
Jól kezdtek röplabdásaink
A legjobb hat csapat között 
szerepelhet a JRK a női 
röplabdabajnokság elitosztályában.
Cikk a 8. oldalon

Rudnay a költőlelkű festő
Január hónap műtárgyaként Rudnay 
Gyula alkotását ismerhettük meg a 
Szikra Galériában.
Írás a 7. oldalon
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Jászberény város lapja 
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Szelektív hulladékgyűjtési 
ütemterv
A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés 2018. évi programja.
Tájékoztató a 2. oldalon
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FüggöNy varrás
iNgyeN szegéssel!

Ócsai Antal főorvos Görgey Artúr 
hadvezér önéletírásaiból készült elő-
adóestje dramaturgért kiált, rendező 
sem látta, az előadó a színészmester-
séget sem tanulta, sőt, eleddig szín-
padon szerzett tapasztalatokkal sem 
rendelkezett, a Főnix Műhelyben 
Komiszkenyér címmel bemutatott 
előadása mégis a szó legnemesebb 
értelmében felmutatta mindazt, ami 
a színházművészet lényege. Kivételes 
hitelességű és rendkívül fontos elő-
adás.

Várszegi Tibor

Hiteles előadás elsősorban azért, 
mert Ócsai Antal színpadi jelenlétén 
keresztül tanítani lenne érdemes a szín-
házművészetnek azt a talán legfonto-
sabb ismertetőjegyét, amelyen keresz-
tül nyilvánvalóvá tehető, milyen is az, 
amikor a színész nem a saját dicsősé-
gére és nem a saját játékszenvedélyének 
kiélése miatt megy fel a színpadra. 

A színészt éppen az különbözteti 
meg a magamutogató pojácától, hogy ő 
saját testét és lelkét mélységeiben nyit-
ja meg, hogy ebben az őszinte és teljes 
kitárulkozásban a fölötte álló szellem, 
jelen esetben Görgey szellemisége meg-
nyilvánulhasson. 

Helyére tett 
emberi nagyság

folytatás a 7. oldalon  

A Don-kanyarban elhunyt II. magyar 
hadsereg áldozataira emlékeztünk ja-
nuár 12-én, péntek este a Szentkúti 
templomban. 

Szabó Lilla

A hetvenöt év távlatában történt tra-
gikus események gyászünnepén Szántó 
József apátplébános mondott misét a doni 
ütközetben elesettek lelki üdvéért. 

 „Akkor, az a dátum 1943. január 
12-14. nagyon sokak életébe fájdalmasan 
beleszólt. Szüleink, déd-, nagyszüleink 
– akik átélték, akik kapták a hírt szerette-
ikről: eltűnt vagy pedig elhunyt – örökre 
megnyomorodtak. Hatalmas vérveszteség 
a nemzet testében. Idegen földön temetve 
vagy temetetlenül ott maradtak.” – utalt 
Szántó József apátplébános a doni kataszt-
rófa halottaira. A hazafias céllal vezérelt 
katonák hőstettei nemcsak a történelem-
be, de a magyar szívbe is örökre beíródtak.  
„Hőseink áldozataiból később élet és jövő 
fakadt” – mondta az atya. A Szentkúti 
templomban összegyűlt emlékezők Szat-
mári Antalné alpolgármester asszonnyal és 
valamennyi önkormányzati képviselővel 
az élen, a II. világháborús emlékműnél 
gyertyagyújtással folytatták az emlékezést. 

A pislákoló mécsesek a doni katasztró-
fa végnapjait idézve ragyogtak a mártíro-
kért, nemzetünk hősi halottaiért.

Vérveszteség a 
nemzet testében

Idén is év eleji beszámolóra kértük 
városunk képviselő-testületének bi-
zottsági elnökeit az elmúlt évről és az 
újabb esztendő kihívásairól. A három 
kérdés a következő: 1. Megvalósultak 
2017-ben a bizottsága hatáskörébe tar-
tozó feladatok? 2. Mit tart legnagyobb 
sikerüknek? 3. Milyen vállalásokat fo-
galmaz meg bizottsága számára a város 
fejlődése érdekében a következő 365 
napra?

VáRoSüzeMeLTeTéSI 
BIzoTTSáG

1. A városüzemeltetés definíciójá-
ban a mindennapjainkat érintő 

kisebb-nagyobb – de mindenképpen 
meghatározó és fontos – dolgokról esik 
szó, melyek komoly hatással vannak az 
életünkre, általános közérzetünkre. 

A kiegyensúlyozott működés és kom-
fortérzet érdekében bizottságunk aktívan 
közreműködik az önkormányzat város-
üzemeltetési feladatkörébe tartozó dönté-
sek előkészítésében. Foglakozunk többek 
között a közvilágítással, utak, járdák álla-

potával, tisztaságával, különféle közterü-
leti problémákkal, városi parkfelületek, 
zöldterületek, játszóterek létesítésével, 
gondozásával. Részt veszünk a fenntar-
tással és kezeléssel kapcsolatos döntések 
előkészítésében, vagy éppen együttmű-
ködünk a településfejlesztési koncepció 
és településrendezési tervek előkészítése 
során a városi főépítésszel.

2017-ben is rendszeresen üléseztünk, 
s hoztunk érdemi döntéseket – sokszor 
átruházott hatáskörünkben eljárva, –
vagy éppen véleményeztük a képviselő-
testület döntéseihez szükséges anyagokat. 

A bizottsági munkát a kritikus-, de 
konstruktív hozzáállás, a településért ko-
moly felelősséget érző tevékenység és mo-
rál jellemzi. A megalapozott döntéshoza-
talinkhoz a tavalyi évben is megkaptunk 
minden szakmai előkészítést a hivatal 
irodáitól. 

A bizottság profilja szerint, folyama-
tosan kooperálunk városunk cégével, a 
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüze-
meltető Nonprofit Zrt.-vel. 

Körkérdés
bizottsági elnökökhöz

folytatás a 4. oldalon  

Gergely Csilla

Az aktuális feladatok egyike a 
lebontott karácsonyfák elszállítása, 
melyre két körben került, kerül sor. 

Igen, immár ötödik éve, hogy sze-
lektív járat gyűjti a karácsonyfákat. 
Éves szinten átlagosan 5 tonna fenyőfa 
gyűlik így össze. 

Tegyünk közösen a tiszta 
Jászberényért!

folytatás a 3. oldalon  

Január közepére megérkezett az idei első hó is, amely nemcsak a szolgáltatóra, de 
a lakosságra is többletfeladatot ró. A közterületek karbantartását végző Jászberé-
nyi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit zrt. nagy hangsúlyt fektet a meg-
növekedett téli feladatokra, melyekről Horgosi zsolt vezérigazgatót kérdeztük.

Fejlesztések a Konkoly electronál

Az év első üzembejárása alkalmával 
a Konkoly electro Kft. Váltó utcai 
telephelyére látogatott a városvezetés 
delegációja, akiket szokás szerint a 
média munkatársai is elkísértek.

Kárpáti Márta

A vendégeket Konkoly Szabolcs 
cégvezető üdvözölte, aki képekkel il-
lusztrált prezentációjában ismertette 

a vállalat történetét és profilját. A cég 
alapjait 1996-ban rakták le, tulajdon-
képpen egy egyszemélyes garázsvál-
lalkozásként. 2002-ben vették fel a 
kft. cégformát s alapították meg a ma 
működő Konkoly Electro vállalatot, 
melynek főbb tevékenysége egyedi 
célgépek gyártása, ipari hűtés, automa-
tizálás (vágóhidak, logisztikai közpon-
tok), teljes automatizált gépsorok ki-
vitelezése, egyedi és sorozat termékek 

forgácsolása, CNC megmunkálása. 
Az első tíz évet a Volán telephelyen 

bérelt épületben töltötték a nagyapa, 
Bene Béla villanyszerelő hagyatékából 
származó szerszámokra alapozva. Az 
első időkben a tanulmányok alapján 
vagyonvédelmi rendszerek telepíté-
sével, illetve erősáramú berendezések 
gyártásával és épületvillamosítással fog-
lalkoztak. 

folytatás a 3. oldalon  

A IV. Sas Nap és Sasszinkron alkalmával 
bocsátottak szabadon Parlagi sasokat 
január 13-án. A Négyszállás közelében 
található Sasközpontban felgyógyult 
madarak kiröptetését sokan szemlélték 
a Parlagi Sas Tanösvény gyepén. 

demeter

Pénteken kezdődött a sasszámlálás 
Magyarországon, a Jászberény közelébe a 
Négyszálláson található Sasközpontba is 
érkeztek az újabb és újabb megfigyelések, 
a terepen kint mozgó aktivistáktól. Az 
utóbbi években ismét emelkedni kezdett 
a Parlagi sasok száma. Most már azt lehet 
mondani, hogy jelentős állományok van-
nak Békés megyében, de még mindig a 
Jászságban található a legnagyobb és leg-
sűrűbb állománya a fajnak.

A Sasközpontban két Parlagi sast 
sikerült meggyógyítani az elmúlt hóna-
pokban. Az egyik madarat, – Kurszánt, 
– Heves megyéből szállították ide, a sé-
rült madarat egy kútból mentették ki, 
és köszvénnyel kezelték. 

Parlagi sasok
a szabadban

folytatás a 6. oldalon  
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Társaságunk Jászberény területén a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
mellett továbbra is működteti a szelek-
tív gyűjtőszigeteket a lakosság részére. A 
gyűjtőszigetek szerves részét képezik a 
szelektív hulladékgyűjtésnek. A szelek-
tív gyűjtőszigeteken napszaktól függet-
lenül van lehetőségünk a szelektálható 
hulladékok elhelyezésére a megfelelő 
gyűjtőedényekben. A gyűjtőedények ál-
talában áruházak, lakótelepek, útke-
reszteződések környezetében található-
ak, hogy mindenki számára könnyen 
megközelíthetőek legyenek. 

A gyűjtőszigeten történő szelektíven 
gyűjtött hulladék elhelyezése során követ-
nünk kell az adott edényzeten feltüntetett 
utasításokat.
Papír:
•	 Bedobható: újságok, könyvek, hullám-

papír, csomagolópapír, kartondoboz, 
italosdoboz (tetrapak). Tanácsok: A do-
bozokat hajtsuk össze, hogy minél keve-
sebb helyet foglaljon el, így minél több 
papírhulladék férjen a tartályba!

•	 Higiéniás okokból ne dobjuk bele az 
élelmiszer-maradványokat és egyéb 
szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, 
zsír, oldószer) papírokat, használt papír-
zsebkendőt, szalvétákat, stb.

Műanyag:
•	 Bedobható: ásványvizes PET palack, 

kiöblített háztartási flakonok és azok le-
csavart kupakjai (samponos, habfürdős, 
stb.), háztartásban előforduló tiszta fólia 
(szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.). 
Tanácsok: A tejes, joghurtos poharakat 
öblítsük ki bedobás előtt!

•	 Ne dobjunk bele zsíros, olajos, háztar-
tási vegyi anyaggal szennyezett (nem 
kimosott) flakont, margarinos dobozt, 
élelmiszer-maradványt tartalmazó mű-
anyagot, hungarocellt, CD-lemezt, 
magnó- és videokazettát, egyéb mű-
anyagnak ítélt hulladékot (pl. nylonha-
risnya).

üveg:
•	 Bedobható: a tiszta, kiöblített italos és 

egyéb, a háztartásban már feleslegessé 
vált színes és színezetlen üvegek – befőt-
tes, parfümös üvegek, stb. Tanácsok: 
Az üveget el kell mosni és el kell távolí-
tani a fémkupakot. 

•	 Ne dobjunk bele tükröt, ablaküveget, 
villanykörtét, szemüveget, nagyítót, 
drótszövetes üveget, kerámiát, porce-
lánt, neoncsövet.

Fémhulladék:
•	 Bedobható: a fém csomagolódobo-

zok (üdítős, sörös, konzerves, stb.) és a 
háztartási kis fémhulladékok (pl. evő-
eszközök, stb.). Tanácsok: A kutya- és 
macskaeledeles dobozokat csak elmosva 
dobjuk be! 

•	 Ne dobjunk bele nem csomagolási fém-
hulladékot, barkácsolásból megmaradt 
hulladék fémdarabot!

együttműködésüket
köszönjük!
Jászberényi 
Vagyonkezelő és 
Városüzemeltető
Nonprofit Zrt. 
5100 Jászberény, Margit-sziget 1.
Cím: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1.
Tel.: 57/411-618, Fax: 57/411-618
E-mail: vvzrt@vvzrt.hu
Web: www.vvzrt.hu

A J.V.V. Nonprofit zrt. a 2018-as év-
ben az alábbi ütemterv alapján folytat-
juk házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtési szolgáltatásunkat. A házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés igény-
bevétele a lakossági ügyfeleink részére 
továbbra is díjmentes, a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díjban vál-
tozás nem történik.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tés menete: Kérjük, hogy EGY zsákban, 
kizárólag az alább felsorolt hulladékokat 
szíveskedjen gyűjteni:
•	 Üdítős, ásványvizes PET palackok, koz-

metikai és tisztítószeres flakonok
•	 Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok 

(többrétegű csomagolószerek)
•	 Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók

•	 papír hulladék: újságpapír, prospektus, 
hullámpapír, élelmiszerek és kozmeti-
kai szerek papírdobozai, irodai papírok, 
géppapír, füzetek, könyvek,

•	 fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves 
dobozok.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
műanyag palackokat, flakonokat, (kupak-
kal visszatekerve), többrétegű csomagoló-
szereket, fém italos dobozokat „laposra ta-
posva” rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb 
helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve): 
Kérjük, hogy a nagyobb kartondobozokat 
a zsák mellé, kizárólag összehajtva és köte-
gelve helyezzék ki, lehetőleg olyan módon, 
hogy az a forgalmat ne zavarja! Az elkü-
lönítetten gyűjtött (szelektív) csomagolá-
si hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy 

egyéb élelmiszerrel szennyezett!
zsákok gyűjtésének módja: Kérjük 

Önöket, hogy az újrahasznosítható hul-
ladékokat a szállítási napon reggel 7 órá-
ig az ingatlanuk elé helyezzék ki, mert a 
hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után 
kihelyezett zsákokat nem áll módunkban 
elszállítani!  Társaságunk cserezsákot biz-
tosít. Amennyiben a zsákban háztartási 
vegyes hulladék, lom, üveg, zöldhulladék, 
vagy nem megfelelő típusú, illetve szeny-
nyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk 
jogosult megtagadni annak elszállítását.

