Programajánló

A Jászkürt Újság körkérdése

Szeptember havi ajánlónkból
városunk legfontosabb kulturális - és
sporteseményeiről tájékozódhatnak.
Programok a 10-11. oldalakon

Cikluszáró mellékletünkben városunk
alpolgármesterei, valamint a bizottságok
elnökei értékelték az elmúlt öt év munkáját.
Összeállítás 4-7. oldalakon

Négy forduló veretlenül

A Jászberényi FC labdarúgói első három
meccsüket megnyerték, így listavezetőként
kelhettek útra Debrecenbe.
Tudósítás a 12. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 35. szám (XXXI./35.)

Költségvetési
módosítások

Újság

2019. augusztus 29.

Jászberény város lapja

A magyarság örök mentsvára

A 2019/2020
tanév rendje

Jászberény város önkormányzata augusztus 15-én, délután tartotta rendkívüli, nyílt testületi ülését, melyen
többek között sor került a választási
bizottság tagjainak eskütételére is.

Szeptember 2-án, reggel ismét megszólal a tanítás kezdetét jelző csengő
az iskolákban. A 2019/2020-as tanév
rendjét, a legfontosabb tudnivalókat
gyűjtöttük csokorba.

munkatársunk

k. m.

A tizenkét fővel határozatképes testületet, a hivatal jelenlévő dolgozóit,
továbbá a meghívó valamely pontjában
érintett résztvevőket Szabó Tamás polgármester köszöntötte. Mindenekelőtt
az Előterjesztés a Csángó Fesztivál Alapítvány részére visszatérítendő támogatás biztosítására című anyag – egy
nyertes pályázat keretében már teljesült
szubvenció miatt –, lekerült a tárgyalandók listájáról.
A napirend elfogadása után a Jászberényben működő helyi választási
bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztására című határozati javaslat elfogadása következett. Az előző
választás alkalmával is közreműködő,
tapasztalt és feladatukat felelősségteljesen ellátó személyek a polgármester
előtt tették le esküjüket.
A folytatásban az augusztus 20-i
városi ünnepség szónokának felkéréséről szavaztak. A 2019. augusztus 20-i
városi ünnepség szónokául dr. Semjén
Zsolt, miniszterelnök- helyettes, tárca
nélküli miniszter került felkérésre, aki
jelezte, hogy egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt a városi ünnepségen nem
tud részt venni.
folytatás a 2. oldalon 

A 2019 szeptember 2-án, hétfőn
kezdődő tanév 2020 június 15-ig, hétfőig tart, ami 180 tanítási napot jelent. A
nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumokban 178, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 179 nap a tanítási napok száma.
A középiskolákban végzősöknek az utolsó tanítási nap 2020. április 30. A tanítási
év első féléve 2020. január 24-ig tart.
Szünetek: Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), az őszi szünet utáni első tanítási
nap 2019. november 4, (hétfő). A téli
szünet előtti utolsó tanítási nap 2019.
december 20. (péntek), a téli szünet
utáni első tanítási nap 2020. január 6.
(hétfő) A tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási nap 2020. április 8. (szerda),
a tavaszi szünet utáni első tanítási nap
2020. április 15. (szerda).
Érettségi: A 2020-as május-júniusi
írásbeli érettségik a magyar-vizsgával
2020. május 4-én (hétfőn) kezdődnek,
és május 25-én zárulnak, az olasz írásbeli érettségivel. A szóbeli emelt szintű
érettségiket 2020. június 3-19-ig, míg
a középszintű érettségiket 2020. június
16-tól tartják.
folytatás a 7. oldalon 

Ebben az évben is augusztus huszadikán, kedden került sor az új kenyér
felszentelésére és a hivatalos városi
ceremónia megtartására. Idén a hos�szú hétvége lehetőségeit kihasználva
már előző nap élvezhették a városlakók az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó szórakoztató programokat.
Kazsimér Nóra
Az augusztus 20-án bemutatott
istentiszteleten Szent István királyunkra, a magyar katolikus egyház
egyik fővédőszentjére emlékeztünk, és
áttekintettük a keresztény állam megteremtője által reánk hagyományozott
lelki javallatokat. A Szántó József apátplébános celebrálta szentmisén Máté
evangéliumának tanításai szóltak az

egybegyűltekhez.
„Aki hallgatja szavamat, és tettekre
is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki
sziklára építette a házát. Aki hallgatja
ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki
házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.” – hangzott a példázat,
mely István királyunk egyházszervező
tettét hivatott szimbolizálni.
Szántó József szónoklatában hangsúlyozta, ma az új pogányság világát
éljük, amikor a csak önmagának élő,
homokra épülő, sodródó, értéket és
mértéket vesztett emberiségnek nagyobb szüksége van egykori fejedelmünk útmutatására, mint valaha. A
küldetés tudvalevő, magunkra kell öl-

teni Jézus lelkületét, folytatni kell azt
az utat, amelyen az ember a hozzá csatlakozó Krisztussal jár. Krisztust vinni a
társadalomba, a családokba, ez mindig
állandó feladat, bárhogyan is változnak
a történelem nagykönyvének oldalai.
„Ahol a Krisztusi szeretet, norma gyökeret ver a szívekben, a család és a nemzet egészében, ott minden külső hatás
kudarcra van ítélve” – fogalmazta meg
az ünnep lényegét záró gondolataiban.
Az emelkedett szertartást követően
a résztvevők átvonultak a Szentháromság térre, ahol a városi megemlékezésre
érkezetteket, köztük Piroska Miklóst, a
megyei közgyűlés elnökét, Szabó Tamás
polgármestert, valamint a képviselő
testület tagjait Gyuricza-Horváth Kitti
köszöntötte.
folytatás a 3. oldalon 

Megújul a portelki bekötőút Érdekes expó és Magócs János az új JSE elnök
A portelki bekötőút felújításának apropóján rendezett lakossági fórumot Balog Donát, a körzet képviselője augusztus 22-én, csütörtök délután öt órai
kezdettel a Közösségi házban. Az informatív fórumon a város nevében Szabó
Tamás polgármester vett részt, a kivitelezőt Sárosi Norbert, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Jászberényi üzemmérnökség vezetője, a Volánbuszt Bárkányi
Arnold, a hivatalt a Városüzemeltetési iroda vezetője, Lányi László képviselte.
kárpáti
Sárosi Norbert a kivitelező nevében
mindenekelőtt megköszönte a lakosság
eddig tanúsított türelmét és a munkálatokhoz való pozitív, együttműködő hozzáállását. Kérte, a jövőben is maradjon
meg a jó kapcsolat a munka mielőbbi

zökkenőmentes befejezésének érdekében. Tájékoztatott, hogy a szükséges csatornázási, folyókaépítési munkák már befejeződtek, az aszfaltozás 26-án, hétfőtől
indul. Ekkortól zárják le a bekötőutat is a
forgalom elől a munka befejező napjáig,
azaz szeptember 4-én, szerdáig.
folytatás a 2. oldalon 

fesztivál lesz

Szeptember 6-8 között látogathatjuk
meg a Jászság legnagyobb gazdasági
seregszemléjét, a Jász-Expót. A gazdasági kérdésekről, hagyományokról
és újdonságokról a vásárigazgatót,
Szabó Jánost kérdeztük, míg a szórakoztató programokról a rendező
Jászkerület Nonprofit Kft vezetőjét,
Berec Zsolt Miklóst faggattuk.
Kárpáti Márta
Idén már a kilencedik Jász-Expó
nyitja kapuit. A hagyomány megteremtésén tehát túl vagyunk, a hagyomány építése milyen irányba halad?
A jászsági expók új történelmének
alapja a Jászság gazdasága. Az elmúlt
kilenc év alatt kialakult a megújult
koncepció szerint újraindított JászExpó arculata, üzenete, igazi küldetése. Ennek az aktuális mixét mutatja be
évről-évre ez a gazdasági seregszemle, a
„Jászság kirakata”. Vannak cégek, amelyek már beépítik ezt a rendezvényt az
éves marketing tervükbe, akár értékesítés ösztönzési céllal, vagy egyszerűen
az üzleti partnerkapcsolatok ápolása,
bővítése céljából.
folytatás a 9. oldalon 

A Jászberényi Sport Egyesületnek az elmúlt 113 év alatt
sok elnöke volt. Legutóbb,
2017 elejétől dr. Bördös Lajos, aki elköltözött a városból,
ezért új vezetőt kerestek az
egyesület élére.
Ács Tibor
A JSE küldöttgyűlése augusztus 15-én tartotta tisztújító
közgyűlését, ahol Magócs Jánost
választották meg elnöknek. Az
új elnök jászberényi lakos több
mint ötven éve. Eredeti képzettsége gépi forgácsoló, melyben
három évig dolgozott a Lehel
Hűtőgépgyárban. Középiskolai
tanulmányai elvégzése után hét
éven át a Magyar Honvédségnél sorállományú, majd tiszthelyettesi beosztásban szolgált. Ezt követően tizenhárom
évig gépkocsivezetőként dolgozott egy
helyi cégnél. 2004-ben kezdte el a biztosítási szakmát. 2006-tól főállásban
nappali szakos felsőfokú független
biztosításközvetítői szakképzés keretében szerzett bizonyítványt a Biztosítás
Oktatási Intézetben. Ezt követően a
Generali Biztosító Zrt. alkalmazásában
két évig Budapesten, majd 2013-től

Jászberényben, fiókvezetői beosztásban
dolgozik. Huszonegy munkatársával,
hat önálló vállalkozói irodával szolgálja
főként a Jászság lakosságának szerteágazó igényeit, elvárásait.
A sporttal milyen kapcsolata volt
eddig?
Mindig is közel állt hozzám a sport.
Fiatalkoromban rövidpályás versenyeken futottam, de felnőttként is teljesítettem a prágai mini maratont.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

A gócpontokat meg kell szüntetni!

A Buzogány utcai szegregációs körzet
felszámolásával kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót Szabó Tamás polgármester kedden délután a helyszínen, a lebontott épületek helyén található rekultiválásra váró telek mellett.
k. m.
A Buzogány utca 10 számú épületegyüttes sok évig szociális problémákkal
halmozottan küszködő lakók otthona

volt. A házban élő nagy létszámú család a
közösségi együttélés szabályaira nem volt
tekintettel, renitens jelenlétük szinte lehetetlenné tette az utcabeliek nyugodt életvitelét. A jogi irányelveket figyelembe véve a
város többféle megoldással próbálkozott a
probléma kezelésére. Többek között a hivatalból utcagondnokot jelölt ki a lakóközösség kommunikációjának támogatására,
ám sajnos ez sem bizonyult hatásosnak,
így a végső megoldáshoz, a lakók kitelepítéséhez és az épület lebontásához kellett
folyamodni – tájékoztatott Szabó Tamás.

A kiköltöztetett családok további
sorsáról és lakóhelyéről tudomása van
az önkormányzatnak, nyomon követi
sorsukat. Számukra és a hasonló helyzetű, életkörülményű városlakóknak
létesült a Tanoda, az ő érdekükben
működik a Telepprogram is. A városnak a közösségi együttélés érdekében
ildomos felszámolni a problémát jelentő gócpontokat, mint ami kialakult a
Munkás utcában, a Faiskola utcában,
vagy itt a Buzogány utcában. Ettől

Szerető családod

függetlenül, egyéb, a lakók életvitelét
zavaró jelenségek megszüntetésében is
partner az önkormányzat. Ebben a kategóriában említhetjük a Líceum utcát,
ahol a parkolás hívott elő az ott lakók
számára kényelmetlen helyzetet, amit
végül szintén megoldott a városvezetés
– emlékeztetett a polgármester.
A Buzogány utca 10 szám alatti
telek rekultiválást követően egyelőre
köztérként funkcionál majd. Padokkal,
fák kiültetésével teszik vonzóvá a területet, ami parkosítva az immár nyugodt, csendes utca pihenőövezete lehet.
A későbbiekben a megfelelő döntések
meghozatalát követően építkezés céljára is felhasználható majd a telek.
A sajtótájékoztató végén az utcára
sereglett lakók köszönetet mondtak az
életüket sok évig megkeserítő áldatlan
állapot megszüntetéséért a városvezetésnek. Bódis Béla, aki a körzet önkormányzati képviselőjeként indul az őszi
választásokon, ígéretet tett arra, hogy
külön figyelemmel kíséri a terület sorsának további alakulását.

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés

Emlékezünk

TAMASI JÓZSEF
halálának 7. évfordulójára
„Küzdöttél, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,
Örökké szeretünk és
nem feledünk Téged.”

Szeretettel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Lakatos Istvánné

szül.: Lakatos-Vas Ilona (1930-2019)
végső búcsúztatásán jelenlétükkel,
részvét virágaikkal igyekeztek fájdalmunkban osztozni.
Külön köszönet dr. Ördög László főorvos
és a krónikus osztály dolgozóinak és a
IUSTA Temetkezési Vállalat dolgozóinak.
A gyászoló család

Varga Géza

(1958-2015)
halálának 4. évfordulójára
„A búcsúszó mit nem mondtál
ki elmaradt.
Hiába díszíti sírodat virág.
Megállunk a sírod előtt , fájó szívvel
örökké Rád emlékezünk.”
Feleséged, és lánya Bea

2019. augusztus 29.

Költségvetési módosítások
 folytatás az 1. oldalról
A polgármester Pócs János országgyűlési képviselőt javasolta a tiszt betöltésére.
Bobák Zsolt az anyag kapcsán felhívta a figyelmet, hogy az államalapításra meghirdetett program meghívójában már Pócs János van megjelölve
szónokként. Szabó Tamás válaszában
elmondta, minden bizonnyal a készítők – akik tudtak erről a javaslatról –
egyszerűen kész tényként kezelték az
információt. Gedei József politikusok
helyett díszpolgárok szerepeltetését javasolta, akiknek személye túlmutat az
egyes pártokon. Az előterjesztést végül
négy nem és nyolc igen szavazat mellett
fogadta el a testület.
Következőként az I. számú ifjúsági
iskolai védőnői körzet ellátásáról szóló
anyagról tárgyaltak. Kovács-Bogya Tünde, a körzet védőnője a jövőben tanársegédi állást fog betölteni az Eszterházy
Károly Egyetem Jászberényi Campusán, és ezen új pozíciója mellett már
nem tudja vállalni korábbi feladatait. A
jövőben, 2019. október hó első napjától Litkeiné Kis Andrea iskolai védőnő,
mentálhigiénés szakember töltheti be a
munkakört, miután ezt a javaslatot egyöntetűen elfogadta a testület.
A külterületi helyi közutak fejlesztése és munkagépek beszerzésére pályázat benyújtásáról, az ehhez szükséges
saját forrás biztosításáról szóló határozat módosítására, valamint a projekthez szükséges önerő biztosítására, támogatási előleg igénylésére kiírt anyag
következett. Szabó Tamás kiegészítést
tett, miszerint az általa benyújtott
módosító indítvány az anyag részévé
vált, a támogatás új, korrigált összege
69.551.187 forint.
Az Előterjesztés a költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fede-

zet biztosításáról szóló 170/2019. (V.
15.) határozat módosítására elnevezésű
anyag szerint Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testülete – többek
között – 5.000.000.- Ft összegű támogatást biztosított a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Főplébánia részére
orgonafelújítás céljából. A költségvetési
rendeletbe ez az összeg betervezésre került. Az orgona felújítása több ütemben
történik, az idei ütemre a költségvetési
rendeletben biztosított összeg fedezetet
nyújt, ezért erre a célra a Főplébánia további támogatása idén nem szükséges.
Az így felszabaduló összeg felhasználható – a Jászsági Szociális Szolgáltató
Társulás 2019. május 21-i ülésén elfogadott – települési hozzájárulás megfizetésére, melyet a tagönkormányzatok
biztosítanak a Társulás részére. A testület
döntése értelmében az 5.000.000.- Ft a
fenti cél szerint átcsoportosításra kerül.
Végezetül a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására című előterjesztést szavazta
meg a bizottság. A Képviselő-testület a
2019. évi költségvetési előirányzatainak

megállapításáról szóló önkormányzati
rendeletében rendelkezett az idei költségvetési előirányzatok felhasználásáról.
Azonban 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. Ezért most több tételben, összesen 45 millió forint értékben
újabb támogatásokról döntöttek, például a Víz utcai táncosok háza irodájának
felújításáról (7,15 M Ft), az Állatkerti
Látogatóközpont járdaépítéséről (3, 81
M Ft), rendőreink túlszolgálatának támogatásáról, illetve jutalmazásáról (5
M Ft.), Banner utcai szolgálati lakások
kialakításáról (15 M Ft).
Ezen támogatások mellett az önkormányzati költségvetésben 21,8 M
Ft értékben módosításokat fogadtak el,
aminek köszönhetően 5, illetve 6 millió
forinttal emelkedhet a Társasház homlokzat felújítási keret, illetve a központi
ügyelet kiegészítő finanszírozására is jut
3,14 millió forint.

