Nehéz pénzügyi év elé nézünk

Körkérdések bizottsági elnökökhöz

Balogh Béla alpolgármester Jászberény
pénzügyi helyzetéről, a költségvetésről, és a
távlati tervekről tájékoztatta lapunkat.
Interjú a 3. oldalon

A bizottságok vezetőit a város fejlődéséért
kitűzött céljairól és a munka
főbb irányvonaláról kérdeztük.
Válaszok a 2-3. oldalakon

Pikáns komédia Görbe módra
A jászárokszállási Görbe János Színkör
Kállai István Ilyennek hazudtalak című
komédiáját mutatta be a hétvégén.
Tudósítás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 04. szám (XXXII./04.)

Irány
az iskolapad!

Újság

2020. január 23.

Jászberény város lapja

A menedzserek nyitották a báli szezont

Tél közepén járunk, a Jászberényi
Állatkert mégsem alszik téli álmot.
Ilyenkor igaz, kevesebb a látogató,
de a dolgozók gőzerővel készülnek a
szezonra, amelyben számos újdonság
várja majd a vendégeket. A fejlesztésekről és az elmúlt esztendő történéseiről beszélgettünk Kovács Ágnes
gyűjteményvezető-helyettessel, aki
beavatott néhány meglepetésbe is.

A január 1-jétől életbe lépett törvénymódosítás következményeképpen minden hatodik életévét betöltött gyermek köteles elkezdeni az
iskolát, kivéve, ha szülei az Oktatási
Hivatalnál kérvényezik a tankötelezettség egy évvel való halasztását.
Az érintett szülőknek január 31ig van lehetőségük, hogy az Oktatási
Hivatal felé benyújtsák kérvényeiket,
amennyiben 2020. augusztus 31-ig 6.
életévüket betöltött gyermeküket nem
találják alkalmasnak az iskolakezdésre.
Ez évtől ugyanis az új jogszabály értelmében az Oktatási Hivatal feladatköre
dönteni az iskolaérettségről.
Szakmailag erős indoknak számít
például a kitartó figyelem hiánya, a
gyenge emlékezőképesség, a fejletlen
beszéd és beszédértés, a fejletlen mozgáskoordináció, vagy az iskolakezdéshez szükséges készségek hiánya is.
A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei három- és ötéves korban mérik
fel a gyermekek képességeit, így derül
ki, hogy ki alkalmas az iskolakezdésre.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
tájékoztatása szerint a felmentést érintő
változások a hatodik életévüket betöltött, azaz tankötelessé vált gyermekek
közül azokat érintheti, akik óvodáztatását a szülők további egy évvel szeretnék meghosszabbítani, amire a törvény
lehetőséget nyújt. A visszaélések és az
indokolatlan felmentések elkerülése érdekében a szülőknek ezután az Oktatási
Hivatal online felületén (www.oktatas.
hu) kell majd kezdeményezniük a felmentést, legkésőbb 2020. január 31-ig.

Kárpáti Márta

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang a bálok és vidám összejövetelek időszaka. Az év ezen részének
legfőbb eseményeinek sorát a Jászsági Menedzser Klub Egyesület által
rendezett 21. Menedzser Bál nyitotta
január 18-án, szombaton este a Déryné Rendezvényházban.
Demeter Gábor
A farsang fontos közösségi eseményként is funkcionált egykor, hiszen
minden társadalmi réteg és szakma
megtartotta a maga bálját. A 21. alkalommal megrendezett Menedzser Bál
a jászsági és környékbeli vállalkozók,
menedzserek társaságának baráti összejövetele, azoknak, akik reprezentálják a

Hivatalban az új jegyző
Január 14-én, kedden a polgármester
előtt letette hivatali esküjét Baloghné dr. Seres Krisztina, Jászberény város jegyzője.
k. m.
Tizenhárom pályázatra jelentkező
közül választották ki Baloghné dr. Seres
Krisztinát a távozó dr. Gottdiener Lajos
helyére Jászberény város jegyzői székében.
A jegyző asszony Budapestről érkezett vá-

Fotó: Gémesi Balázs

Újdonságok
az állatkertből

rosunkba, de férje és felmenői révén jász
kapcsolatokkal is rendelkezik. A tisztviselő asszony húsz éve dolgozik a közigazgatásban. A jogász, igazgatásszervező, okleveles kodifikátor, szabályozási szakjogász
és választási szaktanácsadó végzettségű
jegyző az Országgyűlés Hivatal osztályvezetői posztjáról került Jászberénybe.
Budai Lóránt polgármesterrel évtizedes szakmai ismerettség fűzi össze.
Szakjogászként segítette a Jobbik törvény-előkészítő munkáját.

térség gazdasági életét. A meghívottak
körét a személyes ismeretség határozta
meg és természetesen a rendező Jászsági Menedzser Klub Egyesület tagjaival
összeköthető jó kapcsolatok sokasága.
Az alkalomra egyedi ünnepi díszbe
öltözött Déryné Rendezvényház báltermébe vezető lépcsősor tetején dr. Rédei
István, a Menedzser Klub elnöke, mint
házigazda személyesen fogadta az érkező vendégeket. Szatmári Zoltán alelnök
a szívélyes üdvözléseket követően a
terem előterében felállított borkóstoló
asztalhoz invitálta a gyülekező társaság
tagjait, ahol a Túri Pincészet borait ízlelhették.
A társaságok elfoglalták helyüket
a szépen terített asztaloknál és az este
műsorvezetője, Gál-Dobos Beáta az ese-

mény megnyitására kérte fel dr. Rédei
Istvánt és a bál védnökét, Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitányt. Az
elnök úr visszatekintett az elmúlt év
egyesülettel kapcsolatos történéseire,
a főkapitány úr a jászkun kapitányok
üzenetét hozta el és osztotta meg az
egybegyűltekkel.
Eddig minden esztendőben megtisztelte a Menedzser Bált részvételével Jászberény város első embere, ez most sem
volt másként, a vendégeket Budai Lóránt
polgármester köszöntötte a város nevében.
Az este a háromfogásos vacsora feltálalásával folytatódott, mely zseniális
menüsorának ínyencségeit az Innoven
Kft. séfjei készítették és a cég munkatársai szervírozták.
folytatás a 6. oldalon 

Az, hogy a régi épületben találkozunk azt sejteti, nincs még teljesen
kész az új látogatóközpont. Mikor
vehetik birtokba a dolgozók és nem
utolsó sorban az ismeretszerzés szándékával érkező látogatók?
Decemberben lezajlottak a hatósági ellenőrzések, a dokumentációk
igazolják, hogy mindent rendben találtak, illetve a kisebb aggályos dolgokat
megoldottuk, pótoltuk. Közvetlenül
karácsony előtt a hatóság műszaki átvételi határozata megérkezett és az önkormányzat részéről a használatba adás, és
ezzel együtt minden kezelési tudás átadása várhatóan még januárban meg fog
történni. A bútorozás szintén folyamatban van, de a látogatók szempontjából
még nincs használható állapotban.
Ismereteim szerint a berendezést
nem tartalmazta a projekt. Ezek szerint azóta sikerült erre is forrást találni?
Az állatkert alapítványán keresztül
tudtunk jó minőségű bútorokat beszerezni. Az alapfeladatokat ezekkel már
el tudjuk látni.
folytatás a 4. oldalon 

Két meccs, két vereség a Nyíregyháza ellen
Múlt csütörtökön a Magyar Kupa elődöntőjében elszenvedett 3:1-es vereség
dacára röplabdacsapatunk abszolút
méltó ellenfele volt a címvédő FatumNyíregyházának. A két nappal későbbi, idegenbeli bajnoki mérkőzésükről
ugyanez nem volt elmondható.
Budai Levente
Nem a Jászberény Volleyball Team
volt a Nyíregyháza elleni meccsek esélyese. Hogy miért? Nos, mert a nyírségiek
tavaly megnyerték a Magyar Kupát és
nem véletlenül állnak a bajnokságban a
második helyen.
Ennek dacára számunkra indult
jól a múlt csütörtöki kupatalálkozó.
A Magyar Kupa elődöntőjének első
mérkőzésén a mieink Borsos Lili leütésével és ászával eleinte 3-1-re vezettek.
Shafagat Alishanova váratlan megoldása, Jessica Ventura leütése és Ekaterina
Silchenkova ásza révén 9-9-nél is kiélezett küzdelem folyt a pályán. A szett
második felére változott a játék képe,
s 18-13-nál és 21-16-nál is ötpontos
hátrányba kerültek Makai Péter játékosai. Tóth Eszter leütésének és Jessica
Ventura sáncolásának hála 20-23-ra

még sikerült felzárkózni, de az egyenlítés már nem jött össze (22-25).
A második szett kezdetben szintén
szoros játékot hozott, Ivana Bulajic leütése
nyomán például 9-10 állt az eredményjelzőn. Viszonylag sok ki nem kényszerített
hiba volt mindkét oldalon, de 12-14 után
sorozatban négy pontot szereztek a nyírségiek. Ekkor még Ekaterina Silchenkova
kétszer eredményes volt, ám amikor 1621-re módosult az állás, balsejtelmünk
lehetett. Sajnos nem tévedtünk (17-25).
A harmadik játszmában 11-8-as jász-
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berényi előnynél kénytelen volt időt kérni
Hollósy László, majd a következő három
pontot egyaránt a címvédő szerezte, szóval
ugyanerre a lépésre szánta rá magát Makai
Péter is. Jessica Ventura leütései mellett
Tóth Eszter ászának is köszönhettük, hogy
16-13-nél ismét hárompontos előnynek
tapsoltunk. Parádés! Pazar! Pompás! Ivana
Bulajic és Shafagat Alishanova ászával,
valamint Ekaterina Silchenkova leütésével 21-15-re is elléptek a röplabdázóink a
Fatum-Nyíregyháza csapatától.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

2020. január 23.

Ciklusindító körkérdés a bizottsági
Humán, Jogi és Közrendi
Bizottság

1.

Véleményem szerint a vállalás az
egyén önkéntesen vállalt feladata,
cselekvési szándéka valamilyen egyéni
vagy közös cél elérése érdekében. A bizottság számára az általam megfogalmazottak már más természetűek lennének.

A Jászberény Városi Önkormányzat öt bizottsági elnökének és három tanácsnokának tettük fel ugyanazt a két kérdést
a munkájukra vonatkozóan. 1. Milyen vállalásokat fogalmaz meg bizottsága számára Jászberény fejlődése érdekében?
2. Mit tart a bizottsági/ tanácsnoki munka legfőbb irányvonalának? Az elöljárók válaszait az alábbiakban olvashatják:
és hitet kell visszaadni, hogy ne kiszolgáltatottnak, alattvalónak érezze magát,
hanem partnerként. Különösen fontos ez
annak ismeretében, hogy az előző Fideszes
többségű és döntési determináltságú testület milyen pénzügyi, gazdasági helyzetet és
szemléletet hagyott hátra.
A fenn említett súlyos pénzügyi
helyzetben és annak ellenére fontosnak tartom megőrizni azokat a munkaformákat, eredményeket és sikereket,
amelyeket az intézmények, civil és hivatásos szervezetek, kulturális és sportegyesületek gyakorolnak és értek el az elmúlt
években. Mindezek segítését, működési
feltételeik javuló színvonalú biztosítását
nagyon lényegesnek tartom ugyanúgy,
mint a sajnos egyre nagyobb számban
megjelenő szociálisan rászorultak támogatását, felzárkózásuk esélyének megadását.
Fontosnak tartom a széles körű tájékoztatást és a civil kontrollt. Átgondolt és mértéktartó, a lakosság többségének hasznára
váló döntésekkel, javaslatokkal kívánom a
bizottság munkájának irányát kijelölni.