A szelektív hulladékgyűjtő zsákok ki-
helyezésének időpontja Jászberény Város 
közigazgatási területén havonta egyszer az 
alábbi időpont és utcajegyzék alapján (az 
utcajegyzék a társaság honlapján is megta-
lálható).

Szelektív hulladékgyűjtés

Jászberény házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés napjai
Járat/Hónap Jan. Febr. Márc. ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. okt. Nov. Dec.
1.program 04. 01. 01.,29. 26. 24. 21. 19. 16. 13. 11. 08. 06.
2.program 11. 08. 08. 05. 03.,31. 28. 26. 23. 20. 18. 15. 13.
3.program 18. 15. 17. 12. 10. 07. 05. 02.,30. 27. 25. 22. 20.
4.program 25. 22. 22. 19. 17. 14. 12. 09. 06. 04. 03.,29. 27.

Gyűjtőszigetek

Emlékezünk 

Pataki tibor 
(1945- 2007)

halálának 11. évfordulójára
„Csillag volt, mert szívből szeretett
S mi úgy szerettük, ahogy lehetett.
Mégis elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap
de a szívünkben él s 
örökre ott marad!”

szerető feleséged és
családod

Tisztelettel tájékoztatom a 4.sz. vá-
lasztókerület lakóit, hogy január 24-
én, szerdán délután körzetbejárás és 
lakossági fórum lesz.

A bejárás kezdete: 15.30 óra, a Gaz-
dakör Árpád utca 14. számú székháza 
elől.

Tervezett útvonal: Árpád utca – 
Rácz utca – Koszorú utca – Határ utca – 
Honvéd utca – Rozmaring utca – Festő 
utca – Fazekas utca – Tóth utca – Szabad-
ság utca – Árpád utca.

A lakossági fórum 17 órától kezdő-
dik az Árpád utca 14. szám alatt (Gazda-
kör épületében).

Meghívott vendégek: Szabó Ta-
más polgármester, Szatmári Antalné al-
polgármester, Hajnal-Nagy Gábor alpol-
gármester, Balog Donát, a Gazdasági és 
Tulajdonosi Bizottság elnöke, Ferencvári 
Csaba a Városüzemeltetési Bizottság el-
nöke, Juhász Dániel az Ügy- és Közrendi 
Bizottság elnöke, Nagy András a Humán 
Erőforrás Bizottság elnöke, Lányi László a 
Városüzemeltetési Iroda vezetője, Hegyi 

István, a Városfejlesztési Iroda vezetője, 
Alvári Csaba főépítész, a J.V.V. Nonprofit 
Zrt. részéről Horgosi Zsolt vezérigazgató, 
Tóth Endre ágazatvezető és önkormány-
zati képviselők. 

A körzetbejáráson és a lakossági 
fórumon kérem tiszteljenek meg jelen-
létükkel!

Tamás Zoltán
a 4-as számú választókerület
önkormányzati képviselője.

Tel:70/2057988

Meghívó körzetbejárásra és lakossági fórumra

Jászberény Városi Önkormányzat 
2018. január 23-án, kedden 16 órá-
tól tájékoztatót tart az alábbi - eu-
rópai uniós támogatásban részesült 
– nyertes projektjeiről: 

1. Városi környezetjavító intézkedések 
és gazdaságfejlesztési beavatkozások 
Jászberényben – Zöld város  
Pályázat azonosítószáma: TOP-
2.1.2-15-JN1-2016-00005 
Lakossági fórum témája: Városi piac 
fejlesztése (16 órától) 

2. Kerékpárosbarát fejlesztések Jászbe-
rényben  
Pályázat azonosítószáma: TOP-
3.1.1-15-JN1-2016-00013  
Lakossági fórum témája: projekt 
keretében kialakítandó kerékpárutak 
kivitelezése, ütemezése (17 órától)

Nyomvonalak: 
•	 Nagykátai úti meglévő elválasz-

tás nélküli gyalog - és kerékpárút 

felújítása
•	 Verseny utcától – Megyeház utcáig 

elválasztás nélküli gyalog - és kerék-
párút

•	 Nádor utcai kerékpárút szakasz 
meghosszabbítása, Nádor utcai 
parkoló rekonstrukció

•	 Kossuth L. út – Mária utca – Kór-
ház bejárata kerékpárút, parkoló 
rekonstrukció és parkoló kialakítás

•	 Kórház bejáratától –Csoma utcáig 
kerékpárút, parkoló rekonstrukció

•	 Vásártér utca – Jász Plasztik Kft. 
közötti szakaszon kerékpárút

A projektek a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében valósulnak meg. 
A lakossági fórum helyszíne: 
Jászberényi Polgármesteri Hivatal 
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) 
Nagyterem.
Számítunk megjelenésére!

Szabó Tamás
polgármester

Meghívó lakossági fórumra

1. PRoGRAM 
Alkotás u., Árendás u., Bálvány u., 
Benczúr Gy. u., Csákány u., Cserkész 
u., Csiga u., Csokonai V.M. u., Din-
amit tér, Dózsa Gy. út, Eperfa u., Gor-
kij u. (Som u.), Gyepü u., Hajdú u., 
Horgász u., Jákóhalmi út, Jász u., Ka-
tona u., Kazal u., Kisberényi tér, Korá-
nyi F. u., Kosárfonó u., Kovács u., Kö-
télverő u., Külső Pelyhespart u., Kürt 
u., Madách I. u., Magyar u., Mátyás u., 
Móra F. u., Nemes u., Nyárfa u., Nyer-
ges u., Páfrány u., Petrence u., Pesthy 
F. u., Régi vágóhíd u., Réz Kálmán u., 
Rezeda u., Szárazmalom u., Szellő u., 
Szent Imre h. út, Szűcs u., Tímár u., 
Vásárhelyi I. u., Vásártér u., Vincellér 
u., 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., Ibo-
lya 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., Lili-
om u., Liszt F. u., Margit u., Mária u., 
Molnár u., Móricz Zs. u., Mozsár u., 
Munkácsy M. u., Pelyhespart u., Poty-
ka 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.

2. 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, Csalo-
gány 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., Kö-
nyök u., Megyeház u., Méhész u., Mé-
száros L. u., Munkás u., Nagytemplom 
u., Napsugár u., Négyház u., Október 
23. u., Ősz u., Pacsirta u., Perec u., Pe-
tőfi 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., Ábránd u., Ál-
domás 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., Ve-
reckei u., Virág u., Zerge u.

3. PRoGRAM
Akácfa u., Áldás u., Banner J. u., Bá-
thory 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, Hable-
ány 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., 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., Ka-
rabély 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., Ne-
felejcs u., Öntő u.,  Pákász u., Palánka 
u., Pethes I. u., Pipa u., Riszner sétány, 
Sánc u., Serház u., Sómérő u., Sport-
pálya 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 ta-
nyák, Zenész u.

4. PRoGRAM
Álmos u., Árok u., Balaton u., Bokor 
u., Csana u., Cserepes u., Csoma u.,  
Damjanich u., Deák F. u., Diófa u., 
Ebhát u., Faiskola u., Fátyol u., Fillér 
u., Fodor F. u., Futó u., Füst u., Gyalu 
u., Gyöngy u., Gyöngytyúk u., Hor-
váth P. u., Jászkapitány u., Jászváros u., 
Juhász u., Kápolna u., Kert u., Kéve u., 
Kígyó u., Kórház u., Körte u., Kötő u., 
Medve u., Méntelep u., Nyár u.,  Nyíl 
u., Pintér M. u., Repce u., Sarkantyú 

u., Sáros-ér u., Sátor u., Sikló u., Suba 
u., Szél u., Szelei út, Tamás u., Temető 
u., Tél u., Tompa M. u., Tört u., Tüzér 
u., Tűzoltó u., Zrínyi M. u., Bajcsy Zs. 
u., Béla u., Bem József u., Berényi u., 
Csángó u., Delta u., Déryné u., Do-
hány 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., Iparte-
lep 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., Pat-
kó u., Pesti u., Pipacs u., Rákóczi út, 
Rigó u., Róka u., Szarvas u., Széche-
nyi 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.

Az INNOVEN Vendéglátó Kft. Jász-
berénybe Rendezvényszervezőt keres. 
Ha érdekel a lehetőség, küldd el fény-
képes önéletrajzodat a hr@innoven.hu 
e-mail címre.

Az INNOVEN Vendéglátó Kft. HR-
munkatársat keres. Ha érdekel a lehe-
tőség, küldd el fényképes önéletrajzo-
dat a hr@innoven.hu e-mail címre.
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Két járatot szoktunk indítani januárt 
elején, az egyik 11-én volt, a másik 18-
án lesz. Természetesen a később lebontott 
karácsonyfák leadására is van lehetőség az 
egész évben működő Hulladékudvarban. 

A Szelei út végén található létesít-
mény már másfél éve áll a városlakók 
szolgálatában. Beváltotta hozzá fűzött 
reményeiket?

A lakosság megszerette, megkedvel-
te a Hulladékudvart, és jelentős meny-
nyiségű szemetet szállítottak már oda. 
Elmondhatom, hogy meghozta a várt 
eredményét, hiszen az ott leadott hulla-
dék már nem terheli a várost. Emellett 
fontosnak tartom megemlíteni, hogy a 
többség ugyan tájékozott, de még min-
dig előfordulnak kivételek. Volt olyan 
eset, amikor gáztűzhelyet vittek a Hulla-
dékudvarba, holott az a méhtelepre való. 
A lerakható hulladékfajtákról és mennyi-
ségekről bővebben honlapunkon vagy te-
lefonon tájékozódhatnak.

A zöldhulladék-szállítás terén mi-
lyen változásokat tapasztalhatunk?

A hulladékgazdálkodás terén a verti-
kális integráció jegyében az OHKT elő-
írásaival és a NHKV Zrt. koordinálásával 
területünkön is integrált közszolgáltató, 
a Szelektív Hulladékhasznosító és Kör-
nyezetvédelmi Nonprofit Kft. fogja a 
közszolgáltatói feladatokat ellátni. Az új 
szolgáltató Salgótarjántól Hatvanon át az 
egész Jászságot lefedi. Társaságunk ennek 
a kft-nek az alvállalkozójaként fogja majd 

Jászberényben végezni a zöldhul-
ladék-szállítást. Jelenleg a társulá-
si döntéseknek megfelelően foly-
nak az előkészítő munkák.

Tehát a lakosság ebből je-
lentősebb változást nem fog ta-
pasztalni.

Nem, hiszen ugyanazok az 
autók és munkavállalók végzik 
majd a feladatokat. Várhatóan az 
első negyedévben le is zárul a fo-
lyamat.

Melyek a legfontosabb fel-
adatok a hulladékgazdálkodás 
terén az idei évben?

Ezeken túlmenően szeret-
nénk intenzívebb kommuni-
kációs kampányt folytatni a la-
kosság felé, melyben kiemelten 
számítunk a helyi médiumok-
ra. Még mindig azt tapasztaljuk, 
hogy sok esetben az emberek 
nincsenek tisztában a külön-
böző hulladékfajták szabályos 
gyűjtésével, kihelyezésével. 

Gondolok itt arra, hogy nagyon 
sokszor találkozunk azzal, hogy a szelek-
tív hulladék kihelyezésre kiosztott zsák-
ban nem oda való anyagok kerülnek 
kihelyezésre. Vagy, a lakosság többlet 
háztartási hulladéka nem a céglogóval 
ellátott, erre szabványosított zsákban ke-
rül ki. Ebben az évben tehát a szélesebb 
körű, bővebb és gyakoribb tájékoztatás-
ra szeretnénk a hangsúlyt fektetni.  Erre 
egyrészt azért van szükség, hogy megfe-

leljünk a jogszabályi előírásoknak, más-
részt – ami talán a legfontosabb – ezen 
szabályok betartásával közösen szebbé és 
tisztábbá tehetjük a környezetünket.

Mi történik a nem megfelelően 
összeállított csomagokkal, és mekkora 
terhet ró mindez a társaságra?

Ha a szelektív zsákokba nemcsak a 
bele illő dolgok kerülnek, akkor kollégá-
im kommunális hulladékként kezelik, s 
így a hulladéklerakóra kerülnek az újra-

hasznosítás helyett. Nem beszél-
ve arról, hogy mindez jelentős 
veszteséget okoz a szolgáltató-
nak, az amúgy is alacsony renta-
bilitást tovább rontja. Az ebben 
való előrelépés mozgatórugóját 
bővebb tájékoztatásban és a lakos-
ság együttműködésében látjuk.

