Készítik az akciótervet

Mi tenni, dolgozni, építeni szeretnénk!

A kóbor kutyák okozta problémák
mihamarabbi megoldására gyűlt össze a
városvezetés és az érintett szakemberek.
Cikk a 3. oldalon

A néhány hete hivatalába lépett Baloghné dr. Seres
Krisztina jegyző asszonyt kértük bemutatkozásra,
kérdeztük eddigi tapasztalatairól.
Interjú a 3. oldalon
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Lakodalmas hozzávalók
A térség esküvői szolgáltatói széles
kínálattal, a legújabb trendekkel
várták a házasulandó párokat.
Írás a 6. oldalon

Újság
Jászberény város lapja

Stratégiai párbeszéd a vállalkozókkal

A költségvetéssel kapcsolatban újabb
informális képviselő testületi ülést
hívott össze Budai Lóránt polgármester január 29-én, szerdán délután
a Városházán.

Az önkormányzati feladatellátás fontos pénzügyi forrását képezik azok a
bevételek, melyek a helyi adókból, az
átengedett központi adókból és az
egyéb kötelezettségekből származnak. Jászberény képviselő-testülete
január 22-én elfogadta a 2019. évi
helyi adókról és az adóellenőrzések
tapasztalatairól szóló beszámolót.
Az irodavezetői tájékoztató összefoglalta a városunkban fizetendő adók,
járulékok és díjak szabályait, a 2019.
évben elért közhatalmi bevételeket és
az adóhatóság által végzett ellenőrzési, behajtási munka eredményeit.

kárpáti
Budai Lóránt polgármester az üdvözléseket követően arra hívta fel a
jelenlévők figyelmét, hogy a város érdekében, ahogy az előző napon a vállalkozók is kérték, a közösségi médiában
folytatott kampányharcot be kell fejezni. Az eredeti témára rátérve a költségvetés főbb számainak ismertetésével
folytatta a polgármester. Elmondta,
hogy idén 9,8 milliárd forintos büdzsével lehet számolni. A szolidaritási hozzájárulás 184 millió forintot jelent. 502
millió támogatáskieséssel számolhat az
önkormányzat ebben az évben. A helyi
iparűzési adó kapcsán körülbelül 600
millió forintos csökkenéssel kell számolni. Helyi adók terén nem terveznek változtatást. A kötelező feladatok
finanszírozásának terén szintén nem
kívánnak változtatni. A város további
működéséhez, a fejlesztések befejezéséhez mintegy 811 millió forint külső
forrásbevonásra van szükség, amit hitelből kívánnak fedezni. A települési
támogatások előirányzata 100 millió
forinttal bővül az idén, amit az idősek
gyógyszertámogatására lehet fordítani.
A várhatóan legtöbb vitára okot adó tétel a nem kötelező feladatok finanszírozása, amelyre idén 490 millió forintot
építettek be a költségvetés-tervezetbe.
folytatás a 2. oldalon 

Helyi vállalkozók, a városvezetés és
bizottsági elnökök részvételével tartott a költségvetéssel kapcsolatban
egyeztető fórumot Budai Lóránt polgármester január 28-án, kedden délután a Városháza dísztermében.
Kárpáti Márta
A tanácskozásra nyolc jászberényi
vállalkozás cégvezetője fogadta el a
kissé megkésve érkezett meghívást. A
köszöntést követően Budai Lóránt felvázolta a készülő költségvetés irányelveit. Előre vetette, Jászberény városvezetésének fontos, hogy a költségvetés főbb
tényezőit a település gazdasági szereplőivel egyeztetve alkossák meg. Ismertette, hogy az idei évben a tavalyihoz
képest 636 millió forinttal kevesebb
pénzből, – 9,8 milliárd forintból – tud-

nak gazdálkodni. Az állami normatívák
az idén 1,2 milliárd forintot tesznek ki.
Sarkalatos pontja az idei költségvetésnek az Electrolux távozásából származó
bevételkiesés, amely a beszállítói kör
adókiesésével együtt 600 millió forintot
jelent. Ennek kompenzálására történtek már tárgyalások a vállalkozókkal.
A kötelező feladatok finanszírozásának
terén nem kívánnak csökkentést végrehajtani. A nem kötelező feladatok támogatására viszont a tavalyi 658 millió
forinthoz képest idén csak 490 millió
forintot tudnak szánni. Ez mintegy
negyven százalék csökkentést jelent,
amit féléves bontásban kívánnak majd
utalni a kedvezményezettek részére.
Mindez az újabb hitel pozitív megítélésének függvényében lehetséges majd.
A fejlesztések befejezéséhez 1,5 milliárd
forint szükséges. Ennek kevesebb mint

a felét, 680 millió forintot kapott a város az államtól a hitelkérelemre válaszul.
Egyelőre ezt az összeget a felcímkézés
szerint három oktatási intézmény fejlesztésére lehet csak fordítani. A költségvetés egészét 811 millió hitelkérelem
elnyerésével tervezte meg a városvezetés.
A szót Balogh Béla alpolgármester
vette át a folytatásban. Kiemelte, hogy
véleménye szerint az utóbbi harminc
évben még soha nem volt ilyen nehéz
helyzetben a város, amikor a megkezdett beruházások jelentős forráshiánya mellé még nagy összegű iparűzési
adóbevétel kieséssel is számolni kell. A
költségvetés összeállításánál már 2021ig előretekintett a városvezetés, mivel
az Electrolux és beszállítóinak adókiesése még akkor is mintegy 400 milliós
hiánnyal jelentkezik majd.
folytatás a 2. oldalon 

Küzdelem az építésügyért A múlt megismerésének
létfontosságú szerepe

Két olyan jogszabály is változott, melyek folytán az építéshatósági feladatok végzése átkerül az önkormányzattól a kormányhivatalhoz. A döntés
körülményeiről és Jászberényre vonatkozó következményeiről Budai
Lóránt polgármester adott tájékoztatást lapunknak.
Azt ígérték számunkra a kormányhivatalnál, hogy ezt a feladatkört egy
szolnoki főosztály alá helyezve kívánják
megvalósítani, amelynek különböző
településeken – Karcagon, Mezőtúron,
Jászberényben – működnének majd kirendeltségei.
A munkakörben tevékenykedő szakértők a kormányhivatal állományába
kerülnének, tehát kormánytisztviselőként működnének tovább, mely pozíció
más feltételekkel operál, mint a köztisztviselői státusz. Egy nap állt rendelkezésre a döntéshozásra és az öt kolléga közül
egy kívánt élni a munkahely-változtatás
lehetőségével. Ennek értelmében arról
értesítettek, hogy a telephelyet valószínűleg Jászapátira helyeznék át, mivel ott
mind a két, ezt a feladatkört végző kolléga vállalta a kormánytisztviselői pozícióval járó követelményeket.

2019. évben
jobban teljesítettek
Jászberény adózói

Egy korábbi informális testületi
ülésen a képviselőkkel közösen úgy véltük, presztízsileg igen komoly gondokat
okozna ez a változtatás, és a nagy építtetők, vállalkozók helyzetét is megnehezítené. Egyértelműen kinyilvánítottuk,
hogy ennek a munkavégzésnek Jászberényben van a helye. Fölhívtam az ügyben Pócs János országgyűlési képviselő
urat, aki ígéretet tett, mindent meg fog
tenni annak érdekében, hogy Jászberényben maradhasson az építésügy.
A pontos információk miatt hétfőn felkerestük dr. Berkó Attila kormánymegbízott urat a megyeházán,
aki mindentől függetlenül nem tudta
garantálni, hogy Jászberényben marad
a feladatkör. A mai politikai viszonyok
között nem túl ideális, ha ezt a hatáskört
is elvonják Jászberénytől. Mi azt mondtuk a legelején is, amikor hivatalba léptünk, hogy minden szakemberre szükség van itt Jászberényben. Remélem,
hogy a jövőben sikerül elérnünk azt a
képviselő úrral, vagy akár az ő segítsége
nélkül, hogy az építésügy Jászberényben
maradhasson, hiszen ez a jászberényi
vállalkozók és mindenki más érdeke. Bízom benne, záros határidőn belül pont
kerül ennek a végére.

Faragó Annamária, jászsági származású
író, filmrendező hiánypótló témában
hívott össze előadói délutánt A háború
után… címmel, ahol a munkásmozgalom mártírjainak utódai vallottak
szüleik emberfeletti küzdelmeiről,
szenvedéseikről, és a fel nem dolgozott
traumák továbbörökítéséről.
Gergely Csilla
A II. világháború utáni időszak számos sebet okozott a legtöbb család életében. A Gulágra hurcoltak legtöbbje haza
sem érkezett a jéghideg Szibériából, s aki
hazatért, az sem beszélhetett a megélt
fájdalmakról, ami hatással volt gyermekeikre is. Faragó Annamária ezekről a
fel nem dolgozott traumákról készülő
új filmjének előkészítéseként hívta össze
az előadói délutánt január 30-án, talán
nem véletlenül a Jászberényi Campus
Apponyi dísztermében. Meghívott vendégei könnyeikkel küszködve beszéltek
szüleik vívódásairól, és a csendes gyötrődéseikről, amikről nem, vagy csak életük
alkonyán beszélhettek.

Megnyitóbeszédében Pócs János országgyűlési képviselő elmondta, hogy
97 éves édesapja is csak az utóbbi években beszélt a szovjet munkatáborban
töltött időszakról: „mert bármikor vis�szajöhetnek azok az idők”. Ezért is fontos beszélni róla, ami segít a szenvedések
feldolgozásában. „Ma együtt vagyunk
és közösen emlékezünk. Megoszthatjuk
egymással apáink, nagyapáink életutunkat meghatározó örökségét.
folytatás a 7. oldalon 

Jászberényben a közhatalmi bevételek közül a helyi iparűzési adóból
származik a legmagasabb adóbevétel,
melynek az összes bevételhez viszonyított aránya 80% fölötti.
Jászberény Városi Önkormányzatának a helyi iparűzési adóból 2019.
évben 2 858 millió forint bevétele keletkezett, ami 168 millió forinttal több,
mint a költségvetésben tervezett összeg
volt és 258 millió forinttal haladja meg
a 2018. évi adóbevétel összegét. A helyi iparűzési adóbevétel alakulásában
kiemelkedett a decemberi feltöltés
(adóelőleg kiegészítés), mely a helyi
vállalkozások 2019-es gazdasági évének
eredményes zárását jelzi előre. Az átlagos 200 millió forintos adófeltöltéssel
szemben 382 millió forint adóelőleg
kiegészítésre került sor.
A megfizetett adóelőleg és a végleges
adó vonatkozásában a tényleges elszámolásra majd 2020. május 31. bevallási
határidőig kerül sor, amikor is valós képet kap önkormányzatunk arról, hogy
az adózóknak mennyi adót kellett 2019.
évre fizetni, mennyi az az összeg, ami túlfizetésként visszajár részükre, vagy fizetendő adóként még elő kell írni a számlájukon és utólag meg kell fizetniük.
Az adóbevételek nagysága szerint
a vagyoni típusú adók közül az építményadó a második legnagyobb pénzügyi forrás, amelyből 348 millió forint
bevétel keletkezett. A vállalkozások az
összes építményadó bevételnek 91%át, míg a magánszemély lakosok a 9%át fizették meg. A vagyoni típusú adók
közé tartozik még a telekadó, amelyből
származó 70 millió forint bevétel a hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően 5
millió forinttal haladja meg a 2018. évi
telekadó bevétel összegét.
A harmadik helyen a gépjárműadó
bevétel áll, mely egy átengedett központi adó és a bevétel 40%-a illeti meg
az önkormányzatot. Figyelemre méltó, hogy az előző évhez képest 2019.
évben 1 000 darabbal több gépjármű
szerepelt a jászberényi adózók nevén. A
gépjárműadóból 147 millió Ft (összbevétel 40%-a) bevétele keletkezett önkormányzatunknak. Az előírt gépjárműadó
54%-át jogi személyeknek, 46%-át magánszemélyeknek kellett megfizetni.
folytatás a 2. oldalon 
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Önkormányzat
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 folytatás az 1. oldalról
Ez azt jelenti, hogy a város civil,
sport és kulturális szervezetei átlag
negyven százalékkal kevesebb támogatásra számíthatnak. A hitelfelvételtől
függően az első félében az év első felére való támogatási összeggel tudják
finanszírozni a szervezeteket. A tervezet
a 811 milliós hitel pozitív elbírálásán
alapszik – emelte ki a polgármester.
A Fidesz részéről elsőként Tamás
Zoltán frakcióvezető reagált. Kifejtette, hogy az önkormányzatban elfoglalt
helyek arányában érzi igazságosnak a
médiamegjelenést. Elmondta, a közösségi médiában megjelentek miatt
nem tiszte és nincs oka elnézést kérni. A költségvetés-tervezetet előző nap
kapta kézhez a frakció, így érdemben
még nem volt alkalmuk foglalkozni
vele. Az előző napi vállalkozói fórumra visszautalva felidézett néhány ott
elhangzott felvetést: „nem szabad a
város rossz hírét kelteni, túl borúlátó
a városvezetés, a költségeket racionali-

