az utazás során használt
hűtőtechnikai felszerelésekre építette fel
a vállalkozás profilját. Az abszorpciós hűtőgépgyártás ötvenedik születésnapján,
2013-ban új telephelyre költözött, immár
földrajzilag is messzebb az egykori Lehel
Hűtőgépgyártól. A jelenleg 278 alkalmazottal működő vállalat termékeinek legnagyobb hányadát ma is az abszorpciós
készülékek teszik ki, de nyitottak az autóipar irányába is. Legnagyobb részben Európába és a Közel-Keletre értékesítenek.
Fejlesztések során a megbízhatóságra és az
egyszerű használatra törekednek a magas
minőségi dizájn mellett.

sajnos az egy meg egy nem mindig kettő.
A politikához nagyon sok mindent tesz
hozzá a Jászság gazdasága, hiszen szavukat, javaslataikat mindig figyelembe
veszik. Az ő javaslatuk is volt Jászberénynek az M3-as úthoz való csatlakoztatása,
amelyről már tárgyaltak a miniszterrel –
jelentette be a képviselő. Végezetül gratulált a Főnix díj létrehozásához és az idei
kitüntetetthez.
Ebéd után dr. Dobák Miklós, a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi intézetének professzora nyitotta
a prezentációkat, aki habitusához illeszkedve Agilis szervezetek – Fashion of fit?
címmel osztott meg érdekes felvetéseket
a hallgatósággal. Bevezetőjében az agilitás fogalmát tisztázta. Kifejtette, hogy
termék, technika és szolgáltatás szintjén
is beszélhetünk agilitásról, ahogyan szervezet, mint entitás és szervezeten belüli
célok szintjén is. A továbbiakban a világhírűvé vált magyar Nanushka divatmárka példáján át illusztrálta az agilitás
gyakorlati struktúráját és szükségességét.
Ahhoz, hogy egy vállalkozás valóban agilis tudjon lenni kulcskérdés a stratégia, a
struktúra és a folyamatok összhangja. A
digitalizáció, a teljesítménymérések alkal-

mazása és a HR kérdések tisztázása. A vevőt, beszállítót, finanszírozót, tanácsadókat, sőt még a versenytársakat is stratégiai
partnernek kell tekinteni.
Dr. Balog Ádám, az MKB Bank Zrt.
elnök vezérigazgatója állította össze a
következő prezentációt, amelyet Koczka
Dániel, a bank IT vezetője adott elő. Ismertette a bank előző és új vállalatvezetési stratégiáját a hibákkal és előnyökkel.
Végig vezette a hallgatóságot a változáshoz vezető úton, amely sok félelemmel és
bizonytalansággal volt tele, de az eredmények magukért beszélnek. Az innovációt
értékké tették, újra meghatározták a feladatokat, agilis HR folyamatokat részesítettek előnyben, és világos víziót építettek
fel a jövőképre vetítve. A vezetői és munkatársi szinteken egyaránt fejlesztettek:
előtérbe helyezték a kommunikációt,
lecserélték az informatikai alaprendszert.
2018-ban az MKB lett Magyarország
FinTech Bankja.
Az MKB is alkalmaz olyan startup
cégeket, mint a következő előadó, Fodor
Papp Gábor ügyvezető vállalkozása. Az
általa vezetett Family Finances egy igazán
modern és innovatív fiatal vállalkozás.
Prezentációjában a cég és egy bank sikeres
együttműködési stratégiáját ismertette.
Hangsúlyozta, hogy a siker titka a megfelelő partnerek megtalálásában, és a kiegészítő kompetenciákban rejlik. A Family
Finances fiatal csapata képes rugalmasan,
agilisan, innovatívan kezelni a nagyvállalatok számára nehézkes kérdéseket, ezért
megéri egyes feladatokra startup cégeket
alkalmazni – fejtette ki az előadó.
Konkoly Szabolcs, a Konkoly Electro
kft. ügyvezető igazgatója ugyancsak a cégén keresztül mutatta be a fejlődés útját.
A 2000-ben alapított vállalat dinamikusan fejlődik, amelyhez a kulcs mindig az
agilis szemléletmód volt. Az alkalmazott
technológiák innovatívak, ahol lehet
robotizáltak. Előtérbe helyezik a rendszerben és csapatban való gondolkodást,
a szakmai oktatást, a személyiségfejlesztő
tréningeket. A működési folyamatokat
folyamatosan feltárják és dokumentálják,
javítják a kommunikációt. Cél a munkában töltött idő helyett az értékes végtermék előállítására helyezni a hangsúlyt.
Dr. Rédei István elnök-vezérigazgató a CO-OP Star Zrt. működésében
mutatta be a növekedés – innováció,
dinamikus szervezet alapstruktúráját. A
huszadik születésnapját ünneplő cégcsoport alapértékei az emberközpontúság
és a társadalmi felelősség. Folyamatosan
fejlesztik a csapatban való gondolkodást
és a munkahelyi kultúrát. Innovációt vezettek be a finanszírozás a digitalizáció terén, megújították a boltokat. A stratégiát
rendszeresen felülvizsgálják. Céljuk, hogy
működésükkel hozzájáruljanak a vevők,
a partnerek és a munkatársak életminőségének javításához. A CO-OP Star Európában egyike azon 470 vállalkozásnak,
amely növelni tudta a saját értékét.
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A Jászság Közösségfejlesztési Stratégiája (2018-2027) című projektet dr.
Balla Gergely, a Nordic Consulting kft.
ügyvezető igazgatója ismertette. A bemutatott dokumentum célja egy olyan
fejlesztési stratégia megalkotása, amely
kiaknázhatóvá teszi a térség gazdasági
potenciálját a helyi erősségek kamatoztatásán keresztül, illetve megoldásokat
nyújt a térség problémáira, ezekkel javítva a Jászságban élők életminőségét. Az
előadó ismertette a munkafolyamatot
és módszertant, amelynek eredményeit
kivetítve láthattuk. A Jászság legégetőbb
kérdései a szakképzett munkaerőhiány,
a hátrányos helyzetűek és inaktívak nehézkes munkaerőpiaci integrációja, a
térségi szintű területfejlesztési mechanizmus és koordináció hiánya, valamint
a térségi egészségügy túlterheltsége. A
stratégia jövőképe a kimagasló életminőséggel rendelkező Jászság, amelyben
a versenyképes gazdaság a lakosságot
képes megtartani, a térség határain túlmutató vonzerő a jelenleg tapasztalható
elöregedés, elvándorlás mérséklődésével,
majd megszűnésével jár.
Szabó Tamás, Jászberény polgármestere reflektált a fenti előadásra fórumzáró
előadóként a Kisvárosok a versenyképes
Magyarországért című prezentációjában.
A fenti stratégia megvalósításához elsősorban forrásokat kell találni hazai és uniós
szinteken. A támogatásokba mindenképp
szeretnék bevinni a térségi szemléletet. A
Modern városok kormányprogram már
működik és most indult a Magyar Falu
program. Mindezeknek jövője van, amelyek mellett nekünk, Jászberénynek és a
Jászságnak is meg kell találni a helyünket.
A program beavatkozási területei egyik
részről a lakosság megtartásáért, másrészről a település versenyképessége érdekében tett intézkedések. A fenti előadásban
említett gondokra megoldási javaslatokat
nyújt a program. Jászberény tekintetében
például a belterületi vízrendezés, vagy a
szükséges közműfejlesztések elvégzése,
illetve az önellátás/ fenntartás érdekében
megújuló energia hasznosítását célzó beruházások megvalósítása. A szociális és
egészségügyi szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése szintén sarkalatos
pontja az új kisvárosi kormányprogramnak, csakúgy, mint az oktatási, nevelési
intézményrendszer megújítása. A járási
közigazgatási infrastruktúra fejlesztésére
ugyancsak szükségünk van. A kulturális,
sport- és szabadidős tevékenységekhez is
nyújt támogatást a projekt. A településképi szempontból fontos infrastrukturális beruházások támogatására szintén
lesz lehetőség. Mindezek mellett cél a
gazdasági szerep erősítése, ipari parkok,
ipari területek, valamint a turizmus, és a
vendéglátás fejlesztése. A lakhatási feltételek javítása, a közösségi közlekedés megújítása, a helyi termelők piacra jutásának
támogatása szintén eleme a programtervezetnek, amely 2020-2030 között valósulhat meg.
Az előzetes tervekhez képest kissé elhúzódó tanácskozás zárszavát dr. Rédei
István fogalmazta meg röviden és tömören, amely így hangzott: „Köszönöm!”

