Képviselők nyilatkozata

A költségvetés kapcsán Budai Lóránt
polgármester, Tamás Zoltán frakcióvezető
és Dobrán Gyula nyilatkozott.
Nyilatkozatok a 3. oldalon

Fejlesztések a Szent Erzsébet Kórházban

Dr. Sinkó-Káli Róbert főigazgatót az influenza szezonról,
a régió egészségi állapotáról és a kórház jövőjéről
kérdeztük.
Interjú a 3. oldalon

Elismerés a felkészítésért

Csillik Katalin az Emberi Erőforrások
Minisztériumának elismerésében részesült
a csillagász diákolimpikonok segítéséért.
Cikk a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 07. szám (XXXII./07.)

A február 6-i bizottsági üléseken elhangzott információk tükrében Budai Lóránt polgármester február 10én, hétfőn informális testületi ülést
hívott össze a Városháza tanácstermében, amely alkalmon a városvezetés
bemutatta a hitel nélkül összeállított
alternatív költségvetés-tervezetet.

Újság
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Jászberény város lapja

Hitellel vagy hitel nélkül?

Kárpáti Márta
A megjelent képviselőket, alpolgármestereket, a sajtót és az érdeklődő városlakókat Budai Lóránt polgármester
köszöntötte a negyedszerre összehívott
informális ülésen. Röviden felvezette a
tanácskozás előzményeit, a tárgyalandó alternatív költségvetés főbb tételeit.
Sajnálatát fejezte ki, hogy az országgyűlési képviselő a meghívás ellenére ismét
távol maradt.
Az informális ülés a szerdai rendes
nyílt ülés előtt alkalmat ad arra, hogy
mindenki kifejthesse véleményét a költségvetéssel kapcsolatban. A továbbiakban emlékeztetett, hogy még az előző
városvezetés döntött a hitelfelvételről,
amiből majd a fejlesztéseket tudja finanszírozni Jászberény. Annak idején az
ellenzék nem tartotta jó ötletnek a hitelfelvételt és a fejlesztések elindítását, úgy,
hogy a befejezésre nem volt biztosíték.
Akkor az önkormányzat megszavazta
a hitel felvételét, majd a választásokat
követően szembesülve a város gazdasági
helyzetével döntöttünk úgy – egyöntetűen – , hogy a külső forrásra szükség

van a beruházások befejezéséhez. A költségvetési koncepció szintén tartalmazta
a hitelfelvételt, amit ugyancsak egyhangúan fogadott el a város képviselő-testülete. Ezek után az informális üléseken
is egyetértés volt arról, hogy a hitelfelvételre szükség van, ezért a költségvetés
is a hitelre építve készült. Ehhez képest
a bizottsági üléseken a Fidesz részéről

A bükki füvesember jó tanácsai
Városunk egyik legnagyobb beltéri
közösségi színtere, az Ifjúsági Ház is
színültig megtelt érdeklődővel a sokak
által bükki füvesemberként is ismert
Szabó György természetgyógyász előadásán február 6-án, kedden este.
Gergely Csilla
Szabó György természetgyógyász a
nagymamájától tanulta a népi gyógyítás
fortélyait. Régen nem voltak gyógyszerek, kemikáliák, az ember a természet
kincseit használta gyógyírként a panaszaira. Ezekről az elfeledett, de ma is épp úgy
hasznos gyógymódokról telt ház előtt tartott előadást a 92. életévében járó Gyuri
bácsi. A népgyógyászati hagyományok
továbbörökítésével évtizedek óta foglalkozó szakember nagyon fontosnak tartja
az egészség megőrzését, és a betegségek
megelőzését. Ennek egyik alapja a napi

2 liter folyadék elfogyasztása, rendszeres
(legalább évente) orvosi szűrővizsgálatok,
valamint a helyes táplálkozás.
Gyuri bácsi egy kutatás eredményeit
tárta a közönség elé, melyben négy olyan
betegségről számolnak be, melyek nem
fertőzőek, mégis járványszerűen terjednek: a magas vérnyomás, a cukorbetegség,
a rák és a COPD (időskori tüdőbetegség). „Nagyon nagy a baj egyébként…”
De hogy gyógyították magukat az emberek régen? S miért érdemes visszatérni az
ősi gyógymódokhoz? Gyuri bácsi az élő
példa rá, hogy a kémiai vegyületekből
készült pirulák helyett a gyógyfüvekből
készült teák, tinktúrák, borogatások hatásosabbak. Régen természetes volt, hogy
minden háznál voltak gyógynövények
felakasztva a kamrában, a mai ember inkább gyógyszereket szed, pluszban elszenvedve azok mellékhatásait.
folytatás a 6. oldalon 

napvilágra került, hogy Jászberény városa nem fog hitelben részesülni – tájékoztatott a polgármester.
Ennek értelmében világossá vált,
hogy az ellenzék nem fogja megszavazni a költségvetést, ezért a városvezetés
készített egy, a 834 millió forintos hitel
nélküli alternatív költségvetést, amelynek mérlegét a hétfői ülés alkalmával a

Alapképzés
a borról

Az elmúlt héten, szerdán este az Eszterházy Károly Jászberényi Campus
kollégiuma adott otthont a Gasztronómiai kitekintő sorozatnak, amelynek keretében Borics Dániel kalauzolásával a kulturált borfogyasztás
témakörében kaptak hasznos információkat a vendégek.
kárpáti
Az eseményt a Jászberényi Diák
Önkormányzat szervezte képviselői,
valamint az egyetem hallgatói, oktatói számára. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bethlendy Béla HEB
elnök Bozóki Imre diákpolgármester
és a szervezők képviseletében Hamar
Kata, az Ifjúsági Önkormányzat elnöke. Az egybegyűlteket Demeter Sára
köszöntötte, majd átadta a szót az est
somelier-ének.
A kóstolásra szánt borsort Konkoly
Béla borszakértő állította össze. Az első
tétel kóstolása előtt az egyébként étteremvezető és tanárként is dolgozó Borics
Dániel a bor, a szőlő, a borfogyasztás
alapfogalmait tisztázta a hallgatósággal.
Elmondta, hogy a bor az egyik legtisztább ital, hiszen száz százalékban szőlőből készül. Nekünk magyaroknak a
bortermelés és borfogyasztás szorosan
összekapcsolódik történelmünkkel, kultúránkkal, ezért érdemes kicsit bővebb
tudást szerezni róla.
folytatás a 6. oldalon 

városatyák elé terjesztették. Az új változaton az eddigieknél is kevesebb összeg
van betervezve nem kötelező feladatokra – a kultúra és sport – támogatására,
valamint vissza kell adni fejlesztéseket.
Mindösszesen az a 260 millió forint
került betervezésre, amely a 680 millió forintos már elnyert hitelkeretből
fennmaradt. Továbbra is kérdés, hogy

kapunk-e lehetőséget némi rugalmasságra a megcímkézések tekintetében.
Az alternatív költségvetés szerint legalább két projektet vissza kell adni; az
intermoduláris (vasút környéke, Vaspálya utca, Kerekudvar fejlesztése pályázat,
illetve a munkásszálló építése (Faiskola
utca). Az intermoduláris pályázat 176
millió, a munkásszálló mintegy 40 millió „kidobott” pénzt jelent. Az Electrolux és beszállítói által kiesett adóbevétel
miatti hiány pótlására az új költségvetésben sem találtak megoldást. Továbbra is
a nem kötelező feladatok tekintetében
realizálódik ez az adókiesés, amely itt
97 millió forintot jelent. Első körben az
első félévi támogatásokat tudják odaítélni. Amennyiben hitel nélkül terveznek,
az előzőekben tervezett második félévi
támogatást nem tudja biztosítani a város. Összegezve: hitel nélkül ez a költségvetés még nehezebb helyzetbe hozza
nem csak az önkormányzatot, hanem a
civil szférát is.
Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője fogalmazta meg az ellenzék álláspontját. Kifejtette, hogy a hitel elnyerésére kevés esélyt látnak, nem valószínű,
hogy a város elnyeri, ezért a Fidesz hitel
nélküli költségvetésben gondolkodik.
Az elképzelések egy része találkozott a
városvezetés terveivel, egy része új utakat lát járhatónak. Emlékeztetett, hogy
a vállalkozók a fórumon, majd későbbi
konzultációk alkalmával is alultervezettnek ítélték az adóbevételt.
folytatás a 2. oldalon 

Szövetségben Istennel
A jászberényi Református Gyülekezet tagjai csatlakozva a házasság hete
országos rendezvénysorozathoz a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány
Igazgató lelkipásztorát, Monty Taylort, illetve kedves feleségét, Ibolyát
invitálták előadásra a Déryné Rendezvényházba.
Kazsimér Nóra
A házasság hete kezdeményezést itthon a Magyar Evangéliumi Szövetség és
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa indította útjára még 2008-ban,
azóta pedig minden év februárjában kapcsolódó programokon keresztül tárhatjuk fel a sikeres, örömteli házasság titkát,
a párkapcsolati problémák nehézségeire
választ adó megoldásokat.
„És monda az Úr Isten: Nem jó az
embernek egyedül lenni; szerzek néki
segítő társat, hozzá illőt.” – vezette fel a
programot Mózes szavaival Mező István
református lelkipásztor, aki elárulta, immáron hatodik alkalommal szerveztek
Jászberényben példaértékű előadást a házasság témaköre vonatkozásában.
Monty Taylor amerikai állampolgár
és Ibolya asszony már négy éve ápoltak
jó barátságot, amikor úgy döntöttek, egy
életre lehorgonyoznak egymás mellett.
Ebből az emberöltőnyi időből most a 34.
évfordulónál járnak és vallják, egy igazán
jó házasságban három fél köt szövetséget
egymással: a feleség, a férj és Isten. Az Úr
felé közeledve lehet csak igazán megta-

lálni az utat a másik ember szívéhez, és
Monty tisztelendő ezt már jól tudta, amikor Ibolyát, az „egyszerű” magyar lányt
választva ekképp indokolta döntését:
„Azért, mert a szívedet látom.”
Az előadók érzékletes példákon keresztül hangsúlyozták kultúránk házasságbuktatóit, melyekből jelen világunkban
sokkal több akad, mint 150 évvel ezelőtt,
hiszen a teljes függés, egymás kiegészítése
a társadalmi szerepek elmosódása miatt
már nincs jelen. Ehhez hozzátesznek az
olyan gondolkodásbeli változások, melyek hétköznapi életünk valamennyi területére kihatnak: ahogy nem keresünk
tönkrement tárgyainkhoz szerelőt, úgy
megromlott kapcsolataink esetében sem a
javítás az első gondolatunk.
folytatás a 7. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat
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Pályázati kiírás Hitellel vagy hitel nélkül?
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 felelősségteljes 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 teljesítésének 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, amen�nyiben 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

