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Advent 
Jászberényben
Advent III. – december 12.
17.00 Gyertyagyújtás (Szenthárom-
ság tér)
Ünnepi köszöntő: Dr. Dobos László, a 
Jászok Egyesülete elnöke
Műsor: Kovácsné Lajos Krisztina nép-
dalénekes és Molnár László 
tárogatóművész
A gyertyagyújtásban közreműködik: 298-
as számú Lehel Vezér Cserkészcsapat

Advent IV. – december 19.
17.00 Gyertyagyújtás (Szenthárom-
ság tér)
Ünnepi köszöntő: Szántó József apát úr
Műsor: Jászsági Hagyományőrző Egylet
A gyertyagyújtásban közreműködik: 298-
as számú Lehel Vezér Cserkészcsapat

Bravó Dani!
A short track Világkupa debreceni, 
harmadik fordulójában a magyar férfi 
váltó a harmadik helyet szerezte meg. A 
váltó tagja volt Tiborcz Dániel, aki ma 
már az MTK sportolója, de Jászberény-
ben ismerkedett meg a short track-kel, 
s berényi színekben nagyon sok szép 
sikert ért el. Daninak olvasóink nevé-
ben is gratulálunk és további sikereket 
kívánunk!

Önkormányzati ülés
Idei utolsó soros testületi ülését de-
cember 15-én szerdán tartja majd a 
Jászberény Városi Önkormányzat kép-
viselő-testülete. A tanácskozás a meg-
szokott időben, 15.00 órakor kezdődik 
a városháza emeleti nagytermében. 

Az adventi időszak felénél járunk
November utolsó vasárnapján gyúj-
tották meg a városi adventi koszorún 
az első, december első vasárnapján a 
második adventi gyertyát. Azaz, az 
adventi időszak felénél járunk. E két 
hétvége igen mozgalmasan telt vá-
rosunkban, hiszen a gyertyagyújtás 
mellett számos rendezvény várta az 
érdeklődőket, s ez így lesz a követke-
ző két gyertyagyújtás időszakában is. 

Advent első vasárnapján, november 
28-án, városunk lakosait, gyermekek-
től az idősebb generációkig, több szó-
rakoztató rendezvény, program is várta, 
amelyek keretezték az esti gyertyagyúj-
tás eseményét.

Kreatív és színházi programok már 
kora délelőtt elkezdődtek. A roomLi-
ban, Ünnepváró vasárnapok keretében 
alkotó foglalkozások részese lehetett 
bárki, akinek kedve támadt linó met-
széssel egyedi képeslapot készíteni, vagy 
vászonszatyrot saját ötletei alapján kifes-
teni. A művészkedés, két művész ember, 
Farkas Edit grafikus és Koncz Gábor 
festőművész közreműködésével zajlott 
és népszerűségét mutatja, hogy a prog-
ram esti zárásáig folyamatosan tényked-
tek alkotni vágyok az asztalok körül. 

A Lehel Film - Színházban, kicsi-
ket és nagyokat, Családi Matiné ren-

dezvény várta színházi előadásra, ahol 
Maugli, a dzsungel fia című zenés tör-
ténet szereplőin jókat derülhettek a né-
zőtéren helyét foglalok.

Időközben eleredt, és szűnni nem 
akaróan esni kezdett az eső. Ez arra 
kényszerítette az eseményeket szervező 
Jászkerület munkatársait, hogy a Szent-
háromság térre tervezet programok az 
időjárás viszontagságaitól védett helyen 
legyenek megrendezve.  Így került, ami 
csak befért, a Déryné Rendezvényház 
falai közé. Az Adventi vásár portékáit 
kínálók a folyosón kaptak helyet, a Jó 

Szívvel Faház adománygyűjtő alkalma, 
mely Szent István Körúti EGYMI-t tá-
mogatta, az emeleti előtérbe költözött. 

A nagyteremben, az ünnepi alka-
lom műsorát, Budai Lóránt polgár-
mester köszöntőjét követően, a Can-
tate Nobis Énekegyüttes karácsonyi 
hangulatot idéző dalai adták.. A ad-
venti koszorún, a katolikus népi vallá-
sosságban minden gyertya szimbolizál 
valamit, az első a hit gyertyája, melyet 
városunk polgármesteri lobbantott 
lángra, áldott adventet kívánva a Jász-
berény lakosságának.

Ünnepi pódium koncert programja 
zárta, az első adventi hétvége kulturális 
eseményeit, ahol a Czutorok  formáció 
zenélt. A családi csapat, Czutor Zoltán, 
Kilián Zsanett és fiuk Simi, kisérő ze-
nész társakkal kiegészülve teremtett 
vidám hangulatot, Beatles, Sinatra szá-
mokkal és sok egyéb mellett Nyers és 
Belmondo etűdökkel.

Advent második vasárnapján, de-
cember 5-én, az időjárás kegyes arcát 
mutatta és a Szentháromság téren fel-
állított adventi forgatagot több száz 
városlakó kereste fel. Sokan a koszorú 
körül várakoztak, míg a vásárban pedig  
jóízűen falatozó, nevető, forralt borozó 
családokkal, baráti társaságokkal lehe-
tett találkozni. 

A Déryné Rendezvényházban már 
délelőtt a VII. Játékos Nap kínálta já-
ték lehetőségek sokasága várta a kisse-
beket és nagyobbakat egyaránt. 

A rommLi – a kreatív pont kényel-
mes mesekuckót rendezett be, ahol 
párnákon heverve hallgathatták az 
élőszavas mesemondást a betérő gyere-
kek.  Aki pedig úgy gondolta, belenéz-
hetett egy görbe tükörbe, mely egy róla 
készült remek karikatúra lehetet, amit 
bárkiről rajzolt a helyiségben, Kovács 
Zsigmond karikatúrista. 

Magyarországnak előre kell 
mennie, nem pedig hátra!
Évösszegző sajtótájékoztatót tartott 
december 3-án, pénteken képviselői 
irodájában, Jászberényben Pócs Já-
nos. Térségünk országgyűlési képvi-
selője arról is szólt, hogyan kezdődik 
az új év az ország számára.

- A Jászság országgyűlési képviselőjeként 
tartozom a választóimnak egy összeg-
zéssel, beszámolóval egy ilyen nehéz év 
után. Mindenekelőtt azzal szeretném 
kezdeni, hogy tisztelet az embereknek, 
a munkavállalóknak, a gazdasági egy-
ségeknek, az önkormányzatoknak, a 
hivatalokban dolgozóknak. Köszönet az 
egészségügyben, az oktatásban, a rend-
védelemben dolgozóknak. Köszönet a 
szalag mellett, a mezőgazdaságban dol-
gozóknak, a diplomásoknak, hogy tudá-

sukat itthon gyarapították – kezdte saj-
tótájékoztatóját Pócs János, aki szerint 
az újév Magyarországon nem úgy kez-
dődik, mint tíz évvel ezelőtt, a baloldali 
kormányok idején. 

- Akkor összeszorult gyomorral vár-
tuk a híreket, amelyek rendre az áreme-
lésről, az adóemelésről, a megszorítá-
sokról szóltak. Ezek pedig sújtották a 
jobboldali és a baloldali embereket is 
– mondta Pócs János, aki szerint két 
kormányzati szemléletről van szó. A 
2010 előtti baloldali kormány a gazda-
sági válságot megszorításokkal, iskolák, 
kórházak bezárásával, a családi kedvez-
mények megvonásával, a kórházi napi-
díj, gyógyszerfelírási díj bevezetésével, a 
13. havi nyugdíj megvonásával kezdte.

Két művészeti esemény – egy 
jubiláló művész

Telek Béla művésztanár, karikaturis-
ta, festő, december végén ünnepli 85. 
születésnapját. E jeles alkalom adta a 
lehetőséget, és a Szikra Galériában 
válogatott alkotásaiból készült egy 
időszaki kiállítás. Továbbá A hónap 
műtárgya képzőművészeti sorozat is 
festményei közül választott a decem-
beri bemutatóra, melynek megnyitó-
ja a hónap első napján volt.

Szikra István, már jó másfél esztendő-
vel ez előtt gondolt e kerek évforduló-
ra, és egy időszaki kiállítás bemutatását 
ajánlotta a tisztes kort megélt, sokak ál-
tal tisztelt sokoldalú művészembernek, 
árulta el mindezt előszavában, a Szikra 
Galéria tulajdonosa. A kulturális tér, 
december hónapban rendezett kép-

zőművészeti eseményeivel is tisztelegni 
kívánt, Telek Béla tanár úr művészeti 
munkássága előtt.

A bevezetőt követően, a Palotásy 
János Zeneiskola kiváló növendékei-
nek hangulatos hangszeres muzsikája 
hangolt a társművészetek befogadásá-
ra, ahol oktatók kísérték tanítványaik 
előadását.

A hónap műtárgya bemutatóján, 
egy ebben az évben festett olajképét, 
Vashíd a Zagyván címmel, maga az al-
kotó, Telek Béla ajánlotta a nagyszámú 
érdeklődő figyelmébe. A művész tanár 
készült az alkalomra, a felajánlott lehe-
tőségre, és igen termékeny, alkotások-
ban bővelkedő időszakot hagyott maga 
mögött. 

a Pótkerék Csárdában a 
Kft. felajánlásával!

részletek a 3. oldalon
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Jászberényi hulladékudvar 
A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. célja, hogy megoldást találjon a lakosságnál 
keletkező speciális hulladékok és azok veszélyes összetevőinek begyűjtésére, il-
letve, hogy megszűnjön az illegális hulladék-elhelyezés. Társaságunk fontosnak 
tartja egy olyan fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, amely 
segíti a lakosság környezettudatos gondolkodását és erősíti annak szemléletét. 
Jelenleg a jászebrényi hulladékudvarban a többi gyűjtési módhoz képest sokkal 
többféle újrahasznosítható, illetve veszélyes hulladékot adhatunk le, és a hulla-
dékok megfelelő elhelyezését szakképzett személyzet segíti. 

A hulladék átadója lehet Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy és Pusztamonostor 
területén élő természetes személy, illetve annak családtagja, aki:
•	 rendelkezik a Közszolgáltatóval megkötött hulladékszállítási szerződéssel, 

fizeti a hulladékszállítási díjat;
•	 nincs fennálló díjtartozása a Közszolgáltatóval szemben, utolsó negyed-

éves befizetést igazoló szelvényt felmutatja;
•	 megfelelő módon igazolja személyazonosságát és lakhelyének címét.

A hulladékudvarban jelenleg leadható hulladéktípusok:

Hulladéktípus Példák, magyarázatok

Műanyag csomagolási hulladék PET palackok, műanyag flakonok, 
nejlon fóliák

Fém csomagolási hulladék konzerves, sörös, üdítős fém dobozok

Papír (vegyes) minden háztartásban előforduló tiszta 
papír

Italos karton (tetrapak) tejes, gyümölcsleves italcsomagoló 
karton dobozok,

Színes csomagolási üveg (palackok) boros- pezsgős, egyéb italos öblösüvegek

Fehér csomagolási üveg (palackok) italos, befőttes, savanyúságos 
öblösüvegek,

Hungarocell (színes, fehér) műszaki cikkek védőcsomagolása,
Elemek, hordozható 
kisakkumulátorok

szárazelemek és mindenféle 
kisakkumulátor cellák,

Gépjárműindító akkumulátorok savas indítóakkumulátorok,

Elektronikai hulladék számítógép, televízió, monitor, 
mobiltelefon stb.,

Elektromos hulladék hűtőszekrény, mosógép, porszívó, 
barkácsgép, kerti gép stb.,

Fénycső, világítótest, izzó minden világítótest,

Fáradt olaj és göngyölege gépkocsi fáradt olaja és annak használt 
flakonja

Étolaj és göngyölege konyhai használt olaj és annak flakonja,
Építési bontási törmelék (sitt) veszélyes hulladékot nem tartalmazó sitt,

Festékhulladék és göngyölege vízbázisú és oldószerebázisú festékek, 
lakkok, ragasztók stb.

