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Pócs Jánost
indítja a Fidesz
A Fidesz jászsági szervezetei a napokban
tartott találkozójukon  megválasztották
jelöltjüket a 2022. évi országgyűlési
választásra. Nem történt meglepetés,
hiszen a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 2-es számú választókerületben
Pócs János indul majd a kormánypárt
színeiben a választáson, aki 2010-2014
között Jászapáti polgármester volt,
2010 óta pedig a Jászság országgyűlési
képviselője.

Notheisz Janka serdülő
Európa-bajnok!

Jászberény, az okos várossá válás
útján, annak kialakításában tett
gyakorlati lépést a napokban. Egy
nyertes projekt részeként, a Margit-szigeten egy interaktív szabadtéri
fejlesztőjátékot helyeztek el, melyet
már használhatnak a kisebbek és nagyobbak egyaránt.

Óévbúcsúztató
sportnap
Jászberény Városi Önkormányzat Sport
Munkacsoportja 2021. december 29én Óévbúcsúztató Sportnapot rendez
a Bercsényi úti játékcsarnokba, melyre
ezúton is hívják és várják a sportolni,
mozogni vágyó városlakókat. A sportnap pontos programját a 12. oldalon
olvashatják.

Ügyfélfogadási
szünet
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2020.
(XII.01.) önkormányzati rendelete alapján 2021. december 27-31-ig a   Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás
szünetel. Megértésüket köszönjük!
Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző

Hulladékszállítási
tájékoztató
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja Jászberény város lakosságát és a
vállalkozásokat, hogy a kommunális
hulladékszállítást az alábbiak szerint
végzi: 2021. december 24-én (péntek): Jászberény pénteki program
szerinti szállítás. Kérjük a tájékoztatónk szerinti napon a kukák kihelyezését reggel 6.30 óráig.

Interaktív szabadtéri
fejlesztőjáték a Margit-szigeten

A lengyelországi Lezajsk városában
december 10-én, szombaton rendezett utánpótlás Európa-bajnokságon
Notheisz Janka, a Yakuzák SE/Y Akadémia 14 éves karatékája súlycsoportjában a legjobbnak bizonyult.
Janka 5 éves kora óta a Yakuzák SE tagja, s idén januártól a klub amatőr szerződéssel rendelkező sportolója. A 2021-es
esztendőben 9 edzőtáborban vett részt,
s az Európa-bajnokságon magabiztosan
menetelve győzte le ellenfeleit.  Lezajskban a japán szabályok szerint folyt a verseny, ám a szervezők nem álltak feladatuk
magaslatán. A két napra tervezett Eb-t
egy napba sűrítették, így Janka 23 óra 32
perckor kezdte a döntőjét. Négy mérkőzést kellett nyernie az aranyérem megszerzéséért, s háromszor vazarival, illetve
ipponnal győzött, s csak egyszer emelték
fel a kezét bírói döntés után.

- Nem hiába, hogy Jankát folyamatosan nemzetközi szinten versenyeztettük már eddig is, mert így elviselte
a versenyen tapasztalt extrém körülményeket is. Volt, aki többször is bemelegített, mire sorra került, s nem igazán
lehetett tudni, hogy ki, mikor léphet
tatamira. Janka sikerével az idei évet hat
nagyversenyen szerzett éremmel zártuk.
Kerekes Réka és Móczó Milán a felnőtt
Eb-n szerzett bronzérmet, Móczó Márk
a Világkupán végzett a harmadik helyen, Bagyinszki Máté a junior Eb-n
zárt bronzéremmel, míg Móczó Milán
a KWO felnőtt Eb-n végzett a második
helyen. Jó évet zártunk, s nemzetközi
szereplésünket Janka aranyérmével zártuk – mondta érdeklődésünkre Sensei
Agócs Tibor, a Yakuzák SE elnökhelyettese, szakmai vezetője.
Jankának és felkészítőinek olvasóink nevében is gratulálunk!

Ma, a gyermekek mozgásszegény életvitele nagy problémát jelent. Viszont,
egyidejűleg szükséges azt is szem előtt
tartani, hogy egy digitális korszakban
születtek és érdeklődésüket hagyományos eszközökkel már nem lehet hosszútávon megragadni, és mozgásra, játékra
ösztönözni őket. Egy interaktív játszótér
nagyobb élvezetet biztosít számukra!
Sőt, az érdeklődésüket is fenntartja a folyamatos szoftverfrissítések segítségével,
hiszen így a telepített eszközök rendszeres megújulást tudnak biztosítani.
A Margit-szigetre került MEMO
nevezetű játék tere egy jó 6 méter átmérőjű, rugalmas sportburkolattal fedett
kör, melynek mentén és közepén össze-

sen hét oszlop van elhelyezve. Az aktív
játék középső oszlop érintő felületének
megnyomásával kezdődik, ami aztán
magyar nyelven ad utasításokat és itt lehet kiválasztani a különböző nehézségű
interaktív játékok közül azt, amelyikkel
éppen mókázni szeretnénk. Ha például
a szín játékot választjuk, minden játszótárs egy-egy szín mellett dönt, és ahol
az, a körben elhelyezkedő hat oszlop
valamelyikén felvillan, oda kell szaladni.
A figyelem, a gyors mozgás hozza meg
a sikert ebben a játékban és ennél még
többet is, mozgást, nevetést, és kellemes
kifáradás a szabad levegőn.
A MEMO játékai fejlesztik a memóriát és az alapvető olvasási, számolási ismeretek elsajátítását is segíti, oktat,
tanít, és megmozgat. Olyan inspiráló
környezetet, játékteret, lehetőséget
sikerült teremteni ezzel, amely fiataloknak és időseknek egyaránt kihívást
jelenthet a játékra, de akár edzésre is,
és mindezt szórakoztató formában. Fedezze fel formálódó okos városának új
elemét a Margit-szigeten! 
duka

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Kedves Jászberényiek!
Köszönöm a Jászkürt szerkesztőségének, hogy lehetőséget biztosított az Önök köszöntésére. Így Karácsony
táján különösen igaz, hogy az ember az életében, a
munkájában, a családjában és a lelkében rendet tesz
és leltározik.
Most én is ezt teszem, így jutnak eszembe életem legszebb évei, amikor Jászberényre gondolok. Az
öregerdei iskolában tanított meg Járomi Béla tanító bácsi és drága felesége írni
és olvasni. A Kossuth úti “nagy sárga” iskolában jártam felső tagozatba, majd a
hatvani  tanulmányaimat úgy végeztem el, hogy a Gyöngy utcában lakó nagyszüleimnél éltem 4 évet,  innen jártam át vonattal.
Ezek azok a bizonyos legszebb gyermekévek emlékei, amelyeknek köszönhetően szenvedéllyel és lelkemben őszinte meggyőződéssel szolgálom Jászberény
lakosságát. Mint mindannyiunknak, a hitünk erősítéséhez kell a sikerélmény.
Amikor a városban a szép új piacot, a buszmegállót, a felújított 32-es utat, a
hamarosan elkészülő jászberényi elkerülőt, a fejlődő gazdaságot látom, mindig
arra gondolok, hogy talán sikerül egy kicsit és majd egyre többet visszaadni
abból, amit Jászberénytől kaptam egykoron.
Egy ilyen nehéz két év után, amit a járvány okozott az életünkben, a családunkban, a leltárkor tudom, hogy talán több rossz jutott most nekünk, mint jó.
Mindig nyugtatom magam és másokat azzal, hogy ahova a Jóisten terhet
adott, oda mindig ad  megoldást is, csak meg kell találnunk azt.
Egy történet tanúsága szerint: „Egy édesapa egy élet áldozatos munkájának
köszönhetően  vásárolt egy új autót, amit meglepetésként vitt haza a családjának. Épp boldogan parkolt le a  ház előtt, amikor a szomszéd kisgyermek egy
nagy kővel megdobta az autót. A kocsi összetört, az apuka mérgesen nézett rá
a kisgyermekre, aki csak annyit mondott: „Bocsánat, tudom most  haragszik,
de nézze, a kocsi mögött elesett a mozgássérült kistestverem, ha kiabálok nem  
hallja meg, és ha nem áll meg az autóval elüti. Ezért tettem, amit tettem.” Az
édesapa soha  nem csináltatta meg a kocsin a sérülést, hogy az mindig emlékeztesse őt: „Ha megdobnak  kővel, nem biztos, hogy rosszat akarnak neked.”
Ez a történet adjon mindannyinknak hitet, erőt, szeretetet és megbocsátását. Istentől áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet
kívánok  mindenkinek!
Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője

Tájékoztatás településrendezési terv
éves felülvizsgálatáról
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-a alapján az
alábbi tájékoztatást adom.
A Jászberény Városi Önkormányzat Jászberény Város Polgármesterének
176/2020. (XII. 18.) határozatával megindította a város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítását. A szükséges tervanyagot a Váterv95
Tervező és Szolgáltató Kft. (2094 Nagykovácsi, Széna utca 8.) készítette el.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017. (X. 12.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a tervezett módosításokat tartalmazó véleményezési dokumentációt a www.jaszbereny.hu városi honlapon tesszük közzé
az alábbi helyen: https://www.jaszbereny.hu/velemenyezesi-dokumentacio/
A dokumentáció tartalmazza az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati
döntést a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi
XCIX. törvény alapján személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem
tartunk. Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 30 napon belül lehet megtenni.
A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
írásban juttathatják el Alvári Csaba főépítésznek címezve a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére vagy az alvari.csaba@
jaszbereny.hu  email-címre 2022. január 17-ig.
Budai Lóránt polgármester

2021. december 23.

Hídgerenda-beemelés a Jászberényt
elkerülő út harmadik szakaszán
Megkezdődött a Zagyva-folyó feletti
műtárgy hídgerendáinak beemelése,
ezzel újabb mérföldkőhöz érkeztek
a Jászberény elkerülő út harmadik,
záró szakaszának munkálatai. A beemelést követően 2022. év elejével
elindulhat a hídgerendák fölött a
pályalemez elkészítése, valamint a
pályaszerkezeti rétegek és forgalomtechnikai elemek építése. A NIF Zrt.
beruházásban megvalósuló projekt
befejezése 2022. nyár végére várható.
A Jászberényt elkerülő út III. üteme,
az új 2×1 sávos út, a 32. sz. főutat a
31. sz. főúttal köti össze, amely 4,5 km
hosszban valósul meg. Az útszakasz a
tervezési szakasz elején a 32. sz. főútnál nyomvonalkorrekcióval indul, a
végén a 31. sz. főúti csomópontnál a
meglévő körforgalomhoz csatlakozik.
Az új nyomvonal és a 3203. sz. Gyöngyös-Jászberényi út keresztezésében
egy 25 m sugarú, 4 ágú körforgalmú
csomópont valósul meg, melynek
gyöngyösi ágát 150 m hosszban, jászberényi ágát 500 m hosszban felújítják.
A környező ingatlanok megközelítése
~2,5 km hosszú szervizút-hálózattal
történik.
Az új nyomvonalat érintő Gyilkos
ér I. belvízcsatorna és a Kis-Gyilkos
csatorna közös medre felett 12 m hos�szú kéttámaszú, előregyártott vasbeton
tartós gerendahíd épül. A Zagyva folyó
keresztezésében három-nyílású, 66,2 m
hosszú előregyártott, vasbeton tartós
gerendahíd épül.
A Zagyva folyó feletti műtárgy
hídfőinek talajnedvesség szigetelése és
háttöltése elkészült, a közbenső pilléreken a fejgerendák szerelése befejeződött, így a hídgerendák fogadására
alkalmasak. Ezzel együtt a Zagyva árterében a területrendezés is lezajlott.
A Zagyva-folyó feletti műtárgy
3×16, összesen 48 db, egyenként 21,80

m hosszúságú, 16,42 tonna súlyú előregyártott hídgerendái a Ferrobeton
Zrt. szolnoki üzeméből kerülnek kiszállításra. A beemelés után, következő lépésben a gerendák rögzítése fog
megtörténni. A munkavégzés során
először a 31. sz. főút felőli oldalon 16
db gerenda került elhelyezésre, majd a
beemelést végző 450 tonna teherbírású
daru átállását követően a Zagyva-folyó

nyomvonal-bontási munkák folytak.
A 32-es főút kezdőszelvénye és a
3203. jelű úti körforgalom közötti
szakasz, valamint a körforgalom jászberényi és gyöngyösi ágának koronaélen
belüli részei, emellett pedig a Gyilkos
ér felett lévő műtárgynál az árok- és
mederburkolási munkák, a betonlap
burkolatok és lezáró gerendák is elkészültek.