Megújul a portelki bekötőút
 folytatás az 1. oldalról
Hozzátette, ez idő alatt lesznek
olyan időszakok, amikor részlegesen
lehet használni az utat, de természetesen a forró aszfaltra nem lehet azonnal rámenni. A felületet úgy alakítják
ki, hogy a posta, valamint az óvoda
környékére folyik össze a csapadék, és
onnan a bekötött víznyelő rendszerbe
tud távozni az esővíz. A burkolat szélessége külterületen három méter lesz,
illetve másfél méter mindkét oldalon
húsz centiméteres stabilizált padkával.
Terv szerint a projekt befejezését követően saját költségvetésből a vízelvezető
árkok állapotát is rendbe teszi a cég.
Az építkezés idején felmerülő
problémákkal, kérésekkel, kérdésekkel bármikor megkereshetik őt, vagy
a kollégáit a helyszínen – mondta az
üzemmérnök. Végül megköszönte az
önkormányzatnak a támogatást és a
közös munkát, amellyel meg tudják valósítani a régóta várt beruházást.

Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy a megfelelő súly- és sebességkorlátozási táblákat ki fogják helyezni
az út védelmében, és szigorúan ellenőrzik is a korlátozás betartását. Erre felhívta a közterület-felügyelet figyelmét
is. Mindemellett hozzáfűzte, hogy a
súlykorlátozás ügyében még az önkormányzat szeretné egyeztető fórum
keretében megbeszélni a legoptimálisabb megoldást. A forrásokat illetően
elmondta, a felújítás fedezetére évek
óta gyűjtik a pénzt az önkormányzat
útfelújításokra szánt költségvetéséből.
Így a bekerülési költség felét, mintegy
negyvenmillió forintot a város saját
forrásából fedezi.
Bárkányi Arnold, a Volán Zrt. képviseletében tájékoztatta a lakosokat az
építkezések idejére megváltozott menetrendről. A járatok egy része Portelek
érintésével Farmos felé közlekedik, míg
a másik rész csak Portelekre szállít utasokat. Mindkettő az Imrédi úton fog

bejönni a településre. Értelemszerűen
amelyik Farmosra megy, az ugyanazon
az útvonalon visszatér a Szelei útra. A
csak Portelekre közlekedő járatok az
NVG Transz (Rákóczi Tsz) megállótól
a temetőig nem érintik az útszakaszt.
A menetidő körülbelül kétszer olyan
hosszú, tehát negyven-negyvenöt perc
lesz. Az iskolásoknak igazolni fogják
a késést az érintett három napban. A
Panoráma busz menetrendje kapcsán
utána kérdez a fél órával korábbi indulás lehetőségének – ígérte Bárkányi
Arnold.
Balog Donát elmondta, hogy
amennyiben mentő, tűzoltó, rendőrautó kell, hogy használja az utat ebben
az időszakban, akkor az utat járhatóvá
tudják tenni. Az út elkészülte után a
Közútkezelővel egyeztetve tudnak forgalomlassító – például fekvőrendőr –,
megoldásokat keresni. Kamera felszerelésére egyelőre nincs lehetőség a településen belül.
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A város- és közösségépítés ideje
Október 13-án önkormányzati választás lesz az országban, természetesen Jászberényben is. Szeptember 9-én már azt is tudjuk majd, hogy kik számítanak szavazatainkra, kik a hivatalos jelöltek. Ebben a számunkban az elmúlt – kivételesen
öt évig tartó – ciklus történéseit elevenítjük fel. Megkérdeztük a következő négy
oldalon található összeállításunkban a bizottsági elnököket, a két alpolgármestert, és természetesen ebben az interjúban Szabó Tamás polgármestert, hogyan
értékelik az elmúlt fél évtizedet. A mellékletben érthetően részterületekről esik
szó, ebben az interjúban pedig a várostörténet egészéről próbálunk – már csak a
terjedelem miatt is – kissé elnagyolt vázlatot felrajzolni.
Halász Lajos
Az interjú végére illene valami
összefoglaló gondolatra rákérdezni,
de fordítsuk meg ezúttal a sorrendet.
Adatok, számok, eredmények felsorolása helyett mit tart az elmúlt öt év
leglényegének.
Ez a város- és közösségépítés
időszaka volt, szép eredményekkel,
ezt valamennyi városlakó igazolhatja, és mivel ez egy folyamat, természetesen ezt szeretnénk folytatni a
jövőben is. Ha ennél részletesebben
kéri a történtek kifejtését, valójában
három időszakra lehet bontani ezt
az öt évet. Ezek nem január elsejétől
december 31-ig, de úgy nagyjából
mégis behatárolhatók. 2015-2016ban az előző uniós ciklus projektjeinek befejezésére összpontosítottunk, és azokat becsatoltuk a város
életébe. 2016-2017 a következő
uniós ciklus lehetőségeire való felkészüléssel telt, terveket készítettünk,
pályázatokat írtunk, 2018-2019
pedig a megvalósítás, az építkezés
ideje. Ami ugyancsak nem zárható le egy adott nappal, legkevésbé
nem október 13-ával, hanem kihúzódik
2020, sőt 2021-re is.
Jászberényben igényes emberek élnek, nagyon sok mindent szeretnének
modernizálni, újítani, de az biztos,
hogy az első helyen az út áll. Ebben a
tekintetben mit gondol dobogósnak?
Melyik fejlesztések a legfontosabbak?
Ez életszerű és jó példa lehet a folyamatosságra. A harminckettes út városi szakasza elkészült, ez tehát a befejezett, birtokba vett fejlesztésre példa.
Az autópálya gyorsabb, biztonságosabb
elérése érdekében a harminckettes út
Jászfényszaru-Jászberény szakasza most
újul meg. Ez tehát ma még a jelen, késő
őszre pedig az egyik sikerünk. A legfontosabb számunka az elkerülő út. Maga
a miniszterelnök tett ígéretet a kormány
nevében, miszerint a 32-es út elkészülte
után azonnal hozzálátnak az elkerülő út
megépítéséhez. Nos, a tervek elkészültek, és a földmunka is elkezdődött, a
közbeszerzés zajlik, az előzetes régészeti
feltárást már végzik a kijelölt nyomvonalon. Ez tehát a közeli jövő.
Mielőtt a részletekbe és más területekre áttérnénk – nem ünneprontásként – megemlítjük az időszak talán legnagyobb próbatételét. Szinte
a ciklus legelején robbant a Dalkiabomba. Miként látta ezt akkor, vagy
inkább ma?
Ez nagyon világosan, tisztán látható
és értelmezhető történés volt, így akkor
és most is ugyanúgy vélekedek róla. Az
energetikai és műszaki háttérszolgáltatás
privatizációja előnytelennek bizonyult
a kórház és a város számára. Ebből per
lett, a bíróság a Dalkiának egy rossz szerződésen alapuló jogot szolgáltatott, nem
igazságot, az Orbán kormány pedig nagyon gyorsan kisegítette a várost, megmenekítve a többszáz milliós perveszteség megfizetésétől. Ezzel párhuzamosan
az történt, hogy – még az én első ciklusomat megelőzően –, az akkori polgármester, Gedei József támogatta a később
országosan elhíresült és kudarcba fulladt
Hospinvestes privatizációt. A testület
azonban a saját gazdasági társulássá alakulás mellett döntött. Régen történt, de

a tények azért tények, és roppant érdekes, hogy országos és városi szinten is az
említett helyzet kialakítói szeretnék ma
is megmondani, mit kellett volna tenni.
Jól gondoljuk, hogy a látványos
fejlesztések nem kis része a TAO rendszerhez kapcsolódik Jászberényben?

Ez kétségkívül hatékony konstrukció, két ok miatt is. Az egyik, hogy az
adóbevételek révén a város kellő forrással rendelkezett, rendelkezik a TAO-hoz
szükséges önerő biztosításához. A másik
pedig az, hogy sok helyi cég – együttesen –, milliárdos felajánlással segítette az
építkezéseket. Így lett fedett jégcsarnokunk, sportcsarnok a Bercsényi úton, a
Nagyboldog iskolában, így újulhatott
meg a Hűtőgépgyár melletti csarnok,
a JSE műfüves pályája és sporttelepe,
és ez a folyamat ugyancsak folytatódhat, például a röplabdások csarnokával.
Számottevő, korszerű épületek ezek,
amelyek lehetővé teszik az élsport fejlődését, de a többszáz főt megmozgató tömegsport működését is. Az épületeknél
azonban fontosabb a közösségépítés.
Ezt kifejtené kicsit részletesebben?
A sportnál került szóba, de a közösségépítés tágabb összefüggésben figyelhető meg örvendetesen városunkban.
Nevezetesen a sport, a kultúra és a civil
élet számos területén. Érdemes külön
kiemelni a Menedzser Klub tevékenységét és az egész Jászságra kiterjedő
aktivitását. Jó látni, ahogy az életünk
szövetében való jelenléte hogyan fokozódott, fejlődött, teljesedett ki. Rendezvényeiken, szakmai konferenciáikon
nem csak a mindennapi munkát, kapcsolatokat szervezik és erősítik, de olykor országosan is hasznosítható és hasznosított szellemi ötleteket adnak közre,
elvi megalapozását adva jelenünknek,
de még inkább a jövőnknek. Emellett
olyan szakkérdések iránt kevésbé érdeklődők számára is fontos tevékenységeket
is felvállaltak, mint a Szent Korona hivatalos másolatának városunkba hozása és
kiállítása, ami hatalmas siker volt.
A Menedzser Klub tevékenységét
jogosan nagyította föl, de röviden említsen néhány más példát is.
A teljesség igénye nélkül gondoljuk
el, mennyi örömet, értéket hoznak létre a múzeumaink programszervezései,
a Szikra magángaléria, számtalan kórusunk, vagy az utóbbi bő egy hónap
eseményei, a lezajlott Csángó Fesztivál
rengeteg szereplőjével, a Mézvásár, vagy

éppen az előttünk álló 9. Jász Expo és
Fesztivál. Mivel a sporttól indultunk
el, onnan is említsünk két példát: a kosárlabda legjobb bajnoki teljesítményét
nyújtotta folyamatosan több száz néző
előtt, futballcsapatunk pedig utolsó pillanatig kiélezett versenyben küzdhetett
az NB3 első helyéért, és megújult pályáján nem panaszkodhat a szurkolókra,
akik szeretik játékukat és a játékosokat.
Újabb részletekre nem kérdezünk rá, négyoldalas mellékletünkben az egyes területek elnökei illetve
felelősei ezekre bizonyára kitérnek.
Inkább azt kérdezzük, hogy mennyiben látja másnak ezt az öt évet, mint
a megelőző négyet? Van-e közöttük
érezhető folyamatosság?
Általában nem szimpatikus, ha
túl messzire nyúl vissza egy politikus, de elvi szinten annyit fontosnak tartok megemlíteni, hogy az
előző ciklus a megalapozás időszaka
volt. Alapvető célkitűzésünk már
akkor is az volt, hogy úgy dolgozzunk, olyan döntéseket hozzunk,
úgy építkezzünk, hogy Jászberényben jó érzéssel lehessen élni. Aki itt
született, az itt is képzelje el az életét,
aki elköltözött valami oknál fogva,
szeressen ide visszajönni látogatóba
vagy véglegesen. Munkahelyeink
vannak, már csak olyan minőségi
életet kell teremtenünk, hogy mindenki, aki az értékeinket elfogadja,
méltányolja, érdemesnek találja
Jászberényben letelepedni. Helyi
törekvésünket szerencsére erősíti az
országos családpolitika, így az öt
éve megfogalmazott célunkat, hogy negyedszázad alatt érjük el a harmincezres
lélekszámot újra, jobban megvalósíthatónak látom, mint valaha. Ez számszerű,
mérhető eredményesség lesz.
Mindenről nem beszélhetünk, de
az önkormányzat, a képviselő-testület
munkájáról még két kérdést engedjen
meg. Polgármesterként hogyan ítéli
meg a képviselő-testület munkáját?
Szóhoz juttatták az ellenzéket?
A képviselő-testületben rajtam kívül tíz fideszes, vagy Fidesz által támogatott képviselő – valamennyi egyéni
körzet képviselője –, és négy listán bejutott ellenzéki képviselő dolgozott. Mi
fideszesek értékközösséget alkotunk. Az
ügyeket, gondokat, problémákat alaposan megtárgyaltuk már frakcióülésen,
ezt a szakaszt követte a bizottsági szint,
ahol csatlakoztak az ellenzéki képviselők, külsős bizottsági tagok, és más
szakemberek is. A képviselő-testület elé
az összes érintett bizottság által megtárgyalt anyag került, így érthetően ott
már gyorsabb, folyamatosabb munka
zajlott. A felelősségünk különösen nagy
volt, hiszen minden döntéshez megvolt
a többségünk, és nem csak a város, de
minden egyes körzete gondja is címzetten a mi képviselőinket érintette.
Amiben biztosak voltunk, ahhoz érthetően ragaszkodtunk. Csak felelősen és a
legjobb tudásunk szerint dönthettünk,
függetlenül attól, hogy az ellenzék miként szavazott.
Hogy gondolja, a mostani rendszer – például a bizottsági rendszer
– bevált?
A hat bizottság minden területét lefedte az életünknek. A hasonlóan felálló
irodai rendszerrel logikusan és jól tudtak
egyeztetni és összedolgozni. Különösen
szerencsésnek bizonyult a városüzemeltetés és a városfejlesztés szétválasztása,
mert külön-külön is rengeteg ügyük,
feladatuk volt. Végül is öt év alatt végig
sikerült a munkaterv szerint haladnunk.
Ezt a tervszerű működést támasztja alá
az a tény is, hogy ennyire kevés soron
kívüli ülést a rendszerváltozás óta még
nem tartottak a városban.
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A magyarság örök mentsvára
 folytatás az 1. oldalról
Az ünnepély kezdeteként a jászok
történelmi zászlóit hordozó cserkészek
kíséretében Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató nyújtotta át a polgármesternek legbecsesebb ereklyénket,
a Lehel kürtjét. Miután a jászok történelmi emléktárgya ideiglenes helyére, az ünnepi dobogóra került, Himnuszunk, valamint a Boldogasszony
Anyánk egyházi népének hangzott el a
közreműködő Palotásy János Vegyeskar
előadásában.
A folytatásban Pócs János, az ünnep
hivatalos szószólója üdvözölte a megjelenteket. Az országgyűlési képviselő
a születés isteni kegyével vonta párhuzamba keresztény hazánk megalakulásának jeles évfordulóját.
„Mint minden élet, minden születés egy álommal kezdődött. Ezer évvel
ezelőtt élt egy férfi, és hitt abban, hogy
létrejöhet egy erős, gazdag, szabad ország. Ez lett a keresztény Magyarország.
Így válnak az álmok valósággá. István
királytól nem csak a pápától kapott koronát örököltük, hanem ránk hagyta az
álmát, a sziklára épített házat. Hol van
már az ókori Róma, Bizánc, a Latin
Császárság, az Oszmán Birodalom vagy
a Szovjetunió. Mind elmosta a történelem vihara. Amíg a világ nagyhatalmai
egymással civakodtak a lehulló koncon,
addig Szent István megmentett egy maroknyi népet. Nem fegyverekkel, nem
kincsekkel, hanem hite és imája által.
Mi valljuk, hogy a Szent Istváni hit a
magyarság örök mentsvára.”
Beszéde során kiemelte az országot
továbbépítő kisemberek munkáját, a
maguk után maradandó nyomot hagyó
állampolgárokat, Szent István álmának
méltó követőit, akiknek köszönettel

tartozunk. Pócs János hozzátette, méltó követő mindenki, aki tesz a város,
a munkahelye, a családja asztalára, hiszen azzal egy álmot vált valóra.
A továbbiakban Sas Dániel zongoraművész, valamint Sas Zoltán színművész hallgató Montázs című zenésirodalmi előadása emelte az ünnepély
fényét. A tehetséges testvérpár nevezetes magyar történelmi eseményeket
jelenített meg rendhagyó produkciójában, melyhez nem az államalapítást,
hanem a magyarság esszenciáját választották központi téma gyanánt.
Augusztus 20-a nem pusztán az
államalapítás történelmi jelentőségű
napja, de egyszersmind az új kenyér
ünnepe is. A nemzetiszín szalaggal átkötött, frissen sült kenyereket Szántó
József apát-plébános áldotta meg, majd
a felszelt falatokat megelőzően nagytiszteletű Mező István lelkipásztor intelmeiből szemezgettünk.
„Jézus Krisztus az a mennyei kenyér,
aki azért szállott alá, hogy életet adjon
a világnak, mindazoknak, akik hisznek
őbenne. Ma államalapításunk és az új
kenyérért való hálaadásunk ünnepén
arra tanít bennünket Isten, hogy vegyük
komolyan az imádságot mi is, nemzetünkért, országunkért és önmagunkért.”
Az ünnepség lezárásaként Pócs János, Szatmári Antalné alpolgármester
asszony, valamint Tamás Zoltán képviselő segédletével sor került a megáldott
kenyér felszegésére. Az ünnepi kóstolókon túl még ötven kilogrammnyi
illatos, új búzából sütött vekni került
az intézményvezetők, egyházi és városi
elöljárók, és természetesen Jászberény
polgárainak asztalára. (A kulturális
programokról következő számunkban
tudósítunk.).