 folytatás az 1. oldalról
Sarkalatos pont, hogy az ellenzék 400
millió kieséssel számol a városvezetés 600
milliós hiányával szemben. Az Electrolux kivonulása a Kínában kitört járvány
miatt lassul, a beszállítók viszont gyorsan
találnak profittermelő megoldást a bevételkiesés helyére. A két el nem kezdett beruházás visszamondása további 320 millió megtakarítást jelent. A Malom utolsó
kifizetendő számlája 287 millió forint,
amit maga a vállalkozó kért négy hónapos csúszással teljesíteni. Tamás Zoltán
iskolaigazgatóként is hozzátette, a Klapka
iskolában történő beruházást szeptember
1-ig be kell fejezni a Centrummal kötött
szerződés miatt. Az átcsoportosítás témájához hozzáfűzte, azért nem tették bele a
hitelszerződés csökkentésébe a 260 millió
forintot, mert még nem történt egyeztetés az ügyben, a városvezetés nem kereste
az országgyűlési képviselőt. Végül megjegyezte, pozitívan értékeli, hogy elindult
egyfajta közös gondolkodás a hitelfelvétel
nélküli költségvetés mentén.
Balogh Béla alpolgármester meglapozatlannak és felelőtlennek ítélte a csak
400 milliós adókieséssel történő számítást. Felhívta a figyelmet, hogy a Malom
befejezési határidejének és a számlázásnak a csúsztatásához a szabályos rendezéshez egy eljárás lefolytatása szükséges.
Emellett itt pótmunkák is szükségesek,
aminek a költségeit még nem látjuk. Az
általános tartalék az eredeti költségvetésben 50, most 58 millió forinttal van
benne. Ez komoly mozgásteret nem enged, hiszen csak előre nem látható eseményekre használható fel. Az átcímkézés, az
adóbevételek, a Malom bizonytalansági
tényezők, amelyhez még hozzájön a 176
és a 40 milliós plusz.
Tamás Zoltán reagált ismét, aki kifej-

tette, hogy az intermoduláris projekt részeként már elkészült az állatkert mögötti
úgynevezett Kerekudvar fejlesztés, tehát
nem dobunk ki 176 millió forintot. A
Malom számlázási, beruházási átütemezése pályázattechnikai kérdés, amit meg
lehet oldani, ahogy volt már hasonlóra
példa korábban is.
Balogh Béla szólt újfent, aki elmondta, hogy szeptemberben fogják látni reálisan az adóbevételek alakulását, ennek
ellenére hajlik a kompromisszumra, így
500 milliós adóbevétel-kieséssel számolnak 600 helyett. Hozzátette, a csütörtöki
bizottsági ülésen hangzott el először a 260
millió átcímkézése, szabad felhasználásának a lehetősége a hitelkérelem helyett.
Ez idő alatt lehetetlen ennek utánajárni.
A polgármester kérte, az ellenzék határidő előtt fogalmazza meg javaslatait
és nyújtsa be azokat, hogy az álláspontok tudjanak közeledni. A frakcióvezető
elmondta, a nyílt levelében közzétett
pontok megvalósíthatók, ez a javaslatuk,
amit most itt is előterjesztettek. Az új
költségvetés-tervezet tükrében, a számok
ismeretében újra egyeztetnek. Ezek után

Budai Lóránt Dobrán Gyula képviselőhöz fordult, fejtse ki ő is építő javaslatait
a témában.
A dr. Gedei Józseffel, Balogh Bélával
történt folyosói megbeszélések nyomán
arra a következtetésre jutottam, hogy ez a
költségvetés nem jó, ugyanakkor meg kell
próbálni a hitelkérelmet elindítani. Nem
látom valószínűnek, hogy megadják, de
ha meg sem próbáljuk, akkor biztos nem
lesz – fogalmazott Dobrán Gyula.
Balogh Béla kérte a Fidesz frakciót,
hogy minél hamarabb keressék fel és
egyeztessenek, rendelkezésre fog állni. A
következőkben dr. Gedei József kért szót,
aki elmondta, hogy egyetért Dobrán
képviselővel. Hozzátette, a hitel elutasítása arra enged következtetni, hogy a városvezetés nem szimpatikus a kormánynak
vagy azoknak, akik ezt az üzenetet hozták. Az üzenet egyébként nincs megerősítve a kormányzat részéről. Végig kell
menni azon az úton, amit közösen kijelöltünk, ez pedig a hitelkérelem, amivel a
projekteket befejezhetjük.
A tanácskozás ezek után meglehetősen vitás hangvételben fejeződött be.

Pénzbeli támogatás fiatal vállalkozóknak
A Pénz a jövődért program képviselője tartott tájékoztatót január 28-án, a
Déryné Rendezvényház kistermében,
ahol a 30 év alatti kisvállalkozók számára biztosított, legfeljebb 4, 5 millió
forint vissza nem térítendő támogatásról értesülhettek a résztvevők.
k. n.
A GINOP-5.1.9-17-2017-00004
számú, Fiatalok vállalkozóvá válása az
Észak-alföldi régióban című pályázat keretein belül térítésmentes vállalkozás-indítási képzést, majd ezt követően a vállalkozás beindításához legfeljebb 4 573 800
forintos vissza nem térítendő támogatást
nyerhetnek el az új vállalkozást alapító
személyek.
Mint megtudhattuk, ez az összeg az
önfoglalkoztatás, illetve a vállalkozásban
foglalkoztatott munkavállalók személyi
jellegű ráfordítására, egyéb tevékenységek
finanszírozására, eszközbeszerzésre, információs technológiai fejlesztésre, bérleti
díjra, marketing és kommunikációs tevékenységre használható fel. A programban
18-25 év közötti - az Ifjúsági Garancia
Programba már regisztrált - nem tanuló
és nem is dolgozó fiatalok vehetnek részt,

továbbá azok a 25-30 év közötti személyek, akik regisztrált álláskeresők.
A fentebb említett, térítésmentes
képzéseket folyamatosan valósítják meg
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, minden hónapban. A képzés befejeztével üz-

Emlékszel még rám?
IGEN ! Én vagyok.

Emlékezés
Mizsei Béla

halálának 19. évfordulójára

Kemenesi Lászlóné

Mizsei Béláné

(Békési Margit)
akit a szerető családjától már
7 éve elrabolt a kegyetlen halál.

Szerető családjuk

Köszönöm

és felesége
Tábi Mária
halálának 28. évfordulójára.

Hálás vagyok mindenkinek, aki a
fénykép alapján rám gondolt, mert az
emlékezés idejére együtt lehettünk.

leti terv benyújtása kötelező, csak annak
jóváhagyását követően lehet vállalkozást
alapítani, és azzal a vissza nem térítendő
támogatásra pályázni a Magyar Államkincstárnál. A terv megvalósításához természetesen ingyenes tanácsadást is biztosítanak a projektben közreműködők.
A programban levelező tagozatos
hallgató is részt vehet. A levelező, továbbá esti tagozatos tanulmányok folytatása
nem akadálya a bevonásnak, amennyiben emellett munkanélküli a pályázó.
A programba jelentkezés határideje 2020. október, vagy a forrás kimerüléséig. Jelentkezni kizárólag a www.
penzajovodhoz.hu oldalon, online van
lehetőség.

Jászberény Városi Önkormányzat
pályázatot hirdet az alábbi
önkormányzati tulajdonú
lakás bérbeadására
A pályázatra kiírt lakás címe:
Jászberény, Faiskola utca 5. fsz. 7.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága:...........................33 m2
- szobaszáma:.............................1 szoba
- komfortfokozat:................ komfortos
- fűtési módja:.......egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme:........szociális
Bérbeadás időtartama:............3 év
Bérleti díj összege:.....10.560 Ft/hó
Közös költség:................. 3.003 Ft/hó
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.
jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve
felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda, tel.:
57/505-733).
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Fejlesztések a Szent Erzsébet Kórházban
Az influenzajárvány kapcsán kerestük fel múlt hét csütörtökön Dr.
Sinkó-Káli Róbert főigazgatót a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban. A
vírus terjedésének megfékezésére vonatkozó intézkedések mellett a régió
egészségi állapota, valamint a kórház
jelene és jövője is szóba került.
Kárpáti Márta
A kórházban látogatási tilalom
lépett életbe. Miért van erre szükség?
A betegek száma majdnem megduplázódott a járásban, tehát ötszázról
több mint nyolcszázra ugrott az influenza vírussal fertőzöttek száma a Népegészségügy jelentése szerint. Előbb
részleges látogatási tilalmat rendeltem
el a Szülészet-nőgyógyászati Osztályra,
az Újszülött Részlegre, valamint a Csecsemő- és Gyermek osztályra vonatkozóan, majd a jelentett esetek számának
növekedésével teljes látogatási tilalmat
rendeltem el az intézet valamennyi fekvőbeteg ellátó egységére vonatkozóan.
A tilalomnak a lényege, hogy az itt tartózkodóknak gyógyulni kell, még egy
betegség begyűjtése hátráltatná ezt a
folyamatot.
A látogatók elfogadják a szigorításokat?
Viszonylag igen. Meg kell érteniük,
hogy akár tünetmentesen is megfertőzhetik szeretteiket, hiszen a lappangási

idő két hét is lehet. Telefonon könnyen
tarthatják a kapcsolatot, a szükséges
dolgokat, pizsamát, üdítőt stb. leadhatják a portán, amit aztán eljuttatunk
a beteghez.
Az ország nyolc megyéjében
emelkedett az utóbbi napokban a
fertőzöttek száma, köztük megyénkben is, ami dobogós pozícióban van
ebben a tekintetben. Ebből esetleg
arra lehet következtetni, hogy gyenge
az immunrendszerünk?
Az országos tendenciánál magasabb
fertőzöttség nem utal feltétlen rosszabb
egészségi állapotra. Függhet attól is,
hogy a jászsági régióban nagy cégek
vannak, nagy tömegek tartózkodnak
egy légtérben. Mindenképpen azon
múlik, hogy olyan közösségben tartózkodik a beteg, ahol az egészségeseknek
átadhatja a fertőzést. Hozzáteszem,
egyéb betegségekben is az országos átlag felett van a Jászság, ez jelentheti az
immunrendszer gyengeségét is.
Függetlenül az influenzától, mik
a jellemző betegségek a térségben?
Nincsenek különbségek az országoshoz képest. Ugyanúgy a szív- és
érrendszeri betegségek mutatói a legmagasabbak a megyében és a járásban.
A poros levegő miatt második helyen
a légúti- és krónikus betegségek dominálnak, a harmadikon pedig a daganatos megbetegedések állnak, ahogy országos viszonylatban is ezek vezetnek.

