Megoldandó kutyás ügyek

Pócs János interjú

A városban csellengő ebekről, a
probléma megoldásáról tájékoztatott
a jegyző és az irodavezető.
Cikk a 4. oldalon

A Jászság országgyűlési képviselőjét,
Pócs Jánost kerestük fel a jövőt, illetve
támogatási szándékát illető kérdéseinkkel.
Válaszok a 3. oldalon

Népművészeti körkép

A Jászsági Népművészeti Műhely
Egyesület tevékenységéről Gál-Dobos
Beáta elnök számolt be lapunknak.
Írás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 05. szám (XXXII./05.)

Tűzifa-osztás
Jászberény Városi Önkormányzat január hónapban százötven szociálisan
rászoruló érintettnek oszt ki hatszáz
mázsa tűzifát.

Újság

2020. január 30.

Jászberény város lapja

Jász Kolbásztöltő negyedszer

Életének 88. évében elhunyt Faragó
László nyugdíjas tanár, fotográfus,
Jászberény város díszpolgára. Temetése január 31-én, pénteken 15 órakor lesz a Fehértói temetőben, ahol
szerettei, tisztelői egy szál virággal
emlékezhetnek.

kárpáti
Bethlendy Béla HEB elnököt kísértük el a faosztás két helyszínére, a város
külterületeire. Útközben az elnök úr elmondta, hogy a január 16-i bizottsági
ülésen döntöttek arról, hogy hátrányos
helyzetű jászberényieket ilyen módon
segíti a városvezetés. A közbeszerzést
elindították, a legjobb ajánlattevőtől beszerezték a jó minőségű tűzifát,
amelyet az elmúlt két hét alatt jórészt
már ki is szállítottak az érintettekhez.
Háztartásonként négy mázsa tűzifával
járult hozzá az önkormányzat a téli leghidegebb időszak átvészeléséhez. A rászorulók körét a Humán Iroda szakemberei határozták meg. Az újjá alakult
városvezetés a szűkös büdzsé ellenére
is kiemelt fontosságúnak tartja a hátrányos helyzetűek támogatását – hangsúlyozta az elnök.

m. t.

Nyolcvan csapat nevezett és mintegy
kétezer vendég fordult meg január
25-én, szombaton a negyedik alkalommal megrendezett Jász Kolbásztöltő Fesztiválon, a Bercsényi úti
sportcsarnokban.
Kárpáti Márta
A Jászság nagyrendezvényeinek sorában létjogosultságot szerzett, Alat�tyánról indult esemény az eltelt négy
esztendő alatt országos hírnevűvé nőtte ki magát. A tavalyihoz képest most
kétszer annyi csapat állt a húsos-teknők mellé, hogy szaktudást, rafinériát,
csapatszellemet és nem utolsó sorban
jókedvet beleadva megmutassa, hogy
készül a legjobb kolbász. Olyan kol-

básznagyhatalmak is versenybe szálltak
a sportcsarnokban, mint Békéscsaba
vagy Szeged városának képviselői, de
érkeztek versenyzők Körmendről és Erdélyből is. Az alapanyagok mellett felsorakoztak az asztalokon egyéb ínycsiklandó harapnivalók is, és természetesen
szomjas sem maradhatott senki. A kolbászok mellett a pálinkák is versenyben
voltak, ez utóbbiak dicsérő szavakat
nyertek közel s távoli barátoktól, régen
látott cimboráktól, kollégáktól.
A jókedvet napközben a Pezsgő Zenekar muzsikája fokozta, ők játszották a
rendezvény nyitányaként a magyar és a
székely himnuszokat, majd a továbbiakban könnyűzenei és mulatós slágereknek adtak teret. Tér a táncos lábúaknak
is jutott, sokan mozogták le ekképpen

Isten éltesse a magyar kultúrát! Elúszott a hajó?
A magyar kultúra napja alkalmából
adott lebilincselő, változatos zenei műfajokat felvonultató ünnepi műsort a
Bertók István, Sípos Dávid és Vadkerti Imre alkotta szenzációs trió január
22-én, szerdán este, a Déryné Rendezvényházban.
Kazsimér Nóra
A megjelenteket Suhaj Csilla programszervező köszöntötte a Jászkerület
Nonprofit Kft. nevében. Külön tisztelettel üdvözölte Budai Lóránt polgármestert, dr. Gócza Tamást, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatala vezető-helyet-

In memoriam
Faragó László

tesét, továbbá Balogh Béla és dr. Gedei
József alpolgármestereket.
A konferanszié bevezetőjében megidézte a magyar kultúra napjának születését, mely jeles alkalmat 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére,
hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta
le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.
„Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat szolgáltatnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzettudatunk erősítésének,
felkutassuk és továbbadjuk a múltunkat
idéző tárgyi és szellemi értékeinket.”
folytatás a 7. oldalon 

Jászberény Városi Önkormányzat
képviselő-testülete január 22-én, 15
órai kezdettel rendes, nyílt ülést tartott. A tanácskozáson többek között
szóba került az Electrolux, elfogadták az Ifjúsági Önkormányzat tavalyi
évről szóló beszámolóját, vitatkoztak
a rendkívüli munkavégzés szabályzásáról és döntöttek a JászberényJászjákóhalma
Szennyvízközmű
Önkormányzati Társulás tagjainak
delegálásáról.
kárpáti
A teljes létszámban megjelent testületet Budai Lóránt polgármester köszöntötte. Mindenekelőtt Faragó László tanár, fotográfus és Bujdosó József
könyvvizsgáló közelmúltban elhunyt,
köztiszteletben álló jászberényi polgáraink emléke előtti egyperces főhajtásra
kérte a testületet. A következőkben a
polgármester megragadta az alkalmat,
hogy a grénum előtt bemutassa a város
új jegyzőjét, Baloghné dr. Seres Krisztinát.
Kérdését a tájékoztatókhoz csatolva Tamás Zoltán képviselő érdeklődött
az Electroluxszal kapcsolatos fejleményekről.
folytatás a 2. oldalon 

a megosztó fitneszguru tanácsaival mit
sem törődve felcsipegetett kalóriabombákat. A rendezvényen való felhőtlen
jókedvre, az ízek élvezetére Budai Lóránt
polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő is biztatta nyitóbeszédében
az egybegyűlteket. Pócs János még egy
butykos gönci barack szétkínálásával is
nyomatékot adott szavainak.
A média munkatársait és az önkormányzati képviselőket a rendezvény
szervezői: Nagy Zsolt, Balog Donát, Józsa
Tamás tájékoztatták a fesztivál háttérmunkájáról, a várost és a Jászságot érintő további rendezvény-terveikről. Sajnos
a csapat negyedik tagja, – Böndi Attila
– egy kisebb baleset miatt nem tudott
részt venni az információátadáson.
folytatás az 5. oldalon 

Faragó László Jászberényben született,
elemi iskoláit és a középiskoláit is itt végezte. A Lehel Vezér Gimnázium diákjaként
még tagja lehetett az 1928-ban alakult
861. sz. József nádor cserkészcsapatnak.
Az egyik legszebb, de talán legnehezebb hivatást, a tanítást választotta
életpályául. 1951-től az egri tanárképző
főiskolán tanult, ahol tanári oklevelet
szerzett. Mint matematika-fizika szakos
tanár hosszú éveken keresztül pallérozta a
nebulók elméjét Jászszentandráson, Portelken, majd Jászberényben az egykori
Fiú Iskolában és a Gyakorló Iskolában.
Az iskolai munka mellett mindig fontos volt számára a természet,
amelynek szépségeit éveken át kutatta
tanítványaival együtt. Elnyűhetetlen
és sok kilométert megtett túrabakancsával az elmúlt évekig fáradhatatlanul
rótta Magyarország tájait. Sokat tett a
jászberényi születésű bükki polihisztor,
Vásárhelyi István életműve és példája
megismertetéséért. A Bánhorvátitól
Egerig tartó 80 km-es emlékutat sok
hagyományőrző az ő vezetésével tette meg. Javaslatára a jászsági gyerekek
nagyvisnyói tábora is Vásárhelyi István
nevét viseli.
folytatás a 6. oldalon 

Móczó Milán Eb ezüstérmes
Január 18-20-ig rendezték Antwerpenben az I. Full Contact Karate Európa-bajnokságot. A belgiumi nagyvárosba Agócs Tibor, a Yakuzák SE
szakmai vezetője két tanítványával
utazott.
Ács Tibor
Az első alkalommal rendezett viadalra 24 ország 16 karateszervezete küldött versenyzőket, hogy a májusi osakai
világbajnokságra megszerezhessék kva-

lifikációjukat. Kerekes Réka, – aki egy
svéd lánnyal kezdhette meg versenyét
– súlycsoportjában 23 versenyző lépett
tatamira. Réka végig irányította a küzdelmet, és szaltós rúgással el is találta
a svéd lányt, de nem ítéltek wazarit a
bírók, így bírói döntéssel jutott tovább.
A következő ellenfele a francia Camilla
volt, aki ellen ponterős rúgásaival mentális fölényt szerzett, amit végül kiengedett a kezéből és döntetlenül zárult
az első menet.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Pályázati kiírás ügyvezetői állásra
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (5100 Jászberény, Bercsényi út
1.) ügyvezetői álláshelye betöltésére.
1. A Jászkerület Kulturális és Művészeti
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
Jászberény Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közhasznú nonprofit gazdasági társaság.
2. A Jászkerület Nonprofit Kft. Jászberény
Városi Önkormányzattal hatályos közművelődési megállapodással rendelkezik,
amely meghatározza a konkrét feladatait.
3. A társaság alaptevékenysége közművelődési és kulturális feladatok ellátása.
Ennek érdekében nyilvános könyvtárat
tart fenn Városi Könyvtár néven. Kulturális térként üzemelteti /működteti a Lehel Film-Színházat, a Déryné Rendezvényházat, az Ifjúsági Házat, a Szabadtéri
Színpadot, a Főnix Rendezvényházat, az
Öregerdei Üdülőtábort, a Vásárhelyi István üdülőtábort, valamint a jászberényi
Tourinform irodát.
Kulturális programszervezés keretében
műsorok és komplex rendezvények, népünnepélyek, fesztiválok, továbbá az önkormányzattal együttműködve nemzeti és
városi ünnepségek megrendezését és szervezését is ellátja.
4. Az ügyvezető feladatai:
• Egyszemélyi felelős vezetőként az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai tekintetében.
• A Társaság hatályos jogszabályoknak, az
alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és
hatékony működtetése, irányítása.
• A megfelelő arányok biztosításával a közhasznú és profitorientált működés megszervezése, koordinálása.
• A nem közhasznú tevékenységek fő irányainak kidolgozása, megvalósítása.
• Kapcsolatépítés, kezdeményező szerepvállalás.
• A Társaság képviselete bíróságok és más
hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
• A Társaság éves üzleti tervének, mérlegének, beszámolóinak elkészíttetése, jóváhagyatása és végrehajtása.
• A rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségtel-

jes gazdálkodás biztosítása.
A feladatok és hatáskörök konkrétabban
a megbízási szerződésben kerülnek megfogalmazásra.
5. Az ügyvezető a feladatokat megbízási
jogviszony keretében látja el. Az ügyvezetői kinevezés 2020. április 1. napjától
kezdődően 2024. december 31. napjáig
tartó határozott időre szól.
6. Pályázati feltételek:
• felsőfokú pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, vagy közgazdasági végzettség /
gazdaságtudományban szerzett felsőfokú végzettség/, vagy szakirányú felsőfokú
végzettség és szakképesítés (szakirányú
felsőfokú végzettségnek és szakképesítésnek minősül a felsőfokú intézményben
szerzett, a Társaság alaptevékenységének
megfelelő diplomával vagy oklevéllel tanúsított végzettség vagy szakképesítés),
• legalább ötéves szakmai gyakorlat,
• az angol, német, olasz, francia vagy spanyol nyelvek közül legalább egyik nyelv,
legalább középfokú ismerete,
• az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló 2007. évi CLII.
törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel.
Azonos feltételek esetén előnyt élvez az a
pályázó, aki:
• jogász oklevéllel tanúsított végzettséggel,
vagy
• legalább 5 éves vezetői gyakorlattal, vagy
• aki kulturális menedzseri szakképesítéssel rendelkezik.
7. A pályázathoz csatolni kell:
• a pályázó szakmai önéletrajzát,
• a Társaság vezetésére vonatkozó részletes
szakmai programot, mely tartalmazza a
pályázó személyes motivációját, szakmai
elképzeléseit, gazdasági stratégiáját, továbbá a szervezeti felépítésre és személyi
feltételekre vonatkozó elképzeléseket,
• a végzettségét és a szakképesítését, szakmai (vezetői) gyakorlatot, a nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát (az eredetit
a személyes meghallgatásra kell hozni bemutatás céljából),
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• a pályázó nyilatkozatát a pályázat megismerhetőségével kapcsolatban (nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat teljes anyagát és a pályázó személyes
adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik),
• nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség telje-

Meghívó

Tisztelt Lakosság!