Ha már a lakossággal való 
együttműködést említette, a 
síkosságmentesítés terén meny-
nyiben veszik ki részüket az in-
gatlantulajdonosok?

Önkormányzati rendelet írja 
elő, hogy az ingatlan előtti járda-
szakaszt a lakosoknak szükséges 
síkosságmentesíteni. Erre több 
lehetőség is van, köztük a kör-
nyezetbarát anyagok mint, fa-
forgács, sóder, apró zúzott kő, 
homok, de az útszóró só is hasz-
nálható a járdákon. Új megoldás 
a kalcium-klorid, ami nem tesz 
kárt a betonban és a térkőben. 
Ezzel az anyaggal azonban vi-

gyázni kell, csak megfelelő módon, kesz-
tyűben szabad kijuttatni. Sajnos tavaly is 
szembesültünk azzal, hogy egyesek folya-
matosan kiürítették a közterületen kihe-
lyezett sótárolóinkat, mellyel közveszé-
lyes állapotot idéztek elő. Reményeink 
szerint idén ezen esetek száma is jelentő-
sen lecsökken. Ugyan ezidáig kevésbé ta-
pasztalhattunk nagyobb havazást és tar-
tós mínuszokat, de cégünk felkészült, és 
készen áll a téli időjárás okozta feladatok 

ellátására. Készenléti szolgálatunk folya-
matosan működik, valamint három új 
járművel bővített géppark áll rendelke-
zésünkre. Így összesen négy teherautó, 
hat kistraktor és egy MTZ traktor végzi a 
hótolást, sószórást szükség szerint.

Milyen menetben történik a síkos-
ságmentesítés?

A munkát ütemterv szerint végez-
zük. Elsőként a főbb gyűjtőutak, il-
letve a közintézmények környezete, a 
buszmegállók, hidak és a gyalogosát-
járók síkosságmentesítése folyik. Ezek 
után kerül sor a 2. és 3. ütembe so-
rolt utcák síkosságmentesítésére. Fon-
tos lenne, hogy környezetünk síkosság-
mentesítésében mindenki kivegye a 
részét, ahogy azt a jogszabályok és az ön-
kormányzati rendelet szabályozza, illet-
ve mindenki figyeljen a környezetében 
élő, esetleg a munkákban segítségre szo-
rulókra. A járdák takarításakor gondol-
junk az olvadó hólé lefolyására is, for-
dítsunk figyelmet a víz elvezetésére az 
árkok, lefolyók irányába, hiszen ha ez a 
víz nem tud elfolyni, akkor a járdára rá-
fagyva igen veszélyes lehet.

A gazdasági válság lépés- illetve pro-
filváltásra kényszerítette a vállalkozást, 
ekkortól kezdtek automatizálásra áttér-
ni. Mind munkaerő, mind hozzáadott 
érték tekintetében nagyobb lehetőségek 
nyíltak meg ekkortól a vállalkozás szá-
mára.  A riasztóberendezések kivitele-
zése, épületvillamosítás mellé 2004-től 
kapcsolatba léptek az Electrolux porszí-
vógyárral, melynek legyártották szerelő 
gépsorát. Újabb nagy mérföldkő volt a 
cég történetében 2006, amikor két vil-
lamosmérnök kolléga irányításával saját 
teljes gépeket tudtak üzembe helyezni. 
Két év múlva a jobb vevői kiszolgálás ér-
dekében beszerezték az első CNC mun-
káló gépet. Újabb két esztendő elteltével 
beindították a Stadler Szolnoki gyárá-
ban a teljes gépsor rendszeres karban-
tartását. Újabb ugrást jelentett, amikor 
elkészítették a teljes szerelősort a John-
son Electric USA, Tenessee részére.  A 
következő évben az immár hét főre bő-
vült mérnökcsapat támogatásával ismét 
a Stadler számára dolgoztak, amikor 
elkészítették a tizenkét állásos automa-
ta hegesztő gépsort. Ekkorra kinőtték a 
régi telephelyet, így 2013-ban pályázati 
támogatásból birtokba vették az új, 520 

négyzetméteres szerelőcsarnokot és iro-
daházat. A kibővült tér lehetőséget adott 
újabb kihívásokra. 2014-től bővíteni 
tudták a forgácsolás-kapacitást, illetve 
elindult a hegesztőelektróda gyártása, 
melyeket már export során is sikerül 
értékesíteni. Testhabosító kalodák gépé-
szeti és villamos fejlesztése, ellenállás-he-
gesztő célgép korszerűsítés, újratervezés, 
teljes gépsor gyártásba állítása, feliratozó 
célgépek gyártása, komplex automatizá-
lási folyamatok tervezése, kivitelezése, 
karbantartása, az ISO 9001 minősítés-
irányítási rendszer bevezetése már a leg-
utóbbi évek teljesítései.

 Tevékenységeiket jelenleg három 
nagy csoportba sorolják, úgy mint 
célgép tervezés, kivitelezés, illetve fog-
ácsolás, valamint villamos vezérlések 
tervezése, kivitelezése. Sikeres műkö-
désüket a számok jól tükrözik. Az árbe-
vétel folyamatosan emelkedik, ez évre 
1488 millió forint az előirányzott be-
vétel. Pénzügyi stabilitásuk bizonyítéka 
a Bisnode AAA minősítése. 

A közeljövő tervei között szerepel 
pályázati támogatással a telephelybő-
vítés, melyre az EGI melletti 25000 
négyzetméternyi területen kerül sor. Itt 
egy 1758 négyzetméteres üzemcsarnok 

létesül, melynek átadójára remény sze-
rint jövőre kerül sor. A telephelybőví-
tés belső fejlesztéseket is magával hoz. 
Bevezetik a SAP Buisness One vállalati 
rendszert, valamint új üzletágakat. Tö-
rekednek a minőség megtartására és 
javítására, új üzleti partnerek megszer-
zésére, az export bővítésére. A kis és kö-
zepes szériák gyártása egyedi igényeket 
is kiszolgál majd, ezzel új lehetőségek 
nyílnak. A technológiai park, az IT fej-
lesztés GINOP pályázatokból valósul 
meg. Rugalmas munkahelyek kialakí-
tására, munkahelyi képzésekre szintén 
a GINOP nyújt lehetőségeket. 

A vállalat nagy hangsúlyt fektet a 
munkahelyi légkör javítására, a csapat-
szellem megtartására. A kezdeti családi-
as hangulatra nosztalgiával emlékeznek 
vissza a régi dolgozók. A vállalati ad-hoc 
közös főzéseket ma már a nagyobb – 
közel negyven fős – létszám okán  nem 
tudják megvalósítani, de igyekeznek 
mindent elkövetni a kollégák komfortjá-
nak érdekében. Tervben van például egy 
munkahelyi gyermekmegőrző létesítése 
is. Ez azért fontos, mert a csapat össze-
tétele jórészt fiatal kollégákból tevődik 
össze, akik kisgyermekes családokban 
élnek. A cég lehetőséget biztosít a tanu-
lók számára is gyakorlat megszerzésére. 
A kft. széles perspektívában tud műsza-
ki rálátást biztosítani a kollégáknak. A 
kiváló tapasztalatszerzési lehetőség után 
mintegy ötven százalékos arányban az 
itt tanult fiatalok munkatársként vissza-
térnek a vállalat berkeibe.

Szabó Tamás polgármester a megje-
lentek nevében megköszönte az infor-
matív beszámolót. Kifejtette, a város-
vezetés számára rendkívül hasznosak 
ezek az információk, amik az üzemlá-
togatások alkalmával terítékre kerülnek 
Jászberény munkaerő-piaci, gazdasági 
erejét, a vállalatok pályázati lehetősége-
inek kihasználását illetően.  

Az irodai tájékoztatót követően a 
vendégek megtekintették a szerelőcsar-
nokokat, ahol a házigazdák további 
kérdésekre válaszoltak.

Interjú / Város

Tegyünk közösen a tiszta Jászberényért!
 folytatás az 1. oldalról

 folytatás az 1. oldalról

Fejlesztések a Konkoly electronál

5100 Jászberény, 
Szelei út 0337/ hrsz.

Telefonszám: 06-57/411-933
Honlap: www.vvzrt.hu/

hulladekudvar/

Hulladékudvar

December 21-én, délután a Jászberé-
nyi Szent erzsébet Kórház szülészeti 
osztálya felújított családi VIP szobát 
vehetett át az electrolux vállalat jó-
voltából. A szobában relax fotel, le-
vegőtisztító és korszerű bútorok is 
helyet kaptak. 

Kazsimér Nóra

 December végén 
egy már meglévő szoba 
VIP szoba felújítására 
került sor, a szülészeti 
osztályon, köszönhe-
tően az Electrolux Kft. 
felajánlásának, melyet 
ezúttal Szántai Attila 
a kórház kiemelke-
dően teljesítő dolgo-
zóknak szánt utazási 
ajándékutalványa is 
kiegészített. Az átadást 
Dr. Sinkó-Káli Róbert 
főigazgató beszéde nyi-
totta, aki megköszönte 
Babucs Józsefnek, az 
Electrolux Kft. gazdasá-
gi igazgatójának, a nagylelkű, gyógyulást 
elősegítő támogatást, valamint tájékoz-
tatta a jelenlévőket az újonnan érkezett 
ultrahanggépek használatbavételéről, és 
a jövő beruházásairól. Felhívta a figyel-
met arra, hogy a jászberényi egészségügyi 
intézményben minden beteg gyermek 
mellé ágyat és ellátást is kap a bent tar-
tózkodó szülő. 

Ezt követően Pócs János, a Jászság 

országgyűlési képviselője hangsúlyozta 
az egészségügyi ellátás igénybevételének 
fontosságát. Beszédében kiemelte, hogy 
gyógyítani nem csupán az orvosok, vagy 
a gyógyszerek tudnak, de a körülmények 
is, amit a betegek számára a lábadozás 
időszakára nyújtanak.

Szabó Tamás polgármester néhány 
szóban mondott köszönetet a vállalat 
hozzájárulásáért, és azért a megtisztelő 

lehetőségért, hogy az utóbbi évek során 
betöltött pozícióknak köszönhetően, va-
lamilyen formában mindig testközelből 
kísérhette figyelemmel a kórházban zajló 
fejlesztéseket. Babucs József biztosította 
a városvezetést és a kórház dolgozóit ar-
ról, hogy amíg csak erejükből és anyagi 
forrásukból telik, gondoskodni fognak a 
szoba üzemeltetéséről és az egészségügy 
támogatásáról.

VIP szoba a szülészeten

Meghívó a Jászberényi Nagyboldogasszony Főplébánia

XVII. Jótékonysági Keresztény Báljára
Időpontja: 2018. február 10., szombat
Helyszín: Nagyboldogasszony Iskola Sportcsarnoka
Az est fővédnöke: Bertalan János jászkapitány
Sztárvendég: Csáki Tibor tangóharmonika művész
Zene: Vídia zenekar
Vendégvárás: 18 órától, megnyitó: 19 órától
Belépődíj: 6000 Ft
Jegyelővétel a főplébánia irodájában hétköznaponként
8-12.30 óráig, valamint 15-17 óráig. Tel.: 57/502-211
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Elmúlt évi közös munkánk összessé-
gében kiegyensúlyozott és jó színvonalú-
nak tekinthető.

2. A hétköznapi elvárásoknak, a 
folytonosság és a szolgáltatások jó 

színvonalon tartásnak való megfelelés a 
mi fokmérőnk, amit a lakosság osztályoz. 
Úgy vélem, átmentünk ezen a „vizsgán”.

Tavalyi évben is jelentős összeggel 
gazdálkodhattunk, ami természetesen 
komoly feladatot és felelősséget jelentett 
számunkra. Jelentős tételt fordíthattunk 
környezetvédelmi feladatokra, illetve 
zöldterület kezelési támogatásokra.  Az 
erre utalt hárommillió forint egészét fel-
használtuk. 

A fásításra fordítható forrásból ju-
tott elegendő mennyiség kiültetésre és a 
faiskolánkba való visszapótlásra is, hogy 
az ezt követő időszakban is hasonló vo-
lumenben fordíthassunk telepítésekre. A 
Városi-Zagyva part menti részein ültet-
tünk, és megkezdtük a sűrítéseket a viha-
rok által kidöntött fák esetében is.

A bizottság „mindennapi munkájá-
nak” alapjait képező egyéb üzemeltetési 
keretet ésszerűen, a szükséges mértékig 
használtuk fel. Ennek során tavaly is 
kiemelten foglalkoztunk a lokális csapa-
dékvíz elvezetési gondokkal, utakkal, jár-
dákkal és fontos közterületi problémák-
kal. Ezt az idén is helyén fogjuk kezelni.

3. A vállalásokat - ha képletesen te-
szünk ilyeneket - együtt, mind az 

öten fogalmazzuk meg, aminek megje-
lenési formája a kiegyensúlyozott, ha-
tékony bizottsági munka. Véleményem 
szerint bizottságunk a tőle elvárt felada-
toknak eleget tett, és a jövőben is erre 
fogunk törekedni.