zálni kell, nem kell leírni a vállalkozókat, mert elég ügyesek a hiány pótlását
megoldani”. Kritikaként fogalmazta
meg azt is, hogy a 680 millió forintos
hitel megcímkézésének törlése végett
még nem keresték fel az országgyűlési képviselőt, nem kértek időpontot
a pénzügyminisztertől. Hozzátette,
a költségvetéshez módosítást fognak
benyújtani, de az idő rövidsége miatt
még nem tudták elkészíteni.
Válaszában Budai Lóránt kifejtette,
az egyéni vélemények közlése helyett a
megoldásra kellene koncentrálni. Balogh Béla alpolgármester hozzátette,
arra kéri az ellenzéket, hogy a módosító határozat benyújtását csütörtök délig tegye meg, hogy az a költségvetésbe
bedolgozható legyen. A továbbiakban
a támogatások elvonásáról konkrét
kérdések is elhangoztak a vitáktól nem
mentes ülés során. A megbeszélésen végül abban mindenki egyetértett, hogy
közös érdek egy elfogadható költségvetést határidőre megalkotni.

Látogatási tilalom
Az influenzás megbetegedések halmozódása miatt a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház valamennyi osztályán, és a Szent Ferenc Egyesített Szociális
Intézmény Idősek Otthonában látogatási tilalmat rendeltek el.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint az év 4. hetében
országosan megkezdődött az influenzajárvány. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket nyolc területen diagnosztizáltak: a fővárosban, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, valamint Vas megyében.

2019. évben
jobban teljesítettek
Jászberény adózói
 folytatás az 1. oldalról
A Jászberényben fizetendő helyi
adók közé tartozik még a magánszemély
kommunális adója és az idegenforgalmi adó. A magánszemély kommunális
adójában a bevallott 10 491 lakásból 2
083 lakás tulajdonosának kellett adót
fizetni, mert 100 m2-t feletti volt a lakás hasznos alapterülete. Az általuk befizetett adó összege megközelítette a 15
millió forintot. Az idegenforgalmi adót
a vendégeknek a Jászberényben eltöltött
vendégéjszakák alapján kellett fizetni,
ami 6 millió forint bevételt jelentett önkormányzatunk számára.

Az önkormányzatot megillető
közhatalmi bevételek együttes összege
2019. évben 273 millió forinttal nőtt
a 2018. évhez viszonyítva és 181 millió forinttal lett több, mint a költségvetésben tervezett összeg. A bevételek
alakulására alapvetően hatással volt
Jászberény város gazdasági ereje, a helyben működő vállalkozások eredményes
működése és a lakosság fizetőképességének növekedése, amelynek eredményeképpen 2019. évre a közhatalmi bevételek elérték a 3 460 millió forintot
a várt 3 279 millió forinttal szemben.
Az adóbevételek növekedése ellenére a 2020. évi költségvetés tervezését
az óvatosság fogja jellemezni. Az eddigi ismereteink szerint az adóbevételek
közül a legnagyobb bevételi forrást jelentő helyi iparűzési adóban közel 600
millió forinttal lesz kevesebb a bevétel,
míg a többi adóban kismértékű növekedéssel számolhatunk.
Bódisné Görbe Krisztina
Adóigazgatási Iroda vezetője

Meghívó

Stratégiai párbeszéd
a vállalkozókkal

 folytatás az 1. oldalról
Ennek értelmében a két év alatt
durván egymilliárd forinttal kell a költségvetést konszolidálni. A költségvetés
összeállításában próbáltak az értékőrzésre törekedni, a fűnyíró elvet kerülni
és egyenként megvizsgálva az egyes területeket minden eddigi kedvezményezettnek támogatást juttatni. Az azonban várható, hogy az összeggel nem
mindenki lesz elégedett. A tervezettnél
magasabb adóbevétel beérkezésével –
amit már beemeltek a költségvetésbe
– és egy nagyságrendileg 800 millió
forintos hitellel mind a megkezdett
beruházások befejezhetők, mind a városi szervezeti, civil élet működtethető.
Várhatóan a 2021-es esztendő még nehéz év lesz, de már emelkedő gazdasági tendenciát fog mutatni. A mostani
sokkszerű változtatás nem jó sem a városvezetésnek, sem azoknak, ahol majd
megjelenik mindez, ezért a jövőben a
fenntartható és kiszámítható gazdálkodásra kívánnak törekedni.
A legfontosabb, hogy ezt az évet
a kiadásokat a bevételekhez igazítva
megoldjuk – vette át a szót dr. Gedei
József alpolgármester. A továbbiakban
a kérdés, hogy milyen pályára állítható Jászberény gazdasága, melyek azok
a stratégiák, fejlesztési elképzelések,
amelyek ezt a kitettséget megoldják?
Hogyan kerülhető el egy hasonló helyzet a jövőben? Az önkormányzat és a
vállalkozók ebben a kérdéskörben is
egymásra vannak utalva. Ehhez szükséges a mostani párbeszéd.
A következőkben a jelenlévő vállalkozók tették hozzá gondolataikat az
elhangzottakhoz. Kasza Lajos, a JászPlasztik Kft. ügyvezetője pozitívan
értékelte a diskurzus ötletét, ugyanakkor a közösségi médiában folytatott
politikai harcot elítélte, mert az onnan
közvetített pánikkeltő hangulat kihat a
város gazdasági életére is. Nem szabad
megijeszteni sem a városlakókat, sem
a vállalkozókat. Ehelyett átvilágítással, okos tervezéssel, párbeszéddel kell
megoldani a kialakult helyzetet.
Dr. Rédei István, a Coop-Star Zrt.
elnök-vezérigazgatója a párbeszéd szükségességét hangsúlyozta. Elsősorban

Ezúton értesítjük a barátokat, ismerősöket
és akik szerették, hogy

Tisztelt Lakosság!

KISBÓDI ZOLTÁN

2020. február 12-én (szerdán) 15 órára
képviselő-testületi ülésre hívom Önöket.

(1938-2020)
2020. január 27-én életének 82. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunkat a Fehértói temetőben
kísértük utolsó útjára február 5-én 11 órakor.
Egyúttal megköszönjük mindazoknak akik a szertartáson részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Az ülés helye: Városháza nagyterme
A fő napirendi pont: Jászberény idei évi költségvetése.
Tisztelettel várom Önöket! Jöjjenek el minél többen!
Budai Lóránt polgármester

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

SZABÓ SÁNDORNÉ

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

2020. február 6.

szül: Kovács Ilona
élt 77 évet
temetésén megjelentek,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet
mindazoknak,
akik odaadó ápolással
segítették betegségében.

Köszönjük a IUSTA Temetkezési
Szolgáltató munkáját.
Szerető családja

Emlékezés
Csikós Sándor
(1970-2010)

halálának 10. évfordulóján.

az Electrolux beszállítóival kellene intenzív kommunikációt folytatni, mert
akkor lehet pontosabb adatokat kapni
a jövő gazdasági helyzetéről, a várható
adóbevételekről. A tervezésnél többféle
megoldási alternatívát érdemes felállítani – tanácsolta az igazgató úr. Hasonló partneri viszonyt kell kialakítani
a város közösségének egyéb szereplőivel
is, a civil szervezetekkel, akik esetleg
átvállalhatnak különböző feladatokat a
várostól. Az mindenesetre biztos, hogy
valamennyi szereplőnek többletmunkája lesz a következő időszakban. A cégek
részéről digitalizációt, automatizálást

kíván a rendszer, ami szintén befektetés
és munkaigényes, de megtérülő stratégia. Az új betelepülni kívánó befektetők
támogatása helyett érdemesebb a már
itt prosperáló cégeket segíteni, hiszen a
globális gazdasági folyamatok gyorsan
változnak és valójában kevés beleszólásunk van – fejtette ki dr. Rédei István.
Molnár László, a Molnár és Társa
Kft. tulajdonosának véleménye szerint
nem szükséges a beszállítók adókiesésével
számolni, hiszen a cégek gőzerővel dolgoznak azon, hogy saját érdekük szerint
ne legyen hiányuk az Electrolux távozása
miatt. A jászok nyakas, kemény emberek,
akik szinte a semmiből építették fel vállalkozásaikat, így egy ilyen változás nem
jelenthet számukra akadályt. A jászsági
településeknek be kellene szállni a régió
fővárosának támogatásába, ugyanis a
kórház, a sportlétesítmények, az állatkert
és számos egyéb szolgáltatás itt elérhető,
de csak egyedül Jászberény a fenntartó,
holott a felhasználó valamennyi jászsági
település lakosa.

Emlékezzünk

CSÍK ISTVÁN
JÁNOS
halálának 2. évfordulójára
„Pihen a szív,
mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely
értünk dolgozott.
Itt hagytál minden
álmot, vágyat,
nem mesélsz már
az unokáknak,
Csak a bánat és a könny
maradt utánad.”
Szerető feleséged és
családod.

„Múlhatnak az évek, kik szívből
szeretnek nem felednek Téged.”

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel
emlékezünk.

Ezúton mondunk köszönetet
mindenkinek, aki

Horti József
Szeretteid
és fiad
Bence

(1946 - 2020)
temetésén részt vett,
sírjára virágot hozott és
fájdalmunkban osztozott.
Gyászoló család

Interjú / Fórum

2020. február 6.