2020. február 12-én (szerdán) 15 órára
képviselő-testületi ülésre hívom Önöket.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
A fő napirendi pont: Jászberény idei évi költségvetése.
Tisztelettel várom Önöket! Jöjjenek el minél többen!
Budai Lóránt polgármester

sítésének vállalásáról.
8. A pályázat benyújtása:
A pályázatot kizárólag postai úton, 2020.
február 28. napján 24 óráig történő feladással lehet benyújtani, Jászberény Városi
Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve (5100 Jászberény, Lehel vezér tér
18.), postai úton a „Jászkerület Nonprofit
Kft. ügyvezetői pályázat” borítékon való
feltüntetésével kell benyújtani.
9. A pályázat elbírálásának a rendje és
határideje:
A határidőn túl benyújtott pályázatok
nem vehetők figyelembe. Pályáztató a pályázatot csak akkor tekinti érvényesnek és
elbírálásra alkalmasnak, amennyiben az valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelel.
A pályázat elbírálásáról Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2020. március 18-ai munkaterv szerinti
rendes nyílt ülését követő zárt ülésén - az
érvényes pályázók személyes meghallgatását követően - dönt. A pályáztató a döntéséről a pályázókat írásban értesíti.
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
10. A pályázati kiírás közzétételének
helye:
• Jászkürt Újság
• Jászberény város honlapja
www.jaszbereny.hu.
11. Egyéb lényeges információ:
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az
adatkezelés célja: a Jászkerület Nonprofit
Kft. ügyvezetői állására megfelelő pályázó
kiválasztása, pályázat elbírálása.
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes
adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b)
pontjában foglaltak alapján kezeli.
Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül.
Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelemi
rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján
érhető el (www.jaszbereny.hu).
Jászberény Városi Önkormányzat

Elúszott a hajó?
 folytatás az 1. oldalról
Válaszában a polgármester tájékoztatott, hogy felvette a kapcsolatot a jelenleg
külföldön tartózkodó vezérigazgatóval,
aki hazaérte után személyes találkozót
ígért. Balogh Béla alpolgármester hozzátette, a költségvetés-előkészítés is szükségessé tette a tárgyalásokat nem csak az

forintos adóbevétel nem itt realizálódik de nem süllyedt el, tehát nem kell bezárni a berényi gyárat. A problémát együtt
kell megoldani, a Fidesznek is hozzá kell
adnia a politikai kapcsolati tőkéjét az
ügyhöz, mert a városvezetés még nem
kapott lehetőséget a tárgyalásra, egyedül
az országgyűlési képviselő mutatkozott

Electroluxszal, de a többi vállalkozóval
is. A kapott adatok alapján kalkulálják
a költségvetést. Dr. Gedei József alpolgármester kifejtette, az Electrolux valóban
kardinális kérdés, hiszen adóbevételei
nagyban meghatározzák a költségvetés
alakulását. Hozzáfűzte, bizonyos tekintetben ez a hajó már elment, a városvezetés csupán kárenyhítésre lehet képes.
Annyit tehet, hogy újra felveszi a kapcsolatot, de a döntés már megszületett, az
Electrolux Nyíregyházán tervez új gyáregységet építeni és nem Jászberényben.
Tamás Zoltán felhívta a figyelmet, hogy
a gyár itt maradt dolgozói aggódnak a
sorsuk miatt, ezért nem ildomos olyan
kijelentést tenni, hogy ez a hajó már elment, ugyanis ez egyenlően érthető a
végleges bezárással. A polgárok várják a
kampányígéretek teljesülését, egyenes és
tiszta válaszokat kérnek. Tegyenek meg
mindent az itt maradó dogozókért és a
fejlesztésért! Dr. Gedei József kiemelte,
a hajó elúszott, - mert a hatszáz millió

nyitottnak a megoldáskeresésben. Dr.
Szabó Tamás hozzászólásában figyelmeztetett, hogy a csúsztatott és pontatlan
megfogalmazások veszélyesek. Emlékeztetett, hogy a „hajó-navigálását” már
2005-ben elvégezte az Electrolux, amikor
a Nyírségben megkezdte a beruházásait.
Dr. Gedei József szerint akkor kellett volna tenni azért, hogy a hajó ne ússzon el.
Bozsik Ferenc emlékeztetett, hogy a 2005ös nyíregyházi fejlesztés nem a berényi
gyáregység terhére, hanem a Gripennel
összefüggésben valósult meg. Az ülés
vendége volt dr. Magyar Levente egykori
polgármester is, aki szintén hozzászólt az
ügyhöz. Megerősítette az előtte szólót és
kiegészítette; akkoriban kompenzációként került Berénybe a porszívógyártás.
Hangsúlyozta, most nem a munkaerőhiány, illetve Ukrajna közelsége miatt
fejlesztenek Nyíregyházán. Városunkban
előtérbe kell helyezni az automatizálást,
amiben az önkormányzatnak is jelentős
szerepe kell legyen.

A testületi ülés margójára
Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője 24-én, péntek délelőtt sajtótájékoztató keretében reagált a szerdai
testületi ülés vitás témáira.
k. m.

facebook.com/
berenycafe
Emlékezünk
Harsányiné
Kocza
Annamária
halálának
11. évfordulójára.
Engesztelő szentmise:
február 2-án, délelőtt 8 órakor,
a Nagytemplomban lesz.

Fájó szívvel
emlékezünk

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

2020. január 30.

TÓTH
PÉTERRE

halálának
5. évfordulója alkalmából
Szerető családja.

Az Electrolux kapcsán világos választ kér a városvezetéstől a gyár további sorsát illetően, valamint leszögezte, a
Fidesz minden előremutató megoldásban partnerséget fog mutatni, de ehhez
a vezetőknek lépni kellene.
A Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíciójára kiírt pályázathoz
fűzött módosító indítvány kapcsán
kifejtette, a Fidesz szeretné kibővíteni
a pályázók körét a pénzügyi-gazdasági
végzettség mellett kulturális szakirányt
végzett pályázókkal is. Ez nem juttatja
előnyhöz a jelenlegi vezetőt, hiszen Berec Zsoltnak nincs ilyen oklevele.
A Mi Hazánk Mozgalmat képviselő
Dobrán Gyulával a Fidesznek nincs semmilyen együttműködési megállapodása,
a képviselő saját belátása szerint szavaz a
testületiüléseken – reagált a városvezetés
felvetéseire Tamás Zoltán.
A túlmunkáról hozott elutasító határozatot a frakcióvezető azzal indokolta,
hogy Jászberény két cége; a Jászkerület
Nonprofit Kft. és a J.V.V. Nonprofit Zrt.
nem érintett a témában. A Városüzemeltető dolgozói önkéntesen vállalják a
túlmunkát, ami jól kiegészíti az alacsony
fizetésüket, ezért szívesen túlóráznak és az
ezért járó bért mindig megkapják az aktuális fizetésükkel. A Jászkerületnél nincs

250 órát meghaladó túlmunka. A kérdés
tárgyalása városunkban nem életszerű –
mutatott rá Tamás Zoltán.
Végezetül a Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati
Társulás tagjainak delegálása körül
kialakult vitára reflektált. Elmondta,
hogy a frakció a projekt folyamatát
ismerő, abban kezdetektől részt vállaló Tamás Zoltán és dr. Szabó Tamás
mellé Budai Lórántot, Bobák Zsoltot és
Dobrán Gyulát javasolta a módosító
indítványban társulási tagnak, illetve
ellenőrző bizottsági tagnak. A polgármester és Bobák Zsolt nem vállalták
el ilyen formában a feladatot, mert elképzelésük szerint mind az öt tagnak
a Közösen Jászberény Egyesületből
kellett volna kikerülni. Végül az újabb
módosító eredményeként Bohárné Bathó Rozália, Szatmári Anikó és Dobrán
Gyula került a régi társulási tanácstagok mellé. Mindannyian tiszteletdíj
nélkül vállalták a tisztséget.

Interjú
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3. oldal

A kormány az egész országért munkálkodik
Jászberény város vezetőivel készített
valamennyi interjúnkban előbbutóbb felmerült a Jászság országgyűlési képviselőjének, Pócs Jánosnak a
neve. Ezúttal őt magát kerestük fel a
város jövőjére vonatkozó kérdéseinkkel, támogatási szándéka megerősítésének lehetőségével.
Kárpáti Márta
Ebben a ciklusban az eddigiektől eltérő politikai viszonyrendszer
minden szereplőnek új. Ön mennyire tudott belehelyezkedni az eltelt
idő alatt?
Őszintén szólva sokkal konstruktívabb együttműködést vártam Jászberény új vezetése irányából. Nagy
megelégedésemre Budai Lóránt polgármester első útja idevezetett. Akkor
megbeszéltük, hogy félretesszük a pártpolitikát és a város érdekében közösen
dolgozunk. Azóta mindössze egyszer
keresett fel újra Jászberény első embere.
A „párttagkönyvek” valóban nem
szerepeltek ezeken a megbeszéléseken?
Azt látom, hogy a város politikai
színterein továbbra is nagyon erős a
pártpolitika, a bosszúhadjárat, a boszorkányüldözés, ami valójában nem
vezet sehová. Ma már egy több mint
két és fél hónapos időszakot értékelünk, de a város érdekében semmilyen
új ötletet, konstrukciót, építkezést nem
látok. Az egyházi és állami fenntartású
intézmények látogatása és azok negatív
hírkeltése, a rabszolgatörvény testület
előtti tárgyalása, a jegyző pártvonalon
történő delegálása mind pártpolitikai
harcokra utal. Ilyen nyílt kormányszembenállással nagyon nehéz lesz
állami támogatást vagy további hitelt
kieszközölni.

