Zöldhulladék-szállítási tájékoztató
A Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 2020. év
tavaszától folytatja a lakossági zöldhulladék
begyűjtését a kibővített járatterv szerint.
Tájékoztató a 2. oldalon

A költségvetés után

Az elfogadott költségvetés kapcsán
faggattuk Budai Lóránt polgármestert
és Tamás Zoltán Fidesz-frakcióvezetőt.
Interjúk a 3. oldalon

Mindig törekszünk a jóra

A Nyitott katekézis előadássorozat
legutóbbi eseményén dr. Novák István az
Egyház múltbéli hibáit vette górcső alá.
Tudósítás a 7. oldalon
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Elfogadták a 2020. évi költségvetést

A február 12-én, szerdán megtartott
rendes nyílt testületi ülés alkalmával
elfogadták Jászberény 2020. évi költségvetését. Az ülésre a városlakók is
kíváncsiak voltak, így az érdeklődők
számára fenntartott karzat mellett
egy termet is megnyitottak, ahol kivetítőn követhették nyomon az eseményeket.
Kárpáti Márta

Nyolc igen, hat tartózkodás és egy
nem szavazattal elfogadták Jászberény
város 2020. évi költségvetését, amelynek fő összege 9 milliárd 885 millió
forint. A büdzséből a már elkezdett beruházásokat fejeznék be, a kötelező és
a nem kötelező feladatok finanszírozása
mellett. Az intézményi ellátórendszer
támogatására több jut, a nem kötelező
feladatokra átadott pénzeszközök azonban mintegy felével csökkentek a tavalyihoz képest. A költségvetéshez Budai
Lóránt, Tamás Zoltán és Dobrán Gyula
nyújtott be módosító indítványt, amelyeket elfogadott a testület.
A vita előtt Budai Lóránt polgármester egészítette ki szóban az előterjesztést: A választások utáni átadás-átvétel során kiderült, hogy Jászberénynek
mintegy egymilliárd forintos forráshi-

ánnyal kell szembenéznie. Világossá
vált, hogy az előző vezetés által elkezdett beruházások befejezése csak külső
forrás bevonásával lehetséges, amelyhez
kérték az országgyűlési képviselő segít-

ségét. A kormány kérésének engedve a
hitelkeret igénylését az önkormányzat
megerősítve azt, újra megszavazta. A
költségvetési koncepciót szintén egyöntetűen elfogadták a képviselő-testület

Ösztöndíj a hiányszakmákért Sportvezetők
fóruma

Szakképzési ösztöndíjak támogatási
szerződéseit írták alá ünnepélyes keretek között a diákok február 13-án, csütörtökön a Városháza dísztermében.
kárpáti

A tanulókat, tanáraikat és szüleiket
a város nevében Bethlendy Béla HEB
elnök köszöntötte. A rendezvény azon
fiatalok ünnepe, akik felvállalták, hogy
majd magas szakmai színvonalon végzett munkájukkal biztosítják saját maguk és családjaik számára a megélhetést
– fogalmazott az elnök. A továbbiakban a szülőket köszöntötte, akik bíznak
gyermekükben és az oktatást végző nevelőkben az élethivatás elsajátításához.
A következőkben az ösztöndíj
pályázati rendszerről tájékoztatta az egybegyűlteket. Az önkormányzat a munkáltatókkal és az oktatási intézményekkel

együttműködve a hiányszakmákban
aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére hirdette meg a szakképzési
ösztöndíjpályázati rendszert. A fiatalok
a szerződéssel vállalják, hogy szakmájukban helyezkednek el és a városban maradnak. A módosítások nyomán már azok is
részesei lehetnek, akik Jászberényen kívüli oktatási intézményben tanulnak, illetve
bizonyos feltételek mellett akár 22 éves
korig igénybe vehető a támogatás.
Ez alkalommal 31 tanuló írta alá a
szerződést, 17 új támogatott és 14 fiatal, akiknek szerződését megújították.
A sikeres pályázók között ez évben először, három lány is jelen volt. Az ösztöndíjakat a teljesítmény, tanulmányi
eredmény alapján ítélték oda. Az elnyert
támogatás egy összegben kerül utalásra.
A polgármester által ellenjegyzett
szerződéseket, a tanuló és a szülő írta
alá a rendezvény zárómomentumában.

A városban működő sportszervezetek
vezetőit hívták össze eszmecserére,
egyeztetésre sportfórum keretében
február 17-én, hétfőn a Városháza
nagytermében.
demeter
A Jászberényben működő 54 sportegyesület- és klub vezető tisztségviselői
közül nagyon sokan elfogadták a meghívást az önkormányzat által kezdeményezett sportfórumra. Az eseményt
megtisztelte a városvezetés mellett az
ifjúságért és sportért felelős tanácsnok,
Balog Donát is.
A megjelenteket Bethlendy Béla, a
Humán, Ügy- és Közrendi Bizottság
elnöke üdvözölte.
Budai Lóránt polgármester elmondta, városunkban az ismert okok
miatt ebben az esztendőben mintegy
negyven százalékkal jut kevesebb a nem
kötelező feladatok számára, ezen belül
a sport támogatására is. Köszönetét
fejezte ki az egyesületek vezetői felé a
helyzet megértéséért, az együttműködésért, majd jelezte: ha a város bevételei
kedvezően alakulnak a költségvetésbe
tervezettnél, akkor lehetőség lesz ezen
a területen is további támogatásokra,
finanszírozásra.
A fórum építő jellegű, pozitív hangulatban, a haladást szolgáló hozzászólásokkal a közös útkeresés jegyében telt.
folytatás a 8. oldalon 

tagjai. A vélemények ütköztetésének, az
egyeztetéseknek adott fórumot a négy
informális ülés, ahol szintén a költségvetés témáját járták körül. A hitelfelvételről itt is egyezség volt a bizottsági- és

a legutolsó informális ülésig. Ezeken
jelentette be a frakció, hogy mégis hitel
nélkül képzelik el a költségvetés megalkotását. Az egyeztetések nyomán a városvezetés hajlott a kompromisszumra,
ezért az eredetileg tervezett, nagyságrendileg 800 millió forintos hitelkeretet ötszázmillióra változtatta, amelyet
a polgármester módosító indítvány
formájában beterjesztett a testület elé.
Az adóbevétel-kiesésből származó, most
beszámításra került plusz százmillió biztosítaná azt a többletet, amely a második félévi sport és kultúra támogatására
szánnak. A 680 milliós hitelkeretből
megmaradt 260 milliós összegnek az átcímkézésére talán szintén van lehetőség.
A nehéz helyzet mellett megpróbálták
a lehető legmegfelelőbb költségvetést
összeállítani – mondta a polgármester,
majd köszönetet mondott mindazoknak a civil szervezeteknek, intézményeknek, akik belátással, megértéssel
voltak a kialakult helyzetre.
Tamás Zoltán módosító indítványában a Városüzemeltetési Bizottságból kért tagokat áthelyezni a Városfejlesztési Bizottságba. Dobrán Gyula
a Folklór Kulturális Közalapítvány, a
Yakuzák Se, illetve a Cori-Kör számára
kért többlet támogatást.
folytatás a 4. oldalon 

Ifjú sportolók jutalma
Országos sportversenyeken elért dobogós helyezett diákokat és felkészítő tanáraikat köszöntötték február
14-én, pénteken délután az Ifjúsági
Házban. Jászberény Városi Önkormányzat összesen 221 ifjú sportolót
és 36 felkészítőt jutalmazott oklevéllel és ajándékcsomaggal.
gergely
A megjelenteket Bethlendy Béla
HEB elnök köszöntötte, majd megnyitó
beszéde után Budai Lóránt polgármester
adta át az okleveleket. A Dance Fitness
SE színeiben 39 leányt jutalmaztak, míg
Száraz Tibor (Jászberényi Birkózó Club)
növendékei közül négy fiatalt.
A Jászberényi Triatlon Egyesülettől
duatlon sportágban kilencen, triatlonban négyen, aquatlonban hárman kaptak kitüntetést. Floorball sportágban 17
főt jutalmaztak, akiket Nagyné Ilonka
Zsuzsanna és Szöllősiné Kárpáti Ágnes
készített fel. Tenisz sportágban összesen hat fő ért el dobogós helyezést, míg
judo-ban Mutsó Gergő. Sinka István három tanítványát fekvenyomásban elért
kimagasló eredményeiért díjazták, míg
a Jászsági Harcművészeti Akadémia 11
sportolóját tüntették ki. A Yakuzák SEből 22, míg a Halker-Király Team Kickbox Akadémia és a Kondor TKD SE színeiben négy plusz hat fiatal jeleskedett.
Görkorcsolya sportágban hárman, a JSE
Gör- és Gyorskorcsolya Szakosztályból
öten kaptak kitüntetést. Rövidpályás
gyorskorcsolya sportágban összesen 42

fő jeleskedett, míg gyorskorcsolyában 4
fő, műkorcsolyában (Cori-Kör Alapítvány) pedig 6 fő. A Kolibri SE 16 versenyzője ért el kimagasló eredményeket
látványtánc kategóriában, a JGSE, Grácia Fair SE-től pedig tizennyolcan ritmikus gimnasztikában. A para-lovassport
területén Czilyó-Szőke Ákos és Horti Lili
jeleskedett, míg a Honfoglalás Lovas és
Lövész Klub Egyesülettől sportlövészetben hárman.
A Tehetség SE három játékosa
nyújtott kimagasló teljesítményt labdarúgásban, Csontos Kata tornacsapatával
pedig országos diákolimpia első helyezettje lett. Országos Kupán úszásban
elért első helyéért végül Csintó Botond
és Galcsik Márk vehetett át oklevelet.

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Zöldhulladék-szállítás – 2020.