2.

Bethlendy Béla – elnök
A bizottság tagjai a KJE képviselőiből, s
általuk felkért külsős tagból, valamint a
FIDESZ képviselőcsoport megbízottjaiból állnak. Az alább leírtak csak az én
véleményemet tükrözik.
Az újonnan választott képviselő-testület 2019. december 02-án tartott alakuló
ülésén elfogadta az SZMSZ-ét, mely szerint a korábbiakban önállóan működő három bizottságot összevonva Humán, Jogi
és Közrendi Bizottságot hozott létre. Ezzel
a döntéssel érvényesítette a polgármesteri
program azon szándékát, hogy a kevesebb
bizottság működtetésével olcsóbb önkormányzatot hozzon létre. Ugyanekkor az
egyre növekvő humánpolitikai feladatok
végrehajtásának irányítását kibővítette
jogi-ügyrendi és közrendi-közbiztonsági
természetű feladatellátás bizottsági munkájával is. Tevékenységünknek kereteit a
már említett SZMSZ és az önkormányzat
2020. évre szóló munkaterve adja, annak
felel meg és igazodik, szerves előkészítését
szolgálja. Szellemiségében a KJE Választási
Programjában leírtak a számomra követendők. A választásokat követő eltelt néhány hét tapasztalata azt a felismerést hozta számomra, hogy az önkormányzásban,
a bizottsági munkában a képviseletet kell
hangsúlyosan megjeleníteni. A lakosságban az önkormányzatiság iránti bizalmat

Városüzemeltetési és
Tulajdonosi Bizottság

1.

A bizottság munkája számomra
nem újdonság, hiszen az előző ciklusban öt évig voltam a városüzemeltetési
bizottság tagja. Ez az a bizottság, amely

Bobák Zsolt – elnök
a lakosság napi problémáival találkozik,
hiszen a városüzemeltetésbe beletartoznak a járdák, utak állapota, a víz, szennyvíz és csapadékvíz vezetékek állapota, de

többek közt a városi közvilágítással és a
közterületek rendjével is mi foglalkozunk. Ami újdonság, az a tulajdonosi bizottsággal való egybevonás, ami pluszfeladatokat fog jelenteni, hiszen mostantól
a J.V.V. Zrt-vel kötött szerződésbe foglaltak végrehajtását is mi felügyeljük.
Alig kezdődött el az év és nem tétlenkedtünk, hiszen elkezdtük felmérni az önkormányzat lakóingatlanainak az állapotát
és a közmunkások bevonásával megtisztítottuk a főbb utcákat. Úgy érzem, hogy a
bizottságnak még jobban ki kell vennie a
részét abban, hogy Jászberény még élhetőbb, még otthonosabb város legyen. A
lakossági jelzésekre a lehető legrövidebb
időn belül kell reagálni és akkor nem lesznek olyan, akár évtizedes problémák, amelyek megoldása a mai napig nem történt
meg. Erősíteni kell az együttműködést a
hivatal Városüzemeltetési irodájával a közterület felügyelettel és a J.V.V. Zrt-vel.
Egyenlőre még nehéz megmondani
azt, hogy milyen erőforrások fognak a rendelkezésünkre állni a munkánkhoz. Sajnos azt már lehet látni, hogy az előző városvezetés hanyagsága miatt az idei évben
kevesebb lesz az az összeg, amit felhasználhatunk, de amit csak tudunk, megteszünk
azért, hogy a város működjön.
Azt, hogy megoldjuk a lehető legrövidebb időn belül és a lakosok lehető legkevesebb zavarása nélkül a felmerülő problémákat. Szeretnénk a tavasszal
elkezdeni egy fásítási programot, amelybe
a lakosságot is be szeretnénk vonni. Környezetünk milyensége kihat a közérzetünkre. Szeretnénk egy zöldebb és jobb
levegőjű várost kialakítani a jövőben, amihez újabb zöldterületeket kell kialakítani.
Pályázati források és önerő segítségével
folyamatosan folytatni kell az elöregedett
ivóvízvezetékek cseréjét és a lakosság számára fontos járda-felújításokat.
Az önkormányzati ingatlanvagyon
egy része lakóingatlan. Az épületek elöregedése miatt egyre több probléma jön elő,
ami néhány esetben akár komoly anyagi
ráfordítást igényel. A jövőbeni tervek közt
van egy bérlakásépítési-program, amely
segítené a fiatal családok életkezdését.

2.

Közbeszerzési
Bizottság

1.

Elsősorban köszönöm a megtisztelő felkérést!
A Közbeszerzési Bizottság létrehozatalát egy fő gondolat vezérelte, miszerint a közpénzekkel való bánás teljesen
átlátható, nyomon követhető és felelősségteljes legyen. Minden erőmmel azon
leszek a jövőben, hogy ezen elvárásoknak megfeleljek, megfeleljünk, a város
Szatmári Anikó – elnök

Skultéti József – elnök
fejlődését tartva legfőbb célunknak
szemünk előtt. Hozzáteszem, sajnos
nagyokat álmodni nem tudunk, mindazon által, mit elődeink örökségül ránk
hagytak, nagymértékben korlátok közé
szorítja elképzeléseinket.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy éljünk jelenlegi
lehetőségeinkkel, annak minden rejtett
tartalékát kihasználva.

2.

Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság

1.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyik legfontosabb feladata
Jászberény Város Önkormányzat éves
költségvetésének elfogadása, mely a
már megkezdett és jelenleg is folyamatban lévő beruházások miatt túlmutat
a 2020-as éven. Az Electrolux 2019
őszén bejelentett átszervezése miatt a
város várhatóan több 100 millió forint
adóbevételtől esik el. A költségvetés el-

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

KÓKAI LUKÁCS
RUDOLFNÉ

szül.: Béres Ilona (1934-2019)
gyászszertartásán megjelentek, illetve
gondoltak rá és virágaikkal emlékezésükkel fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Emlékezés

fogadása mellett úgy gondolom a második legfontosabb feladat a meglévő,
illetve új vállalkozások számára gazdaságösztönző tervek előkészítése, beru
házásösztönzési és munkahelyteremtési

támogatások nyújtása. Az elmúlt kilenc évben is nagy hangsúlyt fektetett
a város mind az első lakáshoz jutók,
mind a hiányszakmával rendelkező és
letelepedni szándékozó fiatalok otthonteremtési támogatására, melyet a
továbbiakban is szeretnénk folytatni és
lehetőségeinkhez mérten minél szélesebb körben alkalmazni.
A bizottsági munka legfőbb irányvonala az önkormányzat számára
kötelező feladatok továbbra is kiemelkedő szintű működének biztosítása. Figyelemmel kísérjük az önkormányzatnál és
intézményeinél a költségvetés alakulását,
különös tekintettel a saját bevételekre és
kiadásokra, a vagyonváltozások alakulását, az ellenőrzési terv megvalósulását,
a megkezdett fejlesztések ütemezését.
Megtárgyaljuk a belső ellenőrzés tapasztalatait. Vizsgáljuk az önkormányzat
hitelfelvételének indokait és gazdasági
megalapozottságát.

2.

Városfejlesztési
Bizottság

1.

Jászberény fejlődéséhez először
is pénzügyi forrásokra van szükség. Ezeket a forrásokat saját erőből,
pályázati-, uniós források felhasználásával kell ésszerű ötletek mentén tervezni
és megvalósítani. A városfejlesztési bizottságnak az előző ciklusban konkrét
elképzelései voltak a hogyan továbbra.
Ezeket a fejlesztéseket szeretnénk megcsoport

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

Emlékezés

Emlékezés

2020. január 6-ától a munkálatok
befejezéséig, várhatóan fél évig, a
Jászberény, Autóbusz-állomás felújítási
munkálatai alatt az autóbuszok ideiglenes
kocsiállásokról indulnak.

A MÁV értesíti az utazóközönséget, hogy
2020. február 4-től február 7-ig pályakarbantartási
munkák miatt módosítja menetrendjét.
A Nagykáta-Újszász állomások között végzett pályakarbantartási
munkák miatt a 82 Szolnok – Hatvan vasútvonalon az 5719 sz.
vonat módosított menetrend szerint közlekedik.
A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható
az állomások pénztárainál, ügyfélszolgálatoknál és a Mávdirekt
+36 349 4949 telefonszámon, illetve a www. mavcsoport.hu honlapon.

TÓTH BÉLA

Muhari Zoltán
halálának 20. évfordulójára.
„Számunkra Te sose leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Szerető családja

1931-2019
halálának 1. évfordulójára
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
ahol megpihent dolgos két kezed.
Megpihenni tértél, ahol nincs több
fájdalom, de szívünkben itt leszel,
mert hiányzol nagyon.”
Szerető feleséged és családod.

Nagy Ferencné
(1923 - 2017)

halálának 3. évfordulójára
emlékezünk.
Szeretettel emlékeznek gyermekei,
menye, unokái, sógornője, rokonai,
barátai, szomszédai, ismerősei.
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3. oldal

elnökökhöz és a tanácsnokokhoz
valósítani a jelen időszakban is, amen�nyiben a jelenlegi városvezetés partner
lesz ebben a törekvésünkben, illetve, ha
a többséget magunk mellé tudjuk állítani. Remélem, hogy a jelenlegi vezetés

Ifjúságért és sportért
felelős tanácsnok

1.

Első ránézésére mind a két feladatköröm elég egyértelmű és jól
behatárolt, viszont ha egy kicsit jobban
belegondolunk, ez már közel sincs így.
A fiatalokat érintik a kulturális programok, az iskolák helyzete, a szórakozási
lehetőségek, a környezetvédelem, és még
hosszasan sorolhatnám, hiszen minden
egyes döntésünk, aminek hatása van a következő évtizedekre, az az ő életükre van
hatással. Amikor döntünk, az ő életükről
döntünk, ezt sosem szabad elfelejtenünk,
csak így van lehetőség a város fejlődésére.