északi oldalán további 32 db tartószerkezeti elem lesz elhelyezve. A gerendák
rögzítése után további betonacél szerelési munkák és geodéziai bemérések
következnek.
Az elmúlt időszakban a nyomvonal
több szelvényében a kiviteli terv és a
vonatkozó minőségügyi dokumentumokban foglaltak betartása mellett elkészült a töltésépítés, a töltésanyag-stabilizálás, a szalagkorlát építés, a töltésre
vezető út építése, valamint a javító és
védőréteg építése is. A munkaterületen több részben folytatódott a rézsűképzés, a rézsűvédelem kialakítása és a
humuszterítés, valamint a padkaépítési
munkálatok. A 32. számú főút elbontásra kerülő szakaszán aszfaltmarási és

A Gyilkos-ér belvízcsatorna és a
Kis-gyilkos csatorna feletti közös műtárgy kiemelt szegélyein és pótpadkáin
a sóvédelmi bevonat kialakítása megkezdődött.
A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából,
a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. A
kivitelezést a Colas Út Zrt. – HE-DO
Kft. közös ajánlattevő végzi, nettó 4,9
milliárd forint értékben.
(Forrás: nif.hu)

Véget ért

Helyi járatok közlekedése Jászberényben
2021. év végén
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a helyi járatok közlekedése Jászberényben 2021. év végén az alábbi táblázat szerint történik:
Naptári nap

Közlekedési rend

2021. december 20.

hétfő

iskolai előadási nap

2021. december 21.

kedd

iskolai előadási nap

2021. december 22.

szerda

tanszüneti munkanap

2021. december 23.

csütörtök

tanszüneti munkanap

2021. december 24.

péntek

szabadnap

az ügyfélfogadás 2021. december 22-től
2022. január 2-áig szünetel.

2021. december 25.

szombat

munkaszüneti nap

2021. december 26.

vasárnap

munkaszüneti nap

Megértésüket köszönjük!

2021. december 27.

hétfő

tanszüneti munkanap

2021. december 28.

kedd

tanszüneti munkanap

2021. december 29.

szerda

tanszüneti munkanap

2021. december 30.

csütörtök

tanszüneti munkanap

2021. december 31.

péntek

tanszüneti munkanap

2022. január 01.

szombat

munkaszüneti nap

2022. január 02.

vasárnap

munkaszüneti nap

2022. január 03.

hétfő

iskolai előadási nap

2022. január 04.

kedd

iskolai előadási nap

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. hulladékszállítással
és ingatlankezeléssel kapcsolatos ügyfélszolgálatán

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Eredményekben Gazdag Új Esztendőt kívánunk
Társaságunk minden dolgozója nevében!

Köszönjük, hogy az idei évben is
megtiszteltek minket bizalmukkal.
Ezúton szeretnénk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánni!
Jászjákóhalma, Fő út 140.
Jászberény, Szelei út hrsz. 9406
Jászárokszállás, Déryné u. 18.

a Lendvai Kft. csapata

Lapunk megjelenésének idejére a
hídgerendák már a helyükre kerültek,
s a munkálatok a tervekben foglaltaknak megfelelően folytatódnak.

Dátum

Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy 2021. december 31-én (péntek)
a helyi autóbuszjáratok a tanszünetes munkanapi menetrend szerint, de legkésőbb
20 óráig közlekednek. Ez alapján a 20 óra utáni járatok már NEM indulnak el.
A menetrendről bővebb információt az 57/412-791 telefonszámon kaphat.

Jász-Nagykun-Szolnok megye rendőrei a ROADPOL Alcohol & Drugs
közlekedési akció alkalmával 1023
járművezetőt ellenőriztek, és 28 személynél állapították meg, hogy alkohol
fogyasztását követően járművet vezettek. A megye rendőrei 14 gépi, és 14
nem gépi meghajtású jármű vezetőjét
szűrték ki a közúti forgalomból. Büntetőeljárást 9 sofőr ellen indítottak, 14
járművezetővel szemben szabálysértési
eljárást kezdeményeztek, 5 alkalommal
pedig közigazgatási bírságot szabtak ki.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy napszaktól és időjárási
körülményektől függetlenül folyamatosan számítani kell rendőri ellenőrzésekre, az ittas járművezetők kiszűrése
érdekében. Kérik, hogy a járművezetők
tartsanak önmérsékletet és mérlegeljenek, mielőtt gépkocsival útnak indulnának! Soha ne üljenek ittasan a volán
mögé, valamint olyan járműbe sem,
amelyet láthatóan ittas személy vezet!
Ne engedjék a hozzátartozóknak, barátoknak, ismerősöknek, hogy ittas állapotban vezessenek!

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes
használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás
Porszívógép akció!
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu
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Adventi hangulatban majdnem teljes volt az
egyetértés az önkormányzat decemberi ülésén

A napirend módosítására tett javaslatot
Budai Lóránt polgármester az ülés kezdetén. Két napirendi ponthoz vendégek is
érkeztek, így ezeket előre vették a képviselők. Ennek megfelelőn elsőként a helyi
menetrendszerinti autóbuszközlekedéssel
kapcsolatos előterjesztést vitatták meg.
Az anyag a 2022-es évre vonatkozott, s
az önkormányzatnak a Volánbusz Zrt.vel kötendő közszolgáltatási szerződését
foglalta magában. Ezt a testület egyhangúlag hagyta jóvá. A Szatmári-lakóparkot érintő településrendezési eszközök
módosítása sem hozott vitát. A tervezet
fejlesztés kapcsán Gedei József alpolgármester elmondta, hogy egy olyan vállalkozás támogatásáról van szó, amely hazai
munkaerőre támaszkodva juttatja jelentős iparűzési adóhoz a várost.
- Három és félmilliárdos beruházás,
melyet jászsági erőkkel kívánunk megvalósítani. Ez egy automatizált raktár
lesz, teljes szigeteléssel és csendes gépekkel. Ilyen raktár az országban összesen
nyolc van. Körülbelül 30-40 főnek tudnánk itt munkát biztosítani – mondta
Szatmári Zoltán, a cég ügyvezető igazgatója. A testület egyhangúlag fogadta
el ezt az előterjesztést.
A folytatásban már az eredeti napirend szerint folyt a tanácskozás. Egyhangúlag fogadták el a testület 2021.
évi munkarendjének módosítását, majd

mondta Bethlendy Béla, a humán, jogi
és közrendi bizottság elnöke, aki ugyancsak úgy nyilatkozott, hogy a beszámolót nem tudja elfogadni. Skultéty József
is kritikát fogalmazott meg az RNÖ
munkájával kapcsolatban. A képviselő
arra is kíváncsi volt, hogy mennyiből
gazdálkodik az RNÖ és hogyan számolnak el azok felé a pénz felhasználásával,
akiket képviselnek.
- Ha én annyiról tudnék számot
adni választóimnak, amit Ön itt mondott, akkor engem megköveznének –
mondta Skultéty József.
Az RNÖ 2021. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót csak két képviselő
fogadta el, ketten tartózkodtak, tizenegyen pedig nemmel szavaztak.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban Tamás Zoltán frakció véleményt mondott.
- Az idei befolyt IPA legyen a költségvetés alapja. A gazdaság alakulása
erre minden lehetőséget megad. A
tervezett három induló TOP-os pályázaton való részt vételt támogatjuk. Azt
kértem, hogy ne konkretizálják a Malom-projekt folytatásáról szóló részt.
Megkérdezték-e ugyanakkor a lakosságot, hogy önerőből fejezzük be az
építkezést? – mondta hozzászólásában a
Fidesz frakcióvezetője.
- Nem kötelező, de érdemes egy
ilyen koncepciót összeállítani. Érdemes azzal foglalkozni, hogyan változtak
a szabályozók, a gazdasági háttér és a
szemlélet is. Fontos, hogy legyen elképzelésünk arról, mennyi lehet majd
a bevételünk, s mire mennyi juthat –
mondta Balogh Béla alpolgármester,
aki egyetértett azzal, hogy az IPA idei
összege legyen a kiindulási alap a jövő
évre. Szavaiból az is kiderült, hogy mi-

a polgármester és az alpolgármesterek
két ülés közti tájékoztatója is. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló tájékoztató sem adott okot vitára.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolót a humán, jogi és közrendi
bizottság nem javasolta elfogadásra. A
bizottság azon ülésén, amelyen az anyagot tárgyalták Rácz Tamás, az RNÖ elnöke önhibáján kívül nem tudott részt
venni. Ezért Bethlendy Béla a humán,
jogi, közrendi bizottság elnöke elnézést
kért, melyet Rácz Tamás elfogadott.
Ugyanakkor a bizottság levélben ös�szesen 11 kérdést megfogalmazott felé,
melyre az ülésen várták a választ. Rácz
Tamás több mint 20 percen át vette sorra és válaszolta meg a kérdéseket, majd
megköszönte a városi önkormányzat feléjük irányuló segítségét. Az elhangzottakhoz először Dobrán Gyula reagált.
- Véleményem szerint nem dolgoznak Önök megfelelően. A Neszűrben
a szemetelés elsősorban a romákhoz
köthető, s hogy ez ne így legyen, abban
Önök sokat segíthetnének. A beilleszkedést is jobban kellene segíteniük –
mondta Dobrán Gyula.
- Ritka eset, de most tudok kapcsolódni Dobrán képviselő társamhoz,

lyen kiadási többletekkel is számolni
kell majd a jövő évi költségvetés megtervezésekor.
A minimálbér és a garantált minimálbér emelése több mint 200 millió
forint többlet kiadást jelenthet 2022ben. Az energiaár emelés elérheti a
30%-ot. Ezen túl több területen is
30-50 millió forintos többlet költsége
jelenik majd meg a jövő évben az önkormányzatnak, derült ki az alpolgármester szavaiból.
Dr. Szabó Tamás arra kérdezett rá,
hogy valóban történt-e már visszafizetés
a Malom-projekt kapcsán, s ez mennyi
is pontosan.   Megjegyezte, hogy a városnak nagyon fog jövőre hiányozni ez
az összeg. Azt is kérdezte még, hogy a
TOP-os pályázatokhoz kell-e önerőt biztosítani. Hozzászólását azzal zárta, hogy
az előterjesztést nem tudja támogatni.
A válaszadás során kiderült, hogy
december 10-én 800 millió forint vis�szafizetésére került sor, a hozzá tartozó
29 millió forintos kamattal együtt. A
TOP-os pályázatot pedig 100%-os intenzitásúak, azaz nem kell önerőt biztosítani a tervek megvalósításához.
- Ha 829 millió forintot ilyen kön�nyen vissza tudott fizetni a város, akkor
azt mondhatjuk, hogy jó évünk volt

Huszonöt napirendi pont szerepelt a
jászberényi képviselő-testület decemberi soros ülésének meghívójában,
azaz volt mit megvitatni, volt miről
dönteni a képviselőknek. A testület
a városháza emeleti tanácstermében
15 órakor, teljes létszámmal kezdte a
munkát, amely közel három órán át
tartott, majd a zárt ülés vette kezdetét.