Tisztelt Lakosság! A lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor és fűnyíráskor is már szükséges odafigyelnünk a
környezettudatosságra. A begyűjtésre
kerülő fű, fa- és bokornyesedékek,
egyéb kerti zöldhulladékok, falevelek
komposztálás útján újra visszakerülnek a természeti körforgásba. Komposztálás miatt fontos odafigyelnünk,
hogy mi is kerül a gyűjtőzsákba.
Társaságunk 2020. év tavaszától
folytatja a lakossági zöldhulladékok begyűjtését a kibővített járatterv szerint.
A zöldhulladékokat a lakosok biológiailag lebomló, kizárólag átlátszó
120 literes gyűjtőzsákban, illetve az ágakat, metszési nyesedékeket, max. 1 m
hosszúságra vágva, kizárólag kötegelve
(madzaggal, nem dróttal) helyezhetik

ki összesen 5 db-ot, aminek átmérője
nem lehet nagyobb, mint a gyűjtőzsák
mérete.
Amennyiben nem e tájékoztató
szerint helyezik ki zöldhulladékaikat
(egyéb színezett zsákok, kötegelés nélkül
kihelyezett gallyak), úgy a szolgáltató
megtagadja annak elszállítását.
Kérjük, hogy a szállítás napján reggel 7 órára helyezzék ki ingatlanuk elé
zöldhulladékaikat.
Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákban háztartási hulladékot vagy egyéb nem odavaló anyagokat
(veszélyes hulladék, építési –bontási törmelék, állati tetem, trágya, tűzveszélyes
hulladék) találnak, a zsákot nem szállítják el.
Jászberény Szelei úti Hulladékudvarunkban nyitvatartási időben a zöldhul-

ladékaikat félévente 1 m3 mennyiségig
térítésmentesen leadhatják.
Amennyiben a zöldhulladék-szállítás részleteivel kapcsolatosan bármilyen
további kérdése merülne fel, kérem,
munkaidőben érdeklődjön személyesen
a telephelyünkön, vagy a 06-57-411933 telefonszámon.
A járatok az alábbi utcajegyzék és
időpontok alapján közlekednek. Az információk megtalálhatók a Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt. honlapján.
Tegyünk együtt a környezetért,
a tisztább Jászberényért!
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1. program:
Alkotás u., Árendás u., Bálvány u., Benczúr Gy. u., Csákány u., Csana u., Cserkész u., Csiga u., Csokonai V.M. u.,
Csoma u., Dinamit tér, Dózsa Gy. út,
Ebhát u.,Eperfa u., Fodor F. u., Gorkij u.
(Som u.,), Gyepü u., Hajdú u., Horgász
u., Jákóhalmi út, Jász u., Jászkapitány u.,
Katona u., Kazal u., Kert u., Kisberényi
tér, Korányi F. u., Kórház u., Kosárfonó u., Kovács u., Kötélverő u., Külső
Pelyhespart u., Kürt u., Madách I. u.,
Magyar u., Mátyás u., Móra F. u., Nemes u., Nyár u., Nyárfa u., Nyerges u.,
Páfrány u., Petrence u., Pesthy F. u., Pintér M. u., Régi vágóhíd u., Réz Kálmán
u., Rezeda u., Sikló u., Szárazmalom u.,
Szellő u., Szent Imre h. út, Szűcs u., Tél
u., Tímár u., Tüzér u., Tűzoltó u., Vásárhelyi I. u., Vásártér u., Vincellér u.
2. program:
Apponyi tér, Arany János u., Árpád u.,
Attila u., Bárány u., Béke u., Békés u.,
Bérkocsis u., Bimbó u., Bogár köz, Bolyai
J. u., Czigány J. u., Csillag u., Csók u.,
Csónak u., Darázs u., Eötvös u., Fazekas
u., Festő u., Gát u., Görbe u., Halász u.,
Harang u., Hatrózsa u., Határ u., Honvéd u., Huszár u., Ibolya u., Iskola u.,
Jásztelki út, Kalap u., Kalinka u., Kántor
u., Káposztáskert u., Károly u., Kaszás u.,
Kender u., Király u., Koszorú u., Kökény
u., Liliom u., Liszt F. u., Margit u., Mária
u., Molnár u., Móricz Zs. u., Mozsár u.,
Munkácsy M. u., Pelyhespart u., Potyka u., Puska u., Puskin sétány, Rácz u.,
Réhely u., Rét u., Rozmaring u., Rózsa
u., Sárkány u., Sarló u., Sarok u., Sas u.,
Seregély u., Síp u., Szabadság tér, Szabadság u., Szabó u., Széchenyi u., Szegfű u.,
Szent István krt., Szentkúti tér, Szilfa u.,
Toldi M. u., Tóth u., Varga u., Vasvári P.
u., Zagyvapart sétány.
3. program:
Ady E. út, Agancs u., Árvácska u., Bagoly
u., Bajnok u., Bartók B. u., Bedekovich
L. u., Bercsényi út, Blénessy J. u., Borsóhalmi út, Csalogány u., Dárdás u., Fáy
A. u., Fehértói u., Galamb u., Gergely u.,
Gólya u., Gyökér u., Halmay J. u., József
A. u., Kálmán u., Kazincy F. u., Kengyel u., Kertváros u., Kinizsi u., Kiss E.
u., Könyök u., Megyeház u., Méhész u.,
Mészáros L. u., Munkás u., Nagytemplom u., Napsugár u., Négyház u., Október 23. u., Ősz u., Pacsirta u., Perec u.,
Petőfi S. u., Rácz A. u., Réz u., Sándor

u., Sármány u., Sipos O. u., Sólyom u.,
Szabadságharcos u., Székely M. u., Szélmalom u., Szent Pál u., Táncsics M. u.,
Telep u., Tóth J. u., Tölgyfa u., Vas u.,
Verseny u., Vértes u., Zirzen J. u., Zoltán
u., Zöldár u.
4. program:
Ábránd u., Áldomás u., Ártér u., Árva
u., Bakki J. u., Batthyány u., Bognár u.,
Csatorna u., Csík T. u., Dr. Wittmann T.
u., Fenyő u., Gallér u., Gárdonyi G. u.,
Gyárfás u., Hársfa u., Irányi D. u., Kádár
u., Kakukk u., Kodály Z. u., Kölcsey F.
u., Kőrösi Cs. S. u., Lepke u., Lomb u.,
Lövész u., Mátra u., Messzelátó u., Mező
u., Mikszáth K. u., Pannónia u., Platán
u., Sírkert u., Szarka u., Szép u., Szivárvány u., Tavasz u., Vadász u., Vereckei u.,
Virág u., Zerge u.
5. program:
Akácfa u., Áldás u., Banner J. u., Báthory u., Beleznay A. u., Benepuszta
u., Boldogszállás u., Bulcsú u., Csonka u., Csörsz u., Daru u., Dob u., Érhát u., Forgács u., Fortélyos u., Frankel
Leo u., Garat u., Gyöngyösi út, Hableány u., Harcos u., Hattyú u., Kapás u.,
Kárpát u., Klapka Gy. u., Komáromi J.
u., Kun u., Lajosmizse u., Nádverő u.,
Négyszállás u., Olvasókör u., Páva u.,
Redemptio u., Szérűskert u., Szigony u.,
Szobor u., Térítő u., Tigris u., Trombita
u., Túzok u., Tündér u.
6. program:
Alsócsincsapart u., Aprítógégyár u., Átjáró u., Berze N. J. u., Boróka u., Botond
u., Buzogány u., Cimbalom u., Csengő
u., Csóka u., Csokor u., Dembinszky u.,
Derkovits Gy. u., Dr. Varga L. u., Egér
u., Eke u., Elefánti u., Felcsőcsincsapart
u., Felsőmuszály, Fiastyúk u., Gerevich
A. u., Göncöl u., Gyanta u., Gyöngyvirág u., Hatvani u., Hentes u., Herkules
u., Hétvezér u., Hunyadi J. u., Ilona u.,
Jászkürt u., Jedám u., Jókai M. u., Karabély u., Kerékgyártó u., Kertész u., Költő
u., Lagzi u., Líceum u., Liget u., Mályva
u., Mártírok útja, Móczár M. u., Nádor
u., Nagyér u., Nap u., Nefelejcs u., Öntő
u., Pákász u., Palánka u., Pethes I. u.,
Pipa u., Riszner sétány, Sánc u., Serház
u., Sómérő u., Sportpálya u., Szekér u.,
Szent F. u., Szilvás dűlő, Szőlő u., Szúnyogos u., Tarnai A. u., Téglagyár u., Tejút u., Toborzó u., Üstökös u., Varjú u.,
Varró u., Víz u., Vízöntő u., Zagyvart u.,
Zagyvaparti tanyák, Zenész u.

7. program:
Bajcsy Zs. u., Béla u., Bem József u., Berényi u., Csángó u., Delta u., Déryné u.,
Dohány u., Fácán u., Fecske u., Fék u.,
Fekete u., Felsőmező u., Fémnyomó u.,
Fuvaros u., Fülemüle u., Fürdő u., Fűzfa
u., Gém u., Gerle u., Gorjanc I. sétány,
Hajnal u., Hegedűs u., Hold u., Holló
A. u., Ifjúság u., Ipar u., Ipartelep út, Jászai M. u., Jubileum u., Kálvin János u.,
Kard u., Kátai u., Korcsolya u., Kossuth
Lajos út, Kőkép u., Lant u., László Károly
u., Lehel u., Lehel vezér tér, Mozdony u.,
Nagykátai út, Ostoros u., Pajtás u., Palotai
J. u., Patkó u., Pesti u., Pipacs u., Rákóczi
út, Rigó u., Róka u., Szarvas u., Széchenyi
tér, Szent László u., Szentháromság tér,
Szerecsen u., Szív u., Szövetkezet út, Thököly út, Traktor u., Tulipán u., Uszoda u.,
Váltó u., Vaspálya u., Vécsey E. u., Villany
u., Viola u., Vízimalom u., Vörösmarty u.
PORTELEK: Fenyves u., Fő u., Herboly
I. u., Homok u., Március 15. u., Nyúl u.,
Vaskapu u., Vasút u.
8. program:
Álmos u., Árok u., Balaton u., Bokor u.,
Cserepes u., Damjanich u., Deák F. u.,
Diófa u., Faiskola u., Fátyol u., Fillér u.,
Futó u., Füst u., Gyalu u., Gyöngy u.,
Gyöngytyúk u., Horváth P. u., Jászváros
u., Juhász u., Kápolna u., Kéve u., Kígyó
u., Körte u., Kötő u., Medve u., Méntelep u., Nyíl u., Repce u., Sarkantyú u.,
Sáros-ér u., Sátor u., Suba u., Szél u., Szelei út, Tamás u., Temető u., Tompa M.
u., Tört u., Zrínyi M. u.

Emlékezés

2020. február 20.

Fogadóóra

Február 24-én, hétfőn
14 órai kezdettel
Balogh Béla alpolgármester,
önkormányzati képviselő

az 5. számú választókörzet
lakóinak tart fogadóórát
a Polgármesteri Hivatal
földszinti tanácstermében.