Megyei kitüntetések

Augusztus 15-én, csütörtökön a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
ülésén több mint negyven díjat adtak
Szent István király ünnepének alkalmából. A szolnoki megyeházán megrendezett eseményen a Jászságból
több kiváló személyiség és közösség,
köztük városunk önkormányzata is
elismerésben részesült.

Az augusztus 20-i állami ünnepséghez kapcsolódóan kitüntetett személyeket a díszteremben rendezett
eseményen a közgyűlés elnöke, Piroska
Miklós köszöntötte. A rendezvény a
jász és nagykun kapitányok bevonulásával folytatódott, majd a jászapáti
Hétszínvirág Néptáncegyüttes és a
Szolnoki Légierő Zenekar előadása
emelte az alkalom fényét.
A folytatásban azokat a személyeket, valamint közösségeket méltatták,
akik évtizedek óta töretlen, értéktartó
munkájukkal előremozdítják a térség
fejlődését, öregbítik annak jó hírnevét. Az elismeréseket Piroska Miklós
elnök, Fehér Petra és dr. Csoór György,
a megyei közgyűlés alelnökei, valamint
Rentzné dr. Bezdán Edit címzetes megyei főjegyző adták át.
Az összesen negyvenhét díjazott
közül mi a jászsághoz kötődő kitüntetetteket közöljük.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjban részesült:
• Borbás Ferenc, emeritus jászkun főkapitány és emeritus jászkapitány
• a jászberényi székhelyű Jászsági Menedzser Klub.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díjban részesült:
• Dr. Farkas Erzsébet, a jászberényi Szent
Erzsébet Kórház vezető főgyógyszerésze
• Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet, gyógyszerész, a jászkiséri gyógyszertár vezetője

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díjban részesült:
• Kovács Róbert, a jászberényi székhelyű Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
ügyvezető igazgatója
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjban részesült:
• Sas István, népművelő, a jászberényi
Déryné Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója, a Magyar Népművelők Egyesületének alapító tagja
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjban részesült:
• a jászapáti Hétszínvirág Néptáncegyüttes
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjban részesült:
• Jászberény Város Óvodai Intézménye
• Tóth Erika, tanítónő, kémia szakos pedagógus, a jászszentandrási
Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanára
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati és Közigazgatási Díjat
kapott:
• Makainé Donkó Ilona, a jászladányi
polgármesteri hivatal személy- és
munkaügyi ügyintézője
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díjban részesült:
• a jászladányi Ozoróczky Mária Szociális Központ közössége
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési és Sport Díjban részesült:
• Dr. Nagy Hinst István, Jászapátiban
élő harcművész oktató
Az év polgármestere Jász-NagykunSzolnok Megyében Díjban részesült:
• Mozsár Lászlóné, Jászágó polgármestere
„Települési Környezetért” címet kapott:
• Jászberény önkormányzata
„Ifjúságbarát Önkormányzat” címet
kapott:
• a Jászalsószentgyörgyi önkormányzat
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A Jászkürt Újság cikluszáró körkérdése
A város hivatalos hetilapjaként öt év elteltével természetesen
megkérdeztük az alpolgármestereket és a bizottsági elnököket az elmúlt ciklusról. Mindnyájukat arra kértük, értékeljék
rugalmas megközelítéssel az elmúlt ciklust az alábbi irányadó

kérdések alapján: 1. Milyen időszakot zárunk? Mi valósult
meg a 2014 őszén megfogalmazott konkrét célokból? 2. Lehet-e építeni az eddig elvégzett munkájukra a választásokat
követően? Mi lehet a következő ciklus legfontosabb feladata?”

A munkaterv szerint tudtunk haladni

1.

Egy gazdaságilag stabil, fejlesztésekben gazdag időszakot
zárunk majd le, illetve mivel városi
szinten több fejlesztési munka a lapzártakor még folyamatban lesz, ezért
nem mondhatjuk lezártnak, inkább
egy éppen zajló időszaknak nevezném.
A 10-es választókörzetben is zajlanak az aktuális munkálatok, például
a porteleki bekötőút felújítása, ami a
településrész több évtizede fennálló
problémája volt. A városban is mondhatunk több példát, mint a megújuló
piac, a malomprojekt vagy éppen a
belvárosban zajló munkálatok.
Ha a bizottságnak az SZMSZ-ben
rögzített teendőit, céljait nézzük, akkor
mondhatjuk, hogy a feladatunknak
teljes mértékben eleget tettünk. Minden évben aktívan részt vettünk a város
éves költségvetésének kialakításában.
Az önkormányzati tulajdonú cégek
biztos anyagi háttérrel tudtak működni úgy, hogy közben a feladataikat is a
lehető legjobban látták el. Az önkormányzat mindennapos működéséhez is
hozzájárultunk a bizottsági munkával:
több esetben döntöttünk vagyontárgyak átminősítéséről, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek hasznosításáról, de
folyamatosan véleményeztük a hatáskörünkbe tartozó előterjesztéseket is
a képviselő-testület ülése előtt. Egykét rendkívüli ülés kivételével az előre
tervezett munkaterv szerint tudtunk a
bizottsági munkával haladni, ami jól
mutatja a tervezhetőséget, és a jól mű-

ködő feladatellátást.
Úgy látom, hogy a következő
önkormányzati ciklusban az
a bizottság, amelyik örökli a feladatainkat, nyugodtan támaszkodhat az
elvégzett munkánkra. Vagyongazdálkodási, vagy éppen a város saját
szervezeteit érintő kérdésekben több
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Balog Donát elnök
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
alkalommal is volt a bizottsági ülésen
elhúzódó, akár több bizottsági ülést is
érintő polemizálás. Ezek a nézetegyeztetések lehetőséget adtak arra, hogy a
lehető legszélesebb látókörből vizsgáljuk meg a problémát, vagy az adott
helyzetet, és a tudásunkhoz mérten
a lehető legjobb döntést hozzuk. Az
anyagi lehetőségeinket igyekeztünk a
lehető leghatékonyabban kihasznál-

ni, évről-évre fejlődött a szabályozási
rendszerünk is, amelyek szintén előre
mutató tényezők.
A következő években is lesznek
„legfontosabb feladatok”, amelyekre
mindig az adott környezeti tényezők
elemzése alapján kell következetesen
reagálnia a döntési helyzetben lévő
szereplőknek. Ezek mellett a gazdasági
biztonságnak, és az átgondolt, tudatos
vagyongazdálkodásnak minden évben
kiemelt figyelmet kell majd élveznie.
Az elmúlt években nagyon izgalmas
pályázati keretek voltak a bizottságnál,
gondolok itt az innovatív fejlesztési keretre, a szakképzési ösztöndíj programra, ami a szakmák jelenlegi helyzete
mellett mindenképpen jelentős vállalás
a város életében.
Az egyik személyes kedvencem a
mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások támogatási kerete, ami teljesen új
kezdeményezés volt, és egy eddig nem
megszólított vállalkozói réteget értünk
el vele. A mezőgazdaság fontosságát a
mi városunkban, aminek a külterülete
az országban az egyik legnagyobb területen helyezkedik el – és ennek a jelentős része termőföld –, nem kell külön
hangsúlyozni.
A következő évek feladatai közé
kell, hogy tartozzon a közreműködés
a gazdaságösztönző tervek előkészítésében. Ugyancsak rendkívül fontos a város egyéb gazdaságösztönző és otthonteremtési programjai megvalósulásának
támogatása.

Kultúránkban meghatározó a hagyomány
1.

Képriportunk (4-7. oldal) 2016-ot idézi.

A rövid nevén HEB részéről
munkás és eredményes ciklust
zárunk. Feladatkörünket alapvetően a
képviselő-testület SZMSZ-e határozza
meg. Konkrét célokat a testület éves
munkaterve és határozatai fogalmaznak meg, továbbá a működés közben
igen sűrűn felmerülő kérdésekben van
teendőnk. Sokrétű hatáskörünkbe a
város egészségügyi, kulturális, oktatási, sport és szociális területe tartozik,
kiegészítve a civil szervezetekkel való
kapcsolattartással. Ezekre a feladatokra
a régebbi testületek 3-4 bizottságot is
működtettek.
A HEB-nek is könnyebbség, hogy
a korábbi önkormányzati iskolákat és a
kórházat az állam működteti. Működtetett oktatási intézményünk így csak
az óvodai intézmény maradt, de annak
jó működése öröm és sikertörténet az
önkormányzatnak is. Stratégiai célként
tűzte ki a testület a város lakosság számának emelését. Ehhez nyilván magasabb születési számok, a megtartó erő
növelése (azaz az elvándorlás csökkentése) és a célszerű betelepülés elősegítése is szükséges. Ilyen célok érdekében
javasoltunk, vagy működtünk közre új
rendeletek megalkotásában. Így pl. az
állam által biztosított ingyenes védőoltásokon túl további hasznos, megelőző
védőoltásokat finanszírozunk csecsemőknek, kisgyermekeknek. Fiatalok
lakáshoz jutását és lakhatási támogatását
segítjük különböző formákban, kiemelten a hiányszakmákban dolgozók, vagy
városi közérdekből szükséges dolgozók
letelepedését. Ilyenek a visszatérítendő
és vissza nem térítendő lakásépítési/
vásárlási támogatások, kedvezményes
telek vásárlás is. Városi diákönkormány-

zat létrehozását és működtetését segítjük
anyagilag is. Öt tagú önkormányzati Ifjúsági Munkabizottságot alakítottunk,
melyben két HEB tag is van. A város
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
meghatározott öt munkabizottságot
összeállítottuk, működtetjük, kettőben
HEB tag az elnök. Támogattuk a szakképzési ösztöndíj program kialakítását
a hiányszakmákban tanulók megnyerésére. Úgyszintén dolgoztunk az egészségügyi ösztöndíj program kialakításán,

Nagy András elnök
Humán Erőforrás Bizottság
amely az orvos ellátottságunkat hivatott
javítani, és ami idén ősztől lép életbe.
Különös gonddal foglalkoztunk a
diáksport lehetőségeinek szélesítésével. Itt komoly fellendülés látható. A
diákolimpiai versenyeztetés külön támogatása mellett sok jászsági diáksport
versenyt élesztettünk föl a Jászsági Diáksport Bizottság irányításával. Fontos
és jó lesz, hogy az országos diákolimpikonok mellett tavalytól az egyéb orszá-

gos és nemzetközi versenyek, bajnokságok érmeseit is jutalmazzuk év végén.
Ennek nagy sikere lett, és erős buzdító
hatása van a fiatalokra.
A város kulturális koncepciója
időszakos felülvizsgálatában is részt
vettünk. Erősítettük a döntések társadalmasítását. A civil szervezetek támogatásának pénzügyi kerete felosztásában
már kilenc éve civil tanácsadók véleményét is kérjük. Az elkülönített kulturális
keret felosztásában két évben is a létrehozott kulturális konzorcium (a kulturális szférában dolgozó gyakorló szakemberek közössége) szakmai javaslata
alapján döntöttünk a támogatásokról.
Ez fontos, hiszen Jászberényben, színvonalas kultúránkban meghatározó a
hagyomány, és mellette a kiváló új kezdeményezések, alkotó közösségek színre
lépése. Külön keretből, pályázati úton
támogatjuk rászoruló iskolások nyári
napközis táborban való részvételét. Ennek is köszönhetően színvonalas táborokat szerveznek iskolák, intézmények és
elhivatott civil szervezetek. Mindig szorgalmaztam a HEB tagjainál, hogy aktívan látogassák a rendezvényeket hasznos
tájékozódás céljából.
Jó alapokkal, kimunkált módszerekkel adjuk át ősszel a HEB-et
az új testületnek. Azt látom, hogy sok a
leszakadó ember, siralmas lakás- és életkörülmények között. Új problémakör
a városban az egyre nagyobb számban
érkező idegen ajkú munkások megjelenése. Aggasztó néhány önkormányzati
tulajdonú épület állaga. Ez már sok
esetben az ottani tevékenységek végzését is veszélyezteti. Ezekkel a leendő új
szakbizottságnak kiemelten kell majd
foglalkoznia.
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A jó színvonalú munka természetes

1.