Bő két hete foglalta el hivatalát Jászberény új jegyzője, Baloghné dr. Seres Krisztina. Ebben a rövid időben
szinte lélegzetvételnyi ideje sem volt,
hiszen amellett, hogy ismerkedik a
kollégákkal, az irodákkal, gőzerővel készül a költségvetés és még a
kormányhivatal is kihívások elé állította. A csütörtöki ebédszünetben
ezekről a dolgokról is szót ejtettünk
bemutatkozó interjúnk alkalmával.
Kárpáti Márta
Az önéletrajzát szemlélve feltűnik
a sokféle végzettség. A felsoroláson
túl mesélne a tanulmányairól kicsit
bővebben?
Érettségi után az Államigazgatási
Főiskola igazgatásszervező szakán végeztem. Ezt követően az Oktatási Minisztériumban helyezkedtem el, ahol csaknem
tíz évet dolgoztam. Eközben másoddiplomás képzésen végzetem az ELTE-n a
jogi egyetemet. Közben megszületett az
első gyermekem is. 2010-ben hívtak át
az Országgyűlés Hivatalába, ahol egyre
inkább éreztem a szakirány szükségét,
ezért beiratkoztam kodifikátor szakjogász
képzésre. Itt megszereztem a szabályozási
szakjogászi szakképzettséget. Munkámból fakadóan közel került hozzám a választójog, különösen érdekelt a téma, így
felvételiztem a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemre választási szaktanácsadói képzésre. Eddig ez az utolsó végzettségem,
amelyet tavaly nyáron szereztem meg.
Emellett nyelveket is próbáltam tanulni;
angolul beszélek és használom, németből
érettségim van, de arra az utóbbi időben
kevesebbszer volt szükség. Fontosnak tartom azonban megemlíteni, hogy lehet az
embernek bármilyen szintű és bármen�nyi végzettsége, ha nem áll mögötte egy
támogató szakmai közösség - mint ahogyan ezt itt az önkormányzatnál az elejétől fogva érzem -, egymagában a munkájában semmire sem megy.
Ez a sok iskola széles körű ismeretekre vall, de azért biztosan van favorit.
Melyik terület áll legközelebb a szívéhez?
Bár csaknem húsz évig jogalkotási
szakemberként dolgoztam, azt monda-

Mi tenni, dolgozni, építeni szeretnénk!
nám, hogy a választójog, bár ezt most
már a tavalyi több szavazás után kicsit
problémás emlegetni itt helyben. Számomra a korábbi munkámban választójogi szempontból a 2018-19-es elég
kemény év volt, de mindemellett ez
egy nagyon érdekes, izgalmas terület,
én igazán kedvelem.
Érintőlegesen említette a gyermeke születését. Elárulna még valamit a
családról?
A lányom tizenegy éves, a fiam pedig
most lesz hét. A férjem jászkiséri származású és nekem is van nagyszülői ágon jász
felmenőm. Jelenleg Budapest közelében
élünk egy kis településen, a férjemet egyelőre a fővároshoz köti a munkája.
A két kisgyermek és a munka között
feltételezem, hogy nem egyszerű tartani
az egyensúlyt, megszervezni az életet.
Ez így van, de a férjem rengeteget
segít, ha kell, mindig ott áll mögöttem
hátországként. A napunk úgy kezdődik,
hogy ő hajnalban elindul dolgozni Budapestre, tehát én viszem a gyerekeket iskolába, aztán mintegy negyven perc az út,
mire ideérek Jászberénybe. 8-kor indul a
munka. Este már változó a hazaérkezésem
időpontja, az utóbbi időben inkább este
volt, mint délután. Persze szeretnék velük
többet együtt lenni, talán a költségvetés
elfogadása után majd konszolidálódik a
helyzet. Egyelőre az ebédet is legtöbbször
dobozból eszem a laptopom mellett. Remélem, ez nem lesz mindig így, annál is
inkább, mert már edzőtermet is néztem
magamnak a városban, ahová szeretnék
eljárni. Amikor rendszeresen mozgok, a
munka és a gondolkodás is jobban megy.
Kétségtelen, hogy ezek a hetek legfőképp a költségvetés megalkotásáról
szólnak, de az új munkahely elfoglalása, az ismerkedés szintjei is feladatok
elé állítják. Hogy sikerült az ügyek
átvétele? Együttműködő partnerekre
talál a kollégákban?
Igyekszem mindenkivel felvenni a
kapcsolatot munka- és emberi oldalról is,
az első hetekben ebben nagy segítségemre volt mind az aljegyző asszony, mind

az irodavezetők. Elkezdtem az irodákat
végigjárni, belelátni abba, ki, hol, mit
csinál, mi a pontos feladata. Közben feltérképezem a problémákat, megpróbálok
megoldásokat találni. Még nem jutottam
el mindenhová, jövő héten folytatom
az ilyen típusú bejárást. A beilleszkedés
kapcsán elmondhatom, hogy tisztában
vagyok vele, többszörösen hátrányos
helyzetből kell indulnom vezetőként: nő
vagyok, nem voltam még jegyző, nem lakom a városban és nem titkoltan részben
politikai vonalon is dolgoztam korábban. Ehhez képest nagyon örülök annak,
hogy úgy érzem, gyorsan elfogadtak itt az
emberek. Érzem az összhang meglétét,
biztos vagyok benne, jól fogunk együtt
dolgozni a jövőben valamennyi kollégával. Én a magam részéről megpróbálok
ebbe a munkába és a vele járó emberi
kapcsolatokba minél többet beletenni és
minden téren segíteni.
A kormányhivatal az építésügy áthelyezésével máris kihívás elé állította.
Hogyan birkózik meg a feladattal?
Megpróbáltam minden követ megmozgatni a kollégákért, azért, aki el akar
menni, és azokért is, akik továbbra is itt
szeretnének maradni. Egy nagyon speciális helyzet alakult ki, amelyben mindenki

Készítik az akciótervet

Január utolsó napján a Polgármesteri
Hivatal 31-es tárgyalójában gyűltek
össze az érintettek a kóbor ebekkel kapcsolatos problémák megvitatására.
gergely
A megbeszélést Baloghné dr. Seres
Krisztina jegyző asszony hívta össze a
városvezetéssel, a feladat megoldásában
résztvevő szakemberekkel, hogy közös
gondolkodás mentén megoldás szülessen
a kóbor ebek okozta bosszúságok leredukálására, megszüntetésére. Az évek óta
fennálló probléma folyamatosan nehéz
feladatok elé állítja a területen dolgozó
szakembereket.
Budai Lóránt polgármester is alátámasztotta mindezt, aki évekkel ezelőtt
a Neszűri Munkacsoport tagjaként tevőlegesen is részt vett a kóbor ebek befogásában. Reményét fejezte ki, hogy
együttgondolkodással megoldást találnak
a problémára. Dr. Gedei József alpolgármester hangsúlyozta, hogy minden kóbor
állat mögött van egy gazda, aki sok esetben igen felelőtlen, mert nem megfelelően
gondoskodik az állatáról.
Dobrán Gyula közbiztonsági tanácsnok véleménye szerint a Neszűr összes
kóbor kutyáját be kellene fogni, chippel
ellátni, és csak úgy kiadni, ha felelősséget
vállal érte a gazdája. A gyepmester, Christian Buchenau elmondta, hogy amióta ő
látja el ezt a feladatot, mindössze három
kutya esetében volt szükség altatásra, s
azok is sérültek voltak, vagy a gazdája szá-
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mára is kezelhetetlen. A gyepmesteri telepen átlagban három hónapot tartózkodik
egy kutya, de van, ami néhány napon
belül gazdára talál. Horgosi Zsolt, a J.V.V.
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója hozzátette,
hogy az előírás szerint 14 napig kell karanténban tartaniuk a befogott kutyákat.
A cégnek együttműködési megállapodása
van a telep üzemeltetőjével, a telep feladatait ellátó alapítvánnyal, amely a kutyát addig befogadja, amíg gazdára talál.
A városüzemeltető a megállapodáson túl
kennelek bővítésével támogatja az alapítványt. A neszűri kutyaproblémák megoldását több befogó csapda kihelyezésében
látja, valamint altatólövedék beadására
alkalmas légfegyver beszerzésével. A fegyver használati engedélyének kiadásával
kapcsolatban azonban egyenlőre falakba
ütköztek, de folyamatosan keresik a megoldást. Véleménye szerint bírságot szabhatnának ki azon felelőtlen gazdák részére,
akik hagyják csellengeni kutyájukat, majd
a gyepmesteri telepre való beszállítás után
jelentkeznek értük. Ez a bírság fedezhetné
a gyepmester felesleges kiszállását, és bekerülhetne egy alapba, ami aztán ennek a
területnek a fejlesztését, a működését szolgálhatja hosszabb távon.
Szűcsné Mihályi Ágnes, az Államigazgatási Iroda vezetője hangsúlyozta, hogy
a január elsejével megváltozott jogi szabályozás a jegyzőtől ezt a hatáskört elvette
volna, de egy kormányrendelet hatálytalanítása miatt ellentmondásba ütköztek.
Most úgy tűnik, hogy március elejétől
ismét visszaáll a régi rend.

számára nagyrészt az én feladatom megtalálni most az optimális megoldást.
Az előző témánál már szóba került
a politikai háttér. Többen támadták
emiatt a városban. Hogy kezeli ezeket
a személyét ért vádakat?
Ebben az a furcsa, hogy a „politikai
múlt” miatt támadnak, bár soha nem
voltam semmilyen pártbeli vagy politikai
pozícióra még csak jelölve sem, nem voltam soha semmilyen politikai pozíció birtokosa, és pártban sem viseltem semmiféle
tisztséget. Nem értem, hogy a politikust és
a szakembert miért nem tudják egyesek
elhatárolni. Én szakértőként dolgoztam az
elmúlt húsz évben többféle formáció mellett, köztisztviselőként. A minisztériumban tevékenykedtem MSZP-s, fideszes,
SZDSZ-es kollégák mellett is. Jogalkotási
feladatokat láttam el, ezt én teljes mértékben szakmai munkának tartom. A jegyzői
pozíció szintén nem politikai megbízatás,
a város első köztisztviselőjeként a hivatalt
vezetem és intézem minden itt élő ember
ügyét a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Amióta itt vagyok, nem hiszem,
hogy bárki látott rajtam valamiféle részrehajlást, vagy politikai megnyilvánulást.
Szomorúvá tett, amikor különböző közösségi oldalakon alaptalan és színvonal alatti
stílusú támadások értek erre vonatkozóan.
A polgármester úrral sem a pártvonalon épült ki a kapcsolat?
Egyáltalán nem. A férjem és családja jászkiséri, így családi kapcsolatokból
adódóan Kiséren ismertem meg Budai
Lórántot, tehát rokoni-baráti társaságban találkoztunk először. Akkoriban
nem is tudtam, hogy Lóránt politizál,
tehát azzal végképp nem vádolhatnak,
hogy mi a politikában ismerkedtünk
meg és emiatt vagyunk bizalmi viszonyban. Egyébként a későbbi munkakapcsolat kialakulását követően nagyon
szerettem vele együtt dolgozni.
Visszatérve a közösségi média vonalára, fontos önnek aktívan jelen lenni ezeken a fórumokon?
Sajnos néha túlzottan is sokat használom, amire már a családom is többször fi-
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gyelmeztetett. Az emberek többsége arra
használja a közösségi médiát, hogy kiélje
benne az önkifejezését, másrészt pedig a
problémáikat is egyre inkább itt hajlamosak megvitatni. Pont ez utóbbi végett
már két jászberényi Facebook csoportba
is beléptem, mert több olyan problémajelzést látok ezen a felületen, ami nem
biztos, hogy eljut az önkormányzathoz.
Ezekre a felvetésekre is elég intenzíven
reagálok, megpróbálok segíteni az ügymenetben. Arról is igyekszem hírt adni,
milyen munkát végzek itt, hogy tevékenykedek. Bár nem vagyok közszereplő, de szerintem ez érdekli az embereket.
Lóránt oldalán a hivatali munkáról, a
privát oldalamon az ismerőseim a saját
napi tevékenységemről tájékozódhatnak,
a csoportokban pedig tanácsokkal igyekszem segíteni. Hozzáteszem, a kezdeti
időkben első felháborodásomban reagáltam azokra a kommentekre is, amelyek
a személyemmel kapcsolatban érkeztek,
de rájöttem, hogy teljesen felesleges vitába szállnom ilyen téren. Már nem is
olvasom ezeket a rágalmakat, hiszen,
ahogy polgármester úr is kifejtette, a napi
munkánk nem erről kell, hogy szóljon.
Mi tenni, dolgozni, építeni szeretnénk, a
közösséget összetartani, nem a különbözőségeket keresve szétszakítani azt!
Azt mondják, akkor válik valaki
igazi jásszá, ha elfogyaszt két kiló sót.
Mielőtt ez megtörténne, még valamennyire kívülállóként milyennek látja a jászokat, a város közösségét?
Nagyon pozitív élmény látni és megtapasztalni a jász összefogást. Azt, ha valaki bajba kerül, akkor rögtön mozdul
egy tucatnyi ember segítséget felajánlva.
Mindenki tudja, mit kell tenni, hogyan
kell összeszervezni a dolgokat. Szomorú,
de jó példa volt erre a tegnapi tűzeset,
amikor a károsultakkal leült tíz olyan
kolléga - a családsegítőtől a krízisügyintézőn át a polgármesterig, alpolgármesterig, irodavezetőkig, – akik rögtön
bekapcsolódtak a feladatvégzésbe, segítséget nyújtottak a bajbajutottaknak.
Nem volt egyszerű ez az első két hét, de
biztos, hogy jó emberek közé kerültem!
Hálás vagyok, hogy ezt a várost és a benne élőket segíthetem minden nap!