Gépjármű adótájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt adózókat arról, hogy Jászberény Város
Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási
Irodája megkezdte a gépjárműves határozatok postázását.
Azok a gépjármű tulajdonosok/
üzembentartók kapnak határozatot,
akiknek 2020. évre változik a fizetendő adója és azok a lakosok, akik 2019
évben gépjárművet vásároltak, azonban
még nem rendelkeznek adófizetési kötelezettséget megállapító határozattal.
Azok a lakosok, akiknek nem változik az előző évihez képest a fizetendő gépjárműadójuk, nem kapnak újabb határozatot. Részükre a későbbiekben készül
adóegyenleg-értesítő, mely tartalmazni
fogja az összes fizetési kötelezettséget.
Adóhatóságunk kizárólag a nem vállalkozó magánszemély-adózók részére
postáz csekket a határozatokkal együtt.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett cégeknek a cégkapura, az egyéni
vállalkozóknak a KÜNY tárhelyre (ügyEzúton értesítjük az ismerősöket
és akik szerették, hogy

MOLNÁR ANTAL
JÓZSEFNÉ
sz.: Bús Terézia
ez év február 8-án elhunyt.
Búcsúztatása gyászmise keretében
a Barátok Templomában lesz
2020. március 2-án 11 órakor.
Búcsúzik szerető családja

félkapura) kézbesítjük a határozatokat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
cégkapura vagy ügyfélkapura elektronikusan megküldött hatósági iratokhoz
kapcsolódó jogokat (észrevétel, fellebbezés, végrehajtási kifogás stb.) az adózó
csak akkor tudja időben érvényesíteni,
ha a küldeményeket megfelelő időben
átveszi / letölti.
Az E-önkormányzati portálon
ügyfélkapus belépéssel ellenőrizhető
az adóztatott adótárgyak köre, az adóhatóság részére benyújtott bevallások,
bejelentések és az előírt fizetési kötelezettségek. Az E-önkormányzat portál
elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap.
Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt áll a lakosság
rendelkezésére: Hétfő, Kedd, Péntek:
7.30-12.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00
és 13.00-16.30 óráig. E-mail: ado@
jaszbereny.hu, Tel: 57/505-711
Jászberény Város
Önkormányzati Adóhatósága
Fájó szívvel emlékezünk

INGES SÁNDOR
halálának 3. évfordulójára

„A múltba visszanézve
valami fáj,
valakit keresünk,
aki nincs már.
A búcsúszó, amit nem
mondtál ki elmaradt,
elmentél, de szívünkben
örökké itt maradsz.”

Feleséged és gyerekeid

Emlékezés

Emlékezés

Kotány János

BUGYI IMRE

(1942-2017)

halálának 3. évfordulójára
„Csillag lett, mert szívből szeretett,
S én úgy szerettem, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.”
Szerető feleséged,
gyermekeid, unokáid

Fájó szívvel

emlékezünk

(1925-2015)
halálának 5. évfordulójára
„Emlékezzetek, s kérlek ne felejtsetek.
Emlékezzetek és a végen túl is szeressetek.
Emlékezzetek, s akkor talán
örökre veletek lehetek…”

Szentmise: 2020. március 1-jén reggel
8 órakor a jászberényi Főtemplomban.

Emlékezés

özv. KUN
FERENCNÉ
szül: Kátai Tóth Ilona

halálának 2. évfordulóján.

Rózsa Ferencné
halálának 5. évfordulójára

„Köszönjük, hogy éltél, s minket
szerettél, nem hagytál el minket
csak álmodni mentél.
Hiányzol.”
Szerető családod!

RÓZSAHEGYI XÉNIA
(1980-2015)
halálának
5. évfordulója alkalmából
Szeretettel emlékezünk
Unokatestvéred és
Keresztszüleid.

„Csillagok közt
élsz, nem vagy
már velünk
De mi még
mindig
ugyanúgy
szeretünk!”
Szerető családod

Interjú / Hirdetés

2020. február 20.

www.jku.hu

3. oldal

Közösen előrébb tudunk jutni

A február 12-i testületi ülésen a képviselők elfogadták Jászberény város
2020 évi költségvetését. Az események
tükrében Budai Lóránt polgármestert
kérdeztük a következő lépésekről.
Kárpáti Márta
Szerdán megszületett a döntés. Mi
a következő lépés?
A legelső és legfontosabb teendő,
hogy a hiteligénylést minél gyorsabban
elindítsuk a kormány felé. Amennyiben
zöld utat kapunk, folytatjuk a megkezdett beruházásokat, illetve elkezdjük a
még hátralévőket is.
Hogy került beállításra a kért 480
millió forintos hitelkeret a költségvetésben?
Pillanatnyilag nem bontottuk félévenként két részre. A támogatások ös�szege nem változott, viszont annyi mozgásteret hagytunk magunknak, hogy
az egész éves támogatásokat oda tudjuk
adni. A hitel csak a fejlesztéseket érinti, a
támogatásokat nem.
Az informális megbeszéléseken és a
testületi ülésen is felvetődött a kérdés:
volt-e egyeztetés a különböző támogatott szervezetekkel, mennyire értettek
egyet a döntéssel?
Többekkel is egyeztettünk, kértük a
véleményüket. Azt is megígértem nekik,
bármilyen döntés születik, akkor abból
nem hagyjuk ki az érintetteket a jövőben sem. Tudom, hogy vannak olyanok,
akik nehéz helyzetbe kerültek, vannak,
akiknek a léte veszélybe is került, de
azon dolgozunk a költségvetés elfogadása óta is, hogy azok a szervezetek,
egyesületek, alapítványok, intézmények,
akik a kialakult állapot által nehezebb
helyzetbe kerültek, rajtuk valamilyen
módon próbáljunk segíteni. Nem célunk senkinek az ellehetetlenítése. Itt
szeretném megköszönni mindazoknak,
akik megértették és elfogadták a csökkentett támogatások miértjét.

A kultúra szegmensében gondolkodnak azon, hogy esetleg külső gazdasági társaságok vegyék át egy részét
a rendezvényszervezésnek?
A saját kulturális cégünket szeretnénk elsősorban hatékonyságra ösztönözni. Az a meglátásunk, hogy ke-

vesebb pénzből is lehet minőségibb
rendezvényeket létrehozni. Nyilván ez
nem az ott dolgozók munkájának kritizálása, hanem inkább a cégvezetésnek
egy olyan elgondolásán múlt, amivel
mi nem biztos, hogy egyetértünk. Az
biztos, hogy lehet a költségeket racionalizálni. Mindemellett már több külső
gazdasági cég keresett meg minket, akik
próbálnának a városban rendezvényeket szervezni, fesztiválokat, koncerteket
idehozni, újra élővé tenni ezt a várost.
Nagyon jó elképzelésekkel, ambiciózus
csapatokkal találkoztunk, úgy látom,
hogy ebben van fantázia. Tehát velük is
egyeztetünk, hiszen fontos, hogy kulturális szempontból is újra a Jászság fővárosa legyen Jászberény.
Említette, hogy folyamatosan
egyeztetnek a civilekkel. Ez azt jelenti,
hogy a jövőben is folytatódik az informális-találkozó sorozat?
Igen, határozott elképzelésem. Folytatódik a bevált módszer és állunk mindenki
véleménye elé, legyen az pozitív vagy ne-

gatív, meghallgatjuk a kéréseket, kérdéseket. Különösen szeretnék figyelmet fordítani a fiatalokra. Jó lenne, ha elmondanák
véleményüket, ötleteiket a szórakozási lehetőségekről, a városi életről az elképzeléseik szerint. Ki akarom nyitni a Városházát
ilyen szempontból. Biztos, hogy közösen
előrébb tudunk jutni.
A képviselőkkel is folytatódik
majd ez a fajta fórumozás?
Minden fontosabb témában ki fogom kérni az ő véleményüket is. Bízom
benne, hogy több hasznos információ jut
át, mint az előzőekben. A költségvetés
elfogadása pontosan azt mutatja, hogy
ezekre szükség van, egymás véleményét
meg kell hallgatni és amennyiben ezek
építő jellegűek, beépíthetőek, akkor ezeket meg kell fontolni.
Már a hitelkérelem kapcsán is lesz
informális ülés?
Nem tudom még milyen formában
egyeztetünk róla. Az biztos, hogy minél hamarabb konszenzusra kell jutnunk. Nem
lesz akadálya, hiszen a költségvetést így fogadtuk el. Remélem, hogy el tudjuk gyorsan indítani és pozitív választ kapni.
Mi történik, ha negatív lesz a kormány reakciója?
Erre is van alternatívánk. Úgy terveztük a költségvetést, hogy amennyiben ezt
a hitelösszeget nem kapjuk meg, akkor
két, két és fél fejlesztést – a vasútfejlesztés, a munkásszálló építés, a tankonyha
– visszaadunk. Ez utóbbit akkor jövőre,
önerőből tudnánk kivitelezni. Bízom
benne, hogy ez az alig félmilliárdos hitelösszeg azért átmegy a kormányülésen.
A másik sarkalatos pont az „átcímkézés”.
Szintén folyamatban van. A jogi
megközelítés azt mutatja, hogy a határozatot nem lehet helyben átírni kényünkkedvünk szerint. Mivel azonban több
ellenkező tartalmú információ érkezett
akár képviselő úrtól, akár a Fidesz-frakciótól, ez a folyamat elindításra került és
várjuk a hivatalos választ.