Tamás Zoltán – elnök
különít el pénzt a tervezésre is, mert
ha nem állnak megfelelő pénzügyi források erre a feladatra, akkor még pályázni sem tudunk és folytatódhat az
egymásra mutogatás. Nem szólva arról
a szomorú tényről, hogy megáll a város
fejlődése.
A Városfejlesztési Bizottság
mindig is fajsúlyos bizottságnak számított, remélem ez ezután is
így marad. A nagy városi beruházások
elindítása mellett mindig is fontos feladatnak tekintettem a kisebb körzeti
feladatok megoldását. A városlakóknak jogosan a saját mikrokörnyezetük
rendbetétele a legfontosabb, ezért volt
a költségvetés elfogadásakor sarkalatos
kérdés a körzeti-, képviselői keret ös�szege. Személyes tapasztalatom, hogy
egy utcarész aszfaltozása, vízelvezetése,
közvilágítással való ellátása sokszor jobban érintette az ott lakókat, mint egy
távolabb megvalósuló városi projekt.
Remélem lesz beleszólásom abba, hogy
legyenek a bizottságunknak olyan keretei, mellyel megoldhatóak a lakosokat
közvetlenül érintő fontos kérdések.

csoportnál is szem előtt tartottam. A legfontosabb irányvonal az, hogy erősödjön
a fiatalok Jászberényhez való kötődése,
valamint a város fiatalokat megtartó ereje. Természetesen ez nem csak az önkormányzaton múlik, de hiszek benne, hogy
tenni akarással, helyes gondolkodással és
kellő nyitottsággal tehetünk érte.
Környezetvédelmi
tanácsnok

1.

Jászberény
környezetvédelmi
szempontból nagyon kevés életjelet adott magáról 2010 óta. Az önkormányzat ténykedését semmilyen összhang nem jellemezte, nem volt egységes
stratégia, amelynek pedig egy modern
európai városban alapvetésként kellene
szerepelnie. Ez nem egy politikai kinyilatkoztatás, ez hangsúlyozottan egy városi
probléma, amely nem szükségszerűen
korrelál a testület összetételével, vagy a
polgármester személyével.
Jelen helyzetben meglehetősen
testhezállónak érzem a feladatot,
amelyet kaptam. Ez a feladat a környezetvédelem, amelynek Jászberény-specifikus
sarokpontjainak a következőket érzem:
Hulladékkezelés és -szállítás korszerűsítése: mind a házhoz menő hulladékszállítás, mind a szelektív gyűjtőszigetek
rendszere áttekintést, és adott esetben
újragondolást, áttervezést igényel. A
hulladékszállítás „államosítása” a rezsicsökkentés lehetetlen kihívásával együtt
egy rendkívül forráshiányos állapothoz
vezetett, amely kihat a hulladékok elszállításának minőségére és rendszerességére.
Tervem, hogy tanulmányozzuk más települések jól működő rendszereit, és azokból ötleteket merítve fejlődjünk, ideértve
a gyűjtőszigetek áldatlan általános állapotainak felszámolását is.
Levegőminőség figyelése és javítása,
forgalomszabályozás: általános prob-
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Balog Donát

Az ifjúság és a sport, mind a kettő
szerves része kell, hogy legyen városunk életének.
Sportszolgáltatások, sportolási lehetőségek tekintetében szerencsés helyzetben
vagyunk, hiszen nehéz olyan területet
mondani ezen a téren, ami nem elérhető
városunkban és ezt, lehetőségeinkhez mérten, meg is kell őriznünk.
Amikor ifjúsági feladatokról beszélünk, nem csak a klasszikus értelemben
vett 18. év alatti korosztályra gondolok,
hanem a nagyjából 30-35 éves fiatal felnőttekre is. Ezeket a gondolatokat már a
2018-as évben létrehozott ifjúsági munka-

Nehéz pénzügyi év elé nézünk
Kárpáti Márta
Elnézését kérem a profán kérdésért, mindjárt az elején, de megtudhatnánk testületi üléseken miért
nem az alpolgármesteri székben foglal helyet?
Mondhatnám azt, hogy nem a hely
határozza meg az embert, hanem az ember határozza meg a helyet. Az egyén
bárhol ül a saját ismeretei, tudása határozza meg a véleményét és a mások
véleményének elfogadását. Ilyen szempontból ebben semmi különlegeset nem
látok, de azért elárulom, hogy a következő testületi ülésen fenn ülök majd.
Talán onnan jobb lesz a rálátás a
dolgokra…
A rálátást átvitt értelemben nem
fogja jobbá tenni, a közvetlen szemkontaktust viszont biztosan.
Alpolgármesterként
egyébként
nagyobb a rálátása az ügyekre, mint a
Pénzügyi Bizottság elnökeként?
Alpolgármesterként mindenképpen sokkal nagyobb a lehetőségem
arra, hogy rálássak az ügyekre összefüggéseiben is és részleteiben is. Egyrészt
gondolok itt a folyó ügyekre, amelyek
a megvalósulás útján vannak, másrészt
az újabbként jelentkezőkre.

Többször elhangzott az a „vád” ön
ellen, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökeként nem érhetik meglepetések a
város gazdálkodását illetően. Csak egy
példát kiragadva; a Volán tartozással
biztosan tisztában kellett lennie.
Két ciklussal ezelőtt, amikor képviselő voltam, ha a közösségi közlekedéssel kapcsolatban érkezett egy
ilyen számla, erről akkor a testület döntött. Valószínű 2010 után,
amikor én nem voltam képviselő,
akkor történt valami változás, ez a
döntés kikerült a testület döntési
köréből. Egyébként azért érdekesek
ezek az ügyek, mert befolyása ezekre
a testületnek nincsen. Egy formális
helyzet áll fenn. A lényeg az, ebben
a konkrét esetben, hogy kikerült a
testület hatásköréből, bekerült a hivatal költségvetésébe és onnan történt vagy nem történt meg a számla
kiegyenlítése. A beérkező számlák
már nem kerülnek a bizottság elé.
Meglepetés volt számomra, hogy
úgy jelentkezett a Volán képviselője,
kétéves elmaradása van a városnak.
Ez tulajdonképpen milyen ös�szegben realizálódik?
Amikor lezárják a mérleget három
év restanciája lesz látható, ami 120 millió forint körül várható. Ezt mindenképp ki kell fizetnünk.
Találnak erre forrást vagy valamiféle könnyítést?
Megpróbálunk részletfizetési lehetőséggel élni, de egy több mint százmilliós
tartozást másfélmilliárdos finanszírozási

hiánnyal és hatszáz milliós adóbevétel-kieséssel nem lesz egyszerű teljesíteni.
A további hitelfelvétel, struktúraváltás vagy állami támogatás megkérése segítséget nyújthat. Történt valamilyen irányú előrelépés már ebben
az irányban?

Ezek nem egy-két napos átfutású
ügyek. A pénzügyminiszternél megtörtént a bejelentkezés, egyelőre nincs
időpont. Valószínű, amennyiben elindulnak a tárgyalások, az is több hét
átfutással működhet majd.
Mi történik a megkezdett beruházásokkal?
Ez egyfajta csapdahelyzet, hiszen nem
lenne jó csonkán hagyni semmit sem,
ami elkezdődött. Azokat a beruházásokat,
amelyek elkezdődtek mindenképpen be

unk közbiztonságának javítása, másik
pedig Jászberény fejlődésének elősegítése. Sokan nem szívesen beszélnek
róla, de sajnos a külföldi munkavállalók megjelenésével emelkedett a bűn-

Dobrán Gyula

Két területen szeretnék erőteljes
munkát végezni. Az első város-

cselekmények száma Jászberényben. A
Jászberényi Rendőrkapitányság jelenleg
három személy ellen adott ki nyilvános
körözést. Ők szerb vagy ukrán állampolgárok. Félő, hogy e cselekmények
száma emelkedni fog, ezért törekedni
kell a rendőri állomány létszámának
növelésére. Az önkormányzatnak segítenie kell a fiatal rendőrök letelepedését városunkban. Ugyanakkor érdemes
lenne bevonni a lakosságot a közbiztonság erősítésébe.
Városunk fejlesztése, fejlődése
érdekében minél több pályázati pénzt kell bevonzani Jászberénybe. Ehhez a közbeszerzési bizottságon
keresztül tudok talán majd segítséget
nyújtani.
Törekedni kell a Faiskola utcai lelakott ingatlan mihamarabbi rendbetételére. Ám véleményem szerint ezt,
mint inkubátor házat kell üzemeltetni.
Ezalatt azt értem, hogy semmiképpen
sem külföldi munkásoknak legyen
bérbe adva, hanem fiatal orvosoknak,
rendőröknek, akik városunkban szeretnének dolgozni.

kellene fejezni. Mindemellett ez év első
felében várható kifizetésekre nincs fedezet. Ha csak a szorosan vett egymilliárdot
nézzük, és a hatszáznyolcvan milliót át
tudnánk csoportosítani, akkor is lógunk
320 millió forinttal. Esetleg egy hitelfelvételi konstrukcióval és egy átcsoportosítási
lehetőséggel majd lehet kezelni a fennálló
helyzetet, de a tárgyalások függvényében.
Mindez feltétele az állami segítségnyújtásnak. Ezek szerint lát esélyt
hitel vagy állami hiteltámogatás
elnyerésére?
Amennyiben igaz Pócs János
abbéli állítása, hogy Jászberény fontos és segíteni akar, akkor ezt valamilyen szinten optimistának kell
tekintenem. Ha abból indulok ki,
hogy nem ezekre kértük a hitelengedélyt, mint amire kaptuk, akkor
azért kellő óvatossággal tudom csak
kezelni ezt a fajta kijelentést is.
Azért ebben a helyzetben elég
nehéz költségvetést készíteni.
Nehéz, de a február 15-i törvényi
határidőt mindenképp szeretnénk
betartani. Előtte a különböző egyeztetéseket nyilvánvalóan meg kell tenni. Sokat számítana a gazdasági miniszterrel történő egyeztetés és adott
esetben egy pozitív hozzáállás. Sok tényező befolyásolja még a végleges konstrukciót, főképp, ha figyelembe vesszük a jövő
évi adókiesést és a kapcsolódó beszállítók
által generált adókieséseket.
A miniszterrel való egyeztetésről
már szó esett. Lesz előzetes egyeztetés az
ellenzékkel is a költségvetésről?
Természetesen. Legalább két alkalommal lesz informális egyeztetés mielőtt a bizottságok és a testület elé kerül
a költségvetés.