2021-ben. Igen ám, de ha azt ves�szem figyelembe, hogy ebből a pénzből
mennyi fejlesztést megvalósíthattunk
volna, s ezek nem valósulnak meg, akkor nagyon rossz évünk volt – mondta
Bódis Béla.
A koncepciót végül nem fogadták
el, mert a szavazás végeredménye hét
igen, egy nem és hét tartózkodás volt.
Ketten jelentkeztek arra a pályázatra, melyet a Szent Ferenc Szociális Otthon intézményvezetői beosztására írtak
ki. Erre azért volt szükség, mert Bozóki
Imréné megbízása 2021. december 31ig szólt. Ő volt az egyik pályázó, s a pályázati kiírásnak csak az ő pályázata felelt meg. A testület egyhangúlag döntött
arról, hogy 2026. december 31-ig az
érvényes pályázatot benyújtó, jelenlegi
igazgató vezetheti tovább az intézményt.
Következő egyhangú döntésével a
testület 600 000 forint támogatást biztosított a Tűzoltók Közhasznú Alapítványának.
A Jászberény Város Polgármesteri
Hivatalában dolgozó köztisztviselők
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 22/2001. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítása arról
szólt, hogy emelik a hivatali dolgozók
illetményalapját. A 8,4%-os emelés a
költségvetésben 42-44 millió forintos
kiadással jár majd a jövő évben. A képviselők vita nélkül fogadták el az előterjesztést.  
Két önkormányzati ingatlan esetén
is döntöttek azok üzleti vagyonná minősítéséről, értékesítésre kijelöléséről és
zárt körű pályázat kiírásáról.
A nyílt ülés végén három TOP-os
pályázat beadásáról is egyhangú döntés
született. Az önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésére 100 milliós
pályázatot adott be a testület. Az Élhető települések címmel meghirdetett
pályázaton települési kékinfrastruktúra
fejlesztésére - belterület klimatikus és
fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integrált-csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembevételével és a
településen tapasztalható klímaváltozás
okozta negatív hatások mérséklésének
elősegítésével - és fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenységekre – kerékpáros barát fejlesztések, kerékpáros
forgalmi útvonal kialakítása, kerékpáros
közlekedés népszerűsítése, személetformálási akciók megvalósítása – összesen
500 millió elnyerését célozta meg   az
önkormányzat.
A Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című
pályázaton 200 millió forintos támogatás elnyerése a cél. A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílhat
a Jászberény Városi Önkormányzati
Bölcsőde, valamint a Jászberény Városi
Óvodai Intézménye 3 tagóvodájának
infrastrukturális, valamint eszközbeszerzés általi fejlesztésére.
Ennyi történt a képviselő-testület
decemberi nyílt ülésén, amely zárt tanácskozással folytatódott.
A zárt ülésen személyi kérdésekről
döntöttek. Erről Budai Lóránt polgármestertől kértünk tájékoztatást.
- Két önkormányzati cégünk kapcsán kellett személyi döntéseket meghoznunk. A Jászkerült vezetője, Dukai
Rita felmondott és közös megegyezéssel
válunk el egymástól. Helyére 2024.
december 31-ig Kovács Péter kerül,
aki eddig a városi könyvtárunk vezetője volt. A J.V.V. Zrt. esetében az év
végével lejár a vezérigazgató, Horgosi
Zsolt megbízatása. A testület döntése
értelmében 2022. január elsejétől továbbra is ő marad a cég első embere.
Megbízatása 2024. december 31-ig
szól – tájékoztatta szerkesztőségünket
Budai Lóránt polgármester. 
Szántai Tibor
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Békés, boldog ünnepeket!
Az év vége általában a számvetés ideje,
de hagyjuk ezt most a jövő év elejére.
A karácsonyt és az új évet töltsük el
szeretteink körében, akikre év közben
nem jutott mindig elég időnk. Lengje körül az ünnepi asztalt és a karácsonyfát a békesség és a boldogság
hangulata.
Próbáljunk meg egy kicsit megpihenni, hiszen ismét egy nem szokványos évet búcsúztatunk. A pandémia
2021-ben tovább nehezítette életünket,
s még ma sem látjuk, mikor lesz vége.
Sokat számít viszont, ha tudjuk vannak
körülöttünk olyanok, akikre bármikor
számíthatunk. Mert együtt, közösen
erősebbek, okosabbak vagyunk.
Ahogy egy család életében, úgy
egy város életében is vannak szebb,
jobb és nehezebb pillanatok is. Egy év
során ezekből kinek kevesebb, kinek
több jut. Munkatársaimmal azon va-

gyunk, hogy a jászberényieknek minél több jó jusson. Tudom, továbbra
is sok még a megoldásra váró feladat,
s mindenkinek a saját baja a legfontosabb, ám egyszerre mindent megoldani lehetetlen. Éppen ezért türelemre,
megértésre is szükségünk van.
Nem vagyunk, és ne is legyünk
egyformák. Vitatkozzunk, ütköztessük véleményünket, de közben
tiszteljük is egymást. Azért fontos ez,
mert előbbre, gyorsabban csak együtt
juthatunk.
Azt kívánom Jászberény lakóinak,
magunknak, hogy tudjunk meghitten, boldogan ünnepelni családunk,
barátaink körében és feltöltődve nézzünk szembe a jövő kihívásaival. Egyben ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a város érdekében
végzett munkáját, melyre a jövőben
is számtok!

„A szeretet ebédje” tizedszer
Többen ültek együtt asztalhoz, ahogy
egy nagycsaládban szokás, „A szeretet
ebédjén", advent negyedik vasárnapján, a Karácsonyi Falu szomszédságában. A tizedik alkalommal rendezett
közösségi esemény, egy finom ebédre
és jó hangulatú beszélgetésre várta a
városlakókat, mely hagyományosan
Szántai Attila és családja, valamint barátai összefogásában valósult meg.
A vendéglátók gulyáslevessel kínálták az alkalomra kilátogatókat,
desszertként pedig Tugyi Róbert cukrász aprósüteményekkel, Kövér Tamás

gyümölccsel kedveskedett. Pócs János
országgyűlési képviselő jóvoltából, jó
néhány palack vörösbor is került az
étek mellé. Az kiszolgálásban városunk
több közszereplője is részt vett, a polgármester, önkormányzati képviselők,
kórház főigazgató, tűzoltó parancsnok,
népi tánc együttes prominensei személyében.
Az esemény célja évről évre az,
hogy a karácsonyi készülődésben összehozza a városban élő embereket, ahogy
mottója is szól: Két ember között legrövidebb út "A szeretet ebédje".
d. g.

Templomi hangverseny

A Ferencesek templomában december 18-án, szombaton a Székely Mihály
Kórus tartott ünnepi hangversenyt. A dalosok és karnagyuk, Banka Sándorné
ezúttal is nagy sikert arattak.
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Dobrán Gyula: A Mi Hazánk Mozgalom
a harmadik út

A gyermekvédelmi törvényről
az emberek dönthetnek

Sajtótájékoztatót tartott december
11-én, szombaton, a Mi Hazánk
Mozgalom piacon felállított standjánál a párt önkormányzati képviselője,
Dobrán Gyula, aki több aktuális témában is véleményt nyilvánított.

A családról, a gyermekvédelemről
tartott sajtótájékoztatót december
8-án, csütörtökön, jászberényi képviselői irodájában Pócs János, térségünk országgyűlési képviselője.

- Sajtótájékoztatóm fő célja, hogy bejelentsük, a Mi   Hazánk Mozgalom  
nagyon aktívan kezd tevékenykedni a
Jászságban is, hogy a közelgő választások idejére mindenkihez eljussunk, és el
tudjuk mondani, hogy van egy harmadik út is Magyarország számára. Nem
muszáj sem a Fideszt, sem a Gyurcsány
vezette baloldalt választani. Ezzel együtt
számos más dologban is szeretném elmondani a véleményemet – kezdte sajtótájékoztatóját Dobrán Gyula, aki először egy alapítvány ügyében emelt szót.
Elmondta, hogy Jászberényben működik egy alapítvány, amely az autista
gyerekeket segíti. Ez az alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be Jászberény
önkormányzatához, ám a polgármester
arról tájékoztatta őket, hogy ezzel a dologgal idén nem kíván foglalkozni.
- Nagyon sajnálom, hogy így karácsony közeledtével valaki ennyire szívtelen. Lett volna egy másik lehetőség is,
hiszen én felajánlottam, ha az önkormányzati dolgozók megkapják kéthavi
jutalmukat, akkor én azt az alapítványnak szánom. Ám a mezőőrség vezetője
arról tájékoztatott, hogy a polgármester
csak öt mezőőrnek ad jutalmat, engem
ebből kihagy. Arra hivatkozott, hogy az
év elején írásbeli figyelmeztetést adott.
Ezt egyébként mondvacsinált okok mi-

att kaptam. Akkor is az volt a baj velem,
hogy ki mertem állni a kamerák elé és
elmondtam az igazságot. Úgy néz ki,
hogy a polgármester retteg és fél az igazságtól. Nem tudom, mi lesz a következő: bérgyilkost fogadnak ellenem vagy
kirúg az állásomból? Azért bünteti az
autista gyerekeket, hogy nekem keresztbe tegyen? Ez szégyen, gyalázat, ilyet
nem lehet tenni – mondta a képviselő,
aki azt is megjegyezte, hogy a december
15-i testületi ülésen személyi kérdésekben is döntenek majd. Ez zárt ülésen történik, de annyit elárult, hogy a
polgármester és csapata évekre szeretne
embereket bebetonozni mindenféle pályáztatás nélkül. Dobrán Gyula szerint
tűrhetetlen, hogy szerinte a saját embereiket szeretnék helyzetbe hozni.

Használt sütőolaj gyűjtés bevezetése
Tisztelt Lakosság! Társaságunk az Önkormányzat vezetésével egyeztetve és a
Szelektív Nonprofit Kft.-vel mint közszolgáltató céggel közösen együttműködve a környezetünk védelme érdekében az alábbi új díjmentes szolgáltatással bővíti a lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatást:

használt sütőolaj gyűjtés
Kérjük a lakosságot, hogy az alábbi szabályok betartása mellett a háztartásban keletkező olajat helyezzék el a konténerbe, NE DOBJÁK a kommunális
kukába, NE BORÍTSÁK a csatornahálózatba.

A használt sütőolaj gyűjtő konténerbe…
dobható:

 vaj
 zsír
 margarin
 romlott és lejárt étolajok
 használt sütőolaj és sütőzsír
 pácolásból visszamaradt étolajok

tilos dobni:

 majonéz
 szószok, dresszingek
 egyéb hulladék
 motorolaj, gépzsír
 ásványi olaj, kenőolaj
 egyéb folyadékok és kemikáliák

A használt sütőolaj gyűjtésének helyes módja:
Ne gyűjtse
üvegpalackba,
dunsztosüvegbe,
mert összetörik!

Csak csavarzáras PET
palackba gyűjtse! Ha megtelt
a palack, gondosan zárja be,
és dobja a konténerbe!

Ne gyűjtse étolajos
flakonba, mert az nem
zár biztonságosan!

Segítsen, hogy a gyűjtést
fenn tudjuk tartani!
Tanítsa meg másoknak is!