Lehetett volna hitel nélkül is

A képviselő-testületi ülés költségvetési
vitáján Tamás Zoltán Fidesz-frakcióvezető hozzászólása váltotta ki a legnagyobb vitát, amely a közösségi oldalakon újabb hullámokat vetve tovább
folytatódott. A téma kapcsán faggattuk az elnököt.
kárpáti

A frakción belül egyetértettek a
Fidesz által benyújtott költségvetéstervezettel?
Igen, mindannyiunk szerint hitel
nélküli költségvetést kellett volna megalkotni. Közösen megbeszéltük, megindokoltuk, tényekkel alátámasztottuk
a benyújtott elképzeléseinket, amellyel
mindahányan egyetértettünk. Már csak
azért is jól átgondolt tervet készítettünk,
mert úgy gondoljuk, hitel híján majd
mégiscsak ezt kell megvalósítani.
A Fidesz hitel nélküli költségvetést
szeretett volna átvinni. Akkor is ez lett
volna az álláspont, ha a régi városvezetés marad?
Akkor, amikor mi a hitelre építettük
a jövőt még egészen más volt a helyzet.
Nem biztos, hogy az Electrolux bejelentése után beterveztük volna a hitelt, hanem megpróbáltuk volna a beruházások
átütemezését, ha nincs rá pénz. Ebben a
helyzetben akárki vezetné a várost nem
kapna a kormánytól végtelen kölcsönt.
Akkor volt pénz az önerőhöz, a visszafizetéshez, logikus volt jó konstrukciójú
hitelből megvalósítani a beruházásokat.
Most nincs. A megváltozott helyzetben
biztos, hogy mi is más gazdálkodási stra-

tégiát dolgoztunk volna ki.
Véleménye szerint megkapja a város a kért hitelösszeget?
Őszintén, nem bízom benne. Továbbra is az a véleményem, hogy hitel nélkül
kellett volna megalkotni a 2020-as költségvetést. Erre megvolt minden reális lehetőség. Az informális ülés alkalmával kifejtettem, illetve írásban be is nyújtottam az
elképzeléseinket. Alaposan körbejártuk a

témát, beszéltünk szakemberekkel, egyeztettünk a vállalkozókkal, az országgyűlési
képviselővel. Meg lehetett volna csinálni
kockázatmentesen, hitel nélkül. Mi azért
tettünk javaslatot, hogy jobb legyen a városban élő, működő szervezeteknek. Most
folyamatosan az történik, hogy a városvezetés visszamutogat a múltra, kudarcait
megpróbálja ránk hárítani.
A Klapka iskola fejlesztése is csúszik, ha nem sikerül a hitelhez hozzájutni. Ez igazgatóként is érinti.
Semmiképp nem jó ötlet halasztani
a beruházást, mert a decemberi hitel egy

részét erre kaptuk. Az elkezdett beruházást a szerződés szerint idén be kell fejezni. A Malom projekt viszont várhatóan
nem készül el az idén. A kivitelezést végző
cég kért négy hónapos haladékot, ami azt
jelenti, hogy a jövő évben kell kifizetni a
beruházást. Ez csupán pályázattechnikai
módosítást és szándékot igényel.
A „felcímkézett” 260 millió forint
biztosan felszabadul?
Meg lehet valósítani az összeg felszabadítását, amiben Pócs János is megerősített személyes beszélgetésünk alkalmával.
Az országgyűlési képviselő megígérte,
hogy segíteni fog, de amíg erre nem kap
írásos felhatalmazást, addig nem tud tovább lépni az ügy érdekében. Nagyon
fontos lenne intézkedni, hiszen ez a 260
millió segítséget nyújthatna a városban
tevékenykedő civil szervezeteknek működésük zavartalan folytatásához.
A frakció hasznosnak ítélte az informális üléseket?
Volt létjogosultsága, mert az egyeztetések nyomán közeledtek az álláspontjaink. Elértük, hogy az adóbevétel
tervezetét megemelték százmillióval, a
260 millió forintot beépítették – bár mi
nem ide tettük volna – , csökkentették a
hitelösszeget. Összegezve, hasznos volt,
de véleményem szerint felesleges a nyilvánosságot bevonni. Nem azért mert félünk, de egyezkedni, tárgyalni, meggyőzni egymást nem biztos, hogy szerencsés
a közvélemény előtt, amely sokszor nem
látja át a helyzetet és félreérti a dolgokat.
Nem szükséges minden mozdulatunkról
posztolni, mi nem celebek vagyunk, hanem a város képviselői.

ENERGETIKAI PROJEKTMÉRNÖK
Csatlakozz a SolverEnergy energetikai szakértői csapatához, ha szeretnél barátságos és fiatal csapatunkban dolgozni, nem riadsz vissza a felelősségteljes pozíciótól,
és kedveled a kihívásokkal teli, érdekes feladatokat. Energetikai projektmérnökként átfogó képet kaphatsz a legkülönfélébb nagyvállalat energetikai folyamatairól, a megújuló energia alkalmazásának számos lehetőségéről valamint a támogatási programokkal megvalósítható épület-energetikai fejlesztésekről.
Legfontosabb feladatok:
• Nagyvállalati energetikai auditok készítése
(általános, TAO célú, specializált területen)
• Energetikai szakreferens feladatok elvégzése jelentős
energiafelhasználású vállalatoknál
• Épületenergetikai tanúsítás készítése, épületszakértői
közreműködés ipati objektumokban
• Épületenergetikai korszerűsítési pályázatok műszaki
dokumentációjának elkészítése (VEKOP, GINOP)
• Épületek energetikai, építészeti és épületgépészeti felmérése
• Közös fejlesztési feladatok elvégzése K+F részlegünkkel
• Szakmai közreműködés energetikai menedzsment rendszer
kialakításában és felügyeletében (épület és technológia egyaránt)
• Egyéb energetikai szakirányú projektekben projektmérnöki
feladatok (műszeres mérés, felülvizsgálatok)
Munkakör betöltésének feltételei:
• Felsőfokú villamos, gépész vagy energetikus mérnöki végzettség
(BSc vagy MSc) és legalább 3 év szakmai tapasztalat
• Angol nyelvtudás
• Kiváló kommunikációs készségek, csapatban való
együttműködés képessége
• Magas szintű íráskészség a dokumentálásához
• Pontos, igényes és hatékony munkavégzés
Munkakör betöltése során előnyt jelent
• WinWatt épülettanúsító program ismerete
• CAD, SolidEdge, Creo programok ismerete
• Méréstechnológiai tapasztalat
• Jó kommunikáció, szervezőkészség, kreativitás
• B kategóriás jogosítvány és járművezetői tapasztalat
• Rugalmasság
A munkakör adatai
• Pozíció pontos megnevezése. energetikai projektmérnök
• Munkavégzés helye: 5100 Jászberény, Felsőmező utca
• Munkaszerződés típusa: Határozatlan idejű, főállású munkaviszony
• További cégadatok: SolverEnergy Kft., www.solverenergy.hu
Jelentkezés: Fényképpel ellátott jelentkezésedet
a karrier@solvergroup.hu e-mail címre várjuk!
Pályázatodban kérjük jelöld meg előre jövedelmi elképzelésedet is.

FEJLESZTÉSI PROJEKTMÉRNÖK
Csatlakozz a Solver Unio K+F fejlesztői részlegéhez, ha szeretnél barátságos és
fiatal családi méretű csapatunkban dolgozni, nem riadsz vissza a felelősségteljes
pozíciótól, kreatív vagy és kedveled a kihívásokkal teli, érdekes, naponta változó
feladatokat. Kutató-fejlesztő mérnökként átfogó képet kaphatsz a legkülönfélébb
energetikai és gépipari K+F folyamatokról, a mechanikai konstruktőri feladatokról,
a szoftver és hardverfejlesztési módszerekről valamint a labormérési eljárásokról.

Leendő munkatársunk feladata fejlesztési részlegünk
szervezetén belül a szakterületéhez tartozó projektek
szakmai felügyelete, koordinálása.
Legfontosabb feladataid lesznek:
• Fejlesztési követelményjegyzékek összeállítása,
műszaki adatok egyeztetése, közreműködés tesztfeladatok
meghatározásában
• Együttműködés konstruktőrökkel, projektkoordináció
és adminisztráció elvégzése.
• Prototípus gyártmányok teljes körű műszaki dokumentálása
• Mérnöki koordináció laborszintű gyártástechnológiában
Munkakör betöltésének feltételei
• Műszaki természttudományi felsőfokú végzettség
(BSc vagy MSc) és három év mérnöki feladatokkal
eltöltött szakmai gyakorlat
• Gyakorlat elemző, értékelő munkákban
• Catia, Creo CAD, SolidEdge rendszer ismerete
• Önálló munkavégzés képessége
• Pontos, igényes és hatékony munkavégzés
• Középfokú angol nyelvtudás szóban és írásban
Előny:
• Catia CAD, Solid Edge rendszer ismerete
• 3D nyomtató használati tapasztalat
• Jó kommunikáció, szervezőkészség, kreativitás
• B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• Változatos, rugalmas, önálló munkavégzés
• Szakmai fejlődés lehetősége
• Versenyképes jövedelem
• Stabil kisvállalati háttér
Munkavégzés helye, időtartama
• Solver Unio Kft.
• 5100 Jászberény, Felsőmező utca
• Főállás, napi 8 óra
• www.solvergroup.hu
Jelentkezés: Fényképpel ellátott, szakmai önéletrajzát
a karrier@solvergroup.hu e-mail címre várjuk

4. oldal
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Elfogadták a 2020. évi költségvetést
2019-2020. évi átadott pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül
2019. év (eFt) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül
2020. év (eFt)
RNÖ működési támogatása
2 300
RNÖ működési támogatása (I.félév)
500
Szent Erzsébet Kórház gyermekorvosi ellátás támogatása
8 000
Szent Erzsébet Kórház gyermekorvosi ellátás támogatása (I.félév)
3 000
Összesen:
10 300
Összesen:
3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül 2019. év (eFt) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül 2020. év (eFt)
34599-2/2018/MUZEUM - „A Jász Múzeum honlap fejlesztése”
1 600
34599-2/2018/MUZEUM - „A Jász Múzeum honlap fejlesztése”
1 600
Jászberényi Tankerület támogatása Rákóczi út 51/a fejlesztéséhez
8 000
Jászberényi Tankerület támogatása Rákóczi út 51/a fejlesztéséhez
Összesen:
9 600
Összesen:
1 600
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül
2019. év (eFt)
Jászsági Térségi TV támogatása (I.félév)
12 000
Folklór Kulturális Közalapítvány támogatása
24 000
Hamza Múzeum Közalapítvány támogatása
8 000
Csángó Fesztivál támogatása
10 000
Viganó AMI támogatása
4 000
Jász Múzeumért Alapítvány támogatása
1 000
JKSE támogatása
35 000
JKSE busz üzemeltetés
8 500
JTF DSE működési támogatása
2 400
Jászberényi Röplabda Klub támogatása
25 000
Yakuzák SE támogatása
21 000
Jászberényi Futball Club támogatása
20 000
Jászberényi Futball Club létesítményhasználat
3 000
Városi sportlétesítmények üzemeltetése (JFC)
16 000
Jászberényi Futball Club TAO működési önrész
10 000
Kosárlabda TAO működési önrész
7 000
Kézilabda TAO működési önrész
2 000
CSESE jégkorong szakosztály TAO működési önrész
5 000
CSESE vízilabda szakosztály támogatása (I.félév)
3 450
JRK működési TAO önrész
10 000
Trió Rádió támogatása (I.félév)
7 000
Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány támogatása
2 000
Csángó Fesztivál Alapítvány támogatása
1 000
Jászsági Évkönyv Alapítvány támogatási
Gazdakör támogatása (I.félév)
1 000
Jász Piacért Egyesület működési támogatása
1 000
Szatmári László Jászsági Méhészegyesület támogatása
1 000
Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról 2019. év (eFt)
Jászkun Volán támogatása 2017. évi veszteség
32 704
MACI Alapítvány támogatása
5 000
JVV Nzrt. Támogatása
-Lapkiadás támogatása
38 000
-állatkert üzemeltetési támogatása
49 000
-LEHEL Strand és Uszoda üzemeltetési támogatása
13 750
-Városi Strand és Fürdő üzemeltetési támogatása
36 000
-LEHEL sportlétesítmények üzemeltetés
18 200
-Iskolai sportlétesítmények üzemeltetése
15 100
-Jégpálya üzemeltetése
8 000
-Jéghasználat támogatása
3 600
-állatkert karbantartási, javítási feladatok
6 000
Jászkerület Kft. támogatása
185 000
-Karácsonyi díszkivilágítás le- és felszerelése
6 000
Fogorvosi szolgálatok támogatása
Üres gyermekorvosi körzetek támogatása
Dr. Ágyi Z. üzemanyag hozzájárulás
Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa
658
V. számú Gyermek körzet helyettesítés finanszírozás támogatása
952
Összesen:
658 314