A városüzemeltetés rendkívül
meghatározó és fontos egy település napi életében. Az e területen
érződő kiegyensúlyozott, jó színvonalú munka természetes, az esetleges
hiányosságok, hanyagságok viszont
nagyon bosszantók, hangulatrombolók lehetnek. Talán éppen ezért lett
külön szakbizottsággá 2014-ben a
városüzemeltetés, leválva a korábbi
ciklusban együttműködő fejlesztésről,
ezzel a Polgármesteri Hivatal struktúráját is követve. Ötéves működésünk
alatt Bohárné Bathó Rozália képviselő, Bobák Zsolt képviselő, valamint
Verderber Gyula és Gregor István
külsős (nem képviselő) bizottsági tagok
alkottuk az öt tagú Városüzemeltetési
Bizottságot, munkánkat a hivatal részéről, bizottsági titkárként, Vass Gáborné
segítette.
Az üléseinkre állandó meghívottként
voltak jelen azon szakágazatoknak – pl.
JVV Nonprofit Zrt., TRV Zrt, a Polgármesteri Hivatal szakirodái, a Városrendészet vezetői, képviselői –, melyek az igen
széles skálán mozgó illetékességi területünket és hatáskörünket átfogták.
A napi működés érdekében aktívan
közreműködtünk az önkormányzat üzemeltetési feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében, hangsúlyozottan az
e feladatokkal megbízott cégünkkel, a
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-vel. A Városüzemeltetési Irodával összehangolt döntéseket hoztunk a lakosság által jelzett
gondok, problémák orvoslására, erre
elkülönített összeg állt a bizottság ren-
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delkezésére a költségvetésen belül. Határozatokat hoztunk a közvilágítással, a
járdák és utak állapotával, tisztaságával,
különféle közterületi problémákkal,
parkfenntartással, zöldterületek, játszóterek létesítésével és gondozásával ös�szefüggésben. Komoly feladatunk volt
a fenntartással és kezeléssel kapcsolatos
döntések előkészítésében, vagy éppen
együttműködtünk a településfejlesztési
koncepció és településrendezési tervek
előkészítése során a város főépítészével.
A lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk úgy végezni feladatainkat,
hogy azzal a lakosság elégedett legyen.
Hogy ez mennyire sikerült, mennyire

Ferencvári Csaba elnök
Városüzemeltetési Bizottság
volt kiegyensúlyozott, vagy hektikus,
azt a választók ítélik meg. A bizottsági
céltartalékba utalt összeget időarányosan használtuk fel, ezek teljes egészé-

ben a köz javát szolgálva hasznosultak.
Magam részéről nyugodt szakmai lelkiismerettel tudom átadni a bizottságot
a következő elnöknek, természetesen
azzal együtt, hogy teljesen megelégedettek sohasem lehetünk.
A jövő ciklus bizottsági struktúrája még nem ismert. Véleményem az, hogy bármilyen szerkezetben
is fog működni ez a terület, a városüzemeltetés mindig az egyik legfontosabb kérdés lesz Jászberény életében.
Akad még tennivaló bőven, hiszen ha
csak a kisebb-nagyobb „napi problémákat” (csapadékvíz elvezetés, járdák,
utak, parkok, zöldterületek, játszóterek
állapota, hulladékkezelés) említem,
mindenki tud mondani gondokat,
ám bizton remélem, hogy az öt évre
visszatekintve sokkal több értékelhető eredményt érzékelnek az emberek,
mint még hiányosságot. Ez a terület az,
ahol soha nem tudtunk, és a jövőben
sem tudnak hátra dőlni a képviselők, és
azt mondani, „Na, végeztünk!”, hiszen
mindig akad valami tennivaló.
Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy önkormányzati
képviselőként, öt éven át ilyen fontos
szakbizottságban szolgálhattam Jászberényt. Köszönet és elismerés illeti a
képviselő-testület valamennyi tagját, a
hivatal és a város cégeinek valamen�nyi munkatársát korrekt munkájukért,
együttműködésükért. Városlakóinkat
a segítségükért és türelmükért, és nem
utolsó sorban a sajtó képviselőit is,
hogy e terület jobb megismerését a polgárok számára elősegítették.
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A város jobb élhetőségét biztosítjuk

Munkás, sok feladattal terhelt
hétköznapokon van túl a bizottság. Az elmúlt évek alatt a legtöbbet
és a legtöbbször ülésező bizottság volt
a Városfejlesztési Bizottság, köszönhetően a rengeteg elnyert pályázatnak,
megvalósuló projekteknek. Legfőbb
feladatomnak az elmúlt ciklusban
megkezdett városfejlesztési beruházások folytatását, új fejlesztések, pályázatok előkészítését és megvalósítását tekintettem. Munkám során mindvégig
támaszkodtam a bizottság tagjainak, a
hivatal szakembereinek szakmai véleményére, a városlakók által megfogalmazott elvárásokra, melyeket ezúton is
szeretnék megköszönni.
Átadtuk és használjuk a felújított
szennyvíztelepet, a felújított Thököly úti rendelőt. Megvalósult a „főtér”
fejlesztés második üteme, jelenleg a
fejlesztés harmadik üteme zajlik (Zöld
Város projekt). Megépítettünk ismét
több kilométer kerékpárutat (Mária,
Szelei, Nádor, Gyöngyösi, Nagykátai,
Kórház, Rét és Szent Imre herceg úton).
Új hat csoportos bölcsödét építettünk,
elkészült az ökoturisztikai látogatóközpont az állatkertben. Az egyesített szociális intézményünket korszerűsítettük,
és akadálymentesítettük, megépült a
fogyatékkal élők nappali otthona és a
Jász Múzeum melletti „fehér épület”
(levéltár) is megújult. Átadtunk térhatású zebrákat, ideiglenes és állandó parkolókat építettünk. A város egy részén
megtörtént a közvilágítás rekonstrukciója, és a Faiskolai szegregátum komplex
telepprogramja. Felújítottuk a városi
strandfürdő fedett uszoda részét, elkezdtük az iparterületek útjainak az infrastrukturális fejlesztését. Folyamatban
van a Szivárvány óvoda átalakítása, a
piac és a buszpályaudvar felújítása, barnamezős beruházásban pedig a Malom
Konferencia és Rendezvényközpont
rekonstrukciója. Önkormányzati épületek energia korszerűsítésében megva-

lósult a Bercsényi és a Gróf Apponyi
iskolák energetikai felújítása. Több ezer
m2 járdát újítottunk fel, megkezdtük az
elavult AC vízvezetékek cseréjét, több
száz fát és cserjét ültettünk, és még sorolhatnám…
Munkája lesz bőven az új Képviselő-testületnek, illetve a
megalakuló bizottságoknak és bízom
benne, hogy részese lehetek én is e
nem könnyű, de igen megtisztelő,
felelősségteljes munkának. Azt szokták mondani: „a megkezdett úton végig kell menni”, azaz be kell fejezni a
megkezdett beruházásainkat, meg kell
valósítani az elnyert pályázatainkat, új
pályázatokat és fejlesztési programokat
kell indítani, elsődlegesen a kis és kö-
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Tamás Zoltán elnök
Városfejlesztési bizottság
zépvállalkozások bevonásával.
Fejleszteni szükséges a közösségi
közlekedést, biztonságosabb közlekedési
csomópontokat kell kiépíteni a város forgalmas útkereszteződéseiben, és meg kell
oldani az átmenő teherforgalom kivezetését a városból. Korszerűsíteni szükséges
még a város közvilágítási hálózatát.
Nem csak lehet, hanem kell is
építeni, hiszen ez egy folyamat. Vannak olyan projektjeink, amelyek több

ciklust átívelnek. Ilyen a belváros rehabilitáció projektje, melynek már a
harmadik ütemét is majdnem befejeztük, és még az utolsó üteme hátra van,
mely mellett a Szabadság tér felújítása
sem odázható el. Új tanműhelyek építésével, pályaorientációs szaktanterem
kialakításával versenyképes tudáshoz
segítjük fiataljainkat.
A kormányzattól be kell hajtanunk
az ígéretét, az elkerülő út 3. szakaszának
kivitelezését. Szintén az elkövetkezendő öt év feladata lesz az intermodális
közösségi közlekedési csomópont létesítésének megvalósítása, az autóbusz
pályaudvar és a vasútállomás átépítése.
Természetesen a fentieken túl
pénzügyi forrásokat kellene fordítani
még további bölcsőde, óvoda, iskola,
egészségügyi intézmények felújítására,
építésére is. Meg kell oldani a szociális otthon továbbfejlesztését tetőtér
beépítéssel. Adósok vagyunk még az
ipari zónákat feltáró és a belterületi
utak egy részének az építésével, hiányzó kerékpárútjaink (Szent István
körút, Szelei út) megépítésével, játszóterek, szabadidőparkok, parkolók
fejlesztésével, bővítésével. Továbbá
céljaink között van még az állatkert
további turisztikai vonzerejének növelésére pályázat beadása, az Öregerdei
és a Nagyvisnyói Gyermektábor megújítása. A közbiztonságot és a lakók
biztonságérzetét növelnünk kell a kamerarendszer bővítésével, a közterület-felügyelet és a rendőrség megerősítésével, támogatásával. Fordítani kell
még forrást a szennyvíz-átemelők és a
vízvezeték gerincek átépítésére is.
A környezetvédelem területén tovább kell védenünk a vízbázisunkat,
meg kell oldanunk a Zagyva folyamatos
vízmozgatását. Támogatjuk a megújuló
energiaforrások kiaknázását Jászberényben is (geotermikus energia felhasználása, napelem parkok létesítése).
folytatás a 6. oldalon 

Képriportunk (4-7. oldal) 2016-ot idézi.

6. oldal

Cikluszáró

www.jku.hu

2019. augusztus 29.

A város jobb élhetőségét biztosítjuk
 folytatás az 5. oldalról
Rendezni kell a város parkolási
problémáját, új parkolók kialakításával
és építésével, valamint felül kell vizsgálni a piac és környékének jelenlegi parkolási rendszerét.

Újraválasztásom esetén szeretném
tovább vezetni ezt a bizottságot, immár
a 4. ciklusban. A bizottság talán legfontosabb feladata szerintem továbbra is a
városlakók, utcaközösségek igényeinek
a kielégítése, amivel a város jobb élhe-

tőségét biztosítjuk (járdák, útfelújítások, csapadékvíz elvezetés, domború
tükör, közlekedési táblák, közvilágítás).
Természetesen ezek mellett a város egészére hatást gyakorló beruházásokat is
folytatjuk.

Elvesztegetett lehetőségek ciklusa

1.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az egyetlen olyan bizottság, amelynek az elnöke „ellenzéki”
képviselő. A bizottság alapvető feladata
a város pénzügyi, gazdasági folyamatainak „felügyelete”.
Az elmúlt öt évben jelentős gazdasági események történtek a gazdálkodás
területén. Minden decemberben elfogadja a képviselő-testület a következő év
költségvetési koncepcióját. Ez elveket,
irányokat fogalmaz meg a következő év
költségvetéséhez, sok részletben helyesen. A gyakorlatban az elvek köszönő
viszonyban sincsenek a konkrét költségvetés tartalmával. Bizottsági üléseken
részletesen és alaposan megbeszéljük a
kapott anyagokat, javaslatokat is teszek,
de mindent elutasítanak, leszavaznak.
A költségvetés bevételi oldalának
érzékeny eleme a saját adóbevétel megtervezése. Ezt az előző évek tapasztalata
(bázis) és az adott évre megjelent előrejelzéseit figyelembe véve dönti el az
előterjesztő polgármester.
Volt olyan év, amikor jelentősen
túlbecsülték a várható bevételt, emiatt
félévi adatok alapján módosítani kellett
a költségvetést a kieső bevételek miatt.
A kiadási oldal vizsgálatánál azt tartom
fontosnak, hogy a kötelező feladatok
ellátására mennyit szán a város, men�nyit a nem kötelező (önként vállalt) feladatokra, és mennyit ad „államháztartáson kívüli” feladatokra. Megítélésem
szerint a polgármesteri szemlélet alapján elfogadott költségvetések a szükségesnél és a lehetségesnél is kevesebbet
adtak a kötelező feladatokra, aránytalanul többet „államháztartáson kívülre”.
Rendszeresen javasoltam, hogy képezzünk tartós megtakarítást, amit akkor
használhatunk fel, amikor előre nem látható jelentősebb kiadást kell finanszírozni. Ilyen megtakarítása a városnak nincs,
mert minden év ki lett „seperve”.
A ciklus első éve úgy kezdődött,
hogy a polgármester rendkívüli ülést

hívott össze, és zárt ülésen elmondta,
hogy a város elveszített egy pert (az
un. „Dalkia” pert), és a bírósági döntés alapján 750 millió Ft-ot kell fizetnünk a nyertes félnek. A pereskedés
több mint négy éve alatt a polgármes-

Balogh Béla elnök
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
ter egyszer sem tájékoztatta a képviselőket, hogy folyik egy per, amelynek
minden szakaszát elveszítette a város. A
perbeli gazdasági esemény a kórházhoz
kapcsolódik, ott hozott hibás döntések
következménye. Akkor a kórház egyik
gazdasági társaságának vezetője volt a
mostani polgármester.
A következő években is jelentős
gazdasági döntéseket hozott a fideszes
többség. Az egyik ilyen az volt, hogy
polgármesteri kezdeményezésre a város eladta a „családi ezüstöt”. Piacra
dobta a birtokában lévő ÉMÁSZrészvényeket, amelyeket a privatizáció
idején kapott a város, és évente 8-10
millió Ft osztalékot hozott.
A ciklus fontos gazdasági eseménye
volt, amikor az önkormányzat saját tulajdonú vállalkozásának (J.V.V. Nonprofit
Zrt.) leszállíttatta a saját tőkéjét, amit
betett a városi költségvetésbe és elköltött.
A város saját adóbevétele ebben a

ciklusban átlagosan évente három milliárd forint volt. Így 2015-2019 években összesen mintegy 15 milliárd Ft
az adóbevétel. Ekkora saját bevételből
gazdálkodva több pénzt kaphatott volna a városüzemeltetés, hogy a lakosok
számára komfortosabb, élhetőbb legyen a város, (jobb utak, balesetmentesen járható járdák, lezúduló csapadékvíz elvezetése, jól felszerelt játszóterek,
tisztább utcák, szebb parkok, jól megvilágított gyalogátkelő helyek, stb.).
Sajnálatos, hogy a fideszes többség
kritikátlanul, szó nélkül, némán támogatott minden polgármesteri kezdeményezést. A ciklus elején a költségvetési vitában az egyik fideszes képviselő bátran,
őszintén kimondta, hogy szerinte nem jó
a költségvetés, de ő meg fogja szavazni.
A fideszes többség támogatta azt is,
hogy a város vegyen fel négymilliárd forint hitelt. Ilyen nagyságrendű hitele sohasem volt a városnak. Szó nélkül megszavazták, igaz, nem bízták a véletlenre.
Eljött az ülésre, és támogatólag felszólalt
Pócs János országgyűlési képviselő. A
sokat dicsőített „hitelmentesítés” után
néhány évvel kormányzati jóváhagyással
„hitelcsapdát” állítottak a város adófizetőinek és lakóinak több tíz évre.
Minden évben bevételi forrásként
szerepelt a saját vagyon értékesítése.
Mára már alig maradt valami. A fentiekből mindenki számára látható, sok
hibás döntést hoztak meg, amelyek a
következő évtizedekre is kihatnak. A
Bizottság elnökeként racionális, fenntartható, átlátható, takarékos gazdálkodásra tettem javaslatokat, amit a többség nem támogatott.
Az általam megfogalmazott
elvekre, javaslatokra lehetne a
következő ciklusban is építeni, olyan
szemléletet kialakítani, és a gyakorlatban is használni, amely nem a lehetőségek felélését jelenti, hanem felelőséggel
használja ki a város jó adottságait a vállalkozásai és a lakói érdekében.

2.

Mindig igyekszem megoldást találni
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Az elmúlt öt éves önkormányzati
ciklusban rendhagyó módon két alpolgármestere volt a városnak. Az egyik én
lehettem. Szerteágazó és sokrétű feladatokat vállaltam a városvezetésben.
Munkám legnagyobb részét a szociális ügyek megoldásának szenteltem.
Számtalan megkeresés érkezik hozzám
nap mint nap telefonon, írásban és
személyes formában is szociális kérdésekben. Mentálhigiénés tanácsadással,
megoldási alternatívákkal, iránymutatással, szociális érzékegységgel és odafigyeléssel sok-sok, elsősorban hátrányosan halmozott életkörülményű embert
lendítettem át a nehézségeken, krízishelyzeteken. Sokszor csak megerősítést
várnak tőlem komoly családi élethelyzetekben, de keresnek munkahelyi válságban, lakhatási gondok esetén, pénz
és gyámügyi kérdésekben is. Mindig
igyekszem megoldást találni, megkeresni azt az embert, irodát vagy fórumot, ahol aztán a továbbiakban előre
viszik az ügyet. Telefonom napszaktól,
munkaidőtől függetlenül bármikor
csöröghet, az utcán jártamban-keltemben is megszólítanak, vagy felkeresnek
az irodámban.