Az ellenzékkel tehát egyeztetni fognak. A két alpolgármesternek és a polgármesternek sikerül egyezségre jutni
a költségvetésben és egyéb területeken?
Ez nem igazán választási lehetőség, hanem mindannyiunk érdeke. A választási
eredményt nem egy párt érte el, hanem
közösen nyertünk, a három párt, amit a
Momentum támogatásával mi hárman
képviselünk. Az kölcsönös érdek, a város
érdeke, hogy mi meg tudjunk egyezni és
bizalommal legyünk egymás iránt.
A jegyző személyét illetőleg is ilyen
egyetértésre jutottak?
Abban teljesen egyetértettünk, hogy a
jegyzőt pályázat útján választjuk. Maga a
kinevezés a polgármester hatáskörében van.
Budai Lóránt így döntött, ahogy döntött.
Nekem ehhez nyilvánvalóan volt véleményem. A döntés az övé és a felelősség is az
övé. Bízom benne, hogy a jegyző asszony
hamar megismeri a hivatalt, a feladatokat és
szaktudásával segíti a döntések előkészítését,
meghozatalát és végrehajtását.
Gazdaságilag egy nehéz pénzügyi
év elé nézünk. Összefoglalná véleménye
szerint milyen okok vezettek ide?
Azok a beruházások, amelyek ilyen
drágán készültek és ilyen mértékű adósságot halmoztattak fel a várossal, azok az
én városlakóként elvárt elégedettségemet
messze nem érik el. Például a városközpont felújítását egy sokkal kisebb költségvetéssel, sokkal takarékosabban, ugyanakkor praktikusabban is meg lehetett volna
oldani. Most hatalmas ráfordítással egy
torzó jött létre akár a főteret, akár a Városháza-múzeum közös udvarát vesszük
figyelembe. A jelenleg kialakított terek
nehezen használhatók és kevésbé esztétikusak. Többek között ezek hitelét fizetjük
most és a következő években.
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Politikai tartalmú évindító interjúinkhoz kapcsolódva Balogh Béla alpolgármestert kerestük fel irodájában az
elmúlt héten. A város pénzügyi helyzetéről, a készülő költségvetésről, a távlati
tervekről faggattuk.

léma a modern világ városaiban, ami
városunkat is sújtja: Jászberény út- és
utcarendszerét nem a XXI. század autóforgalmára tervezték. Ezt súlyosbítja
az elkerülő út utolsó szeletének hiánya,
amelynek befejeződése a város lakóinak
létérdeke. Óvatos becslés szerint is például a koromszennyezés 80-85 %-kal lenne
csökkenthető az átmenő teherforgalom
kitiltásával. Ehhez azonban a város úthálózatán és forgalomirányítási rendszerein is komoly innovációkra van szükség.
Ugyancsak akut probléma a tüzelőnek
használt hulladék, amellyel kapcsolatban
szintén lépni tervezek.
Fásítás, parkosítás: a város zöldterületeinek, parkjainak fejlesztése egy

Bozsik Ferenc
általános közérzetjavító intézkedés. A
kihasználatlan területek parkként, játszótérként, vagy szabadon elérhető közösségi
térként is mindenki boldogulását szolgálnák. Emellett programot szeretnék indítani a magánterületen lévő nagy fák kivágásának megelőzésére. Ezek a növények
rengeteg káros anyagot kötnek meg, nagy
szükségünk van rájuk.
Közbiztonsági
tanácsnok
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Újdonságok az állatkertből
 folytatás az 1. oldalról
Az épülettel kapcsolatban mit ért
kezelési tudás átadáson?
A házhoz komoly gépészet tartozik
a napelemektől kezdve a padlófűtésig, a
riasztórendszer üzemeltetéséig. Ezeket a
kezelési ismereteket is el kell majd sajátítanunk a használatba adás során.
Ez azt is jelenti, hogy újabb alkalmazottra is szükség lehet?
Mindenképpen szükséges, hogy
egy új munkatársunk teljeskörűen tudjon foglalkozni ennek a nagy épületnek
a karbantartásával, üzemeltetésével,
felügyeletével, hiszen a fejlesztés célja
az állatkert által nyújtott szolgáltatások
bővítése. A működtetés során nagyon
szeretnénk a látogatóközpontot zoopedagógiai, ismeretterjesztő célokra is
felhasználni, amit hasonlóan az állatkert korábbi hagyományaival, nagyon
jól tudnak segíteni tapasztalatukkal a
nagy gyakorlattal rendelkező kollégák,
de az ő feladatuk továbbra is változatlan marad. Ide mindenképp új munkatárs bevonása szükséges.
Foglalkoztatottság, szakembergárda szempontjából kielégítő a jelenlegi létszám?
Hála Istennek az évet úgy kezdhettük
el, hogy az előző esztendőkhöz képest
most a legmagasabb a foglalkoztatotti
létszám. Minden gondozói körletben
megvan a három állatgondozó, akik
egymást váltva el tudják látni a feladato-

kat. Ez számszerűen 12 plusz 1 dolgozó.
Nem feledkezhetünk el Endre bácsiról,
aki a takarmány beszerzését és a kisebb
karbantartásokat végzi, intézi nagy tapasztalattal. Az irodai személyzet három
dolgozója jól el tudja látni a feladatokat. Három pénztáros és három éjjeliőr
segíti még a munkánkat. Megbízással
dolgozik nálunk a két állatorvos, akik
mindennapi szolgálatot teljesítenek az
állatkertben. Ebből is látszik, hogy nincs
szabad, kihasználatlan kapacitás az új
épület működtetésére. Erre jelöltünk is
van, a hosszabb betegállományban lévő
irodai kollégánkat ideiglenesen helyettesítő fiatal hölgy személyében.
Mi volt a legutóbbi eset, amikor
nagyobb beavatkozásra volt szükség a
doktorok részéről?
Szerencsére ritkán fordul elő probléma. A gondozóink nagy rutinnal
könnyen és időben felismerik, ha valamelyik állat gyengélkedik. Legutóbbi komolyabb beavatkozást az egyik
oroszlánunkon, Nagylányon kellett
elvégezni, amikor a körömbenövéséhez
altatásra volt szükség.
Nem esett még szó a két állatkertvezető viszonyáról. Sikerült jó szakmai kapcsolatot kialakítani?
Teljes mértékben. Sárközy Tamásnak hatalmas szakmai és gyakorlati
tapasztalata, szaktudása van. Én tavaly
Fercsik Péter távozása után vállaltam el
mellette a gyűjteményvezető-helyettesi

feladatokat. Az előző munkahelyemről,
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól hoztam gyakorlati tapasztalatokat, de mindenképpen szükségem
volt egy olyan emberre, aki álmából
felébredve is mindent tud az állatkert
működéséről. Tamással egymást kiegészítve tudjuk igazán hatékonyan működtetni a gyűjteményt.
Fentebb már említettük Endre
bácsit, aki jolly jokernek tűnik az állatkert életében.
Igen, ő az, aki kapcsolatai rutinja
révén be tudja szerezni a legkülönfélébb

takarmányokat, eszközöket. Az egyik
legspeciálisabb takarmányféleség a bambusz, amelyet a vörös macskamedvéink,
más néven a kis pandák fogyasztanak.
Egyrészt a Szent István Egyetem gödöllői arborétumából, másrészt az egyetem
egyik kollégájának személyes felajánlásából jutunk hozzá a pandacsemegéhez.
A pandák biztosan értékelik a
fáradozást, hiszen tavalyelőtt utódokkal is megajándékozták a berényi
állatkertet.
Igen, nem titok, hogy az állatkert
egyik büszkesége a pandakifutó, amit
sikerült egészen természethű, országosan is kiváló színvonalú megoldásokkal
kialakítani. Az állatkáink egész biztosan

Mielőtt a fék helyett a gázra lép…

(Folytatás az előző lapszámból.)
Viszont, milyen a gondviselés, egy
árva kiscicának épp mamát kerestek.
Bár nem rokonok, ő is fekete, mint eddig nálunk szinte mindenki. Hozzánk
került, elfogadták egymást, fogadott
anyukája etette, nevelgette. Aztán persze az anyatejtől ő is megbetegedett. A
szeme beragadt, nem evett, gubbasztott, ki sem volt a takonyból hetekig,
szinte vége volt. Lefogyott, kisebbre,
mint amikor hozzánk került, már csak
a csontja, és bőre volt. Sosem lehetett
tudni, lesz e még neki reggele. Napi
látogatás az állatorvosnál, infúziók,
injekciók. Aztán 3 napot bent töltött
a „kórházban”. Aztán már nem akart,
vagy nem tudott szopni. Enni viszont
önállóan még nem tudott. Fecskendővel etettem naponta 4-5-ször, heteken
át. A szeme nem javult, a kedve sem, de
a tápszert elfogadta. Küzdöttünk az ő
életéért is. Az állatorvosoknak hála, úgy
tűnik, megmarad. Már hízott, és nem
olyan taknyos, a beteg szeme még nem
nyílt ki, de cseppentés után már néha
nyílik egy kis rés. Anyukája őt is szépen
tanítja a tőle telhető dolgokra.
Kezdett minden rendeződni, az
anyuka összeszedte magát, a kiscica
alakul (bár a legújabb diagnózis szerint
a beteg szeme sosem lesz már jó), és az
egyéves is egy hónapja egészséges, már

nem is emlékszik a betegségre. Szép,
nagy fiú lett, izmos, erős, jó kiállású, de
így is nagyon cuki, kedves, ragaszkodó,
dorombolós. A nyár nagy részében a
borostyán bokorban aludt, ahol a sűrű
lombok hűst, és fekhelyet készítettek
neki. Mostanában felfedezte magának
az ablakpárkányt, a kint és bent határát, ahol járt a levegő, talán a legnagyobb melegben is. Amíg a nap oda
nem fordult, kívül a bádogpárkányon
szunyókált naphosszat.
Két napja eltűnt. Soha nem szokott
kimaradni fél napnál tovább. És ezelőtt
soha nem ment a főút felé. Az autókat
ismeri, hiszen nekünk is van, és az utcában is jár azért bőven. Mindig tudott
magára vigyázni. De a főúton épp egy
pár száz méteres egyenes szakasz van az
utcánk torkolata előtt, a megengedettnél nagyobb gázzal közlekednek az autók, és hajnalban még figyelmetlenek
is a sofőrök. Elütötték az utcasarkon,
elhunyt. Nagyon hiányzik.
A sofőr mielőtt a fékre lépett volna
a gáz helyett, ha átgondolta volna, vagy
tudta volna, mennyi szenvedés van már
így is a család mögött, biztos máshogy
cselekedett volna. Legalábbis remélem!
Az ilyen figyelmetlen sofőr a hirtelen
kilépő embert is elüti! Az útszakasz
sötétben is jól belátható, nincs semmi
akadály, ahonnan egy macska előugor-

hat, és ma már az autók, és a fékek is
egyre jobbak. Vagy szándékosan tette,
de akkor nagyon nagy gonoszság lakik
a lelkében! Talán soha nem ment volna
arra többet a macska, - mert nem szokott, és nincs is annyira közel hozzánk
az út -, ha akkor, abban a végzetes pillanatban nem vadászik rá a végzet…
Mert mindenkit hazavárnak, nem
csak embert, állatot is. Vigyázzunk rájuk, mert valakinek sokat jelentenek,
számítanak, nagyon hiányoznak és
semmivel sem pótolhatóak!
Annyi öröm van bennük, amikor
hazaérsz, előjönnek, nyávognak, hízelegnek, enni kérnek, amikor látszik alvás
közben is, mennyire jól érzik magukat,
amikor megvigasztalnak, ha szomorúan érsz haza, melléd fekszenek, őszinte szeretettel néznek rád, és húzódnak
hozzád, mert ők mindig örülnek neked,
őszintén, hálásak mindenért, az ételért,
a törődésért, az otthonért, az életért.
És te milyen vigasztalhatatlanul
szomorú vagy, amikor valamelyikük
nincs többé.
(Maximális tisztelet Jászberény állatorvosainak. Nagyon lelkiismeretesen
végzik a munkájukat, odaadóak, kedvesek, elkötelezettek az állatok iránt. Csak
dicsérni lehet őket. Kitartóan küzdenek
minden állatért!)
PKA