5. oldal

6. oldal

Önkormányzat
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Napirenden a város közbiztonsága
 folytatás az 1. oldalról
Összességében 401 bűncselekmény
történt az elmúlt év során a városban,
amely az előző évhez viszonyítva 23,5
százalékos csökkentést jelent. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számában hasonló módon
csökkenés mutatkozik. Az elmúlt kilenc év legalacsonyabb értékeit mutatja
a százezer lakosra viszonyított bűncselekmények száma. A testi sértések száma ugyancsak csökkent, csakúgy mint
a garázdaság, amelynek mutatói egyharmad részt kevesebbet mutatnak az
előző évhez képest. A közterületi rongálások száma fele a tavalyinak. Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény
tekintetében látszik egy nagyobb mértékű emelkedés, hét eset volt. A lopások száma felére, a lakásbetörések száma 47-ről 34-re csökkent. A nyomozás
eredményességi adatok nagymértékben
emelkedtek, majdnem elérték a hetven
százalékos arányszámot. Több területen száz százalékos mutatókat prezentáltak, de valamennyi bűncselekmény
típus nyomozati eredménye országos
szinten is jónak mondható.
A közlekedésbiztonsági helyzet
pozitív irányba változott, halálos balesetet nem regisztráltak Jászberény területén. A 29 baleset súlyossági foka is
erősen csökkent. A közterületi jelenlét
szinten tartása megtörtént, amelyhez
hozzájárul a túl-szolgálatnak az önkormányzat általi finanszírozása. A 24 órás
szolgálati munkához jelentős segítséget
nyújtanak a közterület-felügyelet és a
mezőőri szolgálat munkatársai. Sajnos
a polgárőrséggel nem alakult ki jó kapcsolat, bár igyekeznek bevonni őket is a
munkába – fejtette ki a kapitány.
A beszámoló utolsó része a szabálysértési ügyekről szólt, amelyek száma
növekedést mutat. A rendőrség jelentős
erőket fordít a megelőzésre különböző
programjai keretében. A kábítószer prevencióra a jászsági önkormányzatokkal
együttműködve külön hangsúlyt fektetnek. A baleset-megelőzéshez kapcsolódik az úgynevezett finn módszer
alkalmazása, amelyet jelentős számban
végeznek Jászság-szerte. Sajnos sok ittas
vezetővel találkoznak. A 2019-es célok
nem térnek el az előző évben megfogalmazottaktól, amelyek teljesítésére megvan a reális esély – fogalmazott dr. Tóth
Péter, majd megköszönte az önkormányzat együttműködő támogatását,
amire a jövőben is számít a rendőrség.
A hozzászólásokra válaszolva a rendőrkapitány elmondta, annyi rendőr van,
amennyi kell. Az illegális migrációval
kapcsolatban kifejtette, voltak idők,
amikor berényi rendőrök is teljesítettek
szolgálatot, de mára ez az idő elmúlt.
Most a biztonságot a főutak mellett kell
garantálniuk. A Jászság migráció szempontjából nem fertőzött terület, és azon
dolgoznak, elsősorban a 31-es út mentén, hogy ne is legyen az. Forgalombiztonság terén folyamatos intézkedéseket
tesznek a szabálysértők kiszűrésére, fő
feladatként kezelik a gyalogos balesetek megelőzését. Hozzátette, a forgalomszervezés nem rendőri feladat, de a
rendőrség hatóságként részt vesz a problémák kezelésében. Harmadik országból
itt tartózkodó emberek nem jelentenek
problémát a rendőrség számára.
Több kérdést Szitár Ferenc ezredes válaszolt meg. Ismertette a főkapitányság álláspontját, amely szerint, a
rendszersített állománytáblát figyelembe
véve valamennyi beosztási hely fel van
töltve a rendőri feladatok elvégzéséhez
szükséges létszámmal. Kerékpárosokról
szólva elmondta, hogy elkeserítő a kép.
A kerékpározó gyermekek járművei

mintegy ötven százalékban nem felelnek
meg a biztonságos közlekedés szabályainak, amit ellenőrizniük kell a rendőröknek. A másik téma a befolyásoltság, ahol
van ugyan egyfajta tolerancia az ittasság
szempontjából, de rendkívül veszélyes
ittasan biciklizni. A rendőr mindig differenciál – tette hozzá a főkapitány-helyettes. A polgármester megköszönte a
rendőrség munkáját, majd a beszámolót
14 igennel elfogadta a testület, ahogy a
Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak
2018. évi időarányos megvalósulásáról
szóló beszámolót is.
A Folklór Kulturális Közalapítvány, a Hamza Múzeum és Jász Galéria
Közalapítvány, és a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásáról ugyancsak ezen az ülésen
fogadták el a beszámolókat. A három
közalapítvány kiváló munkáját Nagy
András értékelte elismerő szavakkal.
Beruházások. A 2018-ban megvalósult önkormányzati beruházásokról
szóló beszámoló kapcsán Hegyi István
irodavezető kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Central Europe pályázatot kilenc szervezet nyerte el. A pályázat az önkormányzat költségvetéséből
kerül kifizetésre, mivel az önkormányzat viszi a konzorciumi szintű projekt
menedzsmentet és a kommunikáció
lead partnerségét. A projekt a kreatív
kulturális ipar kiépítését szolgálja. Többek között a Malom-projekten belül
egy szatócsbolt kialakítását is tartalmazza a projekt. Szabó Tamás bővebben tájékoztatott a volt Pannónia disco helyén
kialakítandó új ifjúsági térről, amely
szintén egy nyertes pályázat része.
Előterjesztések. Módosították a
képviselők a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatait, majd a 2018. évi zárszámadást fogadták el. A testület elfogadta
az előterjesztést és a polgármester beszámolóját a 2018. évi belső ellenőrzési
tevékenységről is.
A következőkben a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló tájékoztatót fogadták el nagy Beatrixtől, a központ vezetőjétől, illetve dr.
Pap Magdolna Humán irodavezetőtől. A
polgármester előterjesztése volt a következő a testület 2019. évi munkatervének
módosításáról, amit elfogadtak.
Két iskolai témáról is döntött a testület. A Szolnoki Műszaki Szakképzési
Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és szakközépiskolájának átszervezésével kapcsolatos önkormányzati
vélemények kialakításáról, majd elfogadták Faragó Sándor intézményvezetői pályázatát a Bercsényi Miklós Álta-

lános Iskola élére.
A jászberényi VI. számú fogorvosi
körzetben dr. Nagy Nóra egyéni vállalkozó fogszakorvos július 1-től átveszi
Csák Józsefné Dr. Kiss Margit Mária
praxisát. A fogorvosi feladat-ellátási
szerződések módosításáról is döntöttek. Az önkormányzat meghatározott
összegű támogatást nyújt a fogorvosi
szolgálatok részére azzal a módosítással,
hogy 2019. június hó 1. napjától kezdődően a sürgősségi ellátásra szombatonként, délelőtt 9-12 óráig kerül sor.
A háziorvosi körzet helyettesítésében történő ellátás változás miatt kellett
dönteni a következő előterjesztésben.
Dr. Kutas Csaba egyéni vállalkozó háziorvos decemberben jelezte, hogy egészségi állapota miatt a körzet ellátását május végéig tudja biztosítani, szándékában
áll praxisjogát értékesíteni. Az önkormányzat hozzájárult, hogy a jászberényi
V. számú háziorvosi körzetben június hó
1. napjától a praxis végleges betöltéséig,
de legfeljebb 2019. november hó 30.
napjáig terjedő határozott időre dr. Takács Tamás – mint az UNI-MED 2000
Egészségügyi és Kozmetikai Szolgáltató
Betéti Társaság képviselője – háziorvos,
állandó helyettesként személyesen lássa
el a háziorvosi feladatokat.
Ferencvári Csaba előterjesztésében
megszavazták a Tehetség 2000-re alapítvány támogatását, amely a Lehel
Vezér Gimnázium kezdeményezését segíti kétszázezer forint összegben. Nagy
András bizottsági elnök is alapítványok
támogatására tett javaslatot. A bizottsági ülésen mintegy 15 millió forintot
osztottak el a pályázók között. (A testület át nem ruházható jogosultságai miatt került a plénum elé az előterjesztés,
amelyről későbbi számunkban részletesen beszámolunk – a szerk.).
A Nemzeti Ovi-Sport programban
való részvétel céljából pályázat benyújtására, valamint saját erő biztosítására,
illetve az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Sün Sámuel Óvoda fejlesztését
célzó – pályázat benyújtására, valamint
kapcsolódó saját erő biztosítására a
polgármester nyújtott be előterjesztést
amelyeket elfogadtak.
2016 óta van jelen a város közgondolkodásában a Malom-projekt, mint a
város legnagyobb TOP-os beruházása.
Most a Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben
című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosításáról döntött a testület.
Ellenzéki képviselők részéről módosító
előterjesztés került benyújtásra, amelynek lényege, hogy a testület további
többletforrást ne biztosítson. Gedei
képviselő kifejtette, figyelmeztetésként
nyújtották be a módosító indítványt,

mert nem látja a nagy költségvetésű
projekt valódi szükségességét. Balogh
Béla hasonlóképp vélekedett a beruházásról. Szerinte túl magasak a költségek
és nincs átgondolva a hasznosítás. Szabó
Tamás cáfolta a megállapítást, miszerint
a funkciók kidolgozatlanok. Kiemelte,
előbb létezett a kulturális koncepció,
mint maga az ingatlancsere. A módosító
javaslatot nem, a határozati javaslatot tíz
igennel elfogadták a városatyák.
A polgármester előterjesztést nyújtott be a költségvetési előirányzatok
átcsoportosítására, fedezet biztosítására. A képviselő-testület határozatában
döntött - többek között – a „Szatmári lakópark” bővítése során kialakított
építési telkek közművesítése kapcsán
aszfaltburkolat kiépítéséhez nyújtandó 21.400.000.-Ft támogatásról. A
kérelmezők (Szatmári Zoltán egyéni
vállalkozó, Nyitó Róbert egyéni vállalkozó, Szabó Imre egyéni vállalkozó)
kérelmükben a 2019. évi és 2020. évi
költségvetés terhére kérték az aszfaltozás költségének megfelelő összegű
(64.120.000.-Ft) támogatás megítélését. A kérelmezők jelezték, hogy az
aszfaltozás megvalósulását követően a
teljes ingatlanterület mellett az utat,
a víz-gerincvezetéket, a szennyvíz-gerincvezetéket és a csapadékvíz-gerincvezetéket is térítésmentesen átadják az
önkormányzat tulajdonába. Az ellenzék ide is benyújtott egy módosító indítványt, amely szerint a támogatottak
ajánljanak fel építési telkeket a város
részére. A módosító javaslatot nem, az
előterjesztést elfogadta a testület.
Előterjesztést a jászberényi 9305
hrsz.-ú ingatlan (Monostori út) részterületének értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására elfogadta a testület.
Előterjesztés ideiglenes parkolók
bérleti díjához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására volt a következő téma,
amelyről döntöttek. A belvárosban elkezdődött fejlesztések során - átmenetileg, az építési munkálatok idejéig – a