Zöldhulladék (kötegelve, zsákban) lakosságnál keletkező zöldhulladék
Gumiabroncs hulladék (gépjármű) csak személyautó, illetve kisteherautó,
Lom (nagydarabos hulladék) veszélyes hulladékot nem tartalmazó lom

A hulladékudvar csak hulladéktípusonként különválogatott,  
nem szennyezett hulladékokat vesz át!

Nyitvatartás: hétfő: szünnap, kedd: 12:00-18:00, szerda: 07:00-12:00, csü-
törtök:  07:00-15:00, péntek: 07:00-15:00, szombat: 08:00-14:00, vasárnap: 
szünnap. Cím: 5100 Jászberény, Szelei út 0337/4 hrsz. (Lengyelpiac után). 
Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud információt kérni: e-mail: 
vvzrt@vvzrt.hu, telefon: 06-57-411-933

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy  
Jászberény Városi Önkormányzat megkezdte a város  

alábbi utcáiban található úthibák helyreállítási munkáit:  

•	 Forgács utca - Tündér utca kereszteződésében,
•	 Fehértói utca ( Méhész utca - Vértes utca közötti szakaszon, valamint a Vas 

utca útkereszteződéstől az Ártér utca irányában),
•	 Vásártér utca (Vásártér u. - Eperfa u. kereszteződésétől a Vásártér u. 18. számig),
•	 Kovács utca (Dinamit tér utca - Kovács utca kereszteződés),
•	 Seregély utca 24 - 28. számig,
•	 Liszt Ferenc utca - Káposztáskert utca kereszteződésében,
•	 Szent Imre herceg út becsatlakozásától a Csók utca kezdetéig, 
•	 Csók utca sarkától a Potyka utca 10. számig,
•	 Síp utca (2-4 számok előtt, valamint a Huszár utcai kereszteződésnél),
•	 Szabadság utca - Tót utca kereszteződésében,
•	 Rózsa utca 23-29. számig.
•	 Bárány utca 21. számtól a Rozmaring utcáig,
•	 Ibolya utca egyes szakaszain,
•	 Csana utca - Csoma utca - Tűzoltó utca eltolt kereszteződésében,
•	 Páfrány utca - Gyepű utca kereszteződésében,
•	 Árendás utca 21. számtól a Réz Kálmán utca kereszteződésig.

A munkák az érintett szakaszok aszfalt burkolatának felmaratásával, majd újra 
aszfaltozással valósulnak meg. Munkák megkezdési ideje: 2021. december 1. 
Tervezett befejezés: 2022. április 15. 2021. december 1-jével a Páfrány utca, 
Gyepű utca és Árendás utcák javítási munkálatai kezdődtek el.

A kivitelezési munkálatok ideiglenes forgalomkorlátozásokkal járnak, így 
kérjük a Tisztelt lakosság megértését és türelmét a kivitelezés ideje alatt!

Jászberény Városi Önkormányzat

Közbiztonsági Egyeztető 
Fórum Jászberényben

A Jászberényi Járás illetékességi területén lévő problémákról, az érintett társ-
szervek közötti együttműködésről, a bűnügyi és közbiztonsági helyzetről 
egyeztettek Jászberényben a járás polgármesterei, az önkormányzatok, okta-
tási intézmények, valamint a társszervek képviselői, a 2021. november 26-án 
megtartott Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumon.  A Polgármesteri Hiva-
tal tanácstermében dr. Rádi Norbert rendőr ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője köszöntötte az esemény résztvevőit és 
nyitotta meg a rendezvényt. A rendőri intézkedések eredményeit és a főbb 
statisztikai adatokat tartalmazó értékelést dr. Nagy Ernő rendőr alezredes 
ismertette előadása során. A konzultáció során az egyeztetés résztvevői hoz-
zászólásaikban  jövőbeni együttműködési elképzeléseiket és javaslataikat is 
vázolták. (Forrás: police.hu)

A Lehel Film–Színházban Családi 
Matiné kínált színházi előadást, Grincs, 
aki elrabolta a karácsonyt címmel, mely 
vicces és szívmelengető történet volt a 
szeretet ünnepének lényegéről és az op-
timizmus megtörhetetlen erejéről. 

A Szentháromság téren felállított 
színpadon Mező István református 
főlelkész mondott ünnepi köszöntőt, 
majd az idén ötven éves Kossuth Nép-
dalkör énekelt, a szépszammal össze-
gyűlt közönségnek. 

Az adventi koszorú második gyer-
tyája arra emlékeztet bennünket, hogy 
az angyal hírül adta Máriának és Jó-
zsefnek, hogy ők fogják felnevelni Is-
ten fiát, Jézust. A reményt szimbolizáló 
lángot Mező István református főlel-
kész lobbantotta fel. A város nagy ad-
venti koszorúján, a 298-as számú Lehel 
Vezér Cserkészcsapat két ifjú tagja köz-
reműködésével fénylett föl a gyertya.

A második adventi vasárnap esemé-
nyeit Ünnepi pódium program zárta, 
ahol a sokak által kedvelt Rákász Ger-
gely orgonista Beteljesült ünnep című 
különleges látvány koncertje szeretettel 
teli muzsikával és gondolatokkal indí-
totta útnak hallgatóit a karácsony felé!

A harmadik adventi vasárnap, de-
cember 12, kulturális programjairól a 
közösségi média oldalain találhatnak 
információkat.

Demeter Gábor

  Folytatás az 1. oldalról  

Advent felénél 
járunk

mailto:vvzrt@vvzrt.hu
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Városházi hírek
A legutóbbi megjelenésünk óta sem teltek eseménytelenül a napok városunkban. 
Budai Lóránt polgármester Facebook oldalán számolt be a kiemelt eseményekről.

A Magyar Turisztikai Ügynökség meghívására november 26-án  délelőtt a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusán jártam, ahol személyesen vet-
tem át a Virágos Magyarország verseny vezetőitől a Régiós Arany Rózsa Díjat. Ez-
úton is köszönöm a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 
dolgozóinak lelkiismeretes munkáját és a Polgármesteri Hivatal szakembereinek 
segítségét. Köszönet továbbá minden jászberényinek, aki segít megóvni városunk 
szépségét. Vigyázzunk közösen értékeinkre!

A napokban megújult Székely Mihály Szabadtéri Színpad, a Riszner sétány, vala-
mint az elkészült Zagyva-híd mellett szükségesnek találtuk a környező zöldfelü-
letek megújítását és a környezet rendezését is, elsősorban talajtakaró növények és 
oszlopos fák ültetésével Az elvégzett munkát a mai napon hivatalosan is átvettük. 
Köszönöm a 20 db fa és a közel 2000 db cserje elültetését a Jászberényi Vagyonke-
zelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. munkatársainak. Szakembereink elmon-
dása szerint, néhány éven belül szemet gyönyörködtető kék takaró fogja borítani a 
Szabadtéri Színpad környezetét. Kérem, vigyázzunk rá közösen!

A közelmúltban két utca teljes körű felújításáról döntöttünk. A 29 millió forintos 
beruházás keretein belül megtörtént a Móra Ferenc és a Korányi Frigyes utcák 
aszfaltozása. A következő napokban az utómunkák zajlanak, a hivatalos átadás-át-
vételi eljárás várhatóan még idén megtörténik

December 7-én délután megtörtént a Margit-szigeten kialakított biztonságos és 
vandálbiztos interaktív játék hivatalos műszaki átadás-átvételi eljárása. A közel 20 
millió forintos beruházás eredményeképp megvalósuló játék különböző nehézségű 
fokozatokból áll, magyarul beszél és ad utasításokat. Mindez nagyon gyorsan elsa-
játítható és remek szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A terepren-
dezés még hátra van, de az eszközök már birtokba vehetők. Használják egészséggel 
és felelősséggel.

- Mi, a jelenlegi sokkal nagyobb 
gazdasági, egészségügyi válságot úgy 
kezeltük, hogy kórházakat fejlesztet-
tünk, az egészségügyi dolgozók bérét 
megemeltük. A szociális ágazatban, a 
kulturális szférában dolgozók bérét ja-
nuártól 20%-kal megemeltük, s meg 
fogjuk emelni a pedagógusok bérét is. 
Mi, ebben a nehéz helyzetben soha 
nem látott családtámogatási rendszert 
dolgoztunk ki. Több ezer milliárdot 
fordítottunk a gazdaság újraindítására 
és 1 000 milliárd forinttal csökkentet-
tük az adókat – mondta a képviselő, 
aki jelezte, szerintük Magyarországnak 
előre kell menni, nem hátra.  Ennek 
jegyében négy fontos területen lépünk 
ismét jelentősen előre, jelentette be 
Pócs János:

- 80 000 forint nyugdíjprémiumot 
kapnak a nyugdíjasok. A teljes 13. havi 
nyugdíjat is biztosítja a kormány feb-
ruárban. 

- Januártól 200 000 forintra nő a 
minimálbér és 260 000 forintra a szak-
munkás minimálbér. Így a minimálbér 
magasabb lesz, mint a 2010-es átlagbér.

- A családi adóvisszatérítés 2 millió 
szülőt érint, s a támogatás teljes ösz-
szege mintegy 600 milliárd forint lesz. 
Köszönhetően annak, hogy a magyar 
gazdaság növekedése ma Európában a 
legdinamikusabb. 

- Január 1-jétől nem kell jövede-
lemadót fizetni a 25 éven aluliaknak. 
Ezzel ők havonta több tízezer forinttal 
visznek majd többet haza. Szeretnénk, 
ha a fiatalok itthon maradnának, szem-
ben a 2010 előtti elgondolással, amikor 
azt üzenték nekik, hogy „El lehet men-
ni Magyarországról.”

Pócs János arról is szólt, hogy jász-
ság polgármesterektől tudja, van olyan 
kistelepülés, ahol a születések száma 
megháromszorozódott, sőt megnégy-
szereződött. Szerinte ez is bizonyítja, 
hogy működik a kormány családtámo-
gatása.

- Eklatáns példa előttünk Jászbe-
rény. A városvezetés azt hangsúlyozta, 
hogy soha nem látott rossz helyzetben 
van a város. Valótlanul hirdették ezt. 
Ők adóemeléssel akarták kezdeni az 
évet, de ezt a kormány nem engedte. 
Mi hiszünk az adócsökkentés politiká-
jában, s az idő bennünket igazolt. Az év 
végére Jászberény adóbevétele az előző 
évhez képest 1 milliárddal nőtt. Ezúton 
is azt szeretném üzenni az elhangzottak 
jegyében a Jászság lakóinak, hogy nem 
hagyhatjuk, hogy a múlt emberei visz-
szatérjenek a hatalomba. Mi hisszük 
ugyanis, hogy Magyarországnak, a 
Jászságnak előre kell menni, nem pedig 
hátra – mondta Pócs János. 