Lakossági adatgyűjtés

Balog Donát, a 10. választókörzet képviselője szintén abban látja a megoldást,
hogy az állatokat egyszerre kellene befogni, ivartalanítani és bechippelni, egy jól
szervezett akció keretein belül. A kérdésben több állatvédő szervezettel is tárgyalt
már, akik segítenék a befogást. Horgosi
Zsolt emlékeztette a jelenlévőket, hogy a
háromévente kötelező ebösszeírás is éppen
idén lesz aktuális.
A kutyákkal tevékenyen dolgozó
gyepmester több lépésben látja a megoldást. Elsőként a Neszűrben szervezne
ebösszeírást fényképes adatbázissal, hogy
később kezelhetők legyenek a kóbor állatok. Szintén fontos a gazdák széleskörű tájékoztatása (például szórólapokkal) az ebtartás szabályairól, mert erről ismerethiány
mutatkozik körükben. A gyepmester az
állatorvosok együttműködésére is számít,
hogy fokozottan tartsák be az előírásokat,
valamint az önkéntes állatvédőkkel konstruktív párbeszéd elindítását szorgalmazza.
A továbbiakban kis körben folytatódik az akcióterv pontos és költséghatékony kidolgozása, amely megoldást jelentene a kóbor kutyák okozta problémákra.

A Központi Statisztikai Hivatal Adatgyűjtési Igazgatóság Lakossági adatfelvételek főosztály főosztályvezetőjének
2020. január 31-ei keltezésű „Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről”
tárgyú levelében foglaltak alapján,
ezúton tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) Jászberényben önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti
nyilvántartási számai és megnevezései a
következők:
• 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei.
• 1942 A lakosság utazási szokásai.
• 2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés.
• 2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a
Statek Statisztikai Elemző Központ
Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolván�nyal ellátott kérdezői végzik.
A válaszadásra kijelölt háztartások
kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából
véletlenszerű mintavétellel történik az
ország különböző településein.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 Rendelet (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli,
azokat más szervek, személyek részére
nem szolgáltatja ki. Az eredményeket
név és egyedi adatok nélkül, összesített
statisztikai táblázatokban közlik.
A lakosság részére munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra
között, pénteken 8:00 és 14:00 óra
között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email
címen adnak további felvilágosítást. Az
adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági
adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében! A
lakossági adatgyűjtések fontosságából
eredően tisztelettel kérjük az érintett
háztartások szíves együttműködését,
mellyel jelentősen hozzájárulnak a felmérés sikeres megvalósulásához!
Baloghné Dr. Seres Krisztina
jegyző

Város

www.jku.hu

Túra a hősökért

A tavasz várat magára

Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

ren
y.h
u

A hétvégi jó idő vonzotta a kirándulni vágyókat a természetbe. Vasárnap az állatkert is megtelt látogatókkal olyannyira, hogy az emberekhez
szokott pingvinek is megszeppentek
a nagy tömeg láttán, amikor szokásos
sétájukhoz kiterelték őket a kifutójukról. Gondozójuk a séta közben érdekes
tudnivalókat mesélt a pingvinekről a
látogatók legnagyobb örömére, akik a
felszólításra már sokkal óvatosabban,
némileg távolságtartóbban követték a
frakkba bújt madarakat.
A néphagyomány szerint, ha február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogas�szony napján a medve kijön a barlangjából és meglátja az árnyékát, akkor a
tavasz várat még magára. Helmut és
Maci, a Jászberényi Állat- és Növénykert mackótestvérpárja láthatóan jól

be

g. cs.

érezték magukat napsütötte kifutójukon, és örömmel fogyasztották a látogatók által összekészített finomságokat.
A nagy lakmározásban és játékban nekik fel sem tűnt, de a szemfüles látogató
bizonyára meglátta a macik árnyékát,
ami késői tavaszra enged következtetni
a népi jóslat szerint.

asz

A Jászberényi Állat- és Növénykert
két medvéje, Helmut és Maci meglátták az árnyékukat, tehát a látszat
ellenére a tavasz várat még magára.
Tavaly bevált a jóslat, vajon idén is?

A kezdeti lépések után a csapat hivatalosan is megalakult, melynek első
parancsnoka is ő volt. Sajnos fájóan rövid
ideig, 1991. február 13-án bekövetkezett
haláláig. 1991. február 20-án temették
Zircen a Ciszterciek Sírkertjében. Nyugalmát a 858-asok őrsége vigyázta. Amíg
közöttünk volt, nevelt, tanított, irányt
mutatott, és szeretettel bár, de követelt is.
A vetés, melyet immáron 30 éve elhintett, szárba szökkent, erősödött, nőtt, és
mára már terebélyes fává vastagodott. A
kertész ”Jó munkát” végzett. Fájó pont
mindannyiunknak, hogy a kertész sajnos
nem élvezhette sokáig a vetését, még itt
lehetett, mikor a földből kibújt, de alig
egy évvel utána hazament égi Atyánkhoz, és fentről szemléli, hogy mivé vált
az egykori jászberényi vetés. Sokan emlékeznek még rá, neve akkor a fiatalok
körében fogalom volt, mára pedig egy
korosztály legendájává vált. De honnan
is építkezett? Egyfelől a maga cserkészélményeiből, hiszen pécsi gimnazistaként
ő maga is cserkészkedett, majd felnőve,
vezetőként több tábor s vezetőképző
parancsnoka volt. Másfelől a jászberényi
cserkészhagyományokból, hiszen 19241948 között Jászberényben hat cserkészcsapat működött nem kevés eredménnyel.
Ezt a cserkészmúltat kutatni ma már tanúk hiányában nehéz, de mindig felemelő
feladat. S 30 évvel az újraindulás után egy
véletlen folytán, és Ványi Zoltánné Kati
néni jóvoltából - mondhatni jubileumi
ajándékként - átvehettem nagybátyjának,
Fuchs Ernőnek, a 858. „Jász” cserkészcsapat egykori parancsnokának fényképalbumát. Ezen album tartalma, 85 évvel ezelőtti kordokumentumként testközelbe
hozza számunkra a hőskor cserkészetét,
mégpedig jászberényi szemmel, hiszen
a fényképeket is jászberényi cserkészek
készítették. Feladatunk, hogy ezen örökséget megőrizve s napjainkban megélve
élővé tegyük s utódainknak továbbadjuk
az Isten, Haza, Embertárs szolgálatát. Hiszen a cserkész legfőbb ismérve ez.
Vidovich Kálmán

Várjuk a korizni vágyókat!

Közönségkorcsolya
időpont:
február 8. 13-21 óráig
Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
oldalon. (Bejárat és parkolás
a Sportpálya utca felől)

Jégre fel!

Új szolgáltatás a Jászberényi Belvárosi Termálfürdőben!
Fáj a háta, gerincbántalmai vannak vagy csak
mozogni szeretne, akkor a Jászberényi
Belvárosi Termálfürdőben a helye!
Szárazföldi Gerinctorna minden csütörtökön 17-órától

gyógytornász közreműködésével a fürdő tornatermében, valamint
újra igénybe vehető a Pedikűr szolgáltatásunk is!

Érdeklődni és időpontot kérni:
5100 Jászberény, Hatvani út 5. www.vvzrt.hu
Telefon: 06-57/412-108, 06-30/942-1043.

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!

ezj

A 100 km hosszú távot a "jászsági
nagy kört" (Jászberény-Pusztamonos
tor-Jászágó - Jászárokszállás - Jászdózsa-Jászjákóhalma - Jásztelek - Alattyán
- Jánoshida - Jászboldogháza-Portelek
- Jászberény) néhány rövid pihenővel,
és két melegítő-frissítő ponttal sikerült teljesítenünk a négy fő nevezővel.
A túrára Délegyházáról és Budapestről

érkeztek. A frissítésekért köszönet a
jászárokszállási 857. Szent Erzsébet és
a jászboldogházi 1812. Szent Vendel
cserkészcsapatoknak. A beérkezés után
a 298. Lehel vezérek Süni őrse várt
minket terített asztallal, a biztosításért
köszönet a Nagyvakond őrsnek. A túra
során a körülmények nem voltak ideálisak, de a kiírásban szereplő célokat azaz a határaink feszegetését, valamint a
Doni hősökre való megemlékezést valós
teljesítménnyel - sikerült teljesítenünk.
Vidovich Kálmán
szakvezető

Harminc éve már, hogy Vajk atya ös�szehívta a Főplébánia fiataljait és Farkas Mátyás apátplébános támogatása
mellett, 1989 őszén elkezdte újjászervezni a városban a cserkészetet, az egykori tanonccsapatot a 858. Jász cserkészcsapatot, s fiatalokat bevonni ebbe
a játékos, de komoly munkába.

w.m

A Magyar Cserkészszövetség Kerékpáros Szakágának szervezésében
január 25-én vágtunk neki a "Vérfagyasztó Tekerés"-nek a Jászságban.

2020. február 6.

Harminc éve In memoriam Darázs István

ww
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Jászberényi
telephelyre

lángvágó
munkatársat
keresünk.
Feltételek:

Szakképesítés,
érvényes tűzvédelmi
szakvizsga.

Telefonszám:

+36 20 206 8588

Hosszantartó, súlyos betegség után
életének 65. évében elhunyt Darázs
István, szakedző, a magyar korcsolyasport meghatározó alakja.
Darázs István sportvezetői tevékenységét még az ezredforduló előtt, a 80-as
években kezdte az akkori NB I-ben szereplő jászberényi női kézilabdacsapatnál,
mint intéző, majd később a legendás Lehel jégkorongcsapatánál tevékenykedett.
Innen igazolt át 1996-ban egy rokon
sportághoz, nevezetesen a rövidpályás
gyorskorcsolyásokhoz, ahol szakosztályvezető lett. E sportágban találta meg igazán számítását, hiszen az ő vezetésével és
Belovai József edző tevékenységével sikert
sikerre halmoztak a berényi gyorskorisok,
nyáron pedig a görkorcsolyások. Te-

vékenységüket később már a magyar
válogatottnál folytatták. Darázs István
fáradhatatlan munkájának köszönhetően sorba jöttek a nagy nemzetközi sikerek. 2013-tól kezdve több világ- és Európa-bajnoki érmet szereztek a magyar
versenyzők. Eleinte a szakág short-track
szakágvezetője, majd a gyorsasági ágazat
irányítójaként három olimpián menedzselte a magyar, köztük öt jászberényi
gyorskorcsolyázót sikeresen, hiszen vezetése alatt lettek először pontszerzők
a magyar gyorskorisok az olimpiákon.
Főleg neki köszönhető, hogy hazánkba
jött dolgozni a kínai Lina Zsang, akinek vezetésével a férfiváltó a 2018-as
phjongcshangi téli olimpián aranyérmet
nyert. Darázs István munkásságát „Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el.