A városvezetés pedig nagyon számít a képviselő úr kormányszintű
menedzselésére.
Ez így rendkívül nehéz lesz. Vége
kellene legyen a kampányharcnak, ös�sze kéne fogni és a városért dolgozni,
ugyanakkor azt látom, hogy a kampányharc még mindig folytatódik.
Az előző városvezetés és a kormány
minősítése, szidalmazása, a másikra mutogatás nem vezet sehová.
Mindez nem építkezés, hanem
rombolás. Abban nem leszek partner, hogy a kormányt szidjuk, miközben hitelért megyünk hozzájuk.
Egyébként azt sem kell elfelejteni,
hogy a várost vezető koalíció a
kampányban azt hangoztatta, nincs
szüksége hitelre, anélkül kívánja
megoldani a fejlesztéseket. Ehhez
képest 680 millió forintot kapott,
amit vehet ajándéknak is akár.
A polgármester és alpolgármesterei szerint Jászberény a rendszerváltás óta soha nem látott mélyponton van…
Jászberénybe hétmilliárd fejlesztés
jutott, gazdaságát olyannyira sikerült
megerősíteni, hogy 3,3 milliárd forint
adóbevételt tud produkálni. A város
előző vezetése 350 millió forinttal
adta át a kasszát. Nem is tudom értelmezni ezt a fajta üzenetet, amit Budai
Lóránték közvetítenek. Ennek pont
olyan önbeteljesítő jóslat sugallata van,
mint mikor az egészséges emberbe bele
akarjuk beszélni azt, hogy beteg. Pedig
a jászberényi gazdaság az Electroluxtól
függetlenül is erős!
Ön személy szerint mit vár a polgármestertől a gazdaság további erősítése érdekében?
Dolgozzon ki, – akár velem együtt, –
egy konstrukciót, amit a vállalkozók elé

tehet. Ebbe foglalja bele az önkormányzat támogató rendszerét. A negatív üzenetek, csúsztatások közvetítését pedig
minél előbb be kell fejezni. A városi látványséták helyett végre a munkára kellene koncentrálni! Várom a kampányban
meghirdetett gazdaságélénkítést!

Az Electrolux leépítésének bejelentésekor a miniszterek Jászberénybe látogattak, majd Szíjjártó Péterrel
közösen kidolgozták a hatpontos
akciótervet. Érvényes még ez a megállapodás?
Én azóta többször tárgyaltam
Szíjjártó Péterrel Jászberény kapcsán.
Amit akkor a gazdaságfejlesztési miniszter úr megfogalmazott, az pontról
pontra teljesülni fog. Tehát az, hogy
a jászberényi vállalkozások megerősítése, a kivonuló gyáregység helyére új
betelepedése ígéretekre már folynak a
tárgyalások, illetve már megállapodás
is született. Miniszter úr rövidesen
ki fogja hirdetni, így már nem titok,
hogy a Lehel Radiátorgyár céget szeretné kiemelt támogatásban részesíte-

ni a kormány. A folyamatos gazdasági
potenciál növekedése érdekében a gyár
fejlesztését beépítik az Otthon melege
programba. Ennek kidolgozása, a tárgyalások jó irányba haladnak.
A kormány részéről tehát folyamatos és pozitív a kommunikáció.
A városvezetés részéről gazdaságfejlesztés, vállalkozókkal történő
együttműködés kapcsán érkezett
már megkeresés?
A polgármester mindkét látogatása alkalmával csak a hitelkérelem
ügyében érkezett hozzám. Dr. Gedei
József alpolgármester egyeztetett velem az ipari parknak szánt katonai
gyakorlótér önkormányzati tulajdonba helyezése ügyében.
Sikerült már továbbítani a város ezen irányú kérését?
Igen, ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban az illetékeseket
megkerestem és kértem, hogy erősítsék meg Jászberény ebbéli szándékát. Bízom benne, hogy hamarosan
pozitív döntés születik. Én a magam részéről mindent megteszek, hogy a város
egy új ipari parkkal gyarapodhasson.
Az újabb hitel vagy állami támogatás megítélése terén is bizakodó?
Azt tudni kell, hogy a kormány
nem hitelpárti gazdaságpolitikát folytat. Amkor átvettük az országot 2010ben, akkor a családok, az ország, az
önkormányzatok el voltak adósodva,
a csőd szélén álltunk. Ezt a hibát nem
akarjuk még egyszer elkövetni. A kormány tudja, hogy van egy több mint
hárommilliárdos adóbevétele a városnak és az Electrolux kiesése miatt hiányzó 600 millióval is tisztában van.
Azon dolgozunk, hogy a kieső bevételek helyére vállalkozók bevonzásával
újabb adóbevétel érkezzen, nem pedig

azon, hogy Jászberény eladósodjon.
Meg tudja cáfolni azokat a közbeszédben keringő felvetéseket, hogy
kizárólag a kormánypárti települések kaphatnak bárminemű támogatást a kormány részéről?
Ez teljesen alaptalan feltételezés. A
polgármester-választás a polgármesterről szólt, nem a képviselőről és nem a
kormányról. Ha az Európa Parlament
választás eredményét nézzük, akkor
látszik, hogy a Fidesz támogatottsága
Jászberényben meghaladta az ötven
százalékot. Tehát a kormány nem azt
nézi, hogy egy-egy településen a polgármestert szeretik vagy nem szeretik,
megválasztják vagy nem. A kormány az
egész országért dolgozik függetlenül a
polgármester személyétől. A választásokat akkor tudjuk 2022-ben megnyerni,
ha a városokat erősítjük. Tehát nincs
megcímkézve egyetlen település sem.
A napokban év eleji találkozón
vett részt Orbán Viktor miniszterelnökkel. Elárulna néhány részletet a
diskurzusból?
Szó esett az ország, a Jászság, Jászberény ügyeiről és személyemről is. Ezúton is megragadom az alkalmat, hogy
eloszlassak mindenféle ellentétes híresztelést; a miniszterelnök szemléletében
a számok és a munkám vizsgálatának
tükrében a Jászság országgyűlési képviselőjeként 2022-ben én indulok. Talán
az is jelzi a kölcsönös bizalmat, hogy
amit kértem eddig a kormánytól, az
mind teljesült. Épül a nővérszálló, a 32es elkészült, az elkerülő építése tavasszal
indul és egy hosszútávú perspektívaként
terítékre került, hogy Jászberényt Jászárokszálláson át egy négysávos úttal az
M3-as autópályával összekötjük. Ezeket
az elképzeléseket a miniszterelnök úr
messzemenően támogatja.

Nagyszerű kollégákkal dolgozhattam a városért
Lányi László, a Városüzemeltési iroda vezetöje közel két évtizedes önkormányzati szolgálatot követően a
múlt év végén nyugállományba vonult. Az elmúlt tizennyolc év emlékezetes történéseiről faggattuk.
kárpáti
Hogyan emlékszik vissza a Városházán eltöltött első időszakra?
2002. március 12. óta dolgozom
a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján, kezdetben beruházó,
fejlesztő munkakörben. Feladatom a
pályázatok és beruházások előkészítése, bonyolítása volt. 2005. január
1-ével kineveztek irodavezetőnek, így
feldataim közé tartoztak - a pályázatok
és beruházások teljes körű bonyolítása
mellett - az üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatok is.
Most érkezett el a nyugdíj ideje?
Az már kicsit korábban, tavaly
szeptemberben - betöltve a hatvanhatodik életévemet - terveztem nyugdíba
vonulni. Az akkori városvezetés kérte,
hogy nyugdíjba vonulásomat halas�szam a választások utáni időpontra.
Ezek szerint már régóta készül a
pihenésre, nem a választási eredmény
miatt döntött a távozás mellett?
Nem, nincs összefüggés távozásom és a választási eredmény között.
A megválasztott városvezetéssel egyeztetve 2019. december 21-én vonultam
nyugdíjba.
Ahhoz képest az idén is elég gyakran találkozunk a Hivatal épületében.
Nem olyan egyszerű az átadás-átvételi procedùra. Tavaly, december 20-át

követő időszakban – a közelgő ünnepekre is tekintettel – kevés idő maradt
a munkakör átadására, így az áthúzódott január hónapra.
Mi tartozik konkrétan a Városüzemeltetési Iroda hatáskörébe? Milyen típusú feladatokat kell átadnia?
Elég sokrétű és széleskörű az
iroda feladata. 2013-ig az iroda feladatkörébe tartozott az uniós és hazai
forrású pályázatok és beruházások
előkészítese, bonyolítása, valamint a
városüzemeltetés. 2013-ban a feladatok szervezetileg kettéváltak, önálló
Városfejlesztési Iroda és Városüzemeltetési Iroda létrehozásával. Én a
Városüzemeltetési Iroda vezetésére
kaptam további megbízást. Az átszervezést követően az iroda alapfeladata a városüzemeltetés maradt,
de továbbra is végeztünk fejlesztési,
beruházási feladatokat elsősorban
az üzemeltetéshez szorosan kapcsolódó alapinfrastruktúra fejlesztése ( szennyvíz-ivóvíz-csapadékvíz
halózatok fejlesztése, karbantartása, út és
járdaépítések, stb.)területén. Az irodához
tartozik a közterület-felügyelet, a mezőőri szolgálat, a közfoglakoztatás, valamint
a közszolgáltatókkal, hatóságokkal való
kapcsolattartás, és minden egyéb, ami a
városüzemeltetéshez tartozik.
Közel két évtized munka szempontjából hosszú idő, rengeteg rendelet és jogszabály változással, ami
érinti a területet.
Mindjárt az idekerülésem elején
kiemelkedő feladatot jelentett az Európai Unióhoz való csatlakozás irodai
szintű előkészítése, majd a 2004-ben
történt csatlakozást követően az uniós

elvárásoknak történő - elsősorban a
pályázatokat és a beruházásokat érintő - folyamatos megfelelés, a szakmai
és jogi feltételrendszer kidolgozása, a
hazai és uniós támogatású pályázatok eljárásrendjének kidolgozása. Ezzel megteremtettük a hátterét annak,

hogy megvalósulhassanak a nagy uniós
és hazai forrású fejlesztések a városban. A teljesség igénye nélkül néhányat
megemlítve: megkezdődött és jelenleg
is tart a főtér fejlesztése, a szennyvíz és
csapadékvíz, valamint az ivóvíz-hálózat
fejlesztése, a kamerarendszer kiépítése
és bővítése, a földes utak felszámolása.
Megvalósult a karácsonyi díszkivilágítás, a Kőhíd átépítése, Zagyva-kotrás
és a sétány kialakítása, a Városi Zagyva horgászhatóvá tétele, a Promenád
kialakítása, kórház nagyberuházásai,
a Városi Könyvtár, a Központi Óvoda, a Szabadtéri Színpad és a Jászság
Népi Együttes székházának felépítése,

az ADU körforgalom kialakítása, út és
járdaépítések, kerékpárutak átadása is
ehhez az időszakhoz köthető. Elindítottuk több mint öt hektár területen a
társasházak zöldterület-kezelését is.
Az iroda koordinálása mellett
dolgozó közmunkások is tevékenyen
hozzájárultak a városfejlesztéshez. Mik a legfőbb erredményeik?
A kezdeti ellenérzések ellenére
mára a közmunka teljes mértékben elfogadottá vált városunkban.
Hatékonyan közreműködnek a
közterületek tisztaságának biztosításában. Létrehozták és gondozzák
a neszűri homoktövis ültetvényt,
amely egy nagy és hosszútávú program. Ezen kívül évente 2500-3000
négyzetméternyi járdát is elkészítettek a városban.
Mindezekkel a projektekkel
mi volt a teendője az irodának?
Tulajdonképpen a teljes ügyintézés a pályázati dukumentáció
elkészítésétől és benyújtásától a közbeszerzési eljárás lefolytatásán át a kiviteleztetésig, a pénzügyi elszámolásig.
Volt olyan projekt, ami különösen emlékezetes, vagy ami nagy kihívást jelentett?
Két olyan projektünk volt, amit támadtak annak idején. Egyik a fahíd, a
másik pedig a Promenád játszótere. Azt
hiszem megérte véghezvinni a csatározásokat, mert a fahíd igazolta létjogosultságát, a játszótér pedig ma a város
egyik legnépszerűbb szabadidős helye.
Ez a közel két évtized politikai ciklusokon is átívelt. Minden városvezetéssel könnyen össze tudtak dolgozni?
Szerencsére elmonhatom, hogy po-