Szántai Tibor

Magyarországnak előre kell 
mennie, nem pedig hátra!

Korszakváltást! 
Az ellenzéki pártok jászsági szer-
vezeteinek vezetői és a Mindenki 
Magyarországa Mozgalom részé-
ről Lukácsi Katalin alelnök, vala-
mint az ellenzéki pártok közös or-
szággyűlési képviselő-jelöltje, dr. 
Kertész Ottó tartott megbeszélést 
november 30-án Jászapátin, a he-
lyi MSZP irodájában. A találkozó 
eredményeként Korszakváltást! 
címmel sajtóközleményt adtak ki, 
melyet az alábbiakban változtatás 
nélkül közlünk.

Korszakváltást!
Mi, a demokratikus ellenzéki 

pártok (DK, Jobbik, LMP, Momen-
tum, PM és az MSZP) valamint a 
Mindenki Magyarországa Mozgalom 
jászsági képviselői mindent megte-
szünk azért, hogy Magyarországon 
több, mint kormányváltás, politikai 
korszakváltás legyen. A demokratikus 
intézményrendszer visszaállítás, az 
egyéni és polgári jogok maradéktalan 
biztosítása mellett, fontosnak tartjuk 
az esélyegyenlőség, a szolidaritás és a 
környezet biztonságát is. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy Márki-Zay Pé-
tert miniszterelnöknek jelölő válasz-
tópolgárok a korrupció, az oligarchák 
érdekhálójának felszámolását, és igaz-
ságosabb Magyarország létrehozását is 
elvárják tőlünk.

Megállapodtunk dr. Kertész Ottó 
országgyűlési képviselőjelölt teljes köt-
rű támogatásáról a 2022. évi választá-
sokra, mert szeretnénk, hogy tisztessé-
ges, szakmailg felkészült ember legyen 
a Jászság országgyűlési képviselője. 
Megállapodtunk abban is, hogy a jász-
sági választókerület minden települé-
sén, és az online térben a demokratikus 
ellenzéki pártok képviselői ismertetni 
fogják a jelölt programját és közre-
működnek támogatóik mozgósításá-
ban, kampányának lebonyolításában. 
Mindezek érdekében megalakítottuk 
a kampányt szervező „Jászságért” 
kampánytanácsot, amelyben az aláíró 
szervezetek egyenlő jogokkal és köteles-
ségekkel rendelkeznek.

Meggyőződésünk és tapasztalata-
ink szerint a Jászságban többségben 
vannak azok, akik változást szeretné-
nek. Abban is biztosak vagyunk, hogy 
a Fidesz szavazói között is sok olyan 
van, akik már nem tudnak azonosulni 
azzal a megosztó, csak a gazdagok és 
híveik szűk csoportját támogató politi-
kával, amit az Orbán-kormány képvi-
sel. Itt az idő, hogy változtassunk sor-
sunkon és ehhez kérjük sa jászságiak, 
valamint az újszásziak, tiszasűlyiek 
támogatását.

Jászapáti, 2021. november 29.

dr. Gedei József (DK)
Túróczi György (Jobbik)

Tóth Áron (LMP)
Kovács Mihály (Momentum) 

Kovács Zoltán (PM)
Balogh Béla és Szekeres Imre (MSZP)

Lukácsi Katalin (MMM)

Megalakult a Jászsági Kossuth Kör
A Márki-Zay Péter ellenzéki minisz-
terelnök-jelölt nevével fémjelzett 
Mindenki Magyarországa Mozga-
lom Kossuth Köröket szervez az 
országban, hogy a kormányváltás-
ban érdekelt pártok és civilek erejét 
egyesítse. A Jászsági Kossuth Kör 
november 28-án, vasárnap Jászbe-
rényben, az egykori Jász Látogató-
házban alakult meg.

Lukácsi Katalin, a Mindenki Magyar-
országa Mozgalom alelnöke vezette azt 
a találkozót, november 28-án, vasárnap 
délelőtt, melynek célja a Jászsági Kos-
suth Kör megalakítása volt. Jászberény-
ből és több jászsági településről mint-
egy két tucat érdeklődő gyűlt össze, 
akik között volt vállalkozó, volt egyko-
ron fideszes országgyűlési képviselő és 
a Dél-Pesti Kossuth Kör két vezetője is 
eljött a találkozóra. Ők azért érkeztek, 
hogy a billegőnek számító JNSZ me-
gyei 2-es választókörzetben dr. Kertész 
Ottó megválasztását segítsék. Ameny-
nyiben a pártok ebben megegyeznek, 
akkor ők aktívan beszállnak a jászsági-
ak kampányába. 

Az ellenzéki pártok képviselő-je-
löltje is ott volt a megbeszélésen, ahol 
az egyenkénti bemutatkozás során 
mindenki elmondta, miért jött és mi-
ért szeretne csatlakozni a Jászsági Kos-
suth Körhöz. Dr. Kertész Ottó arra 
kérte a megjelenteket, hogy ne ellen-
zékről beszéljenek, hanem kormány-
váltó erőről. Ez az üzenet ugyanis 
sokkal jobban átjön az embereknek. 
A beszélgetés során elhangzott, hogy 
nagyon kemény kampányra kell szá-
mítani, s nagyon sokat kell a kor-
mányváltó erőknek azon dolgozni, 
hogy az általuk korruptnak nevezett 
Orbán-rezsimet leváltsák. A megje-
lentek egyetértettek abban, hogy a 
kormányváltó erők, az együtt dolgozó 
pártok és civilek csak közösen tudják 
elérni céljukat. A cél pedig, ahogy azt 
Lukácsi Katalin megfogalmazta, a 
2/3-os győzelem, mert akkor sokkal 
könnyebb feladat lesz a normális Ma-
gyarország visszaállítása. 

A több mint egyórás beszélgetést 
követően megalakult a Jászsági Kos-
suth Kör, melynek vezetőjévé Lénárt 
Gábort választották. 

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2021. december 13.  8:00–14:00

A B-Beton Kft. Karácsonyi 
Jótékonysági ebédet rendez,
melyre tisztelettel és szeretettel várja  

a rászorulókat és az arra járókat!

Időpont:  2021. december 23. 
 (csütörtök) 13 órától.
Helyszín: Pótkerék Csárda  
 Jászberény, Nagykátai út 5.
Menü: egy tál Babgulyás  
 és egy forró tea.

200 adag étel kerül kiosztásra.

Legyen vendégünk  
egy finom ebédre!
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Ajándékozzon szeretteinek karácsonyra 
terMálfürdő BeléPőt, Bérletet 

vAgy szoLgáLtAtást,
amely 2022. december 31-ig  

használható fel!

•	 gyógy-, talp- és 
nyirokmasszás

•	 tangentor
•	 iszapkezelés
•	 gyógytorna

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

•	 mofetta (szén-dioxidos szárazfürdő)

•	 termálvizes medencék
•	 finn- és infra szauna
•	 kamillás gőzkamra
•	 merülőmedence SZÉP-kártya 

elfogadóhely

Pihenés és kikapcsolódás kellemes környezetben.
A fedett fürdő egész évben nyitva tart.

Szolgáltatásaink:

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés 

• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu
Szolnok, Szapáry út 31. 1/1.  tel.: 20/273-81-31

Dr. TóTh ZolTán szülész-nőgyógyász 
adjunktus

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

Porszívógép akció!
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

Termelői méz
● propolisz 
● méhpempő

 06-30/483-07-90

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

3 kg feleTT Ingyenes kIsZállíTás 
JásZberény TerüleTén!

jku.hu

Mézes Mikulás Party az Ifjúsági Házban
November 27-én, szombaton délután 
jótékonysági Mézes Mikulás Partyt 
rendezett Jászberényben, az Ifjúsági 
Házban a Dream Team elnevezésű 
csoport. A belépő a rendezvényre egy-
egy Mikulás csomag volt, melyek a 
Szent Erzsébet Kórház Gyermekosz-
tályára, illetve a Jászberényi Család- és 
Gyermekjóléti Központba kerülnek.

Bár a szervezők alaposan felkészültek, 
ám a nagy érdeklődés miatt délután 
5 órára már elfogyott az összes zsák-

bamacska a Mézes Mikulás Partyn, 
szombaton az Ifjúsági Házban. Persze 
e játék mellett sok más is várta a gye-
rekeket. Színezhettek, mézeskalácsot 
díszíthettek, ajándékot készíthettek, de 
volt arcfestés és csillám tetoválás is. A 
legkisebbeket pedig a gyermekhenter-
gőben, sok-sok plüssjáték várta. Tea, 
kókuszgolyó, aprósütemény, szaloncu-
kor és hagymás zsíroskenyér is a ven-
dégek rendelkezésére állt a támogatók 
jóvoltából. Természetesen a Mikulással 
is találkozhattak a gyerekeket, akihez 

képeslapot is írhattak, melyen kívánsá-
gaikat juttathatták el hozzá.

Nagy volt a sürgés-forgás az aszta-
lok körül és sokan kipróbálták azokat 
a játékokat is, melyeket a Jászberényi 
Társasjátékosok Klubja hozott el a 
rendezvényre. A két órakor kezdődött 
program része volt egy gyermek előadás 
is. A Pajti manó és barátai által előadott 
Télapó zsákja című darab nagy sikert 
aratott a gyerekek soraiban. Az előadás 
végén együtt táncoltak, énekeltek a sze-
replőkkel.

Ami pedig nem mellékes, nagyon 
sok, összesen 120 Mikulás csomagot 
sikerült összegyűjteni a délután során, 
melynek nagyobb részét a családsegítő 
vezetője, Nagy Beatrix át is vett a ren-
dezvény végén a szervezőktől. A többit 
pedig majd a Szent Erzsébet Kórház 
gyermekosztályára juttatják el. 

A szervezők ezúton is köszönetet 
mondanak a Mézes Mikulás Party tá-
mogatóinak: Sós Éva, Sági Ilona, Ré-
pási-Ipacs Judit, Jász Monitoring, Piac 
Market, Jászkerület Nonprofit Kft., 
Pajti manó és baráti amatőr színját-
szók, Kovács Bence, Kiss Petra. 

A Vas fiai az óvodásokért

A Vas Fiai Sportegyesület decem-
ber 4-én, szombaton jótékonysági 
edzést, bemutatót tartott Jászberény-
ben a Szivárvány Óvoda megsegíté-
sére. A Szent István körúti parko-
lóban kicsik és nagyok nagyszerű 
hangulatban töltötték az időt, s több 
mint 160 ezer forintot sikerült össze-
gyűjteni az óvoda számára.

A bemutató első párosa Pál Gergő, az 
egyesület elnöke és kisfia, Nimród volt. 
Remekül dolgoztak együtt, s a jelenlé-
vők nem kis tapsa mellett húzták el a 
kamiont a kijelölt pályán.

- Egyesületünk Jászdózsán alakult 
meg idén nyáron, augusztusban lett 
bejegyezve. Fő tevékenységünk strong-
mankedés, erőemelés, kamionhúzás. 
Ez az első jótékonysági rendezvényünk. 
A vállalkozásom Jászberényben műkö-
dik, s a feleségem a helyi kórház labo-
ratóriumában dolgozik. Gyermekünk a 
Szivárvány Óvodába jár, s így választot-
tuk ezt az intézményt – mondta érdek-
lődésünkre Pál Gergő. 