Februári Akció a Jászberényi Belvárosi Termálfürdőben!
Fájnak a végtagjai vagy magas a vérnyomása?
Február hónapban

Mofetta

(széndioxidos szárazfürdő)

kezelés esetén

„kettőt fizet, hármat kap”
akciót biztosítunk,

valamint vegye igénybe gyógy-, talp- és nyirokmasszázsunkat is.

Érdeklődni és időpontot kérni:

5100 Jászberény, Hatvani út 5. www.vvzrt.hu
Telefon: 06-57/412-108, 06-30/942-1043.

Környezet

2020. február 6.

Környezettudatos csomagolás
Tagadhatatlan a méhek természetben
betöltött nélkülözhetetlen szerepe.
Ha őket védjük a környezetünkre
is vigyázunk, az általuk előállított
termékekkel pedig az egészségünket
óvhatjuk. A két célt ötvözve mutatta
be Molnár Mária a Molnár Méhészet
innovatív újdonságát, egy környezetkímélő élelmiszercsomagolót, a sokoldalúan felhasználható, természetes
összetevőkből álló méhviaszos kendőt, amivel elkerülhetjük a felesleges
hulladéktermelést.
A méhviaszos kendő több okból
jobb alternatíva az egyszerhasználatos
műanyag csomagolóanyagoknál, a fol
packnál vagy épp az alufóliánál.
• A méhviasznak köszönhetően frissen
tartja az ételt és kiszáradni sem engedi, továbbá baktériumölő hatással is
bír. (Létezik jojoba olajjal kiegészített változat is, mely fokozza a fertőtlenítő hatást.)
• 100%-ig természetes anyagokból készül, így ha kidobásra kerül, akkor
sem szennyezzük a környezetünket,
sőt komposztálható is.
• Legalább egy évig használható és utána sem feltétlenül kell kidobnunk,
csupán újra átviaszozni, hogy visszanyerje eredeti állapotát.
• Nem mellékes szempont az sem,
hogy ezáltal az ételünk is csupán természetes anyaggal érintkezik.
• A méhviasz továbbá vízlepergető hatással ruházza fel a pamut kendőt, így
nem engedi át a nedvességet. Mondhatjuk tehát, hogy „vissza a gyökerekhez”, hiszen minden bizonnyal ez
lehetett a viaszos vászon „őse” (persze
puritánabb kivitelben és színekben).
• Rendkívül sokoldalúan felhasználható, elsősorban élelmiszerek csomagolására. Kiváló piknikezésre,
szendvics-, gyümölcs-, zöldség- és
pékáru csomagolásához is. Hűtőbe
is rakható.
• A kendőnek a méhviasz ad egyfajta
merevséget, ám könnyedén formázható kézmeleg hatására, így edények,

Ács Tibor
Mi a jelen kutatás célja?
Az intézet célja kideríteni, hazánkban mely területeken jelentős a csapvíz
ólomtartalma. Az OKI lehetőséget ad
arra is, hogy a lakosok saját csapvizükből mintát vegyenek, azt eljuttassák az
intézetbe, és ingyenesen megvizsgáltassák a csapvizük ólomtartalmát.
Milyen az állapota a város ivóvízvezeték-hálózatának?
Nemcsak az ivóvíz minősége, az
ivóvíz-csövek állapota is nagyon jó Jászberényben. A helyi önkormányzattal
évek óta remek a kapcsolatunk. A Bérleti Üzemeltetési szerződésben meghatározott összeg felhasználásáról – amit
a TRV Zrt. fizet az önkormányzatnak
és csak a víziközművek állapot-megőrzésére, fejlesztésére lehet költeni –,
mindig közösen döntünk. Az utóbbi
években több utcában is kicseréltük a
vízvezetéket, főleg olyan helyeken, ahol
útfelújítást terveztek. Az új aszfaltot így
a közeljövőben nem kell felbontani csőtörés miatt, hiszen korszerű vezetékek
futnak alatta. Jászberény vízhálózatának
csaknem 60 %-a így már korszerű, úgynevezett KG PVC vagy KPE cső.
Milyen a vízhálózatra termelt ivóvíz minősége és milyen technológiával tisztítják a vizet Jászberényben?
A város déli részén elterülő vízbázis – ami közel húsz darab üzemelő
vízműkutat jelent -, eleve igen jó vízminőséggel rendelkezik. Ennek ellenére
szükség van víztisztító technológiára,
hiszen a különböző előírások rendkívül
szigorú követelményeket támasztanak
felénk. Mivel a kutakból beérkező víz

A Jászberényi
Belvárosi Termálfürdő
földszintjén található
45 m2-es helyiség
különböző foglalkozások,
tornák, aerobik órák stb.
megtartásához

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz.: 13-18, Cs.: 8-14,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.
csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588
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Jó a vízminőség Jászberényben
Az Országos Közegészségügyi Intézet felhívást intézett a lakossághoz
az ivóvíz ólomtartalmának vizsgálatával kapcsolatosan. Ezen apropóból
kerestük fel a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. főmérnökét, Kocza
Imrét a jászberényi ivóvízre vonatkozó kérdéseinkkel.

tálak lefedésére is alkalmas. A hőre
enyhén ragacsos felülete által pedig
fixen az edényen marad.
• Ha uzsonnatasaknak használjuk,
már egész kicsi korban elkezdjük a
gyermekek környezettudatosságra
nevelését.
A tisztítása sem okoz nehézséget, de
néhány dologra fontos ügyelni. Használat után csak töröljük le nedves ruhával,
vagy tartsuk a csap alá és egyszerűen
mossuk le, minimális természetes szappant is lehet használni, ha szükséges.
Ügyeljünk arra azonban, hogy a víz
hőmérséklete ne legyen a szobahőmérsékletnél magasabb és mosógépbe soha
ne tegyük be, mert a meleg kioldja a
méhviaszt. Ugyanígy figyeljünk rá, hogy
nyári időszakban ne hagyjuk a napon!
Nem alkalmas folyadék, nyers hús,
hal vagy forró ételek tárolására, így ezeket semmiképpen ne csomagoljuk bele.
Kerülni kell az alkohollal való érintkezését is.
A sok pozitív indok mellett azért is
érdemes ezt a fajta élelmiszercsomagoló
kendőt használnunk, mert nem feltétlenül kell komoly összegeket fizetnünk
érte. Ha vállalkozó kedvűek vagyunk,
az interneten rengeteg leírást és videót
találhatunk arról, hogyan készíthetjük
el otthon, néhány egyszerű lépést követve. Hiszen nem kell hozzá más, csak
100% pamut (biopamut) textil, méhviasz, sütő vagy vasaló és sütőpapír.
Próbálják ki és meglátják, men�nyi hulladékot lehet ezzel az ötletes kis
kendőcskével megspórolni!

www.jku.hu

kiadó.

Érdeklődni:
5100 Jászberény,
Hatvani út. 5.,
Tel.: 06-57/412-108,
06-20/284-3630.

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

gáztartalma épp, hogy meghaladja a
határértéket, a vízműtelepen erre kialakított épületben elszívó ventilátorokkal
biztosítható a gáztalanítás. A vas- és
mangántalanítást hat darab kétrétegű
szűrőtartály végzi. Előnye a szűrési technológiának, hogy semmilyen vegyszert
nem kell a vízhez adagolni, így is határérték alatti a szűrőkről elfolyó vízben
mért vas és mangántartalom. Az ammónium nitrifikációja is ezekben a szűrőtartályokban megy végbe, ami nagy biztonsággal jóval a határérték alatt tartja
a hálózatra kiadott víz nitrit és nitrát
tartalmát. A Jászságban több település
vízművénél is szükséges az arzénmentesítés. Jászberényben erre sincs szükség, hiszen az arzén is határérték alatti
a szolgáltatott ivóvízben. A víz keménysége közepesnek mondható a városi vízhálózatban, azaz, ha a háztartásokban
az automata mosógépeknél van állítási
lehetőség, akkor 10 (nko)-ra (német keménységi fok) kell állítani a gépet.
Kell aggódniuk a jászberényieknek a csapvíz ólomtartalma miatt?
Jászberény vízhálózatában egyáltalán nem jellemző az ólom. A kutak
vizében szinte nincs is, a hatóság is
csak a hálózati vízben, a közkifolyókon
vizsgálja az ólomtartalmat. Az eredményekből az olvasható ki, hogy a vizsgálati alsó határt sem éri el. Ez érthető,
hiszen az utóbbi években szinte minden ingatlan vízóraaknájában kicseréltük a bekötésnél alkalmazott ólomcsöveket korszerű, úgynevezett flexibilis
csőre, sőt, az új bekötésekhez még ez
sem szükséges. Olyan ingatlanoknál található még elvétve ólomcső, ami évek
óta lakatlan, ezért oda nem tudtak bejutni szakembereink.
Milyen gyakran végeznek mosatást a vízhálózaton?
A hálózatra kiadott víz vas- és mangántartalma határérték alatti ugyan,
de több mint 100 ezer köbméter havi
vízfogyasztás mellett óhatatlan, hogy
kismértékű lerakódás kialakuljon a
vízhálózatban. Ami ugyan nem káros

az egészségre, viszont táptalaja lehet
az esetleges bakteriológiai telepeknek.
Mindezt megelőzve évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – végzünk
vízhálózat mosatást a város területén.
A helyi rádióban, újságban mindig
előre meghirdetjük, a szervizkocsink
hangosbeszélőn is közli egy-egy térség
lakóival a mosatás napját.
Milyen időközönként vizsgálják
a vizet?
A víz a legszigorúbban ellenőrzött
élelmiszerünk. A törvényi előírásoknak
megfelelően társaságunk akkreditált
laborja havonta végez vízvizsgálatot.
Ennek eredményét egy olyan szoftverre
kell feltöltenünk, amit az illetékes hatóságok országszerte leolvashatnak. A megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztálya (régi nevén: ANTSZ) pedig
negyedévente végez vizsgálatot szúrópróbaszerűen. Ha véletlenül határértéktúllépést tapasztalnak, akkor értesítésük
után azonnal intézkedünk. Szerencsére
ilyen nagyon-nagyon ritkán fordul elő.
Ajánl víztisztító berendezést a
háztartásokban?
Ahogy elmondtam, a víz szigorúan
ellenőrzött és jó minőségű, tehát igazán nincs rá szükség. Ennek ellenére,
ha valaki úgy dönt, hogy mégis víztisztítót használ, azt nagyon gondosan
tegye, mert több kárt okozhat, mint
hasznot. Ha a szűrőket nem az előírtaknak megfelelően vagy éppen nem
kellő gyakorisággal tisztítják, akkor az
apró lerakódások táptalajai lehetnek a
baktériumoknak. Találkoztunk olyan
szűrőberendezéssel is, ami a víz hasznos elemeit is „kiveszi” a vízből és azt
hozzáadott tablettákkal kell pótolni.
Ilyenkor – laboratórium híján -, ki fogja azt leellenőrizni, hogy a tisztító berendezés milyen hatékonysággal „vett
ki” egy-egy alkotóelemet és mi milyen
arányban pótoltuk azt?! Szerencsére a
„víztisztító láz” egyre jobban hanyatlik,
mert egyrészt drága, másrészt sokan rájöttek arra, hogy a csapvíz fogyasztása
egészséges.