Szatmári Antalné
társadalmi alpolgármester
Kiemelten szívügyemnek tekintem a fiatalok problémáit, támogatom
az értelmes szabadidős elfoglaltságokat szervezők munkáját, a kulturális,
egészségügyi és sporteseményeket. A
közreműködésemmel indított ifjúsági
önkormányzat elnyerte a kiváló ifjúsági önkormányzat címet, és a fiatalok
érdekében létrehozott Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is sikeres
projektnek bizonyul. Az országos te-

hetségbarát önkormányzat elismerés elnyeréséhez is jelentősen hozzájárultam.
A fiatalok mellett az idős gondozásra
és a fogyatékkal élők helyzetére is nagy
hangsúlyt fektettem. Az idős-barát önkormányzat cím elnyerésében szintén
nagy szerepet játszott a tapasztalatom és
segítségnyújtásom. A fogyatékkal élők
nappali klubjával, az idősek otthonával
és valamennyi szociális és civil szervezettel kiváló a városvezetés kapcsolata,
amelyhez úgy érzem, az én munkám
jelentősen hozzájárul. Az elmúlt években sok sikeres pályázat is kikerült a
kezeim közül. A Szer nélkül a teljes
életért című projekt 97 millió forintot
nyert, melynek szakmai programját
én raktam össze. A jól sikerült Richter
Egészségnap lebonyolítása ugyancsak a
koordinálásommal történt.
A testvérvárosokkal való kapcsolattartás, a delegációk fogadása, a
programok szervezése, előkészítése
szintén a feladataim közé tartozott. A
tavaly megrendezett 25 éves VechtaJászberény nagyszabású jubileumi találkozó megszervezésében is örömmel
dolgoztam.
folytatás a 7. oldalon 
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7. oldal

Mindig igyekszem megoldást találni
 folytatás a 6. oldalról
Tapasztalataimat a Humán Erőforrás Bizottság valamint a Szociális és
Vallásügyi bizottság elnökeként eltöltött évek idején szerzett ismeretek alapján kamatoztatom. A város kulturális és
sport rendezvényeinek, egészségmegőrzés célzó programjainak nagy részét
megnyitó beszéddel köszöntöttem az
elmúlt öt évben. Szabó Tamás polgármesterrel kiváló szakmai kapcsolatot
ápolok, a feladatokról számos fórumon

– kabinet, frakció, bizottsági, testületi
ülések, vezetői megbeszélések – egyeztetünk. A polgármester mellett mindig
számíthatok az irodavezetők, a hivatali
dolgozók együttműködésére.
A Jászsági Többcélú Társulás üléseire is
mindig engem delegált a város. A 13 települést összekötő Jászsági Kábítószerügyi
Egyeztető fórumban én vagyok az összekötő kapocs, és az egyházakkal szintén általam tartja a kapcsolatot az önkormányzat, legyen szó akár pályázatokról, akár

támogatásokról vagy rendezvényekről.
Külsős bizottsági tagként kezdtem,
húsz évig egyéni képviselő voltam, majd
öt évig alpolgármesterként segítettem
az önkormányzat munkáját, az emberi
problémák megoldását és a város fejlődését. A munka mellett a család tölti ki az
időm nagy részét. A hűtőszekrény mindig tele van a nagymama, dédimama,
feleség, anya, vagyis az én főztömmel, és
a családtagok sűrűn gyakorolják a finom
falatokat rejtő hűtőajtó nyitogatását.

Élhetőbb, környezetbarát Jászberény
Az elmúlt öt év gazdasági ügyekért
felelős alpolgármestereként a financiális feladatok révén szoros együttműködésben dolgoztam az inkább humán
ügyekkel foglalkozó alpolgármesterrel,
az önkormányzati irodákkal, bizottságokkal. Természetesen Szabó Tamás
polgármesterrel is, akinek személyében
egy racionális gondolkodású, határozott vezetőt ismerhettem meg.
A megtisztelő alpolgármesteri tisztség elfogadása előtt két ciklusban már a
Pénzügyi Bizottság élén dolgoztam, így
jó rálátással rendelkeztem a város pénzügyeiről, ám a szerteágazó és sokrétű –
sokszor akár napi tíz-tizenötféle – gazdasági kérdést érintő teendők nem sok
szabadidőt hagytak számomra az elmúlt
években. Kevés az a feladat, amelyhez
nem kapcsolódik valamilyen költségvetési sor, nyilvánvalóan szinte minden
döntés felvet valamilyen gazdálkodási
kérdést. Pályázatok kidolgozásában, a
források megkeresésében, a kitűzött
fejlesztési célok költségvetési hátterének
biztosításában egyaránt részt vettem.
A ciklus ideje alatt kitűzött városi
beruházások jórészt most vannak megvalósítás alatt, ami a nehézségek ellenére is azt bizonyítja, hogy az önkormányzat sikeresen vette az akadályokat.
A tervezés és a megvalósulás között eltelt idő sokszor a költségek átütemezését, új kivitelező megkeresését kívánta,
amiben ugyancsak volt szerepem. Az,
hogy egyetlen projektet sem kellett
visszaadni, az összes elnyert forintot
a város tudja hasznosítani, Jászberény
fejlődése szempontjából rendkívül kedvező dolog.
A technológia fejlődése folyamatosan új kihívások elé állítja a városvezetést
is. Ilyen jövőbe mutató kezdeményezés
az úgynevezett Okos Város projekt, ami
a digitális technológia alapjaira helyezi a
városban zajló élet jelentős részét. A koordinálásommal zajlik a CLLD projekt,
amely ezeket a lehetőségeket hivatott

kiaknázni. Akár okostelefon applikációs megoldásokkal, internettel a város
működését új alapokra lehet helyezni,
aminek megoldása, egy izgalmakkal teli
kihívás elé állítja az önkormányzatot. A
kor diktálta kötelezettségekből fakadóan sikerült elindítani például a város új
honlapját is.
Szívügyemnek tekintem a környezetvédelmet, a megújuló energiák hasz-

Hajnal-Nagy Gábor
alpolgármester
nosítását, ami szintén kötelessége a ma
emberének, a modern város vezetésének. Terv szerint a jászberényi tömegközlekedés környezetkímélő járművekkel újul majd meg, és ebben is szerepe
lesz a digitalizációnak: olyan formán
mint a hívható kisbusz vagy a sok helyen sikerrel működő autómegosztás.
A szakemberek szerint azonban ebben
a kérdésben nem érdemes elhamarkodott döntéseket hozni, mert rövid időn
belül új, olcsóbb, környezetkímélőbb
megoldások kerülnek piacra.
A szó szerint égető kérdéssé vált klímaváltozás szintén újabb kihívások elé
állítja az önkormányzatot. A megújuló
energiák területén valószínűleg hatalmas lehetőségek lesznek, amelyeket
pályázati forrásokkal, jól megtervezett

A 2019/2020 tanév rendje

 folytatás az 1. oldalról
Az őszi érettségi szezon 2019. október 11-én kezdődik a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az írásbeli
vizsgák egészen október 25-ig tartanak.
Továbbtanulás: A középfokú iskoláknak 2019. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig
október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról. A középfokú iskolákba 2020. február 19-ig
lehet jelentkezni. November 15-ig az
Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak
a középiskoláknak a listáját, amelyek
központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára
2019. december 6-ig jelentkezhetnek
a diákok. A központi írásbeli felvételit 2020. január 18-án (10.00 órakor)
tartják az érintett középiskolák, a pótló
írásbeli vizsgát pedig január 23-án. A
diákok február 6-ig megtudják az eredményüket. A szóbeli meghallgatásokat

február 24. és március 13. között szervezik meg az érintett középiskolák. A
diákok április 30-ig megtudják, hová
nyertek felvételt.
Az utóbbi évek hagyományaihoz
híven most is lesznek témahetek az iskolákban. Márciusban tartják a Pénzügyi és vállalkozói, valamint a Digitális
témahetet, áprilisban a fenntarthatóság
témáját járják körbe alaposan a diákok.
A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamosok részére 2020. május 27-én
lesz a kompetencia felmérés.
Tankönyv: A tizedikes, tizenegyedikes, tizenkettedikes diákok közül a
2019/2020-as tanévben azoknak nem
kell fizetniük a tankönyvekért, akik
szociálisan rászorultak vagy nagycsaládosok – erről már leadták az igénylőlapot. Többek között a tartós beteg,
a három- vagy többgyermekes családban élő, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, fogyatékossággal élő, nagykorú és saját jogán

beruházásokkal ki kell használni egy
átgondolt városvezetésnek. A súlyos és
negatív folyamatokat, mint a légszen�nyezettség, a szélsőséges időjárási körülmények, máris a bőrünkön érezhetjük. Jászberényben szép zöld területek
már csak ott vannak, ahová öntözőberendezéseket telepítettünk. A Zöld Város projekt kapcsán épült csapadékvíz
tároló egy előre gondolkodó stratégia
nyomán létesült. Nem engedhetjük
meg magunknak, hogy a lezúduló
csapadékvizet egyszerűen kiengedjük
a városból, a száraz időszakban pedig
vezetékes vízből locsoljunk. Hatalmas
probléma a városban az eső, ami a
nagy felületű szilárd burkolatú terekről
nem tud a talajba szivárogni, és elönt
pincéket, udvarokat, máskor pedig az
aszállyal küszködünk. A problémát
komplexen kell kezelni, amelyhez
szintén megtette már a város a kezdeti
lépéseket az infrastruktúra fejlesztése
kapcsán.
A megújuló energiáról két okból is
érdemes gondolkodni a fejlesztéseken.
Egyrészt a berendezések olcsóbbak
lettek, sokkal rövidebb a megtérülési
idejük, másrészt hatékonyabbá váltak,
jobb a minőségük, magasabb a garancia idejük. Mindezzel párhuzamosan
más energiahordozók ára emelkedik.
Városi szinten hatalmas lépéseket lehet
tenni ebben az irányban. Elég, ha a sokat kritizált közvilágításra gondolunk,
ami leddel kiváltva, napelemmel kombinálva több tízmilliós tétellel teszi olcsóbbá a település energiaszükségletét.
Önkormányzati épületekre telepített
rendszerekkel, napelemparkkal, naperőművel is gondol a város. A geotermikus energia hasznosítására is érkezett
már megkeresés az önkormányzat felé,
amit érdemes kihasználni akár az ipari
fogyasztóknak, akár a városnak. Mindezek a kérdések terítéken voltak-vannak az élhetőbb, környezetbarát Jászberény érdekében.
iskoláztatási támogatásra jogosult diákok kapnak ingyenes tankönyvet. Jövő
szeptembertől a köznevelésben minden
diáknak az összes évfolyamon térítésmentes lesz a tankönyv.
Közétkeztetés: A gyermekétkeztetésre vonatkozó ingyenesség és kedvezmények külön kérelemre vehetők
igénybe a bölcsődei, óvodai ellátásban,
valamint iskolai képzésben résztvevő
gyermekek számára. Nemcsak a tanév
kezdetekor, hanem az év bármelyik
szakában igényelhető a támogatás és
akár a szünidőre is igénybe vehető. Az
általános iskolában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint nevelésbe vett gyermekek
ingyenes étkezését szintén biztosítani
kell. Általános iskolában és középiskolában a kedvezményes étkeztetést,
a támogatást 50 százalékos mértékben
kell azon gyermekek számára biztosítani, akik nem részesülnek ingyenes támogatásban, de például nagycsaládban
élnek, vagy a gyermek tartósan beteg,
fogyatékkal él.

Képriportunk (4-7. oldal) 2016-ot idézi.
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Magócs János az új
JSE elnök
 folytatás az 1. oldalról
Több mint harminc éve síelek, sí futok. Később beleszerettem a motorozás
szabadságába. Tizenkét éve vitorlázom.
Ebből leigazolt versenyzőként több
mint tíz éve, a Paksi Atomerőmű SE
színeiben. Dolfin hajó osztályában versenyzem, országos versenyeken, mint a
Dolfin OB, Mihálkovics kupa, Szüretti
regatta, Pünkösdi Regat-ta, Keszthely
kupán voltunk a csapatunkkal az első
helyen. Tíz alkalommal teljesítettem
Európa legnagyobb tókerülő vitorlás
versenyét a Balaton Kékszalagját. Alapító tagja vagyok a Vitorlás Sportért
Egyesületnek, amely 2012-ben alakult.
Meglepődött, amikor a JSE-től
megkeresték?
Közhelyként hangzik, de nagyon
meglepődtem. Álmomban sem gondoltam volna, hogy engem megfelelőnek gondolnak erre a feladatra. Véleményem szerint csak annak szabad
ilyet vállalni, aki teljes mellszélességgel képes helytállni. A társadalmi szerepvállalás rengeteg felelősséggel jár,
elődeim példáját látva nem volt hálás
feladat. Természetesen mindezt átgondoltam, amikor felkértek az elnöki
poszt ellátására. Az mindenképpen
segített a döntésem meghozatalában,
hogy valamennyire ismertem az ott
folyó tevékenységet, hiszen gyermekeim, keresztlányaim az úszószakosztályban tanultak meg úszni. Ismertem a
gör- és gyorskorcsolya szakosztályban
folyó munkát is, mert a kisebb fiam
görkorizott. A JSE-nél folyó munkát
tehát mintegy húsz éve kisérem figyelemmel, mint kívülálló, most majd belülről is meg kell, hogy ismerjem.
Az elnökség eddig hét főből állt,
ez továbbra is így lesz?
A tisztújító közgyűlésen természetesen ők is meg lettek választva, de
ezen túl már csak öten leszünk az elnökségben. Rajtam kívül Győri Karádi
Réka, Szőllősi Károly, Eszes Kornél és
Zsigó Sándorné. Az alelnöki posztra kell
majd közülük kinevezni valakit, de ezt
már mi öten döntjük majd el.
Mit tűzött ki a zászlajára? Mi a
legfontosabb, amit mindenképpen
végre szeretne hajtani?
Szeretném, ha az egyesület tagjai
elfogadnának, befogadnának. Ezért
munkámmal, hozzáállásommal mindent meg fogok tenni! Három alapcélom van, ami mentén szeretnénk
haladni: átláthatóság, egyszerűség és
nyíltság legyen a munkánk jellemzője.
A fő célunk, hogy az utánpótlásképzés,
a verseny és tömegsport határozottan jó irányban folytatódjon. Ebbe a
közös-ségbe rang legyen tartozni, versenyezni, hiszen számos olimpikon,
világbajnok, Európa-bajnok tagja volt
és van ma is a klubnak, vagy éppen

innen nevelődött ki. És itt nem csak
egy-két szakosztályról van szó. Tizenegy szakosztály vezetőinek áldozatos
munkájáról, 328 ember kitar-tásáról,
példamutatásáról beszélünk. Legyen
az pályaverseny, küzdősport, testépítés, kimagasló egyéni teljesítmények
jellemzik. Kevesen tudják, de egyesületünkben magyar válogatott kerettagok is dolgoznak. Hatalmas, áldozatos
munkájuk mutatott, mutat példát a
mai fiatalság számára. Gondolok itt az
Európa- és világbajnokokra valamint
a téli olimpiai helyezettekre. Szeretnénk jelen lenni a közösségi médiában,
szeretném, ha ez által még nagyobb
nyilvánosságot kapnának sportolóink.
Mindenképpen szoros, nagyon jó és
együttműködő kapcsolatot szeretnék
kialakítani Jászberény Önkormányzatával, a szülőkkel, valamint a környező
vállalkozásokkal is. Szeretnénk kiépíteni egy rendszert, ami átláthatóságot
biztosít a fiatal sportolók munkájáról
az intézmények, szülők, sportvezetők
számára. Nekem és természetesen minden-kinek érdeke, hogy itt egy jó hangulatú közösség legyen.
Mennyire ismeri a tizenegy szakosztály munkáját?
Azt pontosan tudom, hogy jelenleg
328 versenyzője van a JSE-nek. Mint
említettem, eddig, mint kívülálló ismertem a klubot, ezért első feladataim
közé tartozik, hogy minden szakosztályvezetővel, lehetőség szerint elnökségi taggal személyesen találkozzak.
Megismerjem mindennapi tevékenységüket, sikereiket, gondjaikat. Ezt összefogva kialakítsak egy megfelelő irányt
az egyesület gördülékeny működése
érdekében.
Minden sportegyesületnél fontos
szempont a megfelelő anyagi háttér.
Ebben sikerült már tájékozódnia?
A 2018. évi mérleg a legfrissebb.
Azt átnézve az látszik, hogy ez tulajdonképpen rendben van, de a támogatásokat tekintve van még feladat.
Szponzori segítség kiépítése megfelelő
ellenszolgáltatással hatalmas feladat.
Ezzel csökkentenénk a szülői terheket.
Ők hoznak áldozatos munkát, hogy a
gyermekük sportolhasson. Ez hatalmas teher minden egyes családnak,
pedig a közösség alapvető feladata a
gyermekek sportszeretetének elősegítése, és egyben az egészségmegőrzésük
lehetőségének megteremtése. Nos,
ennek érdekében a minél jobb anyagi háttér megteremtése az, amiben
nagyon sok tennivalónk lesz az elkövetkezendő időszakban. Tisztelettel
megköszönöm mindenkinek a segítő
szándékát annak a nemes célnak az
érdekében, hogy az itt sportolók még
magasabb színvonalon erősítsék a
Jászság jó hírnevét, dicsőségét!