fejlesztéssel érintett területeken a korábban igénybe vehető parkolóhelyek
megszűnnek. Ezek pótlására ideiglenes
parkolóhelyek kialakítása indokolt.
Szükséges minimum 1500 m2 idegen,
nem önkormányzati tulajdonban lévő
területek bérbe vétele ideiglenes parkolók kialakítására. Az előzetes piackutatás alapján a területek tulajdonosai
400,- Ft/m2/hó +áfa bérleti díj ellenében hajlandók a területeket bérbe adni
ideiglenes parkolók céljára. A 2019. évi
költségvetést érintő parkolók bérleti díj
igénye kerekítve bruttó 6.100.000,- Ft.
Szabó Tamás nyújtott be előterjesztést a költségvetési irányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására. Az
elfogadott költségvetési rendeletben év
elején egyes költségvetési igények nem,
vagy csak részben kerültek tervezésre,
illetve a költségvetési rendelet megalkotását követően korábban előre nem
látható jogos igények is megjelentek. A
módosítás támogatási összege: 23 millió 700 ezer forint.
Újabb polémiát idézett elő a J.V.V.
Nonprofit Zrt. által a Lehel Strand és
Uszodában végrehajtott fejlesztésekkel
létrehozott tárgyi eszközök megvétele
és fedezet biztosítása.. Az előterjesztés
szerint a képviselő-testület az államháztartásról szóló törvényen alapuló
hatáskörében eljárva a JVV Nzrt által
saját forrásból a Lehel strand és uszoda
területén megvalósított fejlesztéseket
(légtechnikai- és párátlanító rendszer
és kiépítése, gépház pihenő rész és dolgozói szociális blokk) 26.987.684.-Ft
+ Áfa, összesen 34.274.359.-Ft ös�szegben megvásárolja és ezt az összeget
négy ütemben megtéríti. Két módosító javaslat érkezett az előterjesztéshez
Balogh illetve Gedei képviselőktől az
ütemezésre vonatkozólag. A módosító
javaslatokat nem fogadta el a testület.
A képviselők döntöttek arról, hogy
a Déryné utca, illetve a Fürdő utca mögötti terület fejlesztése kapcsán indokolttá vált, hogy a Fürdő utca 2. szám
alatti társasházi ingatlan egy része a
jelenlegi igénybevételnek megfelelően
– az önkormányzat által épített járda
használatának tekintetében – közterületi funkcióval rendelkezzen, és a rendeltetésének megfelelő célra korlátozás
nélkül használható legyen. A következő
előterjesztés jászfelsőszentgyörgyi ingatlan önkormányzati bérlakás funkciójának megszüntetéséről szólt.
Utolsó előterjesztésként Balogh
Béla, Bobák Zsolt, Budai Lóránt, dr.
Gedei József képviselők előterjesztését
tárgyalták, amely „Jászberény egészségügyért” felsőoktatási ösztöndíj alapításáról és a támogatás szabályainak rendeletben történő elfogadásáról szólt. A
testület végül módosítás formájában
elfogadta az előterjesztést és további
kidolgozásra javasolta. Az átdolgozott
előterjesztés egy későbbi ülés alkalmával kerül majd a testület elé újra.
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Új befizetési lehetőség
a Vízműveknél
A Jászság ivóvíz szolgáltatója,

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
új díjbefizetési lehetőséget biztosít ügyfeleinek.

Természetesen a korábbi fizetési lehetőségek mindegyike – postai
sárga csekkes befizetés, egyedi átutalás vagy csoportos beszedési
megbízás, online bankkártyás befizetés, díjnetes befizetés –,
továbbra is él, az ügyfelek bármelyiket választhatják!
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szolgáltatásaival, vagy
a befizetéssel kapcsolatos kérdésekkel az ingyenesen hívható
Call-Center központjukhoz lehet fordulni, melynek a száma:

06-80/205-157

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

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

2019. május 29-én, 15 órakor tartandó

„EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT”
program, májusi rendezvényére.

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

7. oldal

Figyelem!

Köszöntés

indul Jászberényben, a Palotásy
János Zeneiskola, a Csángó Fesztivál
Alapítvány és a Cimbaliband zenekar
szervezésében.

Bujdosóné Benke Esztert,

Népzeneoktatás

Köszöntöm
feleségemet

házasságkötésünk
60. évfordulóján.
További jó egészséget és sok
boldogságot kívánok, elhunyt gyermekeink helyett is.
Férje Bujdosó József és két unokája.

Mostantól már az országos lefedettségű fizetési ponton is
rendezhető a vízdíj. A díjfizetés egyszerűen, kényelmesen és
gyorsan, akár egy perc alatt elvégezhető. A bankkártyás tranzakció
nem átutalásnak, hanem kártyás fizetésnek számít, így plusz költség
nem jelentkezik a befizetésnél.

Keressék a „Fizetési pont” matricákkal ellátott üzleteket,
ahol lehetőség van a vízdíj kiegyenlítésére is:

www.jku.hu

Választható hangszerek:
népi hegedű, brácsa, nagybőgő és
népi ének.
Várjuk kezdők és alapfokú hangszeres
tudással (klasszikus hegedű, brácsa,
bőgő) rendelkezők jelentkezését is!
Tanár: Solymosi Máté (Cimbaliband)
Mentor: Unger Balázs (Cimbaliband)

2019. június 3-án, hétfőn 13-18 óráig
felvételi meghallgatást tartunk
a Palotásy János Zeneiskolában.
Cím: Jászberény, Bercsényi út 40.
Előzetes jelentkezés
az alábbi elérhetőségeken:
Telefon/Fax: +36-57/412-238,
Mobil: +36-20/411-2178
E-mail: jaszberenyizeneiskola@gmail.com

u
Termelői méz
y.h
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

re en

b
z
s
a Méhészet
Csomor jCsaládi
z
Jászberény,
e Sólyom u. 13.
m
.
06-30/483-07-90

w
A hétwminden napján délutánonként
w is várjuk vásárlóinkat!
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Az iszlám és a bevándorlás megítélése

Az előadókat; dr. Rostoványi Zsolt
professzor iszlám szakértőt, dr. Novák
István teológust, Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértőt, illetve a rendezvény védnökeit; Szabó Tamás polgármestert és Gulyásné Túróczi Margit ny.
főigazgatót Szentesi Zöldi László újságíró
köszöntötte a moderátor szerepében.
A város nevében Szabó Tamás üdvözölte a megjelenteket, majd néhány
gondolat erejéig előrevetítette az informatívnak ígérkező fórum témáit,
amely során tudományos, vallási és biztonságpolitikai szempontból kapunk

Leginkább tőlük hangoznak el ilyen általánosítások mint: „az iszlám a háború vallása”, „az erőszak az iszlám része”
vagy „iszlám terrorizmus”.
Ezek hamis kijelentések, mert az
iszlám nem egy homogén csoportot
átfogó fogalom. Ahogyan a keresztényeket sem lehet egy kalap alá venni,
az iszlámnak is különböző interpretációi vannak. A 49 országban jelen
lévő muszlim népesség különböző
nemzetiségi, kulturális, civilizációs
örökséggel rendelkezik. A közös pont
a Koránban és a kapcsolódó vallási
könyveikben található meg, azonban
ezeknek is különböző interpretációi
léteznek. A valódi hívő muszlim elutasítja az erőszak minden formáját.
Az iszlám olyan eszméket fogalmaz
meg amely az ideális társadalom alapjait jelenti: Minden hatalom Allahé, a
közösség, az etika, a moralitás kiemelt
szerepe, a társadalmi igazságosság, a
jóra való törekvés, a hagyományok
tisztelete, a rossz elítélése.

rálátást az iszlámra. Emlékeztetett, 170
éve foglalta vissza a magyar honvédség
a Budai várat a töröktől, akik annak
idején a legenda szerint szinte harc nélkül, lopakodva szállták meg Magyarország legfontosabb stratégiai pontját.
Gulyásné Túróczi Margit bevezetőjében felvázolta, a kétmilliárdot
számláló kereszténység mellett a közel
azonos lélekszámú, mintegy 1,8 milliárdos muszlim vallás a világ második
legjelentősebb monoteista istenhite.
Ezért fontos megismernünk, megértenünk az iszlámot. Legnagyobb kihívás
kiválasztani a hiteles információkat a
ránk zúduló hírekből, áltudományos és
tudományos adatokból. A mai fórum
résztvevőinek tudására nyugodtan hagyatkozhatunk – ajánlotta figyelembe
az előadásokat az igazgató asszony.
Rostoványi Zsolt Az iszlám mint
kihívás cím köré építette fel előadását. Elmondta, hogy az iszlám, mint
veszélyforrás közel másfél évtizede van
jelen az európai közgondolkodásban.
Sokan azonosítják tévesen az iszlámot a
terrorizmussal, és ugyancsak hamis információik vannak a dzsihádról, mint
fogalomról. A 2015-ös menekültválság óta a fenti félelmek új lendületet
kaptak, Európa fenyegetettsége különös hangsúllyal bír. Sokak véleménye
szerint Európa máris háborúban áll.