A Jász-Plasztik Autócentrum Kft. Magyarország legnagyobb magyar tulajdonban lévő Mercedes-Benz márkakereskedése. Bővülő csapatunkba
olyan magas színvonalú, minőségi munkát végző munkatársat keresünk,
aki elhivatottan tudja képviselni a világ legértékesebb autómárkáját, s akit
vezetőségünk messzemenőkig támogat a szükséges folyamatos magas
szintű képzéssel, személyi, tárgyi feltételek és a megfelelő munkakörnyezet biztosításával.

A Jász-Plasztik Autócentrum jászberényi csapatába

Új Mercedes-Benz gépjármű
értékesítési tanácsadó
munkatársat keresünk.
Feladatok:
• új Mercedes-Benz gépjárművek értékesítése szalonban és szalonon kívül
• kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel
• új ügyfelek szerzése, piacbővítés
• a vevőelégedettség és élmény biztosítása szakszerű munkavégzés révén
Elvárások:
• minimum középfokú végzettség
• 3-4 éves, az értékesítés területén szerzett tapasztalat
• Prémium termékek értékesítésében szerzett tapasztalat előny
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• B kategóriás vezetői engedély
Amit kínálunk:
• stabil, biztos háttér
• magas színvonalú, kellemes munkakörnyezet
• prémium márkánál tanulási, fejlődési lehetőség
• igényes érdekeltségi rendszeren alapuló bejelentett jövedelem
• teljesítmény függően Mercedes-Benz szolgálati autó
Munkavégzés helye: Jászberény
Jelentkezés módja:
Magyar nyelvű fényképes önéletrajzát
küldje el nekünk az hr@jpauto.hu e-mail címre
„Mercedes-Benz Értékesítési tanácsadó”
megjelöléssel. Jelentkezését köszönjük!
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Lakodalmas hozzávalók egy helyen Mozgalmas báli hétvége
Minden év elején hagyomány, hogy
a térség esküvői szolgáltatói ös�szefognak és segítő kezet nyújtanak
a házasulandó pároknak az oltárig
vezető úton. Így volt ez február első
hétvégéjén is, a Sólyom Hotelben kilencedik alkalommal megrendezett
Esküvő Kiállításon.
kazsimér
Igazi lakodalmas zsongás várta a
február 2-án a Sólyom Hotelbe látogató
jegyespárokat és érdeklődőket. A bejáratnál elhelyezett magazinok, az aulában
is visszhangzó muzsika, a ruhatárnál
nyüzsgő fodrászok és sminkesek megalapozták a kellő hangulatot a nagyteremben felsorakozó, 2020-as trendekkel
bemutatkozó szolgáltatókhoz.
A helyiség túlsó végében rögtön a
legnagyobb fejtörést okozó termékcsoportot, a menyasszonyi ruhákat vehették szemügyre a leendő arák, akik idén

továbbra is a „hercegnős”, nagy szoknyás, csillogó darabokat részesítik előnyben. Új stílusirányként jelenik meg a
csipke helyett a hímzés, mely újabban a
tüllös felső rétegen köszön vissza. A tökéletes összképhez elegáns smink dukál,
a menyasszony bőrét hónapokkal a nagy
nap előtt már fel kell készíteni, erre speciális kezelések is rendelkezésre állnak.
Színek tekintetében a púder, a rózsaszín,
a visszafogott ezüstös átmenetek dominálnak némi finom csillogással.
A tortákat illetően hódítanak a
meztelen sütemények, a vastag fondant
és marcipános rétegből kivetkőztetett,
emeletes édességcsodák, melyek az
időtlen sikknek számító természetes vonalat hivatottak prezentálni. Ez utóbbi
irányzathoz igazodnak a dekorációk, a
pasztell árnyalatokat, naturális virágkreációkat felvonultató díszletek, bár
egyes szolgáltatók szerint kezdenek újra
visszatérni az élénk, erőteljes tónusok,
ebben nagy szerepe van az idei divat-

Megérdemelt vigalom
Huszonhetedik alkalommal rendeztek
bált a Jászberényi Gazdák és Polgárok
Körének tagjai. A január utolsó szombatján megrendezett mulatságnak idén is a
Déryné Rendezvényház adott otthont.
k. m.
A közel száznegyven vendéget Tamás Zoltán elnök fogadta házigazdaként
természetesen a hagyományokhoz híven
jóféle házipálinkával. Az est háziasszonya dr. Kissné Kohári Erzsébet volt, aki
mindenekelőtt megköszönte a jelenlévőknek, hogy hosszú évek óta kitartanak
a gazdabál mellett és mindig örömmel
fogadják a meghívást, jelenlétükkel,
tombolafelajánlásaikkal segítik a bál sikeres megrendezését.
A bált Tamás Zoltán szavai nyitották
meg hivatalosan. Az elnök külön köszöntötte a díszvendégeket, kiemelten Jakab
Istvánt, a Magosz elnökét, az országgyűlés
alelnökét, illetve az Erdélyből érkezett vendégeket. Elmondta, hogy a bál bevételeit
az előző évekhez hasonlóan hasznos célokra fogják elkölteni: a gazdakör működésére, valamint szakmai programok szervezésére fordítják majd.

A következőkben Jakab István köszöntötte a társaságot. Hangsúlyozta, a gazdák
a munkát elvégezték, még ha nem is mindig minden az elképzelések szerint alakul,
a gazdák tudják a kötelességüket. Sikeres
évet zártunk és ez talán biztosíték a jövőre
is. Tamás Zoltánnak adjunk erőt, hátteret,
támogatást a munkájához. Ma pedig legyünk vidámak, mulassunk! – biztatott a
jól megérdemelt vigalomra az elnök.
A vígság pedig nem váratott magára,
amihez jelentősen hozzájárult a Teleki
Márka Band vidám muzsikája. A magyar
és a székely himnusz után mulatósra vették a figurát, amit a közönség sem hagyott
sokáig tétlen. Az Innovent Kft jóvoltából
szervírozott finom vacsora elfogyasztása
után benépesült a tánctér. A nyitótáncot
ezúttal maguk a Gazdakör vezetői prezentálták, amihez rövidesen csatlakoztak
a táncos lábú tagok is. Az éjszakai műsort
Molnár László népzenész és kiváló muzsikus barátai szolgáltatták. Éjfélkor pihenésképpen tombolasorsolás és a svédasztalos
vacsora elfogyasztása – azok számára,
akiknek még elfért a bőséges vacsora után
- szakította meg a zenés mulatságot. A
Gazdabál jó szokás szerint közös énekléssel
zárult hajnaltájt.

színnek is, mely az erőteljesebb mélykék. Ezzel párhuzamosan leáldozóban
van a vintage stílus csillaga, helyét a
földszínekkel operáló greenery veszi át.
Gyűrűk terén a kísérletezés a felkapott, minél inkább eltérni elődeink hagyományos aranykarikáitól. A különféle
ötvözetek árnyalatait kombinálva egészen újszerű, személyre szabott ékszerpárokat álmodhatnak meg a szerelmesek
az ötvösök segítségével. Napjainkban a
párok nem csak a vendégeknek, de egymásnak is kedveskednek apró ajándékokkal, például karórával, karpereccel,
szimbolikus ékszerrel lepik meg kedvesüket az igen kimondása előtti órákban.
Természetesen nincs menyasszony
vőlegény nélkül, az újdonsült férjjelöltek háza táján azonban nem változnak
ilyen gyorsan a trendek. Mondhatni
évek óta stabilan tartja magát a kék
öltöny-barna cipő kombináció, inkább
az anyagok terén érzékelhető némi
alakulás: a könnyen lélegző, nyomott
mintás pamutzakókat és nadrágokat
részesítik előnyben a férfiak.
A kiállítói asztalok hosszas szemrevételezése után a nászutas stand már
csak látványában is pihentetőnek bizonyult. Az úti célok dobogóján tarolnak a homokos tengerpartok, az olyan
egzotikus helyszínek, mint Seychelleszigetek, Maldív vagy Mauritius, mely
paradicsomok lehetőségeit viszonylag
hosszan, tíz napon keresztül kívánják
élvezni a friss házasok.
Az eseményen érdemes volt regisztrációt is tenni, hiszen a délután
tartandó tombolasorsoláson értékes
ajándékok, kedvezményes szolgáltatások találtak gazdára.

Alapítványi bál
Igazi jó hangulatú bál kerekedett január 25-én a Jászberényi Nagyboldogas�szony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű
Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Sportcsarnokában, ahol több,
mint háromszáz vendég gyűlt össze.
Dr. Novák István főigazgató atya és
Pócs János országgyűlési képviselő úr köszöntője után bálunk fővédnöke, Darázs
István ügyvezető igazgató úr nyitotta meg
a rendezvényt, amelyet jelenlétével megtisztelt Budai Lóránt polgármester is.
Elsőként a Tailor Dance Tánciskola
növendékei léptek színpadra. Latin fantáziát adtak elő, mely nagy sikert aratott
vendégeink körében. Műsorukat iskolánk 12. a osztályos tanulója, Bagi Zoltán
előadása követte, három énekszámmal
örvendeztette meg közönségünket. Ezt
követően igazi kuriózum következett: iskolánk pedagógusaiból összeállt tánckar
ír sztepp táncot adott elő, melyet Turiné
Palócz Henrietta koreografált.
Este nyolc óra tájban már a kulináris
élvezeteknek hódoltak a báli vendégeink,
hiszen az Innovent Kft. jóvoltából finom
vacsorát szolgáltak fel, amely elfogyasztása előtt Resch Tamás káplán atya mondott
asztali áldást. A vacsora után ismét a Tailor
Dance ifjú táncosai léptek színpadra, akik
megnyitották vendégeink előtt a táncparkettet. A báli zenéről hagyományainkhoz
híven az Átrium zenekar gondoskodott.
Kevéssel éjfél előtt került sor a tombolahúzásra. Bálunkon ez alkalommal
részt vett Magyar Anita költőnő, aki személyesen adta át versesköteteit a szerencsés
nyerteseknek. Fődíjként hagyományosan
Benke László művésztanár ajánlott fel egy
általa festett képet és adott át boldog tulajdonosának. A tombolahúzást követően
ismét birtokba vették bálozóink a táncparkettet, és egészen hajnali három óráig ropták a táncot az Átrium Zenekar zenéjére.
Kelemen Csilla
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A múlt megismerésének létfontosságú szerepe
 folytatás az 1. oldalról
A magyarok valódi összetartozása
nyelvünk, kultúránk, keresztény hitünk
megtartása, a nemzet megmaradásának
legfontosabb feltétele.” – emelte ki az
előadói délután jelentőségét a képviselő.
Sokak számára nem ismeretlen Dózsa László neve, aki 15 évesen az 1956os forradalom és szabadságharc egyik
hős harcosa és túlélője. A fejlövést, majd
a tömegsírba temetést csodával határos
módon túlélő színművész, Érdemes és
Kiváló Művész egyik barátja, Pozsgai
Zsolt írta meg versben a történetét Vérből az ének címmel. Hátborzongató volt
hallgatni az egyes szám első személyben
íródott költeményt annak az előadásában, akiről íródott a mű. Dózsa László
ekképp vall a vele történtekről: „Két
szilánk még mindig mélyen a fejemben
van, és ezek bármelyik pillanatban az
életem végét jelenthetik... Mégis boldog
és büszke vagyok, mert tudom, hogy ez
a két szilánk is szög volt a kommunizmus koporsóján!”
A kulturális műsor Pitti Katalin operaénekes, Liszt-díjas Érdemes Művész
zsigerekig hatoló énekével folytatódott.
Erkel Ferenc: Bánk Bán című operájából a Honfidalt hallhattuk előadásában,
melyet Hegedűs Valér zongora- és orgonaművész kísért zongorán.
A szovjet munkatáborból hazaérők
általában 10-15 évet éltek még, bár erről
hivatalos statisztika nincs – hallhattuk
Faragó Annamáriától. Nagyon kevés
a kivétel, mint például a 2017-ben elhunyt Placid atya. Általában ha hazajött
a férfiember, akkor családot alapított.
Az ilyen családba született gyermekek,
később felnőttek súlyos alvási nehézségekkel és állandó feszültséggel küszködnek. „Általában nagyon jó társasági
emberek, de a társasági léttől rettentően
elfáradnak, mert ott másként kell viselkedni, mint amilyenek ők valójában.”
Faragó Annamária anyai nagyapja szintén megjárta a munkatábort, ahonnan
meggyötörve tért haza. Személyesen
már nem ismerhette, mert magzat volt,
amikor meghalt, de nagyapja történetét
megőrizte az utókornak Háború és lélek