A délelőtt során az egyesület tag-
jai valamennyien bemutatták, hogyan 
kell kamiont húzni, de a traktorgumi 
forgatásban és a koffercipelésben is 
bizonyították erejüket, ügyességüket. 
Elhangzott az, is hogy a különböző 
versenyeken rendre dobogón végeztek 
az egyesület tagjai. A megjelentek tap-
solhattak Pető Viktornak, Petes-Varga 
Dánielnek, Barta Szilárdnak, Csávás 

Richárdnak és Darázs Sándornak, 
valamint Kincs Virágnak is. Az igazi 
„buli” pedig akkor kezdődött, amikor 
az ovisok is beszálltak a kamion elhú-
zásba. A gyerekek számára óriási él-
ményt jelentett a „nagyokkal” együtt 
kamiont húzni. Nagyszerű hangulat-
ban zajlott a bemutató, amely ráadásul 
nagyon eredményes is volt, hiszen ösz-
szesen több mint 160 ezer forint gyűlt 
össze az óvoda támogatására. Hogy ezt 
az összeget mire fordítják majd, azt 
Beszteri Éva, a Jászberény Város Óvo-
dai Intézmény vezetője mondta el:

– Nagyon örülünk ennek a kezde-
ményezésnek. A bevételéből játékokat 
és foglalkoztató eszközöket vásárolunk 
majd az óvodásoknak. Olyan udvari 
eszközöket, a melyek a gyerekek erő- és 
állóképességének, gyorsaságának fej-
lesztését szolgálják.

A Vas Fiai SE erős emberei pedig 
tovább folytatják majd az edzéseket, 
hiszen nagyon sok verseny vár rájuk. A 
felkészülés, a versenyeken való részvétel 
költségeit maguk állják, s így számukra 
is jól jönne szponzorok segítsége. 

A bemutató megrendezését tá-
mogatta: Pócs János, országgyűlési 
képviselő és családja, Jászberény Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, a Magyar 
Közútkezelő Jászberényi Kirendeltsé-
ge, Barta István és családja, PGYM, 
VARÉP-Szolg Kft., Faragó Richárd és 
Faragó Roland Motor Sport, Pál Gergő 
egyéni vállalkozó, BODAMO. 

IV. Turi István Emlékverseny 
A Lehel Vezér Gimnázium biológia-ké-
mia munkaközössége november 25-én  
immár 4. alkalommal rendezte meg a 
Turi István Emlékversenyt, melyen két 
alapító, dr. Badari Ágnes és dr. Lovász 
Tibor is zsűritagként vett részt. 

A megnyitón dr. Badari Ágnes és 
Antics István igazgató köszöntötte a je-
lenlévőket. A két korcsoportban össze-
sen 21 versenyző írt Turi István tanár 
úr életrajzából elméleti fordulót, majd 
8 perces kiselőadást tartottak „vírusok 
és baktériumok” és „az emberi test 
szabályozása” témakörökben. A zsűri 
a magas színvonalú előadások közül 
mindkét korcsoportban első három 
helyezést, a második korcsoportban 
további két különdíjat is odaítélt. Kö-
szönjük egykori kollégánknak, Csörgő 
Terézia kémia-biológia szakos tanárnő-
nek, hogy a II. korcsoport zsűrizésében 
szerepet vállalt. 

A díjazottak: 
I. korcsoport (7-9. évf.) 1.  Kovács 

Eszter Tamara 9. N, 2. Bari Dzsenifer 
9. B, 3. Kátai Hanna 9. B; 

II. korcsoport (10-12. évf.) 1. Fodor 

Fruzsina 12. B, 2. Simon Zoltán 12. 
B, 3. Tóth Márton 11. N

Különdíjban részesült: 
Bíró Gergely 11. N, Szőnyi Áron 11. N

A SCINTILLA Mérnöki Iroda Kft. közel 800 millió Ft uniós támogatást nyert a GINOP-1.3.3-16 
BESZÁLLÍTÓ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉS BESZÁLLÍTÓI INTEGRÁTO-
ROK TÁMOGATÁSA című pályázati kiíráson, a Széchenyi 2020 keretében. A több mint 1 639 
millió forintos összköltségvetésű fejlesztés keretében korszerű komplex vállalati fejlesztés 
kerül megvalósításra.

A SCINTILLA Mérnöki Iroda Kft-t 1996-ban alapították, és máig magyar, magántulajdonú családi vál-
lalkozás. Kezdetben mérnöki tevékenységgel foglalkozott, míg 1998-ban lépett be a vezeték feldolgo-
zás iparágba. Pár éven belül a teljes árbevétel erre a tevékenységre alapult. A Scintilla Kft. hazai és 
európai telephelyű multinacionális cégek beszállítója.

Elektromechanikus alkatrészek (szerelt vezetékek, csatlakozók, kapcsolók, villamos szerelvények) 
gyártásával foglalkoznak. A kábelkonfekcionálás, elektronikai összeszerelés területén több mint 25 éve 
működik a cég. Munkájukat a mögöttük lévő tapasztalattal, és vevőik igényeinek magas fokú kiszolgá-
lásával végzik. Az elmúlt éveket folyamatos piacépítéssel, műszaki fejlesztéssel, kapacitásnöveléssel 
„töltötték”. Az elért eredményeket felhasználták a termelés bővítésére, új technológiák bevezetésére. 
Kialakítottak egy különálló szerszámüzemet, melyben a saját szerszámaik készülnek. Céljuk a vevők 
rugalmas, pontos kiszolgálása mellett kiváló minőségű termékek előállítása. Ennek eléréséhez beve-
zették és több éve integrált vállalatirányítási rendszert működtetnek. 

A projekt célja alapvetően a gyártási kapacitás fokozásához kapcsolódnak, mellyel hozzájárulnak a 
termék tervezéshez, prototípus készítéshez, termék teszteléshez, valamint a gyártási feladatok, megren-
delések kiszolgálást biztosító termelési hely, illetve körülmények, valamint a megfelelő kapacitás kiépí-
téséhez. A vállalat a jelen fejlesztés megvalósítását az alábbi területek mentén képzeli el: infrastruktúra 
fejlesztés, termelő gépek beszerzése, egyéb igénybe vett szolgáltatások és ipar 4.0 fejlesztések.

A projekt segíti az értékláncba történő belépést, illetve beszállítói pozíció 
elmélyülését: A cég alapvetően alapítása óta beszállítói tevékenysé-
get végez. Az utóbbi években is ezen tevékenység fejlesztésében 
látták a lehetőséget, erre fokuszálva kerestek további fejlődési 
irányokat. A fejlesztés eredményeként sokat lépnek  az auto-
matizálás irányába, és növelik az Ipar 4.0 eszközeit a cég 
működésében. 

A fejlesztés a tervezett befejezési határideje 
2022.03.31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
A projektről bővebb információt a www.scintilla.hu oldalon olvashatnak.
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Kulturális mozaik
Slam Poetry - SlamBerény
December 10. péntek 18 óra
Slam Poetry: modern költészeti stílus, szabad, kötetlen formában. Ez az idei 
utolsó Slam poetry est. Slammerek: Galló Bence & Basch Péter;  Zene: 
Joe-Z;  Slam Verseny / Open Mic
Lehel Film-Színház galéria

yoko retro Video diSco
December 11. szombat 21 óra
Hatalmas évzáró Yoko Retro Party, ahová sztárvendégként érkezik a kö-
zönség nagy kedvence, Dj Szatmári és Jucus! Az est házigazdája ezttal is 
Dj Guba lesz, hozza kedvenc zenéket és garantáltan szuper hangulatot 
varázsol.
Ifjúsági Ház

logiScool workShoP
December 12. vasárnap 15 óra
A Logiscool digitális alkotóműhely a roomLiban. Készíts velünk ajándékot 
karácsonyra.
roomLi - a kreatív pont

cSaládi matiné
December 12. vasárnap 15:30 óra
„Hozzon az ég örömből végtelent…” a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékeinek műsora.
Lehel Film - Színház

ÜnnePi Pódium – SzekereS adrien koncert
December 12. vasárnap 19 óra 
Szekeres Adrien Artisjus-díjas énekesnő adventi koncertsorozatában, a Zon-
gorára hangolva című exkluzív előadásával örvendezteti meg közönségét. 
A műsor alkalmával Adrien legszebb dalait hallhatjuk zongorakísérettel. A 
koncert személyes átkötésekben bővelkedik és a közvetlen hangnemű előa-
dás töretlen népszerűségnek örvend. 
Lehel Film - Színház

karácSonyi Falu
December 14. kedd 18 óra 
Sas Dániel és Keskeny Richárd négykezes zongora improvizáció

December 15. szerda 18 óra 
Etna koncert

December 17. péntek 
18 óra Kökény testvérek 
19 óra Törpe Band

December 18. szombat 
18 óra Lázadók (Rózsa Ferenc) 
20 óra Cry Out – Bikini Tribute 

December 20. hétfő 18 óra 
Cool and the Jazz zenekar

Szentháromság tér

ÜnnePre hangoló – karácSonyi játSzóház
December 18. szombat 9 óra
Teázós, bekuckózós, ünnepre hangolódós karácsonyi játszóházra várják a 
kicsiket és nagyokat, ahol angyalokkal, karácsonyi képeslapokkal, egyedi 
„mézeskalács házikókkal”, mindenféle dekorációkkal és díszekkel várják az 
érdeklődőket.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria

nagy karácSonyi kéSzÜlődéS –  
kézműVeS FoglalkozáSok
December 19. vasárnap 15 óra
Készítsd el saját kezűleg karácsonyi díszeidet és ajándékaidat szeretteid vagy 
önmagad részére. Hat kézműves helyszínen, hat technika, hat különböző 
népművészeti ihletés tárgyat alkothatsz.
roomLi - a kreatív pont

ÜnnePi Pódium – lola koncert
December 19. vasárnap 18 óra 
Szentháromság tér

Ha itt szeretné látni programját, hívja:  Demeter Gábor  70/214-9164

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

„Drága képzőművészet barátaim!” 
- kezdte közvetlen hangnemben mon-
dandóját Béla bácsi. „Pista barátommal 
megbeszéltük és fel kellett kötnöm a 
textíliát. Nagyon nehéz volt, hiszen 
két-három éve volt utoljára ecset a ke-
zében.” A hónap műtárgyának válasz-
tott Vashíd a Zagyván alig két hónapja 
született, amelynek alkotói folyamatá-
ról a következőt mondta: „próbálkoz-
tam, néztem, vázlatnak jó lesz gondol-
tam, aztán mondtam magamnak most 
hagyd abba Béla”. Egy berényi vonat-
kozású kép ez, ezért is esett rá a vá-
lasztás,” rajztanáros alűrökkel tarkítva, 
ahol nemcsak foltok, vonalak és távlat 
is van” ismertette a tanár úr, aki ezt a 
témát évtizedekkel ez előtt már egyszer 
megfestette, amit jó képnek tartanak.