Jászberényben az alábbi helyeken találhatók meg
a használt sütőolaj gyűjtőkonténerek:
• Sírkert utca szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett
• Toborzó utca szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett
• Kórház utca szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett
• Varga utca szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett
• Városi Piac – piacfelügyelőségi iroda mellett
Amennyiben a gyűjtőkonténerek telve vannak, úgy kérjük, hogy a jászberényi hulladékudvarban adják le, ahol továbbra is díjmentesen leadható a
használt sütőolaj ügyfélfogadási időben.

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!

- Amennyiben a Jászkerület vezetője lemond, akkor pályázatot kell kiírni. Elfogadhatónak tartom, hogy 2-3
hónapra, amíg a pályázat zajlik, valakit
kineveznek, de a pályáztatás nem megkerülhető. Nagyon bízom benne, hogy
a testületi ülésen a Fidesz nem fog ös�szejátszani a baloldali összefogással, s
nem fogják támogatni ezt a megoldást –
mondta Dobrán Gyula, aki hangsúlyozta, nem a kiválasztott személyek ellen
van kifogása, mert lehetnek jó szakemberek, de másoknak is meg kellene adni
pályázati úton a lehetőséget.
A Malom-projektről is szólt a képviselő. Szerinte a városvezetés még idén
szeretné visszafizetni a 820 millió forintot az államnak. Ezért pedig szerinte
mindenképpen vállalnia kell valakinek,
valakiknek a politikai és az anyagi felelősséget is.
- Én azt javasoltam, hogy az óvónőknek és a polgármesteri hivatal dolgozóinak négyheti plusz juttatást adjon
az önkormányzat, mert a jól alakuló
adóbevételek erre lehetőséget adnak.
Ezt a Fidesszel összefogva leszavazták, és
csak kétheti jutalmat adnak az érintett
dolgozóknak. Megértem, hogy vissza
kell fizetni a 820 milliót, de elfogadni
nem tudom. Így az a beruházás, ami
700 millióba került volna a városnak,
most 2-2,5 milliárdért valósul majd
meg. A vezetés hozzáállása miatt pedig
ehhez semmilyen támogatással nem
számolhatunk. Szemmel láthatóan a
város vezetése égeti el a közpénzt Jászberényben. Számolja ki mindenki, hogy
ebből a pénzből hány más beruházás
valósulhatna meg, hány felújítást tudnánk finanszírozni. Köszönjük meg a
polgármesternek és csapatának, hogy
nem azt nézték, mi jó Jászberénynek,
hanem azt nézték, hogy hogyan tudnak
mindenből politikai hasznot húzni. Én
ezt nem tudom támogatni – mondta
Dobrán Gyula, aki jelezte, ő továbbra is
a jászberényi, jászsági emberek érdekeit
kívánja képviselni.
A sajtótájékoztató zárásaként a képviselő bejelentette, hogy 65 000 forinttal támogatja a Jászsági Autistákért Alapítványt.
Az alapítvány támogatása kapcsán megkérdeztük a polgármester is,
aki elküldte azt a levelezést, melyet az
alapítvány elnökével folytatott. Budai
Lóránt kérte, hogy tájékoztassák arról,
mire kérik a 450 ezer forintos támogatást. Hány gyermeket érint az ott folyó
munka, hány szakember foglalkozik a
fiatalokkal, s ez milyen terheket ró az
alapítványra. A válaszból kiderült, hogy
helyhiány miatt egyelőre nem tudják a
tervezett programjaikat megvalósítani,
s ebben is segítséget kérnek, A polgármester érdeklődésünkre azt is elmondta,
hogy az alapítvány támogatásáról szóló
előterjesztést előkészítették, s amint a
tervezett munka ott beindul, akkor a
testület elé terjeszti. Alapítványt ugyanis
csak testületi döntéssel lehet támogatni.
Szántai Tibor

- Karácsony számunkra az év legszebb,
legszentebb ünnepe. Karácsonykor
mindannyiunk számára legfontosabb a
család, a gyermek, a szeretet. Látnunk
kell, hogy oly korban élünk, amikor
a multikultúra, az Európai Bizottság,
a keresztény, a karácsony kifejezést el
akarja törölni. Helyette fényünnepet
akarnak bevezetni, és ránk akarják erőltetni, hogy a család alapja nem az anya,
az apa és a gyermek – kezdte sajtótájékoztatóját Pócs János.
Szerinte a liberális erők veszélyes
zónákba akarják Magyarországot vezetni, ami számunkra szent és sérthetetlen
kell, hogy legyen. A gyermekeink és
unokáink életét jelentő családi, szexuális identitást soha nem látott agresszív
módon akarják befolyásolni.
- A Fidesz-KDNP kormány 2010ben azon az úton indult el, hogy a
mindannyiunk életét befolyásoló nagy
döntésekben az emberek véleménye a

ni a gyermekeinket. Mi valljuk, hogy
semmiféle hazai vagy külföldi nyomás,
zsarolás nem rendítheti meg az LMBTQ propagandával szemben a magyar
embereket és a magyar kormányt. A racionalitás jegyében ez a népszavazás az
országgyűlési választásokkal egyidőben
is megtartható. Európában így a magyar emberek elsőként mondhatják el,
hogy mit gondolnak a gyermeknevelésről. Látjuk, hogy más országokban a
liberális elit dönt minderről – mondta
Pócs János.
A képviselő hangsúlyozta, ma már
látják, hogy Brüsszel és a balliberálisok
egyre több eszközzel próbálják kényszeríteni a magyar kormányt, hogy hátráljon meg a gyermekvédelmi törvény
kapcsán. Brüsszel, a Soros-hálózat és a
baloldal mind ezt akarja. Céljaik elérése
érdekében sorra jönnek a politikai támadások Magyarország ellen és Brüs�szel pénzügyileg is zsarol bennünket.
Visszatartja a hazánknak járó pénzeket.
Ezek nem adományok, hanem hitel, s
mivel a választások befolyásolás miatt
is visszatartják, ezért Varga Mihály
pénzügyminiszter olyan hitelfelvételt
vezényelt le, amely kedvezőbb kamato-

meghatározó és az iránymutató. Ezért
kértük az emberek véleményét a rezsicsökkentésről, a migráció megállításáról. Az emberek véleménye megállította a kötelező kvóta bevezetését. A
járványkezelésről és a gazdaság újraindításáról is megkérdeztük az embereket
– mondta a képviselő, aki megjegyezte,
hogy most, amikor liberális országok
felhatalmazás nélkül döntenek arról,
hogy egyre kisebb gyermekek körében, egyre agresszívabban terjesszék az
LMBTQ propagandát a szülők megkérdezése nélkül, ez ellen tiltakoznunk
kell. Ezért kezdeményeztek ebben a
kérdésben népszavazást.
- A vita arról szól, hogy kik dönthetnek arról, hogyan neveljük gyermekeinket. Egy gyermek szexuális nevelése meggyőződésem szerint kizárólag
a szülők dolga kell, hogy legyen. A
szexuális propagandától meg kell véde-

zású és nincs egyéb feltételekhez kötve,
derült ki a képviselő szavaiból.
- Meggyőződésem szerint, 2022ben arról is döntünk, hogy gyermekeink milyen hatások alatt nőnek fel
a jövőben. A Fidesz kormány törvényt
hozott erről, melyet a baloldal támad és
az óvodákra, iskolákra, a médiára szabadítanák az LMBTQ aktivistákat. A
gyermekek körében gátlástalanul népszerűsítik a nemi átalakító kezeléseket
és műtéteket. A magyar baloldal ebben
az ügyben is szolgaian teljesítené Brüs�szel és a Soros-hálózat megrendeléseit.
Erről is szól majd a tavaszi népszavazás
– mondta Pócs János, aki sajtótájékoztatója zárásaként Ferenc pápát idézte:
„Ami nem sikerült Napóleonnak, ami
nem sikerült a náci-kommunista diktatúrának, az nem sikerül ma az Európai
Bizottságnak sem.”
eszté

Ajándékozzon szeretteinek karácsonyra

termálfürdő belépőt, bérletet
vagy szolgáltatást,
amely 2022. december 31-ig
használható fel!

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

Szolgáltatásaink:
• gyógy-, talp- és
nyirokmasszás
• tangentor
• iszapkezelés
• gyógytorna

•
•
•
•
•

mofetta (szén-dioxidos szárazfürdő)
termálvizes medencék
finn- és infra szauna
kamillás gőzkamra
merülőmedence

Elérhetőségeink: 5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel.: 06-57/412-108, 06-30/942-1043, www.vvzrt.hu
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Arany minősítést nyert a Túri Pince Nero rozéja
Bizony nem egy borvidék a Jászság
eme északi szeglete, ahol mégis találni szőlőművelőt, aki borászatot üzemeltet és itt a homokon nem is akármilyen bio bort készít. Történetesen
ez a Túri Pincészet, mert róluk van
szó, akiknek a Nero szőlőből készült
rozé borát országos megmérettetésen
arany minősítéssel jutalmazták.
Hogyan lesz a szőlőből elismert bor?
- erről kérdeztük Túri Zoltánt, a Túri
Pincészet tulajdonosát.
- Jó szőlőből lehet csak jó bort készíteni. Minden sikeres, szép bornak
az alapja a kiváló szőlő. Kezdjük a tehát a szőlővel, mit is érdemes tudni a
Nero fajtáról?
- A Nerot a hatvanas évek közepén
egri szőlészek kísérletezték ki, és afféle
kettős hasznosítású. Nem kimondottan borszőlő, ez a kedvelt csemegefajta,
de borkészítéshez is kiváló. Fagytűrő, gombás betegségeknek jól ellenáll
és kifejezetten jól érzi magát az itteni
homokos termőtalaján. Tömött, vállas
fürtszerkezetben összeálló bogyói enyhén oválisak és mélykék színűek.
- Milyen volt az idei Nero termés?
- Szép termést neveltek idén a tőkék, magas savakkal bírtak a szemek.
Az elmúlt öt-hat évben nem volt ilyen
jó minőség. A csapadékhiány miatt
alacsony volt a lékinyerés, ezért a szőlő beltartalma nagyon kiválónak bizonyult. Már augusztus huszadika táján
szüreteltük, mivel a Nero a legkorábbi
szőlőfajtánk.

- A szépen termő szőlőből nem véletlen a jó bor sem. Hogyan készül a
Neroból rozé?
- A Nerot nem szabad sokáig áztatni, mert a héja nagyon adja a színét
és sötét lesz, ezért szinte csak a présen
engedjük át. Ezt követően e könnyed
borunk reduktív eljárással, kizárva az
oxigént, rozsdamentes acéltartályokban, hideg erjesztéssel készül. Szeptemberben már palackban van a rozé,
mely gyümölcsös és lendületes, egyedi
illattal, csodálatos színnel rendelkezik.