jól érzik itt magukat, mert 2018-ban
két kölyök is született, ami azért is nagy
öröm, mert a szülők az Európai Veszélyeztetett Fajok Programja keretében
kerültek hozzánk. A kis szőrmókok
gyorsan a látogatók kedvenceivé váltak.
Azóta egyikük Svédország, másikuk Dánia állatkertjének lakója.
Ez azt jelenti, hogy nemzetközi
szinten is működnek a fajtamentő
kapcsolatok?
Természetesen. Szigorú genetikai
egyeztetéseket, nemzetközi koordinációs munkát követően mi is kapunk
állatokat külföldről, illetve adnunk is.
Nem a program keretében, hanem egy
általános állatkerti felajánlásnak köszönhetően, de Júlia, a megözvegyült kis
kedves vidránk is újra párra talált egy
cseh ifjú személyében. A fiút, aki az első
napokban kissé megszeppenni látszott,
kitörő örömmel fogadta Julcsika. Azóta
úgy tűnik, jól egymásra hangolódtak, de
egyelőre nem árulhatok el titkokat…
Az imént büszkeséggel emlegette
a pandák kifutóját. Történtek, történnek még hasonló szépítések, fejlesztések mostanában a kifutók környékén?
A városnak több ilyen célú pályázata is elbírálásra vár. Az állatkert összes
közművét és sétányait is rendbe szeretnénk hozni a közeljövőben. Tavaly
a legnagyobb fejlesztés a nagy tavon
átívelő fahíd rekonstrukciója volt, amit
hamarosan újra birtokba vehetnek a
látogatók. A tó környéke is megújult,
biztonsági fémkorlátot kapott a vaddisznók kifutója. Biztonsági követel-

ményeknek eleget téve a pápaszemes
kajmán kifutója is elkészült.
Van már lakója a felújított kajmán
kifutónak?
Van és meglehetősen kalandos
úton került hozzánk. Sajnos az idős
pápaszemes kajmánunk elpusztult, így
szerettünk volna újat beszerezni. Nem
találtuk sehol pápaszemes kajmánt az
európai cserelistákon, viszont simahomlokút igen, így az engedélyeztetési
dokumentációt erre a fajra készítettük
el. Ekkor történt az, hogy az állatkertek
közösségi oldalán kiposztolták, hogy a
Tropicáarium elé valaki dobozba zárva lerakott egy pápaszemes kajmánt,
amihez befogadó állatkertet keresnek.
Természetesen elhoztuk az ott hagyott
állatot, de közben megkaptuk a másik
kajmánt is, így most ketten várakoznak
téli szállásaikon a jó időre.
Találkozhat még egyéb új lakóval
is mostanában a látogató?
Két új-guineai filanderkenguru érkezett nemrégiben, amelyek most a
lajhároknál telelnek. Egy afrikai madárfajjal, az afrikai kalapácscsőrűvel is gazdagodott a gyűjtemény. Ősszel betegen
hozzánk került egy kanalasgém, ami a
gyógyulási időszak alatt nagyon kezessé
vált, tehát látványetetések alkalmával jól
megfigyelhető. A koronás darvak fiókái
is látványosan próbálgatják szárnyaikat,
őket szintén érdemes megtekinteni.
Nem új lakók, de mindenképpen kuriózum a pingvinek sétája, ami a téli
időszakban mindennapi attrakciója a
Jászberényi Állat- és Növénykertnek.

Hírek
a gyepmesteri
telepről
Az Ebrendészeti telepet, vagy ahogy
mindenki jobban ismeri, a gyepmesteri telepet a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. működteti, városi irányítás
alatt áll. Az ott lévő állatokat viszont
az Animal Help Alapítvány látja el.
pesti
A bő tíz évvel ezelőtt létrejött alapítvány a telepre bekerülő ebek megsegítésére és mentésére alakult Christian
Buchenau jóvoltából, aki húsz éve költözött Németországból hazánkba. Jelenleg egyedül az ő feladata a telephely
kutyáinak gondozása, lakossági bejelentésre történő kóbor ebek befogása,
új befogadóhely keresése, a tetemek
elszállítattatása.
A telepvezető elmondta, havonta
20-50 esetben riasztják a város területén otthonról kiszökött, elcsavargott,
céltalanul bolyongó elveszett állatokhoz. A regisztrált, chipes ebeknek jóval
nagyobb az esélyük, hogy visszakerüljenek gazdáikhoz. Összességében ez a
szám nem mondható rossznak, nyolcvan százalék körül van.
A bekerülő állatokra tizennégy nap

karantén vár, szigorúan csak ez idő eltelte után, állatorvosilag ellenőrizve, oltva, chippelve kerülhetnek új gazdához.
Idén eddig a három hét alatt három
kutyát sikerült új gazdánál elhelyezni.
A telephelyen tizenhat kennel található,
jelenleg több, mint a felének van lakója.
Az alapítvány továbbra is szívesen
fogad tárgyi adományokat, élelmet,
konzervet, tápot. Évente megrendezi
az örökbefogadó napot, ahol egy-két
kutyusnak mindig találnak új otthont.
Aki pedig kedvet kapott a kutyatartásra, az látogasson el az Animal Help
Alapítvány Facebook oldalára, vagy a
J.V.V. Nonprofit Zrt. honlapjára további információért az örökbe fogadható ebekkel kapcsolatban! A telep
elérhetősége: 5100 Jászberény, Repce
u. 17. Tel.: +36/20/506-0691
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Hasznos tudnivalók
a szelektív hulladékgyűjtésről
A szelektív hulladékgyűjtés módja
még mindig sokakban hagy kérdőjeleket. A városlakók egy része a jó szándék ellenére is hibát követ el, amikor
nem megfelelő módon helyezni el a
gyűjtőedényekben a hulladékot. Cikkünkben ebben kívánunk segítséget
nyújtani a tisztább, élhetőbb környezet reményében, mindannyiunk
érdekében. Horti Ádámtól, a J.V.V.
Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási
ágazat szállításvezetőjétől kértünk tájékoztatást a szelektív gyűjtés legfontosabb tudnivalóiról.
k. m.
Milyen anyag gyűjthető a sárga
szelektív zsákokban?
• Üdítős, ásványvizes PET palackok,
kozmetikai és tisztítószeres flakonok
• Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok
(többrétegű csomagolószerek)
• Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
• papír hulladék: újságpapír, prospektus, hullámpapír, élelmiszerek és
kozmetikai szerek papírdobozai, irodai papírok, géppapír, füzetek, könyvek, italos karton
• fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves dobozok.
Milyen időközönként szállítja el a cég a házaktól a zsákokat és
egyszerre hány zsákot rakhat ki egy
háztartás?
Jászberényben négyhetenként szállítja el a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
a háztartásokból szelektíven összegyűjtött papír, fém és műanyag csomagolási
hulladékokat. Az utcajegyzék megtalálható a http://www.vvzrt.hu/szelektivhulladek/ internetes felületen, illetve a
Jászkürt Újság is segít a közhírelésben,
hogy minél több lakoshoz eljussanak a
szállítás dátumai. A sárga zsák esetében
nincs mennyiségi korlát megszabva, hiszen közös célunk, hogy minél nagyobb
mennyiségben vissza tudjuk gyűjteni a
frakciókat. Társaságunk dolgozói cserezsákot biztosítanak, de természetesen
telephelyeinken térítésmentesen tudunk

biztosítani szelektív hulladékgyűjtésre
alkalmas gyűjtőzsákot.
Hová kerül és mi történik az így
elszállított hulladékkal?
Az összegyűjtött hulladékokat a
Regio-Kom Nonprofit Kft. telephelyére szállítjuk be, ahol az anyag (hulladék) ellenőrzés után egy válogató csarnokba kerül, ahol szétválogatás után
külön bálákat készítenek a már kiválogatott nyersanyagokból, amiket az arra
szakosodott cégek finomra darálnak/
őrölnek és keletkezett granulátumból
új terméket készítenek, természetesen a
jogszabályoknak megfelelően.
A szelektív- gyűjtőszigeteknél
milyen konténerek találhatók?
A gyűjtőszigeteken négyféle frakci-

lyik konténer.
Kit értesíthetünk, amennyiben a
gyűjtőszigeten oda nem illő szemetet
észlelünk?
A szabálytalanul lerakott hulladék
nem csak kellemetlen látványával és
orrfacsaró bűzével rontja közérzetünket, de környezetünkre és egészségünkre is káros lehet. Emiatt törekedjünk
arra, hogy a szigetek kulturált környezetben szolgálják a szelektív hulladékgyűjtés ügyét. Amennyiben mégis
kommunális hulladék, állati hulla, építési-bontási törmelék, veszélyes és nem
veszélyes elektronikai hulladék, zöldhulladék, illetve lomhulladék lerakását
tapasztalja valaki, akkor jelzéssel élhet a
06 57 411 933-as telefonszámon.

Fotó: kotivizig.hu
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság honlapján számolt be a
Zagyva jászberényi szakaszán történt
illegális szemetelésről. Az ismeretlen
elkövető ellen feljelentést tettek.

Több televíziókészülék és háztartási
hulladék úszott a Zagyva jászberényi
szakaszán, – áll a KÖTIVIZIG január
16-i cikkében. A társasághoz Jászbe-

rény jegyzőjétől érkezett a megkeresés
az esettel kapcsolatban, majd azonnal
el is kezdték a kárelhárítást. A szakemberek speciális merülőfallal képzetek
akadályt a hulladékok előtt, és kézi
szerszámokkal távolították el a környezetre ártalmas anyagokat.
Az esettel kapcsolatban a Jászberényi Rendőrkapitányságon ismeretlen
elkövető ellen tettek feljelentést. Az elkövető büntetése egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

Előzzük meg a baleseteket!
Gyalogosként úttestre csak akkor
lépjenek, ha meggyőződtek annak
veszélytelenségéről!
ót gyűjtünk. 2014-es évben sikeresen
pályázás eredményének köszönhetően
80 db új fémből készült gyűjtőedényt
tudtunk beállítani a rendszerbe.
Városszerte hány gyűjtősziget áll
rendelkezésre?
Harmincegy gyűjtősziget található
Jászberény közigazgatási határán belül,
amiknek az ürítését a Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt. külön erre a célra rendszeresített célgépei végzik rendszeresített ütemterv szerint.
Mit tegyen a lakos, ha észleli,
hogy tele van a konténer?
A 06 57 411 933-as telefonszámon
jelezhetik a lakosok, ha teli van valame-

Milyen büntetésre számíthat az
illegális szemetelő?
A szabálysértést, illetve különös
esetben bűncselekményt (veszélyes
hulladék esetén) követ el, aki illegális
hulladékot helyez el közterületen. A
Büntető Törvénykönyv 248.§ hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
alapján 3 évig terjedő szabadság vesztésre ítélhető, illetve 1-5 évig terjedő
szabadságvesztésre ítélhető, aki a 2012.
évi CLXXXV. (hulladéktörvény) törvényben meghatározott veszélyes hulladéktól illegális módon válik meg,
valamint hulladékkal kapcsolatos más
jogellenes tevékenységet végez.