Bartos Kinga festő, grafikus szülei 
révén (édesanyja B. Jánosi Gyöngyi fes-
tőművész) kisgyermekkora óta ismeri 
Béla bácsit és már nem ez volt az első 
alkalom, hogy műveiről beszélt. Ép-
pen ezért nem véletlen, hogy a galéria 
emeleti rendezvénytermében látható 
időszaki kiállítás, Színek és impressziók 
címmel, megnyitására személyét kérték 
fel. A válogatott tárlat több mint két 
tucat, nagyon széles távlatot felölelő,  
különböző technikával készült műal-
kotást mutat be a tanár úr életművek-

ből. A tárlókon látható képek közül 
többet a közelmúltban készített, de 
akad színes pasztellgrafika, amit fél év-
századnál régebben rajzolt, de minden 
egyese daraban egy különleges világot 
teremtet akármilyen témát is választott, 
akármilyen eszközzel dolgozott. 

Bartos Kinga megnyitó szavaiban 
többször idézett Béla bácsi önélet írá-
sából, hozzátéve személyes élményeit, 
művészi meglátásait. 

Telek Béla számára a család mellett 
a tanítás volt a legmeghatározóbb és 
önmagát is elsősorban tanárnak vallja. 
Művészettel való kapcsolata nagyon 
korán megmutatkozott, rajztehetsége 
kisgyermekkorában felszínre tört min-
dig, mindenhol, amikor és amire le-
hetett, rajzolt. Humorérzéke lényének 
része és ebben gyökeredző karikatúrái-
nak világa finom túlzásokkal ábrázolja 
a megjelenő személyek karakterjegyeit, 
kiegészítve saját vicces véleményével és 
így válnak teljessé ezek a rajzok, melyek 
szereplői mindig felismerhetőek.

Karikatúrák ez alkalommal nem 
kerültek a kiállítás anyagai közé, de 
Bartos Kinga csak kerített egyet, még-
hozzá édesapja, Bartos Nándor, a ma-
gán viselt polon mutatta meg, Béla ba-
rátja egy korabeli rajzát. 

Festészettel későn kezdett foglal-
kozni Telek Béla, a világban látott szép-

ségből próbált valamit újrateremteni a 
művészet eszközeivel, mely tevékeny-
ségben sokféle technikával dolgozott. 
A pasztell áll hozzá a legközelebb, az 
ilyen képeit fekete alapra készíti, ez 
élőbbé teszi a színeket és érdekes árnya-
latot ad. A külvilágból érkező vizuális 
benyomások, impressziók azok, amik 
legfőképpen inspirálják a munkában.
Vázlatot készít képeihez és a magában 
megőrzött benyomások által formálja 
azt festményekké.

Munkáit megtekintve, összekap-
csolódva az alkotásokkal, és mélyebben 
elmerülve a látványukban, megérez-
hetjük azt a fajta szeretetet és alázatot, 
ahogyan Béla bácsi alkot, ahogy ő a 
művészettel kapcsolatban van. Akár lí-
raiabb kifejezés módú festményt, akár 
konstruktívabb művet nézünk, lehetsé-
ges megérezni azokat a benyomásokat, 
impressziókat, amelyek őt inspirálták 
és az alkotás elkészítésére késztették. 
Kívánom önöknek ezt a megtapaszta-
lást! - zárta a kiállítás megnyitását Bar-
tos Kinga, és ajánlotta megtekintését a 
közönség figyelmébe.

A művészeti esemény végén többen 
köszöntötték a Telek Béla tanár urat 
a közelgő születésnapja alkalmából és 
további tartalmas, egészségben megélt 
alkotóéveket kívánva neki.

Demeter Gábor

Két művészeti esemény – egy jubiláló művész
  Folytatás az 1. oldalról  

Az akciós ajánlatok 2021. október 4-től 2021. december 17-ig érvényesek az akcióban részt vevő, 
hivatalos magyarországi Peugeot-márkaszervizekben. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek  
a www.peugeot.hu oldalon és a Peugeot-márkaszervizekben. A P Automobil Import Kft. fenntartja 
magának a jogot az ajánlatok módosítására vagy visszavonására.
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Mézet kaptak az Angyalkert óvodások
A Jászberényi Nagyboldogasszony 
Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Ál-
talános Iskola és Gimnázium An-
gyalkert tagóvodájában járt novem-
ber 29-én, hétfőn délelőtt a Molnár 
Méhészet képviseletében Molnár 
György és felesége. Nem jöttek üres 
kézzel, az ovisok 20 kilogramm mé-
zet kaptak tőlük.

Az adományozás története azért egy 
kicsit bonyolultabb ennél. Történt 
ugyanis, hogy Molnár György, aki 
egykoron kosárlabdázott és Németh 
Zsuzsanna, aki viszont röplabdázott, 
úgy gondolta, hogy egy óvodát bevon 
a méhészkedésbe. Mégpedig úgy, hogy 
a kiválasztott ovi négy csoportja kifes-
tette egy kaptár egy-egy elemét, s a mé-
hek által abba gyűjtött mézet az ovisok 
megkapják. Az óvoda kiválasztása nem 
volt nehéz, hiszen a házaspár két gyer-
meke is az Angyalkert Óvodába jár. 
Mivel az intézmény vezetői örömmel 
vették a kezdeményezést, a kaptár ki-
festése tavasszal megtörtént, s a többi 
nyáron már „csak” a méhecskék és a 
Molnár házaspár dolga volt. Mármint, 
hogy az együttműködés „gyümölcse-
ként” a méz a gyerekek rendelkezésére 
álljon.

- Húsz kiló vegyes mézet tudtunk 
most hozni az ovisoknak. Ez a kaptár 
nem vándorolt, a tanyánkon helyeztük 
ki. Különböző nyári virágzó kultúrák 
nektárjait gyűjtötték ezekbe a méhek, 
s ennek eredménye lett ez a nyári ve-
gyesméz. Eléggé összetett, zamatos, ve-
gyes virágméz ez, melynek fogyasztása 
nagyon egészséges – mondta Molnár 
György, aki azt is elárulta, hogy mé-
hészetük már megkapta a bioméhészet 
minősítést. Sőt azt is elmondta, hogy 
terveik szerint a nyártól már bemutató 
méhészet keretében a tanyájukon bár-

kivel megismertethetik majd a mézké-
szítés folyamatát. Mert igazán jó lenne, 
ha minél többen tisztában lennének 
azzal, hogy a méhészkedés, a méhészet, 
a méhek mit is adnak az embereknek.

Molnár György és felesége ezúton 
is köszönetet mond az Angyalkert 
Óvodai vezetésének, hogy szívesen fo-
gadták a felajánlást és partnerek voltak 
a program lebonyolításában. Nem ti-
tok, a házaspár további együttműködé-
sekben is gondolkozik, mert szerintük 
a jövőt a fiatalok jelentik, s a jövőbe 
érdemes befektetni. Szántai Tibor
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Energetikai fejlesztés a Nagy Kft-nél” GINOP-4.1.4-19-2020-00856 Számú Projekt

A Nagy Kft, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett 
„Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai 
fejlesztések támogatása” című GINOP-4.1.4-19 kódszámú pályázati felhívás keretében 23,42 
millió Ft összegű támogatást nyert.

A GINOP-4.1.4-19-2020-00856 azonosítószámú „Energetikai fejlesztés a Nagy Kft-nél” 
projekt keretében épületenergetikai fejlesztést valósított meg a Nagy Kft. A megvalósult 
projekt megvalósítási helyszíne a vállalkozás 5100 Jászberény, Nagykátai út 11. szám alatt 
található székhelye és egyben telephelye volt.

A támogatott beruházás célja az érintett épület megújuló energia használatával megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztése, illetve a vállalkozás rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítése 
volt. Az előzetesen elkészített tanúsítvány alapján, az ingatlan energetikai minőség szerinti 
besorolása: HH (Gyenge) volt. Az épületenergetikai fejlesztések következtében az épület 
energetikai minőség szerinti besorolása: BB, azaz közel nulla energiaigényre javult. 

A beruházás keretében megvalósult a homlokzati fal szigetelése, az előkészítő üzemrész 
tetőhéjazatának cseréje valamint szigetelése. Az épület fűtésére használt állandó hőmérsékletű 
kombi kazán helyett, egy kondenzációs kivitelű kazán került beszerzésre, 
az anyag előkészítő csarnokrészben fan-coil radiátorok kerültek 
beépítésre. Az épület nyugati tájolású tetőszerkezetére, egy  
17,16 kW névleges teljesítményű hálózatba visszatápláló 
napelemes rendszer került kialakításra.

Az „Energetikai fejlesztés a Nagy Kft-nél” megnevezésű, 
GINOP-4.1.4-19-2020-00856 azonosítószámú projekt 2021.05.03 
– 2021.09.06. között került megvalósításra.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ a nagykft@nagykft.co.hu e-mail címen 
kérhető.

Harmincöt éve hunyt el dr. Darázs Árpád
Darázs Árpád András 1922. július 7-én 
született Jászberényben. Szülőháza a 
Korcsolya utca 8. szám alatt ma is áll; 
1992 óta Jászberény Város Önkormány-
zatának emléktáblája látható a falán. Az 
ifjú Darázs elemi iskolai és középiskolai 
tanulmányait szülővárosában végezte. 
Az egykori Alma Mater, a Lehel Vezér 
Gimnázium falán szintén látható egy 
emléktábla, amelyet dr. Mizsei Béla és 
Jászberény Város Önkormányzata állít-
tatott 1994-ben. Az érettségit követően 
Darázs Árpád Budapestre került, ahol a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 
folytatott felsőfokú zenei tanulmányo-
kat. Itt előbb egyházkarnagyi, majd kö-
zépiskolai énektanári oklevelet szerzett. 
Zeneakadémiai tanulmányainak befeje-
zése után, egy rövid jászberényi kitérőt 
követően, a fővárosban helyezkedett 
el, ahol több zenei együttes, köztük a 
Magyar Rádió énekkarának a munkáját 
irányította. 

Darázs Árpád 1956-ban családjával 
együtt elhagyta Magyarországot és az 
Amerikai Egyesült Államokban telepe-
dett le. 1957 és 1966 között New York 
államban (Szent Kilián Egyházközség, 
Farmingdale; Molloy College, Rockvil-

le; Columbia University, New York) élt 
és dolgozott, majd 1966-ban a Dél-ka-
rolinai Egyetemen kapott katedrát. 
Amerikai éveinek nagyon jelentős idő-
szaka az a két évtized, amit 1966-os 
egyetemi kinevezését követően 1986-
ban bekövetkezett haláláig Dél-Karo-
lina államban töltött. Az egyetemen, 
nemsokkal kinevezése után, megalapí-
totta a Dél-karolinai Egyetem Hang-
versenykórusát − ezzel az együttessel 
belföldön és külföldön egyaránt nagy 
sikereket aratott. Egyetemi munkája 

mellett több helyi zenei együttes mun-
káját irányította rövidebb-hosszabb 
ideig. Zenepedagógiai munkásságát az 
úgynevezett Kodály-módszerre alapoz-
ta: egyetemi oktatómunkája mellett 
az USA-ban és a világ számos pontján 
tartott előadásaiban, tanulmányaiban, 
saját ének tankönyvében és munka-
füzetében, valamint 1972-es doktori 
disszertációjában tett hitet Kodály Zol-
tán zenei nevelési elvei mellett. 1986. 
december 16-án, leukémiában hunyt 
el Columbiában, Dél-Karolina állam 
fővárosában, az USA-ban. Mindössze 
hatvannégy éves volt.