- A Túri Pince Nero rozé bora már
számos díjat elnyert az elmúlt években
borbírálatokon. Hol szerezte a legutóbbi arany minősítését?
- Több mint két évtizede rendezik Miklós napján, december 6-án,
Kunszentmiklóson az Országos Rozé
Borversenyt, ahol a bíráló bizottság
tagjainak nem kis fejtörést okozott a
300 kiváló minőségű, zamatgazdag
bor bírálata. Ebben a sűrű mezőnyben
jóleső elismerése munkánknak is, hogy
arany minősítést szerzett 2018 után
újra Nero rozé borunk.
- A borpalackok címkéjén nagy
betűkkel látható a bio felírat. Ennek
jelentősége van?
- Ez igen komoly hívó szó, főleg,
hogy egyre többeket érdekel az egészségtudatos életmód. Pincészetünk minden bora, így a rozé is, bio gazdaságban
termet szőlőből készül. A Nero a belőle
készült borba is átmenti antioxidánsait, ezért ott is találkozhatunk jótékony
hatásaival.
Az elmúlt évek rozéborai bebizonyították, hogy ez a borfajta nem
a termőhelytől függ elsősorban, hanem azoktól a kezektől, amelyek a
bort elkészítik. A rozé biztos választás, ha egy jó beszélgetés kísérőjét
kell megválasztanunk, de egy kön�nyű étel, hidegtál mellé is kitűnő
lehet, a vásárlásnál jusson eszébe az
arany elismerésben részesített, lakóhelyünkön termő és belőle születő
bio Nero rozé is!
Demeter Gábor

5. oldal

Kulturális mozaik
Á larcos szilveszter

December 31. – péntek 20 óra
Kezdjük együtt az új évet! LHL Feszt Álarcos szilveszter. Fellépők: 20
óra Nagy Krisz; 22 óra Szecsei; 23 óra Oliver-D; 0 óra Dragon S; 1óra
NorbeeV. Érkezz álarcában, és vendég leszel egy italra! A legjobb álarcokat díjazzák az este folyamán!
Ifjúsági ház

Újévi koncert a Szolnoki
Szimfonikusokk al
2022. Január 8. - szombat 18 óra
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar 2022. január első hetében ismét előadja
újévköszöntő produkcióját, hagyományos nagyszabású koncertjét. A körültekintően összeválogatott műsor szólói Lőrincz Judit és Turpinszky Béla
énekművészektől lesz hallható, a zenekart pedig Izaki Maszahiro vezényli.
Déryné Rendezvényház
Ha itt szeretné látni programját, hívja: Demeter Gábor 70/214-9164

Közétkeztetéssel foglakozó, dinamikusan fejlődő
cég munkatársat keres az alábbi pozícióba:

SZAKÁCS

A munkavégzés helye: Jászberény

Elvárások:
Amit kínálunk:
Főbb feladatok:
Különböző ételek elkészítése,
Házias ételek készítésében való jártasság
Ingyenes dolgozói
Gyakorlatias, határozott személyiség
tálalása, tárolása és adagolása
étkezés a munkaidő
A meglévő készletek, készétePontos, precíz munkavégzés,
alatt
Kedvezményes
lek felmérése, nyersanyagok
környezetére igényes
Jó szervezőképesség
dolgozói alapanyagmegrendelése
Nyersanyagok előkészítése,
Előnyt jelent:
vásárlási lehetőség
Kifőzdében vagy közétkeztetésben
Versenyképes fizetés
feldolgozása (párolása, főzése,
Egyműszakos, hosszúszerzett gyakorlati tapasztalat
sütése)
Konyhai részfeladatok
Egyéb szakmai tapasztalt
távú munkalehetőség
irányítása és ellenőrzése
A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségek: szakács végzettség

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, nettó bérigény megjelölésével: allas@eatrend.hu

Meggyújtották az adventi koszorún a harmadik és negyedik gyertyát
Advent harmadik hétvégéjén, az
örömvasárnapon, december 12-én, a
szemerkélő eső sem riasztotta el a városlakókát és szépszámmal választották közösségi programnak az Adventi vásár meglátogatását. Forralt boros
poharakból párálló illat lengte be a
Szentháromság téri park szegletét,
ahol párban, családdal vagy baráti
társaságban beszélgetek sokan, vagy
éppen az árusok portékái között válogattak, de kelendő volt a kürtöskalács és a nassolni való is.
A rommLi – a kreatív pont, a digitális
alkotóműhely foglalkozást kínált az érdeklődőknek, Logiscool workshop keretébe. Tucatnyi laptop munkaállomáson lehetett a számítógépek segítségével
rajzolni, szerkeszteni, nyomtatni, majd
az így elkészített egyedi alkotásokat bögrékre préselték, melyek akár karácsonyi
ajándékok is lehetnek.
A Lehel Film – Színházban a Családi Matiné táncos forgatagot kínált látnivalónak, az élményt a Viganó Alapfokú
Művészeti Iskola növendékeinek „ Hozzon az ég örömből végtelent…” című
műsora adta.
A Szentháromság tér parkjának közösségi terén felállított színpadon, dr.
Dobos László, az ebben az esztendőben éppen száz éves Jászok Egyesülete
alapitó ügyvivője, elnöke, osztotta meg
ünnepi gondolatait a hallgatósággal. Ezt

követően, Kovácsné Lajos Krisztina
népdalénekes dalos előadását Molnár
László népzenész kísérte citerán és tárogatón, meghittebbé varázsolva a gyertyagyújtást, pillanatát.
Az advent időszakának színe a lila,
a harmadik gyertya ellenben rózsaszín.
Míg a lila a bűnbánat és a böjt színe,
addig a rózsaszín az örömé. Az örömvasárnap megtöri a szigorú adventi bűnbánatot és emlékeztet rá, hogy közeledik
Jézus eljövetele, az öröm ideje és a fény
születése is hamarosan itt van.
Az örömöt szimbolizáló rózsaszín
gyertya lángját dr. Dobos László gyújtotta meg a színpadon, még a város nagy
adventi koszorúján, kiválasztott cserkész
őrsvezetők végezték a gyertyagyújtást.
Az örömvasárnap programjai végén,

kellemes kikapcsolódást jelentett egy
igazán bensőséges, exkluzív koncert
élmény, melyet az Ünnepi pódium sorozatban, Szekeres Adrien énekesnő
előadásában hallhatott a közönség. A
Zongorára hangolva című műsor, egy
csodás énekhangra és kiváló zongorajátékra épült, melyből remek párosítás
született és igazi adventi, karácsonyi
hangulatot varázsolt.
Advent negyedik, egyben karácsonyt
megelőző utolsó vasárnapon, december
19-én, mint az elmúlt években ugyanekkor, igen sokan látogattak ki a Karácsonyi Falu forgatagába. Részese lenni a
gyertya gyújtásnak, széjjel nézni, válogatni az árusok portékái között, vagy ahogyan a legtöbben tették, közösségben,
ismerősökkel, barátokkal találkoztak és
forralt bor mellett beszélgettek egy jót.
Ez idő alatt, a sötétség leszálltát
követően, varázslatos fényprodukció
karácsonyi mintái vetültek a Déryné
Rendezvényház homlokzatára, ahol a
fényfestéssel alkotott egyedi látványt,
jólesett bámulni.
A roomLi - a kreatív pont, nagy karácsonyi készülődés helyszíne volt, itt
kézműves foglalkozásokba hat helyszínen lehetett bekapcsolódni, és különböző népművészeti ihletésű tárgyakat
alkotni, vessző- és csuhé fonással, nemezeléssel, vagy éppen a fazekas agyag
megformálásával.
A Karácsonyi Falu színpadán, a Jászsági Hagyományörző Egylet, adventet

idéző korabeli népdalokból összeállított
csokrát, majd Tukora Eszter és Tukora
Nóra csengő hangú énekét hallgathatta
meg a közönség.
Ezt követően, ünnepi köszöntőjében Szántó József apátplébános, karácsonyhoz kötődő keresztény üzenet
megfogalmazott meg, majd Hortiné dr.
Bathó Edit múzeum igazgatóval közösen gyújtották meg, az adventi koszorú
gyertyáját.

Ezen a napon az adventi koszorú
negyedik gyertyája világitott fel, és amikor már az összes gyertya ég, eszünkbe
juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogása, hogy érkezik a
karácsony és boldogan ünnepelhetjük
Jézus Krisztus születését, a nekünk adott
végtelen szeretetet.
A színpadi program, a Mézi rajz- és
történetíró pályázat eredményhirdetésével folytatódott, ahol a helyezettek

Az adventi koszorún a negyedik,
utolsó gyertya Keresztelő Szent Jánost
szimbolizálja, aki Jézus közelgő eljöveteléről és a bűnbánatról prédikált a
népnek, ezért ez a lila gyertya a szeretet
jelképe.

személyesen vehették át jutalmaikat,
díjnyertes alkotásukért.
Az estét Lola műsora zárta, melyben
az énekesnő zongorakisérettel, szeretetteljes karácsonyi számokat adott elő.
demeter

Szolgáltatásaink:

2022

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Ceglédi út 5. Tel.: 53/889-102

lem
Szakérte k világában.
a színe

• Teljes körű építőipari kivitelezés
• Építési és bontási hulladék befogadás
(beton, aszfalt, tégla, cserép, fahulladék)
• Újrahasznosítás: darálás, osztályozás
• A keletkezett darált anyag értékesítése
• Konténeres sittszállítás
• Gépi földmunka
• Nehézgép szállítás 1-24 t-ig

Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.

FEBRUÁR

JANUÁR
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GARÁZSKAPU NYÍLÁSZÁRÓ ÜZLET

lakossági és ipari
kaputechnika

• garázskapuk
• kapu automatikák
• nyílászárók

Szolnok-Jászberény-Gyöngyös

www.wingate.hu Tel.: +36-70/775-9484
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Újév, Fruzsina
Ábel
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leona
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránt, Loránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót, Xénia
Pál
Vanda, Paula
Angelika
Károly, Karola
Adél
Martina, Gerda
Marcella

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

MÁJUS

Dr. Tóth Zoltán

szülész-nőgyógyász
adjunktus

• 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

Adja fel

hirdetéspéjátban!
a város la

• személyesen
szerkesztőségünkben:

Jászberény, Bercsényi út 1/A.
(Ifjúsági Ház)

• e-mailben:

berenyiujsag@gmail.com

• telefonon:

06-30/651-1098
Lakossági hirdetések felvétele
a heti újságba hétfő 16 óráig.
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Munka ü. Fülöp, Jakab
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác
Szonja, Zsófia
Botond, Mózes
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, Csanád
Magdolna
Zsanett, Janka
Angéla, Petronella
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Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Ignác, Brigitta
Karolina, Aida
Balázs, Oszkár
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka, Jeromos
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett, Konrád
Zsuzsanna, Eliza
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér
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Tünde, Torda
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú
Pünkösd, Fatime
Pünkösd, Norbert, Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál
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Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Nemzeti ü., Gyöngyi
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild
Nemzeti ü., Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon
Auguszta
Zalán
Árpád
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Minden, ami kőből kivitelezhető!
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Tihamér, Annamária
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes,
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár
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Mindensz., Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Alíz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia, Gergő
Jenő
Erzsébet, Zsóka
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

Egyedi elkészítésű síremlékek
nagy szín- és formaválasztékban.
Épületszobrászat, kandallók,
lépcsők, kőkorlátok, kőcsobogók.
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Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Nagypéntek, Anasztázia, Tas
Csongor
Húsvét, Rudolf
Húsvét, Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin, Kitti
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5100 Jászberény
Szelei út 9407 HRSZ
06 57 410-031
06 30 488-6575
06 30 337-2924
E-mail: tuttibau@invitel.hu

T-GRÁNIT Kft.

MÁRCIUS

JÚNIUS
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Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
Állami ü., István, Vajk
Sámuel, Hajnalka
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella

Tóásó Tibor

Jászfelsőszentgyörgy Fő út 25.
Telefon: 30/214-6370

Előzetes időpont-egyeztetést
követően szeretettel
várjuk irodánkban:
Jászberény, Lehel vezér tér 15.
(Irodánk a Megyeház utca és a
Börtönudvar felől is megközelíthető!)

Rékasi Richárd 06-30-985-1814
rekasi.richard@korrektotthon.hu
www.koRRektotthon.hu

„Otthonteremtés
szívvel, lélekkel!”
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Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, OIívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zéno
Viktória
Szenteste, Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

Keresse, olvassa naponta frissülő
online hírportálunkat!

• Politika

• Kultúra

• Közélet

• Sport

• Gazdaság

• 112

...minden ami Jászberényben történik.