Két év után ismét megrendezték
városunkban a papagájkiállítást,
amelyre vasárnap az Ifjúsági Házban került sor.
A kiállítást egy madárszerető monori család szervezi. A mintegy hetven
egyedből álló, kizárólag a görbe csőrű
madarakat bemutató magángyűjtemény néhány tagját még a látogatók is
hallhatták beszélni. A rendkívül szelíd,
nagy termetű, közel egy méteres ara
papagájjal pedig fényképezkedni is lehetett, amely lehetőséget ki is használt
az érdeklődő közönség.

Sasnap
hatodszor

Január 18-án, délelőtt kilenc órától
várták az érdeklődőket a Sasközpont
idei első nyílt napja, a XVII. Országos Sasszinkron alkalmából.
Szakemberek segítségével vezetett
madármegfigyelő túrával, ismeretterjesztő előadásokkal, valamint kézen
tartott madarakkal találkozhattak az
érdeklődők a fél ötig tartó izgalmas
programon.

5. oldal

Illegális hulladék a Zagyván

m. t.

Színes szárnyasok kiállítása

Fotó: Pesti

www.jku.hu

Fotó: Gémesi Balázs

Ha járművet vezet, ne kockáztasson, ne fogyasszon alkoholt indulás
előtt! …hogy mindenki hazaérjen!

Korlátozott látási viszonyok mellett
növelheti a gyalogosok biztonságát a
világos öltözet, esetleg fényvisszaverő
csíkok használata. Ma már nagyon sok
felsőruházatot és hátizsákot gyárilag ellátnak fényvisszaverőkkel.
Ne feledjék! Ha kerékpárra ülnek,
viseljenek láthatósági mellényt!
A gépjárművezetők fokozott figyelemmel és körültekintéssel közelítsék
meg a gyalogos-átkelőhelyeket! Itt a
gyalogosoknak van elsőbbségük! Figyeljenek gyalogosan közlekedő embertársaikra, ők a legvédtelenebb közlekedők!
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Kigyulladt a matrac. Matrac gyulladt ki egy romos, lakatlan házban január 11-én, szombat délelőtt Jászapátiban,
a Huszár utcában. A jászkiséri önkormányzati és a jászapáti önkéntes tűzoltók fékezték meg a lángokat, és vitték ki
a matrac maradványait az ingatlanból.
Gondot okozott a fagy. A megye
tűzoltóit összesen huszonnégy alkalommal riasztották a faggyal összefüggésben
január 18-án és 19-én. Jellemzően a
zúzmara terhe alatt meghasadt, megdőlt
fákhoz, leszakadt elektromos és távközlési kábelekhez kellett vonulni. Jászberényben egy fa kárt tett egy tanyaépület
tetejében és kéményében, de szerencsére
az ingatlan nem vált lakhatatlanná.
Felborult egy személygépkocsi.
Árokba sodródott és tetejére borult egy
személygépkocsi január 18-án, szombat
délután Jászkiséren, a Fő úton. Az autóban egy ember utazott, ő önerejéből
elhagyta a járművet. A jászkiséri önkormányzati tűzoltók drótkötél segítségével kerekeire állították és áramtalanították a gépkocsit, majd levontatták az
úttestről. Az esetnél a mentőszolgálat
munkatársai is dolgoztak.
Kiégett egy autó Jászberényben.
Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi január 21-én, reggel Jászberényben, a Káposztáskert utcában. A
bejelentő elmondta, hogy már a beindí-

táskor érezte a füstszagot, a lángok ezt
követően csaptak fel. A jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre,
akik két vízsugárral avatkoztak be, majd
elvégezték az utómunkálatokat. A tűz
nem terjedt tovább, de a gépkocsi szinte
teljesen megsemmisült.
A rendőrség munkatársai kérik a
járművezetőket, hogy mindig az
időjárási és látási viszonyoknak
megfelelő sebességgel vezessenek!
Figyeljenek a gyalogosokra és más
közlekedőkre!

Várjuk a korizni vágyókat!

Közönségkorcsolya
időpont:

január 25...... 15-21 óráig
Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
oldalon. (Bejárat és parkolás
a Sportpálya utca felől)

Jégre fel!
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A menedzserek nyitották a báli szezont Menedzser bál – 2020
 folytatás az 1. oldalról
A jó falatok mellé Puskás István
zongorázott kellemes dallamokat.
A tartalmas vacsorát követően a
társaság még nem akart a táncparkettre
pattanni. Ehhez a hangulatot pörgős
és látványos bemutatóval az ötven éves
Lehel Melody TSE szólótáncosainak
műsora alapozta meg.
A talpalávalót a Debrecenből érkezett Riviéra Band játszotta a tánctéren forgó pároknak. Aki nem tánccal
múlatta az időt, a fehér asztal mellett
beszélte meg sikereit, esetleges gondjait
cégvezető társaival. A családias hangulatú bál a kapcsolatépítés lehetőségét, a
barátságok erősítését is szolgálta.
A bál közönségéből vállalkozó
kedvű vendégek gondolatait próbálta
kifürkészni az este fő műsorszámában

fellépő Breiner Tamás. A mentalista és
gondolatolvasó a műfaj széles körben
ismert és közkedvelt képviselője, aki az
elme határait feszegette meghökkentő produkciójával. A pszichológia és a
szemfényvesztés eszközeivel teremtette
meg a gondolatolvasás tökéletes illúzióját, ami szórakoztató, ugyanakkor
borzongató is volt egyben.
A társasági élet tánccal, beszélgetésekkel, tombola tárgyak mustrálásával,
vagy éppen a drinkbárban való poharazgatással vidáman telt. Baráth Károly
fényképészmester szorgalmasan készítette csoportképeit, pillanatfelvételeit
az asztaltársaságokról. Éjfélkor Szatmári Zoltán, a Jászsági Menedzser Klub
Egyesület alelnöke mondott köszöntőt
és pezsgővel koccintott a vendégsereggel egy sikerekben gazdag évre.

Jubiláló történelemkönyv
Százötven éve jelent meg Gyárfás
István hatalmas munkája „A jászkunok története” első kötete, amely
még ma is alapmű a néprajz iránt érdeklődők számára. A szerző életútjáról, és a könyvről Metykó Béla helytörténeti kutató oszt meg érdekes
információkat lapunk olvasóival.
A négykötetes munka írója Gyárfás
István, akinek felmenői a Székelyföldről
származtak. A jogász, történész 1822.
július 17-én Dömsödön született.
Kiskunhalason végezte gimnáziumi
tanulmányait. Debrecenben fejezte be
1840–41-ben jogi tanulmányait. Mint
jurátus Pozsonyban az Országgyűlési
tudósítások másolásával foglalkozott.
Később Pestre költözött és az ügyvédi vizsgára készült. Ekkor jött rá, hogy
szüksége van történeti ismeretekre. Az
egyetemen Horváth István előadásait
hallgatta, aki megszerette a székelyből
származott kun fiút. Tevékenyen részt
vett a jász-kunok törvénykezési ügyeiben, egy ideig a jász-kun hármas kerület
tiszteletbeli aljegyzője volt. A kerületi
közgyűlési házszabályok, az országos
megyerendezés és az árvaügy iránti javaslatok ügyében készült munkálatok
szerkesztésével őt bízták meg. Ő indítványozta a közgyűlési jegyzőkönyvek
kinyomatását is, hogy a közügyek iránti
érdeklődést ébren tartsa. 1878-ban a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának megválasztották. A Magyar
Történelmi Társulatnak 1867-es megalakulásától haláláig választmányi tagja
volt. Más témák is érdekelték. Nagyon
sok írása jelent meg különféle szakmai

A második tálaláskor felszolgált étel
elfogyasztását követően a tombola kötötte le a figyelmet. A hagyományoknak megfelelően a 21. Menedzser Bálon is az összetartó, együtt gondolkodó
és tenni akaró közösség jótékony célra
ajánlotta fel a tombola teljes bevételét.
Ez alkalommal, az este már fiatal táncosaival szereplő Lehel Melody Tánc
Sport Egyesület tevékenységét, munkáját segítették a résztvevők a szervezőkkel karöltve. Az adományozásról
szóló oklevelet Dr. Rédei István adta
át Molnár Anna táncpedagógusnak, a
szervezet vezetőjének.
A jókedv és remek hangulat a hajnali utolsó táncig kitartott. A 21. Menedzser Bál az előttünk álló időszak, a
báli szezon sikeres nyitányaként hajnalban bontott asztalt.

Gubicz András
emlékezete
Az ekegyárosként ismert jászjákóhalmi
Gubicz András halálának 150. évfordulójáról emlékeztek meg szülőfalujának képviselői Budapesten, a gyára
helyén épült Váczi u. 74. számú ház
emléktáblájánál.
Bognár Mária

lapokban „gyümölcsészeti”, történelmi,
régészeti és jogi kérdésekről.1883. július
16-án halt meg Kiskunhalason.
Legfőbb történelmi munkájának
első része 1870-ben, azaz 150 éve jelent meg Kecskeméten. Az utolsó negyedik kötet, már halála után jelent
meg 1885-ben, amelyet Széll Farkas
rendezett sajtó alá. Nem feladatunk
most történelmileg értékelni, hogy
mennyire időtálló ez a hatalmas munka, de az biztos, korában nagy országos
figyelmet keltett. A négykötetes munka http://vfek.vfmk.hu/00000097/index.html weboldalon teljes egészében
hozzáférhető.
2015-ben Örsi Julianna, a néprajztudomány kandidátusa szerkesztésében
elkészült a Jászkunság tudósai I. kötetében részletesen foglalkozott Gyárfás
István emlékezetével.

A megemlékezés koszorúját Magyar
Aliz, a falujából elszármazottak, a JÁKOB Baráti Társaság elnöke helyezte el.
Az eredetileg kovácsmester 1820.
október 20-án született a Tarna-parti faluban. 1851-ben nősült, felesége,
Poldermann Júlia a kemény munkában
is társa volt, gyakran ő maga is patkolta
a lovakat. Később könyvelt, férje üzleti
levelezését intézte.
Gubicz András a Farkas István alapította Üllői úti gépgyárban üzletvezetőként kezdte, de néhány év múlva saját
gyárat alapított, amely az általa kifejlesztett, nemzetközi hírnévre szert tett ekéket
gyártotta. Főként mezőgazdasági gépeket
gyártott, de emellett apró, míves munkákat is elvállalt, így például a Duna-parti
halpiacon a Haláruslány szobor kútjának kifolyó csöveit díszítő delfinek is az
ő munkái. (Ez a szobor ma a belvárosi
Kristóf teret díszíti.)
Élete rövidnek bizonyult: 49 évesen,
1869. október 16-án halt meg Pesten,
az akkor igen gyakori tüdőbajban. Szülőfalujában temették el. Gyermektelen
lévén a jákóhalmiak kötelessége ápolni
emlékét, hiszen ő sem feledkezett meg
sohasem szülőfalujáról. Gubicz Andrásról szülőfalujában is megemlékeztek.
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Pikáns komédia Görbe módra

Városunkba már szinte hazajárnak a
jászárokszállási Görbe János Színkör
tagjai, akik minden esztendőben képesek megújulni, és kétszer egymás
után is pótszékes telt házas előadást
adni a Lehel Film-Színházban. Nem
volt ez másként az elmúlt hétvégén
sem, amikor Kállai István Ilyennek
hazudtalak című komédiáját láthatta
tőlük a népes közönség.
Kazsimér Nóra