litikai színezettől függetlenül mindig
zökkenőmentesen tudtak folytatódni
a megkezdett, az önkormányzati cikluson áthúzódó beruházások. Remélem
ez most is így történik majd a pénzügyi
nehézségek ellenére is.
A Városüzemeltetési Iroda vezetőjeként a jövőre nézve mit tartana
legfonotosabbnak Jászberény fejlődése szempontjából?
A megkezdett beruházásokat mindenképp tovább kell vinni. Ezen kívül
fejleszteni kellene a térfigyelő kamera
rendszert, új eszközökkel frissíteni a
már meglévő hálózatot. Több figyelmet kellene fordítani az úthálózat javítására. A csapdékvíz-elvezető rendszer,
az ivóvíz- és szennyvízhálózat további
fejlesztése is kihívás. Azt tudni kell,
hogy Jászberény kisváros, de üzemeltetés szempontjából nem az. Ha csak azt
vesszük figyelembe, hogy több mint
150 km belterületi, és több mint 400
km külterületi úthálózattal rendelkezünk, akkor tudjuk, hogy mindig van
bőven tennivaló.
Hogyan éli meg a nyugdíjba vo
nulás időszakát?
A nyugdíjba vonulással az ember
életének egy fejezete lezárul, ugyanakkor
valami új is kezdetét veszi. A felszabadult idő helyét igyekszem majd hasznosan kitölteni. Mindenesetre úgy fogok
életemnek erre, az elmúlt nagykorú
életkorba lépett időszakára gondolni,
hogy szép volt. Nagyszerű kollégákkal
dolgozhattam együtt a városért, akiknek
ezúton is megköszönöm a munkáját, a
továbbiakhoz jó egézséget és sikereket,
magánéletükhöz békét és boldogságot
kívánok!

Környezet

Az utóbbi időben a város több helyszínén is előfordulnak csellengő
ebek, sokszor inzultálva a közlekedőket, a lakosokat. A probléma megoldásáról Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyző asszonyt és Szűcsné Mihályi
Ágnes irodavezetőt kérdeztük.
Gergely Csilla
A Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz múlt héten érkezett a probléma
jelzése, miszerint a Hűtőgépgyári lakótelepen több kutya inzultálja az ott
lakókat és arra közlekedőket. Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző asszony

lapunk megkeresésére elmondta, hogy
ő maga személyesen is kiment a helyszínre, ahol a városi gyepmester kutyacsapdát állított fel. A múlt csütörtökön
még üres ketrecben elhelyezett csali
péntekre fogott egy nagytestű kutyát,
melynek azonosítása még folyamatban
van. A hivatalhoz bejelentett másik
problémás terület a Neszűrben van.
Nagyon sok panasz érkezik onnan is,
ahol a kutyák falkákba verődve járják

a dűlőket, az udvarokat. Az állatok
ellátatlanok: félnek tőlük az ott lakó
emberek.
Jegyző asszony kiemelte, hogy a
probléma megoldását a hivatali szervek
és a lakosság összefogásában, valamint a
megfelelő információáramlásban látja.
Éppen ezért január utolsó napjára kerekasztalos beszélgetést, egyeztetést hívott össze a kóborló ebek ügyében, ahol
rajta kívül jelen lesz a polgármester, az
alpolgármesterek, az államigazgatási
iroda vezetője, a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat képviselői,
a J.V.V. Nonprofit Zrt. képviselői, a
gyepmester, a 10. választókörzet képvi-

selője, valamint a közbiztonsági tanácsnok is. A jegyző asszony hangsúlyozta,
hogy a legjobb szándékuk mellett sem
megy a problémák egyik pillanatról a
másikra való megoldása, mert nem a
tenni akarás vágya hiányzik, hanem a
jogszabályi és infrastrukturális feltételek. Ebben jelent majd nagy erőlépést
a pénteki tanácskozás.
De addig is mi a teendő, ha kóbor
ebet látunk? Szűcsné Mihályi Ágnes,

az Államigazgatási Iroda vezetője elmondta, amennyiben valaki problémát
észlel, minden esetben jelezni kell vagy
a Polgármesteri Hivatal, vagy a Járási
Hivatal, vagy a megyei Kormányhivatal felé, ahonnan a releváns szerv felé
továbbítják a megoldás reményében.
Amennyiben a jászberényi Polgármesteri Hivatalhoz érkezik a bejelentés és
hatáskörükbe tartozik, haladéktalanul
eljárnak az ügyben, vagy a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező hatóság
intézkedését kezdeményezik.
Fontos még tudni, hogy a jegyző állatvédelmi feladatai tekintetében
igencsak szűkültek a hatáskörök 2020.
január 1-től. Egyes hatáskörök átkerültek megyei kormányhivatali szintre, a
szabálysértés maradt a Járási Hivatal
feladatkörében, valamint a hatósági állatorvos bizonyos hatáskörei is.
A kóbor kutyákat a gyepmester
fogja be, aki elsőként beazonosítja az
állatot. Az ő feladata a kóbor állatok
és ebek befogása, amit kíméletesen kell
végrehajtania. Ha az állat nem rendelkezik chippel, illetve nem azonosítható
be az állattartó személye, akkor ő jár el
az állat további sorsát illetően. Amen�nyiben rendelkezik chippel – tehát
tulajdonossal –, akkor a megfelelő hatóság jár el. Ez utóbbi esetben a kutya
gazdáját a jogszabályoknak megfelelően felelősségre kell vonni! A szankció
lehet bírság, jogszabály szerint meghatározott pénzbírság kiszabása, amely
elérheti akár a több százezer forintot is,
de lehet a kerítés rendbetételére is kötelezni az ingatlantulajdonost.
Amennyiben a megbírságolt kutyatulajdonos nem teljesíti kötelezettségét, a végrehajtás a NAV-hoz kerül, aki
behajtja az elmaradt tartozást.

Lakossági felhívás a csapvíz
ólomtartalmának ingyenes vizsgálatára
Az Országos Közegészségügyi Intézetben
(továbbiakban: OKI) elindult egy komplex népegészségügyi projekt (EFOP1.8.0-VEKOP-17-000001-2017),
amelynek egyik témája az ivóvíz általi
ólombevitel vizsgálata.
Az ólom egy jól ismert toxikus nehézfém, emberre gyakorolt mérgező hatása
már régóta közismert. A csapvizekben jellemző ólomtartalom elsősorban a várandósok és 3 év alatti kisgyermekek esetén
okozhat egészségi problémát, elsősorban
a magzat és a kisgyermek szellemi fejlődésére gyakorolt káros hatásával. Az ivóvíz
ólomtartalma a hazai és európai uniós jogszabályok szerint legfeljebb 10 μg/l lehet.
Az ivóvízben előforduló ólom fő
forrásai az épületek, lakások belső hálózatában még sok helyen jelen lévő ólomcsövek, így leginkább a városmagok régi
épületei, és az ezekben található lakások
tekinthetők leginkább kockázatosnak.
Fontos megjegyezni, hogy ólomtartalmú
ivóvíznek nincsen különös íze vagy szaga,
így pl. fémes íz megjelenése nem utal az
ivóvízben lévő ólom jelenlétére, sem annak mennyiségére, így abban az esetben
is lehet csapvizének ólomtartalma jelentős, ha semmilyen panaszt nem észlel az
ivóvízzel kapcsolatban.
A projekt során célunk az, hogy
felmérjük, hazánkban mely területek
érintettek jelentős ólomtartalmú csapvíz tekintetében. Ezen kívül a projekt
keretében vizsgáljuk a határérték feletti
ólomtartalmú víz fogyasztásának egészségi hatásait, valamint vizsgálatra és
értékelésre kerülnek a megoldási lehetőségek. A vizsgálatok alapján az elsődleges célunk a lakosság tájékoztatásának
fejlesztése és bővítése.

Emellett az OKI lehetőséget ad arra
az ún. „nyitott laboratórium” keretében,
hogy a lakosok saját csapvizükből mintát vegyenek, eljuttassák az OKI-ba, és
ingyenesen megvizsgáltassák a csapvizük
ólomtartalmát. Ezáltal az általános információk és kockázati szintek mellett
a saját csapvizük ólomtartalmát is megismerhetik, és ez alapján egyéni tájékoztatást tudunk adni a további teendőkről,
lehetőségekről.
Jelentkezés módja:
Jelentkezni az olom@oki.antsz.hu e-mail
címen, vagy postai úton lehet. Kérjük, az
e-mail vagy a levél tárgyában tüntessék
fel, hogy „jelentkezés a nyitott laboratóriumra”. A jelentkezésükben tüntessék fel
az alábbi adatokat:
• Kapcsolattartó neve
• Kapcsolattartás módja: postai cím,
e-mail, telefon (legalább az egyiket
kérjük megadni)
Kollégánk a megadott elérhetőségek valamelyikén keresni fogja önt a részletekkel
kapcsolatban.
Mintavételi csomag és a vízminták
beküldése:
Amennyiben a megadott e-mail címen
jelentkezik a vizsgálatokra, akkor postai
úton eljuttatunk önnek egy mintavételi
csomagot, amely 2 mintavételi edényt,
egy adatlapot, illetve egy mintavételi uta-

sítást tartalmaz, amely alapján el tudja végezni a minták levételét. A levett vízmintákat a kitöltött adatlappal együtt postai
úton vagy személyesen tudja eljuttatni
részünkre. Postai úton történő feladás
esetén kérjük a „EFOP – ólom” feliratot
feltüntetni. A mintavételi csomag átvételére és behozatalára személyesen is van
lehetőség az OKI-ban a portán.
A vízminták ólom tartalmának
vizsgálata:
Az ön által levett és beküldött vízminták
ólomtartalmát az OKI laboratóriuma
fogja megvizsgálni. Az eredményekről
e-mailben vagy postai úton küldünk tájékoztatást.
Egyéb tudnivalók:
Az ingyenes vizsgálati lehetőség
2020. március 31-ig biztosított a projekt
keretein belül.
A vízminták ólomtartalmának vizsgálata ingyenes, de amennyiben a vízminták
postai úton történő beküldését választja,
annak postai költsége önt terheli.
Az adatlapon beküldött adatait titkosan kezeljük, harmadik fél számára nem
adjuk ki.
Az ingyenes laboratóriumi vizsgálatban résztvevők aktuális számától függően
a beküldött vízminták feldolgozási ideje
egy héttől 3 hónapig terjedhet. Szíves
megértésüket előre is köszönjük!
Elérhetőségeink:
Amennyiben bármilyen további kérdése lenne a projekttel, a vizsgálatokkal
vagy a csapvizek ólomtartalmával kapcsolatban, várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken:
Cím: Országos Közegészségügyi
Intézet Vízhigiénés osztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: olom@oki.antsz.hu

A Jászberényi
V. V. Nonprofit Zrt.

kisgépkezelő és
parki
segédmunkás
munkatársakat
keres.
Érdeklődni lehet:
munkaugy@vvzrt.hu,
5100 Jászberény,
Margit-sziget 1.,
Tel.: 20-567-6566
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Megoldandó kutyás ügyek

2020. január 30.