A 2021-es év végén halálának 35. 
évfordulója alkalmából emlékezünk dr. 
Darázs Árpádra. A 2022-es év azonban 
már örömünnepet tartogat számunkra: 
ekkor fogjuk ünnepelni a nagy zenepe-
dagógus és karnagy, Jászberény Város 
posztumusz díszpolgára születésének 
100. évfordulóját. Reméljük, hogy a 
családtagok, a zenebarátok és a tiszte-
lők minél nagyobb számban vesznek 
majd részt e jeles évforduló megünnep-
lésében.

dr. Kiss Henriett
zenetörténész, Darázs Árpád-kutató

Komoly #zeneóra fiataloknak
Igenis, meg lehet szerettetni a komoly 
zenét, csak a megfelelő muzsikát és 
az előadás módját kell megtalálni, 

azt, hogy mit és miként csomagolják 
a fiatalok számára. A Filharmónia 
Magyarország ifjúsági bérletsorozata, 

a #zeneóra koncertek alapvető célja, 
hogy az iskolásokat bevezesse a zene 
világába, annak széles spektrumába. 
November utolsó napján, az Ifjú-
sági Ház nagytermében a #zeneóra 
koncert ciklus részeként, Monarchia 
Szimfonikus Zenekar kamaraegyüt-
tese lépett fel, középiskolásokból álló 
közönség előtt, akik megtöltöttét a 
terem széksorait. A Monarchia Ze-
nekar klasszikus, ismertebb komoly-
zenei darabokat játszott, melyeket 
Évszakok címmel fűztek össze. Az 
akusztikus hangszeres zene, a ko-
molyzene szépsége, mélysége és érze-
lem gazdagsága, megérinti hallgató-
ját, és ez egy jó alkalom volt erre a 
befogadóknak. A #zeneóra koncertek 
következő előadásai, köztük a jazz vi-
lágába bevezető darab, a jövő eszten-
dőben kerülnek sorra. duka

A 29. Jászsági Évkönyv
November 30-án a Jászteleki Műve-
lődési Központban rendezték a 29. 
Jászsági Évkönyv bemutatóját, me-
lyen a média mellett a könyv több 
szerzője is megjelent. Természetesen 
ott volt a könyvbemutatón az év-
könyv szerkesztője, Pethő László is.

A Jászsági Évkönyv Alapítvány rendez-
vényén Buschmann Éva tördelőszer-
kesztő-újságíró és Kárpáti Márta új-
ságíró vállalta a háziasszonyok szerepét. 

- Nem véletlen, hogy éppen Jász-
telek lett a házigazdája a mai könyv-

bemutatónak, hiszen egyrészt a mű-
velődési központtól sok segítséget 
kaptunk – nekik köszönhető, hogy 
első alkalommal színes fotók is talál-
hatók kiadványunkban -, másrészt a 
Jásztelek-Pusztamizsei természetvé-
delmi területről egy írás is szerepel a 
29. Jászsági Évkönyvben. Ehhez kap-
csolódóan egyébként egy kis kiállítás 
is megtekinthető itt – mondta Busch-
mann Éva.

A 29. Jászsági Évkönyv tartalmát 
Kárpáti Márta ajánlotta a megjelentek 
figyelmébe. 

- Kiadványunk indító interjúja 
Rusvai Miklóssal készült. A virológus 
jászsági gyökerei közismertek, s ő az, 
akinek szavaira napjainkban manap-
ság nagyon figyelnünk kell.  Ajánlom 

figyelmükbe Németh Balázs írását, aki 
a cammbridge-i tanulmányairól számol 
be. Az idei évkönyvben is megemléke-
zünk azokról, akik idő közben elmen-
tek közülünk. Így megemlékezünk 
Máté György művész-tanárról és a Hl-
avacska Andrásnéról, aki a Liska igaz-
gatója volt – mondta Kárpáti Márta, 
aki a helyi természetvédelmi területről 
szóló írást is kiemelte. A Jásztelek-Pusz-
tamizsei természetvédelmi terület szép-
ségeiről, értékeiről Borsányi Attila írt 
az évkönyvben, s írását egy szóbeli-fo-
tós bemutatóval is kiegészítette.

Az évkönyv „örökös” szerkesztőjé-
től, Pető Lászlótól megtudtuk, hogy le-
hetőség szerint minél több fiatalt kíván 
bevonni az évkönyv elkészítésébe. A 
jövő évi terveiről pedig annyit elárult, 
hogy olyan szerzőket is szeretnének 
megnyerni az írásra, akik a Jászságból 
indultak, s most a nagyvilág különbö-
ző pontjain élnek. A kötet szerkesztő-
je kiemelte még azt az interjút az idei 
évkönyvből, amely Berente Judittal 
készült, aki 2021-ben az Év Sportolója 
lett a szervátültetettek között.

A 29. Jászsági Évkönyv megjelené-
sét támogatták: Jászberény Város Ön-
kormányzata, Jásztelek Önkormány-
zata, Pusztamizsei Horgászegyesület, 
Jásztelek Község Műemlékvédő és Ha-
gyományőrző Egyesülete.

Táncok ötvözete
Táncprodukció ősbemutatójának 
helyszíne volt november 26-án, 
péntek este a néptáncosok Víz utcai 
székházának színpada. Tánckelte - A 
derengő mozdulat című darab pre-
mierjét, a corona vírus okán, az on-
line térben láthatta a közönség.

Két alkotó, Kocsán László és Albuno-
vics Milán koreográfusok, valamint két 
közösség, a Jászberényi Hagyományőrző 
Együttes és a gyöngyösi Virtus Kamara 
Táncegyüttes hozta össze, az autentikus 
és tematikus ötvözeteként, a Tánckelte – 
A derengő mozdulat című táncproduk-
ciót. Az érdekes műsorban, az eredeti 
előadásmódot a Hagyományőrzők kép-
viselték, a néptánc elemekre épülő, de 
azokat speciális, modern mozdulatso-
rokkal elegyítő táncszínházi oldalt a Vir-
tus táncosai hozták. Mindezek mellett, 

Rózsa Ibolya előadásában, népdalok is 
elhangzottak. Jászsági táncokat, oláhost, 
lassú és friss csárdást, verbunkot váltot-
ták a színpadon, különböző táncfantá-
zia etűdök, hajnali bábatánc, hegedűs 
siratója, és a természet ihlette derengő 
mozdulat, mindezekhez a  turai Zagy-
va Banda muzsikált. Az online előadás 
alatt, a Kult Udvar közösségi oldalára, 
ahol az érdeklődők élő egyenes adásban 
láthatták a Kocsán László elgondolásból 
született táncművet, sok pozitív vissza-
jelzés érkezett. Ez annak megerősítése is, 
hogy jó kezdeményezés volt a közös pro-
dukció elkészítése és a megvalósításában 
remek partnere találtak a Virtus csapa-
tában. Az előadásról készült felvétel rö-
videsen elérhető a Youtube csatornán és 
adandó alkalommal szeretnék élőben is 
bemutatni a Tánckeltét, a közönségnek.

duka
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Emlékezünk 

Varga István Mihály 
(1948-2019)

halálának 2. éves évfordulójára.

Soha nem feledünk! Hiányzol!

Húgod, Nővéred  
családjaikkal

Emlékezés 

Pernyész János
halálának 16. évfordulójára

„Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
kik szívből szeretnek,
nem felednek téged.” 

Szerető családod

Köszönetünket fejezzük ki  
mindazoknak, akik

Benke László-t
(1952-2021)

utolsó útjára elkísérték,  
gondolatban velünk  
voltak, koszorúikkal,  
virágaikkal fájdalmunkat  
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Fehér-Kaplár  
Andor

1936-2021
„Elmentem, mert mennem kellett,  

de szívetek mélyén örökké veletek leszek.”

Legyen e pár sor köszönet  
és hála mindazoknak, akik  

tiszteletük jeléül részvétüket  
fejezték ki, fájdalmunkban  

bármi módon osztoztak.

Gyászoló család

Fájó szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik 

Bugyi István
élt 83 évet

temetésén megjelentek,  
részvét nyilvánításaikkal,  

virágaikkal mély  
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

JÓ SZÓ est a Barátok templomában
Az elmúlt napokban, hosszú kihagyás 
után újra részt vehettünk a JÓ SZÓ 
Est rendezvényen. Az érdeklődők meg-
szokták már, hogy ezeken a programo-
kon színvonalas, érdekes előadásokat 
hallhatunk. Nem volt ez másképp 
most sem. A Barátok temploma pad-
jai megtelt, dr. Gőgh Edit neurológus, 
pszichiáter főorvos asszony előadásán, 
melynek címe: A kimondott szó ereje. 
Az est házigazdája dr. Novák István 
plébános úr, szervezője, mint mindig 
Molnár Györgyné Editke volt.

A cím hallatán sokféle kérdés fel-
merül bennünk. Kérdezhetjük először: 
mi a szó?  Eszköz, amivel megosszuk 
másokkal, ami bennünk él?  Vagy kapu, 
mely által beengedjük mások érzelme-
it? Mit tudunk kifejezni a szavakkal? 
Bizalmat tudunk adni velük, lekezelni, 
vagy építeni, felemelni vagy süllyeszte-
ni. A szavak bizony sokszor nagyobb 
súlyúak, mintha kővel dobnának meg.

Érdekes volt, ahogyan a főorvos 
asszony csoportosította a szavakat re-
mek példákkal illusztrálva: pozitív, 
negatív és üresjáratúakra. Pozitívak pl. 
elismerés, dicséret, gratuláció, bizta-
tás, bátorítás. Vigasztaló kifejezések pl. 
Ne add fel!  A jó szó gyógyít, erőt ad, 
használatukkal jobbá válunk. Gyönyö-
rű hasonlattal élt az előadó: Egyetlen 
vízcsepp is meg tudja változtatni a kör-
nyezetünket, egyetlen szó is jó irányba 
tud változtatni. Negatív szavak pl. gú-
nyolódás, megalázás, hazugság, bántás, 
sértés, lekicsinylés. Legsúlyosabb az 
átok! Hatalmas rombolást csinálnak 
egy-egy ember életében. Gondoljunk 
csak a durva beszédre! Üresjáratú sza-
vak – jelentéktelen szavak: hogyishív-
ják, hogyismondjam stb. valamennyi 

átgondolatlan, semmitmondó kifejezé-
sek. A gyermekkorból hozott gátló vagy 
segítő szavak. Nagy erejük van, hiszen 
a gyermekkori emlékek folytatódnak a 
felnőtt életben, a párkapcsolatokban.

Figyelmet érdemelt az előadás azon 
része, melyben a szavak érzelmeinkre 
gyakorolt hatását fejtegette.  A kimon-
dott szó hangsúlya különféle magatar-
tást sugall. A „csak”, a „megpróbálom” 
vagy „én csak segíteni akartam”.  Az 
ártó szavak ölhetnek is. A hazugság, 
a pletyka, mind gátló hatással bírnak 
életünkben. A népmesékben, valamint 
az irodalmi, és zenei művekben számos 
példát látunk ezekre. Csipkerózsika, 
Rigoletto, Bánk bán.