Jászberény 2018-as költségvetési 
koncepciója elkészült, decemberi ülésün-
kön elfogadta a képviselő-testület. Az eb-
ben megfogalmazott tervek ismeretében 
idén is derűlátó vagyok, és biztos abban, 
hogy a Városüzemeltetési Bizottsághoz 
rendelt feladatkörökre kellő forrásunk 
lesz. Ez alapvető biztosíték arra, hogy a 
lakosság által is elfogadott szinten tartsuk 
a város üzemeltetési kérdéseit. 

Továbbra is korrekt együttműködést 
remélünk a városüzemeltető cégünktől, 
biztosítva a rajtunk álló feltételeket, cse-
rében elvárva a jó színvonalú és kiegyen-
súlyozott feladatellátást.

PéNzüGyI éS KÖLTSéGVeTéSI 
BIzoTTSáG

1. A Pénzügyi és Költségvetési Bizott-
ság legfontosabb feladata 2017-

ben is a város gazdálkodási folyamatai-
nak folyamatos figyelemmel kísérése és a 
szükséges döntések előzetes megvitatása, 
javaslatok kialakítása volt.

A Bizottság 2017 évben tizenhat 
ülést tartott. Az ülések közül tizenkettő 
volt tervezett, négy ülés rendkívüli (ebből 
kettő nyílt ülés volt, kettő zárt ülés).

Egy ülést nem tudtunk érdemben 
megtartani, pedig a bizottsági tagokkal 
előre egyeztetett és elfogadott időpontra 
volt összehívva. Az ülés határozatképte-
len volt, mert a bizottság fideszes tagjai 
azért nem jöttek el, mivel a polgármester 
lebeszélte őket. Az később sem derült ki, 
hogy miért tette (túl korai volt neki a dél-

előtt 10 órai időpont, nem akarta az ülés 
megtartását, rendelési ideje volt, vagy 
más elfoglaltsága, … stb.).

Az ülésen a bizottság hatáskörébe tar-
tozó témát kellet volna megtárgyalni, az 
ÉMÁSZ részvények értékesítési árát.

Hasonlóan az előző évben történtek-
hez, néhány olyan napirendi témát, ami 
a meghívóban szerepelt, a polgármester 
javaslatára a fideszes bizottsági tagok nem 
szavazták meg a tárgyalásra való felvéte-
lüket. 

Nem sikerült érdemben változtatni 
azon sem, hogy fontos anyagokat ne az 
„utolsó pillanatban” kapjunk meg rend-
kívüli sürgősségre hivatkozva.

A polgármester hátráltató magatartá-
sa, együttműködési készségének hiánya, 
és azért, mert visszatart információkat, 
illetve megnehezíti azokhoz való hozzá-
jutást, van hiányérzetem, mert hatéko-
nyabb lehetne a bizottság munkája.

A fideszes többség hozzáállása miatt 
nem változott a város költségvetésének 
szerkezete, a nem kötelező feladatok túl-
vállalása miatt nem fenntartható a költ-
ségvetés. Nem jut elég forrás a kötelező 
feladatok ellátására, az előző hét év fele-
lőtlen gazdálkodása miatt.

2. Gazdálkodási szempontból az 
előző években megszokottól elté-

rő, mondhatom azt is, hogy rendkívüli 
gazdasági események történtek. Az éves 
költségvetési tervben több nem meg-
szokott elem is betervezésre került, ész-
szerű és logikus érveim ellenére. Csak 
emlékeztetőül két nagyon lényeges elem: 
JVV Nonprofit Zrt. tőkecsökkentése, 
ÉMÁSZ részvények értékesítésre történt 

kijelölése. Ezekre azért volt szükség, hogy 
az előző években egyre növekvő túlkölte-
kezésnek legyen forrása.

A májusi adóbefizetések után ki-
derült, hogy év végéig nem várható a 
költségvetésben tervezett saját adóbevé-
tel befizetése az iparűzési adóban. Ezért 
szeptemberben mintegy 180 millió Ft-al 
kellett csökkenteni a költségvetés bevéte-
li és a kiadási oldalát. A kiadási oldalon 
olyan infrastuktúrális feladatoktól vették 
el a forrást, ami alapvetően a lakossági jo-
gos igényekre volt betervezve.

A következő ilyen rendkívüli gazda-
sági esemény a 4 milliárdos hitelfelvétel 
előkészítése volt. A hitel felvételéről dön-
tő testületi ülésen részt vett és a város ela-
dósítása érdekében támogatólag felszólalt 
Pócs János országgyűlési képviselő.

A hitel felvételének eldöntésével 
egyidejűleg döntött a képviselő-testület 
fideszes többsége a város számlavezető 
bankjának megváltoztatásáról is.

3. A bizottság elmúlt évben is fon-
tosnak tartotta az utóellenőrzése-

ket, a belső ellenőrzést.
Jónak tartom, hogy a bizottsági ülé-

seken érdemi vélemények hangzanak el, 
és viták is kialakulnak, ezek a nyilvános 
jegyzőkönyvekben is olvashatóak. 

Továbbra is kezdeményezni fogom 
olyan témák megtárgyalását, ami előre 
nem tervezhető, de a bizottság hatáskö-
rébe tartoznak, akkor is, ha akadályozzák 
ezek megtárgyalását.

HuMáN eRőFoRRáS 
BIzoTTSáG

1. Bizottságunknak (röviden HEB) a 
képviselő-testület SzMSz-e szerint 

széles feladatköre van. Egészségügyi, kul-
turális, oktatási, sport és szociális felada-
tokkal kell foglalkoznunk. E ciklusban 
még az éves költségvetésben meghatáro-
zott „Civil szervezetek pályázati kerete” 
című összeg felosztását is mi döntjük el. 
Ehhez évente kikérjük egy független, ci-
vil tanácsadó testület előzetes javaslatát. 
Itt Ács Tibor, dr. Czigány Tamás, Telek 
Béla és Vargáné Deme Katalin felelős köz-

reműködésére - köszönettel - már hosszú 
évek óta támaszkodunk. Támogatott civil 
szervezeteink (2017-ben 53) működését, 
rendezvényeit és gazdálkodását figye-
lemmel kísérjük. Köztük több „fiatal” 
kulturális egyesület, alapítvány fejlődése 
ígéretes (pl. Jövőkép Alkotók Egyesülete, 
énekkarok stb.). Feladatainkat a többi 
területen is tisztességgel végrehajtottuk. 
Zömmel a testület éves munkaterve 
szerint, másrészt a saját munkatervünk 
ütemezésében, valamint az évközi esemé-
nyek, kérések rendjében. 

2. Rangsor nélkül, de a fenti sor-
rendben elért sikereinknek tar-

tom, hogy – a város lakosságszáma nö-
velése céljából – kezdeményezésünkre a 
testület több kedvező módosítást vezetett 
be a rendeleteiben. Így pl. további ingye-
nes védőoltás-fajtákat teszünk lehetővé 
az érintett iskolásainknak. Aktívan részt 
vettünk az újszerű és nagyívű kulturális 
koncepció véleményezésében. Örülünk, 
hogy a HEB által két éve végzett iskola-
bejárást és állag megtekintést követően 
– ugyan nem az önkormányzat által – 
de a Zsemberi Zoltán vezette tankerületi 
igazgatóság sikeres pályázatai nyomán 
igen komoly felújítások voltak/vannak 
iskoláinkban. Pályázati felhívásunkra 
egyre több és színvonalasabb kínálattal 
jelentkeznek tanulók nyári táboroztatásá-
ra (idén már 10 szervezet). Itt rászoruló 
tanulók táboroztatását támogattuk az 
erre szánt keretből. Javaslatunkra a szak-
képzési ösztöndíj rendeletet is a pályázók 
javára módosította a testület. Sikeresen 
felosztottuk a sportkeretet is. Az idei 
sportfórumunkra már igen sokan eljöt-
tek, s ott nem is a támogatások mértéke, 
vagy felosztása volt a fő probléma a sport-
szervezetek részéről, hanem a létesítmé-
nyek szűkös és szegényes volta. A sport-
koncepcióról szóló éves beszámolónkat a 
testület elfogadta, melyben újdonság a 8 
kiemelt sportág kiemelt, de évente csök-
kenő támogatása, valamint a hozzájuk 
delegált önkormányzati összekötő szemé-
lyek megbízása (köztük 3 fő HEB tag). A 
sportrendezvények látogatásában a HEB 
tagjai élen járnak a képviselők között. A 
diáksport keretünk léte és hiszem, hogy 
a felosztásunk rendje is elősegíti diák 
sportolóink sikerességét. Ezt mutatja az 
is, hogy évvégeken a diákolimpiák orszá-
gos döntőiben érmet szerzett tanulóink 
jutalmazási ünnepségét helyszűke miatt 
már a Déryné Rendezvényházban kell 
tartanunk. Jól sikerült az Idősek-, vala-
mint a Gyermekek Karácsonya rendez-

vényünk is, köszönet az előadásokért. Ez 
utóbbit új helyszínen és új tartalommal 
(kézműves foglalkozás is) szerveztük meg 
az Ifjúsági Házban. Elfogadta a testület a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program megva-
lósításának helyzetéről szóló polgármes-
teri beszámolót. E területen 5 munkabi-
zottság működik, melyek tevékenységét 
figyelemmel kísérjük és kettőben is HEB 
tagunk az elnök.

3. A HEB munkáját idén is úgy 
akarom vezetni, hogy a szükséges 

információkat továbbra is időben meg-
kapjuk, a célszerű vitákban kiérlelt dön-
téseinket felelősséggel hozhassuk és azok 
következményeit lelkiismerettel vállal-
hassuk – fogadalmunkhoz híven a város 
fejlődése érdekében.

GAzDASáGI éS TuLAJDoNoSI 
BIzoTTSáG

1. A tavalyi év volt az első év, amit 
majdnem végig ennek a bizottság-

nak az élén tölthettem. Kijelenthetjük, 
hogy az SzMSz-ben rögzített feladata-
inknak teljes mértékben eleget tettünk. 
Több esetben döntöttünk vagyontárgyak 
átminősítéséről, nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek hasznosításáról, de folya-
matosan véleményeztük a hatáskörünkbe 
tartozó előterjesztéseket a képviselő-tes-
tület ülése előtt. Egy-két rendkívüli ülés 
kivételével az előre tervezett munkaterv 
szerint tudtunk a bizottsági munkával 
haladni, ami jól mutatja, hogy a közös 
munka hatékonyan működik.

2. Nehéz a sikereket egy naptári 
évre beszűkíteni, hiszen sok olyan 

döntésünk van, aminek az eredménye 

akár csak évek múlva válik láthatóvá. Ez 
természetesen még jobban növeli a fele-
lősségünket a döntéseink során, ilyenek 
például a hosszabb időtávú bérleti szer-
ződések, vagy a különböző infrastruk-
turális beruházások vagy fejlesztések.  
Sok olyan siker van, ami bár köthető a 
bizottságunkhoz, de ezek mind-mind a 
képviselő-testület, a város, a lakosság vagy 
éppen a vállalkozók közös sikerei. Erre jó 
példa lehet az innovatív fejlesztési pályá-
zati keretünk felhasználása. A szakképzési 
ösztöndíj programot idén is sikeresnek 
könyvelhetjük el, és egy kis finomhango-
lással tudtunk úgy alakítani rajta, hogy az 
elosztása még hatékonyabb legyen, még 
jobban tudjuk segíteni a szakképzésben 
résztvevőket. 

Nagyon örülök, hogy idén megje-
lent nálunk a mezőgazdasági mikro- és 
kisvállalkozások támogatási kerete. Ez 
egy teljesen új kezdeményezés, éppen 
ezért még egyáltalán nem beszélhe-
tünk egy kiforrott tevékenységről. Az 
első lépéseket tudtuk eddig megtenni, 
de talán ezek a legfontosobbak, hiszen 
olyan vállalkozói réteget szeretnék meg-
szólítani, segíteni, akik eddig ebben a 
formában nem voltak előtérbe helyezve. 
A mezőgazdaság fontosságát egy olyan 
városban, aminek a külterülete az or-
szágban az egyik legnagyobb területen 
helyezkedik el és ennek a jelentős része 
termőföld, azt hiszem, nem kell külön 
hangsúlyoznom. 

3. Az első és egyben az egyik legfon-
tosabb feladatunk, hogy aktívan 

részt veszünk a város idei költségvetésé-
nek kialakításában. Ezt a döntést szokás 
szerint februárban fogja a képviselő-tes-
tület meghozni, és ez határozza majd 
meg Jászberény működését erre az évre. 
Feladataink, lehetőségeink egy része csak 
ezután fog világosan látszani, éppen ezért 
konkrétumokat, pontos vállalásokat, 
csak akkor fogok tudni majd mondani. 
Fontos, hogy az önkormányzati tulajdo-
nú cégek idén is stabil anyagi háttérrel 
tudjanak működni úgy, hogy közben a 
feladataikat is a lehető legjobban látják el. 
Most is vannak már megnyert pályázata-
ink, vagy olyanok, amikről idénre várjuk 
a döntést és ezek is az idei költségvetést 
terhelik, illetve a megvalósításuk is idénre 
ad feladatokat.

VáRoSFeJLeSzTéSI 
BIzoTTSáG

1. Úgy gondolom a bizottságunk 
2017-ben is elvégezte a rábízott fel-

adatokat, hiszen mintegy 50 alkalommal 
üléseztünk, mely adódott abból is, hogy a 
Városfejlesztési Bizottság egyben a közbe-
szerzési bizottság szerepét is ellátja kiegé-
szülve a polgármesterrel és az alpolgármes-
terrel. Volt az ülések között munkaterv 
szerinti nyílt ülés, rendkívüli nyílt és zárt 
ülés is, melyek mindegyikén határozatké-
pes volt a bizottság. Ez azt jelenti, hogy a 
munkaterv szerint tudtunk haladni, illetve 
a bizottság tagjai nagyon komolyan veszik 
a bizottságban betöltött szerepüket és te-
vékenységet.