● propolisz
● virágpor
● méhpempő

w.m
ezj
as

www.jku.hu

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!
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Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Jászberényi
telephelyre

lángvágó
munkatársat
keresünk.
Feltételek:

Szakképesítés,
érvényes tűzvédelmi
szakvizsga.

Telefonszám:

+36 20 206 8588
Cement Diszkont
3 fajta fabrikett szezonvégi kiárusítás!
Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről.
Gyeprácsok, térkövek, vasanyagok, szigetelőanyagok, kiváló minőségű zsákos anyagok.
25 éve a lakosság szolgálatában.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406. Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

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

Szabadidő

2020. január 30.

Jász Kolbásztöltő fesztivál negyedszer

 folytatás az 1. oldalról
A rendezvényszervező csapat elárulta, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi médiában való szereplésre, mert
célközönségüket elsősorban ezeken a
csatornákon keresztül tudják hatékonyan
megszólítani. Jászberényben jelenleg
húszezer ember érhető el a Facebookon
a hat és hatvanöt év közötti korosztályban. Mindebből ötezer főt jelent a 16-24
éves korosztály jelenléte. Erre a rétegre
kell leginkább figyelni, őket kellene a
városban tartani, nekik kellene vonzóvá
tenni a települést. Ha térben távolabbra
tekintünk, négyszázezer ember szólítható
meg Berény vonzáskörzetében a közösségi médián keresztül. A Jászságban és ezen
belül a városban létezik egy széles réteg,
amelynek az igénye és a fizetőképessége
is megvan a kulturált szórakozásra. Ezt a
keresletet igyekszik kielégíteni a csapat az
olyan évek óta jól futó rendezvényekkel,
mint a partisorozatok, a Zsír On The
Fest, a Screen Running (Rémfutás), a
Jász Terepfutás, vagy a Kolbásztöltő Fesztivál – hangsúlyozta Nagy Zsolt.
A Kolbásztöltő most kapott helyet
második alkalommal Jászberényben és
a létszámot máris sikerült megduplázni.
Az, hogy mivé növi ki majd magát a ren-

dezvény, még kérdéses, de a népszerűsége
töretlenül ível felfelé. A csarnok befogadóképessége mindenesetre már most is
a határokat feszegeti. A Kolbászfesztivál
most egy nagyot lépett felfelé, de még
koránt sincs a csúcson, csupán a béta verzióban – fogalmazott Józsa Tamás.
A fiúk tarsolyában még számtalan közösségépítő ötlet lapul. Ezekből is kaptunk
ízelítőt. Már az első alkalommal nagyon
jól sikerült a Pontváró buli, amit az Ifjúsági Önkormányzattal – Balog Donáttal,
Hamar Katával –, illetve a campus vezetőségével karöltve valósítottak meg a Lehel
Vezér Gimnázium udvarán. Ezen felbuzdulva, ettől tovább lépve indítanának el
egy éveken átívelő nyári fesztiválsorozatot
Lehel Fest néven. A csapatnak szívügye
a környezetvédelem, a környezettudatosság, amelyre szintén elindítottak egy
kezdeményezést. Futóversenyeiken lebomló műanyagot, idéntől pedig csak papírpoharakat használnak. Novemberben
csatlakoztak az országos kezdeményezésű
Tízmillió fa projekthez, amelynek jászsági propagálását, megvalósulását koordinálják. A régióban meglepően magas az
érdeklődés és az aktivitás a lakosok részéről. Csatlakozni továbbra is a Facebookon
lehet – hívták fel a figyelmet a szervezők.

Balog Donát képviselő és Budai Lóránt polgármester megköszönte az informatív beszámolót és a város további
támogatásáról, az együttműködés készségéről biztosították a szervezőket. Amíg a
kisteremben a tanácskozás zajlott, addig a
sportcsarnokban készültek a finomságok.
A megtöltött kolbászokat az Aranysas
kuktái sütötték készre. Amíg a 15 tagú
zsűri kóstolt és értékelt, addig Kis Grófo
szórakoztatta a nagyérdeműt. Este fél hatra végre megszületett az eredmény. A Legmulatósabb csapat díját a Hétszínvirág
Táncegyüttes, a Legmutatósabb asztal
díját a Duna House, a Csapategység díját
a Kolbász Bűvölő Anyuk, a LegJászosabb
díjat a Huligánok kapták. A Vadász zsűri különdíja a Jászsági Pálinkásoké lett.
A szakmai díjat a KolBárók fürjtojásos
kolbásza nyerte. A harmadik díjat a Jászszentandrás Község citromos kolbásza vitte haza. Második helyezett a Farmos SE
remekműve, míg az arany kolbásztöltőt
idén a Gerőcs Kerámia Csapata nyerte el.
A buli az eredményhirdetés után sem
állt meg. Este kilenckor a Parno Graszt
lépett színpadra és csinált fergeteges hangulatot, majd Retro party, Bárány Attila
és a Kőnig Remember - Dj. Dragon S-sel
zárta az egész napos rendezvényt.

www.jku.hu
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IV. Jász Kolbásztöltő

A hónap meséje: Az égig érő fa

Várjuk a korizni vágyókat!

Közönségkorcsolya
időpont:
február 1. 13-21 óráig
Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
oldalon. (Bejárat és parkolás
a Sportpálya utca felől)

Jégre fel!

A hónap meséje sorozat idei első alkalmán Pintér Zsolt hagyományos mesemondó, a Galgamenti Művészek Egyesületének elnöke regélte el Az égig érő fa
történetét a Jászsági Népmesepontban, a könyvtár gyermekrészlegén. A szombat délelőtti interaktív előadás után a gyermekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol ezúttal gyöngyöt fűztek.

Télűző fejtörő

Mostani rejtvényünk helyes megfejtői között könyvet sorsolunk ki.
A megfejtéseket a szerkesztőségbe várjuk 2020. február 10., hétfő délig személyesen, vagy postai úton
az 5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 58. címre. (A rejtvényt készítette: Derencsényi Béla.)

Kárpáti Márta képriportja
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Imaóra testvéri közösségben

Az országosan meghirdetett ökumenikus imahét alkalmából városunkban
keresztény hívek gyűltek össze január 22-én este a Szent István Házban,
majd másnap a Református Gyülekezeti Házban, hogy közösen építsék szíveikben Isten országát.
gergely

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa minden január harmadik hetében szervezi meg országszerte az ökumenikus imahetet tagjai,
az evangéliumi egyházak körében. Ekkor alkalom nyílik a testvéri közösségek
közös munkálkodására, Jézus Krisztus
közös dicsőítésére. Az idei év imaheté-

nek központi témáját a máltai keresztények adták: Pál apostol hajótörésének
történetét, melynek jelmondata: „…
nem mindennapi kedvességet tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2).
Mező István református lelkész és
szintén lelkész felesége, Mezőné Ildikó saját életükből merített példákon keresztül
elmélkedtek e bibliai eseményről, és annak tanulságairól, tanításairól. A fogoly
Pál és útitársai nehéz megpróbáltatások
közepette hányódtak a tengeren, ös�szezárva egy csónakba. Egyetlen támaszuk a Jóisten volt, aki Málta szigeténél
megmentette a hozzá fohászkodó Pált
és útitársait. Saját magunkat belehelyezve a történetbe érthetjük meg, hogy
mit mond a mai ember számára a Biblia

Pályázati kiírás történész állásra
A Jász Múzeum a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet Jász Múzeum történész-muzeológus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény,
Táncsics Mihály utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Jász Múzeum helytörténeti
gyűjteményének gondozása, tudományos kutató és feldolgozó munka, kiállítások és múzeumi programok rendezésében való közreműködés.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Egyetem, történelem szakirány
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Munkakörre vonatkozó egészségügyi
alkalmasság
• Próbaidő vállalása
• Felhasználói szintű MS Office használata (irodai alkalmazások)
• Legalább egy középfokú, komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga
(angol, német, vagy orosz)
• Magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• Múzeumi szakmai gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
• Helyismeret.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű problémamegoldó képesség, önállóság a munkavégzésben,
együttműködési képesség,
• Jó szintű döntési és stressztűrő
képesség,a konfliktusok racionális,
konstruktív kezelése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• Motivációs levél

• Végzettséget igazoló dokumentumok
másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: A munkakör legkorábban
2020. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Hortiné dr. Bathó
Edit nyújt, a 06-57/412-753, vagy a 0630/365-8724 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Jász
Múzeum címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Táncsics Mihály
utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-19/2020, valamint a
munkakör megnevezését: történész muzeológus.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: A beérkezett pályázatok közül
kiválasztott jelölteket személyes interjú
keretében szakmai bizottság hallgatja
meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat
eredményéről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Jászberény Város honlapja, Jász Múzeum honlapja - 2020. január 27.
• Jászkürt Újság - 2020. január 30.
• A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület honlapja, Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége honlapja
- 2020. január 27.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.jaszmuzeum.hu
honlapon szerezhet.

ezen szakasza – fogalmazott Mező István.
Minden Istenhez szóló fohász meghallgatásra talál, és sosincs késő a megtérésre.
„Áldásod hordozzuk, akik együtt, az élet
tengerén hajózunk… hisszük, hogy akik
téged szeretnek és szolgálnak, azoknak javukra válik a beléd vetett bizalmuk, még
nehézség idején is. Erősítsen és bátorítson minket: ha hiszünk benned, akkor
Te nyújtasz számunkra biztos kikötőt! ”
A jó hangulatú összejövetel másnap
a Református Gyülekezeti Házban folytatódott, ahol az éppen születésnapját
ünneplő Szántó József apátplébános tartott elmélkedést. A jelenlévők jókívánságaikkal és énekkel köszöntötték, ezt
követően lélekben ismét Pál hajójába
ültek. Abba a hajóba, melyben félelem,
éhség és megannyi gyötrelem tépázta az
utasokat kilátástalan helyzetükben. „Mi
mind bűnökkel küszködő emberek vagyunk, akik rászorulunk Isten irgalmára.”
– sarkallta Szántó atya bűnbocsánatra a
jelenlévőket. Taczman András diakónus
idézte Szent Máté szavait a Szentírásból,
miszerint az ég madarai nem vetnek, s
nem aratnak, az Atya mégis táplálja őket.
Szántó atya visszatérve az eredeti történethez, Pál hajótöréséhez, arra kérte a
jelenlévőket, hogy ismét képzeljék bele
magukat az utasok helyzetébe, és figyeljék, hogy mit akar számukra mondani Isten. A kereszten megfeszített Jézus Krisztus emberfeletti erejét emelte ki, mellyel
elhozta a bűnös embereknek az irgalmat
és megbocsájtást.