című családregényében.
A következő előadó nem tudott jelen
lenni, de levélben szólt a hallgatósághoz.
A levélből megtudtuk, hogy Pintér Jolán,
a Gulágokban Elpusztultak Emlékének
Megörökítésére Alapítvány elnökének
szülei mindketten ifjúságuk legszebb éveit töltöttek ártatlanul kényszermunkatáborokban. „Sztálin halála után először
csillant fel a remény, hogy hazatérhetnek.” Hónapokig tartó várakozás után
már szülőföldjükön alapítottak családot,
s a Szibériában történtekről nem beszéltek. „Biztos vagyok benne, hogy kevés
gyereknek adatik meg, hogy ennyi hős
között éljen.” A rendszerváltás után,

vésznő hangja, majd nagymamája hazavágyó nótáját énekelte el.
A személyes történetek sorát Erdődi
Levente zárta. Tizenegy évesen ismerte meg ügyvéd édesapját, Erdődi Lajost, aki 1955 decemberében tért haza
a Szovjetunióból, ahogy fogalmazott: a
„Paradicsomból”. Levente 26 éves volt,
amikor édesapja elhunyt. A temetésén
legjobb barátja mondott búcsúbeszédet,
szigorúan csak szűk családi körben. Erdődi Levente saját bevallása szerint ebből
a beszédből kezdte megismerni apját,
hiszen a vele történtekről otthon soha
nem beszélt. Fia igyekszik minél több
információhoz jutni levéltárak, helytör-

téneti gyűjtemények anyagaiból, de még
mindig sok a kérdés. „Haragudtam rá,
hogy miért nem mesélt nekem... ma már
tudom, hogy az én védelmemben nem
mondott semmit.”
A szívszorító történetek méltó lezárásaként Hegedűs Valér zongoraművész
játszotta el Kodály Zoltán gyűjtéséből Az,
hol én elmegyek című székely népdalt.
Az uzsonnaszünetet követően két tudományos előadást hallhattak a jelenlévők. Dr. S. Nagy Zita neuropszichológus,
egyetemi adjunktus Traumatizáció
után – A túlélés és növekedés lehetőségei címmel tartott előadást, majd
Orosz Katalin klinikai szakpszichológus,
transzperszonális terapeuta a kollektív
traumatizációról, együttes gyógyulásról
és közösségek alakulásáról beszélt.

Jubiláltak a művészbarátok

tunk az ő elképzeléseikkel, művészeti
alkotásaikkal – gondolhatunk itt a közterekre vagy a Szent Erzsébet Kórház falára -, mindezek nagyon fontosak a város
lakói számára. Apró ajándékok, melyek
könnyebbé, színesebbé teszik az emberek
mindennapjait, ezért az ő nevükben is
köszönetet mondok a művészeknek.”
Borbás Zoltán a büszke jászok összetartozásáról, erős identitásáról szólt és a
projekt kapcsán hozzátette, külön öröm
számára, hogy a múlt mellett az ehhez
hasonló eseményekkel a kortárs, ambiciózus alkotókra tudják irányítani a nyilvánosság érdeklődését. Olyan fiatalokra,
akikről az utcán járva-kelve sokszor nem
is tudjuk, milyen értékes művekkel gyarapítják a magyar kultúrát.
Végezetül Farkas Edit készült kedvcsinálóval a programhoz, rövid beharangozójában a Robimpro Műhely
improvizatív gitárkoncertjét ajánlotta
a jelenlévők figyelmébe, a szuggesztív
dallamokra Koncz Gábor készített tavaszi színeket idéző festményt. A digitális
technika rejtelmeibe Fejős László avatta
be a vállalkozó szelleműeket, Bartos Kinga pedig egy különleges kollázs készítését
vállalta a becsatlakozó elöljáróságokkal,
kreatív civilekkel. A kamarakiállítás mellett rövidfilmek is láthatók voltak a JAE
elmúlt évében megvalósult fontosabb
művészeti akcióiról.
Talán az ízletes ételek, a jó zene, a közös műhelymunka, vagy csak egyszerűen
a remek társaság tette, de a látogatók közül sokaknak eszébe ötlött a gondolat,
hogy érdemes volna hagyományt teremteni az efféle művészbarát találkozókból.

Kazsimér Nóra
A megyei identitásfejlesztés JászNagykun-Szolnok megyében „Miért jó
itt élni?” közösségi találkozók keretében
megvalósuló eseményen az ötéves fennállását ünneplő Jövőkép Alkotók Egyesülete tagjai és Hamza D. Ákos festőművész
munkáiból életre hívott tárlatot tekinthették meg a vendégek.
A civil művészeti csoportosulás megalakulása óta számos kortárs képzőművészeti kiállítással, tematikus alkotónappal,
közösségi interaktív akciók szervezésével
és köztéri alkotásokkal járult hozzá Jászberény és több hazai, illetve külföldi város kulturális, közművelődési életéhez. A
közösség a kezdetektől fogva szoros kapcsolatot tart fenn az idén negyedszázados
évfordulóját ülő Hamza Múzeummal,
melynek igazgatója, Farkas Edit szintén
aktív tagja a társulásnak.
A komplex kreatív programmal a
helyi civil alkotókat szerették volna ös�szekapcsolni azokkal a művészetpártoló
„fogyasztókkal”, akik nyitottak a fiatal
generációk látásmódjára, és kíváncsiak

annak alkotásban történő leképezésére.
A megjelenteket, köztük Budai Lóránt polgármestert, Borbás Zoltánt, a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés
alelnökét, dr. Dobos Róbertet, a Járási Hivatal vezetőjét, valamint dr. Gedei József
alpolgármestert Marsi Illés konferanszié
köszöntötte. „Megyénk kulturális örökségének tisztelete és az értékek ápolása a
megyéhez való tartozás, a közösségépítés
és közösségfejlesztés fontos eleme. A Jászságban ez különösen igaz, hiszen ebben a
térségben és itt Jászberényben is színvonalas, térségi szinten túlmutató értékeket
létrehozó egyesületek, művészeti csoportok működnek és a jász hagyományokból
építkezve alkotnak újszerűt.” – fogalmazott Mari Illés, majd átadta a szót városunk polgármesterének, aki ekképp fejezte
ki háláját az alkotóknak:
„A város több pontján találkozha-
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Programajánló
A „bükki füvesember” előadása
Február 6., csütörtök 17 óra
Szabó Gyuri bácsi gyógyfüvek, gyógyteák varázslatos gyógyító erejéről, a természetes gyógyításról tart előadást.
Ifjúsági Ház
Magyarósi Csaba előadása
Február 7., péntek 16 óra
Az ismert vloggerrel Kazsimér Nóra
moderátor beszélget.
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
Kerekítő
Február 10., hétfő 10 óra
Kovács Zoltánné Kriszta minden hétfőn 10 és 11 órakor Kerekítőre, dalosmondókás foglalkozásra várja a legkisebbeket.
Főnix Műhelyház

1993-ban Pintér Jolán édesanyja és a túlélők létrehozták az alapítványt, emléket
állítva a szerencsétlenül járt honfitársaknak. A világon elsőként állíttattak Gulag
emlékművet Budapesten, a Honvéd téren. „Azt vettem észre, hogy ha a táborok
poklát megélők beszélhetnek szenvedéseikről, akkor az meghosszabbítja életüket.
Fontos, hogy ismerjük a családok élettörténetét, mert anélkül csak sodródunk az
életben.” – idézte Pintér Jolán levelének
záró sorát Faragó Annamária.
Pitti Katalin könnyeivel küszködve
emlékezett családjára: a tömegsírba lövetett nagyszüleire, a frontot megjárt,
folyton menekülni kényszerülő édesapjára és a február 2-án 90. születésnapját
ünneplő édesanyjára. „Nagyon küzdelmes életünk volt.” – csuklott el a mű-

Komplex kreatív programot álmodott
meg az idén 25 éves jubileumát ünneplő Hamza Múzeum, illetve az ötéves
Jövőkép Alkotók Egyesülete január
30-án. A tárlatmegnyitóval egybekötött alkotónapon kiállítást tekinthettek meg, majd tematikus foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők.

www.jku.hu

Hónap műtárgya
Február 11., kedd 17 óra
A 115 éve született Gy. Riba János
Csúszkálók című alkotását mutatja be
dr. Riba Magdolna.
Szikra Galéria
Nyitott katekézis
Február 11., kedd 18 óra
Dr. Novák István főigazgató tart előadást Az Egyház múltbéli hibái címmel.
Nagyboldogasszony iskola ebédlője
Tér-képek
Február 12., szerda 17 óra
Basa Anikó festőművész kiállítását Verebes György Munkácsy-díjas festőművész nyitja meg, közreműködik Csák
László hangász. A tárlat március 25-ig
látható naponta 15 és 22 óra között.
Lehel Film-Színház
Birinyi Mesekör felnőtteknek
Február 13., csütörtök 18 óra
Közösségi mesemondó alkalom Bukovics János és Pintér Zsolt mesemondókkal.
Kézműves Porta (Kígyó utca)
Tvrtko, túl minden határon
Február 14., péntek 18 óra
Egy lebilincselően izgalmas este a Föld

körül Vujity Tvrtko-val.
Lehel Film-Színház
Hellinger féle családállítás
Február 15., szombat 9.30 óra
Gyökerek és szárnyak címmel tart előadást Bottyán Katalin személyiségorientációs állításvezető.
Bathó Palota nagyterme
Műszaki bál
Február 15., szombat
A műszaki szakemberek, vállalkozók
bálját 26. alkalommal szervezik.
Déryné Rendezvényház
Farsangi kézműves családi játszóház
Február 16., vasárnap 9-11 óráig
Tevékenységek:
bürökduda
készítés, mint zajkeltő farsangi népi hangszer;
busómaszkok,
busóálarcok,
busóemberkék készítése érdekes természetes anyagokból; farsangi színező sarok.
Lehel Film-Színház
A kis hableány
Február 16., vasárnap 11 óra
Andersen közismert történetének víz
alatti világát a Fogi Színház művészei
viszik színre.
Lehel Film-Színház
Farsangi klubkoncert
Február 21., péntek 21 óra
A talpalávalót a Traffic Band szolgáltatja. A legkreatívabb jelmezben érkezőket díjazzák.
Lehel Film-Színház
Pannónia 30!
Február 21., péntek
A legendás Pannónia Disco megnyitásának 30. évfordulóját fergeteges
bulival ünneplik. A lemezjátszóknál:
Balog István, Nagy Zsolt (Dragon S),
Vitovszki Attila (Vito), Yoko Retro
Disco – Dj Guba.
Aranysas Rendezvényház
XIX. Katolikus Jótékonysági Bál
Február 22., szombat 19 óra
A Nagyboldogasszony Főplébánia báljának bevételét közösségeik támogatására fordítják.
Nagyboldogasszony Katolikus Iskola
Sportcsarnoka
Jótékonysági bál
Február 22., szombat 19 óra
Az Adj Esélyt Alapítvány első alkalommal szervezi meg jótékonysági bálját.
Aranysas Rendezvényház