Január 18-án és 19-én bérletes és szólójegyes előadásokon láthatták az érdeklődők milyen újdonsággal készült idénre a
térségben egyedülállónak számító, töretlen
népszerűséggel működő amatőr társulat.
A csoport ez alkalommal Kállai István
József Attila-díjas író és dramaturg három felvonásos komédiájával ismertette
meg a nagyérdeműt, aki vastapssal hálálta
meg a Kovács Béláné rendező által, Fülöp
Kálmán szövegezésével és Dobos Attila
zenei betéteivel színpadra álmodott feldolgozást. A közösség alapítója és vezetője
lapunknak elmondta, ez már a huszonharmadik színmű a társulat több mint
húszéves fennállása óta, de még most is
tudott meglepetést okozni a választott
darab, mely ez alkalommal egy intelligens
humorral átszőtt zenés játék volt.
„Kállai István nagymestere annak,
hogy a poénokba becsempéssze egy-egy
mondathoz a társadalomkritikát is, tehát
végig kell figyelni a szöveget, hogy leülepedjen a szellemes megjegyzés a nézőkben, de szerencsére a közönség vette a
lapot, megértette, gondolkodott rajta. Az
előkészületek során a színészeket is próbára tette ez az újfajta stílus, különösen
a fiataloknak kellett mesélni a hatvanashetvenes évekről, hiszen ennek az időszaknak a stílusát, életformáját dolgozza
föl a cselekmény. Nagyon érdekes, hogy

sok minden a darabból a mai világunkra is érvényes” – árult el kulisszatitkokat
a rendező, majd hozzátette, minden év
szeptemberében kezdik a próbaidőszakot, és a hagyományhoz hűen december
közepén mutatják be elsőként az új műsort Jászárokszálláson.
A darab – amellett, hogy a korábbiakhoz képest eltérő aspektusokkal is rendelkezik – a jól bevált receptből merít. Végy
egy adag bohóságot, szellemes szóviccet,
önmagukban is érdekes, de ellentétes személyiségű karaktereket, bolondítsd meg
őket némi frissen kutyult konfliktussal és
összetett viszonyrendszerrel. Nem árt, ha
egy csipetnyi szerelem, egy gaz csábító és
néhány rész félreértés ugyancsak kerül a
főzetbe, csak hogy még ínycsiklandóbb
legyen a végeredmény. Ízlés szerint tánc,
ének, és dallamos zene is dukál a pikáns
fogás mellé.
A történet szerint a válni készülő
Beát (Nagy Kinga) kacifántos érzelmek
fűzik férjéhez, Jánoshoz (Pádár Tamás),
miközben új udvarlójával, Feri (Pethes
Kálmán) úrral sem fenékig tejfel az élet.
Tanár bátyja, Márton (Béres László)
igyekszik támogatni őt, ám ahogy az
általában lenni szokott, jóindulatú tö-

rekvéseivel jellemzően több kárt csinál,
mint hasznot; valahogy így van ezzel
Joli néni is, a minden lében kanál házvezetőnő. A kalamajka tovább gyűrűzik,
amikor Bea és szeretője, Feri épp János
hortobágyi szállodájába teszik át időszakos szerelmi rezidenciájukat, ahol aztán
a személyzet sem rest belefolyni a tekervényes történésekbe.
A rendező és a szereplők egészen az
utolsó felvonásig képesek voltak húzni a
mézesmadzagot, és fenntartani a balladai
félhomályt: tényleg ilyennek hazudtalak?,
hogy aztán a végső jelenetekben minden
ízében édes legyen az a happy end. Ami
a színdarab sikerét illeti, a papírforma
érvényesült, és az alázatos, hosszú évek
rutinját megcsillogtató játéknak köszönhetően egyaránt jól alakultak a komikus
és drámai epizódok, a hatvanas-hetvenes
évek hangulatát megidéző jelenetek.
A darabot legközelebb a jászfelső
szentgyörgyi közönség láthatja az Antal
Anna, Bartók László, Pethes Kálmán és
Nagy Zoltán alkotta zenekar részvételével, valamint Csoszor Mária és Faragó
Lászlóné súgók, Budai Csilla ügyelő és
Korponyi Dominik technikus közreműködésével.

Repültünk a Zeppelinnel

megspékelve egy izgalmas, energikus
előadásmóddal. Körmendi Roland hozta
Plant katartikus énekstílusát és jellegzetes
mozdulatait, Sipeki Zoli Page gitárrohamait, Gerdesits Feri Bohman lehengerlő
dobszólóit, Vörös Gábor Paul Jones szilárd
basszus futamait.
A közönség ovációval és tapssal köszönte a Lead Zeppelin produkcióját,
a Led Zeppelin önfeledten eklektikus
hangzásvilágban tett utazást.
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A klubkoncertek programjának ös�szeállításában helyes lépésnek bizonyult
ikonikus zenekarok hazai tribute formációinak színpadra állítása. Előző hónapban is kiemelkedő érdeklődés mutatkozott a Deep Purpple zenéjének hódoló
Cry Free koncertje iránt. Ez alkalommal
sem volt ez másként, mikor a Led Zeppelin, a könnyűzene legsikeresebb és
legelismertebb együttesének legendás
életművéből a Lead Zeppelin tribute zenekar nem mindennapi átéléssel adta elő
a nagy példakép számait.
A ’68-ban alakult Led Zeppelin elsőként mutatott kiutat a hatvanas évek
kifulladni látszó rhythm and blues világából a hetvenes éveket meghatározó

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!
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kemény rockhoz, sokan az első heavy
metal bandának is tartják. Nemcsak a
zenéje, az elementáris színpadi megszólalása is az újdonság erejével hatott.
Robert Plant énekes új rocksztártípust,
„a gitár Paganinijének” nevezett Jimmy
Page pedig új gitárhős idolt teremtett.
Korai lemezeivel iskolát alapított, és új
korszakot nyitott a rock történetében.
A Klubkoncert előtt pár nappal múlt
csak, hogy 51 esztendeje jelent meg a
zenekar debütáló albuma.
A Lead Zeppelin formáció több mint
másfél évtizede, egy Jimmy Page 60.
születésnapja alkalmából megrendezett
koncerten alakult. Azóta is az anyazenekar munkásságának darabjait szinte
teljesen élethűen idézik meg, ahogy ez a
mozi galéria színpadán tartott fellépésen
is átjött a tekintélyes számú és éltesebb
kort képviselő Zepp rajongók számára. A
kitűnő zenészek a dalok egy részét az eredeti megszólalást visszaidézve próbálták
eljátszani, egyes számok esetében kicsit
hozzányúltak a klasszikussá vált zenéhez
és saját ízük szerint picit átformálták őket

ww

A Klubkoncertsorozat január 17-i,
péntek esti fellépője a Lead Zeppelin
tribute banda, az ikonikus példakép, a
Led Zeppelin sokszínű zenéjét és annak
hangulatát adta vissza hitelesen, a rajongókkal zsúfolásig telt mozi galérián.

Jászberényi
telephelyre

lángvágó
munkatársat
keresünk.
Feltételek:

Szakképesítés,
érvényes tűzvédelmi
szakvizsga.

Telefonszám:

+36 20 206 8588

www.jku.hu
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Programajánló
Ökumenikus imahét
január 22., szerda 18 óra
Az ökumenikus imahét alkalmából
várják a híveket közös imádságra.
Szent István Ház
január 23., csütörtök 18 óra
Református Gyülekezeti Ház
Egyházmegyei Szentségimádási nap
Január 23., csütörtök 10 óra
A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisétől délután 14 óráig tartó szentségimádásra várják a híveket.
Ezen a napon egyházközségünk híveinek kötelezettsége, hogy az egész egyházmegye nevében imádkozzanak és
engeszteljenek. Minél többen jöjjenek!
Szentkúti Templom
IV. Jász Kolbásztöltő fesztivál
Január 25., szombat 10 óra
Tradíció - Mulatás - Pálinka – Kolbász! 10 órától kolbásztöltés, melyhez
a hangulatos zenét a Pezsgő zenekar
szolgáltatja. 16.30-tól Kis Grófo koncert; 17.30-kor eredményhirdetés, kiderül, ki nyeri az Arany Kolbásztöltőt;
21 órakor kezdődik a Parno Graszt
nagykoncertje és végezetül König
Remember a közreműködő dj-k között
Bárány Attilával. Nem kérdés, hogy ott
a helyed!
Bercsényi Sportcsarnok
A Hónap meséje – Az égig érő fa
Január 25., szombat 10 óra
Élőszavas mesemondás mesedramatizálással, népdalokkal, tánccal és
kézműveskedéssel színesítve.
Jászsági Népmesepont
(Városi Könyvtár)
Hol van az a lány party
Január 25., szombat 22 óra
Megérkezik az ország talán legmenőbb
arca, a főváros egyik elsőszámú ceremóniamestere és lemezlovasa Dr BRS,
a női szívek doktora. Még mindig keresi “azt” a lányt és szinte biztos a Red
Ring-ben találja majd meg. A legnagyobb slágerek, a legcsinosabb lányok,
a legcoolabb fiúk mind ott lesznek.
Vendég fellépőnk előtt és után ezúttal
is a legkedveltebb house slágerek pörögnek majd, házigazdánk ezen az éjszakán dj Nagy Krisz.
Red Ring
Családi Matiné
Január 26., vasárnap 11 óra
„Az Ezeregyéjszaka meséi” avagy a Rózsamosolyú leány története a Havas
Zsolt Maszk Bábszínház előadásában.
Lehel Film-Színház

Mise a rádióban
Január 26-án, vasárnap 10 órakor a
Kossuth Rádió közvetíti a szentmisét
a Nagyboldogasszony Főtemplomból.
Minél többeket várnak, hogy hangos,
szép énekléssel tegyenek tanúságot az
egyházközség élő hitéről.
Nagyboldogasszony Főtempolm
Bakancslista
Január 28., kedd 18 óra
Szűcs Péter, a Peters Planet bloggere,
utazó újságíró több mint egy éve döntött úgy, hogy kiszáll a mókuskerékből,
és megpróbál abból megélni, amit a
legjobban szeret: az utazásból, a fotózásból és az írásból. Ez alkalommal
Seychelles, Maldív, Mauritius szigetekről, az óceán gyöngyszemeiről hallhatunk tőle színes előadást, hogy ezzel
pozitív hatással legyen mások életére.
Városi Könyvtár kamaraterme
Szatmári Nóra life és
asztro coach előadása
Január 29., szerda 18 óra
Erősödj lélekben: jó szokások elsajátítása, beépítése életedbe. A mindennapokban azok rendszeres alkalmazása,
logikus felépítése akár az adott életkörülményekhez, Holdálláshoz alkalmazkodva, a 2020-as esztendő energetikáját is figyelembe véve.
Déryné Rendezvényház
Kiállítás és interaktív alkotónap
Január 30., csütörtök 16-20 óráig
A Jövőkép Alkotók Egyesülete kiállításra és interaktív alkotónapra hívja az
érdeklődőket. A belépés díjtalan.
Hamza Múzeum és Jász Galéria
Berényi Borklub
Január 31., péntek 19 óra
Az év első borestjét igazán illusztris
borász tartja: Liszkay Mihály. Kacifántos életútja során bejárta Európát,
Amerikát és Kanadát, dolgozott bárzongoristaként, pincérként, szállodaigazgatóként. A 2000-es évek elején
tért vissza szülőhazájába és beleszeretett a Balaton-felvidéki tájba. Monoszlón építette meg a Liszkay Borkúriát, amit nem véletlenül magyar
Toszkánának neveznek. A tízhektáros
szőlőbirtok Magyarország egyik legértékesebb szőlőtermő területe, ahol
csodálatos vörösborok születhetnek.
Liszkay úr páratlan élettörténetével,
örökké vidám természetével és elbűvölő zongorajátékával biztosan elvarázsol
minket, és a fantasztikus borairól még
nem is beszéltünk.
Déryné Rendezvényház
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Futó zápor kacér napsugarat űz
Csütörtökön és pénteken sok napsütésre, száraz időre van kilátás. Pénteken melegfront éri el térségünket,
délután akár 7 fokot is mérhetünk. A
hétvége változékony időjárással kecsegtet, szombaton záporra, ugyanakkor
8 fokos hőmérsékletre számíthatunk,
majd vasárnap hidegfront jön, és erősen
felhős lesz az ég. Hétfőtől ködös idő,
gyenge esőzések várhatók.
Január 25-e Pálfordulat. E nap
környékén gyökeresen változik meg az
időjárás a népi megfigyelések szerint.