A Fidesz-frakció elnökének levele
A költségvetés vitájában városépítés
helyett politikai hisztériakeltés történik a jelenlegi városvezetés részéről,
ezért a Fidesz-frakció nem szavazta
meg az első tervezetet.
A Városfejlesztési Bizottság tegnapi
ülésén elkezdődtek a bizottsági egyeztetések, szavazások a költségvetésről.
Politikai színjáték folyik, hiszen mindenki tudja, Budaiék hitel nélküli költségvetéssel kampányoltak! Úgy tűnik,

hogy kilátástalanságukban kell a bűnbak (Fidesz), amivel a tehetetlenségüket leplezik.
2019. évben a város 3,3 milliárd
forint helyi adóbevételt tervezett, de a
befolyt összeg ennél jóval magasabb,
közel 3,5 milliárd forint volt. A kasszát
mi 355 millió forinttal adtuk át 2019.
év végén.
A kormány jól megfontolta a következő tényeket: a gazdaság erősödik,
új vállalkozások kiemelt támogatását
szervezi és Jászberénynek engedélyezett
680 millió forintos hitelkeretet.
Nincs kormány, aki az átgondolt
döntéseit félévente módosítaná, ennek
ellenére újabb 834 millió forintos hiteligényt terveztek a költségvetésben
Budaiék, mellyel ismét egy jó alkalmat
teremtenek arra, hogy akár egy éven át
is legyen kire fogni a tehetetlenségüket.
Az országgyűlési képviselő segítő szándékát többször is felajánlotta a hitelfel-

tételek módosításában, de ebben sem
volt partner a városvezetés.
A helyi adóbevétel a vállalkozók
szerint is alultervezett, 600 millióval
kevesebb iparűzési adó van tervezve,
mint 2019-ben volt. A vállalkozói fórumon jelenlévő vállalkozók kérték a
polgármestert, hogy hagyja abba a politikai hisztériakeltést, mert a város gazdaságának a rovására megy. Az Electrolux áttelepítéséből adódó adóbevétel
hiány pótolható lesz, hiszen a vállalkozók ezen már dolgoznak. Ezen okok
miatt teljesen indokolatlanok a fűnyíró
elv szerint tervezett megszorítások is.
Frakcióvezetőként azt érzem, hogy
a városvezetésnek annál jobb, minél
rosszabb gazdasági helyzetet teremt a
város intézményeinek, civil szervezeteinek, sportegyesületeinek, médiumainak, mert így újra lehet a Fideszt szidni. Bizottsági elnökként a városvezetés
részéről nagyfokú érdektelenséget, hozzá nem értést érzékelek, hiszen most ők
vannak vezető pozícióban, de mindig
tőlünk kérik a megoldási javaslatokat.
Azt gondolom, hogy aki a várost
vezeti, annak kell felelősséggel vállalható, a többség számára elfogadható
költségvetési tervezetet letenni az asztalra. A jelenlegi nem ilyen volt, ezért a
Városfejlesztési Bizottság 3:2 arányban
nem is szavazta meg ezt a költségvetést.
Javasoltuk és javasolni is fogjuk, hogy
ha nincs rá fedezet, nem kell új beruházásokat elkezdeni, a jelenleg folyó beruházások kifizetéseit pedig ésszerűen
át lehet ütemezni.
A Fidesz-frakció az előző 9 évben
felelősen készített vállalható büdzséket,
melyek meg is valósultak, a város fejlődése látható volt. Kiemelten kezeltünk
minden olyan tevékenységet, mely
városunk hírnevét öregbítette, a város
sport- és kulturális életét (Jászság Népi
Együttest, Jász Múzeumot, civil szervezeteket, sportegyesületeket, médiát,
stb.), hiszen akik Jászberényben élnek,
itt dolgoznak, tanulnak, azok élvezik
ezen szervezetek produktumait, teljesítményét, eseményeit.
Tamás Zoltán
Fidesz-frakció elnök

A Jászságra szerencsére nem jellemző,
de a megye déli részén kiemelkedőek
a pszichiátriai megbetegedések, magas
az öngyilkossági hajlam. Mindezek az
adatok egyébként megtalálhatók a megye honlapján, mint közgyűlési anyag.

Egyébként megyei tiszti főorvosi státuszomban én indítottam újra ezt az
adatszolgáltatást, amelynek célja, hogy
a megyei szintű politika is kapjon egy
bepillantást az egészségügy állapotába,
szakmai alapokra támaszkodva tudjon
támogatni, segíteni ott, ahol szükséges.

Módosító
a Mi Hazánktól
Dobrán Gyulát, a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjét kérdeztük a költségvetési döntés előtt a hitelről és a
megoldási javaslatairól.
k. m.
Az informális ülésen elmondottakhoz hasonlóan továbbra is az a véleményem, nem látom reálisnak azt,

hogy hitellel tervezünk, de mégis meg
kell próbálnunk a hitelfelvételt kérvényezni, mert ha meg sem próbáljuk,
akkor biztosan nem lesz. Egyébként
szerintem a tervezett megszorítások
Jászberény sport- és kulturális életét
tönkre fogják tenni, úgyhogy ez ellen valamit mindenképp lépni kell.
Ezért nyújtottam be egy módosító indítványt a költségvetéshez, amelyben
három egyesület támogatását kérem
magasabb összeggel. Név szerint ezek
a Yakuzák Se, a Folklór Közalapítvány
és a nagyon fontos utánpótlás-nevelő
munkát végző Cori-Kör. Mindezeket
a támogatásokat az általános tartalék
terhére képzeltem el. Azt át kell látni
mindenkinek, hogy amennyiben Jászberény bajba kerül, teljesen mindegy,
hogy 40 vagy 50 milliónk van az általános tartalékban, ugyanakkor ez a
tízmillió forint megmenthet három
csapatot a városban.

www.jku.hu

Figyelembe veszik ezeket az adatokat a fejlesztési támogatások megítélésekor?
Sok tervnek ma nincs meg az az
alapja, amik figyelembe vennék az
adott területnek a betegségi mutatóit.
Történnek átalakítások, fejlesztések,
de sajnos sok esetben nincs vizsgálva,
adott területellátásnak valójában mire
van szükség.
Mindezek tükrében itt, a jászberényi kórházban az igazgató mit kérne elsőként, mit kellene fejleszteni?
A kórház körülményei viszonylag jók. Sajnos a háttérszolgáltatásban
részvevő részlegek állapota viszont nem
ilyen jó. Most készült a konyha átalakítására egy negyvenmilliós felújítási
terv, aminek támogatására dr. Csiki
Zoltán helyettes államtitkár ígéretet
tett. Ezen kívül a termálvíz fűtéskihasználása mellett a gyógyvíz reumatológiai
kihasználását próbáljuk megcélozni egy
újabb fejlesztéssel.
Kifejtené ezt az elképzelést bővebben?
A Jászságban nagy számú reumatológiai megbetegedés fordul elő. Sok
reumatológiai jellegű panasszal, a szervezet ízületi, reumás, kopásos, illetve
izomsérülésből fakadó panaszaival fordulnak hozzánk. A gyógyvizünk éppen
az ilyen jellegű panaszok orvoslására
alkalmas. Erre készült egy tervünk a
kórház energetikai korszerűsítésébe
beépítve. A fűtést, ahogy Jászapátin
már megtörtént, termálvízzel oldanánk meg jórészt. Tovább gondolva

3. oldal

a termálvíz lehetőségeit, a víz másik
hasznosítása gyógyászati célra történne. Ennek értelmében egy balneológiás
részt próbálunk kialakítani, amire nagy
szüksége van például a Rehabilitációs
Osztálynak is. Tangentoros kezeléseket,
pakolásokat, vízsugárkezeléseket vehetnének igénybe a betegek itt helyben a
balneoterápiás lehetőségek közül.
Pontosan hol valósulna meg ez a
fejlesztés?
A régi mosoda épületét alakítanánk
át. Az építési engedélyek gyakorlatilag
tegnap óta a kezünkben vannak.
Az ilyen jellegű korszerűsítések,
beruházások igen tőkeigényesek. A
legutóbbi
önkormányzat-vezetők
és a vállalkozók közötti fórumon
felmerült, hogy a Jászság kórházát
Berényen túli cégek, települések is
támogassák…
Ez nyitott kapu, ugyanis rendszeresen előfordul, hogy például Jászárokszállásról vagy a Felső-Jászságból – Jászfényszaru önkormányzata – érkezik
hozzánk támogatás. Egyébként a vállalkozók részéről folyamatosan kapunk
támogatást. A közelmúltban a Darázs
család vásárolt beteg-monitort a Sürgősségi Betegellátó Osztályra, Szikra
úr infúziós pumpát adományozott az
Intenzív osztálynak, Czinege úr EKG
készüléket vásárol a Belgyógyászatra,
a Jász-Plasztik Kft. pedig már hagyományként pénzt adományozott. Minden egyes adomány egy újabb tégla a
kórház fejlesztésének életében, amit
nagyon köszönünk a támogatóinknak!

Informális után, költségvetés előtt
A hétfői informális testületi ülés után
másnap Budai Lóránt polgármester
nyilatkozott lapunknak. Reflektált a
tanácskozáson történtekre, illetve elmondta azt is miért nem volt jelen a
kormánymegbízott építésügyben ös�szehívott polgármesteri találkozóján.
k. m.
Hétfőn a vállalkozói találkozóval
együtt már a negyedik informális ülést
hívta össze a városvezetés. Ilyenfajta
egyeztetés eddig nem volt jellemző az
önkormányzatra, az előző városvezetés
nem volt kíváncsi az ellenzék véleményére. Ezzel szemben nekünk nagyon
fontos, hogy közösen gondolkodjunk
a város érdekében. A jelenlegi ellenzék
és városvezetés között harmadik alkalommal jött létre informális találkozó
a költségvetés témájában és most először hangzott el valamiféle konkrétum
a Fidesz-frakció részéről. Hozzáteszem,
mostanáig – kedd délig – nem érkezett
írásbeli vélemény az elhangzottakhoz.
Mi nem tudunk bizakodásra és reményre költségvetést építeni. A várható
adókieséssel kapcsolatban szakemberek, elemzők adtak információkat, tehát nem szóbeszédre alapozunk. Ezzel
szemben az informális ülésen elhangzottak szerint mi mégis valamennyit
befogadunk a Fidesz-frakció ötleteiből, ami az adóbevételt illeti. Ennek
értelmében kevesebb adóbevétel-kieséssel számolunk, bár ennek megvan
a kockázata, de ennyi rugalmasság és
kompromisszumkészség megvan bennünk. Ettől függetlenül mi továbbra is
hitellel tervezzük a költségvetést, ahogy
kezdettől fogva közösen tettük. A hitelfelvételről annak idején az előző városvezetés döntött, mi most ezt visszük
tovább, mert a fejlesztéseket be akarjuk
fejezni. Mindez elhangzott a hitelkérelmet megerősítő testületi ülésen és a
költségvetési koncepcióban is, amelyeket mindannyian elfogadtunk. Az első
két informális ülésen sem volt tiltakozás ellene. A fordulat a bizottsági üléseken történt, amikor közölték a frakció
tagjai, hogy hitelre nem számíthatunk.