Olvassa a BerényCafét!
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jku.hu

Friss híreinket megtalálja
Facebook oldalunkon is:

facebook.com/berenycafe
A Belvárosi Termálfürdő egész évben várja!
Szolgáltatásaink: termálvizes medencék, finn és infra szauna, merülő medence,
kamillás gőzkamra, gyógy, talp- és nyirokmasszázs, pedikűr, mofetta kabin
(szén-dioxidos szárazfürdő), bioptron lámpa.
A Fürdő szolgáltatásait a 194/2021 Korm. rendelet szerint érvényes
védettségi igazolvánnyal lehet igénybe venni. A rehabilitációs kezelések
(gyógymasszázs, iszapkezelés, gyógytorna, tangentor (vízalatti vízsugármasszázs)
szakorvosi beutalóval védettségi igazolvány nélkül is igénybe vehetők!

Jászberény, Hatvani út 5.

Telefon: 0657/412-108, 0630/942-1043

www.vvzrt.hu

8. oldal

Mozaik

www.jku.hu

2021. december 23.

A vasúti közlekedés lehetőségei a Jászságban Karácsonykor is tudatosan!
A közlekedés központi téma életünkben, hiszen naponta többször is útra
kelünk. Óvodába, iskolába visszük a gyermeket, munkába megyünk, hétvégén kirándulunk, családlátogatás tervezünk. Mindehhez számos eszköz
áll a rendelkezésünkre a kerékpártól a repülőig. Egyik meghatározó közlekedési eszközünket a vasút biztosítja. A teherszállítás és a személyforgalom
kapcsán is fontos lehet ez számunkra. Hogy a Jászságban mi a helyzet, s
milyen lehetőségeket rejt magában a vasúti közlekedés, azt Takács Bence
közlekedésbarát, fizika-technika-informatika szakos tanár, a portoftrans.
net alapítója és a falujaromotorvonat.blog.hu szerzője foglalta írásba, melyet közlésre megkapott szerkesztőségünk.
A térség, amit elkerülnek
a gyorsforgalmi utak
Ma Jászberényből vonattal és
busszal egyaránt jellemzően csaknem
másfél óra alatt lehet Budapestre jutni. Nagykáta felé, busz+vonat kombinációval valamivel kevesebb idő
alatt is teljesíthető. Kora reggel egyetlen vonatos eljutással 1:22 perc alatt
is a Keleti pályaudvarra lehet érni.
Onnan pedig remek városi közlekedési kapcsolatokkal bárhová el lehet
gyorsan jutni, kapcsolataiban még a
Stadionok buszállomást is fölülmúlja. A vasúton persze egy-egy késés komoly kellemetlenségeket tud okozni,
de a közutat is befolyásolják a dugók,
felújítások és balesetek. Mivel a Jászságot északról és délről is elkerülik a
gyorsforgalmi utak, így a közösségi
közlekedés az autózásnak is remek
alternatívája.
Azért is fontos a Jászberényben és
környékén élőknek most ezzel foglalkozni, mert a Budapest-Hatvan vasútvonal felújítása nemrég fejeződött
be, illetve most zajlik a Keleti és Kőbánya-felső között a harmadik vágány
építése. A miskolci fővonalon év elején
kialakított új menetrend nem hibátlan
még, idén szeptemberben és a decemberi menetrendváltáskor is korrekciók
várhatóak még. Utána viszont valószínűleg évtizedig meghatározó lesz a
teljes környék vasúti és Volánbusz-menetrendjében, amit idén sikerül bevezetni.
Az InterCity mint egyetlen
megoldás?
A 80-as vonal legfőbb problémája, hogy rengeteg helyen csatlakoznak
hozzá mellékvonalak, amelyek jelentős városokat kapcsolnak be az országos vasúthálózatba. Ilyen városok Balassagyarmat, Salgótarján, Jászberény,
Gyöngyös, Eger, Tiszaújváros, illetve
Miskolcnál és Mezőzombornál a fővonal szétágazik Kassa, Sátoraljaújhely és
Nyíregyháza felé. Ennyi város nyilván
nem kaphat mind közvetlen, fővonali
kapcsolatot a fővárossal, ezért nagyon
fontos a jó átszállási lehetőségek kialakítása. Az átszállás minőségét alapvetően három elem befolyásolja. Az első,
hogy a térképen a fővonali állomásra
képzelt pók lábaihoz hasonló mellékvonal-hálózatról beérkező vonatokról
milyen sebességű fővonali vonatra
lehet átszállni. A legrövidebb menetidőt akkor kapjuk, ha Hatvanban InterCity-re lehet átszállni, ám a nap
jórészében a vasút ezt nem szeretné
biztosítani. Ennek oka, hogy ehhez túl
nagy kapacitást kellene Hatvan és az
IC-k keleti végállomásai között közlekedtetni. Ezért a kora reggeli csúcsot
leszámítva az Eger és Budapest között
közlekedő Agria InterRegio vonatokra lehet átszállni a hatvani pókban,
ami viszont Aszód és Gödöllő mellett Turán, Bagon és Máriabesnyőn is
megáll.
Átszállás: gyorsan, és kényelmesen
Az átszállások másik minőségi
mércéje, hogy mennyi időt kell várni a
csatlakozó vonatra. Jászberény-Budapest között ez most kicsit több, mint
negyed óra. Ezen nem biztos, hogy
érdemben lehet csökkenteni, mivel
ha szorosabb átszállást biztosít a vasút
Hatvanban, akkor romlanak a továbbutazás feltételei Szolnokon.

A harmadik mérce az átszállás
kényelmessége; nagy csomaggal, kerékpárral, vagy nehezebben mozgó
embereknek egy aluljárózás fölösleges
nyűg lehet, de fiataloknak is kedvét
szegheti, ha késés esetén rendszeresen
aluljárós rohanással lehet csak elérni
a csatlakozó vonatot. Ezeket a hátrányokat lehet közös peronos átszállással
kiküszöbölni, akár úgy is, hogy délelőtt Budapest felé, délután Budapest
felől biztosítják.
A teljes eljutási útvonal minőségét befolyásolja még a járműállomány
is. A miskolci vonal fölújítása idején
Hatvan és Szolnok között FLIRT
motorvonatok közlekedtek, Hatvan
és Salgótarján között pedig már évtizede a korszerű Metrovagonmas
motorkocsik. Dunántúli menetrendi
fejlesztések miatt most mindkét helyen hagyományos - más néven elavult
- szerelvények közlekednek, aminek
főleg így nyáron igencsak utasriasztó
hatása van, míg a kényelmes, újnak
számító motorvonatoknak utasvonzó
hatásuk. Bár a minisztérium nem túl
lelkes az ügyben, a másodrendű vonalakra szánt villamos és villamos-akkumulátoros motorvonatok beszerzését
nem szabad tovább odázni. Ilyen távolsági vonatok beszerzése megoldaná
a Zemplén-Hernád InterCity-k problémáját is.
Általánosságban
elmondható,
hogy Európában egy tendencia alakul ki a mozdonyok által vontatott
kocsik tekintetében: Az éjszaka közlekedő vonatok újjáélednek Ausztriában és Németországban is. Mindez azért, mert a gyártók figyelme a
motorvonatok felé összpontosul,
sajnos nem jut elég figyelem mozdony vontatta vagonokra. Oroszországban megpróbálják egyszerre
mindkét megoldást is fejleszteni, ma
már vannak például emeletes vonatok ülő- és árusító részekkel is, amelyeken néhány óra alatt könnyedén
eljuthatunk az egyik városból a másikba. Úgy néznek ki, mint egy euró-

pai gyártó gépei, mégis vezérelhetik
őket dízelmozdonyok a nem teljesen
villamosított vonalakon is.
Sok funkció egyetlen vonalon
Ami miatt a miskolci fővonal fővároshoz közeli szakaszán nem lehet a
lehető legjobb átszállásokat biztosítani, az az, hogy egy vonattal túl sok feladatot akar a vasút ellátni. A vasúttól a

minisztérium többek között a vonatok
(vagyis az éves futásteljesítmény) alapján rendeli a szolgáltatásokat, és ezt a
nagyberuházások után is csak minimálisan emeli, sokszor ezért nem érezhető olyan színvonalemelkedés, mint
ami elvárható lenne. Tulajdonképpen
a Gödöllőn túli elővárosi szakasz zónázója, Eger közvetlen, minőségi távolsági vonata, és a mellékvonalak
utasait összeszedő gyorsvonat szerepét
is az Agria vonatok próbálják ellátni,
de erős kompromisszumokkal.
Mindhárom szerep teljes szétválasztására talán nincs lehetőség, de ha
az Agria Hatvan után csak Aszódon és
Gödöllőn állna meg, az sokat gyorsítana a rendszeren. A köztes megállók
- és így a most kihagyott Hévízgyörk
és Galgahévíz - pedig egy rendes, Gödöllőig sehol, Gödöllőtől mindenhol
megálló zónázó vonattal lehetne kiszolgálva, amit viszont nem Hatvanig,
hanem Gyöngyösig kellene vezetni.
Ezáltal az Agriák egy menetrendi megkötése is megszűnne, ami stabilabbá is
tenné a menetrendet.
A lehetséges megoldás
A Hatvan-Szolnok vonal emelt
szintű karbantartásával, a menetrend
megfelelő módosításával, közös peronos átszállásokkal Jászberény és a Keleti pályaudvar között kevesebb, mint
másfél óra lehetne az eljutási idő, ami
talán az elméleti minimum is, de mindenképp lélektani határ. Az egyre fokozódó budapesti dugóhelyzet miatt
ez lehetne a legjobb megoldás az ingázóknak, de a kisebb pályafelújítás és
a korszerű motorvonatok a Hatvanba
és Szolnokra közlekedőknek is nyerő
alternatíva lehetne, különösen, ha alacsony padlós járművekkel, kényelmes
kerékpárszállítási lehetőséggel közlekedő vonatot kínálna a vasút.
Takács Bence közlekedésbarát,
fizika-technika-informatika szakos
tanár, a portoftrans.net alapítója és a
falujaromotorvonat.blog.hu szerzője
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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

Az év végi vásárlás során sokszor
nem a termékek minősége és a terméktájékoztatók alapján választunk, hanem az ára vagy kinézete
alapján vásároljuk meg az ajándékot. A látszat pedig csalhat, így csak
az ünnepek után szembesülünk
azzal, hogy valójában mire is költöttünk. A későbbi problémák elkerülése érdekében, őrizzük meg az
összes, vásárlást bizonyító blokkot,
nyugtát, számlát - a reklamációkat
csak akkor köteles a kereskedő kezelni, ha ezekkel bizonyítjuk, hogy
üzletében vásároltuk a terméket.
Ha a minőségi hiba esetére való teendőket és a hiteleket kipipáltuk, még
mindig akad megfontolni való. Például, hogy mit tehetünk, ha kicsi a karácsonyra kapott ruhanemű? Vagy ha
egyszerűen csak nem tetszik a színe?
Számos ilyen és ehhez hasonló kérdéssel szembesülhetünk az ünnepek után.
Még a vásárlás előtt tájékozódjunk
jogainkról és az áruház ünnepi – kötelezőkön felüli – vállalásairól, hiszen ha
vita keletkezik, nincs rosszabb ajándék
egy elrontott karácsonynál.
Akkor, ha nem jó színben vagy
nem jó méretben vásároltunk, a kereskedő döntheti el, hogy milyen üzletpolitikát választ panaszunk kezelésére,
a csere nem kötelező hibátlan termék
esetében. Kizárólag a kötelező jótállás
alá eső, hibás termékekre vonatkozik - és a hibátlan termékekre sosem
- az a szabály, hogy ha a vásárlástól
(üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül érvényesítjük csereigényünket, a kereskedő nem hivatkozhat arra, hogy a terméket javítani
tudja, hanem köteles kicserélni, ha a
hiba a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.
Ha a termék hibás és jótállási, szavatossági időn belül jelezzük a hibát, a
kereskedőnek jegyzőkönyvet kell felvennie panaszunkról, nyilatkoznia kell
a kifogás rendezésének módjáról, arról,
hogy mikor kerül sor a termék javítására, cseréjére, árleszállításra vagy a vételár visszafizetésére. Ha a kereskedő felajánlja, hogy a vásárlás értékében mást