A továbbiakban a professzor tisztázta a dzsihád – amely sokkal inkább belső
lelki harcot jelent, mint valódi küzdelmet –, és a saria, a muszlim törvénykezés fogalmait. Elmondta, kifelé irányuló
harcos dzsihád csakis védekezés formájában képzelhető el, a saria jogrendszere
pedig jobbára családjogi kérdésekben ad
viselkedési irányelveket.
Az iszlám földrajzi elhelyezkedéséről, a muszlimok népességváltozásáról
szólva szintén számos információt osztott meg a professzor. Elmondta, hogy
a muszlim népesség dinamikus növekedésének köszönhetően 2060-ra valószínűleg az iszlám hitűek száma eléri
a keresztényekét. Legnagyobb számban
Indonéziában és Pakisztánban élnek
muszlimok, a Közel-kelet arab lakossága csupán a húsz százalékát teszi ki a
közösségüknek. Az Európai Unióban
jelenleg körülbelül 25 millió muzulmán él, legtöbben Franciaországban és
Németországban. A Balkánon mintegy
nyolc és félmillió muszlim van.
Az iszlám és a kereszténység a II.
Vatikáni Zsinat óta a párbeszédre, a
kölcsönös megértésre törekszik előtérbe helyezve a szélsőségek kiszorítását,
a terrorizmus elítélését, a törésvonalak
megszüntetését.
Dr. Novák István atya szintén a párbeszéd megkerülhetetlenségét emelte

Az iszlám és a keresztény Európa kapcsolatáról, különbségekről és hasonlóságokról, az együttélés lehetséges
formáiról értekeztek az „Ismerd meg
a körülötted élő világot!” című fórumon a téma neves szakértői kedden
délután a Déryné Rendezvényházban
tartott polgári összejövetelen.
munkatársunktól

Szigeti Zita rúdtáncbajnok
Május 18-19. napján került megrendezésre Budapesten
130 indulóval a Rúdsport Magyar Bajnokság, az IPSF
(Nemzetközi Rúdsport Szövetség) szabályai szerint.
Az országos bajnokságon Szigeti Zita jászberényi versenyző Artistic Felnőtt Női Egyéni Profi kategóriában az igen
erős mezőnyben aranyérmet szerzett.
Zita végzett színházi táncos , jelenleg a Fővárosi Nagycirkusz tánckarának tagja. Emellett öt éve rúdtáncol, két
éve ugyanezen versenyen amatőr női egyéni kategóriában 8.
helyezett lett. Edzője: Rózsa Csilla balettművész, az Artpole
Stúdió Budapest szakmai vezetője és tulajdonosa.

ki előadásában. Hangsúlyozta a vallások története paradigmaváltások sora.
A zsidó vallástörténetben a szemet
szemért politikájában Jézus szeretetre épülő, a megbocsátást hangsúlyozó
elvei jelentettek paradigmaváltást. Az
I. Jeruzsálemi Zsinat szemléletváltása
hozta el a keresztények számára a legalitást, majd ennek hozományaként lett a
kereszténység Európában államvallássá.
A Rostoványi professzor által említett
1962-es II. Vatikáni Zsinat tartóoszlopa a párbeszéd volt, amely szintén
szemléletváltást hozott a nagy monoteista vallási csoportok között. II. János Pál pápa szakadatlanul törekedett a
kommunikációra mind a világvallások
képviselői, mind a protestáns vezetők
között. Megszületett az a jelentős tézis,
amely kimondja, létezhet egyházon kívüli üdvösség is, mert az Isten az embert üdvösségre teremtette. A paradigmaváltások kiteljesedése Ferenc pápa
munkássága, aki azt vallja, keresztényi
kötelesség segíteni a rászorulókon bárhonnan jönnek, bármiben hisznek.
Novák atya előadásának további
részében a szekularizmus társadalompolitikai hatásait vette górcső alá. A vallás
államtól való elválasztása során valami
kiveszett a társadalomból, és helyére a
pénz, a hírnév, a hatalom lépett. Ezek
a valláspótlékok léptek az Isten helyén
maradt légüres térbe amely helyeket nagyon könnyen ki tudják tölteni a más
vallásból érkezők is. Ijesztő a nyugati országok templombezárási gyakorlata, az
emberek teljes identitásvesztése. A jövő
záloga a vallások közötti párbeszéd, a világbéke a vallások közötti megbékélésen
és az identitás megtartásán múlik – ös�szegezte előadását dr. Novák István.
Georg Spöttle biztonságpolitikai
szakértő Németországban rendőrként,
terrorelhárítóként szerzett tapasztalatai
alapján egy más szögből világított rá a
muszlim társadalomra. Előadását történeti bevezetővel nyitotta, amely során
elmesélte hogyan hívták be az első bevándorlókat a németek a háború utáni
újjáépítéshez, illetve a gyárak szalagjai
mellé. A leginkább török vendégmunkások mára az ötödik generációban
élnek a német városokban körülbelül
nyolcmilliós létszámban. Később hozzájuk csatlakoztak a Magreb-országok

bevándorlói, illetve pakisztániak, szírek, libanoniak. Sajnos a gyökértelen,
munkát nem kapó migránsok egyre
inkább a bűnözést választották megélhetésként. A kilencvenes évektől kialakultak különböző bűnözői struktúrák
mint az úgynevezett Libanoni klán
maffiacsoportja, majd a marokkói bűnszervezet luxusautók lopására szakosodott tagjai, a vietnámi cigicsempészek,
a nyugat-afrikai drogárusok szervezete. Ezek a bevándorlók felismerték és
kihasználták az állam és a rendőrség
gyengeségét, a liberális társadalmat.
A legutóbbi statisztikák szerint hétszázezer bűncselekmény róható fel a
bevándorló hátterűek rovására. 2017ről 2018-ra 42 százalékkal nőtt a bűnelkövetések száma. Legnagyobb probléma, hogy a migránsok nem akarnak
beilleszkedni, de nincs is igazán szükségük rá, hiszen városrészeikben saját
nyelvükön nagyon jól elboldogulnak.
Már az iskolákban, ahol gyakran több

a bevándorló gyermek, mint a német,
kicsírázik a szalafista, iszlamista gondolat. Az arab országok támogatásával
rengeteg mecset épül, illetve jön létre
lakásokban, ahol radikális imámok hirdetik gondolataikat.
Jelenleg a német lakosság 22.3
százaléka migráns hátterű. Előreláthatólag 2039-re elérik az egyenlő arányt
a németekkel. Frankfurtban az újszülöttek 76 százaléka, Berlinben a fele
bevándorló szülők gyermeke. A német
születési ráta 0,9, míg a bevándorlóké
három felett van. Georg Spöttle szerint
a bevándorlóknak haza kellene térniük
saját országaikba, illetve nem szabad
beengedni őket Európába.
Németország segélyekkel, liberalizmussal, önostorázással behívta a bevándorlókat és egy visszafordíthatatlan folyamatot idézett elő. Ne hagyjuk, hogy
Magyarország is erre a sorsra jusson,
ezért szavazzunk a Fidesz-re a vasárnapi
választáson! – ajánlotta Georg Spöttle.

Komjáthi Imre látogatása

Május 14-én, kedden délelőtt városunkba érkezett az MSZP-Párbeszéd
kampánybusza. A jármű utasai a
piacon gyűjtötték az aláírásokat, és
adtak tájékoztatást választási programjukról.
m. t.
A sajtónak Komjáthi Imre, az MSZP
alelnöke fejtette ki az MSZP- Párbeszéd összefogás közös céljait. Elmondta, hogy az elsődleges szempontjuk szerint Magyarország a hazánk, és Európa
az otthonunk, amit szeretnének ilyen
formában megőrizni. Európai szövetségeseikkel együtt megalkották a szociális
Európa programját, amely a legszélesebb rétegekhez szól.
Országjáró körútjuk során eddig
több mint ötezer kilométert tettek
meg, és mintegy nyolcvan település
lakóit igyekeztek meggyőzni programjukról. Tapasztalataik szerint valamen�nyi településen a legégetőbb kérdésként
a megélhetés merül fel mind a munka-

vállalók, mind a nyugdíjasok részéről.
A migráció szintén megkerülhetetlen kulcskérdés, de különbséget kell
tenni illegális és legális bevándorlás között. A migrációnak lehet határa, a szolidaritásnak viszont nem. A magyar határvédelmet magyar határőröknek kell
megoldani, viszont Európa segítségét el
kell fogadni, ahogy eddig is.
Programjuk alapja a 700-750 eurós
minimálbér, a körülbelül 300 eurós
nyugdíj elérése. Sarkalatos pontjuk a
családi pótlék emelése, az európai szintű egészségügyi szolgáltatás, a szociális
alapú uniós bérlakás program, valamint az európai diák és hallgatói ösztöndíj rendszer megvalósítása. – A magyar gazdák támogatásáért továbbra is
kiáll a magyar szocialista párt, de abból
nem engedünk, hogy valóban magyar
gazdák kapják a támogatást és ne műkörmösök – fogalmazott a politikus.
Azért küzdenek, hogy Jávor Benedek tagja legyen az Európai Parlamentnek – fejezte ki reményét végül
Komjáthi Imre.
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Bobák Zsolt politikai fóruma
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A rendezvény kezdetén Turóczi
György megkülönböztetett figyelemmel
köszöntötte Gy. Németh Erzsébetet, a
Fővárosi Közgyűlés DK-s képviselőjét,
Kovács László egykori EU biztost, volt
külügyminisztert és Szilágyi Györgyöt

melyből a város az utóbbi időben 4,7
milliárd forintot nyert. A képviselő úgy
véli nemcsak a fejlesztések miatt előnyös
az unióhoz tartozni, hanem legalább an�nyira fontos a testvérvárosi kapcsolatok
megtartása és erősítése is.
A bérunió kérdésköréről már Budai
Lóránt szólt, hangsúlyozta, hogy a Jobbiknak 2016 óta célja a bérek európai szinten
történő kiegyenlítése. A gondolatmenethez csatlakozott Bobák Zsolt képviselő,
szintén a bér kiegyenlítésről és a külföldi
munkavállalókról szólva. Példának Lengyelországot hozta fel, ahol rövid idő alatt