2019. augusztus 29.

Bemutatkoztak Budai jelöltjei
Budai Lóránt, a Közösen Jászberényért Egyesület polgármesterjelöltje sajtótájékoztató
keretében mutatta be
csapatát, az őszi önkormányzati választáson
egyéni körzetben induló képviselő-jelölteket.
munkatársunktól
Augusztus
22-én,
csütörtök délután a
Szentháromság
téren
Budai Lóránt bemutatta
a Közösen Jászberényért
Egyesület képviselő-jelöltjeit. Beszédében hangsúlyozta, igyekeztek emberközpontú, ambíciózus
csapatot megalkotni, akik méltó módon képviselik a jászberényi polgárok
érdekeit.
Az egyes körzet jelöltje Bethlendi
Béla, aki több évtizede pedagógusként
dolgozik a városban, emellett szakképzés
iránti elkötelezettsége családjában öröklődő tradíció. Jelenleg is a pénzügyi és
költségvetési bizottság külsős tagja.
A második körzetért Bozsik Ferenc
vállalná a felelősséget. A közgazdászként és adótanácsadóként dolgozó
jelölt közel tíz évig egy hulladékgazdálkodással foglalkozó országos cég
gazdasági vezetőjeként működött.
Bobák Zsolt a harmadik körzet
feladatait látná el. Az önkormányzati
képviselő jelenleg a városüzemeltetési
bizottságban tevékenykedik.
A negyedik körzet képviselőjének
posztjáért dr. Fodor Erzsébet indul, aki
negyven évig dolgozott a város közigazgatásában, mint jogász.

Az ötödik körzet képviselőjének
Balogh Bélát javasolta Budai Lóránt. A
közgazdász és pénzügyi végzettséggel
rendelkező jelölt jelenleg egy gazdasági
vállalkozás ügyvezető tulajdonosa, továbbá harmadik ciklus óta a pénzügyi
és költségvetési bizottság elnöke.
Gedei József európai szakjogász és
mesterfokú ügyvéd a hatodik körzet
feladatainak ellátására vállalkozna a jövőben. Az egykori országgyűlési képviselő és polgármester jelenleg az Európai
Bizottság tagja.
Ötvös Béla – a hetedik körzet jelöltje –, végzettségét tekintve esztergályos
és hőkezelő, valamint szakmunkásokat
oktat. Közel harminc évig vezetett egy
természetjáró egyesületet, és szakszervezeti köztisztviselőként is azon dolgozott, hogy a munkások érdekeit nézze.
A nyolcadik körzet irányítására Skultéti Józsefet találta legmegfelelőbbnek a
polgármesterjelölt. Az üzemmérnöki
diplomával rendelkező egykori katona
jelenleg a vállalkozói szférában dolgozik.

A kilencedik körzet képviselőjének
Stefán Ildikó indul, aki nyelvtanár –
több mint harminc éve az Eszterházy
Károly Egyetem Jászberényi Campusán oktat –, szakszervezeti köztisztviselő, valamint a megyei közgyűlés tagja.
A tízedik körzet jelöltje a két mérnöki diplomával rendelkező Túróczi
György, aki jelenleg a MÁV fejlesztési
osztályán dolgozik üzemmérnökként.
Az elmúlt ciklusban a városfejlesztési
bizottság külsős tagjaként aktívan tevékenykedett.
„Ez a csapat, és azt gondolom, hogy
– ez a bemutatások során is jól látszott
–, képes arra, hogy a város érdekét nézve vezesse Jászberényt. Egy emberközpontú városvezetés lesz a miénk, amely
az elmondottak alapján is méltó módon fogja képviselni az embereket itt a
városban.” – fejezte be a bemutatásokat
Budai Lóránt, majd tájékoztatta a megjelenteket, hogy az aláírásgyűjtés szombaton veszi kezdetét a piactéren, ahová
reggel 9 órától várják a támogatókat.

Születésnapi programok és
Állatkertek Éjszakája
2019. augusztus 30-án
Idén az Állatkertek Éjszakája szolgáltat kiváló alkalmat arra, hogy méltóképp megünnepelhessük az állatkertünk alapításának 40. évfordulóját.
Épp ezért az Állatkertek Éjszakájának nappali szakaszában egy igazán
színes, kicsiket és nagyokat egyaránt
vonzó programsorral várjuk kedves
látogatóinkat.
Ezen a napon mindenki kedvezménnyel vehet részt programjainkon.
Állatkertünk születésnapja a gyermek-

naphoz kötődik, ezért augusztus 30-án
is mindenki gyermeknek érezheti magát, hiszen korcsoporttól függetlenül a
csoportos gyermekbelépő árán, a kedvezményes 1100 Ft-os jeggyel látogathatók aznapi eseményeink. Az Állatkertek Éjszakája összefonódik a nappali
programokkal, ezért erre nem szükséges külön belépőt váltani. A napközben
megvásárolt belépők egész nap, egészen
a késő éjszakai zárásig érvényesek!
Rossz időjárás esetén a programváltozás jogát fenntartjuk.

Párhuzamosan futó programok 15.30-tól: arcfestés, gyöngyfűzés, lufihajtogatás, ugrálóvár,
buborékfújás, népi játékok, csúszópálya, állatkerti bátorságpróba, állatkerttörténeti kiállítás,
kiállítás állatorvosaink különleges állatkerti eseteiről.

Expó / Hirdetés

2019. augusztus 29.
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9. oldal

Érdekes expó és fesztivál lesz
 folytatás az 1. oldalról
Örömmel adunk helyet idén is azoknak a cégeknek, akik itt mutatják be fejlesztéseiket, találmányaikat, innovációjukat. Jelentős a visszatérő kiállítók köre,
de harminc-negyven százalékuk mindig
új kiállító. Érdekességként jegyzem meg,
hogy immár harmadik alkalommal jelentkezett be kiállítónak Irán magyarországi nagykövetsége, és sajátos perzsa kultúrájukból láthatunk ismét ízelítőt.
Idén a belváros felújítása men�nyire befolyásolta a kiállítói terület
nagyságát?
Az expó területe gyakorlatilag változatlan marad, de a fesztiválrész, konkrétan a nagyszínpad és az árus rész elhelyezése kicsit módosul, amely azonban
inkább előnyére szolgál a rendezvénynek. A részvételi szándék évek óta meghaladja a tényleges kiállítói létszámot, és
ez idén is így volt. A jelentkezők száma
idén is mintegy félszáz kiállítót jelent. A
kicsi változtatás ellenére elmondhatjuk,
hogy gyakorlatilag a megszokott helyszín, Jászberény belvárosa, a Lehel vezér
tér és a Lehel Vezér Gimnázium udvara, tornacsarnoka ad helyet a rendezvényeknek és a programoknak.
A fővédnök, védnökök tekintetében évről évre kiemelkedő személyiségekkel büszkélkedhetett a rendezvény. Idén kikre számíthatunk?
Már évek óta Varga Mihály miniszter a rendezvény fővédnöke, ő és más
miniszter, államtitkár is megtisztelte
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w is várjuk vásárlóinkat!
Kereskedelmi
csoportvezetőt

keresünk nyugat-európai
kapcsolataink bővítéséhez.
Felsőfokú végzettség,
angol nyelvtudás, kereskedelmi
tapasztalat szükséges.
Amit kínálunk: önálló munkavégzés,
kiemelt bér, kötetlen munkaidő,
középkategóriás gépkocsi,
célprémium, előre lépési lehetőség.
Email: berenyvill@berenyvill.hu

már személyes jelenlétével, köszöntőjével a programot. Idén Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminisztert kértük
fel a rendezvény megnyitására. Őszinte
örömünkre pozitív visszajelzése nem
csupán a megnyitó ünnepségre, de a
Gazdasági Fórumon személyes előadásra is vonatkozik, amelyre a nyitó napon,
14.30 órai kezdettel kerül sor a Déryné
Rendezvényházban.
A kilátogató közönség idén milyen termékekkel, szolgáltatásokkal
találkozhat az expón?
Csak kiragadva néhány látnivalót,
illetve megvásárolható újdonságot, szolgáltatást: a legfrissebb banki szolgáltatások, napelem telepítési tanácsadás,
villamossági-elektromossági újdonságok,
express szemvizsgálat, munkaerő toborzás, gyógyhatású táplálékkiegészítők,
masszázs fotelek… Feltétlenül meg kell
említeni a ’B’ pavilonban a hazai magyar élelmiszerek kóstolóját és vásárát,
valamint a gépjármű márkakereskedések
vásári akciós kínálatát.
Már néhány éve tapasztaljuk,
hogy nyitnak a társadalmi szerepvállalás és a művészetek irányába is. Miért érzik ennek szükségét?
Egyfajta missziónak, küldetésnek tekintjük, hogy a művészetből is becsempésszünk egy keveset évről-évre. Ezek
többnyire festmények, bőrképek, textil
szobrok, térplasztikák vagy csupán egyszerűen szép kreatív kézműves alkotások.
Idén is találkozhatnak velük vendégeink

a IX. Jász-Expo & Fesztivál rendezvényen, amelynek minden programja belépőjegy és belépődíj nélkül látogatható.
***
Kik lesznek az idei expó sztárvendégei Berec Zsolt Miklós szerint?
A fellépők kapcsán nehéz bárkit is kiemelni, hisz nekünk legalább olyan fontosak és kedvesek a helyi szereplők, így
a Viganó néptáncosai, vagy a zeneiskola
fúvószenekara, akik pénteken az expót
nyitják meg, mint az országos ismertségnek örvendő produkciók. Nem kerülve
a választ, pénteken a két helyi fellépő
mellett este 20 órakor élő koncertet ad
Nagy Feró és a Beatrice. Bereczki Zoltán
élő, nagyzenekaros Szenvedélykoncertje
pedig szombat este élvezhető majd. Egy
igazi nemzetközi, zenei különlegesség is
színesíti a fesztivált, hiszen szombaton,
19 órától az Oroszországból érkező,
Marta Serebryakova és „Gubernyija”
Népi Együttes műsorának lehetünk
szem- és fültanúi.
A díszvendég Újszász mivel készül
bemutatkozni?
Szombaton 13 órától az Újszász
bemutatkozik műsorszám keretében a
színpadon Újszász város büszkeségeit,
kulturális értékeit nézhetjük és hallgathatjuk. Ennek keretében nép- és
moderntánc bemutatókkal, népdalköri
előadással, kamarakórus koncerttel, zenés-énekes műsorszámokkal, valamint a
Gospes Team együttes koncertjével készül Újszász erre a napra. Majd ezután

Fórum és állásbörze

A „Helyi Foglalkoztatási Együttműködés, Paktum megvalósítása
a Jászberényi Járásban „program keretében

Állásbörze és Információs Fórum kerül megrendezésre.

A Déryné Rendezvényház Nagytermébe (5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 33.)
2019. szeptember 5-én, (csütörtökön) 9-12 óra között várják az érdeklődőket.
A vendégeket dr. Dobos Róbert, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője köszönti,
majd a rendezvényt Szabó Tamás, Jászberény Város polgármestere nyitja meg.
A szakmai program lehetőséget biztosít a munkáltatók és álláskeresők személyes
találkozására, állásközvetítésre, EURES tanácsadásra (munkavállalás
az Európai Unióban), valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásokról is
tájékozódhatnak a megjelentek.

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

Kedves 25 év alatti Fiatalok és
Tisztelt Munkáltatók!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET
az Európai Unió finanszírozásával, az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló
GINOP 5.2.1-14 munkaerőpiaci program által igényelhető támogatásokra:
•
•
•
•
•

Fiatalok foglalkoztatását elősegítő, Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás,
Bérköltség-támogatások két féle konstrukcióban, munkatapasztalat szerzés céljából,
Szakképesítés megszerzésére irányuló Képzési támogatás és Keresetpótló juttatás,
Vállalkozóvá válási támogatás, a vállalkozói tevékenység beindítását szolgáló, valamint
Lakhatási támogatás, a lakóhelyüktől távol munkát vállaló fiatalok számára.

A projekt célja, hogy azon 25 év (15-24 év között) alatti fiatalok, akik sem nem dolgoznak, sem nem
tanulnak, személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javítására.
Érdeklődni a fiatal lakóhely szerinti illetékes járási
hivatalok foglalkoztatási osztályán dolgozó
ifjúsági tanácsadóknál és szakmai
megvalósítóknál, ügyfélfogadási időben lehet.

Hétfő: 7.30-17.00
Kedd: szünetel
Szerda: 8.00-16.00
Csüt.: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

„A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli
régiókban, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban részesül."

a jazz világát hozzuk el a színpadra, ahol
a jászsági kötődéssel bíró Kalla Andi
Quartett muzsikál fesztiválszínpadon.
Idén is a díszvendég gondoskodik a
szombati ebédről, 12 órakor az Újszászi
ízek kóstolója keretében Ortzy gulyást
kóstolhatnak (jegyek ellenében) az érdeklődők.
Mivel várják a családokat és milyen műsorra számíthatnak a fiatalok?
Vasárnap nem maradhat el a családos programok keretében a gyermekeknek szóló színházi esemény sem, a Berényi Színjátékos társaság előadásában
láthatjuk a "Terülj, terülj asztalkám"
mesejátékot, illetve a Kelepelő bábcsoport "A kiskakas gyémántfélkrajcárja
című bábjátékát. Az expót az ABBA
Sisters, valamint a fiatalok nagy kedvence, az X Faktor győztes USNK együttes
műsora zárja. Fontos megemlíteni, hogy

a színpadi programok mellett, szombaton mindenkit várunk 10 és 16 óra
között a "Mesterségek Randevúja" kísérőprogramra, ahol Jászsági kézművesek
foglalkoztatóval és árusítással várják a
kilátogatókat. Ha a kísérőprogramokról beszélünk, akkor meg kell említeni
a "Civil Vasárnap" programelemet, ahol
a jászberényi civil szervezetek interaktív bemutatóit nézhetjük meg, illetve a
Jövőkép Alkotók Egyesületének "(Új)
Hullámoszlopok" című köztéri festménysorozatának átadó sétája is a program része, vasárnap 10 órától.
Hol tekinthetjük meg a műsorokat?
Kissé rendhagyó módon a fesztivál
színpad helye, a nagyzenekaros koncertek mérete és a megnövekedett látogatószám miatt néhány métert módosul,
hiszen most a 32-es főúton lesz a Lehel
vezér téren.

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.

meghirdeti

korcsolya kölcsönzés és élezés céljára
történő hasznosításra, bérlésre
a Jászberényi Jégcsarnokban (Jászberény, Líceum u. 2. sz.)
található 11 m2 alapterületű helyiséget.
A részletes pályázati felhívás letölthető a Társaság honlapjáról (www.vvzrt.hu).
illetve elvihető a Jászberény, Margit-sziget 1. szám alatti központi titkárságról.
A pályázatok leadhatók 2019. szeptember 16. 12 óráig
személyesen, zárt borítékban a titkárságon (a borítékra kerüljön
ráírásra „korcsolya kölcsönzés 2019.”), vagy postai úton,
illetve elektronikus levél formájában.
Érdeklődni Teleki Zoltán ügyintézőnél lehet munkanapokon,
munkaidőben az 57/411-618 vagy a 30/543-7419 telefonszámon.