Színes
ceruzákat,
fotómasinát elő!
Az óvódás gyermekek, valamint
az általános és középiskolás fiatalok készíthetik rajzeszközeiket
és fényképezőgépeiket, hiszen a
jászfényszarui Bedekovich Népfőiskolai Társaság és az ORFK
Balesetmegelőzi Bizottsága is pályázatot hirdet számukra.
Az ORFK pályázati kiírása idén
az Így közlekedtek ti! címet viseli,
melyre 2-3 fős csoportok jelentkezhetnek közös alkotásaikkal óvodás (3-6 éves), alsó tagozatos (7-10
éves) és felső tagozatos (11-15 éves)
korosztályokban. A rajzoknak a biztonságos közlekedést kell bemutatniuk, az alkalmazott technika lehet
grafit, színes ceruza, zsírkréta, linó,
tus, tempera, olaj, diópác, és/vagy
szénrajz is, A0 vagy A1 méretben. A
rajzok hátoldalán kérik feltüntetni a
készítők nevét, életkorát, csoportját/
osztályát, az oktatási intézmény nevét, e-mail címét és telefonszámát.
A pályamunkákat a JNSZ Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság (5000
Szolnok, Baross út 39.) címére kell
beküldeni, legkésőbb április 17-ig.
A jászfényszarui Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság gyermekrajz és fotópályázatát szintén
jászsági óvodás gyermekek, általános
és középiskolás fiatalok részére hirdetik. A téma szabadon választható,
de mindenféleképpen kapcsolatban
kell lennie a saját épített kulturális
örökségünkkel, különös tekintettel a
Bedekovich térképeken szereplő építményekre (pl.: hidak, utak, kőképek,
templomok, házak, utcák, malmok
stb.). Az alkotásokat, a digitális fotókat február 24-től március 10. éjfélig
várják az info@bedekovich.hu e-mail
címre, illetve a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság postai címére
(5126 Jászfényszaru, Szabadság út
20.). Eredményhirdetésre és kiállításra április 2-án kerül sor. Részletes pályázati kiírás a népfőiskola honlapján
(www.bedekovich.hu) olvasható.
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In memoriam Faragó László

 folytatás az 1. oldalról
2012-ben 25. alkalommal is ő szervezte meg a Jászberény és Nagykáta határában a Hajta-túrát, amelyen a Magyar Természetbarát Szövetség sok ezer
tagja vett részt.
Faragó László másik nagy szerelme a
fényképezés volt. A fotózással még gimnazista korában ismerkedett meg, édesapja
Agfa gépével készítette az első felvételeket.
Tanári pályafutása során sem hagyta el
hobbiját, sőt, a gyerekeket is megbabonázta e szép foglalatossággal. Számos fotószakkört vezetett az általános iskolákban.
1985-től szervezett önálló kiállításokat, melyek témájaként elsősorban a
természet és az épített örökség alkotásai
szerepeltek. Sok évtizedes tevékenysége

során több felvétele jelent meg újságokban, könyvekben, képeslapokon, sőt önálló album kiadására is lehetősége nyílt.
A Jász Múzeummal való kapcsolata
több mind fél évszázados. 2007-2017-ig
a Berényi Kármentő városvédő lap szerkesztési munkálatait is végezte. Az 1994ben megalakult Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány kuratóriumának a tagja,
és fotós közreműködője volt az alapítvány könyvsorozatainak és a Redemptio
című honismereti lapjának.
Faragó László elkötelezett munkáját
Jászberény városa 1992-ben Pro Urbe
díjjal, 2018-ban díszpolgári címmel, az
Apponyi Albert Alapítvány pedig 2010ben Jászberény Város Kultúrájáért Díjjal
ismerte el.

Kilenc évtizednyi alkotás

Noha állítása szerint szellemi frissessége már nem a régi, Szappanos Gézáné rögtön egy humoros megjegyzéssel
kezdte beszélgetésünket, miszerint ez az
első kilencvenedik születésnapja, a többi

ti alázat és a református egyház gyülekezetében végzett kreatív foglalatosság,
hímzés, varrás mind-mind tartalmas,
mozgalmas életet eredményezett. Lenke
lánya – aki két unokával is megajándékozta a nagyszülőket - örömmel emlékszik vissza a Borbála néni által készített
ruhácskáira, és a szobában hímzett, terjedelmes gobelin gyűjteményre.
Szappanos Gézáné a mai napig jó
viszonyt ápol az egyházközösséggel. A
gyülekezeti tagok Mező István lelkipásztorral karöltve 90. születésnapján

még hátra van. Ha kívánhatna egyet az
ünnepi sütemény fölött, azt mondaná,
bárcsak ugyanúgy dolgozhatna a háztartásban, mint ahogy eddig is tette. Nem
meglepő, hogy elérzékenyülve gondol
vissza a munkás évekre, hiszen a múltidézést áthatja a kreativitás, megannyi
hit, önzetlenség, szorgalom és szeretet.
Szappanos Gézáné Trézsi-Kovács
Borbála néven, tősgyökeres jászberényi család egyetlen gyermekeként látta
meg a napvilágot 1930. január 22-én. A
református általános iskolát – ahol későbbi férjével már hatévesen megismerkedtek – is a városban végezte, korai fiatalságának emlékeit a Király utcai szülői
ház őrzi, melyet azóta lányára, Bereczkiné Lenkére hagyományozott.
Az Aprítógépgyárban, majd a Hűtőgépgyárban végzett fontos titkári
munkát követően a Fővárosi Kézműnek
varrt ruhákat, ezt követően bekerült a
Szabó KTSZ-be, ahol raktárvezetőként
tevékenykedett nyugdíjazásáig. A férjével közösen több, mint ötven éven át
művelt neszűri gyümölcsös, a széleskörű
kézműves tevékenység, a természet irán-

is meglátogatták, de az általa évek óta
önzetlenül támogatott alapítványok Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület, Országos Mentőszolgálat Alapítvány, Magyarországi Légimentésért
Alapítvány, Vakvezető és Segítőkutya
Alapítvány,– sem feledkeztek meg róla,
díszes kiadványokkal kívántak jó egészséget az ünnepeltnek.
A madártani szervezet magazinját
lapozgatva Borbála néni elmondta, a
csicsergő állatok mindig is különleges
helyet foglaltak el a szívében. Csillogó szemmel mesélt egy, a minap látott
galambpárról, akik a veranda oszlopán
ücsörögtek összebújva. A szeretettel
gondozott és etetett szárnyasok, köztük verebek, rigók, gerlék, előszeretettel
fészkelnek a ház udvarán, jól érzik magukat a néni közelében.
A szépkorút az önkormányzat nevében Tamás Zoltán köszöntötte egy tavaszt
idéző virágcsokorral és a miniszterelnök
üdvözlő szavait tolmácsoló oklevéllel. A
képviselő búcsúzóul hozzátette, szívből reméli, még sokáig jöhet vendégségbe, vagy
akár egy jóízű beszélgetésre a házaspárhoz.

Férje után két hónappal Szappanos
Gézáné Borbálát is a szépkorúak táborában köszönthettük az egybegyűlt
családtagokkal és a körzet képviselőjével január 26-án, vasárnap délelőtt.
kazsimér

Ajánló
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Népművészeti körkép
A 2016-ban alakult Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület a hagyományok megőrzését, továbbadását tűzte
ki célul a tárgyalkotó népművészet terén a Jászságban. Itt élő és alkotó kézműves mesterek bevonásával és összefogásával alakult meg a civil szervezet,
mely azóta több száz programot valósított meg, jellemzően a város lakossága, oktatási intézményei számára. Az
egyesület tavalyi sikereiről, valamint
az új esztendőben megvalósuló projektekről Gál-Dobos Beáta elnököt
kérdeztük.

az egyesület elnöke, majd hozzátette,
természetesen a felnőttekről sem feledkeztek meg, akik esti 8-10 alkalmas
kézműves tanfolyamokon betekintést
nyerhettek többek között a kerámiakészítés, a kosárfonás és a nemezkészítés
rejtelmeibe.
Igény formálódott a gyermek és a
szülő közös alkotására, ezt igyekszik
majd kielégíteni a tíz alkalmas Inasképző
foglalkozás, továbbá a Városi családi
játszóházak. A nyár folyamán Hagyományőrző napközi címmel tábort is tar-

Kazsimér Nóra
Az egyesület elnöke bevezetőjében elmondta, a közösség tagjaival úgy
érezték, hogy a jól működő néptánc
mozgalom, a virágzó újkori viseletkultúra, a hagyományőrző közösségek által
ápolt néphagyomány, valamint a Jártató
Zenekar és Pál Mihály jóvoltából gyűjtött tradicionális zenei kincsek mellett
a kézművesség, a letűnt mesterségek és
hagyományos kézműves technikák területe volt az a kirívó szegmens, mely
hiányosságokat mutatott a revival mozgalmak területén a Jászságban.
„A fő célunk az, hogy a kézműves
kultúrát ne csak az alkotásokban, a kész
tárgyak által adjuk át, ezért igyekszünk
az oktatás felé is fordulni, és ekképp beépülni a város életébe. Erre már vannak
különböző programjaink és kezdeményezéseink, melyek kapcsán nagy szerencsénk volt, hogy két pályázati forrás
is megnyílt a tárgyalkotó népművészet,
illetve a népművészet irányába. Mindkettő nagyban segíti a munkánkat.”
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Alapprogramjának
már második éve része a tárgyalkotó
népművészet, míg a város által kiírt és
kezelt CLLD Program a helyi közösségi
és kulturális kezdeményezések támogatására irányul, ezt is sikeresen pályázta
meg az egyesület. A műhely e két pályázati forrás köré csoportosuló, több mint
száz rendezvényelemet magába foglaló
programtervéről nyújtott részletes tájékoztatást Gál-Dobos Beáta.
Mint megtudhattuk, a helyi iskolákkal példaértékű az együttműködésük,
hiszen a tavalyi esztendő folyamán indították útjára a „Mesterségünk címere”
tizennyolc alkalmas kézműves foglalkozást, melyen közel hatszáz tanuló vett
részt a város oktatási intézményeiből. Ez
évben is folytatódik a program, sőt, a jeles napok, ünnepi szokások tematikával
újabb programelemeket kínálnak majd.
„Ez egyfajta ismeretterjesztő, interaktív program, melyen a mester anyagismeretet ad át, és mesterségbemutatót
is tart. A gyerekek közvetlenül találkoznak az adott mesterség alapanyagával és
saját maguk készíthetnek belőle tárgyat,
amit aztán haza is vihetnek.” – árulta el

tottak a Kígyó utcai Kézműves Portán.
Gál-Dobos Beáta kiemelte, szerencsére tavaly és az idén az egyesület, továbbá a Jászkerület Nonprofit Kft. egyaránt sikerrel szerepelt a Csoóri Program
pályázatán, a befolyt támogatói összeg a
már jól bejáratott programok folytatására és új programelemek megvalósítására
biztosít forrást, továbbá infrastrukturális fejlesztéseket tett és tesz lehetővé.
Ennek köszönhetően környezetet javító
és szépítő beruházásokat tudtak megvalósítani, valamint bővítették a játék – és
eszközparkot.
A 2020-as esztendőt illetően hozzátette, a Csoóri Program keretén belül
folytatódnak a Mesterségünk címere alkalmak, továbbá a felnőtteknek meghirdetett Kézműves tanfolyamok. Új programelem a CLLD pályázat útján került
az ütemtervbe. A Csángó Fesztiválon
bemutatkozó, nagy közönségsikernek
örvendő Mesterség Korzó reményeik
szerint idén sem marad el. „A fesztivál
forgatagába kézműves pontokat állítottunk föl Nyitott műhely néven, ahol
öt mesterséggel ismerkedhettek meg a
városlakók és a fesztiválra ellátogatók.
Ez mesterségbemutatót és magát a mesterség kipróbálását foglalta magába, ami
nagyon tetszett az embereknek.”
Még a CLLD pályázatnál maradva
esett szó a Mesébe ágyazott hagyomány
tíz alkalmas programsorozatról, ezt a
rendezvényt nagycsoportos, iskolába
menő óvodások, illetve kisiskolások
számára hirdetik meg. A Kézműves
Portára álmodott, élőszavas mesemondással keveredő, ugyanakkor népi gasztronómia alapjain nyugvó foglalkozáson