Viszont az építő erejű megnyilat-
kozások – elismerés, bátorítás, biztatás 
– kifejezetten jó hatással vannak ránk.  
Hihetetlen sokat jelent az „áldás” szó. Is-
merjük és érezzük a következő idézet ha-
tását: „áldjon vagy verjen sors keze …”. 
A lakásokban kifüggesztett „Házi áldás” 
minden szava valóban áldás a családok-

ra. Megható az atyák áldása – a hívekre, 
megáldják a termést, a bort stb. Az előa-
dás végén elhangzott a nagy kérdés. Mi 
a helyzet önmagunkkal? Mikor, mit és 
hogyan mondjunk, vagy ne mondjunk? 
Szavaink és viselkedésünk kölcsönhatás-
ban vannak egymással. Amit kiadunk, az 
hullik vissza ránk. Legyünk elfogadób-
bak, belátóbbak egymással! Nyissunk 
AJTÓT a másik ember irányába!

Az előadó: dr. Gőgh Edit neuro-
lógus, pszichiáter főorvos. Fő profilja: 
pszichoszomatikus betegségek, szoron-
gás, depresszió. Pályájának főbb állo-
másai: Szeged – egyetemi tanulmányok, 
Szentes, Esztergom – kórház, Kunszent-
márton – pszichiátriai gondozó, 1993 
óta főállású privát praxisa van, PSY-
CHO-NATURA orvosi rendelő. 

Jelmondata: „Meghallgatlak, meg-
értelek, elfogadlak – tehát szeretlek!”

Úgy gondolom, az előadás végén, 
minden résztvevő megtapasztalhatta e 
jelmondat lényegét, súlyát.

Szabó Jánosné ny. könyvtáros

Gyümölcsfák kipusztulása
A gyümölcsfák korai elhalásának oka 
lehet az alacsony hőmérséklet, amikor a 
törzsön vagy a vázágakon elhalás fagyléc 
fordul elő, ami elsősorban a szélsőséges 
körülmények következménye. De el-
halást okozhatnak például a különböző 
művelő eszközök gépek által okozott 
vagy metszéskor ejtett sebeken megte-
lepülő gombák. Gyakori eset, amikor 
a talajban nincs meg vagy gátolt a lét-
fontosságú mikroelemek felvétele. Túl-
ságosan meszes talaj, amilyen a Zagyva 
völgye is, lehetetlenné teszi a vas felvéte-
lét ez helyenként jelentős terméskiesést 
és végül a fa kipusztulását okozza. Az 
élettelen tényezők között kell megemlí-
teni a szárazságot, például a homokta-
lajokon öntözés nélkül akár két-három 
éves gyümölcsfák is meghalnak. Ezért 
a termőhely megválasztásának döntő 
szerepe van a fa ültetés helyének meg-
választásában. 

Az idősebb gyümölcsfák esetében 
gyakorta okoznak fapusztulást a külön-
böző gombabetegségek. Ezek között is 
legtöbbször és legismertebb az ólom-
fényűség (Stereum pumpureum). Nevét 
a betegség tünete alapján kapta. Ter-

mőtestei a fertőzött fás részeken kalap-
szerűen félkörösek és tetőcserépszerűen 
tömörülnek. Fehérek vagy szürkék, az 
ágrészek elhalnak, a törzsön nagy elhalt 
kéregfelületek vannak. Az első tünetek 
a levéllemezen jelentkeznek, ami matt 
vagy fényesen csillogó ólomfényű, a 
gyümölcs apró vagy rossz minőségű. A 
gombabetegség gyümölcsfákon kívül 
fertőzi a nyárfát, bükköt, juhart és még 
más lombos fákat is. A gyümölcsösök-
ben a fapusztulás elérheti a nyolcvan 
százalékot is egy rendkívüli hideg tél 
után. A termőtestek csapadékos őszi hó-
napokban képződnek és a fertőző anyag 
szórása a fagyokig tart, s ez jut a sérü-
lésekre. Ezért kell figyelmet fordítani a 
metszés utáni gombaölőszert tartalmazó 
sebkezelésre. A fertőzött ágakat pedig le 
kell vágni, amíg a barna farész látható. 
A levágott ágakat, gallyakat célszerű el-
égetni, hogy ne maradjon fertőző forrás. 
Voltak kísérletek több évtizede az ólom-
fényűség ellen, egy antagonista gomba 
felhasználásával már beteg fák gyógyítá-
sára, ami azonban nem került gyakorlati 
alkalmazásra.

Szegedi Szilveszter kertészmérnök

Az adventi időszakban is 
fontos az odafigyelés
November 28-án, vasárnap meg-
gyújtottuk az első gyertyát az adventi 
koszorún, ezzel elkezdődött az ünnep-
várás időszaka. A készülődés alatt sem 
árt gondoskodni otthonunk biztonsá-
gáról, hogy a meghitt pillanatokat ne 
tegye tönkre egy váratlan esemény.

A statisztikák azt mutatják, hogy az év 
végi hidegebb időszakban megugrik a 
lakástüzek száma. Megyénkben idén 
eddig kereken háromszáz lakástűz tör-
tént, melyek során a tűzoltók két em-
ber életét mentették meg. Az esetek 
során összesen több mint egy hektárnyi 
otthon vált a lángok martalékává.

Az adventi időszakban a dekoráci-
ókra, elsősorban az adventi koszorúra 
kell különös figyelmet fordítani. Akár 

magunk készítjük, akár boltból vásá-
roljuk; fontos, hogy csak olyan adventi 
koszorút használjunk, melynek gyer-
tyái alatt tűzálló alátét – úgynevezett 
gyertyatüske – található. Ezzel meg-
előzhető, hogy lángba boruljon a gyú-
lékony díszítés és megakadályozható a 
gyertyák felborulása. A koszorút olyan 
helyre tegyük, ahol nincs a közelében 
éghető anyagból készült tárgy, melyet 
meggyújthatna. Csak addig égessük a 
gyertyákat, ameddig a helyiségben tar-

tózkodunk, a lángot semmi esetre se 
hagyjuk felügyelet nélkül.

Az elmúlt években divatossá vált 
az elektromos fényfüzérek használata, 
mellyel a családi házakat világítják ki. 
Ezeket műszaki szakboltokból vásá-
roljuk meg, ahol bizonylatot kapunk 
és keressük a termékeken az Európai 
Uniós előírások megfelelőségét igazoló 
CE-jelzést. A kiválasztáskor figyeljünk 
a termék fajtájára: kültéri fényfüzéreket 
a házban is biztonsággal használhatjuk, 
beltéri fényfüzéreket azonban a szabad-
ban ne működtessünk. A fényfüzéreket 
csak akkor használjuk, ha otthon tartóz-
kodunk: ha elmegyünk otthonról vagy 
nyugovóra térünk, kapcsoljuk le ezeket.

A tanácsok betartása mellett a biz-
tonságot egy füstérzékelővel is növelhet-

jük. A tűz keletkezésének első jele a füst, 
melyet egy ilyen készülék egy percen 
belül jelez. Így a ház lakói sértetlenek 
maradnak és a tűzoltókat hamarabb 
lehet értesíteni, akik így több értéket 
tudnak megmenteni. Érdemes otthonra 
beszerezni egy két kilogrammos porral 
oltó készüléket, mellyel akár magunk 
is beavatkozhatunk. Hasznos lehet egy 
tűzoltó szpré, melyet az idősek és a gyer-
mekek is használni tudnak.

(Forrás: jasz.katasztrofavdelem.hu)

Nehéz idők áldásai
A pandémia miatt nehéz időszakot 
élünk mindannyian közel két éve. Ke-
vesebbet járunk közösségbe, óvatosab-
ban közelítünk egymáshoz. Kevesebb 
a spontán érintés, ölelés és puszi; be-
zárkóztunk. Több időt töltünk ott-
hon szeretteinkkel, így akár erősebb 
kötelékek alakulhatnak ki családtagok 
között, vagy épp ellenkezőleg: elide-
genedhetünk egymástól. Néha azon 
családtagjainkat bántjuk a legtöbbet, 
akik a legközelebb állnak hozzánk, és 
nekünk magunknak is a legnagyobb 
kötődésünk van hozzájuk. Saját műkö-
dési módunkat nem jól látva, nem jól 
megítélve észre sem vesszük, hogy sze-
retteinket bántjuk. Családi közegünk-
ben jobban feloldódnak gátlásaink, 
félelmeink, így könnyebben megbánt-
juk őket. Megnyílnak a nap folyamán 
elfojtott indulataink, amiket napi 
konfrontációkkal oldunk fel. De nem 
mindegy hogyan! 

Ha túl erősen, indulatosan viselke-
dünk, a körülöttünk élőkben félelmet 
kelthetünk. Mi magunk agresszíveb-
bek lehetünk, így otthonunk hangula-
ta feszélyezettebb lehet. Észrevétlenül 
is beleeshetünk abba a hibába, hogy 
túl sokat engedünk meg magunknak. 
Nem adjuk vissza a kapott figyelmet, 
törődést. Nem is vesszük észre, hogy 
esetleg megsértjük szeretteinket, vagy 
nem jól szeretünk. Beszéljük át napun-

kat, problémáinkat, osszuk meg egy-
mással gondolatainkat, szakadjunk ki a 
hétköznapok szürkeségéből!

Az otthon legyen a megértés, elfo-
gadás, biztonságunk bázisa, kölcsönös 
összehangoltságban a család minden 
tagjával! Figyeljünk egymásra és egy-
más igényeire! Legyen a mi kis közös-
ségünk a saját nyugalmi központunk!

2021 év utolsó hónapjában kicsit 
csendesüljünk el. Legyünk elégedettek 
és hálásak azért, amink van.

A Szeretet, Összetartozás és Megbe-
csülés legyen az ajándék! Hallgassuk meg 
egymást nyugalommal, odafigyeléssel! 
Töltsünk egymással minőségi időt!

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat köszöni a szoros együttműkö-
dést az ellátási terület összes településé-
nek. Megköszönjük az intézmények és 
a kollégák segítségét illetve segítőkész-
ségüket. Minden kollégánknak, ellá-
tottunknak és családtagjaiknak, olvasó-
inknak boldog, békés időszakot kíván a 
Szolgálat vezetője és munkatársai.

Nagy Marianna  
szociális munkatárs

Luca-napi 
babonák
December 13-án, Luca-napján régen 
tilos volt fonni, sütni, mosni, sőt, 
kölcsönadni is, mert az ekkor készült 
holmik a boszorkányok kezére kerül-
hettek.

A nap első látogatója alapján meg-
próbáltak az állatszaporulatra követ-
keztetni: ha férfi lépett a házba, akkor 
bikával, ha pedig nő, akkor a hiedelem 
szerint üszővel gyarapodott a jószágok 
állománya.

Mivel féltek a boszorkányoktól, 
ezért elődeink fokhagymával dörzsöl-
ték be az állatok fejét, sőt, ők maguk 
is fokhagymás kenyeret ettek, hogy el-
riasszák a gonosz szellemeket.

Az állatok védelme érdekében az 
ólak ajtajára keresztet rajzoltak, és 
hamut szórtak a kapuk elé, hogy a 
banyák ne tudják átlépni otthonuk 
küszöbét.

Sokan a seprűket is elzárták ilyen-
kor, nehogy a boszorkányok ellopják 
őket, és azon repkedjenek.