10. oldal

www.jku.hu
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Szeptemberi ajánlatok
A Hónap Műtárgya
Szeptember 3., kedd 17 óra

Vuics István festőművész születése és halála is
szeptember elejére esik. E napokhoz is kapcsolódva választotta a Szikra Galéria A Hónap műtárgya
sorozatban témájául Régi kőhíd Jászberény című
olajfestményét, melyet Velkeiné Pócz Ilona művésztanár mutat be. Vuics István számára a valóság
és a természetközeliség volt fontos, sokat járta a város határát, a Zagyva partját, s nyaranta, amikor a
rokonaihoz utazott Bajára, a Duna és a Sugovica
mentén készültek képei. A leegyszerűsített formák,
a lényegre szorítkozó kompozíció, a nagyvonalú
ecsetkezelés jellemzi festészetét.
Szikra Galéria
IX. Jász Expo és Fesztivál
Szeptember 6-8., péntek-vasárnap

A vidéki expók sajátos varázsával rendelkező JászExpo, a Jászság gazdasági kirakataként elsősorban
vállalkozásoknak kínál bemutatkozási lehetőséget.
Az expo társrendezvénye a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara „kiváló hazai élelmiszerek” kollektív standja, ahol térségi gazdák által megtermelt és előállított élelmiszerek kóstoltatása és vására marasztalja a
nagyérdeműt. Megrendezésre kerül a „Berényi Autószalon 2019”, melyen a térség márkaképviseletei a
népszerű típusok és új modellek bemutatása mellett
egyedi kedvezményekkel is várják az érdeklődőket.
A Fesztivál kulturális programjai több ezer látogató
számára kínálnak vonzó zenei műsorokat sztárfellépőkkel, valamint gyermek és folklórfoglalkozásokat.
A teljes rendezvény ingyenes!
Szeptember 6., péntek
14.00 Vásárnyitás. 15.00 Palotásy János Zeneiskola
fúvószenekarának zenés üdvözlője. 16.00 Ünnepélyes vásármegnyitó és díjátadó. 17.00 Viganó Alapfokú Művészeti Iskola gálaműsora. 20.00 Nagy Feró
és a Beatrice élő nagykoncert.
Szeptember 7., szombat
10.00-16.00 Mesterségek Randevúja - jászsági kézművesek árusítással és kézműves foglalkoztatóval
egybekötött bemutatói. Vendég: Tukacsné Horkai
Ágnes (pirográfia) - az újszászi Népi Díszítőművészeti Szakkör kézművese. 11.00 Ládafia Bábszínház
Vásári Bábcirkusz című mesejátéka. 12.00 Újszá-

Szeptemberi
sportprogramok
Szeptember 1., vasárnap 16 óra
NB III-as labdarúgómérkőzés
Jászberényi FC – Putnok FC
Városi Stadion
Szeptember 15., vasárnap 16 óra
NB III-as labdarúgómérkőzés.
Jászberényi FC – Ózdi Kohász SC
Városi Stadion
Szeptember 28., szombat 8 óra
Zagyva – Hajta Kerékpáros Teljesítménytúra
35 km és 50 km teljesíthető távok.
Zagyva körül tekergő túra
kényelmesen teljesíthető 18 km.
Indulás és érkezés:
Vasas Horgásztó horgászház

szi ízek kóstolója: Orczy-gulyás (jegyek ellenében).
13.00 Újszász bemutatkozik - Kulturális színpadi
műsor. 16.30 Kalla Andi Quartett koncert. 18.00
Pálinkamustra eredményhirdetés. 19.00 Marta
Serebryakova és „Gubernyija” Népi Együttes műsora
- Oroszország. 21.00 Bereczki Zoltán “Szenvedély
koncert” élő nagykoncert.
Szeptember 8., vasárnap
10.00-16.00 Civil Vasárnap - jászberényi civil szervezetek interaktív bemutatói: 10.00 „(Új) Hullámoszlopok” - a Jövőkép Alkotók Egyesülete köztéri
festménysorozatának átadó sétája (Indulás a Rozália kápolnától). 10.00-14.00 “Helyet” Alapítvány,
Csillag - Cserhaj Szolgáltató Ház és Kis-Csillag Tanoda, Eperfa utcai Támogatott Lakhatás: „Csillogó
csillogás” (csillámtetkó, arcfestés, célba dobás, nemezelés). 10.00-17.00 Jászberényi Társasjátékosok
Egyesülete: Társasparty gyermekeknek és felnőtteknek. 11.00 Kelepelő Bábcsoport: A kiskakas gyémánt félkrajcárja - bábjáték. 11.30 Kangatraining
adománygyűjtő bemutató a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Szülészeti osztály Újszülött részleg javára.
15.00 Berényi Színjátékos Társaság: Terülj, terülj
asztalkám! - mesejáték. 16.00 ABBA Sisters együttes
műsora. 17.00 USNK zenekar műsora.
Lehel Vezér Gimnázium udvara és
tornacsarnoka, Főtér és Szentháromság tér
VII. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny
Szeptember 7., szombat 13 óra

A verseny célja a jászsági, házi fogyasztásra főzetett
pálinkák megmérettetése, a minőségi pálinka, mint
hungarikum kulturált fogyasztásának népszerűsítése, a minőségi házipálinka-készítés segítése. Kísérő
programok: 12 és 17 óra között a Szent Korona
másolata megtekinthető a Jász Múzeumban, 17.15
fogatok díszfelvonulásának indulása a múzeumtól a
Jász Expo helyszínére a Szent Korona másolatával,
a díszőrség kíséretében, 18 órától a Pálinka mustra
ünnepélyes eredményhirdetése, a Pálinka lovagrend
új tagjainak avatása és zászlójának megszentelése.
Jász Múzeum és Szentháromság téri színpad
Közösségi Hét - Budapesti Fesztiválzenekar
Barokk Együttese -Templomi koncertek
Szeptember 8., vasárnap 17 óra

A Budapesti Fesztiválzenekar számára különösen
fontos a közösségépítés. A zenekar és közönsége nagy,
zeneszerető családdá nőtte ki magát, amely folyamatosan bővül, és együtt éli át az évek során megszületett egység erejét. Közösségi Heteik egyik célja ennek
a családnak a gyarapítása, a már meglévő közösségek
összekovácsolása és megerősítése, illetve újak létrehozása a zene erejével. A Fesztiválzenekar autentikus
barokk hangszereken játszó régi zenei együttesének
produkciói meghatározó részét képezik a közösségi tevékenységüknek. S mi illene a barokk zenéhez
jobban, mint egy templom szellemisége, hangulata és
akusztikája? A Fesztiválzenekar örömmel ápolja ezt a
nagy múltú barokk zenei tradíciót, és boldogan osztja
meg az arra nyitottakkal. A program ingyenes.
Szentkúti Templom
Közutas Nyílt Nap - Jászberényi Mérnökség
Szeptember 7., szombat 10 óra
Vajon mit csinál egy hókotró jó időben? Hogy néz
ki belülről egy úthenger fülkéje? Megannyi kérdés
egy közutakkal foglalkozó mérnökség életében,
amelyekre most mind választ kaphatsz. Látogass el
családoddal a jászberényi mérnökség nyílt napjára,
ahol nem csak a gépeinket nézheted meg testkö-

zelből, hanem szórakoztató programok is várnak!
A programokból: a mérnökség megismerése, beszélgetés a közutas mindennapokról, - ismerkedés
a munkagépekkel, - szelfi pont (ahol a gyerekek beöltözhetnek közutasnak), - kreatív sarok (színezés,
ragasztás, vágás, barkácsolás) - KRESZ és ügyességi
akadálypálya, melyen a gyerekek rollerrel teljesíthetik a kihívást, - ugráló vár, - arcfestés, - csillámtetoválás, és még büfé is lesz.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Jászberényi Mérnökség Rigó utca 3.
König Remember - "És megint classicozunk”
Szeptember 7., szombat 21 óra
A König Remember őszi felvonásai elkezdődnek
a szezonnyitóval. Érkeznek ismét az emlékek a
2000-es évekből, a legnagyobb house classic-ok a
Königes időszakból.
Aranysas Rendezvényház
Egészségnap
Szeptember 8., vasárnap 14 óra

Nordic Walking oktatás és túra. Egészséges életmód
tanácsadás és kóstolók. (nyers ételek, saláták, csírák,
turmixok, mikro zöldek), Egészségügyi mérés (human body scannerrel) vitaminhiányok, gyulladások
és egyéb egészségügyi problémák megállapítása tanácsadással. Kismotor verseny.
Szántai kert
Birinyi Mesekör
Szeptember 12., csütörtök 18 óra
Már kinőtt ugyan a gyermekkorból, de szereti a népmeséket hallgatni vagy éppen mondani? Esetleg csak
egy jó hangulatú közösségi kikapcsolódásra vágyik?
Önt is várja a Birinyi Mesekör! Közösségi mesemondó alkalom a Kézműves Portán! A programon való
részvétel ingyenes.
Jászberény, Kígyó utca 12.

2019. augusztus 29.

Bakancslista
Szeptember 17., kedd 18 óra
Világutazás a Jászság Népi Együttes táncosainak
szemével. Élmények, érdekességek egy táncfesztiválon, annak egészen más kulturális közegében. A
befolyt összeget a Jászság Népi Együttes jótékony
célra ajánlja fel.
Déryné Rendezvényház
Fenyő Iván színművész motivációs előadása:
Merj kilógni a sorból!
Szeptember 19., csütörtök 18 óra
Kell-e kilógni a sorból? Az egó különc akar lenni?
Merjen kilépni, ha megérzi, hogy az életnek mi
a dolga önnel? Miért van itt a Földön? Tudja-e,
hogy mi az, amiért leszületett, azt csinálja-e? Mi
az inspirációja? Mi az egyéni felelőssége, tudatossága? Mer-e szembe menni a többség értékeivel?
Azonosul-e a mai világ irigységével, rosszindulatával és a haraggal? Merei-e felvállalni, hogy tesz
a nemzetéért? Fenyő Iván színművész inspiráló,
motivációs előadása.
Ifjúsági Ház
Moby Dick koncert
Szeptember 21., szombat 20 óra
A soproni Moby Dick a hazai rockzene élvonalának
és a thrash metal műfaj meghatározó együttese. Az
energikus koncertjeiről elhíresült zenekar Terápia
című lemezének bemutatóján tombolhatnak a rajongók. Menetrend: kapunyitás 18.30, Steroid
18.50, Innistrad 20.10, Moby Dick 21.30.
Pótkerék Csárda
Európai Mobilitási Hét
Szeptember 16-22.
Rajzverseny, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági előadások, nyílt napok (rendőrség, tűzoltóság,
hulladékudvar) “Kerékpározz, gyalogolj, sütizz,
fagyizz!” kampányok. Figyeld a felhívásokat!
Európai Autómentes Nap
Szeptember 22., vasárnap 9 óra
Gördülő bejárás, és sok más környezetvédelmi, sportos, egészséges családi program.
Lehel vezér tér - Szentháromság tér - szervizút
Szabadságkoncert "30 éve szabadon"
Szeptember 22., vasárnap

JAZZ toNIGHT - Klubkoncert
Szeptember 13., péntek 21 óra
Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, ha
a jazz elkötelezett híve, vagy épp most barátkozik
vele, jöjjön el és hallgassa meg Pocsai Kriszta énekét
és Ifj. Tóth István gitárjátékát ezen az éjszakán.
Lehel Film-Színház galéria
Emléktábla séta
Szeptember 14., szombat 10 óra
Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódóan
emléktábla-sétára invitálja a művészet kedvelőket a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria. A
séta keretében a Jászberényben élt vagy alkotott
festőművészek emléktábláinak felkeresésére, és a
helyszíneken munkásságuk rövid ismertetésére,
megemlékezésre került sor. A séta indulási helye:
Jászberény, Gyöngyösi út 7. (Hamza Gyűjtemény
és Jász Galéria). A séta időtartama: kb. 2 óra. Az
útvonal: Hamza D. Ákos, Benke László, Vuics
István, Sáros András, Thorma János és Gy. Riba
János emléktáblája (Gyöngyösi út 7. - Bercsényi
út 41. - Zirzen Janka utca 2. - Lehel Vezér Gimnázium, Szentháromság tér 1. - Rákóczi út 32.)
Jótékonysági koncert az autizmussal élő
gyermekekért
Szeptember 14., szombat 18 óra
Egy szeptemberben induló fejlesztőházban autizmussal élő gyermekek fejlesztését, tehetséggondozását valósítják meg délutáni foglalkozások keretében. Ennek hosszú távú fenntartásához azonban
szükségük van az ön segítségére is! Jöjjön el rendezvényükre, érezze jól magát, és egyben támogassa
ön is munkájukat! A belépés díjtalan, a bejáratnál
becsületkasszát helyeznek el, itt fogadják önzetlen
felajánlásaikat. A bevétel teljes összegét a fejlesztőtevékenység biztosítására fordítják. Program: 18.00
Köszöntő, 18.15 Fekete Gy. Viktor, autista, művész,
aktivista előadása, 19.00 Lélegzet Zenekar, 20.00
Berényi Színjátékos Társaság előadása, 20.30 InFúzió Zenekar, 22.30 Etna Zenekar.
Lehel Vezér Gimnázium udvara

16.00 Varga Miklós és zenekara élő koncert 18.30
Vince Lilla és zenekara élő koncert. 21.00 EDDA
művek élő koncert. A rendezvény ingyenes.
Lehel vezér tér
Bérletes színházi előadás
Szeptember 22., vasárnap 19 óra
Nő a tét - zenés vígjáték a Gergely Theáther előadásában, négy jó barát helyzetkomikumokban bővelkedő, nem mindennapi kalandját mutatják be. Pino,
Nicola, Ciccio és Gianni tizenkét éve minden hétfő
este pókereznek. A macsóklub hangadó tagja bizarr
ötlettel áll elő az egyik alkalommal: egy nő társaságában tegyék emlékezetesebbé unalmas estéjüket! A nő
kisvártatva meg is érkezik, de hogy mi sül ki ebből az
estéből, az már legyen azok élménye, akik megnézik
ezt a végletekig feszített zenés vígjátékot, mely a közkedvelt nevettetők igazi örömjátéka. Nem kell félni,
az erkölcsök érintetlenek maradnak…
Lehel Film-Színház
Hangszert a kézbe
Szeptember 24-28., kedd-szombat
Hangszert a kézbe - Jászberény eseménye, két egymás melletti épületben lesz látogatható. A rendhagyó énekórák a Lehel Film-Színház épületében,
míg a zenei játszótér és kiállítás a közvetlen szomszédságában található Főnix Fészek Műhelyházban.
Ingyenesen lesz látogatható a zenei játszótér (hangszerkiállítás), ahol minden érdeklődő betekintést
nyerhet különböző hangszerek világába vagy a
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hangszereket megszólaltatva nagyszerű és boldog
pillanatokat élhet át. Szeretettel várnak mindenkit,
aki érdeklődik a hangszerek, a hangszeres játék, az
élmény alapú zenélés és tanulás, a zenész életmód és
általában a könnyűzene világa iránt.
Lehel Film-Színház és a Főnix Fészek Műhelyház
Kutatók Éjszakája
Szeptember 27., péntek 18 óra
Író-olvasó találkozó, csillagda látogatás, kiállítás,
tárlatvezetés, látványos bemutatók és éjszakai mesemondás is színesíti a mindig nagy érdeklődéssel
várt különleges éjszaka programjait. A rendezvény
ingyenes.
Városi Könyvtár
Klubkoncert - “Több, mint koncert”Dalok a Prognózistól napjainkig
Szeptember 27., péntek 21 óra
Ha azt mondjuk, Tele van a város szerelemmel, Én
az időt nem sajnálom…, Kutya világ, Minden viharon át, Ne zavarjon senki, Magányos utazó, vagy a
Minden percért kár, a tinédzsertől a nagy generációig mindenki azonnal rávágja: Vörös István. A népszerű énekes, gitáros, dalszerző pályafutása töretlen,
a „Több, mint koncerten” megszólalnak pályafutásának legfontosabb dalai a Prognózistól napjainkig,
melyeket több generáció is magáénak érez.
Lehel Film-Színház galériája
28. Zagyva - Hajta Kerékpáros
Teljesítménytúra
Szeptember 28., szombat 8 óra