Dr. Gedei József a támogatásokkal
együtt párhuzamot vont a korrupcióval,
hiszen véleménye szerint az unió pénzét
a társadalom csak egy bizonyos rétege
élvezi. A képviselő szerint az unióban
rengeteg érték van, de hiába tagja Magyarország, ezek eddig nem fejlődtek ki
hazánkban. Mint mondta ennek oka a
„demokratikus deficit” ami a Fidesz miatt tapasztalható.
A helyi ellenzéki képviselők zömében
egyetértettek az elhangzottakkal, amit
országos szinten is megerősítettek a felszólalók. Elsőként Gy. Németh Erzsébet

megoldásként látják a multi adó bevezetését. A választások kapcsán hangsúlyozta: „igen is van tét, ha az ellenzék jobban
szerepel, mint a Fidesz, akkor nagy lépést
tettünk afelé, hogy 2022-ben az Orbánkormány mocskát eltakarítsuk.”
Kovács László egykori EU biztos a
közös összefogás fontosságának adott
hangot. Úgy véli az ország érdekeit szem
előtt tartva szükség van a pártok együttműködésére. Korábban igaz azt mondta
nem ül egy asztalhoz olyan párttal, ami
uniós zászlót éget, mivel ezzel egy értékrendszert tagad. Mára még is a Jobbikkal

van a választásnak, az egyik legfontosabb,
hogy a továbbiakban bent marad-e Magyarország az Unióban. További kérdés
a migráció, de legalább ennyire fontos
a korrupció megállítása és a bérunió
bevezetése is. Megfogalmazta nekik van
politikai programjuk. Többek között
példának említette a bevándorlók elleni
küzdelmet, melyet a Jobbik határőrséggel kívánna orvosolni. A munkaerőhiány megoldására a külföldön élő magyar
munkavállalók visszacsábítását látja, amit
magasabb bérekkel érhetnének el.
Az ellenzéki képviselők közül valamennyien annak is hangot adtak, hogy a
Fidesz túlzottan befolyásolja a médiában
megjelenő tartalmakat, így igyekeznek el-

a Jobbik országgyűlési képviselőjét. A
köszöntések sorát a helyi pártok képviselőivel folytatta elsőként Balogh Bélát
(MSZP), majd Budai Lóránt és Bobák
Zsolt jobbikos képviselőket, valamint dr.
Gedei József DK-s képviselőt üdvözölte.
A szót Balogh Bélának adta át, aki beszédében az unió gazdasági- és értékközösségéről beszélt. Kifejtette álláspontját
az uniós támogatásokkal kapcsolatban,

a nyugatra vándorló lengyel munkások
hiányát 2,5-3 millió ukrán dolgozóval pótolták. A külföldiekkel együtt növekedett
meg a bűncselekmények száma is, és mint
mondta városunkban is hasonló problémákra számíthatunk. – Nem jó irányba
haladunk, hogy ennyi ukrán munkás van
Jászberényben… sajnos a lengyel példa is
azt mutatja, hogy a tömeggel együtt jönnek a bűnözők is – mondta.

emelte ki az Európai Unióhoz való csatlakozás előnyeit. „Egyrészt ez egy gazdasági
közösség, értékközösség, és egy olyan közösség, amihez nekünk tartoznunk kell,
amiben ott kell maradnunk.” Beszédét
azzal folytatta, hogy a szociális Európát
szeretnék Magyarországra kiterjeszteni,
ebben gyökeredzik az az elképzelés, hogy
országunkban is legyen európai minimálbér és európai minimál nyugdíj. Erre

karöltve vett részt az eseményen, melynek az az oka, hogy a Jobbik összetétele
és politikai felfogása is megváltozott – fogalmazott Kovács László.
– Mi a párbeszédben hiszünk, abban
hiszünk, hogyha különböző is a véleményünk, akkor le kell ülni és beszélni
kell ezekről – ezt már Szilágyi György a
Jobbik országgyűlési képviselője mondta.
Beszédét azzal folytatta, hogy igen is tétje

lehetetleníteni az ellenzéki pártokat. Éppen ezért van szükség a közös összefogásra, lakossági fórumok szervezésére, hogy
nézeteiket megismertetve az egyensúly és
a demokrácia a választásokat követően is
fenn tudjon maradni.
A tartalmas lakossági fórum után
a sorokban ülők kaptak lehetőséget a
felszólalásra, bár a kérdezés jogával igen
kevesen éltek.

Május 16-án, csütörtökön a Városi
Könyvtár kamaratermében Bobák
Zsolt jobbikos képviselő tartott lakossági fórumot fókuszba állítva az
európai parlamenti választások kérdéskörét. Az eseményen a Demokratikus Koalíció és az MSZP helyi, illetve
országos képviselői is jelen voltak.
m. t.

10. oldal
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A szülőföld szeretete képekben
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Karib-tengeri körutazás
A Karibi térség az egyik legfelkapottabb hely az álomnyaralásokat illetően, amivel a rutinos utazók biztosan
szemezgettek már. Demény István
fotográfusnak valóra vált az álomutazás és a Costa Deliziosa nevű hajóval
beutazta a Karib-tenger népszerű helyeit, ahova a május 14-i Bakancslista
előadáson minket is elkalauzolt.
Szabó Lilla

Messziszálló gondolatom címmel
nyílt meg ünnepélyes keretek között
a Jász Alkotók Körének hetvenkettedik kiállítása május 13-án, a jászkiséri Művelődési Ház galériájában.
Kazsimér Nóra
A jászok szeretett tájait és
természetközeli élményeit megörökítő
tárlat iránt érdeklődőket Balogh György,
a Művelődési Ház vezetője üdvözölte.
Az igazgató örömét fejezte ki a jubileumi alkalommal kapcsolatban, hiszen
a 2000-ben megrendezett jászkiséri kiállításkor is a település adott otthont a
Jász Világtalálkozó eseményének.
A Rácz Aladár Zeneiskola kamaraegyüttesének fennkölt zenedarabjai
után a köszöntő gondolatokat Lukácsi
György polgármester fűzte tovább. „Egy
szó van, amire a megnyitót ráépíthetném, ez pedig az összefogás. Maga az
összefogás az, amelynek köszönhetően
a JAK is megalakult. Olyan művészemberek fogtak össze, akik itt a Jászságban
szeretnének maradandót alkotni, a jász
emberek életét szeretnék megörökíteni.” Beszédében felidézte a legutóbbi
karcagi jászkun főkapitány választást,
a nemrég lezajlott jász bál pillanatait,
és a kapuit hamarosan megnyitó világtalálkozóra gondolva hozzátette, ez a
huszonöt-harminc év mind az összefogás, a múlt tisztelete, a jövőbe vetett hit
eredménye. Kiemelte a művésztársaság
helyi születésű tagjait – Gara Gizella,
Elter Tibor, Pásztorné Győr Mária –,
külön megszólítva Czókoly Nikolettát,
akivel úgy véli, megtörtént a generációváltás az egyesületben. „Azt kívánom a
fiataloknak, hogy fessenek és foglalkoz-

zanak a művészettel, mert ez nemcsak
a saját lelküknek tesz jót. Most mind
olyan dolgokat láthatunk itt, ami a
múltat, a jelent és a jövőt is képviseli.
Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a
kiállítás méltó a jászokhoz, a Jász Világtalálkozóhoz.”
Az elkövetkezendőkben a szintén
jászkiséri születésű Gomola György
versét Szabari Bálint ihletett szavalatában hallgathatta meg a közönség, majd
D. Kovács Júlia lépett a mikrofonhoz.