A VFB az alábbiakkal kapcsolatban 
hozott döntéseket  a 2017. évben:

•	VFB	2017.	évi	munkatervének	elfo-
gadásáról, év közbeni módosítások elvég-
zéséről.

•	 Jászberény	 Városi	 Önkormányzat	
költségvetési beszámolójáról.

•	 A	 pályázati	 és	 tervezési	 keretből:	
járdaépítések, tűzvédelmi vízvezetékek, 
városi bölcsőde új 6 csoportos épüle-
tének, útfelújítások, ivóvízvezetékek és 
csapadékvíz gerincvezetékek tervezése. 
LVG épületének elektromos rekonstruk-
ciójának tervezése és részleges kivitelezé-
se, Nagykátai úti kerékpárszakasz kiviteli 
tervének elkészíttetése. Porteleki közösségi 
ház bővítésére vonatkozó tervek elkészítte-
tése, Toborzó utca 36. számú ingatlanok 
bontására fedezet biztosítása, Kígyó utca 
12. alatti ingatlan felújításának a tervezé-
se, Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi 
Campus épület Apponyi terme felújításá-
nak finanszírozása. A Thököly úti orvosi 
rendelő meleg víz csővezetékek szigetelési 
munkáinak elvégzése.

•	 Egyéb	 infrastruktúra	 keretből:	 11	
helyszínen történő közvilágítás hálózat sű-

rítése, városi sporttelepen történő távolug-
ró gödör építése, útfelújítási munkálatok 
I. ütemének plusz finanszírozása, Déryné 
utca 1. szám alatti ingatlan villamos fel-
újítása, egyházi ingatlanok felújítására tá-
mogatás, Folklór Kulturális Közalapítvány 
támogatása, Települési Arculati Kézikönyv 
elkészíttetése, Toborzó utca 38. számú in-
gatlanok bontására fedezet biztosítása, a 
Jászberényi Jégcsarnok épületének csapa-
dékvíz elvezetése.

Bizottságok

Nagy András – elnök

Balog Donát – elnök 

Tamás zoltán – elnök

Ferencvári Csaba – elnök 

Balogh Béla – elnök

 folytatás az 1. oldalról Körkérdés bizottsági elnökökhöz

folytatás az 5. oldalon  
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A Nagy Kft.
munkatársakat keres

lakatos, műszaki előkészítő és
értékesítő

munkakörökbe.
Jelentkezését a Jászberény, Nagykátai út 11. sz. alatt,

vagy a nagykft@invitel.hu e-mail címen várjuk!

•	 Önkormányzati	 ingatlanvagyon	
amortizációs alap: a bölcsődei és védőnői 
szolgálatnak főleg eszközökre, Jászberény 
Város óvodáiba eszközökre és felújítások-
ra, Jászberény Város általános iskoláiba 
eszközökre és felújításokra, SZMSZC 
Klapka tagintézményébe kazán cserékre 
és a falak szigetelésére, Eszterházy Károly 
Egyetem, Jászberényi Campus épületében 
felújításra, Lehel Vezér Gimnáziumban 
elektromos hálózat cserére és felújításra.

•	Körzeti	fejlesztési	keret:	közvilágítás	
sűrítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés, 
játszótérépítés- felújítás, porteleki gyer-
mektábor megrendezésének támogatása, 
porteleki templom fűtéskorszerűsítés tá-
mogatása, stb.

•	Egyházi	ingatlanok	felújítása,	társas-
ház homlokzat felújítási pályázati keret, 
térfigyelő kamerarendszer bővítése.

•	Bizottságot	érintő	pályázatok	kiírá-
sáról, elbírálásáról (EFOP, TOP, egyebek)

A bizottság széles körben foglalkozott 
képviselőtestületi anyagok véleményezésé-
vel, melyek témáinál nem mindig fogal-
mazott meg egyöntetű álláspontot, volt 
néha egyéni vélemény, melynek természe-
tesen helye van a demokratikus működés 
területén.

•	A	bizottságnak	a	2017-es	évi	városi	
költségvetésben 242 millió Forintos kerete 
volt, mely felett átruházott hatáskör jogán 
önállóan rendelkezhetett és dönthetett. 
Természetesen ezekről a döntésekről a 
képviselőtestületi üléseken maradéktala-
nul beszámoltunk. 45 millió Ft a pályázat 
előkészítési és tervezési keret, egyéb infra-
struktúra keret 35 millió Ft, önkormány-
zati ingatlanvagyon amortizációs alap 75 
millió Ft, körzeti fejlesztési keret 60 millió 
Ft, Egyházi ingatlanok felújítása 2 millió 
Ft, társasház homlokzat felújítási pályázati 
keret 15 millió Ft és térfigyelő kamera-
rendszer bővítése 10 millió Ft.

2. 2017-es legnagyobb sikere szerin-
tem a megnyert pályázatok sikeres 

előkészítése és részbeni lebonyolítása volt, 
melyet remélem 2018-ban eredményesen 
tudunk folytatni.

A bizottságunk nyugodt légkörben 
hozott meg döntéseket, melyek során úgy 
érzem mindenki kifejthette önálló véle-
ményét, tehetett javaslatot jobbító szán-
dékkal. A bizottsági ülések szerintem azok 
a fórumok, ahol még a testületi és bizott-
sági munkaanyagok tartalma változhat 
a tárgyalások során a többség akaratának 
megfelelően. 

3. A bizottsági munka remélem 
2018-ban is a munkaterv szerint 

történik, de természetesen az élet felül-
írhat dolgokat, melyek miatt lehet, hogy 
módosítani kell napirendeket, időponto-
kat, de eddig is rugalmasan kezelték a tag-
jaink ezeket a témákat. Jelen pillanatban 
is aktívan részt veszünk az alakuló 2018-
as városi költségvetés kialakításában. A 
2018-as költségvetési évben bízom, hogy 
a bizottsági és a képviselői keretek sem 
csökkennek az új büdzsében. 2018 úgy 
gondolom és remélem is a város szem-
pontjából a pályázatok lebonyolításának 
az éve lesz, és az év vagy a jövő év során a 
megvalósításban is aktívan részt vehetünk 
majd a város fejlődése érdekében. A piac és 
környékének a renoválása, a buszpályaud-
var és környékének a felújítása, az új vagy 
meglévő ipari létesítményeink útjainak 
feltárása, új 6 csoportos városi bölcsőde 
kialakítása, turizmusfejlesztés Jászberény 
és Jászdózsa összefogásával. Malom Kon-
ferencia és Rendezvényközpont fejlesztése, 
Zöld város kialakítása, kerékpárút építé-
sek, Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése a Gróf Apponyiban és a 
Bercsényi iskola épületében, útfelújítások, 
járdaépítések, csapadék és ivóvíz elvezetési 
problémák megoldása mind fontos előt-
tünk álló megvalósítandó feladat.

Tehát bőven lesz munkája az elkövet-
kező évben és években is a bizottságnak 
és a képviselőknek is, akik aktívan tenni 
szeretnének a város fejlődése érdekében.

 folytatás a 4. oldalról

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel,

OperátOr, GépKeZelő
munkatársat  

A munkaerő-felvétel és a próbaidő alatti foglalkoztatás munkaerő-közvetítő 
cégen keresztül történik, ezt követően a betanult operátor 

a Modine saját dolgozói állományába kerül átvételre.

Feladatok:	 •	Termékegységek	összeállítása	a	munkautasítások	alapján
	 •	Gépek	kezelése,	műszaki	felügyelete,	
   termelés dokumentálása
elvárások:	 •	8	általános	iskolai	végzettség
	 •	3	műszakos	munkarend	vállalása
	 •	Minőségközpontú,	fegyelmezett,	precíz	munkavégzés
	 •	Megbízható	személyiség
előnyt jelent: 	 •	Termelő	vállalatnál	szerzett	munkatapasztalat
Amit kínálunk: 	 •	Versenyképes	kereseti	lehetőség	
	 •	Széleskörű	juttatások
	 •	Stabil	munkahely,	nemzetközi	nagyvállalati	háttérrel
	 •	Folyamatos	szakmai	fejlődés	lehetősége

Ha szívesen csatlakozna a Modine Hungária csapatához, várjuk szakmai 
önéletrajzát, az alábbi e-mail címre, b.farkas@eu.modine.com vagy a 3400 

Mezőkövesd Lövői út 35. postacímre. 

Kérjük jelentkezéskor pontosan jelölje meg 
a megpályázni kívánt pozíciót!

A Modine piacvezető autóipari beszállítóként,  
világszerte a legtekintélyesebb szakértőnek 
számít a hőcserélő technikában. A céget 1916-
ban Racine-ban (USA) hozták létre, az alapítás 
egy egyedülálló sikertörténet kezdete volt. A 
konszern világszerte 10.000 munkavállalóval 

áll  a vevői rendelkezésére első osztályú, csúcstermékek gyártásával és nemzetközi ügyfélszolgálattal. Magyarországi 
gyárunk 1991-óta sikeresen üzemel Mezőkövesden, 2008-ban pedig az európai gyártókapacitás bővítésével zöldmezős 

beruházásként újabb termelő egység indult Gyöngyösön.

Csatlakozz hozzánk!
•	 ha minimum 8 általános végzettséggel rendelkezel,
•	 megbízható vagy,
•	 önállóan, pontosan dolgozol,
•	 vállalsz	3	műszakot,

akkor nálunk a helyed!

Amit kínálunk:
•	 azonnali belépési lehetőség
•	 cafeteria juttatások
•	 hosszú távú, stabil munkalehetőség
•	 ingyenes buszjárat
•	 kedvezményes fitness belépő
•	 előmeneteli/karrier lehetőség
•	 bérezés: *bruttó 1.034 -1.350 Ft óradíj  

(bruttó 180.000-235.000 Ft/hó)  
+ CAFeterIA + egészségpénztári hozzájárulás

Jelentkezés: Telefon: 06-57/531-825
 E-mail: zskaszab@bundyrefrigeration.com

*átlagos juttatásokkal kalkulálva

A településképi rendelet módosítá-
sáról, valamint Jászberény telepü-
lésrendezési tervének módosításáról 
tartottak lakossági fórumot január 
10-én, a Polgármesteri Hivatal Nagy-
termében.

gergely

Némi félreértés okán a piac fejlesz-
téséről szóló fórumot várta a jelenlévők 
többsége, de amint értesültek a fórum 
valódi témáiról, többen csalódottan 
elhagyták a termet. Így Alvári Csaba 
főépítész családias környezetben foly-
tatta a fórumot, ahol két témát tárt a 
hallgatóság elé megvitatásra.

A város településrendezési tervének 
módosítása több helyszínt érintően 
folyik. Módosítják a városi piac és az 
öregerdei tábor beépítési paramétereit, 

melyre a közelgő felújítások miatt van 
szükség. Szintén módosítják az Ady 
Endre út 11. szám alatti ingatlan beépí-
tési paramétereit, valamint a Horváth 
Péter úton a hrsz.: 4647, 4573, 4504, 
4505, 4424/2 és a vasút által határolt 
gazdasági területen az épületmagassá-
got és a beépíthetőséget (Trend Kft.).

A településképi rendeletet is módo-
sították, finomították az eddigi tapasz-
talatok és igények alapján. Alvári Csaba 
hangsúlyozta, hogy minden építkező-
nek követnie kell a dokumentumban 
foglaltakat, melyet részletesen a város 
honlapján (www.jaszbereny.hu) a VÁ-
ROS/Városfejlesztés dokumentumok/
Településképi dokumentumok alatt 
érhetnek el.

A fórumra bocsátott témákról a 
testület lapzártánkat követően, január 
17-i ülésén szavazott.

Lakossági fórum módosításokról

áder János köztársasági elnök április 
8-ra írta ki az országgyűlési képvi-
selők választását. A szavazóhelyisé-
gekbe reggel hat órától este hét óráig 
várják a szavazati joggal rendelkező 
magyar állampolgárokat.

Az országgyűlési képviselők válasz-
tása egyfordulós, a választópolgárok két 
szavazattal rendelkeznek: egyrészt vok-
solhatnak arra, kit szeretnének az egyé-
ni választókerületükben (ebből 106 
van) képviselőnek, másrészt a másik 
íven arról dönthetnek, hogy az orszá-
gos pártlistáról melyik pártot támogat-
ják. Az országos listán 93 országgyűlési 
mandátum sorsa dől el.

Egyéni választókerületben az a füg-
getlen vagy pártjelölt indulhat jelölt-

ként, akit a választókerületben legalább 
ötszáz választópolgár ajánlott. Egy vá-
lasztópolgár több jelöltet is ajánlhat, de 
egy jelöltet csak egyszer. A jelölteknek 
március 5-ig kell összegyűjteniük az 
induláshoz szükséges számú ajánlást. 
Az egyéni választókerületben az a jelölt 
lesz országgyűlési képviselő, aki a leg-
több érvényes szavazatot (relatív több-
ség) kapta. Azok a szavazatok, amelye-
ket egyéni mandátumszerzéshez nem 
számítanak be, töredékszavazatnak 
minősülnek, ezeket az országos párt-
listás mandátumok kiosztásánál veszik 
figyelembe.