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül
2020. év (eFt)
Jászsági Térségi TV támogatása (I.félév)
6 000
Folklór Kulturális Közalapítvány támogatása (I.félév)
5 000
Hamza Múzeum Közalapítvány támogatása (I.félév)
2 000
Csángó Fesztivál támogatása (I.félév)
2 500
Viganó AMI támogatása (I.félév)
1 000
Jász Múzeumért Alapítvány támogatása
JKSE támogatása (I.félév)
7 500
JKSE busz üzemeltetés (I.félév)
2 500
JTF DSE működési támogatása (I.félév)
750
Jászberényi Röplabda Klub támogatása (I.félév)
6 000
Yakuzák SE támogatása (I.félév)
5 000
Jászberényi Futball Club támogatása (I.félév)
4 000
Jászberényi Futball Club létesítményhasználat
Városi sportlétesítmények üzemeltetése (JFC) (I.félév)
6 000
Jászberényi Futball Club TAO működési önrész
Kosárlabda TAO működési önrész
Kézilabda TAO működési önrész
CSESE jégkorong szakosztály TAO működési önrész
CSESE vízilabda szakosztály támogatása (I.félév)
500
JRK működési TAO önrész
Trió Rádió támogatása (I.félév)
1 500
Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány támogatása (I.félév)
1 000
Csángó Fesztivál Alapítvány támogatása
Jászsági Évkönyv Alapítvány támogatása
500
Gazdakör támogatása (I.félév)
250
Jász Piacért Egyesület működési támogatása (I.félév)
500
Szatmári László Jászsági Méhészegyesület támogatása (I.félév)
500
Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról 2020. év (eFt)
Jászkun Volán támogatása 2017-2018. évi veszteség
79 249
MACI Alapítvány támogatása (I.félév)
2 000
JVV Nzrt. Támogatása
-Lapkiadás támogatása (I.félév)
8 000
-állatkert üzemeltetési támogatása
45 000
-LEHEL Strand és Uszoda üzemeltetési támogatása
-Városi Strand és Fürdő üzemeltetési támogatása (I.félév)
15 000
-LEHEL sportlétesítmények üzemeltetés (I.félév)
7 500
-Iskolai sportlétesítmények üzemeltetése (I.félév)
6 000
-Jégpálya üzemeltetése (I.félév)
2 500
-Jéghasználat támogatása
-állatkert karbantartási, javítási feladatok
Jászkerület Kft. támogatása
135 000
-Karácsonyi díszkivilágítás le- és felszerelése
Fogorvosi szolgálatok támogatása
5 000
Üres gyermekorvosi körzetek támogatása
35 000
Dr. Ágyi Z. üzemanyag hozzájárulás
300
Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa
500
V. számú Gyermek körzet helyettesítés finanszírozás támogatás
Összesen:
394 049

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 2019. év (eFt)
Otthonteremtési támogatás vissza nem térítendő
20 000
Otthonteremtési támogatás vissza nem térítendő (áthúzódó)
2 000
Jászkerület személygépjármű lízingszerződés megszüntetése
2 500
Jászkerület DMK lift beépítés
14 800
Társasház homlokzatfelújítás - áthúzódó kiadások
5 000
Zöldterület fejlesztési keret áthúzódó
976
Jászberényi Futball Club TAO fejlesztési önrész
34 000
Református egyház fejlesztési támogatás (áthúzódó 2018. évről)
33 500
NBA Római Katolikus Főplébánia orgona felújítás
5 000
Szatmári lakópark aszfaltburkolat kiépítésének
támogatása (áthúzódó)
Jézus Neve Plébánia mellékoltár felújítása 14/2019.(XII.16.)
VFB (áthúzódó)
Védett épületek felújításának támogatása (áthúzódó)
Nagyvisnyói tábor felújítása (Jászkerület)
Összesen:
117 776

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 2020. év (eFt)
Otthonteremtési támogatás vissza nem térítendő
10 000
Otthonteremtési támogatás vissza nem térítendő (áthúzódó)
2 000
Jászkerület személygépjármű lízingszerződés megszüntetése
Jászkerület DMK lift beépítés
Társasház homlokzatfelújítás - áthúzódó kiadások
14 000
Zöldterület fejlesztési keret áthúzódó
Jászberényi Futball Club TAO fejlesztési önrész
Református egyház fejlesztési támogatás (áthúzódó 2018. évről)
NBA Római Katolikus Főplébánia orgona felújítás
Szatmári lakópark aszfaltburkolat kiépítésének
42 720
támogatása (áthúzódó)
Jézus Neve Plébánia mellékoltár felújítása 14/2019.(XII.16.)
2 000
VFB (áthúzódó)
Védett épületek felújításának támogatása (áthúzódó)
514
Nagyvisnyói tábor felújítása (Jászkerület)
5 000
Összesen:
76 234

 folytatás az 1. oldalról
A hozzászólások alkalmával Tamás
Zoltán frakcióvezető fejtette ki a párt
véleményét. Hangsúlyozta, hogy nincs
csődközeli állapotban a város, ezzel
szemben 355 millió forintos pénzmaradvánnyal adták át a kasszát, amely mellé
680 millió hitelt is kapott Jászberény.
A költségvetést kockázatmentesen meg
lehetett volna alkotni hitel nélkül is. A
vállalkozások nagy része tőkeerős, ki fog
lábalni az Electrolux okozta sokkból, pótolja a kiesett bevételeit. Tolmácsolta Pócs
János kérését is, aki üzente, csak akkor
tud segíteni a 260 millió szabad felhasználásában, ha kérik a hozzájárulását. A
beruházásokat át lehet ütemezni, a Malom számláját a vállalkozó kérése szerint
később kifizetni – tanácsolta a képviselő,
majd hozzátette, pártja nem támogatja a
városban a civilek ellen most alkalmazott
„fűnyíróelvet”. A Fidesz olyan költségvetést szeretett volna, amely nyomán élhető
várost kapnak a jászberényiek.
Első pillanattól fogva nyitottak voltunk a javaslatokra – szögezte le válaszában Balogh Béla alpolgármester. Az
informális ülések alkalmával elmondtuk
a sarokszámokat, a hiteligényt, a fejlesztésekkel kapcsolatos terveket, a kötelezőnem kötelező feladatokhoz kapcsolódó
számadatainkat. Mindezekhez nem érkezett javaslat az ellenzék részéről az utolsó
pillanatig, csak akkor kezdett kialakulni
érdemi párbeszéd – mondta az alpolgármester. Véleménye szerint a Fidesz hozzá nem értéssel, rossz-akarással vádolja
a városvezetést. Az ellenzék elfeledkezik
a kötelező feladatok terén régóta kialakult bérfeszültségekről, nehézségekről.
A túltámogatások csökkentését nevezik
egyedüli problémának, holott a szociális
szférában vagy a városüzemeltetésnél is
támogatásra szorul a rendszer. Hozzászólása végén konkrét számok ismertetésével
támasztotta alá a kialakult nehéz helyzetet, a nullás kassza tényét, a hitel szükségességét, amivel az előző évben az akkori
városvezetés is egyetértett.
A város 2020. évi módosító indítványokkal kiegészített költségvetési
előterjesztését a Fidesz-KDNP 6 tartózkodás és egy nem, A MI Hazánk
Mozgalom igen, és a Közösen Jászberényért hét igen szavazata mellett a képviselő-testület elfogadta.

Építéshatósági
ügyek

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a fővárosi és megyei
kormányhivatalok
működésének
egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
szóló, 360/2019. (XII. 30.) Korm.
rendelet hatályos rendelkezései alapján az elsőfokú építésügyi hatósági
feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság a járásszékhely település hivatalának jegyzőjétől átkerül a
megyei kormányhivatalhoz.
Ennek értelmében 2020. március
1-jétől Jászberény Város Polgármesteri
Hivatalában nem lesz lehetőség építéshatósági ügyeket intézni. Építéshatósági
ügyekben 2020. március 1-jétől a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal tud felvilágosítást adni. Az ügyintézésre
személyesen a Jászberényi Polgármesteri
Hivatalban 2020. február 25-én 12.00-ig
van lehetőség az átadás-átvételi feladatok
teljesíthetősége érdekében.
Szíves megértésüket köszönöm.
Baloghné dr. Seres Krisztina
Jászberény Város jegyzője

Szabadidő / Környezet
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Derűs baráti este

Tartalmas, változatos programokat
kínáló társasági eseményen vehettek
részt a XXVI. Műszaki Bál vendégei
február 15-én, szombaton. A Déryné
Rendezvényházban hagyományosan
a GTE Háztartási Gépek Szakosztálya, és a kezdetek óta fáradhatatlan
két rendező, Szikra István és Kuzén
Zoltán szervezésében zajlottak az
este szórakoztató történései.
demeter