Isten éltesse a magyar kultúrát!

 folytatás az 1. oldalról
– tárta fel az ünnep esszenciáját a
nagyérdemű előtt, majd a Tiszta szívvel
című műsorukkal készülő zenészeket invitálta a pódiumra.
Az akusztikus trió 2014 tavaszán állt
össze azzal az elsődleges céllal, hogy az
általános és középiskolás diákokkal megismertesse a számukra olyan idegennek
és ismeretlennek tűnő 70-80-as évek értékes magyar dalait, valamint a verséneklés
magával ragadó emócióját. A Liszt-díjas
briliáns zongorista, Bertók István, és a Harmónia-díjas szaxofonművész, Sípos Dávid
zenei alapok használata nélkül teremtett
egyedi hangzást, a végtelenül meghitt
atmoszférát pedig a Kormorán zenekar
frontembereként – továbbá a Magyar Te-

levízió Társulat című műsorának jóvoltából - országos hírnévre szert tett Vadkerti
Imre varázsolta a tágas terembe.
A szuggesztív produkció alatt a helyiség apró, egyszemélyes térré zsugorodott
a fiatalkor legszebb emlékeit feloldó József Attila, Máté Péter, Presser, Demjén,
Zorán és Koltay Gergely strófák nyomán.
Egy-egy lírai sor erejéig mindenki visszatért a maga zengő fényországába, számot
adott harminckét évéről, kémlelte kihunyó zöld csillagát, vagy épp gondolatban
megfogta első szerelme kezét, aki hazavezette, amikor túl sok volt a bor meg a sör,
és az élet szétizélt meg agyongyötört.
A művészi hozzáértéssel szemezgetett, nosztalgikus melódiák különös
érzékenységgel szólították meg a célkor-

jászsági motívumokkal ellátott kekszek
készítésébe vonják be a mesét hallgató
résztvevőket.
A Jász Portéka Workshop az egyesületben tevékenykedő mesterek összefogásával, együttgondolkodásával valósul
majd meg. Olyan hagyományos technikával készülő, tradicionális formát viselő
tárgyakat alkotnak március 25-én, melyek a mai kor modern igényeire reflektálnak. Terveik szerint a Jászapátin megrendezendő Jász Bálon már az elkészült
tárgyakat láthatja a nagyérdemű.
„Új elemként jelennek meg az „Alkotó Napok” a nem tanfolyami jellegű,
hanem kifejezetten egy tárgyra koncentráló, felnőtteknek szóló sorozatunk,
mely 10-15 alkalmat foglal majd magába. Noha egyenként lesznek meghirdetve az események, akár mindegyik alkalomra lehet regisztrálni. Ez egy nagyon
népszerű programforma, annyi tudnivalót lehet elsajátítani, amire ott, az adott
tárgy elkészítéséhez éppen szükség van.”
– tájékoztatott Gál-Dobos Beáta, aki
beszámolóját a Pendely Varróműhely
tíz alkalmas foglalkozás ismertetésével
zárta.
A korábbi EFOP-os pályázatban
elinduló, a Csoóri program jóvoltából
idén is folytatódó programot Borbásné Budai Valéria viseletkészítő vezeti
„minden, ami textil” jelige alatt, így a
háztartásban használatos kiegészítőktől
a hímzésminták alkalmazásáig minden
megtalálható a tagok kézműves portfóliójában.
„A Csoóri pályázatból még egy
minimális összeggel a hímzők nyári táborát is szeretnénk támogatni a Fejér
Mária Népi Díszítőművészeti Szakkör
tagjai számára. Már a Kézimunkázók
Klubjának tagjai is a Főnix Műhelyház
kézműves termébe járnak találkozni.
Igyekszem integrálni ezeket a közösségeket és olyan körülményeket, feltételeket teremteni az alkotó munkához, ami
számukra a legoptimálisabb.”
Mint azt megtudhattuk, a Jászsági
Térségi Televízióval kötött együttműködés eredményeként március folyamán
készül el az a bemutatófilm, mely a kézművesség jelen állapotát, az egyesület tavalyi évének eseményeit tárja majd a néző
elé, de ezen kívül új honlappal és három
kiadvánnyal is gyarapszik a közösség értéktára. „Régi vágyam, hogy a MINT(A)
Kincstár címet viselő módszertani kiadvány jászsági változata is megszülessen.
Úgy néz ki, pályázati forrásból erre is
sor fog kerülni, bár a nyomdai kivitelezés még várat majd magára. Megjelenik
továbbá egy jászsági foglalkoztató füzet
is és az egyesület tagságát, tevékenységét
bemutató kiadvány is.”
Gál-Dobos Bea zárszavában hozzátette, még egy nagy volumenű projektre koncentrálnak jelenleg a kézműves
alkotók, a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. áprilisában indított ún.
STIMULART nemzetközi projektjére,
amit az Interreg Közép-Európai Program támogat.
osztályt, akik együtt énekeltek a zenekar
tagjaival, így az elegáns díszterem adta
formális keretek – és a jelenlévők relatíve
alacsony száma - ellenére katartikus koncerthangulatot varázsoltak a Dérynébe.
Szerencsére úgy tűnt, a fiatalabb generációk szeme is felcsillant, melyhez nagyban hozzájárult a modern hangszerelés,
a profi zenészek műfajok között cikázó,
dinamikus előadásmódja, és természetesen a minden szemet magára szegező
frontember kivételes, színházi orgánuma.
Vannak azok a ritka koncertélmények, melyek egy kisebb, ám később magát szerencsésnek mondható közösséget
találnak meg. Vadkerti Imréék fellépése
éppen ilyen pozitív értelemben vett érzelemdömping volt, így különösen érvényes produkciójukra a frázis: sajnálhatják, akik lemaradtak róla.

www.jku.hu
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Programajánló
Kiállítás és interaktív alkotónap
Január 30., csütörtök 16-20 óráig
A Jövőkép Alkotók Egyesülete kiállításra és interaktív alkotónapra várja az
érdeklődőket.
Hamza Múzeum és Jász Galéria
Berényi Borklub
Január 31., péntek 19 óra
Az év első borestjét Liszkay Mihály borász tartja, aki élete 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.
Déryné Rendezvényház
Esküvő kiállítás
Február 1., szombat 10-16 óráig
Segítő kezet nyújtanak a pároknak a
tökéletes esküvő megszervezéséhez.
Sólyom Hotel
Gazdabál
Február 1., szombat
A Jászberényi Gazdák és Polgárok köre
27. alkalommal szervezi meg bálját.
Déryné Rendezvényház
Medveles
Február 2., vasárnap 11 óra
Pingvinsétára, majd déltől medvelesre
várják az érdeklődőket Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepén.
Jászberényi Növény- és Állatkert
Dumaszínház
Február 3., hétfő 19 óra

Kovács András Péter Apróbetűs részek
című önálló estjén eddzi a nevetőizmokat. Előzenekar: Szabó Balázs Máté.
Ifjúsági Ház
Hangverseny
Február 5., szerda 16 óra
Magda Dávid orgonaművész, zeneszerző és Hegyesi-Hudik Margit énekművész hangversenye magyar szerzők műveiből. Közreműködik a Palotásy János
Zeneiskola AMI alkalmi kórusa.
Palotásy János Zeneiskola AMI
Folk tréning
Február 5., szerda 18.30 óra
Néptánc alapú tréning minden szerdán
18.30 órától.
Főnix Fészek Műhelyház
A „bükki füvesember” előadása
Február 6., csütörtök 17 óra
Szabó Gyuri bácsi gyógyfüvek, gyógyteák varázslatos gyógyító erejéről, a természetes gyógyításról tart előadást.
Ifjúsági Ház
Házasság jóban, rosszban
Február 9., vasárnap 15 óra
Monty Taylor, a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Igazgató lelkipásztora
és felesége, Ibolya tartanak előadást a
Házasság Hete alkalmából.
Déryné Rendezvényház
Hónap műtárgya
Február 11. kedd 17 óra
A 115 éve született Gy. Riba János
Csúszkálók című alkotását mutatja be
dr. Riba Magdolna.
Szikra Galéria

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

STIMULART AWARD / STIMULART DÍJ
Pályázati felhívás középiskolai tanulók
részére – Jászberény 2020. 01. 20.

„VÁROSOM A TENYEREMBEN”
a STIMULART projekt PÁLYÁZATI felhívása
a középiskolás korosztály számára

A pályázat arra bíztatja a jászberényi
fiatalokat, hogy a korosztályuknak
tetsző, kreatív, ötletes, újszerű alkotásokon keresztül fejezzék ki Jászberényhez és a Jászsághoz való viszonyukat,
kötődésüket.
Mivel lehet pályázni?
• Pályaműként olyan ötletes, formabontó, korábban soha nem látott
TÁRGYAKAT várunk, amelyek megragadják a fiatal korosztály, elsősorban
jászberényi ill. jászsági kötődésének
lényegét, kiemelik a helyi gyökerek
fontosságát ismert népi, természeti
vagy a hétköznapokban jelen lévő
motívumok felhasználásával, azok
kreatív, egyedi, művészi értelmezésével.
• A pályamű egy olyan kreatív, ötletes
DÍSZ vagy HASZNÁLATI TÁRGY, ami
egy TENYÉRBEN ELFÉR.
• A pályamű anyagát tekintve lehet
fa, fém, papír, textil, kerámia, illetve
ezek vegyes használata is lehetséges.
• Az elkészítés technikája tetszőleges.
A vegyes technikák kreatív alkalmazását a szakértő zsűri nagyra értékeli.
A nyertes pályamű a formáját, használhatóságát, anyagát és a készítés
technikáját tekintve a legkreatívabban
mutatja be, hogy mit jelent a város a
ma fiatalságának. A pályázat fődíja egy
tablet és a legötletesebb öt pályamű a
Városházán kiállításra kerül.
Mik a részvétel feltételei?
Elmúltál 14 éves, és középiskolai tanu-

lói jogviszonnyal rendelkezel
Hogyan adhatók be
a pályaművek?
A pályaművek fogadása a Könyvtárban történik. A pályaművet (magát
a tárgyat) egy lezárt papírdobozban,
jeligével ellátva fogadjuk. Kérjük
írd rá „VÁROSOM A TENYEREMBEN STIMULART”. Egy csatolt lezárt borítékban, amelyen szerepel a jeligéd, szerepeltesd a neved és e-mail címed, hogy
értesíteni tudjunk az eredményről.
A pályázat beadásának határideje:
2020. március 2. 18.00 (hétfő)
Az eredményhirdetés 2020. március
9.-én (hétfő) 13:00 kor a Városi Könyvtárban történik.
Felhívás meghirdetője: Jászkerület Nonprofit Kft. és Jászberény Városi
Önkormányzat a STIMULART Interreg
Central Europe szakmai programjának
részeként.*
Kérdés esetén érdeklődj a
galdobos.bea@jaszkerulet.hu e-mail
címen.
*Jászberény vezetésével és további
négy közép-európai város részvételével zajlik ún. STIMULART projekt (20192022), amelyet az Interreg Central
Europe Program finanszíroz. A projekt
témája a kulturális és kreatív gazdaság
fejlesztése a sokoldalú, kreatív fiatalok
lehetőségeinek bővítésével. További
információk a projektről: https://www.
interreg-central.eu/Content.Node/
STIMULART.html
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Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Ólomkék gyöngyeit szórja a felleg
Csütörtökön kissé szeles, erősen felhős
idő várható, a csúcshőmérséklet 3 és 8 fok
között alakul. Éjjel egy melegfront érkezik
térségünkbe, mely péntekre záporesőt eredményez. A csapadék ellenére pár fokkal melegszik az idő, akár 11-12 fok is lehet. Hétvégére marad az erősen felhős, zivatarokkal
tarkított időjárás, vasárnapra már a szél is
felélénkül. A hét elején 10 fokos nappali
hőmérsékletre, gyenge esőzésre van kilátás.
Február 2. Gyertyaszentelő. A népi
jóslat szerint, ha esik a hó, fú a szél, nem
marad soká a tél.