Országos pártlistát az a párt állít-
hat, amely legalább kilenc megyében 
és a fővárosban, legalább 27 egyéni vá-
lasztókerületben önálló jelöltet állított. 
Országos nemzetiségi önkormányzat 
nemzetiségi listát állíthat, ehhez a név-
jegyzékben nemzetiségi választópolgár-
ként szereplő választópolgárok legalább 
egy százalékának ajánlása szükséges. Az 
országos listákat március 6-ig kell beje-
lenteni a Nemzeti Választási Bizottság-
nál (NVB).

A választás egyéni választókerületi 
eredményét a külképviseleteken, illet-
ve a levélben leadott szavazatok haza-
szállítását és megszámlálását követően, 
várhatóan április 14-ig állapítják meg, 
az országos listás eredményt pedig vár-
hatóan április 27-ig.

országgyűlési választás – 2018
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Barna István január 9-én töltötte be 
90. születésnapját. A különleges al-
kalmat szombat délután családja kö-
rében ünnepelte a Kulacs Vendéglő-
ben, ahol felköszöntötte körzetének 
képviselője is.

sz. l.

Az önkormányzat nevében a körzet 
képviselője Balog Donát köszöntötte az 
ünnepeltet. A kormány által kiállított 
emléklap és az impozáns rózsacsokor 
mellé jó kívánságait fűzte, valamint 
további jó egészséget kívánt városunk 
szépkorújának. 

Pista bácsi két testvérével együtt 
földművelő családba született 1928. 
január 9-én. Egész életében fontos sze-
repet töltött be a mezőgazdaság, hiszen 
több évtizeden át egyetlen munkahe-
lyén, a Kossuth TSZ-ben dolgozott. 

Felesége, Marika néni büszkén me-
sélte, hogy Pista bácsi mindig rendkí-
vül szorgos, dolgos ember volt. Sokszor 
a főzések alkalmával zöldségpucolással 
segített kedvesének, ezzel is megköny-
nyítve Marika néni teendőjét. – Nem is 
nagyon veszekedtünk, ha mégis az sem 

tartott sokáig – mondta mosolyogva 
Marika néni, majd azt is elárulta, hogy 
idén májusban 48. házassági évforduló-
jukat ünnepelhetik.

Ugyan a sors nem mindig bánt 
kesztyűs kézzel Pista bácsival, de mos-
tanra három gyermekének utódai: hét 
unokája és két dédunokája kárpótolta 
a múltbeli dolgokért. Fia, Zoltán nap 
mint nap szeretettel viseli gondjukat 
idős szüleinek. 

Pista bácsi a munka mellett a szóra-
kozásra is szentelt időt. A Kossuth Nép-
dalkörnek megalakulásától kezdve osz-
lopos tagja volt. Családja szerint a mai 
napig olyan nóták hangzanak el tőle, 
melyet csak kevesen ismernek. Nem 
véletlen, hogy a szülinapi ünnepélyen is 

meghatározó szerepet kapott a muzsika. 
A Citera Zenekar tagjai, Mészáros Péter 
és Kövér István szólaltatták meg Pista bá-
csi kedvenc hangszerét, a citerát.

Ebéd után felcsendültek a régmúl-
tat idéző kedves nóták és valamennyien 
dalra is fakadtak a jókedvű családból.

Látványos szabadon engedését nem 
várta meg, a röpde ajtajának kicsapó-
dásakor, – melyben szerepe volt a szél-
nek, – hirtelen kiröppent és tovaszállt.

A másik madár, Hans, Ausztriából 
érkezett, szárny és lábtörés volt nála a 
probléma. Az osztrák állatorvosok tö-
kéletesen helyre tudták hozni de, vad-
röptetésben még nem volt tapasztala-
tuk. Ezért még a tavaly ősz folyamán 
visszakerült a Sasközpontba visszavadí-

tásra, az Európai Unió által támogatott 
Pannon Eagle LIFE projekt keretében. 
Az engedelmesen elengedésére váró 
parlagi sast még megmérték, majd a 
közeli gyepen szabadon engedték. Ezen 
annyira meglepődhetett, hogy egy ide-
ig csak zavartan sétált, nézelődött és 
csak azután volt hajlandó felszállni, 
hogy a gondozója ráijesztett.

A sasokat jeladóval is felszerelték, így 
a továbbiakban követni tudják a veszé-
lyeztetett faj mozgását a szabadban.

Mozaik

Hő- és vízszigetelési hibák 
felderítése, rejtett fűtési csövek 

(p.: falfűtés, padlófűtés) 
nyomvonalának 
meghatározása.

THERMOVÍZIÓS ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA

ÁSZ-ÉSZ 2003 Kft.
Telefon:

06-57/401-463, 06-30/983-5957

Energetikai tanúsítványok
készítése.

Ezt látja Ön. Ezt látjuk mi.

január 23. Jászberény, Honvéd -Jász Kaszinó, Bercsényi u. 27. 9.30-12.30
január 23. Jászboldogháza, Művelődési ház, Rákóczi u. 9. 14.00-17.00
január 23. Jászárokszállás, ROSENBERGER, Rosenberger K. u. 1. 10.00-16.00

2018. JANuárI VérAdáSOK

 folytatás az 1. oldalról

Parlagi sasok a szabadban

Január 9-én a reggeli órákban 
tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Karádi Anita a Jászberényi Női 
Kézilabda egyesület játéko-
sa. Csapattársai, barátai és a 
kézilabdasport kedvelői szer-
da este, január 10-én gyertyát 
gyújtva emlékeztek rá második 
otthonuk színhelye, azaz a Le-
hel Sportcsarnok előtt. Csapat-
társai az alábbiakban búcsúz-
tak tőle.

A kapus, a mosoly, a barát, 
aki fentről tekint le ránk – Ani-
tára emlékezünk. Amikor a Jász-
berényi Női Kézilabda Egyesület 
megalakult, akkor csatlakozott 
hozzánk Anita is. Hirtelen ötlet-
ként kapus szeretett volna lenni. Min-
den előképzettség nélkül igyekezett 
helytállni úgy, hogy bravúrokra is képes 
volt és nagyon hálás volt minden dicsé-
retért. Anita három éve oszlopos tag-

ként valódi sportszerető és sportot mű-
velő emberré vált közöttünk. Ő volt az, 
aki egyedülálló szerénységével, segítő-
készségével és kitartásával kitűnt közü-
lünk. Harmincnyolc éves volt. Mindig 

mosolygós, hihetetlenül pozitív 
családanya, akitől soha egy rossz 
szót nem hallottunk. Szeretettel 
beszélt a családjáról, párjáról, 
büszke volt a kisfiára, soha nem 
keveredett konfliktusba senkivel. 
Tavaly kezdte el a személyi edzé-
seket, sok-sok kilométert futott, 
ámulva néztük a céltudatosságát. 
Volt mit tanulnunk tőle. Az élet 
pedig közbeszólt. A hirtelen jött 
tragédia szívünkből szakított 
ki egy darabot. Vele együtt volt 
célunk, készültünk az idei évre, 
terveztük a jövőt. Január 9-től 
pedig csak az emlékezés maradt. 
Azok a közös pillanatok, amiket 
vele együtt éltünk át, azokra a 
fülünkbe csengő gondolatok-

ra, amit egymással megoszthattunk. 
Legyen Neked könnyű a föld, Anita, 
szeretettel emlékezünk Rád, s kit nem 
felednek, örökké él… 

Jászberényi NKe játékosai

In memoriam Karádi Anita

A Jászberényi Fejér Mária Díszítőmű-
vészeti Szakkör több évtizede ápolja 
és őrzi a népi hímzéshagyományt. Vas-
né Sass Katalin a szakkör vezetésétől 
kezdve igyekszik népszerűsíteni mun-
kájukat, amit a Magyar Művelődési 
Intézet kuratóriuma januárban örökös 
Népi Iparművész címmel díjazott. 

szabó

Vasné Sass Katalin közel négy évtizede 
foglalkozik hímzéssel, mely mára hobbi-
ból hivatássá, sőt a szívügyévé vált. Kezdet-
ben a Hűtőgépgyári szakkör egyesületét 
erősítette, majd 1982-ben elvégezte a népi 
díszítőművészeti szakkörvezetői tanfolya-
mot a Jászberényi Tanítóképző Főiskola 
szervezésében. Ezt követően a Jászberényi 
Fejér Mária Díszítőművészeti Szakkör 
vezetője lett. Mai napig örömmel gondol 
vissza felkészítőjére Fejér Mária tanárnőre, 
akinek nevét büszkén viseli a szakkör. 

Vasné Sass Katalin nemcsak az or-
szágban, hanem a határon túl is népsze-
rűsíti tevékenységüket, számos kiállításra 
többek között Japánba, Kínába, Olaszor-
szágba és Angliába is eljutott a jász hím-
zés. Szűnni nem akaró lelkesedését 2001-

ben a Magyar Művelődési Intézet Népi 
Iparművész címmel díjazta. Ezt követően 
háromszor öt éven át zsűrizésre vitte szak-
körének legékesebb munkáit, így idén 
januárra a megyében egyedüliként meg-
védte Népi Iparművész címét. – Nagyon 
jó érzés, hiszen ebben az életem benne 
van. Az érdem mindig közös, ezt a kitün-
tetést nemcsak én kaptam.  A szakkörrel 
összedolgozunk, én kitalálom a mintát a 
hímző asszonyok pedig öltéseikkel segíte-
nek megvalósítani. – részletezte Katalin, 
majd azt is elárulta, hogy szigorú követel-
ményeknek kell megfelelni a zsűrizésen. 
Fontos szempont a precíz kivarrás, az 
anyag széle, egyszóval a minőségi munka. 

Az évek alatt felhalmozott tudást 
igyekszik átadni minden érdeklődőnek, 
így városunkban havonta szakkört, az 
ország különböző területein pedig évente 
négy hetes alkotótábort szervez. Ezen-
felül jó kapcsolatot ápol vidéki szakkö-
rökkel, ahova előadónak is rendszeresen 
meghívják.  – Célom és feladatom, hogy 
saját tájegységünk művészetét megismer-
jük és más területek hímzéskultúráját 
eredetiségben felkutassuk, megőrizzük és 
átadjuk az utókor számára.  – mondta a 
szakkör vezetője.

Mindig közös az érdem

CSOpOrt

A pArtNer SZIGetI KFt.
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

életre hangol a muzsika

Az újév első kulturális állomásán janu-
ár 6-án az operettek világába utaztunk 
el a Lehel Film- Színházban. A Pesti 
Magyar operett Színpad előadásában 
felcsendülő slágerek Párizs, Budapest 
varázslatos utcáira repítettek, utunkat 
pedig Mádi Piroska, Buch Tibor, Köllő 
Babett és Kovács Szilárd operett és 
musical énekesek, valamint a társulat 
tánckara kísérte.

munkatársunktól

Buch Tibor színművész számos ope-
rett darabbal nem ismeretlen a jászberé-
nyi közönség számára. Közvetlenségével 
percek alatt a nagyérdemű szívébe fér-
kőzte magát, majd az operett műfaját 
kimaxolva humorral olykor pedig érzel-
mekkel átszőtt előadást vitt színre. 

A közönség egy emberként énekelte 
Bródy János sorait a „ha én rózsa volnék” 
kezdetű népdalt. Úgyszintén felhőtlen 
volt a jókedv, mikor a társulat a Kisgrofó 
által ismertebbé vált népdalt „a nézést 
meg a járását” énekeltette el a nézőkkel.

Köllő Babettnek sikerült beragyognia 
a színpadot. Úgyszintén Mádi Piroská-
nak, aki valóságos díva volt a teátrum 
színpadán. Kovács Szilárd hangi adottsá-
gával kápráztatta el a közönséget.

Újévi operett

Időpont: február 10. szombat
Helyszín: Déryné Rendezvényház érkezés: 18.30-19.00 Belépő: 7.000 Ft

Meglepetés sztárvendég!
A báli részvétellel a Maci Alapítványt támogatja! 

A teljes bevételt a gyerekek udvari játékának körülményeinek fejlesztésére fordítjuk.
Az est fővédnöke pócs János országgyűlési	képviselő.

Köszöntések	és	a	meglepetésműsort	követően	lesz	bál,	zene,	tánc,	tombola,	
beszélgetések, öröm és örömkönnyek kifulladásig!

Welcome drink, háromfogásos vacsora, éjféli falatok.
Jelentkezési határidő: január 31.

Jegyigény: macialapitvany@gmail.com címre írva (résztvevői létszám feltüntetésével).
Banki átutalás: Maci Alapítvány, Bsz.: 10200586-45112485-00000000, Cg.: P.K. 

61.403/1993., Ász.: 18821309-1-16.
Személyesen: Maci Óvoda, Jb., Gorjanc Ignác sétány 1., H-P: 9-16 óráig.