Fecske Maya vb bronzérmes
Fecske Maya ugyan egy jó fél éve
eligazolt a Lehel HC jégkorongcsapatából a MAC Budapest együtteséhez, de a magyar U18-as női
jégkorongválogatott tagjaként nemcsak hazánkat, hanem szűkebb pátriánkat, Jászberényt is képviselte a
németországi Füssenben rendezett
divízió I/A világbajnokságon.
ács

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
január 23. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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.

január 24. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 29. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

január 25. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 30. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

január 31. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

január 27. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

február 1. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

január 28. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 2. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
január 25. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu
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Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu
Munkatársak: Kazsimér Nóra, Ács Tibor. 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

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Jól kezdték vb szereplésüket a magyar hölgyek, hiszen az első mérkőzésen 1-1 után úgynevezett szétlövéssel
nyertek a dánok ellen. A következő napon 4-1 arányban bizonyultak jobbnak
a franciáknál. Következtek a házigazda
németek, akikkel hatalmas csatát vívtak, de nem dőlt el a meccs a rendes
játékidőben. Itt is a szétlövés (büntetők) döntött, amit végül is a németek nyertek 2-1-re, de sikerült pontot
szerezniük a mieinknek is. Ugyanilyen
arányban kaptak ki a japánoktól, de a
rendes játékidőben. Végül az olasz hölgyekkel vívtak szintén egy hatalmas
csatát. Az ellenfél szerzett vezetést két

alkalommal is, de mindkétszer egalizáltak Mayáék, így 2-2 után következtek a
büntetők, amit az olasz lányok nyertek.
Mivel itt is sikerült az egy pontot megszerezniük, bronzérmes lett a magyar
U18-as válogatott ugyanúgy, mint az
előző évben.
– Nagyon örültünk, hogy újra a 3.
helyen végeztünk. Véleményem szerint a japánok ellen volt a legnehezebb

meccsünk. Ezek a lányok ugyan kis növésűek, ám nagyon gyorsak és bizony
néha nagyon nehéz volt lekövetni,
hogy ugyan milyen taktikát is hajtanak
végre ellenünk – mesélte Fecske Maya
hazaérkezésük után.
Egyébként a divízió I/A vébét a
házigazda Németország nyerte, így helyet cserélnek az elitcsoportból – egy év
után – kiesett szlovák lányokkal.

Rövid hírek Vereség ellenére vastaps
Karate. A hétvégén rendezték
Antwerpenben a Full Contact Karate
Európa-bajnokságot, ahol a 18 éves
Móczó Milán a Yakuzák SE/Y Akadémia versenyzője ezüstérmet szerzett a
felnőttek mezőnyében. Klubtársa, Kerekes Réka számára két győzelem után a
legjobb nyolc között ért véget a belgiumi Full Contact Eb.
Asztalitenisz. A jászberényi asztalitenisz csapatok legutóbbi két fordulójának eredményei. NB II. Gödöllői
Sport Klub - NGS UNION Jászberényi ASE 10-8; Kisújszállási SE Házszépítők - NGS-U.JASE 7-11. NB III.
NGS-U.JASE - PET-BAU ASE Orosháza 11-7; Gyulai AK - NGS-U.JASE
13-5. Megyei I. o.: NGS-U.JASE - Kováts DSE Karcag 15-3.

Bronzéremért
játszhat a Lehel HC
Középszakaszához érkezett az OB3as jégkorongbajnokság, ahol a Lehel
HC visszavágómérkőzésen fogadta a
Kanadai Magyar Hokiklub SE-t.
á. t.
Mivel a Lehel HC az első mérkőzésen vereséget szenvedett a fővárosban a
KMH-tól, mindenképpen a visszavágás
fűtötte hokisainkat. Az ellenfél szerzett
ugyan vezetést, de Bálint Artúr egalizálta
a meccset. Ezután a vendégek sebességet
váltottak és 4-1-re elléptek.
A második harmadban sikerült felzárkózni egy gólra, mert az ő találatukra Nagy Zoltán, Bálint Artúr, valamint
Tóth Imre kétszer is tudott válaszolni,
így 5-6-nál kezdődött a befejező etap,
ahol sikerült egyenlíteni Szajka György
révén két alkalommal is. 7-7 után –
alig másfél perccel a meccs vége előtt
– újból megrezdült a hazai háló (7-8).
Mindent egy lapra feltéve hat berényi
mezőnyjátékos próbálta bevenni az ellenfél kapuját, ám a pestieknek sikerült
a korongot elhalászniuk majd az árván
maradt kapuba továbbítani a játékszert.
Így: Lehel HC - KMH SE 7-9. Ez azt
is jelenti, hogy bronzéremért játszhat a
berényi legénység, előreláthatólag február végén. Addigra majd eldől, hogy a
Hargitai Farkasok – Szigeti Bikák párharcából melyik együttes lesz a Lehel
HC ellenfele.

Alig pár nap pihenővel két bajnoki
mérkőzést is lejátszott kosárlabdacsapatunk az elmúlt héten. Január 15én, szerdán a Szolnoki Olajbányászt,
majd szombaton Paks együttesét látták vendégül. Mindkét mérkőzésre
már az új edző, Miljan Csurovics készítette fel a JKSE együttesét.
Ács Tibor
Mivel a szerb szakember mindössze
három napig dolgozott együtt a berényi
játékosokkal, nem nagyon érvényesültek a begyakorlott figurák, így a Szolnok 18 ponttal nyerte az első félidőt.
A nagyszünet után viszont már sokkal
jobban ment a szekér, hiszen Pantelics
vezérletével az utolsó negyed elején
már csak hét egységgel volt lemaradva
a vendégektől a berényi gárda. Mégis a
tavalyi kupagyőztes rutinja érvényesült a
végjátékban és gond nélkül begyűjtötték
újabb győzelmüket: Jászberényi KSE Szolnoki Olajbányász KK 54-75
Három nappal később, szombaton az
élbolyhoz tartozó Atomerőmű vendégeskedett Jászberényben. Jól kezdtek a mieink és 9-9-ig pariban voltak a paksiakkal. Régi ismerősünk, Orlando Coleman

vezérletével az első negyed már 9 pontos
(22-31) vendégelőnnyel ért véget.
A 2. etapban is ők domináltak és a
nagyszünetre már 13 egységgel volt jobb
a dunántúli gárda. A nagyszünet után
azonban óriási erőket kezdett mozgósítana a berényi együttes. Folyamatosan
dolgozták le hátrányukat és Alekszandrov
triplája után már, csak (57-60) három
volt közte. Természetesen Dzunics mester azonnal időt kért, és ezt követően az
utolsó negyed kezdetére hatpontra (6975) nőtt a különbség. Az előző etapban
diktált iram sokat kivett a fiúkból, amit
a rutinos vendégek kihasználtak és végül
biztos győzelmet arattak. Jászberényi
KSE - Atomerőmű SE 83-95
Úgy tűnik, hogy a nemrég érkezett
szerb szakvezető munkája máris látszik
a társaságon, hiszen nagy akarással,
becsületesen harcoltak a Paks ellen.
Hozzáállásukat, harcosságukat a szurkolótábor a vereség ellenére is vastapssal honorálta. Remélhetőleg megmarad
a harci kedv és két hét múlva, amikor
az előttük álló Szeged lesz a vendég,
akár a 2. győzelem is meglehet. Előtte
(jan. 17.) még Pécsre kell leutazniuk,
a Tisza-partiakat pedig február 1-jén
fogadják majd.

Két meccs, két vereség
a Nyíregyháza ellen
 folytatás az 1. oldalról
S a játékrész végén Ivana Bulajic tette
fel a pontot az i-re (25-22)!
A negyedik szettben 6-4-es hazai vezetésről 10-7-re fordítottak a nyíregyháziak. A folytatásban zömmel két-három
ponttal léptek el a Jászberény VT gárdájától a jászberényi nevelésű Pintér Andreát is foglalkoztató vendégek. 20-14-nél
azonban viszonylag jelentőssé vált a két
csapat közti különbség. Ekkor újabb fordulat következett és Szerényi Gréta ásza
azt jelentette, hogy 22-22-re egyenlítettek a berényi röpisek, majd aztán Ivana
Bulajic is villant. Hihetetlen végjátékot követően azonban végül a FatumNyíregyháza nyerte meg a szettet és így a
mérkőzést is (26-28).
Két nappal később, múlt szombaton már közel sem volt ilyen izgalmas a
két csapat közötti bajnoki összecsapás.
Pedig nem így indult: az első szettben
bátran és fegyelmezetten röplabdáztak

a Makai Péter, Mészáros Péter edzőpáros játékosai. Olyannyira, hogy ebben
a periódusban 17-13-ra is vezettek, ám
ekkor a piros-kék mezes ellenfél tagjai
képesek voltak váltani és előbb 18-18ra egyenlítettek, majd a maguk javára
döntötték el a játszmát. A szett elvesztése dacára nem volt okunk keseregni,
mert a bajnoki címért küzdő FatumNyíregyháza vendégeként ez nagyon is
dicséretes teljesítmény volt. Ez azonban sajnos a folytatásról nem igazán
volt elmondható, ugyanis a második és
harmadik játékrészben szinte végig a tiszántúliak akarata érvényesült és ezúttal
fájóan könnyedén győztek.
A Jászberény VT legközelebb január
26-án Békéscsabán vendégszerepel, a 30i, nyíregyházi Magyar Kupa-visszavágó
után másnap (!), azaz január 31-én (jövő
pénteken) 19 órától játssza a következő
bajnoki meccsét idehaza, méghozzá az
MTK Budapest ellen.