lehet választani az üzletben - vagyis le
lehet vásárolni a vételárat - döntésünkön múlik, hogy ezt elfogadjuk, vagy
ragaszkodunk a vételár visszafizetéséhez. Leértékelt terméknél is ugyanezek
a jogok illetnek meg minket, kivéve,
ha a helyszínen a kereskedő felhívja
figyelmünket a termék valamely hibájára, amely a leértékelés oka, így ezzel
a hibával kapcsolatban nem élhetünk
minőségi kifogással.
Abban az esetben, ha nem üzletben
vásárolunk (pl. internetes vásárlás, termékbemutató), speciális jogaink vannak, így - egyebek között - a termék
kézhezvételétől számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhatunk
a szerződéstől, így akkor is, ha a termék
hibátlan. Ebben az esetben mindössze
a termék visszaszolgáltatásának költségét kell kifizetnünk, a vételárat a kereskedőnek vissza kell fizetnie.
A karácsonyi vásárlás sem ad lehetőséget több igényérvényesítésre,
ugyanazok a jogaink vannak mint
máskor - akár nyáron, akár az ünnepek
alatt vásárolunk hibás terméket, a vállalkozás azonos helytállásra köteles.
Probléma esetén tanácsért fogyasztóvédelmi civil szervezetekhez, vitánk
elbírálására pedig a kereskedelmi és
iparkamarák mellett működő békéltető
testülethez fordulhatunk.
Ránk, magyarokra is jellemző, hogy
többet költünk mint amennyi a pénztárcánkban van. Áruhitel, folyószámla-hitel, személyi kölcsön, hitelkártya:
a lehetőségek palettája meglehetősen
színes. Ahogy más kereskedők, úgy a
bankok is folyamatosan bombáznak
minket akcióikkal. A felelős tájékoztatás és hitelezés mellett, a fogyasztói tudatosságunk is fontos, bármilyen hitelt
vegyünk is fel. Legyünk körültekintőek! Kérdés, vagy panasz esetén kérjünk
segítséget! Jászberényben is elérhető, a
Magyar Nemzeti Bank által létrehozott
Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat (www.penzugyitanacsadoiroda.
hu), ahol díjmentesen szakértői tanácsot kaphatunk pénzügyi kérdés, panasz, és vita esetén is.
dr. Baran Alexandra
fogyasztóvédelmi szakértő, FÉBÉSZ

Minden kedves vásárlónknak és
leendő ügyfelünknek kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Jászberény, Bercsényi út 18.
Tel.: 57/404-614.
Ny.: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Ceglédi út 5. Tel.: 53/889-102
Közétkeztetéssel foglakozó, dinamikusan fejlődő
cég munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Éte lkiszállító sofőr

Főbb feladatok:

• gyermekétkeztetési

konyháinkon készített ételek
kiszállítása céges gépjárművel
az intézményekbe
• szállítóedények tisztán tartása
• autók takarítása
• kisebb szerelési munkák
elvégzése (alkalomszerűen)

Amit kínálunk:
Az álláshoz tartozó
• ingyenes dolgozói étkezés
elvárások:
a munkaidő alatt
• B kategóriás
• kedvezményes alapanyagjogosítvány
vásárlási lehetőség
• jó fizikum
• hasonló munkakörben • egyműszakos, hosszútávú
bejelentett munkaviszony
szerzett tapasztalat
előny
A munkavégzés helye: Jászberény

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, nettó bérigény megjelölésével: allas@eatrend.hu

Szolgáltatásaink:
• Teljes körű építőipari kivitelezés
• Építési és bontási hulladék befogadás
(beton, aszfalt, tégla, cserép, fahulladék)
• Újrahasznosítás: darálás, osztályozás
• A keletkezett darált anyag értékesítése
• Konténeres sittszállítás
• Gépi földmunka
• Nehézgép szállítás 1-24 t-ig

J á s z b e r é ny

5100 Jászberény
Szelei út 9407 HRSZ
06 57 410-031
06 30 488-6575
06 30 337-2924
E-mail: tuttibau@invitel.hu

Kultúra
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Utasi Hajnalka: a Hét Önkéntese
Tizenegy civil szervezet kezdeményezte, hogy 2021 legyen az Önkéntesség Magyarországi Éve. E javaslattal Magyarország Kormánya is
egyetértett. A kezdeményezéshez további civil szervezetek, önkormányzatok és vállalkozások is csatlakoztak. Ez a lehetőség mások számára
is. nyitva állt egész évben. A program
keretében hétről hétre megválasztották a Hét Önkéntesét, aki november
23-án Utasi Hajnalka, a „Helyet!”
Alapítvány jelöltje lett.
Negyvenhét éves, egy leánygyermek
édesanyja. Szülővárosa Jászberény,
ahol ma is él. Foglalkozása gazdasági
informatikus, gyermekpszichológiai
konzulens, terápiás meseíró, költő. A
jászberényi „HELYET!” Alapítvány
közösségi civil szervezője. Kisiskolás
kora óta önkénteskedik adományozás
vagy ingyenes segítségnyújtás formájában.
Gimnazista korában angolt tanított ellenszolgáltatás nélkül rászoruló
gyermekeknek. Rendszeresen (mintegy
13 év óta) egy jászberényi család kislányát támogatja. Erdélybe a jászberényi
Csángó Mikulás viszi el az ajándékait.
1993-tól az idősek otthonában is önkénteskedik tárgyi vagy kulturális előadásokkal.
Mintegy 15 év óta általános iskolákban, könyvtárakban irodalomról,
költészetről tart ingyenes interaktív
előadásokat. (Költészet Napja, Magyar
Népmese Napja, Magyar Nyelv Napja,
Advent, stb.) 3 évig daganatos betegeket hallgatott meg és beszélgetett velük,
segítve, támogatva mindennapjaikat.
A jászberényi Könyves Csütörtökön
7 éve közösségi írást, versírást, történetírást, az olvasást, a könyvtár-használatot népszerűsíti ellenérték nélkül.
Könyvtári Napokon könyvbemutatót,
irodalommal kapcsolatos kreatív foglalkozásokat tart ingyenesen.
Autizmus spektrum zavarral élő
gyermeket mentorált ellentételezés
nélkül. 2017-ben megszületett Mesék Panna párnája alól című terápiás
meséskönyve, melyet az EMMI és az
NKA támogatott. A mesekönyveket

ingyenesen ajándékozta a kórházakban
fekvő beteg gyermekeknek. A könyv
ajánlóját Dr. Pesti Zsuzsanna gyermek
és felnőtt pszichiáter, igazságügyi orvosszakértő, meseterapeuta készítette.
Nagyobb társasjáték és gyermekjáték
adományt gyűjtött össze a Hetényi
Géza Kórház Gyermekpszichiátriai és
Gyermekosztályának.

Tartós élelmiszer adományozásban
vesz részt 20 éve, a nagycsaládosoknak
évente két alkalommal, húsvétkor és
karácsonykor. 2018-ban a Családok
Évében ingyenes kreatív foglalkozást
tartott a családoknak, ahol újrahasznosítással társasjátékokat, játékokat
készítettek. Adventi, karácsonyi meséskönyvet írt 2019-ben, Karácsony
Meseországban címmel a csángó gyermekeknek, Böjte Csaba testvér „árva”
gyermekeinek karácsonyi ajándék
gyanánt. A könyvet Jászberény Város
Önkormányzatának Humán Erőforrás Bizottsága támogatta. A könyv
ajánlóját Dr. Pesti Zsuzsanna igazságügyi orvos szakértő, pszichiáter, gyermek pszichiáter készítette. A könyv
második kiadást is megélt az EMMI
és az NKA támogatásával, amely szintén ingyenesen került iskolákhoz,
óvodákhoz, fogyatékkal élő gyermekek családjaihoz, alapítványokhoz. A
meséskönyv zárása tartamaz egy ún.

karácsonyi kisokost is, amely egyedülálló módon bemutatja más nemzetek
karácsonyi szokásait.
Következő meséskönyve, Masni és
Csini két bűbájos csincsilla kalandjai
címmel jelent meg azzal a céllal, hogy
a fogyatékkal élők integrációját segítse, az esélyegyenlőség jegyében. A
könyv ajánlóját Dr. Pesti Zsuzsanna
igazságügyi orvos szakértő, pszichiáter, gyermek pszichiáter készítette.
Két általános iskolában „kötelező”
olvasmánnyá vált. Könyvhöz ingyenesen olvasónaplót is készített, hogy
megkönnyítse a pedagógusok munkáját. Mesekönyvét az EMMI, NKA és
Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr
támogatta.
A mesekönyvet ajándékba adta az
autizmussal érintett családoknak, alapítványoknak, óvodáknak, iskolának,
kórházaknak és a Hetényi Géza Kórház
Gyermek Pszichiátriájának. 2020-ban
autista spektrum zavarral élő gyermekeknek készített mesekönyvet, Janka
és Bálint egy napja/Évszakok címmel,
hogy megkönnyítse a gyermekek és
szüleik mindennapjait.
2021-ben a „HELYET!” Alapítvány
1000 óra önkéntesség projektjének
szakmai lebonyolítója volt. Önkéntesei
a környezetvédelem, az újrahasznosítás,
a fogyatékkal élők, az idősek megsegítése, a kultúra, a tudomány (állatkert)
területén önkénteskedtek, a mai napig
1800 órát. 2021-től újabb meséskönyvön dolgozik, amely a fogyatékkal élők
integrációját lesz hívatott erősíteni a
gyermek korosztály és rajtuk keresztül szüleikben, hozzátartozóikban is.
Megjelenése esetén természetesen ingyenesen fogja eljuttatni az érintett
családokhoz, óvodákhoz, iskolákhoz,
kórházakhoz.
Hisz abban, hogyha egy ember
segíteni, tenni szeretne a közösségért;
a fogyatékkal élőkért, a magyar kultúráért, a környezetért, és az önkéntes
személyisége, szakmai tudása, jelleme
hiteles, akkor környezete elfogadja, ezáltal úgy tehet embertársaiért, kiemelt
fontosságú célokért, hogy cselekedeteit
mások is követik és folytatják. Talán
generációkon át.

www.jku.hu

9. oldal

Mézi csodás karácsonya
Egyszer Jászberényben egy szép téli napon, a főtéren volt a Jó szívvel faház.
Egyszer az egyik mézeskalács figura
varázslattal életre kelt.   Aki meglátta,
annak, azt mondta: - Szia! Mézi vagyok
és imádom a karácsonyt!
Mindenki mosolygott tőle. Meglátta a színpadot és megtetszett neki, hogy
énekelnek.
- Szentséges mézeskalács! – kiáltott
fel a boldogan. Felment a színpadra és
énekelni kezdett: „Ünnepi csendben
fényes a mécses, készül a mézes, az illata édes!” Mikor elénekelte, mindenki
tapsolt. Körbejárta az Adventi vásárt.
- Nahát! – ámult és bámult. Ez varázslatos!
Arra járt egy kislány és meglátta
Mézit.
- Énekelj még egyszer! – kérlelte a
mézeskalács figurát.
Mézi egyből dalra fakadt: Kandallótűz mézeskalács, emberszívbe hull a
varázs!
- Anya! Anya! Nézd! – kiáltott a kislány. Énekel a mézeskalács.
- Valóban? kérdezte az anyja.
„Karácsonyra mézeskalács, nagyon
is jó ez a tanács! – énekelte Mézi.
A kislány haza akarta vinni a mézeskalács figurát, de Mézinek még
mennie kellett sok helyre.
- Mennem kell kisasszony!  köszönt
el Mézi.
Egy másik estén, a színpadon a
Halleluja-t énekelték az Albatrosz Fogyatékkal Élők Nappali Ellátásának
fiataljai. Ahogy énekeltek el kezdett
havazni.