Ettől fogva alakult ki a patthelyzet, ami
abból adódik, hogy a hitellel tervezett
költségvetést a Fidesz nem fogja megszavazni. Mindebből az következik,
hogy a költségvetés nem megy át. Ezért
dolgoztunk ki egy olyan költségvetést,
amiben nem szerepel hitel. Ezt mutattuk be tegnap egy alternatív költségvetésként. Ebből világosan látszik, hogy
jóval kevesebb jutna kultúrára, sportra,
civil szervezetek számára, mint az eredetiben. Mindemellett két pályázatot

is vissza kellene adnunk, ami rengeteg
kidobott pénzzel jár.
Véleményem szerint, ha valóban nem
kapjuk meg a hitelt, akkor az egy politikai
üzenet, de inkább arra gondolok, hogy
mindez csak egy blöff a frakció részéről.
Mindezek miatt tartjuk magunkat az
eredeti elképzelésekhez, esetleg egy minimális módosítással. Én bizakodó vagyok
abban a tekintetben, hogy a kormány
engedélyez egy hitelnyújtást és a Fidesz
partner lesz a kérelem megszavazásakor.
A másik téma az építésügy, amel�lyel kapcsolatban szeretném elmondani,
hogy szerdán délben kaptam meghívót
a kormánymegbízottól másnapi dátumú fórumra, amelynek témája nem volt
megjelölve. Csütörtökön a költségvetésről tartottunk bizottsági üléseket, ahol
jelen kellett lennem. Egyébként, mint
arról az újságban is beszámoltam, hétfőn
jártunk jegyző asszonnyal a kormánymegbízottnál az építésügy apropóján.
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Tetten érték a férfit. A Jászberényi
Rendőrkapitányság járőrei 2020. január
23-án Jászapáti belterületén intézkedés
alá vontak két férfit, akik radiátort cipeltek. A rendőrök megállapították, hogy a
21 és a 16 éves fiatalember bemászott
egy Jászapátiban található, lakatlan ingatlan nyitott ablakán, és onnan három
darab radiátort tulajdonítottak el. A
rendőrök előállították és gyanúsítottként
hallgatták ki az elkövetőket. A kihallgatáskor a gyanúsítottak elmondták, hogy
a lakatlan ház melléképületéből már
2019 decemberében is loptak, akkor különböző szerszámokat, csaptelepeket és
házimozirendszert tulajdonítottak el.
Jogosítvány nélkül közlekedett. A
Jászberényi Rendőrkapitányság ittas járművezetés miatt indított eljárást egy jászkiséri lakos ellen. A rendőrök ellenőrizték
2020. január 26-án a Jászapáti belterületén személygépkocsijával közlekedő férfit
és megállapították, hogy vezetői enge-

déllyel nem rendelkezett, és az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott.
Nekiment az oszlopnak. Oszlopnak
csapódott egy gépjármű január 26-án,
vasárnap a déli órákban, Jászladányban a
Petőfi Sándor utcában. A műszaki mentést a jászkiséri önkormányzati tűzoltók
végezték, akik áramtalanították, majd
letolták az úttestről a járművet.
Nekiütközött a gyalogosnak. Egy
jászladányi lakos 2020. január 29-én Jászladány belterületén személygépjárművel közlekedett. A gépkocsi vezetője haladása során
nem tartott megfelelő oldaltávolságot, és
a gépjármű elejével érintőlegesen nekiütközött egy kerékpárját toló személynek. A
gyalogos a baleset következtében – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon
túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Kihajtott a kocsi elé. Egy
jászfényszarui lakos közlekedett kerékpárjával Jászfényszaru belterületén, a
32-es számú úttal párhuzamos kerékpárúton 2020. január 29-én. Az 69 éves férfi
keresztirányba kívánt áthajtani az úttesten, melynek során eléhajtott az úttesten

Állatkerti
Valentin-nap
Valentin-napon alkalomhoz illő hangulatban,
ínycsiklandó finomságokkal lepjük meg párban
vagy családban élő lakóinkat és ebből
természetesen Látogatóinkat sem hagyjuk ki!

Kedvezményes
belépési díjat

biztosítunk
február 15-én
a felnőtt pároknak:

1100 Ft/fő.

Látogass el hozzánk
és tölts velünk egy
szívmelengető
napot!

közlekedő személygépkocsinak, amely
elütötte. A baleset során - az elsődleges
orvosi vélemény alapján – a kerékpáros
férfi súlyos sérülést szenvedett.
Kigyulladt a családi ház szobája. Teljes terjedelmében égett egy családi ház egyik
tizenkét négyzetméteres szobája január 29én, délelőtt Jászberényben, a Huszár utcában. A tűz átterjedt a szomszédos helyiségekre és a födémszerkezetre is. A jászberényi
hivatásos tűzoltók három vízsugárral avatkoztak be, illetve légzőkészülékben behatoltak az épületbe, ahonnan két egészségügyi
oxigénpalackot hoztak ki. Az eset idején
két gyermek és egy felnőtt tartózkodott a
házban, akik időben elhagyták az épületet.
Az ingatlant három felnőtt és négy gyermek
lakja életvitelszerűen, az ő elhelyezésüket
rokonok, illetve az önkormányzat oldotta
meg. A helyszínre mentőket is riasztottak.
Hősiességéért tüntették ki. Január
29-én, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság épületében rendezett
ünnepségen Hősies helytállásért elismerések átadására került sor az első tiszti
kinevezések mellett. Az eseményen dr.

Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos
katasztrófavédelmi főigazgató ismerte
el Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó
Egyesületének gépjárművezetőjét, Csabai
Tamást a tavaly november 29-én, a 32-es
számú főúton történt frontális ütközésnél
nyújtott hősies teljesítményéért.
Ittasan dühöngött a hivatalban.
Egy jászapáti lakos 2020. január 30-án ittas állapotban ment ügyeit intézni a Jászapáti Polgármesteri Hivatalba. A 48 éves
férfi a hivatal ügyfélvárójában szidalmazta a dolgozókat, bántalmazással fenyegette őket, majd több alkalommal ököllel és
a fejével a falba ütött. A rendőrök előállították a Jászapáti Rendőrőrsre a dühöngő
férfit és gyanúsítottként kihallgatták. A
Jászberényi Rendőrkapitányság garázdaság vétség elkövetése miatt folytat büntetőeljárást B. József ellen.
Lopott, de nem jutott messzire. Egy
férfi 2020. január 20. és január 30. között
Jászkiséren, egy bekerítetlen ingatlan udvarán lévő garázsba bejutott, onnan szerszámokat és jármű-alkatrészeket tulajdonított
el. A 28 éves férfi azonban többet akart, és

2020. január 31-én 15 óra és 16 óra között
visszatért a korábbi házhoz, ahonnan ezúttal hangfalakat és egy erősítőt vitt magával.
A frissen szerzett zsákmánnyal - amit a tolvaj kerékpáron tolva szállított - nem jutott
messzire, az utcán összetalálkozott a sértettel, aki felismerte műszaki cikkeit. A sértett
számonkérte a férfit, aki a tárgyakat hátrahagyva elszaladt. A körzeti megbízottak a
részletes személyleírásnak köszönhetően a
jogsértőt azonosították, és néhány perc alatt
elfogták, előállították a Jászapáti Rendőrőrsre, majd gyanúsítottként kihallgatták.
A nyomozók lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást R. Bertalan ellen.
Nekiütközött a kerekes székes
nőnek. Egy jászberényi nő személygépkocsival közlekedett 2020. február 4-én
Jászberény belterületén, amikor a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyhez ért és nem észlelte az úttesten kerekesszékkel átkelni
szándékozó nőt, akinek nekiütközött. A
hölgy az ütközés következtében – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc
napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Köszöntés

Jászberényi
telephelyre

A Jászberényi
Belvárosi Termálfürdő
földszintjén található
45 m2-es helyiség

„Öröm és boldogság legyen
mindig veled, arcod mosolyogjon,
ne lásson könnyeket.
Erő és egészség kisérjen utadon,
nagyon boldog legyél
minden születésnapodon.”

február 15-én, szombaton

Látványetetési időpontok:
10:00 császárbajszú tamarinok és
Liszt-majmocskák
10:20 fehérkezű gibboncsaládunk
10:40 szurikáták
11:00 pingvinséta
12 órától RagadozooTúra
a medvék kifutójánál, avagy
Kiért dobog a marhaszív?

2020. február 13.

lángvágó
munkatársat
keresünk.
Feltételek:

Szakképesítés,
érvényes tűzvédelmi
szakvizsga.

Telefonszám:

Nyeste Ferencné
született: Jenes Klára

90. születésnapja
alkalmából

Kedvezőtlen időjárás
esetén fenntartjuk a
programváltoztatás jogát!

köszönti három lánya, egy veje,
hat unokája, hat dédunokája
és családja.

+36 20 206 8588

különböző foglalkozások,
tornák, aerobik órák stb.
megtartásához

kiadó.

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

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

QUALITE ’96 KFT. JÁSZBERÉNY, NAGYKÁTAI ÚT 20/A. TEL.: +36 57 505 300

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

ere
ny
.hu

szb

● propolisz
● virágpor
● méhpempő

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

zja

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

Termelői méz
w.m
e

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

ww

Új szolgáltatás a Jászberényi Belvárosi Termálfürdőben!

HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU
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Korrekt a megye sajtója

Január 27-én, hétfőn a megyeházán
sajtóreggelire várta a megye médiamunkatársait dr. Berkó Attila kormánymegbízott, Hubai Imre a megyei
közgyűlés elnöke és Szalay Ferenc
Szolnok polgármestere.
kárpáti
Évről évre visszatérő hagyomány a fórum összehívása, ami alkalmat ad a megye
vezetőinek találkozni a sajtó képviselőivel,
ahol röviden értékelik az elmúlt esztendő
történéseit és megfogalmazzák elvárásaikat
a további sikeres együttműködés reményében. Ez a fajta együtt gondolkodás és az
annak nyomán kialakult munka meghatározó a megye és azon belül a kistérségek
működésében. Az elmúlt évek tapasztala-

tai alapján a rendezvény eléri célját, hiszen
mindig nagy számban köszönthetik itt a
sajtóorgánumok képviselőit, akik nyitottak a közös munkára – fogalmazott köszöntőjében dr. Berkó Attila. A hivatalok
és a sajtó munkájában meghatározó, hogy
naprakész, korrekt és hiteles legyen. Az állampolgárok ezt várják tőlünk, a korrekt
naprakész kommunikációt az elvégzett
munkáról, az előttünk álló feladatokról. A
kormányhivatal folyamatosan azon dolgozik, hogy az elért eredmények a megfelelő
időben, a kívánt formában jussanak el az
állampolgárokhoz. Ebben kiváló partner a
megyei sajtó, a helyi média, amiért a hivatal köszönetét fejezi ki.
Az elmúlt évek együttműködése az
elmúlt évek során egy korrekt munkakapcsolat formájában kristályosodott

ki – fűzte tovább a kormánymegbízott
gondolatait Hubai Imre. A megye lakossága ebből a tisztes, korrekt, átfogó
tájékoztatásból profitálhat. Fontos az
emberek biztonságérzete, kedélyállapota szempontjából, hogy a hírek milyen
tálalásban jutnak el hozzájuk a megye
eseményeit illetően. Az újonnan alakult megyei közgyűlés is megerősíti,
hogy folytatva az eddigi hagyományokat a sajtó folytatja az eddigi jó gyakorlatot. Elvárás, hogy a sajtón keresztül
akár a társadalom tudatának formálására is alkalmas tudósítások legyenek
korrektek és tükrözzék a társadalmi elvárásokat, a realitást és azokat a célkitűzéseket, amelyeket az állampolgárok és
választott vezetőik közösen kívánnak.
Szeretném, ha a jövőben is objektíven
tájékoztatnának, mi zajlik a megyében,
a településeiken, a társadalmi és civil
kapcsolatrendszereikben. Tükrözze a
sajtó az összetartásunkat, identitásunkat továbbra is! – kérte az elnök.
A házigazda város nevében Szalay
Ferenc köszöntötte a megjelenteket.
Szintén megköszönte az együttműködést és a korrekt, tisztességes tájékoztatást, amit a megye sajtóorgánumai
tanúsítanak. A híreket közlőknek és a
híreket közvetítőknek egyaránt fontos
feladata, hogy hiteles és igaz, a súlyuknak megfelelő legyen, amit továbbadnak. Ebben a körben olyan emberek
vannak, akik pontosan tudják, mi a
felelősségük. Köszönet mindenkinek
ezért a lelkiismeretes munkáért, a szakmai tisztességért!