A Hajta kerékpáros teljesítménytúra már több
mint negyedszázada meghatározó szabadidősporteseménye városunknak. Jászberény környékét, a
Hajta-mocsár és a Zagyva-ártér természeti értékeit
mutatja be, népszerűsítve ezzel a kerékpáros természetjárást. A Hajta kerékpáros teljesítménytúra
két útvonalán 50 km-es és 36 km-es táv bejárására
lesz lehetőség. A Zagyva körül tekergő 16 km-es
túrát kisgyerekek is könnyen végigpedálozhatják.
A résztvevőket több ponton és a célban frissítő állomások is segítik az útvonalakon. A túrák teljesítőit
egyedi kitűzővel és emléklappal jutalmazzák.
Indulás és érkezés: Vasas Horgásztó - horgászház

Augusztus végi
programajánló
40 éves a Jászberényi Állat- és Növénykert
Augusztus 30., péntek 10 óra
Idén az Állatkertek Éjszakája szolgáltat kiváló alkalmat
arra, hogy méltóképp megünnepelhessük állatkertünk
alapításának 40. évfordulóját. Épp ezért az Állatkertek
Éjszakájának nappali szakaszában egy igazán színes,
kicsiket és nagyokat egyaránt vonzó programsorral
várják a látogatókat.
Állat- és növénykert
Felhő és Fátyol
Augusztus 30., péntek 18.00
A XXIX. ART Camp Művészeti Szimpózium kiállításának megnyitója. 18 óra Installációs alkotások bemutatása a Jövőkép Alkotók csarnokában (Bercsényi út
5.) 19 óra Felhő és Fátyol című kiállítás megnyitója a
művésztelepen készült művekből. 20 órától a Kampec
Dolores koncertjét hallgathatják meg.
Lehel Film-Színház galériája
Autós Motoros és Veterán Piknik
augusztus 31., szombat 8 óra
Veterán autók és motorok, rally versenyautók, gyorsulási motor és autókülönlegességek, tuning autók,
tűzoltó és traktorsimogató illetve egyéb különleges
járművek. 8 órakor Kapunyitás – 11 óra ügyességi
verseny első kör – 13 óra autós limbóverseny – 14 óra
felni kitartó verseny értékes nyereményekkel - 15 óra
Kipufogó / Motorhang bemutató – 16 óra ügyességi
verseny második kör – 17 óra eredményhirdetés. Kiegészítő programok: ugráló vár, kisvasút, sergő-forgó,
játszóház, csillámtetkó, elektromos kisautók.
Gorjanc Ignác sétány
Jászberényi Fogathajtó Verseny
augusztus 31., szombat 9 órától
Jó hangulatú programok a család minden tagjának. C
és D kategóriás fogatok versenye. 9 órától a fogathajtó
verseny a fogatok felvonulásával veszi kezdetét majd
ünnepélyes megnyitó következik, ahol köszöntőt
mond Pócs János, országgyűlési képviselő. Ebéd után
csikósbemutató. A díjkiosztásnál közreműködik, és a
zárszót elmondja Szabó Tamás polgármester. Az esemény végén Lovas karusszel látható. A programokra
a belépés díjtalan!
Jászberényi Állat – és Növénykert előtti füves pálya

www.jku.hu

11. oldal

Szeptemberi moziműsor
Kisterem
Egy herceg és egy fél
román dráma, 105 perc (12)
szeptember 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 16.15 óra.

Nagyterem
A Mancs őrjárat
amerikai animációs film, 66 perc (KN)

Raoul Taburin
francia-belga vígjáték, 89 perc (12)
szeptember 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 18 óra.
Apokalipszis most - A végső vágás
amerikai háborús filmdráma, 183 perc (18)

szeptember 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 16 óra.
Támadás a Fehér Ház ellen 3.
- A védangyal bukása
amerikai akcióthriller, 120 perc (16)
szeptember 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 17.30 óra.
szeptember 5., 6., 8., 9., 10., 11., 19.45 óra,
szeptember 7., 20.30 óra.

Az: Második fejezet
amerikai horror, thriller, 165 perc (16)

A művészet templomai Tintoretto: Egy lázadó Velencében
olasz ismeretterjesztő film, 90 perc (12)
szeptember 12., 13., 14., 16.15 óra, szeptember 15., 16., 18.15 óra, szeptember 17., 18.,
20.15 óra.
Miles Davis: Birth of the Cool
amerikai-angol zenés film, életrajzi film, dokumentumfilm, 115 perc (6)
szeptember 12., 13., 14., 18.15 óra, szeptember 15., 16., 20.15 óra, szeptember 17., 18.,
16.15 óra.

Rock Fanatic | Stress
augusztus 31., szombat 20 óra
Fergeteges nyárzáró estre számíthat, ahol a Rock
Fanatic és Stress zenekarok adnak koncertet. Menetrend: Stress 21 óra, Rock Fanatic 22.30-tól.
Pótkerék csárda

CURTIZ
magyar életrajzi dráma, 98 perc (16)
szeptember 12., 13., 14., 20.15 óra, szeptember 15., 16., 16.15 óra, szeptember 17., 18.,
18.15 óra.

Yoko Retro nyári fesztivál
augusztus 31., szombat 21 óra
Nyárzáró Yoko Retro Fesztivál. Sztárvendég: Bebe, aki
elhozza a csapat legnagyobb slágerei mellett retro kedvenceinket is. "Zene nélkül mit érek én", "Úgy vártalak", "Tevagyazakitalegjobban" és további kedvencek.
LVG udvara

Folyékony arany
magyar dokumentumfilm, 78 perc (KN)
szeptember 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,
16.15 óra.
A tűzön át
francia dráma, 116 perc (12)

Itt van az ősz, itt van újra

szeptember 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17., 18., 20 óra.
Kópé
kanadai-amerikai animációs vígjáték, családi film,
87 perc (6)
szeptember 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 16 óra.
100 Dolog
Német vígjáték, 111 perc (12)
szeptember 12., 14., 15., 16., 17., 18., 18 óra.
János Vitéz
színes magyar rajzfilm, 74 perc (6)
szeptember 19., 20., 21., 23., 24., 25., 16 óra.
Downton Abbey
angol dráma, 122 perc (12)
szeptember 19., 20., 21., 23., 24., 25., 18 óra.
Ad Astra – Út a csillagokba
amerikai dráma, kalandfilm, misztikus film (12)
szeptember 19., 20., 21., 23., 24., 25., 20.30 óra.
Playmobil: A film
francia-német-amerikai animációs kalandfilm,
vígjáték, 99 perc (6)
szeptember 26., 27., 28., 29., 30., október 1., 2.,
16 óra.

szeptember 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,
18.15 óra.

Rambo V - Utolsó vér
amerikai akcióthriller, kalandfilm (16)

Az: Második fejezet
amerikai horror, thriller, 165 perc (16)
szeptember 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,
20.15 óra.
A létezés eufóriája
magyar dokumentumfilm (12)
szeptember 26., 27., 28., 29., 30., október 1., 2.,
16.15 óra.

Az augusztus 15-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: Makay József Lovak és lovaskocsi; Anya
gyermekével. A szerencsés nyertes Farkas Sándor, Jászberény, Megyeház utcai olvasónk, aki nyereményét a
szerkesztőségben veheti át. Mostani rejtvényünk helyes megfejtői között könyvet sorsolunk ki. A megfejtéseket a
szerkesztőségbe várjuk szeptember 9., hétfőig személyesen, vagy postai úton az 5100 Jászberény, Kossuth Lajos
utca 58. címre. (A rejtvényt készítette: Derencsényi Béla.)

Akik maradtak
magyar film, 83 perc (12)
szeptember 26., 27., 28., 29., 30., október 1., 2.,
18.15 óra.

szeptember 26., 27., 28., 29., 30., október 1., 2.,
18 óra.

Az Aranypinty
amerikai dráma, 149 perc (12)
szeptember 26., 27., 28., 29., 30., október 1., 2.,
20 óra.

A Wall Street pillangói
amerikai krimi-dráma, 107 perc (16)
szeptember 26., 28., 29., 30., október 1., 2.,
20.30 óra.

12. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Illatos lágy esővel búcsúzik a nyár
Csütörtökön fátyolfelhők
borítják majd az eget, a kialakuló gomolyok aztán záporral, zivatarral frissítik a 30-35
fokos kánikulát. Pénteken ismét esőzésekre számíthatunk,
továbbá megélénkül az északira forduló szél. A délután
folyamán 28-34 fok közötti
csúcshőmérséklet
várható.
Hétvégére marad a meleg idő,
egészen a hét elejéig szórványos záporokra van kilátás.

2019. augusztus 29.

Négy forduló veretlenül

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
augusztus 29. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

augusztus 30. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

szeptember 4. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 31. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 5. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 1. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 6. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 2. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 7. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 3. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

szeptember 8. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

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

Az első két bajnoki mérkőzésén egyaránt nyertes Jászberényi FC labdarúgói önmaguk számára állítottak
mércét, a harmadik fordulóban szinte
kötelező volt a sereghajtó „kis” Diósgyőr ellen a győzelem. Verejtékes módon, de sikerült begyűjteni a három
pontot, így Német Gyula csapata listavezetőként kelt útra Debrecenbe, hogy
tovább nyújtsa pozitív sorozatát.
Szőrös Zoltán
A két vereséggel, rúgott gól nélkül
rajtoló DVTK II ellen a mieink egyértelmű fölényben játszottak, de igazi kijátszott helyzetig félórán át nem sikerült
eljutni. A vendégek egy kósza támadás
végén távoli lövéssel próbálkoztak, és a
labda Lakatos Bélán megpattanva a bal
alsó sarokba került (0-1). Szinte azonnal
válaszolhatott volna a berényi gárda, a bal
oldalon meglóduló Süttő szúrta rá, de a
kísérlet a hosszú kapufáról kivágódott.
Alig két perc múlva ismét közel volt az
egyenlítés, ekkor a felső lécről leperdülő
labdát legalább kétszer juttathatta volna
jászberényi futballista a gólvonalon túlra,
de ismét felszabadult a DVTK kapuja. A
félidőből hátralévő öt percben még kétszer hárított a vendégek kapusa, megőrizve hálóját és csapata előnyét.
A masszív és lelkes védekezést szünet
után is folytatták a diósgyőriek, sokáig
úgy tűnt, mindig mindenhová odaérnek,
sőt, a hatvanadik percben Miskinek kellett bravúrral védenie egy lövést. Negyedórával a befejezés előtt egy felívelésnél
kifutva mentett Pálinkás elől a miskolci
hálóőr, Gresó pedig jól felismerve a lehetőséget húsz méterről helyezett az üresen
maradt kapuba (1-1). Az egyenlítés felszabadultságot és alig három perc elteltével vezetést hozott, Gresó balról ívelt az
öt és felesre, ahonnan Ludasi fejelt értékes és szép gólt (2-1). Az előnyt a meccs
végéig jól őrizte a gárda, így bár izzadságos, de megérdemelt győzelem született.
Jászberényi FC – Diósgyőri VTK II 2-1
Előzetesen azzal is kalkulálni kellett,

hogy nem csak a visszatért kánikula miatt
lesz verejtékes a kilencven perc, s a miskolci fiatalok valóban „rágós falatnak”
bizonyultak. Ugyan többször sikerült
a védelmük mögé kerülni, de hetvenöt
percig jól és szerencsésen „takarítottak”.
Ezen a napon a türelem és a kitartás volt
a kulcs a győzelemhez.
Három sikerrel megvívott meccs után
a JFC az első helyről várta a negyedik fordulót, melyben ismét egy NB I-es alakulat, ezúttal a DVSC második csapata volt
az ellenfél. Ezen a találkozón mutatkozott
be berényi színekben a Kaposvárról igazolt védő, Lakatos Gergő, Ludasi viszont
nem léphetett pályára. A debrecenieknél
több játékos is szerepelt az élvonalbeli
keretből, közülük egy beadás után Zsóri
Dániel a tizennegyedik percben meg is
szerezte számukra a vezetést (1-0), a huszonhetedik percben pedig egy értékesített büntetővel saját és csapata góljainak
számát is megduplázta a fiatal csatár (20). Két perc múlva aztán „életjelet adott”
a jászberényi gárda, Gresó szép lövéssel
szépített (2-1), a félidő hajrájában azonban kétszer is növelhették volna előnyü-

ket a hazaiak. Szünet után öt perc elteltével viszont egalizáltak a mieink, miután
egy lecsorgó labdát a fiatal Balogh Bálint
becsúszva juttatott a kapuba (2-2). Folytatódott az adok-kapok, az 54. percben
egy erősen vitatható újabb 11-esből Zsóri
triplázott (3-2), három perc múlva erre
is volt válasz Pálinkás fejese nyomán (33) A szűk egyórai játék alatt született hat
találat még gyarapodhatott volna a hátralévő időben, de tíz perccel a vége előtt,
amikor Szemerét buktatták, a játékvezető
továbbot intett, a reklamáló Német Gyulát pedig elküldte a kispadtól. A változatos
és zaklatott meccs végén jöhetett volna a
csattanó, de Süttő szabadrúgása a kapufáról kifelé pattant. Debreceni VSC II –
Jászberényi FC 3-3 (2-1)
A hullámzó találkozónak pontosztozkodás lett a vége, s ezzel a JFC megőrizte veretlenségét. Az élen álló négy
10 pontos csapat közül a gólkülönbség
alapján a mieink jelenleg harmadikok,
dobogós helyüket a Putnok ellen itthon
próbálják megtartani. A borsodiak elleni összecsapás szeptember 1-jén, vasárnap 16 órakor kezdődik.

Pécsett rendezték meg augusztus 3-án és 4-én a triatlonozók Utánpótlás
Országos Bajnokságát több mint ezer résztvevővel. A jászberényi egyesület
fiúcsapata gyermek kategóriában második helyet ért el, két tizedmásodperccel lemaradva az első helyről. A csapattagok: Notheisz Csongor, Nyekeczki
Bence, Vincze Szabolcs. Az egyéni versengésben Malahovszki Miksa (újonc
1. korcsoport) és Vincze Szabolcs (a gyermekek között) kilencedik lett.

Foci és főzés
Emléktornával emlékeztek az idén
elhunyt volt válogatott labdarúgóra,
Rostás Sándorra szülőfalujában Jászjákóhalmán.

Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja

Pesti József

Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Kárpáti Márta, Ács Tibor, Kazsimér Nóra. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V.V. 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

A meghívásos tornán Rostás Sándor egykori csapatai – a helyi egyesület,
a Jászberény, a Debrecen, az Újpestmellett egy nyírségi település, Vaja –,
valamint a Ferencváros öregfiúk gárdája vett részt. A több volt NB I-es játékost felvonultató – hogy csak néhányat
említsünk Zámbó Sanyi, Urbán Flóri,
Rab Tibi, Dzurják Csöpi –, izgalmasra
sikeredett körmérkőzések után a Fradi
vihette haza az első helyért járó trófeát.

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Sajnos a jászberényi alakulat mérkőzéseit nem kísérte szerencse, háromszor
játszottak 0-0-ás döntetlent és kétszer
kikaptak. Ez az eredmény a hatodik
hely megszerzéséhez volt elég.
De nemcsak az öregfiúk léptek pályára szombat délután a jákóhalmi aré-

nában. Délelőtt egy tizenhat csapatos
amatőr kispályás focitorna, és egyéb
ügyességi versenyek voltak a programban. Még főzőversenyt is meghirdettek
a szervezők, amit a jászberényi Csík Béla
és családja nyert meg. Este koncerttel
zárult az egész napos rendezvény.