A kör elnök asszonya a kiállítás címére utalva kifejtette, hogy a sorokat a
társaság egyik alapító tagjától, Kovács
György költőtől kölcsönözték a tárlat
idejére. A jelenlévő alkotók bemutatása után egy kis történelmi kitekintőt
tett, felidézve az 1994-es megalakulást,
Szalkári Rózsa emlékezetét, és az akkor
megfogalmazott, mai napig meghatározó célokat.
„Ez a hetvenkettedik közös kiállításunk, ezért szeretném ideidézni, hogy
ahogy kezdetben is írók, költők, festők
és fotósok is tagjai voltak a csoportnak,
most is van egy szekciónk, melyben
írók, költők mutatják be alkotásaikat.”
– osztott meg részleteket a működésről,
majd hozzátette, annak, hogy a JAK figyelmet kapott, nem csak nekik, de a
médiacsoportnak is nagy szerepe van.
A közösség jelenleg Kék lámpás címmel forgat filmet a hétköznapok hőseiről, tűzoltók és rendőrök áldozatos
munkájáról.
D. Kovács Júlia zárszavában köszönetet mondott Jászkisérnek a kiállítás
bemutatásáért, és hangsúlyozta, az a
legfontosabb, hogy a jász tájakat, a jász
kötődést át tudják adni fotókban, grafikákban azoknak az embereknek, akik
igazán értik, miről is kívánnak szólni.
„Biztos tudják, hogyha elszármazik
bárki a jászságból, már nincs itt háza,
földje, ritkán jár jász földön, akkor is
azt mondják, hazajövök. Én azt gondolom, hogy ezeken a képeken ezt megtalálják.”
A többféle technikával, főleg realista látásmódban megálmodott alkotások visszatérő motívumokat, virág és
- tájábrázolásokat, csendéleteket örökítettek meg. A művészek aprólékos,
gondos ecsetvonásai, a szántóföld felett
lebegő felhők ismerős vonulatai, az alföld jellegzetes színárnyalatai jól tükrözik az elnök asszony által is szavakba
öntött alkotói célt, a szülőföld iránt
érzett határtalan szeretet bemutatását.
A művek megtekintését követően
az Erkel teremben kihelyezett vendégváró falatkákkal, szomjoltókkal kedveskedtek a résztvevőknek. A kiállítás
június 4-ig látogatható a művelődési
ház nyitvatartási idejében.

Nem túlzás azt állítani, hogy mindenkinek van egy bakancslistája, kinek
könnyen elérhető, közeli helyekkel, míg
másoknak luxus kategóriába tartozó
álomutazásokkal. Az utóbbira kerül fel
Miami, a Bahamák, a Dominikai Köztársaság, Jamaika, a Kajmán-szigetek
vagy Mexikó, ahova valljuk be, csak kevesen jutnak el. Demény István fotográfus azon szerencsések közé tartozik, aki
ezt mind ebben a sorrendben láthatta
egy hajóút alkalmával. Testközelből tapasztalta meg a fehér homok forróságát,
a türkizkék tenger látványát, a helyiek
kultúráját, és igyekezett mindezt fotókkal dokumentálni az utazás során.
Az előadás kezdetén Molnár Mária
programszervező szólt néhány szót az
előadóról. Tőle tudtuk meg, hogy Demény István az összes kontinensen volt
már, és több mint száz országot barangolt be. Számos kiállítás nyílt az utazásai során készített képeiből, melyeket
mi is szemügyre vehettünk. Elsőként
Miamiba kalauzolt el képzeletben, a
kubai szivar gyáraktól kezdve, az utcai
zenészeken át megismertük a világváros
kultúráját, történelmét és éghajlatát. A
nyílt vizekre „evezve” onnan indult a
közel 2800 vendéget szállító hajó és
első kikötő álommásként meg is célozta a Kolumbusz Kristóf által felfedezett
Bahama-szigeteket. Ugyan a tervezett
állomás helyett a nagy szél miatt egy
másik szigeten kötöttek ki, de ott sem
maradt el a Bahama-élmény.
A kicsi kikötőben egyébként elmondása szerint nem volt egyszerű
lehorgonyozni, mivel a teherszállító
hajók rendszeresen elfoglalják a kikötőt. A megoldás erre csak annyi, hogy
a parti szolgálat sorrendiséget állít az
érkező hajóknál, így akinek nem sürgős
kikötni, a nyílt vízen vesztegel.
Tovább hajózva a Dominikai Köz-

társaságba, szó esett az egyik legnagyobb
borostyánkő lelőhelyről, amely ott található. Innen Jamaikába indultak a
rasztafári, a fű és a rum hazájába, megtapasztalhatták a gondtalan, igazi afrikai
reggae életérzést, ugyanis itt született
minden idők legismertebb reggae zenésze, Bob Marley. A „Don’t worry be
happy” vagy a „No woman, no cry” zenékkel befutott énekest komoly kultusz
övezi szülőföldjén. Jamaikán található
egykori szülőháza mára múzeum, de
graffitiken és ajándéktárgyakon is vis�szaköszön a reggae király.
A Kajmán-szigeteken szintén eltöltöttek egy rövid időt az utasok, megcsodálhatták a képeslapra illő homokos
tengerpartot és a türkizkék tengert.
Visszafelé érintve Mexikó partjait újból kikötött a hajó, itt delfináruimra és
strandolásra nyílt lehetőség.
Az út kapcsán Demény István beszélt a fedélzeti kultúráról is, amelyben
szigorú szabályok vonatkoznak az uta-

Brazil riviéra a moziban
Pátkai Rozina, az olasz származású
énekesnő bossa nova válogatását élvezhették a klubkoncertre jegyet váltó zenerajongók május 18-án, szombaton.
kazsimér
Magával ragadó élményben lehetett része annak a maroknyi embernek, aki szombat este úgy döntött, a
Lehel Film-Színház programján tölti
el szabadidejét. Lágy, elegáns, bájos,
andalító, leginkább ezekkel a szavak-

kal lehetne leírni Pátkai Rozinát és
előadásmódját, aki két zenésztársával Ifj. Tóth István, Korb Attila – közösen
a portugál koktélbárok, a tengerparti
naplemente hangulatát idézte meg a
hallgatóság számára.
A 2010 óta koncertező Pátkai Rozina bossa novát játszó együttesével
vált ismertté, melyben számos hazai és
nemzetközi versenyhelyezésnek szerepe volt. A zenekar első lemezére még
az Egyesült Államokban is felfigyeltek, és nemcsak az Independent Music

sokra. Többek között szó esett a kötelező borravalóról, és nem árt azt sem tudni, hogy a hajó nem várja meg a késő
utasokat. Mindemellett a Costa személyzete folyamatosan azon dolgozik,
hogy az utasok jól érezzék magukat, így
óránként beiktatnak sport vagy kulturális programokat, de akár játszóteret
is felfedezhetünk a 294 méter hosszú
hajón. Esténként show műsor és látványos vacsora várja az út résztvevőit,
nagy hangsúlyt fektetnek a terítésre és
az utasok elégedettségére.
Demény István nem utazott útitárs
nélkül, egy játék mackó ugyanis elkísérte, és több kép aktív szereplője is volt.
A rákóczifalvi Macimúzeum plüssállata
azzal a szándékkal járja a világot, hogy
hírét vigye a városnak, és a több mint
százéves macikból álló gyűjteménynek.
Awards 2013 Közönségdíját, de 2014ben a szakmai zsűri elismerését is bezsebelték.
A kvintett nevével összeforrt a brazil dallamvilág, melynek különlegessége az ének és a trombita összjátékában,
a sajátos felfogású dalokban, az improvizációs játékban gyökerezik. Ebből
kaptunk ízelítőt a három – vagy ha Rozina gömbölyödő pocakját figyelembe
vesszük, akkor négy – zenész műsorában, akik altatót, szerelmes melódiát és
balladát is hoztak az afrikaiak jazz muzsikájaként jellemzett stílusban.
Ez utóbbi nem meglepő, ha tisztában
vagyunk vele, hogy a bossa nova a már
említett kontinens szamba zenéjének
ritmusvilágán alapszik, csakhogy ehhez
nem társul semmilyen jellegzetes táncstílus. Nem is mondhatnánk, hogy az a
fajta koncert volt, melynek tetőpontján
úgy kirúgná maga alól a széket az ember,
sokkal inkább az üléshez szegezett, magába szippantott a latin költészet hatására
megelevenedő légkör, a bossa nova édesbús melankóliája és a ritmikus latin jazz
teremtette sajátos atmoszféra.
A zenekar a legelső bossa nova szerzeménnyel búcsúzott, a perceken át tartó vastaps pedig jól igazolta, mennyire
sajnálhatják azok, akik kimaradtak ebből az inspiráló zenei varázslatból.

Ajánló
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Egy félbeszakadt életmű

Belvárosi Esték
Május 23., csütörtök 17 óra
A Belvárosi Esték soron következő programján, Az európai viselkedéskultúra alapjai és a helyes verbalitás címmel, dr. Görög
Ibolya protokoll szaktanácsadó előadása
hallgatható meg. A rendezvény ingyenes!
Déryné Rendezvényház

Demeter Gábor

és gesztus költözött addigi monoton
munkáiba, belépve ezzel a kifejezetten
gesztusalakú korszakába.
A kiállítás ebből az időszakból számos jelentős példát megmutat, és motívumaiból, szimbólumaiból is megismerhetünk néhányat. Elsősorban a
széket, mely művészeti programjává
vált és elfogadva az elfogadhatatlant,
mitológiát teremtett belőle. Eme tárgy
alkalmazásának szűkszavúsága egyfajta
zárkózottságot kölcsönöz a képeknek
úgy, hogy közben nagyon húznak, visznek előre is.
Művészete nem véletlenül volt
szakmailag kifogásolhatatlan, bár a
hetvenes években indulva és a kétezres
évek elején alkotva más megítélés alá
is kell, hogy besoroljuk, hiszen a tűrt
vagy leginkább a tiltott vizeken evezett.
Mégis, vagy pont ezért a legjobbak
között tarthatjuk számon. Ám a legjobbak sorsa nehéz. Rövid és megpróbáltatásokkal kísért élet jutott számára
és tragikus vég, ezért is adták a kiállításnak az elRENDeltetett címet. Ez
összefoglalja konstruktív virulását, és a
rá oly jellemző stílust, a sorsot, melyet
kiszabtak számára.
Talán tervezetten, de lehet csak véletlen éppen, hogy Gubis Mihály halála napjának évfordulóján rendezték
a kiállítás megnyitóját, annak zárása
képpen. Egyedivé téve azt, hogy egy
művészeti élmény részesei lehettünk.