Tájak, emlékek, hangulatok
Több mint harminc évvel ezelőtt
Szántai Katalin hozta létre a Lehel
Vezér Gimnázium Iskolagalériáját. A
látogatók egy-két hónapig nézhetik
a kiállítás fotóit, festményeit, diáktársaik alkotásait az első emeleti folyosón.
Jelenleg Velkeiné Pócz Ilona festőtanár akvarellkiállítása a Lehel Vezér
Gimnázium Iskolagalériáján február
20-ig tekinthető meg tanítási időben,

naponta délután öt óráig.
A tanárnő 23 évig tanított a gimnáziumban. Sok-sok diáknak adta át a
művészet, az élet szeretetét. Nagy Tamás
tanár úr – aki egy éve vezeti be a diákokat az építészet, a festészet, a fotózás
rejtelmeibe – kérte fel a tanárnőt, hogy
hozza el az iskolagalériába az utóbbi
években készített alkotásait. A galériában várják a látogatókat, akik ebben a
ködös, szürke időben szívesen engednék
be napjaikba a fényt, a színeket.
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Bágyadt felhők könnye mossa a telet
Csütörtökön szeles, esős napra van kilátás, csak néhány óra erejéig bújik elő a
nap a felhők mögül. Péntekre marad a szeles idő, elszórtan zápor valószínű, a nappali
hőmérséklet 5 fok körül alakul. A hétvégén
közepesen felhős, csapadékmentes időjárás
lesz jellemző térségünkben, majd hétfőn
bár pár fokkal melegebb lesz – 8°C – esőzés
várható. A zivatarokkal tarkított időjárás
egész héten kitart.
A népi jóslat szerint, ha február 6-án,
Dorottya napján csikorog a fagy, a tél nemsoká abbahagy.

Rangadót nyertek a kosarasok

Nagy érdeklődés előzte meg a Jászberényi KSE – SZTA Szedeák kosárlabda alsóházi rangadót, aminek igen
nagy volt a tétje, hiszen a sereghajtó
berényi gárda az előtte álló szegedieket látta vendégül.
ács

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

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.

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

február 12. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

február 13. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

február 14. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

február 10. hétfő
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

február 15. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

február 11. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 16. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

2020. február 6.

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.

Az utóbbi hazai mérkőzéseken már
érezhető volt az új szakvezető, Miljan
Csurovics munkája, így nem akadt olyan
személy – a szegedieket kivéve – aki
hosszú idő után ne jászberényi győzelmet várt volna az összecsapás végén. A
játékosok is átérezték a meccs fontosságát, így a kosárlabda-mérkőzésre kilátogatók azt láthatták, hogy egy sokkal
harcosabb gárda küzd a pályán, mint
az előző meccseken. Az első pontokat is
ők szerezték, majd Nelson vezérletével a
negyed végére 24-19-s vezetésre tettek
szert. A folytatásban is inkább a berényi
alakulat akarata érvényesült a támadások során és jól is védekeztek. Örvendetes, hogy a cserejátékosok is jól szálltak
be a meccsbe, hiszen Mészáros, Ruják és
Peringer is pontokkal vétették magukat
észre, így Pantelicsék tudtak pihenni és a
távolság is maradt a két gárda között, sőt
szaporodott is. Az első félidő végén egy
igen megnyugtató előnnyel, 12 ponttal
(48-36) vonultak negyedórás pihenőre.

Utazik
a Tehetség SE

Fotó: Gémesi Balázs
A nagyszünet után is hasonló maradt
a forgatókönyv. A hazai gárda kezdeményezett többet és habár ezúttal nem úgy
ment a pontgyártás mind korábban, a
Tisza-partiak így sem nagyon tudtak
közelebb férkőzni pontszámban. Ezt
mutatta a harmadik felvonás 61-50-s
eredménye is. A zárónegyed viszont már
igen izgalmasra sikeredett. A vendégek
mindent egy lapra feltéve sokkal hatásosabban kezdtek játszani, a berényiek pedig egy kisebb hullámvölgybe kerültek.
Egy perccel a vége előtt Curry kosarával
már csak kettő (75-73) maradt közte.
Innentől azonban megremegtek a szegedi kezek, főleg amikor előbb Nelson
majd Brbaklics ellopott egy-egy labdát,

ami négy pontot hozott a konyhára és
így hattal meg is nyerte a mérkőzést a
berényi alakulat. Jászberényi KSE Naturtex-SZTE-Szedeák 81-75
JKSE: Nelson 11/3, Miller 22/6,
Brbaklics 14/3, Alekszandrov 12/3,
Pantelics 5/3. Csere: Peringer 4, Mészáros 8/3, Buzás -, Ruják 5/3.
Természetesen vastapssal honorálta
a fiúk teljesítményét a publikum. Harcosak voltak és ezúttal jól is dobtak.
Nyolc alkalommal repült tripla a gyűrűbe! Gólpasszuk pedig egy híján duplája
volt, mint az ellenfélé. Folytatás pénteken Kecskeméten, majd egy hónapos
szünetet követően március 7-én az Albát
fogadják Jászberényben.

Ezüstérem a floorball diákolimpián

A jászberényi Tehetség Sportegyesület
U10-es csapata a 2019-es országos Kölyökliga utánpótlás labdarúgó sorozatban az MTK Mészöly Focisuli mögött
a 2. helyen végzett.
A nagyszerű helyezés mellett nagy
öröm számukra, hogy ezzel meghívást
is kaptak a nemzetközi LAR CUP-ra,
amelyet május 8-9. között a franciaországi Meaux városában rendeznek majd.
A tornán 64 együttes vesz részt, ahol
Európa legnevesebb TOP csapatainak
utánpótlás alakulatai versengenek egymással két napon át. A tornán ott lesz
többek között az FC. Barcelona, Juventus, Manchester City, Arsenal, Feyenord,
PSV, Dinamo Kijev, FC. Porto, Lazio,
PSG, és a Benfica és nem utolsó sorban
a jászberényi Tehetség SE U10-es csapata is. A sikeresebb szereplés érdekében nagykátai és marosvásárhelyi fiatalokkal
erősítik meg az együttest és így veszik
fel a versenyt Európa sztárcsapataival. A
négynapos, feltehetőleg egy életre szóló
élményről, terveik szerint készül majd
egy kisfilm is, amelyet hazaérkezésüket
követően szeretnének levetíteni az érdeklődőknek a jászberényi moziban.

Rövid sporthírek
Asztalitenisz. Újabb fordulót játszottak városunk asztalitenisz-csapatai az
elmúlt hétvégén. NBII.: NGS-UNION
Jászberényi ASE - Mezőtúri AFC 8-10.
NB III.: NGS-U.JASE - Jászkun Volán SC 11-7. Megyei I. osztály: Újszász
VVSE - NGS-U.JASE 17-1.
Jégkorong. Az OBIV/B csoport alsóházi rájátszásban a Lehel HC Amatőrök,
Kecskemét vendégei voltak. A Pesterzsébeten lejátszott mérkőzésen a vendéglátók
háromgólos vezetésre tettek szert, amire
Ács Viktor révén csak egyszer tudtak válaszolni a berényiek. Így: Kecskeméti Sólymok – Lehel HC Amatőr 3-1. Javítani
vasárnap este lehet, amikor a Zima Team
lesz a vendégük. A Lehel HC U16-os
gárdája a hét közepén játszotta soron következő bajnoki mérkőzését az Újpesti Jégcsarnokban, ahol szoros meccsen sikerült
nyerniük: UTE B – Lehel HC 3-4.

Eger városa adott otthont január 2526. között a Foorball Diákolimpia
Országos Döntőjének. A kétnapos eseményen a versenysorozat összes korosztálya megmérkőzött a diákolimpiai
bajnoki címekért.
A Magyar Diáksport Szövetség szervezésében zajló versenysorozat első körében 806 együttes lépett színre, de az
országos döntőbe már csak - nemenként
és korcsoportonként -, 8-8 fiú és leánycsapat jutott be, ami közel 600 iskolás
részvételét jelentette. Nagyon fiatal sportágról beszélhetünk, hiszen a kilencvenes
évek végén rendezték az első világversenyt, aztán gyorsan kiderült, hogy a
gyerekek körében egyre népszerűbb lett
és hazánkban is évről-évre nő a nevezők
száma. Jászberény diákjai több éve már,
hogy bekapcsolódtak a küzdelemsorozat-

Liskás siker
A Liska József Katolikus Középiskola, a Nagyboldogasszony Gimnázium diákjaival kiegészülve vett részt
az országos diákolimpia floorball
döntőjében a VI-os korcsoportban.
A csoportkörben egy szigetszentmiklósi, egy mosonmagyaróvár és a II.
kerületi Rákóczi Ferenc Gimnáziummal kellett megmérkőznünk.
Az első meccsen döntetlent játszottunk, ami szép teljesítmény, hiszen kétgólos hátrányból zárkózott fel csapatunk.
Mosonmagyaróvár ellen egy kapufáról
kipattanó, és így szabálytalan gólt ítélt

ba és igen figyelemreméltó eredményeket
produkáltak az elmúlt időszakban. Egerben is több csapat képviselte városunkat.
Közülük a Szent István Sport Általános
Iskola és Gimnázium diákjai szerepeltek a
legeredményesebben. 4. kcs.: 2. helyezett
lett a - Bagi Ádám, Hordós Ádám, Balogh
Zsombor, Taczman Hunor, Kovács Barnabás Vajk, Ivanics Máté összetételű csapat.
3. kcs: 5. hely: Bagi Zétény, Sípos Máté,
Bojtos Levente, Lukáts Zsombor, Nagy Barnabás, Muszka Előd. 2. kcs. 8. hely: Lukáts
Zalán, Balogh Lóránt, Tukora Zétény, Sípos Máté, Csillik Barnabás. Mindhárom
csapatot Szőllősiné Kárpáti Ágnes és Nagy
Zoltán készítette fel.
Az Ilonka Zsuzsanna által felkészített
Nagyboldogasszony Általános Iskola diákjai - Görbe Balázs, Orosz Balázs, Kátai
Balázs, Rácz Róbert, Nagy Zoltán és Sárközi Gergő – pedig, a 8. helyen végeztek.
meg a bíró az ellenfélnek, és bár remek
kapusunk 3 büntetőt is kivédett, nem
sikerült egyenlíteni, így ezt a meccset
elvesztettük. Utolsó csoportmérkőzésünkön ugyan 2:0-ra győztünk, ez azonban
csak arra volt elég, hogy az 5. helyért játszunk Dombóvár ellen.
Ezen a mérkőzésen nagyon meg szerettük volna mutatni, hogy mire vagyunk
képesek, kétgólos hátrány után az egyenlítésért ment a csapat, de sajnos kontrából az ellenfél megszerezte a 3. gólját, így
végül a torna 6. helyén zártunk.
Csapat: Csókási Zsolt (edző), Pesti József, Kerek Olivér, Pető Viktor Ármin, Vas
Milán, Boros Barna, Tóth Áron, Kátai
Kornél.
Csókási Zsolt testnevelő