A XXVI. Műszaki Bálra érkező vendégeket a rendezvényház nagytermének előterében Szikra István és Kuzén
Zoltán házastársaikkal, Editkével és
Idával karöltve, közösen köszöntötték.
A kezekbe hamar koktéllal telt pohár
került és ki-ki megkereshette ízlésesen
díszített asztalát, majd elvegyülhetett a
beszélgető társaságokban.
A műszaki mérnök szakemberek és
baráti társaságaik összejövetelét megtisztelték jelenlétükkel a város elöljárói, Budai Lóránt polgármester, Balogh Béla és
dr. Gedei József alpolgármesterek, valamint Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző
asszony párjaikkal kiegészülve.
Az eseményt Szikra István felvezetőjét követően néhány mondatos

köszöntővel Budai Lóránt városvezető nyitotta meg, majd közös pezsgős
koccintással indult az este programja,
melyet Szöllősi Gabriella, a bál házias�szonyaként ismertetett a vendégekkel.
A báli vacsora menüje ez alkalommal az Aranysas Étterem konyhájából
került a tányérokra, a desszert Tugyi
Róbert cukrászmester és munkatársai
ügyességét dicsérte.
A Műszaki Bálok hagyománya a
bálkirálynő-választás, melynek első
felvonása a jelölt hölgyek bemutatása.
Ebben az esztendőben négyen vállalták
a megmérettetést a kitüntető címért.
Több színvonalas műsornak is
tapsolhatott a vendégsereg, először
a Gyöngyösről érkezett Bellydance
Artistique Táncstúdió, Princess of
Persia – Oriental Adventure című
táncszínházi műsorukból adtak elő
részleteket. Perzsia hastáncos lányainak
varázslata megigézte a közönséget, lágy
mozdulatok, titokzatosság, sejtelmes
lebbenés. A táncosnők egy különleges
utazásra invitálták a nézőket, akik egy
igazi keleti álom részesei lehettek táncban elbeszélve.
Az egyedi táncprodukciót követően
többen kedvet kaptak és táncba vitték
partnerüket a parkettre, ahol a Pezsgő

Új elektromos töltőállomás
A közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése manapság kiemelt terület, amelynek keretében az elektromos járművek elterjedését
segítő, azok használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítéséhez
csatlakozott Jászberény városa is.
A „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram támogatásával megvalósuló beruházás részben 2.476.000 Ft pályázati, részben
500.000 Ft saját forrásból áll, amelynek
keretében 1 db „A” típusú eSTATION

2X22 kW-os töltőberendezés épült
Jászberényben, a Szőlő utcában, 2 db
autóparkolóval együtt.
A közterületen elhelyezett, nyilvános 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséget nyújtó elektromos-töltőállomás

Adjunk esélyt a kutyának!
Az elmúlt hetekben valóságos mozgalom indult egy kóbor kutyáért az állat
érdekében tett megmozdulások azonban a visszájára fordultak. Az üggyel
kapcsolatban kértünk tájékoztatást
Christian Buchenau gyepmesteri telep
vezetőtől.

meg is haraphat valakit. A törvény értelmében a gazdának kötelessége gondoskodni róla, aki a kóborlást megengedve
szabálysértést követ el. Mivel a felszólítás

k.m.
A Szent László lakótelepen hetek óta
kóborolt egy pumi formájú kiskutya.
Körülbelül egy hónappal ezelőtt a gyepmester befogta, elszállította, beoltatta és
chipeltette. Átadta a befogadást elvállaló
gazdának, akit tájékoztatott az eb szökős
természetéről is. A kutya nem változtatott viselkedésén, valóban elszökött a
gazdától, aki ezek után nem is kívánja a
továbbiakban visszafogadni.
A jószág újra a lakótelep vendége lett,
a közösség eteti, némelyek meg is simogatják, de befogadni senki sem hajlandó.
A közterületen nem maradhat, hiszen
bármikor elüthetik, ázik-fázik, de akár

Fotó: Ács Viktor

zenekar változatos, több műfajt megszólaltató dallamaira lehetett csörögni.
Kis éji zene Jászberényben, ez volt
a címe annak a szórakoztató programnak, melyben Berki Sándor hegedűművész és Kassai Róbert zongorista játszották a zenei kíséretet Mészáros Adrienn,
Kővári Sára Eszter és Egri László énekesek változatos produkciójához. Vidám
dalok, operett részletek elhangzását követően táncba hívták a bál közönségét
és egy közös mulatozásban csúcsosodott ki a műsorszám.
Éjfélkor kiderült, a bálkirálynő-jelöltek közül kinek a fejére kerül a korona, melyikük sorszáma szerepel legtöbbször a szavazócédulákon. A XXVI.
Műszaki Bál Bálkirálynője megtisztelő
címet ez alkalommal Pető Izabella nyerte el. A győztest a koronával városunk
polgármestere ékesítette föl, majd a bál
két főszervezőjével közösen udvarhölgyeivel együtt felkísérték alkalmi trónusához.
A ceremónia az elismerésben részesült hölgyek és partnereik táncával zárult.
A második vacsora finomságainak
feltálalása és elfogyasztása után a tombolasorsolás okozott izgalmakat, hiszen
nívós ajándékokkal gazdagodhattak a
szerencsés nyertesek.
A legkitartóbb táncospárok és asztaltársaságok hajnalhasadásig mulattak
és derűs hangulatban zárták az estét.

www.jku.hu

5. oldal

XXVI. Műszaki Bál

használata egyszerű és biztonságos,
amelyhez az elektromos autó tulajdonosok előzetes regisztrációja szükséges.
A töltési folyamat a regisztrációt követően az „eCharge+” mobilalkalmazással
indítható, és állítható meg. Ez az applikáció lehetőséget nyújt a töltőállomás
autóparkolóinak pillanatnyi leterheltségének ellenőrzésére is. Az alkalmazással
a töltést folyamatosan nyomon lehet
követni, információt kaphatunk a töltés
idejéről, a felvett áramról, a hátralévő
töltési időről. Érdemes tudni, hogy a
töltés teljesítményét (sebességét) a töltőoszlopoknál a töltő áramellátása és
az autó fedélzeti töltőjének teljesítménye együttesen határozza meg. A töltő
melletti parkolókat természetesen csak
a töltés idejére szabad foglalni, hiszen a
szolgáltatásra másnak is szüksége lehet.
Az e-töltőoszloppal és annak használatával kapcsolatos kérdésekben az
ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálata a +36
1/238-1888-as telefonszámon, 0-24 órában áll a tisztelt lakosság rendelkezésére.
Környezetkímélő, elektromos meghajtású gépkocsik elterjedése elősegíti a fosszilis energia felhasználásának csökkentését,
amelytől Jászberény Városi Önkormányzat a városi életminőség javulását várja.
ellenére sem szállítja haza a kutyát, ismét
a gyepmesterre hárult a feladat a helyzet
kezelésére. A megoldás érdekében csapdát
helyezett ki a lakótelepen. Az eszközt valaki, vagy valakik rendszeresen használhatatlanná teszik, lezárják, lehetetlenné téve
a befogást. Hétfőn odáig fajult a dolog,
hogy a kiláncolt csapdát levágták a rögzítésről, majd a ketrecet a szelektív gyűjtő
mellé dobták. A gyepmester felhívta a figyelmet, hogy az elkövető törvényellenes
dolgot művelt tettével és mindemellett a
kutya sorsát is megnehezíti.
A jószágnak szeretnének felelős gazdát találni, de ez csak úgy lehetséges,
ha előtte bekerül a telepre. Onnan vagy
fajtamentő helyre vagy állatvédő egyesülethez kerül, de akár a városban is befogadhatja egy szerető gazda az egyébként
szelíd, jobb sorsot érdemlő kiskutyát.
Jó lenne, ha azokban, akik szívükön
viselik a kutya sorsát tudatosulna, hogy
akkor segítik a jószág sorsának jobbra
fordulását, ha támogatják a szakemberek
munkáját. Ehhez az első lépés lesz az, ha
sikerül a csapda segítségével befogni. Ez a
kutya megérdemel egy újabb esélyt. Adjuk meg neki!

Demeter Gábor képriportja
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Hirdetés / Város
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Utazás egy életen át

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Keveseknek adatik meg, hogy úgy
ünnepeljék kilencvenedik születésnapjukat, mintha az csupán a hatvanadik
lenne, de Meleg Alajos azok közé tartozik, akiket igazán szerethet a jóisten.
A Sólyom Hotelben gyülekező családtagok körbeülték a szeretett dédpapájuk tiszteletére megterített hosszú asztalt, melynek fő székéről Alajos bácsi

teherautóval az országot, ebből az időszakból nyugdíjasként még tizenkét
évig koptatta az abroncsokat az utakon.
Fiatalon Jászberényben építkeztek,
mely a család szempontjából jó döntésnek bizonyult. Feleségével huszonnégy
éven át alkottak egy párt a válás kimondásáig, kapcsolatuk gyümölcsei Jutka,
illetve Margit leányuk, aki sajnos negyvennégy éves korában örök nyugovóra
tért. A négy unoka és négy dédunoka
természetesen egy percig sem hagyja
unatkozni Alajos bácsit, nem mintha
egyébként eseménytelenül telnének a
napjai, hiszen ugyanolyan szenvedél�lyel szólítják az utak, mint egykoron.
„A hosszú élet titka úgy gondo-

úgy pattant fel érkezésemre, mint aki
néhány pillanatra megfeledkezett, mi
végre is a nagy ünneplés.
Meleg Alajos 1930. február 14-én
született, talán ez lehetett az oka annak, hogy olyan szerelmes volt egész
életében, fűzte hozzá humorosan,
majd elárulta, valójában egyetlen nagy
szerelme mindig is az utazás volt. A
jászárokszállási tanyavilágban töltött
kisgyermekkort követően a négyszállási
iskolában végezte a hat osztályt, majd
a honvédségnél gépkocsivezetői posztot töltött be. A sikeres szakmai vizsga
letétele után negyvenegy éven át járta

lom, hogy azt csináltam az életemben,
amit szerettem. Nagyon szerettem vezetni. Sokszor a régi munkatársaknak
is mondom - akik még dolgoznak hogyha messzi útra mennek, vigyenek
el.” – osztotta meg csillogó szemmel a
derűs Alajos bácsi, aki a búcsúzáskor
még hozzátette, biztos benne, hogy a
következő köszöntéskor legalább ilyen
örömteli hangulatban találkozunk. Az
életvidám ünnepeltet Szatmári Anikó
képviselő köszöntötte az önkormányzat és a város nevében friss virágcsokorral, és a miniszterelnök kísérőszavait
tartalmazó emléklappal.

Meleg Alajost, egy igazi örökifjú születésnapost köszönthettünk a szép
korúak között február 15-én, szombaton a Sólyom Hotelben összegyűlt
népes család körében.

K

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!

2020. február 20.

kazsimér

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

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

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

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Jászberényi
telephelyre

lángvágó
munkatársat
keresünk.
Feltételek:

Szakképesítés,
érvényes tűzvédelmi
szakvizsga.

Telefonszám:

+36 20 206 8588

A Jászberényi
V. V. Nonprofit Zrt.

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.

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.

Jégre fel!

Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő
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Fájnak a végtagjai vagy magas a vérnyomása?

Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
oldalon. (Bejárat és parkolás
a Sportpálya utca felől)

be

Februári Akció a Jászberényi Belvárosi Termálfürdőben!

február 22. 15-22 óráig.
19 órától zenés jégkori!
Hangulatfelelős: Nagy Krisz

asz

Érdeklődni lehet:
munkaugy@vvzrt.hu,
5100 Jászberény,
Margit-sziget 1.,
Tel.: 20-567-6566

Közönségkorcsolya időpont:

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

w.m
ezj

munkatársakat
keres.

Várjuk a korizni vágyókat!

ww

kisgépkezelő és
parki
segédmunkás

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

kiadó.

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

facebook.com/
berenycafe

Kultúra

2020. február 20.

A tél színkompozíciói
A hónap műtárgya képzőművészeti
sorozat keretében, február 11-én Gy.
Riba János Csúszkálók című festménye került bemutatásra a Szikra
Galériában. Az esemény egyben tiszteletadás és emlékezés volt a művész
születésének 115. évfordulójáról.

dédnagyapa képessége, mivel tehetségesen fest, ami néhány bemutatott alkotásán is szembetűnt.
A szép számmal összegyűlt közönség soraiban többek mellett az előadó
egykori osztálytársai közül is sokan helyet foglaltak.

elnagyolja a feltűnő alakokat, foltokban
jelenítve meg őket. Mozdulataikat vonalkákkal, pettyecskékkel fejezi ki, de
még így is bennük van a dinamika. A
kép azt sugallja, hogy egy falu befagyott
pocsolyáján is vidáman csúszkálhatunk.
Az alkotó életének pillanataiból
Metykó Béla helytörténet kutató villantott fel részleteket, korabeli újságcikkekből összeállított érdekességeket

Demeter Gábor
Gy. Riba János 1905-ben született a horvát – szlavóniai községben
Gyulavesen. A nevét kiegészítő Gy.
betű jelentése: Gyulavesi. 1937-ben
telepedett Jászberénybe, a Rákóczi út
32. számú házon emléktábla jelzi, hogy
életének egy jelentős szakaszát élte ott.
A Szikra Galéria alig néhány házra
van csak onnét, mely kávézójának falain
a festőművész születésének 115. évfordulója tiszteletére kamarakiállítást rendeztek be, valamint A hónap műtárgya
sorozatának bemutatójára Csúszkálók
című olajképét választották ki.
A művészeti esemény zenei felvezetésében ez alkalommal fuvolán megszólaltatott zenedarabok kerültek bemutatásra a Palotásy János Zeneiskola
növendékei és oktatójuk előadásában.
Gy. Riba Jánossal kapcsolatos témában ki is beszélhetne leghitelesebben,
mint három lánya közül a harmadikként
született Maleticsné dr. Riba Magdolna,
aki büszkén őrzi és gondozza édesapja
művészeti hagyatékát. Ez az alkalom ebben a körben már a negyedik volt, hogy
meghallgathattuk gondolatait. Jászberénybe elkísérték őt a család tagjai, akik
közül Izabel unokájába öröklődhetett a

felvillantó előadásában. Ez alkalommal
Gy. Riba János szülőföldjének a hallgatóság által ismeretlen momentumairól, valamint a művész ötvenes évektől
végzett templomfelújítási munkáiról
juthattak ismeretekhez az érdeklődők.
Az előadásokat követő kötetlen beszélgetés, borozgatás alkalmával többen
megosztották elsősorban a Gy. Riba alkotásokkal kapcsolatos történeteiket,
melyeket emlékekként őriznek.
Az est zárórészében a társaság tagjai
szívesen szemlélték meg a galéria állandó kiállításán szereplő többi Gy. Riba
János alkotást. Tegye meg ön is!

Mindig törekszünk a jóra

az igazságszolgáltatást egyedül Isten jogának tekintették.
Az egyház által teremtett sötét középkor illúziója helyett megvizsgáltuk azt
az óriási tudáskincset, melyet a felekezet
berkein belül folyó tudományos munka
halmozott fel az idők során. Szó esett az
ingaórát feltaláló II. Szilveszter pápától
kezdve a mikroszkóp elvét kidolgozó Roger Bacon angol ferences szerzetesen át a
tudományos örökléstan alapítójáig, Gregor Mendel szerzetesig.
A folytatásban ugyanilyen őszinteséggel és intelligens rálátással vettük górcső
alá a tudomány és a teremtéstörténet
kapcsolatát, a szegénység, a pedofília és
a politika témakörök egyházzal kapcsolatban felröppent híreszteléseit. A felvilágosult tabudöntögetés során olyan sokat
pufogtatott közhelyeket romboltunk le,
minthogy „az egyház tanítása nem áll
összhangban a tudománnyal” vagy hogy
az „egyház ne politizáljon”.
A bibliai teremtéstörténet Isten teremtő akaratáról tanúskodik, és a legmagasabb szintű élőlényről, az emberről, a
továbbiak pedig teret enged az evolúciós
elméleteknek. Az egyház gazdagságát
rosszindulatú módon feszegetőkre reagálva hangzott el Novák atya személyes hitvallása: segíteni kell, de fejlődni is – ezt a
szemléletet egyébként számtalan módon
a gyakorlatban is bizonyította már.
A pedofil botrányok kapcsán hozzátette, sajnálatára az egyházba is beférkőztek ilyen bűnöket hordozó emberek, de
a hallgatást felváltotta a fiatalok, a kiskorúak védelme, az őszinteség, a problémák
felvállalása. Végezetül a politikai vonalra
tért ki. Úgy véli, ma az egyháznak igenis
szüksége van politizálásra, de nem pártvonalak, hanem keresztény értékek mentén. A keresztény Európa lezüllesztéséért
törekvő politikai erők ellen a hallgatás
bűnnek számít.
Zárszavában elmondta, mielőtt ítéletet mondunk, érdemes megvizsgálni,
személyes bűneinkkel vajon mennyit
veszünk el, és pozitív megnyilvánulásainkkal mennyit teszünk hozzá az egyház
lelki erejéhez.

Kazsimér Nóra
Az előadás kezdetén Novák atya
hangsúlyozta, mindenekelőtt abból kell
kiindulnunk, hogy az egyház esendő
emberekből áll, és mint minden emberi
közösség, magában hordozza a bűn elkövetésének lehetőségét. Amikor az egyházról beszélünk, nem pusztán a papok,
egyúttal a megkeresztelt hívők csoport-

járól is beszélünk, s a szentek egyházával
szemben a földi közösség emberi gyarlóságokkal van tele.
„Nem az elhallgatás, hanem a bűnökkel való szembenézés vezethet bennünket
a jó útra. Az egyház történelmében, még
úgy is, hogy a legjobbra törekszünk, folyamatosan jelen voltak súlyos torzulások.” Novák atya Júdás és Péter apostol
példájával érzékeltette, hogy a bűn elkövetése sajnálatos módon „természetes”
hozzátartozója az ember életének, a bűnbevallás az, ami rendkívüli lélekjelenlétet
és hitet kíván, ennél fogva különösen

nehéz feladat. Az egyház óriási ereje épp
abban rejlik, hogy maga Jézus Krisztus,
nem pedig az ember alapította, ennek
köszönhetően tudott fennmaradni húsz
évszázadon keresztül.
Az egyház bűnei Európában kifejezetten eltúlozva jelennek meg a köztudatban, a papok bűneit ezrével ontják a bal
liberális erők hírportáljaikon, közösségi
csatornáikon. Az inkvizíció, a keresztes
háború, a tudományellenesség híresztelése mellett a legtöbben megfeledkeznek a pozitívumokról. De miért kell az
egyházat állandóan támadni a bűneivel?
Az előadó úgy véli, az ősi katolicizmus
kritizálásával megbontható a béke és az
egység a többi irányzatra vonatkozóan is.
„Amikor a kereszténység államvallásként
jelent meg, előkerültek
azok a bűnök, melyeket nem egyházi személyek, melyeket nem
a hit útján pozíciót
betöltők követtek el,
csak ezekről általában
nem tesznek említést.”
–
nyomatékosította
dr. Novák István, aki a
továbbiakban a középkori egyházi vezetők
méltatlanságát árnyalta a közönség számára
olyan konkrét példákon keresztül, melyek tekintetében egyöntetűen érvényes a szabály: Mindig a
kor adott szemüvegén keresztül kell ítéletet mondanunk. Ma szellemi sokszínűség
van a világban, és a jelen világ lencséjén át
más arcát mutatja a történelem.
Az eretnekellenes mozgalmak a mai
napig nagy fájdalmak az egyház számára,
ahogy a politikai célból halálra ítéltekre, a
boszorkányüldözések áldozataira is nehéz
szívvel gondolnak vissza, de fontos hozzáfűzni, hogy az egyháznak minden korban voltak olyan alakjai, akik már akkor
és ott felszólaltak a kegyetlenség ellen, és

7. oldal

Programajánló
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

Maleticsné dr. Riba Magdolna a
művészetek különböző ágaiban leggyakrabban visszatérő téma, – az évszakok
ábrázolása, esetünkben a tél –, néhány
alkotáson át való bemutatásával közelített a kiválasztott kép témájához. Gy.
Riba festészetének első időszakában az
impresszionizmus hatására készültek
művei, később a naturalizmus stílusjegyeit hordozzák képei. A Csúszkálók
olajképén egy idillikus falusi táj nosztalgikus téli pillanatképe elevenedik meg.
A behavazott tájat, a hó ragyogását a kék
szín árnyalatainak, kompozícióinak sokaságával adta vissza. Pasztell színekkel

A Nyitott katekézis előadássorozat
legutóbbi, február 11-i eseményén dr.
Novák István főigazgató az Egyház
múltbéli hibáit tárta fel a hallgatóság előtt a Nagyboldogasszony iskola
ebédlőjében.

www.jku.hu

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
MineCinema
Február 23., vasárnap 11 óra
Kilencedik alkalommal invitálják az érdeklődőket közönségtalálkozóval egybekötött izgalmas MineCraft kalandra.
Lehel Film-Színház
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
Jászok Egyesülete rendezvénye
Február 26., szerda 17 óra
Az idei, budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról tart előadást dr.
Dolhai Lajos rektor.
Pest megyei Megyeháza
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 megannyi 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
Húsvéti kerámiák
Március 2., 9., 16., 23. és 30., hétfőnként 17-20 óráig
A felnőtteknek szóló keramikus tanfolyamot Jakusné Farkas Ildikó fazekas,
népi játszóházvezető tartja. Jelentkezni
február 28-ig a jaszfazekas@gmail.com
címen lehet.
Főnix Fészek Műhelyház

MEGHÍVÓ

Jászberény Városi Önkormányzat
2020. február 25-én (kedden)

a

KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAIRA
emlékezik.