Alkotás a természetben
A múzeumi világnap apropóján a
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
megidézte a 19. század közkedvelt
plein air festészeti stílusát, vagyis
egy napra, szombaton kiköltöztek a
szabadba alkotni. Ez a program nem
más, mint a már jól ismert PikTúra,
ami nyolcadik éve csábítja vízpart
mellé az alkotókat.
szabó
A szeszélyes május múlt szombaton
kifejezetten kedvezett a PikTúra résztvevőinek, és igazi tavaszias, napfényes

oldalát mutatta meg, amely az alkotásokon is visszaköszönt. A délelőtti
órákban már kikerült néhány festőbak
a Zagyva sétányra és ki-ki megtalálva
témáját meghúzta a vázlat első vonalait. Nem is érdemes sokat várni – tudtuk meg Farkas Edit igazgató asszonytól – hiszen mint elmondta, a plein air
festészet nehézsége, hogy minden változik, így gyorsan kell alkotni. Versenyt
futnak az élőlények helyváltoztatásával,
a fényviszonyok, és az időjárás alakulásával, amely teljesen más kihívásokat
tartogat, mintha modell alapján dolgoznának.

Peace Run – Békefutás
Május 24., péntek 8 óra
A Peace Run (Békefutás) a világ legnagyobb váltófutása, amelynek célja, hogy
a sport összekovácsoló ereje által fejlessze
az egyének, közösségek és nemzetek közötti békét és barátságot.
Program: 8 óra A Jásztelki út felőli város
táblától közös kísérő futás a főtérre; 8:30
A békeláng fogadása a szervízúton és közös mozgás; 9 óra Közös futás a Nagykáta felőli várostábláig.

A szervezők felkérték a művészhez
közelálló, őt jól ismerő barátját, Nagy
Zopán költő-fotóművészt, aki személyes hangú, szívszorító performanszal
idézte meg egykori alkotótársa alakját
és emlékezett meg tragikus végzetéről.
A Gubis Mihály békéscsabai művész
életművét bemutató, tömören képalkotásaira szorítkozó válogatás egy időre
otthonra lelt nálunk is. Művészetének
legnagyobb érdeme, hogy korszerű és
kvalitásos műveket alkotott, mondandójának gazdagsága, témái bősége és az
alkotásokból áradó energiája magával
ragadja azokat, akik megismerik.
A stílus nehézsége egyben a szépsége is, hiszen a természetben, jó levegőn
csodálhatják meg a Zagyva szépségét,
akárcsak tette egykor Gecse Árpád vagy
Makay József a plein air festészet élenjárói. Az örömteli alkotás mellett az is
fontos, hogy a városlakók megismerjék
a Hamza törekvéseit, és – mint arra korábban példa is volt –, kedvet kapjanak
a csatlakozáshoz.
Farkas Edit szerint nincs is másra szükség, csak alkotókedvre, hiszen
minden mást biztosít a Hamza. Így
szombaton akvarellel, pasztellel, festékkel örökíthették meg a folyó kékjét, a
vizet szegélyező sás sűrűjét, a napozó
kacsákat, vagy a partot összekötő hidak
pompáját.

11. oldal

Programajánló
Gálaműsor az iskola jubileumán
Május 23., csütörtök 16 óra
Ünnepélyes megemlékezés és gálaműsor
a Szent István Sportiskola fennállásának
századik évfordulója alkalmából.
Lehel Film-Szinház

Gubis Mihály alkotói életművébe enged bepillantást az a vándorkiállítás,
amely Békéscsabáról, a Munkácsy
Mihály Múzeumból érkezett a sorozat
harmadik állomására. Itt nálunk május
17-én délután, a Lehel Film – Színház
emeleti galérián tárták a nagyközönség
elé, elRENDeltetett címmel.

A városunkba érkező tárlatnak van
előzménye, Gubis Mihály születésének
70. évfordulójára tavaly mutatták be
bővebb változatát a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban, majd ebben az esztendőben vándorútra indult
az anyag – kezdte bevezetőjét Góg Zoltán kulturális szervező.
A megnyitót megtisztelték a művész családtagjai, a vándorkiállítás
anyagát összeállító múzeum munkatársai, köztük Ván Hajnalka művészettörténész, aki a bemutatott alkotásokat
összeválogatta és a tárlat megnyitó gondolatait is tolmácsolta.
Gubis Mihály művészetéről kön�nyű jót mondani, de összegezni, kiemelni nehezebb. Egyszerre volt szakmáját stabilan művelő, másokat is
koordináló országosan jegyzett, mesteremberből lett grafikus, erős ecsetkezeléssel, témával és színnel alkotó festő,
valamint ötletgazdag szobrász és lánglelkű performanszművész.
„Csabai” talajból serkent ki munkássága, nyomdászként indult, és a
békéscsabai nyomdászati múlt, a támogatott grafikai munkák és lehetőségek
révén a szitanyomás területén kezdte
szárnyait bontogatni korán megmutatkozó eredményekkel. A hetvenes évek
elején összeismerkedett Szentendrén a
hozzá hasonló autodidakta művészekkel, a Vajda Lajos Stúdió tagjaival, akik
érezve a korszak tendenciáit, elindítottak egy új karakteres művészeti irányt,
melynek Gubis Mihály aktív szereplője lett. Korai konstruktív műveiben
rengeteg erő és játékosság van, de ez
csak pár évre tudta lekötni. Hamarosan vonalas és térproblémákkal foglalkozó munkákat kezdett készíteni, szín

www.jku.hu

Richter Egészségváros - Egészség
ezreknek, milliók a kórháznak
Május 25., szombat 9 óra
A Richter Gedeon Nyrt. 2 millió Ft alapadományt ajánl fel a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház számára, az intenzív
osztály lélegeztető gépparkjának fejlesztésére. Ezt az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért,
meghallgatott előadásért járó adományponttal növelni tudják, mert a Richter
pontonként 300 forinttal megemeli az
alapadomány összegét. Minél aktívabban
cselekszik a város saját egészségéért, annál
nagyobb mértékben járul hozzá a kórháznak szánt adomány gyarapításához.
Lehel vezér tér
Közlekedik a család –
közlekedésbiztonsági vetélkedő
Május 25., szombat 9 óra
A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család,
ahol legalább az egyik szülő rendelkezik
érvényes „B” kategóriás vezetői engedél�lyel, továbbá 6–17 év közötti gyereke(ke)
t nevelnek. További információk: www.
kozlekedikacsalad.hu
Börtönudvar
A hónap meséje sorozat –
Rozmaring királyfi
Május 26., vasárnap 14 óra
Élőszavas, élményszerű mesemondással,
népdalokkal is színesítve ismerhetik meg
a gyerekek Rozmaring királyfi történetét. A mesélés végén, annak világában
maradva táncolnak, majd ezt követően
kézműveskedéssel készíthetik el a mese
egyik szereplőjét, így a résztvevők is a
mese hősévé válhatnak. A rendezvény
ingyenes, rendhagyóan gyerek nap alkalmából nem a Jászsági Népmesepontban,
hanem a Margit-szigeten lesz a mesélés.
Margit-sziget
Tavaszi Vadászat - Akela koncert
Május 25., szombat 20 óra
Ki gondolta volna, hogy már közel három évtizede koptatja a színpadot hazánk
mai napig egyik legnépszerűbb thrash/
heavy metal bandája, az Akela. Tavaszi
Vadászat turnéjuk alkalmával a farkas falka jászsági rajongóira is „rátör”.
Pótkerék