Országos játékos sportverseny Jászberényben

Február 1-én rendezték Jászberényben
a Játékos Sportverseny Diákolimpia
egyik országos elődöntőjét, ami öt város csapatainak részvételével zajlott a
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola, Középiskola és Kollégium
tornacsarnokában.
Ács Tibor
A Magyar Diáksport Szövetség szervezésében zajló sportrendezvényen öt
város – Eger, Szolnok, Balassagyarmat,
Hódmezővásárhely és természetesen a
jászberényi Nagyboldogasszony Iskola – diákjai vonultak be az ünnepélyes
megnyitóra. Bethlendy Béla, az Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottságának elnöke köszöntőjében örömét fejezte
ki, és megtiszteltetésnek tekintette, hogy

Jászberény városa kapta a verseny megrendezésének lehetőségét.
Szepesi Tibortól, a Magyar Diáksport
Szövetség játékos sportverseny munkabizottságának elnökétől megtudtuk, hogy
városunk nem véletlenül kapta meg a
verseny lebonyolítását.
- Természetesen azon csapatok városát választjuk egy-egy lebonyolítás
helyszínéül, akik egyrészt továbbjutnak
ezeken a megmérettetéseken, másrészt
vállalják azt, hogy lebonyolítják a versenyt és fogadják a többi résztvevőt. Jászberényre mind a két állítás igaz és még
az is, hogy folyamatosan, évek óta a legjobbak között vannak. Azt is elmondta
még a karcagi sportvezető, hogy a játékos
sportvetélkedő egy kicsit eltér a szokásos
versenyektől. Pontozzák ugyan a teljesítményt, de mégis önfeledt játékról van szó

mindvégig. A szövetség azért formázta az
általános iskolások alsótagozatára, mert
ők a leginkább vevők a játékra, még ha
nagyon komoly dologról is van szó. Természetesen a jászberényi diákok is nagyon komolyan készültek a versenyre.
– Nagyon örülünk, hogy mi rendezhetjük ezt az elődöntőt. Egyrészt
azért, mert nem kell messzire utaznunk,
másrészt pedig itt ez a fantasztikus szurkolótábor és segítségükkel elérhetjük célunkat, azaz továbbjuthatunk – ezt már
Túriné Palócz Henriettától a NBA-sok
egyik felkészítő tanárnőjétől hallottuk,
aki egyébként Nagyné Ilonka Zsuzsannával szeptember óta gyakoroltatta a diákokat erre a versenyre.
A rendezők 10 versenyszámot állítottak össze a résztvevő csapatok számára. A
jászberényiek az első körben a nagy ellenféllel, azaz az egriekkel egy csoportban
hajtották végre a feladatot. A tanárnő által
említett fantasztikus közönség a verseny
végéig biztatta a berényi gyerekeket, ami
végül is a 2. helyre lett elegendő, mert a
versenyt az esélyesnek tartott egri diákok
nyerték. Ennek ellenére sincs semmi ok
az elkeseredésre, hiszen a 2. helyezésüknek köszönhetően egy pótselejtezőn vehetnek részt, ahol még kiharcolhatják az
országos döntőbe kerülés jogát.

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

www.jku.hu
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Olimpiai döntőben a Liskások

A játékos sportverseny után újabb
országos diákolimpiai elődöntőt
rendeztek Jászberényben, mégpedig
a röplabdás lányok részére. A sporteseménynek ezúttal is a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola
sportcsarnoka adott otthont.
A sporteseményen jelen volt Veres
Pál, a JNSZM Diáksport Szövetség titkára is, aki elmondta, hogy főleg azért
kapta Jászberény a női röplabda rendezési jogát, mert évek óta kimagaslóan
szerepelnek mind az általános, mind a
középiskolás röplabda diákolimpiákon,
valamint nagyon jók a feltételek egy
ilyen esemény lebonyolítására. A Liska
József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola csapata előzőleg - megelőzve az
LVG-t -, megyei bajnok lett. A február
6-án rendezett országos elődöntőben
Bonyhád, Dunakeszi és Nyíregyháza
középiskolásai érkeztek hozzájuk, hogy
eldöntsék az elsőség kérdését. Az elődöntőben a berényi lányok sima győ-

zelmet arattak Bonyhád ellen, viszont
a másik ágon hatalmas küzdelemben a
dunakesziek legyőzték az esélyesebbnek
vélt Nyíregyháza középiskolásait, így a
Katolikus Erősáramú Szakközépiskola
lánycsapata Dunakeszivel döntőzött, és
ezt a mérkőzést is meggyőző fölénnyel
megnyerték. Ezzel természetesen elsők
lettek és bejutottak az országos döntőbe.
– A röplabda országos döntőt általában egy nagyvárosban bonyolítják le,
ahol a rendezőkkel együtt nyolc csapat
vesz részt. Itt már nagyon erős ellenfelekkel találkoznak a lányok, hiszen
a „topcsapatok” játékosai szerepelnek
egy adott középiskola együttesében.
Mindezek figyelembe vételével is nagyon szeretnénk a dobogóra kerülni
– nyilatkozta Deme Gábor a JRK szakmai igazgatója. A Liska József Katolikus
Erősáramú Szakközépiskola lánycsapatának tagjai mindannyian a Jászberényi
Röplabda Klubban játszanak, így minden esélyük megvan, hogy a dobogón
végezzenek majd az országos döntőben.

Helytálltak a korisok

Február 7-től 9-ig rendezték az idei
Országos Műkorcsolya Utánpótlás
Bajnokságot, ahol két jászberényi
versenyző is részt vett.
A Magyar Országos Korcsolyázó
Szövetség Káposztásmegyeren a Jégpalotában rendezte az utánpótlás-bajnokságot. Az idei Országos Bajnokságnak
hosszú szünet után két jászberényi részt-

vevője is volt, és mindketten nagyon
szépen teljesítettek a korcsoportjukban.
Eredmények: Zircher Flóra, 8 évesek
(ISU8): 14. helyezés (19 indulóból).
Németh Flóra, 9 évesek (ISU9): 11.
helyezés (17 indulóból). A következő
megmérettetés március 14-én a Valentin
Kupa lesz (szintén a Jégpalotában), ahol
a Cori-Kör Alapítvány 8 műkorcsolyázója fogja képviselni Jászberényt.

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.

6. oldal

Szabadidő / Város

www.jku.hu

A bükki füvesember jó tanácsai
 folytatás az 1. oldalról
Szokás volt évente kétszer böjtöt tartani, így a szervezet megszabadult a felesleges méreganyagoktól. Az emberi szervezetben a máj, a vese és verejtékmirigy
végzi a méregtelenítést, így ezen szervek
„jólétére” érdemes különös gondot fordítani egynyári ürömmel, mezei zsurlóval,
nyírfalevéllel, és tudatos, napi tízperces
izzadással. A legalább egy hónapig tartó
tisztítókúra megannyi betegségtől óvja
meg az embert, amit csak akkor veszünk
észre, ha nem végezzük, és megjelennek a
betegségek. De még akkor is van remény
az egyensúly helyreállítására.
Az egyik népbetegségre, a magas vérnyomásra Gyuri bácsi a csodanövénynek
tartott galagonya teát ajánlja, valamint vasat és C-vitamint tartalmazó teakeverékeket: például fekete ribizlit, fekete áfonyát.
A magas koleszterinszint csökkentésében
a tyúkhúr tea segíthet. Magyarországon a

lakosság csaknem 10%-a küzd cukorbetegséggel, melyhez sok esetben az elhízás,
a helytelen táplálkozás vezet. Nekik segíthet az inulint tartalmazó erdei málnalevél, erdei szedergyökér, fehér fagyöngy,
kukoricabajusz és csicsóka. A COPD-t

legtöbb esetben a rendszeres dohányzás
okozza, de kialakulhat tüdőgyulladás és
mellhártyagyulladás következményeként
is. Éppen ezért Gyuri bácsi azt javasolja
a dohányzóknak, hogy ha nem szeretnének szenvedni az erős fájdalmaktól, még
ma tegyék le cigit. A rákos megbetegedések fő oka az élelmiszerszemét, azonban
egészséges táplálkozással, rendszeres tisztítókúrával megelőzhető.
„Tudatosan kell az egészségünkre vigyázni! Nem boszorkányság ez!” Annál is
inkább, mert ma már orvosi egyetemeken tanítják a gyógynövények jótékony
hatásait, ahol Gyuri bácsi is megosztja
több évszázados hagyományokra épülő
tapasztalatait az ifjú orvosnemzedékkel.
A jótékony célt is szolgáló előadás
teljes bevételét Varga Viktória gyógykezelésére ajánlották fel. A kislány édesanyja,
Polgár Réka örömmel fogadta Gyuri bácsi
és a Jászkerület Nonprofit Kft. felajánlást.

Paradicsomi szigetek rejtett kincsei
A január 28-i, esős zimankóban
megrendezésre kerülő Bakancslista
programra egy pillanat erejéig bekukucskált a nyár, köszönhetően aktuális vendégünk, Szűcs Péter utazási
újságíró színpompás fotográfiáinak,
melyek, túl a prospektusszagú turista
kuriózumokon az Indiai-óceán szigetlakóiról meséltek.
Kazsimér Nóra
Lassan kinövi állandó helyszínét a
mindig új úti célra csábító Bakancslista
programsorozat, pláne ha ilyen fantasztikus vendégeket invitál városunkba,
mint Szűcs Péter utazási újságíró. A
PetersPlanet.travel bloggere arra vállalkozott, hogy a télből egyenesen a nyár
örök mennyországába, az Indiai-óceán
álomszigeteire repít bennünket, Seychelle, Maldív és Mauritius fehér homokos
partjaira.
Molnár Mária programszervező bevezetőjében megosztotta, Szűcs Péter
már jóval korábban az utazásnak szentelte mindennapjait, noha kezdetben
inkább átvitt értelemben, hiszen egy
kisvárosból, Berettyóújfaluból hódította
meg a legnagyobb magazinok főszerkesztői székét. Az irigylésre méltó médiakarriernél azonban jobban vonzotta egy
szabadabb, kompromisszumok nélküli
élet, így hát elindult, hogy a PetersPlanet
travel blog létrehozásával valódi álmának
is teret biztosítson. Emberközpontú tudósításai, a helyi civilek hétköznapjait,
gondolkodásmódját, a vendégszerető
arcok mögött megbújó személyes történeteket taglaló beszámolói üde színfoltok
az utazási blogok világában.
Előadásában kiváltképp arra koncentrált, hogy megossza tapasztalatait, miként lehet az említett szigeteken
élőkhöz kapcsolódni, az ő szemükön
keresztül látni, majd levonni a tanulságot
az adott desztinációról, vagy épp önmagunkról. Hangsúlyozta, barangolásait
épp ezen célkitűzések miatt felfedezésként, nem pedig nyaralásként aposztrofálná, az ebben a szellemben megosztott
érdekességekre pedig jól reflektáltak a
Steve McCurry portrék hangulatát idéző,
vetített felvételek is. Szűcs Péter elárulta,
különleges helyet foglalnak el a szívében
ezek a képek, hiszen az ábrázolt alanyokkal igyekszik közeli kapcsolatot felépíteni, melyet aztán minden esetben visszatükröznek a jól elkapott pillanatok.
Az Indiai-óceán gyöngyszemei közül elsőként Maldívot fűztük fel gondolatban. Egy elegáns üvegpalack áttetsző
falán keresztül rajzolódott ki az azúrkék
horizont, az egész világon sarkalatos témává nőtt műanyagszemét kezelésének

pozitív példájaként. Az ottani hotelekben
a plasztik flakonban árult folyadék helyett forrásokból feltörő, üvegben értékesített szigetvizet lehet fogyasztani.
Egy hidroplánból készített légi felvétel kalauzolt tovább az óceánra épített
bungalók között, túl a sziget paradicsomi provinciáin, ahol a három említett
térség közül egyedüliként élnek őslakók.
A főként muszlim vallású népet európaiak hurcolták be rabszolgának az ottani
földek művelése céljából, az első portré
pedig rögtön egy leszármazottukat, az öt
esztendős, díszes ünnepi ruhába öltöztetett muszlim kislányt örökítette meg.
„Engem mindig nagyon érdekelt,
miként gondolkodnak azok az emberek,
akik az édenkertbe születtek arról, hogy