Budai Levente

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

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

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

február 5. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

február 6. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

február 7. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

február 3. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 8. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 4. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

február 9. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
február 1. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Nóra
Jb., Sportpálya u. 1.
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

Csak egy szett varázslat

Röplabdacsapatunk 3:1-es vereséget
szenvedett az előző bajnokság bronzérmese, a Swietelsky-Békéscsabai RSE
ellen. Különösen a második szettben
mutatott teljesítménye láttán azonban nincs okunk keseregni.

Egészségügyi ügyeletek

Újság
Jászberény város lapja

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

2020. január 30.

Az elmúlt hetekben két új játékossal erősödtek a viharsarkiak, akik
sokkal nagyobb elánnal és jóval kevesebb hibával indították a nyitó szettet, így gyorsan 4-0, majd 7-1 állt az
eredményjelzőn. Makai Péter időkérése
után Borsos Lili leütésével és Tóth Eszter
sáncolásával még 7-4-re felzárkóztak
röplabdázóink, ezt követően azonban
különösen a sáncmunkával akadtak
komoly gondjaik. Bár a 18-10-es hazai
vezetés után jó volt látni Jessica Ventura,
majd Tóth Eszter leütését, az első szettet egy 6-0-s sorozattal zárta a Békéscsaba (25-15).
Borsos Lili három szervájának, vagy
éppen Jessica Ventura és Ivana Bulajic
sáncolásának hála 7-0-s szériával kezdte
a második játszmát a jászberényi gárda.
A nagy különbséggel elveszített nyitó

Eb ezüstérem

játszma után óriásit javult a mieink mezőnyvédekezése, nyitójátéka és a támadójátékuk hatékonysága is. Ekaterina
Silchenkova, Jessica Ventura és Tóth Eszter is szebbnél szebb leütésekkel vétette
magát észre és a hajrához érkezve sem
lanyhult a figyelem. 22-11 ide! 24-12es állásnál pedig tizenkét szettlabdához
jutottak röpiseink, amiből a másodikat
Shafagat Alsihanova ejtése révén értékesítették is (13-25)!
A harmadik játszma elején felváltva
vezettek a csapatok. A felpaprikázott
hangulatuknak és javuló nyitójátékuknak is hála 10-7-es vezetésnek is örülhettek a békéscsabai drukkerek, sőt a
játszma közepére ötpontos előnyre tett
szert a házigazda. Tóth Eszter után egy
elképesztő labdamenet végén Ekaterina
Silchenkova leütése révén egyetlen
pontra, 18-17-re felzárkózott a Jászberény VT. A végjátékban ezúttal is jobban teljesített a BRSE (25-19).
A negyedik játékrész kezdetben kimondottan izgalmasan alakult. Az egyre
inkább formába lendülő dél-alföldiek
14-7-re is elhúztak a Berénytől. Menet
közben Makai Péter vezetőedző bizalmat szavazott Szerényi Grétának, Mé-

Első félidőben eldőlt a meccs

 folytatás az 1. oldalról
A következő két percben már kiegyensúlyozott küzdelem zajlott, ahol
Camilla szabálytalankodott, ami miatt
kétszer meg is intették, így Réka automatikusan győzni tudott. A legjobb
négy közé jutásért egy norvég lány állt
vele szemben, aki legyőzte őt. Kerekes
Réka a legjobb nyolcban fejezte be a
küzdelmét élete első felnőtt kontinensviadalán.
Móczó Milán viszont a döntőig
menetelt. Az előcsatározások során
maga mögé utasított román, lengyel,
litván, grúz ellenfeleket, valamint ötödik küzdelmében is grúz előtt állta a
sarat. A döntőben a nagynevű Lasha
Ozbetelashvili megverni nem tudta,
csak minimális fölényt mutatva hozta
a mérkőzését. Ezzel Milán ezüstérmes
lett. „18 évesen a felnőtt férfiak világában, ilyen bemutatkozással emlékeim
szerint nem rendelkezik senki…” - ezzel a mondattal gratulált a litván szervezet vezetője a jászberényi versenyzőnek. Milán végül a világszervezet és az
európai szakvezetők elismerése mellett,
a „Best Spirit” vagyis a legharcosabb
versenyző díját is elhozta.
– Jól lehetett látni azokat a pillanatokat, amikor megtörtént az ébredés.
Vagyis a 18 éves, pár hete még junior
Milánt alábecsülték a tatamin a felnőtt
bajnokok. Félelmetes volt látnom közelről, a 28-30 éves férfiak arcán a pánikot
és a biztos vereség tudatát. Óriási teljesítmény ez Milán számára – mondta
Agócs Tibor hazaérkezésük után.

Az elmúlt hétvégén ezúttal pénteken
este játszotta soron következő bajnoki mérkőzését Jászberény kosárlabdacsapata, mégpedig Pécsett. A vendéglátók utóbbi eredményeit figyelembe
véve egy szoros eredményre számítottunk Baranyában. Sajnos nem lett az.

Átalakul a JFC

Mátyás, Ilkovics Miklós, Szanku Kristóf,
Balogh Milán, Király Olivér és Győrfi
Benedek folytatja máshol pályafutását.
Mint dr. Gottdiener Lajos, a klub elnöke
elmondta, aki távozni szeretett volna, azt
nem tartóztatták, mivel csak olyan játékosokkal tudnak együtt dolgozni, akik
Jászberényben akarnak játszani, s mindent meg is tesznek a csapat eredményességéért. Hozzátette, a nyáron felvázolt
koncepció, a fiatalítás – ha a szűkösebb
anyagi lehetőségek miatt némileg kényszerűségből is – felgyorsul, jelentős vérátömlesztésen esik tehát át a JFC.
A január 8-án megkezdett felkészülés
során tíz edzőmeccset vívnak meg, melyeken több olyan fiatal is bizonyíthat,
akik az utánpótlásból léphetnek feljebb,
illetve olyanok is, akik Jászberényből indultak, s az utóbbi időszakban máshol

A téli holtszezont – az ősszel két tavaszról előrehozott fordulót is letudva – a
hatodik helyen tölti a Jászberényi FC a
labdarúgó NB III Keleti csoportjában.
A felkészülést alaposan átalakult kerettel kezdték meg Német Gyula irányításával, miután nem kevesebb, mint tíz
játékos távozott, akik helyére jobbára
jászsági kötődésű fiatalok kerülhetnek.
Szőrös Zoltán
A rutinos futballisták közül a csapatkapitány Sándor István és a középső védő,
Lakatos Béla intett búcsút, rajtuk kívül a
kapus Menczeles Iván, a mezőnyjátékosok sorából pedig Lakatos Gergő, Gresó

száros Zsófiának és Faragó Fanninak is,
ám amikor már 18-12 állt az eredményjelzőn, erősen tarthattunk tőle, hogy
innen már aligha sikerül visszajönni a
meccsbe. Sajnos ez így is történt, sőt a
hajrára ismét jelentőssé vált a két gárda
közötti különbség (25-15).
Makai Péter (Jászberény): „A pontszerzéshez hosszabban kitolt koncentrációra lett volna szükség. Amíg bírtuk
fejben, partiban voltunk. A második
játszmában fegyelmezetten védekeztünk
és nyitottunk, és a támadás-befejezéseink is jól mentek és a harmadik szettben
is toporogtunk a Békéscsaba közelében.
Kár az első és a negyedik játszmáért.
A jövő heti meccsek közül számomra
fontosabb az MTK elleni – itthon mindenképp győzni szeretnénk. Sajnálatos,
hogy egy nappal előtte játsszuk majd
a Nyíregyháza elleni kupavisszavágót,
amelyen így valószínűleg pihentetem
majd az alapembereimet.”
A Magyar Kupa elődöntőjének január 30-i, nyíregyházi visszavágója után
másnap, pénteken 19 órától már hazai
környezetben játszanak majd az MTK
Budapest ellen alsóházi rangadót Tóth
Eszterék.

ács
Hátrányból indultunk, hiszen Philipp Miller sérülés miatt nem lépett pályára. A mérkőzés eleje sem egészen úgy alakult ahogy szerettük
volna. Mintegy két
perc elteltével a hazaiak kezdték meg
a pontgyűjtést és ez
így ment egészen 5
percig. Ekkor 10-0
után, Pantelics törte meg a berényi kosárcsendet egy duplával. Aztán Nelson
is rátett egy lapáttal
és gyorsan szerzett
7 pontot, így máris
csak három (14-11)
volt közte, de a negyed végére is csak kettővel nőtt (20-15) a különbség. A 2. etap
forgatókönyve csak annyiban különbözött az előzőtől, hogy most 9 pontot
rámoltak be a pécsiek az elején. Félidőre Brbaklics beszórt egy triplát, ám ezzel
együtt is a félidei 49-29-es eredmény azt
jelentette, hogy tulajdonképpen eldőlt a
mérkőzés sorsa.
A második félidő eleje a Berényé volt,

le is dolgoztak a fiúk négy pontot, de aztán fordult a kocka és ismét a hazaiak domináltak. A 3. negyed végére már 25 volt
(68-43) a differencia a két csapat között.
A záró etap elején Pantelics kipontozódott, továbbá szinte csak Alekszandrov
és a lendületesen játszó Brbaklics dobott
kosarat. A pécsieknél sorra érkeztek a fiatalok, de így is kereken 30 ponttal kön�nyedén, megérdemelten győzték le a
berényi legénységet.
Pécsi VSK-VEOLIA - Jászberényi
KSE 89-59

A JKSE riválisa, a Szeged szoros hazai
meccsen nagy csatában szenvedett vereséget az 5. helyezett Albától, így továbbra
is két győzelmi előnnyel érkezik szombaton Jászberénybe. A 18 órakor kezdődő
találkozón mindenképpen nyerni kellene
a Miljan Csurovics által vezetett berényi
legénységnek a Tisza-parti gárda ellen,
hogy át tudják majd nekik adni később a
sereghajtó szerepet a táblázaton.
szerepeltek. Többek között Papp Patrik,
Borics Levente és Tajti Bálint is lehetőséget
kapott szombaton, a Dabas otthonában
játszott mérkőzésen, melyen a JFC szerezte meg a vezetést Balogh Bálint révén.
A hazai egyenlítés után döntetlen lett az
első félidő, a szünetben aztán teljes „sorcsere” következett jászberényi oldalon,
míg a dabasiaknál több rutinos játékos
ekkor lépett pályára. A tapasztalatbeli különbség két dabasi gólban mutatkozott
meg, így 3-1 lett a végeredmény. Erős
ellenféllel szemben mérhette le a szakvezetés, hogy jelenleg mire képes a megújulóban lévő keret. A „teszt-üzemmód” két
hazai előkészületi találkozóval folytatódik: január 29-én, szerdán – lapzártánk
után – a Tiszafüredet fogadták Ludasiék,
míg február 1-jén, szombaton 13 órától
a Sajóbábony látogat majd Jászberénybe.