(Forrás: noklapja.hu)
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Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;  
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő köz-
ponti szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Köz-
világítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás kar-
bantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés 
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt. 
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157; 
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfo-
gadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetősége-
ink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás, 
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933,  
06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-fel-
ügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hul- 
ladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Egészségügyi ügyeletek

december 9. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
december 10. péntek
PatikaPlus (Tesco)
Jb., Tesco
Tel.: 506-930
december 11. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368
december 12. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635
december 13. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667

december 14. kedd
Thököly Gyógyszertár
december 15. szerda
Szentháromság Patika
december 16. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
december 17. péntek
Mérleg Gyógyszertár
december 18. szombat 
Szentháromság Patika
december 19. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
december 20. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
december 21. kedd
Thököly Gyógyszertár
december 22. szerda
Thököly Gyógyszertár
december 23. csütörtök
Szentháromság Patika

Gyógyszertárak Orvosi ügyelet 
Tisztelt Betegek! Lég-
úti panaszokkal ren-
delkező/lázas betegek 
a személyes megjele-
nés helyett hívják a  
70/370-31-04-es tele-
fonszámot! Az ügyelet 
épületének ajtaja zárva 
van, kérjük, csengesse-
nek! A szakszemélyzet 
a kikérdezést követően, 
ha nem észlel COVID 
gyanús tüneteket, be-
engedi önöket a váróhe-
lyiségbe, ahol szívesked-
jenek az 1m távolságot 
megtartani. A szájmaszk 
használata kötelező. Ér-
kezéskor és távozáskor 
kérjük, használják a vá-
rókban kihelyezett kéz-
fertőtlenítő szert. 

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
december 23-án 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a Berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

12. 10.  pénteK 2 °C  |  -1°C

12. 12.  vasárnap 3 °C  |  -2°C

12. 14.  Kedd 2 °C  |  -5°C

12. 11. szombat 4 °C  |  -1°C

12. 13.  hétfő 3 °C  |  -3°C

12. 15.  szerda 3 °C  |  -2°C

12. 09.  
CSüTöRTök

Forrás: idokep.hu

4 °C | -3°C

Jászberény város közéleti lapja
mb. főszerkesztő: Szántai Tibor

Telefon: 06-20/283-7930, e-mail: esztibor@gmail.com

Munkatárs: Demeter Gábor  |  Tördelés: Boommédia Kft.

Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház), 
E-mail: berenyiujsag@gmail.com  |  Hirdetések: 06-30/651-1098

Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!

Kiadó: Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomda: Tuti-Peso Kft.  |  Terjesztés:Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480

Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

Economy 
Ajánlatok

Kiváló ár. 
Ellenőrzött 

minőség.

Megújult SZERVIZ 4+ programunk keretében a 
márkaszervizünk által nyújtott gyári technológiát, 
megbízható minőséget, Volkswagen, Seat, Skoda és 
Volkswagen tehergépkocsikhoz eredeti alkatrészeket 
és a karbantartási munkákra vállalt garanciát most még 
előnyösebb áron kínáljuk Önnek 4 évnél idősebb autója 
számára.

Érdeklődjön: Jász-Autóház Kft., 57/504-010, szerviz@jasz-autohaz.hu

Economy csomagajánlataink keretében a 
kedvező árú Volkswagen, Seat, Skoda és 
Volkswagen tehergépkocsikhoz Economy 
Alkatrészeket, megbízható gyári minőséget 
és technológiát, valamint az Economy 
alkatrészekre vállalt 2  év garanciát kínálunk 
4 évnél idősebb autója számára.

Második helyen kosarasaink
A JKSE NB I/B piros csoportban 
szerelő felnőtt csapata a 10. és a 11. 
fordulóban is győzött és tabella má-
sodik helyére lépett fel. Idén még két 
rangadó vár a mieinkre.

A Nagykőrösi Sólymok KE ellen ide-
genben is a mieink számítottak esélyes-
nek, s ennek megfelelően is alakult a 
találkozó. Az első perctől kezdve irá-
nyította a játékot Földi Sándor csapata 
és pillanatnyi esélyt sem adott ellen-
felének. Bár Chester Lewis és Várbíró 
Gergő betegség miatt nem volt bevet-
hető, ezen a találkozón nem érezte meg 
hiányukat az együttes. 

Nagykőrösi Sólymok KE – Jásze-
rényi KSE 70-101 (16-28, 21-25, 11-
28, 22-20)

A 11. fordulóban hazai környe-
zetben a PVSK-CARGATE ellen már 
nehezebb összecsapásra volt kilátás. 
Ezen a mérkőzésen Várbíró Gergő már 
pályára lépett, Chester Lewist továbbra 
is nélkülözni kellett Földi Sándornak. 
Szerencsére hiányát ezúttal sem érezte 
meg a gárda, mert a harmadik negyed-
ben parádés játékkal Rakicsék padlóra 
küldték ellenfelüket, s a folytatás már 
csak formalitás volt. Igaz, a vendégek 

-30-ról végül visszajöttek -19 pontra, 
ám a mieink győzelmét nem tudták 
veszélyeztetni. 

Jászberényi KSE – PVSK-CAR-
GATE 94-75 (25-20, 26-22, 30-13, 
13-20)

Idén még két bajnoki mérkőzés, két 
rangadó vár a fiúkra. Előbb december  
11-én a fővárosban a MAFC ellen lép-
nek pályára, majd 18-án a BKG Príma 
Akadémia együttesét fogadják. A hazai 
találkozó 17.30 órakor kezdődik majd 
a Bercsényi úti játékcsarnokban.

A férfi kosárlabda NB I/B piros csoport 
állás a 11. fordulót követően:
 1. Budapesti Honvéd SE 10 gy 1 v
 2.  Jászberényi KSE  8 gy 3 v
 3.  BKG Príma Akadémia  8 gy 3 v
 4.  NKA Pécs  7 gy 4 v
 5.  Veszprémi Kosárlabda Kft.  7 gy 4 v
 6.  Vasas Akadémia  6 gy 5 v
 7.  MAFC  6 gy 5 v
 8.  PVSK-CARGATE  6 gy 5 v
 9.  TF-BP  5 gy 6 v
 10. Óbuda Kaszások  4 gy 6 v
 11. Nagykőrösi Sólymok KE  4 gy 7 v
 12. Conoil Pápa KC  3 gy 7 v
 13. Salgótarjáni KSE  2 gy 9 v
 14. Bajai Bácska FKE  0 gy 11 v

Móczó Milán 
ezüstérmes
Második helyen végzett a várnai KWU 
Európa-bajnokságon a 75 kilógram-
mosok súlycsoportjában Móczó Milán 
a Yakuzák SE versenyzője. Kerekes Ré-
kának viszont nem sikerült a litvániai 
kvalifikációs Európa Kupa, s így nem 
jutott ki a 2022. évi Világkupára.

- Kis ezüstéremmel tértünk haza 
két küzdelem után. Jó lett volna több 
időt tölteni a tatamin. Ettől függetle-
nül Milán rendkívüli évet zárt, és pá-
ratlan teljesítményt nyújtott az egész 
évben 365 napon keresztül. Ez a az 
érem számára most a 2021-es évet zárja 
le versenyzés szempontjából – nyilat-
kozta Móczó Milán bulgáriai szereplé-
sét értékelve sensei Agócs Tibor. 

Kerekes Réka (+65 kg) ugyanezen 
a hétvégén Litvániában lépett tatamira 
egy kvalifikációs Európa Kupán. Edző-
ként Agócs Zsófia utazott vele. A cél az 
lett volna, hogy Réka kijusson a 2022. 
évi világkupára. Réka azonban már az 
első küzdelmében kikapott. 

- Sajnos Réka rendkívül alultelje-
sített és érthetetlen módon gyengén 
szerepelt. Szinte feladta a küzdelmet. 
Nehéz helyzetbe hozta önmagát. Nem 
először fordult elő, így alapszintű vál-
tozás szükséges - mondta Agócs Zsófi a 
verseny után. 

(Forrás: Y Média Facebook oldala)

Eredményes évet zártak

Sikeres évet zártak 2021-ben a Jászberényi Birkózó Club versenyzői, hiszen több 
korosztályban is remek eredményeket értek el. Száraz Tibor tanítványai közül 
(balról – jobbra) Tugyi Zétény a diák I-es korcsoportban, a 46 kilósok között 
Szabadfogású Magyar Bajnok lett, Lagzi-Kovács Balázs a diák II. 42 kg-ban a Sza-
badfogású Országos Diákolimpián 2. helyet szerzett, Bécsi Sára Serdülő Magyar 
Bajnok lett az 58 kilogrammban, míg Baráth Konor a Serdülő Magyar Bajnoksá-
gon szabadfogásban, a 85 kg-ban a 2. helyen végzett. Az ifjú birkózóknak és edző-
jüknek is gratulálunk és hasonló sikereket kívánunk a 2022-es versenyszezonra is.

A hetedik helyen telel a JFC
Jól sikerült az őszi hajrá a JFC csapatá-
nak az NB III-as labdarúgó-bajnokság 
Keleti-csoportjában, hiszen az utolsó 
két mérkőzését megnyerte az együttes, 
s így a 7. helyen várhatja a 2021/2022-
es szezon tavaszi kezdetét.

A 19. fordulóban a DVTK II. csa-
patánál vendégeskedtek Németh Gyula 
fiai, s a gólgazdag első 45 perc után (2-
2) a második játékrészben nekik sike-
rült a győztes gólt megszerezni. A 3-2-
es siker idegenben bravúrnak számított, 
s ez jó előjel volt a törökszentmiklósiak 

elleni évzáróra. Ezt is idegenben kellett 
megvívni a JFC csapatának, s bár az 
első félidőben még egyenlíteni tudtak 
a hazaiak (1-1), a második játékrészben 
hengereltek a mieink (1-5), s ahogy az 
első fordulóban hazai pályán, úgy ide-
genben is 4 gólos különbséggel győzték 
le ellenfelüket.

A labdarúgó NB III Keleti-csoport őszi 
végeredménye:
 1.  Kolorcity Kazincb. SC  (62-12) 53
 2.  BKV Előre  (42-20) 49
 3.  DEAC  (52-20) 45
 4.  A-G Hajdúszoboszló  (44-23) 40
 5.  TFC Tiszaújváros  (42-30) 37
 6.  Kisvárda M. Good II. (35-25)35
 7.  Jászberényi FC  (35-30) 32
 8.  Putnok FC  (29-23) 32
 9.  Sényő-CARNIFEX  (34-31) 31
 10.  Békéscsaba 1912 E. II.  (43-38) 27
 11.  Újpest FC II.  (34-33) 26
 12.  Füzesgyarmati SK  (27-30) 26
 13.  DVTK II.  (41-47) 24
 14.  DVSC II.  (32-37) 22
 15.  Eger SE  (30-43) 21
 16.  Tiszafüredi VSE  (29-36) 20
 17.  Tállya KSE  (17-46) 16
 18.  Hidasnémeti VSC  (17-63) 9 
 19.  SBTC  (15-42) 9
 20.  T.miklósi FC-Veteriner  (16-47) 8 

A bajnokság jövő év februárjában foly-
tatódik.

Óévbúcsúztató 
Sportnap
A Jászberény Városi Önkormányzat 
Sport Munkacsoportja 2021. decem-
ber 29-én, szerdán Óévbúcsúztató 
Sportnapot rendez a Bercsényi úti Já-
tékcsarnokban. 
A sportnap programja:
9.00 óra:  meghívásos labdarúgótorna
15.00 óra:  középiskolás csapatok 
 vetélkedője
16.00 óra:  családi és egyéni versenyek
18.00 óra:  tombolasorsolás

https://www.facebook.com/berenycafe
https://www.facebook.com/berenycafe