őket mi veszi körül. Valójában számukra
ez a legtermészetesebb dolog, ezt látják
csak a világból és olyan városokba vágynak, mint London, Róma vagy Párizs.”
– fűzött Péter személyes gondolatokat a
vetítéshez, kiemelve, hogy a kultúra egyik
legalapvetőbb indikátora a nyelv, melyből Mauritiuson és a Seychelle-szigeteken három is akad. Az angolul, franciául
és kreolul is beszélő helyiek már az iskolában elsajátítják mindhárom irányzatot,
sőt külön érdekesség, hogy bár egykori
elnyomóik viszontagságos körülményekbe kényszerítették őket, többségük valószínűleg épp a hódítók hatására vallja
magát európainak.
A már-már antropológiai jellegű szigetmustra közben természetesen az egyhangú téli hónapok után paradicsomi
tájakra áhítozó szemek sem maradtak
szárazon. Mark Twain híres regényíró
szavait idézve a tömött széksorokban
ülők számára is világossá vált, miért gondolta úgy a neves poéta, hogy Isten Mauritiusról mintázta a mennyországot.
Az édenkerti látképhez ma már

hozzátartoznak a luxusüdülők, melyek
nem pusztán a millióikat elkölteni vágyó illusztris vendégeknek szolgálnak
lehetőségekkel, de az ott élő civileknek is
perspektívát nyújtanak. A képeslapszerű
háttér előtt uniformisban pózoló, vidám
pincérfiú tökéletesen visszaadta azt a boldog büszkeséget, melyet a szigetlakók
számára egy ilyen resortban elfoglalt pozíció jelent.
Szűcs Péter szerint megvan annak is a
varázsa, ha elit szállóban lakik az ember,
mégis a helyiek között, a külvárosi területeken lehet úgy igazán belekóstolni az ottani életbe, megízlelni annak autentikus
zamatát. Így volt ezzel ő is, amikor egy
szegénynegyedi bevásárló utcában mindössze egy euróért kóstolta meg a legjobb
ételt – a nemzeti eledelnek számító tésztafélét –, amit a szigeten tartózkodása
alatt feltálaltak. Az elvegyülés művészetét
kimondottan segítik az egyre népszerűbb
airbnb szállások, ahol közvetlen közelségbe kerülhetünk az adott vidéken élőkkel, összeilleszthetjük elméleti síkon jól
ismert, a gyakorlatban azonban egészen
másként érvényesülő kultúrájuk mozaikdarabjait.
Előadónk jóvoltából megspórolhattuk a több órás repülőutat, és majdhogynem első kézből értesülhettünk ezekről
a kultúrtörténeti kulisszatitkokról: a felszabadulást már nem remélő, magukat
szikláról levető rabszolgákról, a kifőzde
sztárételének számító kínai levesről, a
számtalan, egymással keveredő vallásról,
a hindi templomba betérő muszlimokról, vagy a vasárnapi szentmisén világsztárokat lepipáló gospelénekesekről.
Vetettünk azért néhány pillantást
egy klasszikus katalógushelyszínre is,
pontosabban La Digue szigetére, ahol
a nagy port kavart francia filmet, az
Emmanuelle-t rögzítették. Meg is lepődnénk, ha a turizmus szféra érintetlenül
hagyta volna ezt a zarándokcsalogató nevezetességet, még szobát is lehet foglalni
abban az épületben, ahol a provokatív
mozgóképet forgatták.
„A legszebbeknek talán ezeket a
képződményeket mondanám” – zárta
gondolatait a La Digue-i gránit sziklákat
megörökítő felvételekkel Szűcs Péter, aki
számára mégis az a legfontosabb, hogy az
elsősorban esztétikai benyomással bíró
természeti jelenségekhez milyen plusz
élményt tudnak adni az ott élő emberek.
Az utolsó, pálmafás édenfotók végigsóhajtozása után az előadó némi vigasz
gyanánt indiai füstölővel és perui kukoricával ajándékozta meg a hálás hallgatóságot. Szerencsére nem kell túl hosszú időre elbúcsúznunk az utazási újságírótól, a
közeljövőben egy mexikói beszámolóval
várhatjuk őt vissza.
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Emlékezzünk Babikára

Minden évben február 4-én van a Rákellenes Világnap, ebben az évben ezen
a napon megint a rák győzött. Édesanyám, Kárpáti Zoltánné Babika kérése
az volt, hogy Vésztőn szeretne nyugodni. Édesapámmal kérését teljesítjük:
február 14-én, pénteken, 13 órakor a
vésztői köztemetőben, szeretett Szántó
nagyszüleinek adjuk át édesanyámat.
Édesanyámat mindenki Babinak,
Babika néninek hívta, így ismerték Jászberényben. Szántó Piroska néven született 1957. március 12-én, Békéscsabán.
Szüleivel és öccsével Vésztőn, Békés megyében élt. Itt végezte általános iskolai és
gimnáziumi tanulmányait, majd a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szerzett
tanító-népművelő és orosz szakos tanár
képesítést 1978-ban. Ebben az évben
ismerkedett meg édesapámmal, Kárpáti
Zoltánnal, akivel rövid ismeretség után
1978. június 17-én házasságot kötött
Vésztőn, majd Jászberénybe költözött.

1981-ben megszülettem. A Déryné Művelődési Központban dolgozott 1978-tól
1995-ig, majd a Polgármesteri Hivatalban, mint közművelődési főeladó. Jászberény város kulturális életéért mindent
megtett, hogy a város lakói élményekkel
gazdagodjanak. Az alábbi szervezeteknek
volt a tagja: Liska József Közalapítvány
Kuratórium, TIT Jászsági Elnöksége,
TIT Megyei Elnökségének, valamint a
Jászok Földjén Turisztikai Egyesületnek.
Titkári feladatokat látott el az Oktatási,
Közművelődési és Kulturális Bizottságnak és a Sáros András Közalapítványnak.
A Jászsági Többcélú Társulásnál eltöltött
néhány év után, a jászberényi Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és AMIban dolgozott. Szeretett könyvet olvasni,
zenét hallgatni és utazni. 2018-ban, a
születésnapján tudta meg, hogy a szörnyű betegség őt is elérte. Mindent megtett a gyógyulása érdekében, sajnos mégis
a rák győzedelmeskedett.
Lánya, Kárpáti Dóra

Világpolgár borosgazda
A Berényi Borklubnak már jelentős
a törzsközönsége, így mint egy kellemes, baráti társaságba csöppenve élvezheti minden új és régi résztvevő az
olyan estéket, mint amilyet a hónap
utolsó napján tartottak a Déryné
Rendezvényházban.
duka
Nemcsak egy kiváló borválogatást és
hozzáillő vadból készült étkeket kaptak
a vendégek, hanem ennél sokkal többet,
egy különleges, magával ragadó élményt.

A magyar boros szcéna különös
figurája, Liszkay Mihály üzletember, zongorista, a monoszlói Liszkay
Pincészet tulajdonosa látogatott el a
közösséghez, aki a borokon kívül a
zongorakíséretet is szolgáltatta. Mindezek mellé, az öregúr igazi showman,
a világ minden tájáról tudott izgalmas
sztorikat mesélni. Bármilyen dallamot
képes volt életre kelteni a zongora
billentyűin, amit aztán addig variált,
amíg bele nem fáradt. De nem fárad
bele és a társaság sem. Élmény volt
minden tekintetben!

Alapképzés a borról
 folytatás az 1. oldalról
A minőségi, mértékletes borfogyasztás az egészségnek is jót tesz. Megelőzi
a szív és érrendszeri rendellenességek kialakulását, ami
hazánkban sajnos népbetegség. Egyesek szerint az
alkoholizmus is az, bár nálunk biztosan nem a borfogyasztásból adódik, mert az
európai átlag alatti mennyiséget fogyasztjuk. Míg egy
magyarra 25 liter borfogyasztást mér a statisztika,
addig Vatikánban évi 70
litert isznak a nedűből.
Hazánkban a rómaiak
honosították meg a szőlőtermesztést.
Jelenleg huszonkét borvidéket tartanak
nyilván, amelyeken az ízekben, színekben, testességben változatos borokat
állítanak elő. A borkészítés folyamatáról a szürettől a palackozásig is átfogó
képet kaptunk az este folyamán, amely
ismeretekhez Bethlendy Béla is hozzáfűzött egy-egy érdekes hozzászólást.
A szóbeli ismereteket gasztronómiai tapasztalás tette teljessé. A borsor egy
könnyű pezsgő borral nyitott az etyeki

borvidékről, majd illatos Irsaival folytatódott, amely Izsák lejtőit dicsérte.
A Balaton-felvidékről könnyű olaszrizling érkezett, majd villányi rozé készítette elő az ízlelőbimbókat a testesebb
vörösekre. A szekszárdi Bikavér bebizonyította, hogy helye van a borsorban,
amit egy erdei gyümölcsös ízvilágú villányi cabernet Sauvignon zárt.
A finom italok és az érdekes előadás
után tetemes mennyiségű sztrapacskavacsorával kedveskedtek a vendéglátók.