Városi Gyermeknap és
Szabadidős Sportnap
Május 26., vasárnap 10 óra
Két rendezvény egy helyszínen! A Szabadidős Sportnapnak elnevezett sportágválasztó egy helyszínen lehetőséget
ad több sportág kipróbálására. Május
utolsó vasárnapján Változatos programokkal, rendezvényekkel készülnek a
szervezők, mellyel a gyerekeket szeretnék meglepni és ünnepelni. Lesz Teszvesz utca, benne népi játéktér, kosaras
körhinta, kézműveskedés, íjászkodás,
társasjátékok. A színpadon muzsikál a
Zűrzavar zenekar, látható bábszínház,
bűvész, táncbemutató és még számos
érdekesség!
Margit-sziget, Szántai-kert,
Városi Strandfürdő, Klapka SZKI
udvara, tornaterme, Városi Zagyva
A Gólya Óvoda jubileuma
Május 26., vasárnap 10 óra
Ünnepi megemlékezés a Gólya óvoda
megalakulásának 25. évfordulója alkalmából.
Református templom
Kihívás Napja
Május 29., szerda 16.30
Sportoljunk a Kihívás Napján a Tehetség Sportegyesület rendezvényén! Csak
néhány az extRÉM feladatokból: Közös
bemelegítő torna, kisbusztolás, -húzás,
kö
télhúzóverseny, pokolitorony, csőlépcső, családi JÁSZEXathlon sorverseny, csizmahajító verseny, erdei futás,
erdei séta.
Állat- és Növénykert melletti
füves focipálya
Múzeumi Esték
Május 30., csütörtök 17 óra
A Múzeumi Esték sorozatában Strompf
Pál és az autóbusz közlekedés a Jászságban címmel Kiss Erika helytörténeti kutató előadására kerül sor.
Jász Múzeum
„Legyen a zene mindenkié!”
Május 30., csütörtök 18 óra
Sas Dániel zongoraművész és barátainak
jótékonysági hangversenye Farkas Ricsi
javára. Fellépők: Sas Dániel zongoraművész, Atyimó Ferenc tubaművész, Mészáros Máté klarinétművész, valamint Sas
Dániel tanítványai: Keskeny Janka, Lantos Levente, Muhari Balázs zongorán. A
műsorban mások mellett Szergej Rachmaninov, Liszt Ferenc, Johannes Brahms,
Joseph Haydn, Carl Maria von Weber és
Bartók Béla művei hangzanak el.
Déryné Rendezvényház
Hősök Napja
Május 31., péntek 10.45
Magyarországon 2001 óta május utolsó
vasárnapja a magyar hősök emléknapja,
amikor azokra a katonákra emlékezünk,
akik életüket áldozták a hazáért. Városunkban katonai tiszteletadással a szolnoki Légierő zenekar és a Hagyományőrző
díszőrség közreműködésével hajthatunk
főt a hősök emléke előtt.
Szentkúti tér, II. világháborús emlékmű
Csillagászati előadás
Május 31., péntek 18 óra
A tudományos ismeretterjesztő esemény
előadója dr. Kiss László fiatal akadémikus lesz, akinek kutatási témája a csillagszerkezet és fejlődés, valamint bolygók
keletkezése más csillagok körül.
Városi Könyvtár
csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588
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Sport / Ügyeletek
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Pipacsok hada erdei ösvényen
Csütörtökön kitisztul az idő és több órás napsütésben lehet részünk a következő napokat illetően.
Szombattól többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, egyegy erősebb gócban felhőszakadás, kisméretű jég,
illetve átmeneti szélerősödés kíséretében. A jövő hét
elején a mostani számítások szerint újra csökkenhet
a csapadékhajlam. A hőmérséklet éjszaka 8-10 fok
körül alakul, míg a legmelegebb délutáni órákban
eleinte18, majd akár 21-26 fokra is számíthatunk.
Május 25-én Orbán napja. Orbán a negyedik
fagyosszent, névünnepén a néphit szerint kívánatos
az eső, mert az ígér jó termést. „Ha Orbán nevet, a
szőlő sír, ha sokat dörög, úgy jó.”

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
május 23. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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.

május 24. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

május 29. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

május 30. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 26. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 31. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 27. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 1. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 28. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 2. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
május 25. 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.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

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

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2019. május 23.

Győzelem tíz emberrel
 folytatás az 1. oldalról
Ez a tartás jellemezte az egész gárdát,
és ezt erősítette a 38. perc, amikor Szanyi hosszú labdájával Farkas lógott meg
a védők között, aztán a kapus mellett
a hálóba gurított (0-2). Húsz perc emberhátrány után még egy félidő várt a
mieinkre tíz emberrel, de kétség helyett
„háromság” jött, az 51. percben Albert
szögletéből Hevesi-Tóth Tamás fejjel növelte az előnyt (0-3). Taktikusan, azt
játszva, amit ilyen esetben kell, hozta le
a gárda a fennmaradó negyven percet,
egyértelmű győzelmet aratva. Úgy tűnt,
a létszámhátrány még inkább egységet
kovácsolt, ami remélhetőleg kitart a bajnokság hajrájában is. Nyírbátor – Jászberényi FC 0-3 (0-2)
A listavezető Szolnoki MÁV a sereghajtó Cigánd ellen vesztett pontokat
– ráadásul otthon –, így a JFC egy pont-

Archív fotó: Pesti József
nyira közelítette meg megyei vetélytársát,
míg az ESMTK biztosan nyert a DVTK
II vendégeként (0-4). Az utolsó előtti
fordulóban, május 26-án, vasárnap épp
az erzsébetiek látogatnak Jászberénybe,

Polgár Ádám sikere
Huszonöt évvel ezelőtt 1994-ben indult útjára Magyarországon az Utcai
Harcosok elnevezésű küzdelemsorozat, amelyben városunk bátor sportolói is megmérettették magukat. Az
elmúlt napokban nagy siker született.
Ez a sport a 90-es évek elején újnak
számított hazánkban, hiszen erre előtte
nem volt példa. Minden küzdősport
stílus képviseltethette magát egy vegyes
szabályrendszerben. Jászberényből legelőször Kovács László vett részt a küzdelemben, de Békéscsabán egy döntőnek
is beillő óriási küzdelemben alul maradt.
Akkor csak úgy nevezték ezt a versenyt, hogy „utcai harc”. Idén április
végén új köntösbe bújtatva, ismét útjára
indult a hazai harcművészek legjobbjainak versenye, „Spártai gladiátorok Éjszakája 2019” néven, új szabályokkal és új
arcokkal. Polgár Ádám Jászberény egyik
legkeményebb sportembere – aki kempo
világbajnok, magyar ketrecharc bajnok,
országos 3. helyezett ökölvívó, valamint
K1-es versenyző –, is jelentkezett a pró-

batételre. A versenynek a Papp László
Sportaréna adott otthont.
A szervezés hosszú hónapokkal a
verseny előtt megkezdődött, de nem
volt tökéletes, merthogy gyengének
volt mondható a rendezés. A kitűnő-

Csúszunk ki a négyből…
Május 15-én, szerdán este sok nyitott
kérdésre választ adtak a kosárlabdacsapatok, azaz kialakult a legjobb nyolc
együttes mezőnye. A felsőházi középszakasz utolsó mérkőzésén épp a Pécsi
VSK-t fogadta a JKSE, akikkel a negyeddöntőben is találkoznak egy párszor.
Ács Tibor
Mindkét gárda nagyon fontos
meccs elé nézett, hiszen amelyik alakulat győz, pályaelőnyt élvez. Sajnos
Cseh György és Nemanja Alekszandrov
sem tudott pályára lépni, a vendégek
a meccs elején el is léptek 12 ponttal,
de a nagyszünetben már egál (48-48)
állt az eredményjelzőn. Sőt, a harmadik negyedben öt ponttal vezettek
Rakicsék, ám a vendégek fordítottak.
Óriási harc alakult ki a zárónegyedben,
és jó félperccel a vége előtt 80-80 volt
az állás. Innen már sejteni lehetett,
hogy „egylabdás” lesz a meccs, ami be
is következett, de ezt a kosarat sajnos a
pécsi Kameron Taylor szerezte. JP Auto
- JKSE - Pécsi VSK-VEOLIA 82-84.
Végül is a „hosszabb kispaddal” rendelkező vendégek örülhettek a mérkőzés
után, mi meg csak sajnálkozhattunk,
mert Lazics mestert is „elveszítettük”,
a mérkőzés hevében reklamálásért kiállították.
Szombaton Pécsett elkezdődött az

egyik fél három győzelméért tartó párharc. Ezúttal Alekszandrovval hosszabb
lett a kispad, aki 23 percnyi játékot
vállalt. Ez meg is látszott, hét egységgel is vezettek a mieink, de beérte őket
a házigazda, majd ők vezettek kilenccel. A meccs vége felé viszont már csak
három (74-71) volt a különbség, de
közelebb nem sikerült kerülnünk, pedig Pitts és Pantelics is 21-21 pontot
szerzett, viszont Kameron Taylor 29
találatával nem tudtunk mit kezdeni
ezúttal sem. Pécsi VSK-Veolia - JP

a kezdés 17.30-kor lesz. Mivel előnyünk
jelenleg egy pont velük szemben, győzelem esetén az ezüstérem már biztos lenne.
A Nyírbátorban látott mentalitás viszont
azt mondatja, talán lehet még feljebb…
en felkészült harcosok és a küzdelemre, látványra szomjas nézősereg többet
érdemelt volna. Például a szabályok
menet közben is változtak, mert nem
sikerült véglegesíteni őket a rendezvény napjáig. De mindez Polgár Ádámot nem zavarta, hiszen nagyszerű
formában és kirobbanó erőben érkezett
a fővárosi versenyre. Alapként 1x15
perces menetidők álltak rendelkezésre
a fellépőknek, de ha ez idő alatt nem
tudták döntésre vinni a harcot, valamint a versenybírák is döntetlenre
hozták az összecsapást, akkor ötperces
extra menet következett. Polgár az első
három mérkőzését – ahogy ezt már
megszokhattuk tőle –, gyorsan rövidre zárta és egy kiütéssel, egy feladással és egy karfeszítéssel magabiztosan
győzött. Így jutott be a döntőbe, ahol
régi nagy ellenfelével, Dolog Györggyel
találkozott. A döntőt végigharcolta és
nagy fölénnyel meg is nyerte, amivel
bizonyította, hogy jelen pillanatban ő
az ország legjobb vegyesharc-művésze
a -90 kg-os súlycsoportban. A verseny
három millió forintos fődíja, valamint
a győztesnek járó szobrocska Polgár
Ádám tulajdona lett.
Urbán Ferenc
Auto-Jászberényi KSE 77-73.
Május 21-én már Jászberényben
volt a randevú. Ez a mérkőzés is hektikus volt, ahol általában a vendégek vezettek, de a mieink mindig ott voltak a
nyomukban. Többször átvettük a vezetést még az utolsó negyedben is. Hiába
dobott Damier Pitts 29 pontot, a baranyaiak mindig újítani tudtak és a második mérkőzésüket is megnyerték: JP
Auto-Jászberényi KSE - Pécsi VSKVeolia 68-76. A következő összecsapás
Pécsett lesz most pénteken este. Ha ott
nyerni tudnánk, újabb csata kezdődne
Jászberényben, ha nem ötödik helyen
végez kosárlabdacsapatunk.
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