17 órakor: Megemlékezés a Szovjetunióba elhurcoltak
emlékére a bíróság falára függesztett
emléktáblánál, ahol koszorúk, mécsesek
elhelyezésére kerül sor.
Ünnepi beszédet mond Metykó Béla helytörténeti kutató.

A megemlékezésre tisztelettel
hívjuk és várjuk
városunk lakosságát!

Nagy Kft.
nyílászáró értékesítő
A

munkatársat,

gépjárművezetőt

(B kategória)
valamint heti 2-3 alkalomra részmunkaidős

takarítónőt keres.

Jelentkezését
a nagykft@invitel.hu email címen vagy a
Jászberény, Nagykátai út 11. sz. alatt várjuk.

márkaképviselet

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

A nap fényét siratják ázott háztetők
Csütörtökön közepesen felhős időjárás
várható, majd hidegfront érkezik térségünkbe, mely péntekre csapadékot, szelet hoz. A
csúcshőmérséklet 9 és 12 fok között alakul.
A hétvégén változékony, ám többnyire csapadékos idő lesz jellemző, szombaton záporra és szélre, vasárnap már viharos időjárásra
van kilátás. A hét is esővel kezdődik, keddre
viszont már felszakadozik a felhőzet. 10 és
14 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
A népi jóslat szerint, február 24-én, jégtörő Mátyás napján: Mátyás ront, ha talál,
ha nem talál csinál.

Negyedik lett röplabdacsapatunk
Múlt csütörtökön játszotta bronzmérkőzését a Magyar Kupában a
Jászberény Volleyball Team. Az ellenfél az az UTE volt, amely gárda
az idei szezonban ezt megelőzően
kétszer már legyőzte Makai Péter
csapatát. Sajnos ezúttal nem sikerült
visszavágni, így az újpestiek léphettek fel a dobogóra.
Budai Levente

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

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

február 26. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

február 27. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

február 28. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

február 24. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

február 29. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

február 25. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 1. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
február 22. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
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.
A 2008/5. január 30-án megjelent lapszámunkban közzétett
Télűző rejtvényünk helyes megfejtői között
Egri Istvánné jászjákóhalmi olvasónknak kedvezett a szerencse.
Könyvnyereményét szerkesztőségünkben veheti át.

Jászkürt

2020. február 20.

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.

Ivana Bulajic sáncolása és leütése
ellenére a lila-fehérek domináltak és
7-3-ra elhúztak tőlünk a nyitó játszma
elején. Majd villant Tóth Eszter, nem
sokkal később pedig Jessica Ventura. Az
újpesti gőzös tovább robogott, ám 115-ös fővárosi vezetés után ismét remek
leütéssel vétette magát észre Jessica
Ventura, majd Ekaterina Silchenkova
is. 9-17-es állásnál tetemessé vált a hátrányunk, 10-20-nál pedig immár tízpontos különbség alakult ki a két gárda
között. Ekkor beállt nálunk Mészáros
Zsófia. Nem várhattunk tőle csodát, ám
jó ötlet volt a feladócsere. Nagy pofonba
szaladtunk bele az első szettben (15-25).
A második játszma kezdetben
szoros játékot hozott. 4-6-os állásnál
szóhoz jutott nálunk Szerényi Gréta,
majd Shafagat Alishanova révén egyetlen pontra felzárkóztunk (7-8). Talán
mégis lesz okunk reménykedni a szoros
találkozóban? Ekkor bizakodtunk benne, aztán amikor a következő három
pont mindegyikét ellenfelünk szerezte, Makai Péter az időkérés eszközéhez
nyúlt és Szerényi Gréta két nagyszerű
támadás-befejezésével 13-13-ra egyenlítettünk. 14-14 után zsinórban négy
pontot kaptunk, így ismét időt kért
Makai - Mészáros edzőpáros. Viszont
jó hír, hogy időközben felbátorodtak
a Berény Fanatics tagjai és immár nem

Fotó: Agócs László
csak az újpesti drukkerek hangját lehetett hallani. 16-22-es állásnál erősen
tarthattunk tőle, hogy kétszettes hátrányba kerülünk. A játszma második
felében bekövetkezett óriási hullámvölgy következményeképpen ezt nem
sikerült elkerülni (16-25).
Kivételes pillanatokat éltünk át
a harmadik játszma elején: Szerényi
Gréta három kiváló pontjával, valamint egy pontatlan újpesti leütéssel
4-1-re elléptünk az UTE-tól. Tóth
Eszter és Ekaterina Silchenkova után
Ivana Bulajic is újabb ponttal gazdagodott, így 11-7-es berényi vezetésről számolt be az eredményjelző.
Majd amikor Ekaterina Silchenkova
leütésből is eredményes tudott lenni,
néhány másodpercre katartikus hangulatba kerültek játékosaink – az újpestiek pedig időt kértek. 20-15 után
kétszer is sáncoltak bennünket a rivális
röplabdázói, így immár Makai Péter
vonta maga köré az övéit. Mivel a következő két támadásnál is hibáztunk,
ezért gyorsan kikérte második idejét is
vezetőedzőnk. 22-21 után előbb ega-

lizált, majd Shafagat Alishanova hibája után 23-24-nél mérkőzéslabdához
jutott az UTE. Azt pedig rögtön ki is
használták a Megyeri útiak, akik így
elhappolták előlünk a bronzérmet, mi
pedig a 4. helyen zártunk a kupában
(23-25). Jászberény Volleyball TeamUTE 0:3 (-15, -16, -23). Jászberény
Volleyball Team: Borsos Lili 2, Shafagat
Alishanova 2, Ekaterina Silchenkova
7, Ivana Bulajic 7, Jessica Ventura 9,
Tóth Eszter 6. Liberók: Radomszki
Boglárka, Iga Piatek. Csere: Mészáros
Zsófia, Szerényi Gréta 6. Vezetőedző:
Makai Péter. Makai Péter (Jászberény):
„Elismerésem az Újpesté. Több játékelemben nagyon gyengén teljesítettünk
és az Újpest jobban akarta a győzelmet.
A találkozó krónikájához tartozik,
hogy a legjobb jászberényi játékosnak
járó különdíjat Radomszki Boglárka
kapta.
A következő hazai röplabdamérkőzést február 21-én, pénteken 18:30-kor
játsszuk a Bercsényi úti sportcsarnokban. Az ellenfél ezúttal az MTK Budapest gárdája lesz.

Rövid hírek
Asztalitenisz. Jászberény asztalitenisz csapatainak legutóbbi eredményei: NB II. Pénzügyőr SE - NGSUnion Jászberényi ASE 11-7. NB III.
NGS-U.JASE - LSL PingPong Club
(Szolnok) 18-0. Megyei I. o. Tiszafüredi ASE - NGS-U.JASE 12-6.
Gyászhír. Életének 71. évében elhunyt Györgyi János, aki a '90-es évek
végén az akkori jászberényi válogatott
gyorskorcsolyázók edzője is volt. Nyugodjék békében!
Grundbirkózás. A 2019/2020. tanévi Grundbirkózás Diákolimpia® Országos Döntőjét február 15-16-án rendezték
Pécsett. Az eseményen a I-II. korcsoport
versenyzői csapatokban mérték össze tudásukat, ahol a Bercsényi iskola lányai a
bronzérmet szerezték meg.

Sportvezetők
fóruma
 folytatás az 1. oldalról
A jelenlegi helyzetben sokkal inkább egymásra lesznek utalva a sportegyesületek, de egymást segítve találhatnak megoldásokat felmerülő
kérdésekre. A sportvezetők azt kérték
az önkormányzattól, jelölje ki az utat
a város sportélete számára, hogy tudják
abban hol a helyük és mire számíthatnak a várostól. Ebben az esztendőben
egyébként is szükséges új sportkoncepciót készíteni, annak összeállítása jó lehetőséget nyújthat erre.
A kétórás eszmecserén megfogalmazódott, hogy szükséges a párbeszéd folytatása, az ehhez hasonló szakmai egyeztetések
összehozása, akár kisebb körökben is.

Eredményesen szerepeltek gyorskorcsolyázóink a IV. Jász Kupa Short Track
Speed Skating versenyen múlt hétvégén, a Jászberényi Jégpályán. Bővebben következő számunkban olvashatnak a sporteseményről és annak eredményéről.

Túl hét edzőmeccsen

Lassan másfél hónapja, hogy edzésbe állt a tavaszi folytatásra készülő
Jászberényi FC. Mint beszámoltunk
róla, a labdarúgó NB III Keleti csoportjában jelenleg hatodik helyen
álló csapatnál nagy változások történtek a téli szünet alatt.
Szőrös Zoltán

Német Gyula megfiatalított gárdája
gőzerővel készül, túl vannak hét felkészülési mérkőzésen, melyek során fokozatosan kialakulni látszik a végleges játékoskeret. A korábban Jászberényben
nevelkedett Papp Patrik és Borics Levente visszatért a JFC-hez, míg a védelem tengelyébe a másodosztályú Szolnoki MÁV-tól Ágoston Kristóf érkezett
fél évre kölcsönbe. Jó eséllyel a hosszú
hónapokig sérült Szanyi Krisztián is
hamarosan csatlakozhat a társakhoz.
Az utánpótlásból több ígéretes tehetség

is együtt tréningezik a felnőttekkel, ők
bizonyítási lehetőséget kaptak az edzőmeccseken is.
Ami pedig ezek eredményeit illeti,
itthon legyőzték a Tiszafüredet (3-2)
és a Sajóbábonyt (1-0), míg idegenben
a Törökszentmiklós ellen nyertek (52). A harmadosztályú vetélytársakkal
szemben már kevesebb babér termett,
ellenük rendre vendégként szerepeltek
(Dabas 1-3, Kecskemét 2-3, Érd 0-0,
Dabas-Gyón 1-3), de ahogy az edző
elmondta, inkább most kerüljenek felszínre a hibák, s találja meg mindenkinek a megfelelő posztját.
A március 8-i rajtig háromszor még
biztosan pályára lépnek, február 19-én,
szerdán – lapzártánk után – a csoporttárs Gyöngyös látogatott Jászberénybe,
míg 22-én, szombaton a Taksony otthonába utaznak Ludasiék. A Monor elleni
hazai találkozóval 26-án, szerdán zárul
majd a bajnokságra hangoló sorozat.