Kultúra
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Tavaszváró
Családias
verseskötet-bemutató hangverseny
Kedves, igazán családias, közvetlen
hangulatú irodalmi esemény részesei
voltak február első napján, akik meghívást kaptak a Bathó Palota dísztermébe, Baranyi Mária verses füzetét
bemutató összejövetelre.
Demeter
Különös dolog, ha az ember olyasmiről számol be, ami mindenképpen
közel áll hozzá. Ilyen helyzet az, amikor
tollat ragad ismeretségi köréből valaki és
gondolatait, érzéseit versekbe oltja, majd
azt nyomtatásban meg is jelenteti olvasói
örömére.
Legalább félszázan gyűltünk össze
ismerősök, barátok, rokonok Baranyi Mária magánkiadásban megjelent
Hoppá, itt az ősz című verses füzetének
ünnepélyes bemutatójára. A közösségi
összejövetelt Palócz-Bakos Ilona tanítónő, a versek írójának barátja szervezte
meg és elöljáróban meleg szavakkal
mesélt találkozásukról, ismeretségük
eseményeiről.
Marika sok mindent megélt életének
egy nehezebb szakaszában, melyet követően egy belső önismereti úton indult el,
hogy válaszokra találjon. Lassan, belső
munkával jöttek a feleletek, megérzésekkel és ezekből fakad a most bemutatott
kis könyv, melybe nagy következetességgel verseit összegyűjtötte.

A kötetben található művek közül
többet megismerhettünk a teremben helyet foglaló barátok előadásában. A verses
füzet megjelentetésében segítkező Utasi
Hajnalka költő és lánya, Utasi Abigél Kincső is felolvasták kedvenc költeményeiket.
Muhari Eszter zongorajátékával bensőséges hangulatot teremtett. „Mert az
zene szépsége az élet gyógyíre” írja Zongora című versében Baranyi Mária, aki
maga is mostanában tanul zongorázni.
Minderről már a költemények szerzőjétől hallhatunk, aki elmondta és a
könyvecske előszavában le is írta: „Valamikor álmomban sem mertem gondolni, hogy verset írok. Igaz, hosszú és
tekervényes utat tettem meg, míg ide elérkeztem.” Köszönetét fejezte ki a költemények kötetben való megjelentetéséhez
kapott segítségért Forgó Katalin tanárnőnek, Utasi Hajnalka versírónak és Csákó
Zoltán parapszichológusnak.
Az esemény záró részében minden
résztvevőnek személyesen Baranyi Mária adta át Hoppá, itt az ősz című verses
füzetét.
Kézbe véve jó érzés megfogni a könyvecskét és bele nézni is öröm, egy-egy
verset a szerző saját fotói illusztrálnak. Ha
kinyitjuk és beleolvasunk a verssé formált
szavak tartalmasak, mondanivalójuk van,
közvetítenek, figyelni kell rájuk. Szellemi
élményt, lelki felüdülést jelentenek a kötetet kézbe vevő olvasóknak!

Szövetségben Istennel

 folytatás az 1. oldalról
A gyors kérdések, gyors válaszok,
gyors eredmények motiválnak a legtöbbünket, így a magunkévá tett értékrendből hiányzik az alázat, a türelem, az örökös irányítás elengedése, pedig mindez
csupán tudatos elhatározás függvénye.
Monty lelkész szerint a szeretet képességében is korlátozottak vagyunk, és
csak akkor tudunk igazán törődni a má-

fel kell ismerni a személyiségből adódó
ellentéteket, és a következő konfliktust
megelőzően tudatosan átbeszélni, hogyan lesz képes a pár megoldást találni.
„Elválni egymástól nálunk nem volt lehetőség, nem adtuk meg ezt az opciót, pedig rajtunk kívül álló nehézségek bőven
akadtak az évek során. Ezek mind megrengettek bennünket, hiszen volt, hogy
még a simogatás is fájdalmat okozott. ”

Kortárs és klasszikus magyar zeneszerzők műveiből hallhattak hangversenyt
az érdeklődők a romantika, a tavasz
kibontakozása jegyében. A hiánypótló,
Nemzeti Kulturális Alap által támogatott koncertsorozat harmadik állomásaként február 5-én, szerda délután érkeztek Jászberénybe az egri művészek.
gergely
A koncert főszervezőjének és egyben
előadójának, Magda Dávid orgonaművész, zeneszerzőnek zongorajátékát két
éve már hallhatta a jászberényi közönség.
Ezúttal Hegyesi-Hudik Margit énekművész kolléganőjével örvendeztették meg
az érdeklődőket a Palotásy János Zeneiskola AMI koncerttermében.
A koncert egyedisége abban mutatkozik, hogy a klasszikus zeneszerzők
alkotásai mellett kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel, népszerűsítve a mai
komponisták munkáját. Ők azonban
kevéssé teljesedhettek volna ki, ha világhírnévre szert tett elődeik nem mutatnak
példát számukra. Az ő örökségüket viszik
tovább az ifjak, felruházva valami újjal és
egyedivel, melybe belefűzik tudásukat,
stílusukat, érzéseiket, azaz egész lényüket.
A hangverseny hangulatát a háromszoros Kossut-díjas zeneszerző, Kodály
Zoltán népdalgyűjteményének remekei
alapozták meg, majd Magda Dávid saját
szerzeményei következtek. Hallhattuk
Juhász Magda, Frederico Garcia Lorca
és Juhász Gyula megzenésített verseit,
majd az impresszionista zeneszerző előtt
tisztelegve Debussy sírjánál című művét.
Liszt Ferenc Svájcban töltött évei alatt
komponálta az Obermann völgye című
darabot, melyben a természet iránti rajongását ültette át a zene nyelvére, a romantika korának stílusjegyeivel. Magda
Dávid oly módon közvetítette pompás
zongorajátékával a darabot, hogy a hallgatóság az Alpok tavasz illatú, dús legelőn
érezhette magát. A repertoárba a kortárs
opera műfaját is becsempészték a művészek: Solti Árpád: La Violetta belépője és
Balogh Máté: Colombina belépője című
műveit. A harmóniát árasztó, nagyszerű hangversenyt tapssal hálálta meg a
vájtfülű közönség.

Pályázati felhívás
Jászsági
Civil Vándordíjra
"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma idén is kiírja pályázatát a Jászsági Civil Vándordíjra, melyre március
végéig lehet jelentkezni.
sikkal, ha feltöltődtünk az Istennel való
találkozásban. Péter apostol már konkrét
tanácsot fogalmaz meg a gondviselésről
a férjeknek, „tiszteletet adva nekik, mint
gyengébb edénynek” – szól a női nemhez való viszonyulásról, s hogy igazából
mire is utalt, azt az előadók egy törékeny
Herendi porceláncsésze és egy kemény
vassütő felmutatásával érzékeltették.
„Egy keresztény férjnek gyöngéden
kell bánnia a feleségével, akárcsak egy
törékeny, értékes edénnyel. Vajon az a
tény, hogy törékeny, csökkenti az értékét?
Egyáltalán nem! Isten nem becsüli le a
nőket, hanem méltósággal ruházza fel és
tiszteli őket. Isten szemében nem fontosabb egyik szerep sem, csupán különböző
egymástól, de szükség van mind a kettőre
egy jó házasságban.”
Ibolya asszony a rossz napok átvészeléséről, a különbözőségekből adódó
feszültségek feloldásáról osztott meg személyes útmutatást, miszerint idejében

– tette hozzá Ibolya asszony, aki férjével
karöltve az egyik legsúlyosabb betegséggel, a rákkal is megküzdött.
A házaspár őszintén mesélt megindító közös pillanataikról, a gyermekek
jelentette határtalan örömről, de a nemek közti kontrasztokból eredő, elsőre
aprónak tűnő, ám a szívben hosszú távon
tüskét hagyó problémáikról is, melyek
végső soron eltörpültek amellett a tudat
mellett, hogy végig kitartottak, ott voltak és vannak egymásnak, még ha nem
is minden esetben tökéletes az összhang.
A hiteles, nyíltszívű házaspárt látva sokakban ébredhetett fel a gondolat,
hogy talán mégis létezik az a bizonyos
recept a jó házasságra, és nem elvetemült
ötlet a saját ízlésünk szerint válogatni az
alkotórészek között. Az előadás végén alkalom nyílt kérdések feltevésére, és már
hagyományosan a kerek évfordulót ünneplő, frissen egybekelt, vagy még házasság előtt álló párok megajándékozására.

A kuratórium 2010-ben alapított
vándordíját minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a
nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt
éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott,
tagdíjat fizető tagszervezete, s folyamatosan működik. Három éven belül
ugyanannak a szervezetnek nem ítélhető oda a vándordíj.
A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből áll,
a díjjal járó juttatás összege 200.000
forint. A pályázatok benyújtásának
határideje: 2020. március 31. A pályázó szervezet részletesen ismertesse
éves munkatervét, és az elnyert összeg
felhasználásával kapcsolatos elképzelését. A pályázatokat az alábbi címre
kérik eljuttatni: "A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma, 1537 Budapest,
Pf. 367. vagy a következő email címre:
alapitvany@jaszokegyesulete.hu.

www.jku.hu
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Programajánló
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 19 órától
A műszaki szakemberek, vállalkozók bálját
26. alkalommal szervezik.
Déryné Rendezvényház
Farsangi kézműves családi játszóház
Február 16. vasárnap 9 órától 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
Siker és boldogság
Február 20. csütörtök 18 óra
Gulyás Zsuzsanna kineziológus tart előadást a sikeres és boldog élet titkáról.
Főnix Fészek Műhelyház
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
Tóték
Február 23. vasárnap 19 óra
Örkény István: Tóték című tragikomédiáját
viszik színre a Veres 1 Színház művészei.
Lehel Film-Színház
Amerikából jöttem
Február 25. kedd 18 óra
A Bakancslista sorozat következő előadásán
Kónya György tart beszámolót amerikai
utazásáról.
Déryné Rendezvényház
Az élet számít, nem az alkotás
Február 27. csütörtök 18 óra
Dr. Csókay András agysebész előadására az
alábbi helyeken váltható támogatói jegy:
Angyalkert Óvoda, Liska Szakközépiskola,
Nagyboldogasszony iskola, Barátok temploma irodája.
Nagyboldogasszony Iskola Tornacsarnoka
A széttáncolt cipellők
Február 29. szombat 10 óra
Február hónap interaktív meséje is megan�nyi izgalmakat tartogat a kicsik számára.
Ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jászsági Népmesepont (Városi Könyvtár)
XIA Esküvő Kiállítás
Február 29. szombat 9 órától 15 óráig
Minden szolgáltató egy helyen, akikre egy
esküvőn szükség lehet.
Aranysas Rendezvényház
Jótékonysági bál a Maci Oviért
Február 29. szombat 19 óra
A Maci Alapítvány jótékonysági bált szervez. Jelentkezni a titkarmaciovi@gmail.
com címen lehet legkésőbb február 14-ig.
Déryné Rendezvényház

Elismerés a felkészítésért

Ünnepélyes keretek között díjazták
február 6-án a tavalyi évben sikeresen
szereplő magyar diákolimpikonokat,
felkészítőiket, valamint a segítő közreműködőket, akik között városunk
könyvtárának munkatársa, Csillik
Katalin is elismerésben részesült.
kazsimér