A tombola megvásárlásával is a Maci Alapítvány tevékenységét támogatja!
tombolafelajánlás: macialapitvany@gmail.com

A Maci Alapítvány meghívja Önt a

25. éves
Alapítványi báljára!
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Ócsai sem tesz mást, mint másfél 
órán keresztül helyváltoztatás nélkül, 
székén ülve, néha fel-felállva a színészi 
eszköztárat kerülve pusztán csak engedi, 
hogy Görgey önéletírásában rögzített 
szavai elhagyják a torkát. Szép, tiszta 
beszéde nélkülözi a dallamokkal kísért 
érzelmi hatásokat, és a logikai összefüg-
gések megértése érdekében kizárólag a 
szöveg hangsúlyaival törődik. Megszóla-
lása így hasonlatos azokhoz a jósokhoz 
vagy sámánokhoz, akik ihletett meg-
szólalásaikban közvetlenül az istenek 
szavait ejtik ki. Ócsai Antal különösen 
a próbán volt ilyen intenzíven ihletett 
állapotban. Tekintete pedig professzio-
nális színészeket megszégyenítő módon 
folyamatosan élő. Szeme – ami a színé-
szi munka legfontosabb eleme – az első 
pillanattól kezdve az utolsóig folyamato-
san látszik. Folyamatosan közönsége felé 
tekint, de mi, akik a közönség soraiban 
ülünk, láthatjuk, hogy ő nem közön-
ségét látja, hanem valami mást, valami 
sokkal messzebb levőt. Tapasztalhatjuk, 
hogy kiejtett szavai és tekintete nem 
megidézi Görgeyt, hanem kifejezetten ő 
maga van jelen velünk.

Fontos előadásnak pedig azért neve-
zem, mert abba az utóbbi években egyre 
erőteljesebben érvényesülő sorba illesz-
kedik, amely a magyar történelmet és 
értékrendet a magyar igazság szerint ítéli 
meg. Görgey az 1848-49-es szabadság-
harc egyik legtehetségesebb hadvezére 
volt, akit a világosi fegyverletétel után 
a bűnbak szerepére kárhoztattak. Élete 
nagy részét azon igaztalan váddal kellett 
leélje, hogy elárulta a magyar szabadság 
ügyét, de ennél is fájdalmasabb lehetett 
számára, hogy a nemtelen támadásokat 

gyakran éppen 1848 hőseitől szenvedte 
el. Lelki sebei sokkal inkább fájtak, mint 
az ellenségtől kapott súlyos seb. Hiába 
verte vissza néhány hónapos hadjárat 
után az osztrák seregeket odáig, ahová 
valók, vagyis a Lajta folyón túlra, még 
magyar történelemkönyveinkben is ide-
gen érdekek szerinti rágalmak alapján 
került értékelésre. Önéletírásából pedig 
egyértelműen látszik többek között az 
is, hogy másként cselekedett volna, ha 
utolsó találkozásuk során Kossuth a va-
lódi hadi helyzetről tájékoztatta volna. 
Ekkor pedig a világosi fegyverletétel és 
ennek következtében az október 6-i vé-
rengzés is elkerülhető lehetett volna. A 
kényszerhelyzetben azonban már nem 
maradt más választása, csak annyi, hogy 
ne az osztrákoknak adja meg magát, 
hanem azoknak az orosz csapatoknak, 
amelyek szerinte azért avatkoztak be a 
harcokba akkor, amikor az osztrákok 
már végképp vesztésre álltak, mert az 
osztrákok hamis információkkal látták 
el a cárt. Hősi halálra, kivégzésre számí-

tott, ám amnesztiát kapott. Az igaztalan 
vádak közepette is hazafias kötelességé-
nek érezte életben maradni, hiszen az 
igazság csak ebben az esetben derülhet 
ki. Mi magyarok hősi halottakból nagy-
hatalom lettünk, ám a mi hősi felada-
tunk nem a halál, hanem éppenséggel 
a győzelem, amihez természetszerűleg 
életben kell maradni. Görgey 98 évesen 
bekövetkezett halálakor, 4 évvel Trianon 
előtt még nem tudhatta, hogy idegen 
hatalmak hamarosan nyolc részre szakít-
ják azt az országot, amelyért 31 évesen 
súlyos fejsérülést szenvedve saját testét és 
lelkét adta. Január 30-án lenne 200 éves.

Magam pedig művészeti vezetőként 
büszke vagyok arra, hogy ez az előadás 
színházunkban megfoganhatott. Ez az 
esemény számomra azt jelzi, hogy 30 
éves viszontagságos jászberényi tényke-
désem után a fokozatosan nagykorúvá 
érett közönség szeme láttára lehetősé-
gem van végre elkezdeni beteljesíteni Is-
tentől elrendelt és az Ő színe előtt vállalt 
legjelentősebb életfeladataim egyikét.

Ajánló

Programajánló
● Függőleges pillanat
Január 18-án, csütörtökön 18.30 
órakor a Pataky Klári Társulat mu-
tatja be kortárs táncelőadását a Főnix 
Fészek Műhelyházban. 
● IV. esküvők és utazások éjszakája
Január 19-én, pénteken 17-21 órá-
ig negyedik alkalommal rendezik az 
Esküvők és Utazások Éjszakáját az 
Aranysas Rendezvényházban.
● Klubkoncert
Január 19-én, pénteken 21 órától 
Kollár-Klemencz László, a Kistehén 
Tánczenekar frontembere koncertezik 
a Lehel Film-Színház emeletén.
● A várkastély titka
Január 21-én, vasárnap 11 órakor 
a Maszk bábszínház viszi színre ismét 
A várkastély titka című bábelőadást a 
Lehel Film-Színház.
● Békakirály
Január 22-én, hétfőn 11 és 13 órakor 
a Békakirály története elevenedik meg 
a Főnix Fészek Műhelyház színpadán a 
Kabóca Bábszínház előadásában.
● Magyar Kultúra Napja
Január 22-én, hétfőn 16.30 órakor 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
Szalkári Rózsa festőművész posztu-
musz kiállítását Hortiné dr. Bathó 
Edit nyitja meg a városi könyvtár tető-
téri galériáján. Közreműködik: Erdei 
Gábor szerkesztő-riporter. A kiállítás 
március 25-ig díjtalanul látogatha-
tó a könyvtár nyitvatartási idejében. 
Az ünnep folytatásaként 18 órakor 
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar ad 
ünnepi koncertet a Déryné Rendez-
vényházban.
● Varga erik Riki kiállítása
Január 23-án, kedden 17 órakor 
nyílik Varga Erik Riki szolnoki festő-
művész kiállítása Köszönöm, Öreg! 
címmel a Szikra Galériában. A kiál-
lítást Magyar Attila műgyűjtő nyitja 
meg, amely február 13-ig a képtár 
nyitvatartási idejében megtekinthető.
● Verses hahota jóga
Január 23-án, kedden 17 órakor 
Aranyosi Ervin költő és spirituális gon-
dolkodó tart nevetőizmokat megmoz-
gató előadást a városi könyvtárban. 
● Ökumenikus imaórák
Január 24-én, szerdán 18 órakor 
a Szent István Házban, január 25-

én, csütörtökön 18 órakor pedig a 
Református templomban szerveznek 
imaórát az országos Ökumenikus 
imahét alkalmából.
● Jövőre veled ugyanitt
Január 24-én, szerdán 18.30 órakor 
a székesfehérvári Vörösmarty Színház 
művészei mutatják be a népszerű Jövő-
re veled ugyanitt című romantikus víg-
játékot a Főnix Fészek Műhelyházban.
● Fókuszban az egészség
Január 25-én, csütörtökön 18 óra-
kor dr. Molnár György holisztikus 
orvos, GNM konzulens tart előadást a 
félelem nélküli egészségvédelemről és 
gyógyulásról a Déryné Rendezvény-
házban.
● álom hava
Január 25-én, csütörtökön 18.30 
órakor vetítik az Atilla nagy királyról 
szóló Álom hava című filmet, ahol 
Bicskei Zoltán rendező lesz az est ven-
dége a Főnix Fészek Műhelyházban. 
● Műhelytitkaink
Január 27-én, szombaton 15 órakor 
a Műhelytitkaink sorozat 14. részének 
témája az olajpasztell technikája lesz, 
melynek részeként Telek Béla mű-
vésztanár alkotásaiból nyílik kiállítás 
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéri-
ában.
● Közönségtalálkozó
Január 27-én, szombaton 18 óra-
kor Szász János rendező lesz a kö-
zönségtalálkozó vendége a hentesről, 
az örömlányról és a félszeműről szóló 
legújabb filmje kapcsán a Lehel Film-
Színházban.
● A gondnok
Január 31-én, szerdán 18.30 óra-
kor Mucsi Zoltán, Katona László és 
Scherer Péter mutatják be A gondnok 
című drámát a Főnix Fészek Műhely-
házban.
● esküvőkiállítás
Február 3-án, szombaton 9 órától 
16 óráig esküvőkiállítást szerveznek a 
Sólyom Hotelben.
● Salamon király szorong
Február 4-én, vasárnap 19 órakor 
Romain Gary (Émile Ajar): Salamon 
király szorong című darabját mutatják 
be a Lehel Film-Színházban. Színé-
szek: Hernádi Judit, Jordán Tamás, 
Mohai Tamás és Sipos Vera.

FőNIx FéSZEK MűHELyHÁZ
Jászberény, Fürdő u. 4.  ●  www.malomszinhaz.hu

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.
Belépőjegy ára: 1500 Ft, diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft. Jegyárusítás napközben, a Börtönudvarban, 

a Kontidetti Kft. irodájában. Telefon: 06-57/400-556. A helyszínen előadások előtt fél órával.

A gondnok
Mucsi Zoltán, Katona László, 

Scherer Péter
január 31., szerda, 18.30 óra          

Van egy alak, egy pofa, és egy pasas. 

Autótolvajok
Zentai Magyar Kamaraszínház

február 8., 
csütörtök, 
18.30 óra

Németh Ákos 
vígjátékának 

szereplői termé-
szetesen valódiak, 

így a képzelet 
szülötteivel való 
bármely azonos-

ságuk véletlen 
egybeesés.

Jövőre veled ugyanitt
romantikus vígjáték két részben

Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
január 24., szerda, 18.30 óra

„Huszonnégy éve egyetlen percre sem sze-
rettem ki belőled. Hát nem fantasztikus?”

Álom hava
magyar-szerb film

január 26., péntek, 18.30 óra
Első ízben magyar filmen

Atilla nagy király.
Vendégünk a rendező, Bicskei Zoltán.

 folytatás az 1. oldalról

Helyére tett emberi nagyság

Rudnay Gyula festőművész születé-
sének 140. évfordulója volt január 
9-én. ezen az estén a Szikra Galéria, 
A hónap műtárgya sorozatában – al-
kalomhoz illően – az alkotó, Anya 
gyermekével című festményét válasz-
totta ki bemutatásra.

Demeter Gábor 

A szokásos komolyzenei felvezető-
ben a művészetre való ráhangolódás-
ban, a vonós hangszereké volt a fősze-
rep ezen az estén. Rudnay Gyula, ha 
nem festett, szívesen hegedült, - hogy 
ezzel is méltóak legyenek emlékéhez – 
a Palotásy János Zeneiskola növendékei 
ilyen zeneműveket szólaltattak meg.

Rudnay Gyula életéről, a kiállított 
képről, az őt személyesen ismerő uno-
ka, dr. Rudnay Gyula mesélt, kinek 
megadatott, hogy láthatta alkotni a 
festőművészt. 

Rudnay hétgyermekes családban 
élt, apja kocsmáros volt, aki pártfo-
golta a hozzá betérő művészeket, akik 
sokszor nem tudtak neki fizetni, ebben 
aztán tönkre is ment. Szerette volna, ha 
fia is zenész vagy színész lesz, de anyja 
inkább papnak szánta. Már gyermek-
ként ügyesen rajzolgatott krétával, lát-
szott, hogy ehhez van tehetsége. Apja 
halála után a fővárosban a cégérfestő 
mesterséget sajátította el, hogy kenyér-
kereső szakmája legyen, de rövidesen 
Münchenbe utazott. Hollósy Simon 
iskolájában képezte tudását és részt vett 
a nagybányai művésztelep alapításá-
ban is, bár nevét ilyen összefüggésben 
nem emlegetik. Tanult Rómában és 
Párizsban, de nem volt olyan mester, 
aki igazán hatott volna művészetére. 
Kereste stílusát, hogy megtalálja önma-
gát. Az életében szédületes gyorsasággal 
egymást követő izmusok sosem zavar-

ták meg művészi célkitűzésében. Dr. 
Rudnay elmondása szerint az 1900-as 
évek elején volt egy depresszív, fekete 
korszaka, mikor sötét színekkel rajzolt, 
– grafittal és szénnel, – sötét alakokat, 
sötét háttérrel. Ezeket a műveit később 
megsemmisítette, alig maradt meg 
ilyen alkotása. Akkori szerelme – An-
nuska – tragikus elvesztése okozta lel-
ki válságát, ami befolyásolta egy időre 
művészetét is. 

Rudnay Gyula festőművész egyszer 
azt mondta: „ha képet néz az ember, a 
lelket kell látni, a képnek a lelkét, mit 
akar a kép az én lelkemnek mutatni, 
mit akar belőlem kihozni”. 

A január hónap műtárgyának vá-
lasztott festmény, az Anya gyermekévek, 
már tökéletes jellemzője az igazi Rudnay 
stílusnak. Ha három részre felosszuk a 
vásznat, egy része a földanya, kétharmad 
az ég mindenkor, ha képein tájat ábrá-
zolt bármilyen figurával, ez a beosztás ott 
megjelent. A festményen ábrázolt pilla-
natot meg kellett ragadnia, – általában 
egy nap alatt befejezte festményeit, – ezt 
valószínűsíthetően be kellet fejeznie né-

hány óra alatt. Csodálatosan megalkotott 
sajátos műről van szó, ami nemcsak tech-
nikájában egyedi, de az 1920-as években 
kifinomult festői vonalakkal megalkotott 
művekre hasonlít. A kép háttere nem ér-
dekes, bárhol lehet az Alföldön, ahol a tót 
menyecske élhetett.