A 2019-es évben Magyarországon
rendezték a XIII. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiát,
melynek felkészítő tábora Jászberényben zajlott a Campuson július elején.
A felkészítésben való közreműködésért
járó oklevelet Csillik Katalin, a könyvtár munkatársa és egyben a Jászcsillagászok Baráti Körének patrónusa vette
át Rétvári Bencétől, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkárától, miniszter-helyettestől.
„Az olimpikonok egy héten át
Jászberényben készültek fel, a főiskola kollégiumában voltak elszállásolva.
A Városi Könyvtár mellett a Sülysápi
Amatőrcsillagász Egyesület is kivette
a részét a felkészítésből, a tábor megszervezéséből.” – részletezte Csillik Katalin, aki Fodor Antallal, az egyesület
egyik alapítójával viszi évek óta sikerrel
a péntek esti csillagász szakköröket.
„Lényegében az oklevélre a javaslatot az a stáb adta, amelyik az olimpiát is szervezi, ők javasolták a Városi
Könyvtárat és az Amatőrcsillagász
Egyesületet, mely döntéshez az is közrejátszik, hogy már nyolc éve adunk
versenyzőket az olimpiai csapatba. A
most résztvevő két magyar csapat tag-

jai is dicséretben részesültek kiváló
szereplésükért.” – tette hozzá Fodor
Antal, majd hangsúlyozta, szeretnék
minél több fiatallal megismertetni ezt
a különleges elfoglaltságot, kiváltképp,
mert úgy vélik, a jászberényi könyvtárban kiválóak a lehetőségek.
Véleménye szerint egyáltalán nem
kell félni a csillagászattól, hiszen roppant egyszerű alapokról indul, és ha
valakit csupán csak érdekel a téma, már
akkor is nagyon sokra viheti. A jászberényi elméletközpontú foglalkozások
mellett a fiatalok több alkalmat is töltenek Sülysápon, ahol a külvárosi csillagvizsgáló remek körülményeket teremt a
precízebb gyakorlati mérésekhez.
Csillik Katalin kiemelte, a díjat elsősorban a csillagászai, a munkatársai
és Kovács Péter könyvtárvezető kapta,
ő csak abban a szerencsés helyzetben
lehetett, hogy átvehette. Hozzáfűzte, az
elismerést szakkörük legaktívabb alapító tagjának, a karácsonykor elhunyt
Horti Józsefnek ajánlják.
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Öreg sóhajjal felleget futtat a szél
Csütörtökön napos idő várható,
majd pénteken hidegfront érkezik
térségünkbe záporral és erős széllel.
A hétvégén közepesen felhős, 10-12
fokos időjárás lesz, csapadék nem várható, viszont vasárnap erős széllökésekre lehet számítani. Hétfőn záporral
indul a hét, a hőmérséklet azonban
továbbra is 10-14 fok között alakul.
A népi jóslat szerint február 14én, Valentin-napon a verebek hangos csivitelése a jobb idő közeledtét
hirdeti.

Öt érem a Budapest Bajnokságról
Pestszentlőrincen a Pestszentimrei
Sportkastély adott otthont a 2020.
évi Ju-Jitsu Budapest Bajnokságnak,
ahol a jászberényi versenyzők is részt
vettek és sikeresen szerepeltek.
á.t.

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

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

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

február 19. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

február 20. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

február 21. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 17. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

február 22. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 18. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 23. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

2020. február 13.

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.

Ez volt a 2020-as versenyévad első
országos versenye a Magyar Sport JuJitsu Szakszövetség égisze alatt. Az impozáns sportlétesítményben kétnapon
át folytak a versenyek, ahol a Jászsági
Harcművészeti Akadémia öt versenyzővel képviseltette magát és az alábbi
eredményeket érték el: Csillik Ágnes
1. lett kategóriájában. Borbás Patrik,
Crespo Ruben és Farkas Márton a 2.
helyen végzett, míg Csillik Gábor 3.
lett. Továbbá Borbás Patrik, Csillik
Ágnes és Farkas Márton most vehette
át a 2019 évi kategóriagyőztes megtisztelő címet is. A berényi versenyzőket
Garamvölgyi Mihály és Gulyás Richárd
mesterek készítették fel.
- A felkészítési időszak első nagyszabású versenyén vagyunk túl. A
gondosan megtervezett versenyévad
fontos állomása ez, ahol a JHA mind
az öt versenyzője kiválóan helytállt. A
decemberi Magyar Bajnokság óta kis
pihenőt hagytunk a versenyzőinknek,
de januárban gőzerővel folytattuk a
tavaly megkezdett munkát. A másfél

Nincs bravúr
Városunk kosárlabdacsapata az előző
fordulóban jó játékkal legyőzte hazai
pályán a Szeged együttesét, megszerezte ezzel második győzelmét. Mivel a
10. helyezett Kecskemét vendégei voltak az elmúlt pénteken egy hasonló jó
játékkal bízhattunk egy bravúrban is.
ács
Az olimpiai ezüstérmes Messzi Istvánról elnevezett sportcsarnokban lendületesen kezdett az első negyedben a JKSE. A
hazaiak duplájára Nelson rögtön egy triplával válaszolt, később pedig Alekszandrov,
Brbaklics és Mészáros is a körön kívülről
volt eredményes, így az első tízperc eltel-

hónapos felkészítés során igyekeztünk
a korábban észlelt hiányosságokat
kiküszöbölni, és a személyre szabott
versenyzői programok első állomását
sikerrel venni. Borbás Patrik sajnos
a "kezét adta" az ezüstéremért. Egy
dobásban ellenfelével együtt a kezére
estek, és orsócsont-törést szenvedett.
Rá sajnos hat hét kényszerpihenő vár.
Remélhetőleg az áprilisi Budapest
Open nemzetközi versenyre sikerül
teljesen felépülnie és formába lendülnie. Ki kell emelni Csillik Gábor teljesítményét, aki sérülés miatti hosszabb
kényszerpihenő után lépett tatamira.
Két ellenfelén meggyőző szakmai fölénnyel kerekedett felül, a harmadik
mérkőzésen sajnos nem győzött, így

a dobogó 3. helyén végzett. Szakmailag azonban magas szinten teljesített,
optimizmusra ad okot a jövőt tekintve. Ebben az évben fő célunk a 2020.
évi Magyar Bajnokságon való jó szereplés. Nagy álmunk, hogy kvalifikálni sikerüljön 1-2 versenyzőt az Abu
Dhabiban november végén megrendezésre kerülő Világbajnokságra. Még
távolabbi célkitűzés, hogy kijussunk a
2021. évi World Games versenysorozatra, melyet a nem olimpiai sportok
olimpiájának is neveznek. Hosszú az
út, de céltudatosan, tervszerűen dolgozva, alázatosan és szorgalommal
állunk a feladataink elé – nyilatkozta
Dr. Gulyás Richárd JHA elnök hazaérkezésük után.

tével mindössze egy ponttal (22-21) termeltek többet a vendéglátók. A 2. etap
elején Ruják Bence azonnal egyenlített,
sőt meg is fordították az eredményt, ám
ez tiszavirág életűnek bizonyult, hiszen
Wittmann Krisztián vezérletével fordult a
kocka és már öt egységgel a hazai gárda
vezetett. A nagyszünethez közeledve Miller is behintett egy trojkát és az első félidő
36-32-vel zárult.
A nagyszünet után Nelson majd
Alekszandrov hárompontosával már csak
három (43-40) volt közte. Innentől kezdve azonban a KTE jól védte a palánkja
előtti teret, és emellett jól is céloztak, így a
záró etap tízpontos (59-49) KTE előnnyel
indult. Továbbra is a Hírös város kosarasainak akarata érvényesült és Thomas hármasával már 15 ponttal (68-53) vezettek. Innen aztán óriási hajrába kezdtek a mieink

és egy 12-0-s rohammal a Pantelics büntetője után már csak három egység (68-65)
volt a KTE előnye. Ám a hátralévő kettő
percben semmi nem sikerült a mieinknek.
Sorra maradtak ki mind a távoli mind a
közeli dobások, Wittmannék viszont hozzátettek még pontjaikhoz és így tízpontos
győzelmet arattak. KTE-Duna Aszfalt Jászberényi KSE 75-65
Bár a végeredmény nem ezt tükrözi,
– az utolsó negyed elejét kivéve – végig
szoros meccset játszott a berényi gárda
a kecskemétiekkel. Ha az utolsó percekben is eredményesek, nagyon szoros
eredmény alakulhatott volna ki, sőt egy
kis szerencsével akár nyerhettek is volna.
Most egy hónap szünet következik és talán ennyi idő alatt erősítésre is lesz idő.
Mindez majd március 7-én, az Alba elleni hazai mérkőzésen kiderül.

Sajnos nem történt csoda
Múlt vasárnap komoly főpróbát játszott a Jászberény Volleyball Team: a
kupadöntőre készülő Vasas Óbudához
látogatott röplabdacsapatunk. Sajnos
nem sikerült borítani a papírformát.
Lapzártánk után, csütörtökön már a
Magyar Kupa bronzérme lesz a tét Makai Péter csapata számára.
Budai Levente
A bajnoki címvédő otthonában
sajnos hasonlóan rosszul kezdődött számunkra a mérkőzés, mint amikor legutóbb a Folyondár utcában játszottunk.
Bár Ekaterina Silchenkova révén gyorsan
megszereztük az első pontunkat, ezután
alig tudtuk megnehezíteni a házigazda
dolgát a pontszerzésben és néhány perc
alatt tetemes, kilencpontos hátrányba kerültünk. A 13-4-es Vasas-előnynél Makai
Péter máris kikérte a második idejét is.
Ekkora előnyt a legritkább esetben ad le
egy Vasas szintű gárda odahaza. Ezúttal
sem tudtunk kivételt képezni (25-11).
A második szettet Ekaterina
Silchenkova leütésével indítottuk, amit
gyorsan követett Shafagat Alishanova ásza
és Ivana Bulajic pontszerzése. Ezúttal
mi vezettünk 4-0-ra! A hazaiak vezetőedzője, Jakub Gluszak gyorsan időt kért
és előbb egyenlítettek, majd 8-7-re for-

dítottak ellenünk a piros-kék mezesek.
Ezután Jessica Venturától remek leütést,
majd Ivana Bulajictól parádés sáncolást
láthattunk. A folytatásban is a fővárosiak irányították a játékot, s 21-16-os
állásnál balsejtelem futhatott át rajtunk.
Ekaterina Silchenkova még egy remek
leütéssel vetette magát észre, ám ennél
izgalmasabbá nem tudtuk tenni ezt a játékrészt (25-20).
Az első játszmában Mészáros Zsófia, a
másodikban Iga Piatek becserélésével változtatott az összeállításon Makai Péter –
az utóbbi esetben kényszerűségből, mivel
Radomszki Boglárka nem tudta folytatni

a játékot. Remélhetőleg múló rosszullétről beszélhetünk Boglárka esetén. A
harmadik szettben aztán pályára lépett
Szerényi Gréta is, aki gyorsan pontot is
szerzett – majd következett csapatkapitányunk, Tóth Eszter, aki kétszer is villant.
A 6-5-ös vezetésünk után azonban képes
volt váltani a vendéglátónk és 11-8-ra
fordított. Amikor az eredményjelző 1912-es Vasas-előnyről számolt be, szinte a
bőrünkön éreztük a vereség tapintását.
Sajnos nem is történt csoda (25-18).
A Magyar Kupa lapzárta utáni, február 13-i, UTE elleni bronzmérkőzése
után – amit Nyíregyházán rendeznek
meg -, legközelebb február 21-én 18:30tól szerepelünk itthon, méghozzá az
MTK Budapest ellen.

Fotó: Agócs László