Rudnay a költőlelkű festő

A 1925-ös milánói tárlatot köve-
tően Rudnay Gyula művészetére itt-
hon és a nemzetközi téren is felfigyel-
tek. Elismerték, meghívták tanárnak 
a Képzőművészeti Főiskolára, ahol 24 
éven át tanított, közel kétezer tanítvá-
nya lehetett. Egy ideig rektora is volt 
az intézménynek. Munkásságát 14, el-
sősorban nyári művésztelep alapítása 
is jelzi. Közülük a hódmezővásárhelyi, 
– ami első volt az országban – és az 
idős korában alapított bajai még ma 
is működik. 

Időszakának legnagyobb festője-
ként tartották számon, hatalmas meg-
becsülésnek örvendett. Rudnayról 
megjelent korabeli sajtócikkekből ra-
gadott ki szemelvényeket Metykó Béla, 
ezek tükrében mutatva be a festőmű-
vész nagyságát és elismertségét. El-

hangzott róla, hogy nagyon ritkán 
adott interjút és meggondolta azt is, 
hogy mikor. Nem szívesen szólalt meg 
a nyilvánosság számára, szerinte mű-
vész helyett a művészete beszéljen. 
„Úgy vagyok a festéssel, mint a költők 
a versírással, ha valami belső kényszer 
nem hajt, nem tudok festeni, én költő 
vagyok, aki az érzéseit színekkel fejezi 
ki” – nyilatkozta magáról egy alkalom-
mal. A két világháború közötti és az azt 
követő időszak legmagasabb kitünteté-
seivel ismerték el munkásságát, Cor-
vin-koszorú és Magyar Corvin-lánc 
birtokosa, Kossuth-díjas valamint Ma-
gyarország kiváló művésze címet ado-
mányozták neki. 

Napjainkban nincs elismerve úgy 
Rudnay Gyula művészeti nagysága, 
mint amit megérdemelhetne.
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egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
január 18. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

január 19. péntek
zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

január 20. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 21. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír) 
Jb., Tesco, 
Tel.: 506-930

január 22. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

január 23. kedd
PatikaPlus (volt Elixír) 
Jb., Tesco, 
Tel.: 506-930

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

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

január 26. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

január 27. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

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

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
január 20. 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: 06-57/411-933; 
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 hiba-
bejelentő 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: 06-57/503-290, 06-70/457-2293; 
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: +36-
80/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: 
+36-40/180-124 ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8-16 óra kö-
zött, szerda: 8-20 óra között, péntek: 8-14 óra között.; REGIO-KOM Kft. 
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-57/540-131, 
06-57/540-132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 
06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 
06-57/411-933, 06-57/411-643.

Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com

Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály

Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com

A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató

Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Jászberény város közéleti hetilapja

Csütörtökön a kezdeti napsü-
tést felhősödés követi. Csapadékra 
nem kell számítani, viszont a dél-
nyugati szél péntektől megélén-
külhet. Hétvégére ismét esősebbre 
fordul az idő, a hőmérséklet 3.6 
fok körül alakul. Jövőhét elején 
felszakadozik a felhőzet, azonban 
szeles idő várható.

Január 18-a Piroska napja. A 
mondás szerint „Piroska napján, ha 
fagy, negyven napig el nem hagy.”

Jégvirágos január

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.


Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

● méhviasz gyertya 06-30/483-07-90
/Csomor Családi

Méhészet
A hét minden napján 
a Sólyom u.  13-ban is 
várjuk vásárlóinkat! Birkózás. A Száraz Tibor vezette 

Jászberényi Birkózó Club gyermek kor-
osztálya január 13-án, az Érden rendezett 
Nemzetközi Meghívásos Versenyen vett 
részt. Eredmények: Tugyi Zétény a 32 
kg-os, míg Gajdos-Kovács Koppány a 35 
kg-os súlycsoportban lett aranyérmes.

Jégkorong. A hétvégén két jégko-
rongmérkőzést is láthattak a jeges spor-
tok kedvelői a berényi fedett jégpályán. 
Az Amatőr Hoki Liga I. osztályában a 
Warriors Jászberény szoros mérkőzésen 
6-5 arányban bizonyult jobbnak a Geril-
lák Amatőr együttesénél. Az Amatőr Hoki 
Liga II. osztályában a Jászberényi CHC 
együttese viszont vereséget szenvedett. Ők 
az esélyesebb Magyar Kanadai Hokiklub 
B csapatától kaptak ki 4-2 arányban.

Rövid hírek

Szombat este a JP Auto-Jászberényi 
KSe győztes bajnoki mérkőzést vívott 
a Kaposvári KK együttesével . 

á. t.

 Rakics találatával indult a pontszer-
zés, de gyorsan érkezett a vendégek vá-
lasza is, és egy jó darabig fej-fej mellett 
haladt a két alakulat. A negyed vége felé 
a kaposváriak lemaradtak és a hazai gárda 
10 pontos (30-20) előnnyel zárta az első 
etapot. A szorgoskodást a második ne-
gyedben is folytatták, Nelson trojkája pe-
dig „15 közte” előnyt jelentett a berényi 
drukkerok nagy örömére, sőt, pár perc 
múlva még erre is rátettek egy négyest a 
mieink. A vendégek mestere egy időké-
réssel szakította meg a berényi offenzívát, 
ami sikeresnek tűnt, mert egészen 47-
40-ig zárkóztak. Szerencsére - az ezúttal 
nagyon jól játszó - Lucsics gondoskodott 
róla, hogy kilencpontos előnyünk birto-
kában teljen a nagyszünet. 

A második félidő elején mindkét 
csapat inkább a védekezésre helyezte a 
hangsúlyt, így kicsit nehezen indult a 
pontgyűjtés. A mieink jó másfél perc, a 
vendégek pedig közel négy perc eltelté-
vel találtak a gyűrűbe. Ettől persze nem 
lett unalmasabb a játék, sőt inkább iz-

galmasabb. Volt itt minden, hullottak a 
triplák, gyűltek a büntető pontok. Rakics 
és Spica 4-4-nél járt, az örökmozgó „kis 
amerikaink” Nelson hármasa, 14 pontos 
hazai előnyt jelentett a záróetap kezdeté-
re. Mindezt figyelembevéve, semmi nem 
dőlt el, inkább fokozódott az izgalom. A 
játékvezetők borzolták a két szurkolótá-
bor és persze a játékosok idegeit is. Rakics 
kipontozódott, többször videó visszaját-
szást kértek a bírók, hogy jól döntöttek-e. 
Szerencsére ezen az estén Nikola Lazics 
„fiai” minden közjátékot jól kezeltek, 
amiért a meccs végén jutalom is dukált, 
azaz vastaps fogadta 13 pontos győzel-
müket. 

JP Auto-Jászberényi KSe – Kapos-
vári KK 89-76 

JKSe: Nelson 17/12, Rakics 14/6, 
Wallace 13/9, Lucsics 14, Sejfic 18. Csere: 
Cseh Gy. 8, Kerpel-Fronius B. 5/3, Bazsó -, 
Molnár M. -. 

Nem túlzás azt állítani, hogy a jól 
játszó Jászberény megérdemelten győzte 
le a szintén jól kosárlabdázó Kaposvárt. 
Szombaton a Falco vendége lesz a berényi 
gárda, ahol egyértelműen a házigazdák az 
esélyesek, viszont az új időpont szerint: 
január 26-án, pénteken 19 órai kezdet-
tel. Ilyen játékkal az újonc Debrecen is 
legyőzhető Jászberényben.

Meg van a negyedik győzelem

elkezdődött a küzdelemsorozat a női 
röplabdabajnokság elitosztályában, 
azaz az extraligában, ahol a legjobb 
hat csapat között szerepelhet városunk 
együttese is. A lányok nagyszerűen 
kezdték a rájátszást a fővárosban. 

ács

A jászberényi női röplabdacsapat a 
Vasas Óbuda együttesének otthonában 
vívta első Extraligás mérkőzését. Deme 
Gábor együttese egy 8-0-s rohammal 
ijesztett rá a fővárosiakra. Az ellenfél idő-
kérései ugyan fékezték a berényi offenzí-
vát, de a 25-18-as szettgyőzelmet nem. Az 
első játszma elvesztése bizonyára „felpap-
rikázta” a fővárosiakat és most ők kezdtek 
nagyobb lendülettel. 12-6 után azonban 
lankadtak a piros-kékek és 20-20-nál és 
22-22-nél is újra együtt volt a két gár-
da, majd 29-27-el egyenlített a Vasas. Ez 
nem vette kedvét lányainknak, sőt, most 
ők kezdtek jobban és máris 11-5 állt az 
eredményjelzőn. A vezetés tudatában sem 

engedtek ki, sőt, remekül védekeztek és 
a támadásaik is rendre célba találtak. Így 
a rangadóra ellátogató berényi szurkolók 
nagy örömére, ezt a szettet is behúzták 
25-18-ra. „Evés közben jön meg az ét-
vágy” - egy magyar mondás szerint. Úgy 
tűnik a berényi csapat játékosai ezt a röp-
labdarangadóra is érvényesítették. Nem 
elégedtek meg a 2-1-es vezetéssel és ott 
folytatták, ahol a 3. szettet abbahagyták. 
Minden játékos óriási lelkesedéssel vetet-
te magát a küzdelembe, aminek a végső 
eredménye a falitáblán volt olvasható, 
azaz 25-15-ide. Vasas Óbuda - Jászbe-
rény Volleyball Team 1-3 

JVT: Yana Shevchuk 12, Miklai Zsa-
nett 21, Borsos Lili 7, Alina Adamenya 5, 
Pintér Andrea 16, Bleicher Nóra 8. Libe-
ró: Lékó Lilla. Csere: Bertók Bettina.

Ez a nagyszerű győzelem további 
önbizalmat adhat a berényi hölgyeknek 
és ha hétközben a bajnok Békéscsabánál 
nem is, de január 19-én, pénteken este 
19 órai kezdettel az UTE ellen ez a siker 
megismételhető.

Jól kezdtek röplabdásaink 
A JSe Kondor ITF Taekwon-Do Szak-
osztálya 2017-ben sikeresen folytatta 
az előző évben megkezdett munkát, 
amit hűen tükröz a közel száz megszer-
zett érmük gyűjteménye.

ács Tibor

A Soós László által vezetett szakosz-
tály összességében húsz sportemberből 
áll, amelyből 13 karatéka jár rendsze-
resen versenyekre. Ők 2017-ben össze-
sen 93 (31 arany, 24 ezüst és 38 bronz) 
érmet szereztek a hazai és nemzetközi 
taekwon-do, valamint kick-box verse-
nyeken. Az év során hat nemzetközi 
taekwon-do versenyen vettek részt, vala-
mint az általuk rendezett jászberényi IX. 
Lehel Vezér Kupán, ami a III. Eperjesi 
Nándor Emlékversenyen is volt egyben. 
Utóbbi ismét nagy sikerrel zárult, amit 
igazoltak a szervezőbizottság tagjaihoz 
érkező pozitív visszajelzések. Mint ismert 
négy versenyszámban (formagyakorlat, 
küzdelem, erő- és speciáltechnikai törés) 
versengett a Jászberénybe érkező majd 
kétszáz sportoló. 

– A szakosztályunk öt tagja – a cse-
peli Halker Király Team színeiben –, 
kick-box versenyen is megmérettette 
magát. A tavaszi versenyszezon legna-
gyobb eseményének számító budapesti 
kick-box Világkupán Száraz Gergő két 
szabályrendszerben is dobogóra állhatott. 
A 2700 versenyzőt felvonultató több na-
pos sporteseményen, light contact-ban 
2., míg kick light szabályrendszerben 3. 
helyet szerzett. 

Tavasszal a Békéscsabán rendezett 
diákbajnokságon, és az esztergomi után-
pótlás Magyar Bajnokságon szerepeltek 
a szakosztály tagjai. Taekwon-doban 
kiemelt versenynek számított tavasszal 
a két napos romániai dél-kelet európai 
bajnokság, valamint ősszel – a szintén 
két napos – csehországi Moravia Open. 
A közel háromszáz sportolót felvonultató 
tornákon több versenyzőjük is saját ka-
tegóriája legjobbja lett. A nyári, valamint 
a téli övvizsgákon nyolc tanítvány tett 
sikeres övvizsgát magasabb övfokozatra. 
Ezekre, valamint az őszi versenyszezon-
ra való felkészülést segítette a klub által 
rendezett nyári edzőtábor. A magasabb 
övfokozatú tanítványok az országos 
edzőtáborban is részt vettek a nyár fo-
lyamán. A versenyeken túl, továbbra 
is állandó résztvevői voltak a városban 
rendezett eseményeknek is. Látványos 
bemutatójukkal színesítették a Majálist, 
a Sportágválasztót, valamint az év végén 
az általános iskolások számára rendezett 
Egészségnapot. 

– Szakosztályunk vezetősége ezúton 
is köszöni Jászberény Város Önkormány-
zatának, a lelkes és igen összetartó szülői 
közösségnek, valamint minden támoga-
tónak az év során nyújtott segítséget – 
fejezte be értékelését a szakosztályvezető.

Szép évet zártak 
a taekwon-dosok

Fotó: Gémesi Balázs

Fotó: Gémesi Balázs