- Ez csodálatos! – kiáltott fel Mézi.
Utána az Eszterházy Károly Egyetem jászberényi campusának hallgatói
következtek énekükkel. Mézinek ezek
a karácsonyi dalok is nagyon tetszettek.
Egy másik este gyertyagyújtás volt, előtte Opitz Barbi adott koncertet. Mézi
ennek a programnak is örült.   A gyertyagyújtáson Mézi énekelt: „Advent!
Csend van. Nincs hang, csak lélekbeszéd. Adventi csendben lehullok Uram
eléd.” Nemsokára eljött a karácsony.
Szentmise volt a Főtemplomban.
- Áldott, boldog karácsonyt – lépett
be Mézi.
- Neked is, kedves barátom! – válaszolt Novák Atya.
Szólt az orgona és Mézi énekelni
kezdett: „Dicsőség Mennyben az Istennek.” Mikor véget ért mise, Mézi az
utcákon sétált és látta az ablakokból,
hogy ajándékozzák egymást az emberek. Neki nem volt családja.
Bekopogtatott az egyik házba, ahol
mézeskalácsok sültek. Észrevett egy
mézeskalács lány figurát, aki éppen
akkor sült ki. Nemsokára életre kelt
a mézeskalács lány. Mézi azon nyomban szerelmes lett belé és a mézeskalács
lány is viszont.  Kézen fogva mentek az
Ifjúsági Házba. Ott karácsonyi dalokat
énekeltek együtt és táncoltak. Mézinek
ez volt a legboldogabb karácsonya!
Zatkó Dóra
autizmus spektrumzavarral élő
fiatal felnőtt pályamunkája
Mentorai: Magyarné Németh
Annamária, Utasi Hajnalka

Főszerepben Mézi-eredmények

Fityiszt mutattak a vírushelyzetnek
Az, hogy Sas Dániel bárhol tud
zongorázni, ha egy hangszer a rendelkezésére áll, mindenki számára,
aki ismeri őt, nyilvánvaló. Legalább
annyira természetes, mint az, hogy a
Cantate Nobis Énekegyüttes bárhol
tud énekelni, ahol közönsége akad.
Még ha azt a közönséget spontán kell
is verbuválni, éppen arra járó emberekből.
A meglepetésnek – ha az kellemes
– mindenki örül. A világ számtalan
helyszínén tartottak már flasmobokat
– villámcsődületeket – zenekarok, zenészek, táncosok, énekesek és kórusok
is. A cél mindig ugyanaz, spontán előadással szokatlan helyszínen meglepni
az arra járókat. Ezúttal a jászberényiek
nézhettek nagyot az ezüst vasárnapot
megelőző szombat este, amikor a hos�szú, ledolgozós munkahetet követően
egy gyors bevásárlásból kifelé jövet
karácsonyi dallamok fogadták őket a
Coop Áruház átriumában.
Ha az élet úgy hozza, hogy vírushelyzetben a zenész kezéből kiveszik a
hangszert, az énekegyüttes alól pedig
kihúzzák a helyszínt, akkor nem marad más hátra, mint az életnek fityiszt
mutatni. Ha szervezetten, zárt helyen
nem adhatunk koncertet, akkor szervezetlenül, nyitott helyen fogunk énekelni és zenélni annak, aki éppen akkor
és arra jár. Nagyjából ez mozgathatta a
Cantate Nobis Énekegyüttest, amikor

eldöntötték, hogy meglepik Jászberény
lakosságát egy kis adventi közös énekléssel. Az áruház átriuma elfogadható
akusztikájának és elhelyezkedésének
köszönhetően is kiváló helyszínnek bizonyult arra, hogy egy adott pillanatban, sötétedés után, amikor már csak
a karácsonyi fények világították meg az
aulát, felcsendüljenek a Mennyből az
angyal első dallamai.
Nem kellett sok idő, hogy a szépen összeálló kórus hívó hangja népes
hallgatóságra találjon, és Thormanné
Husznay Mária karnagy már ne csak az
énekegyüttesnek, hanem a közönség-

nek is vezényelhessen. A legismertebb
és a legszebb karácsonyi dalok mellett
kevésbé ismertek is elhangzottak, és mi
más is zárhatta volna ezt a váratlan, ám
annál jobban sikerült fellépést, mint
Leonard Cohen Hallelujája. Amatőr
és fűzfakántálók számára esélytelen ennek a dalnak a tökéletes eléneklése, a
hallgatása viszont megunhatatlan. Bizonyította ezt a ráadás is, amit a lelkes
közönség tapssal követelt ki magának.
Vezényelt: Thormanné Husznay
Mária, zongora: Sas Dániel, fuvola:
Kiss Enikő, szóló: Madarász Lajos
Rédei Panni

A Jászkerület Nonprofit Kft. által a
fenti címmel meghirdetett rajz- és történetíró pályázatra sok értékes alkotás
született. Az eredményhirdetést advent 4. vasárnapján, december 19-én
rendezték. Az alkotások január elejéig
megtekinthetők a Déryné   Rendezvényház folyosóján.
Rajzpályázat
Óvodások
1. Iványi Petra
2. Filó Anna
3. Mizsei Dorka (mindhárman
Központi Óvoda)
Általános iskola alsósai
1. Gerőcs Viktória (Apponyi)
2. Járomi Hanna (Apponyi)
3. Szabó Léna (NBA)
Különdíj: Tóth Berta (Gyakorló),
Szabó Nóra (Bercsényi)
Közönségdíjas: Járomi Hanna
(Apponyi)
Általános iskola felsősök
1. Jónás Tímea
2. Járomi Levente
3. Kazinczy Dóra (mindhárman
Székely)
Különdíj: Raffael Dzsenifer (Szent
István körúti EGYMI)
Közönségdíjas: Kazinczy Dóra
(Székely)

Középiskolások
1. Kalmár Petra és Nagy Nikolett
3. Kókai Nikolett (mindhárman LVG)
Felnőttek
1. Horváth Ginetta
2. Jákói Regina
3. Kátai Dóra
Különdíj: Csvárics Tünde (Albatrosz
Nappali Int.)
Közönségdíjas: Csvárics Tünde
Történetíró pályázat
Általános iskola alsósok
1. Halász Fanni – Mézike hazatér
Általános iskola felsősei
1. Pócz Noémi – Mézi és a karácsony
megmentése
2. Kalocsa Réka – Mézi varázslatos
éjszakája
Középiskolások
1. Székely Enikő: Mézi
Felnőttek
1. Jákói Regina – Egy mézeskalács
illatú város meséje
2. Kordásné Szász Melinda – Mézi
kalandjai és születése
3. Kátai Dóra – Mézi a jóságos
Különdíj: Zatkó Dóra – Mézi csodás
karácsonya
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Kreatív karácsonyi játszóház

Két köztéri képzőművészeti alkotás
közintézményeken
Az ölelés témáját jelenítette meg a Jövőkép Alkotók Egyesülete négy tagja,
ki-ki az általa elképzelt módon, az elkészült, és közintézményekre kikerült
műveikben. A képzőművészeti csoport
a „Színkerület és Alkotáspont” című
“clld” projekt keretében, önálló művészeti akció részeként már szeptember-

Régi hagyományos adventi program
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában az Ünnepre hangoló karácsonyi játszóház, amit december 18-án,
szombaton délelőtt tartottak. A múzeum nagytermében berendezett kreatív
asztalokat ülték körbe a gyerekek, ahol
mindenféle újdonság elkészítésével
próbálkozhattak, Farkas Edit igazgató
és segítői irányításával. Papír angyalkát lehetett hajtogatni régi kottapapírokból, kivilágítható mézeskalács

házikót és karácsonyfát kreálhattak
kartonból, vagy színes papírcsillagot
alkothattak, esetleg egyedi képeslapot
is készíthettek.  A kisteremben a mindig népszerű gipszfigurák kifestésével
foglalatoskodtak jó néhányan, hogy
alkotásuk dísze lehessen az otthoni
karácsonyfának. A kreatív esemény
utolsó rendezvénye volt a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galériának az idei
évben. Az intézmény jövőre január
11-én nyit újra.
duka

Gimnazisták az óvodásokért

Remek kezdeményezésről szóló hírt osztott meg Facebook oldalán a Lehel Vezér Gimnázium. A gimnázium könyvtárában idén egy rendhagyó
karácsonyfát állítottak fel az ott dolgozók, melyre az iskolába járó diákok
jótékony célra helyezhettek el játékokat, könyveket. Ennek a kezdeményezésnek köszönhetően a Zengő Óvoda Zene-bona csoportja rengeteg játékkal
gazdagodott. Az ovisok ezúton is köszönik az iskola valamennyi diákjának és
tanárának az ajándékokat, amelyek a következő hetekben-hónapokban még
örömtelibbé teszik napjaikat az óvodában.

2021. december 23.

Túl vagyunk a
téli napfordulón
2021. december 21-én, kedden, egészen pontosan délután öt óra előtt kettő perccel kezdett el észak felé haladni
a Nap és ezzel beköszöntött a csillagászati tél. Úgy megyünk be a télbe,
hogy már el is indulunk kifelé belőle,
hiszen napról napra világosabb lesz.
Eddig tartott a folyamatosan rövidülő
nappalok időszaka, (az év legrövidebb
nappalát a leghosszabb éjszaka követte)
a Föld északi féltekéjén.
A téli napforduló az a pillanat,
amikor a Nap - Föld középpontokat
összekötő egyenes és az egyenlítő síkja
által bezárt szög a legnagyobb értékét
(kb. 23,5 fok) éri el a Nap déli félgömbön való elhelyezkedése mellett. A Nap
északról délre halad, utána pedig délről
észak felé kezd mozogni. Ez az időpont
december 21, ilyenkor van fent legkevesebbet a napunk, s tart legtovább az
éjszaka.
Innen kezdve viszont egyre hos�szabbak lesznek a nappalok, azaz napról napra rövidülnek az éjszakák. Naponta fél - egy perccel hosszabb világos
időszaknak örülhetünk, ami általánosságban is jót tesz az ember kedélyállapotának. 
d. g.

ben elhelyezett egy-egy alkotást, Bíró
Boglárkától a Székely Mihály Iskola,
Fejős Lászlótól a Lehel Film - Színház
oldalfalára. December elején folytatódott a nemrégiben végleges formát
öltő további két köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezése. A J.V.V. NZrt.
Margit-szigeti központjának Zagyva
felöli épületén látható Farkas Edit
csempemozaik alkotása, mely kapcsán
a művész elmondta, már régen szerette
volna kipróbálni ezt a technikát, alkotási módot, amire jó alkalom volt ez az
adódó pályázati lehetőség. A művész
számára alkotásai létrehozásánál meghatározó a zene, a tánc, s ennél a köztéri műnél táncban összefonódó, ölelkező párt szimbolizálnak és jelenítenek
meg lendületes formái.
A városi könyvtár csupaszon álló
oldalfalára rögzítették Bartos Kinga
fémfelületre zománcfestékkel készült
festményét, melyen két nagykócsag
hullám alakjában megjelenített szárnyaival kapcsolódik, ölelkezik össze.
Egy ideje több alkalommal szerepelnek

madarak alkotásaimban, jelentette ki a
festőművész. mint a lélek, a szabadság
szimbólumai. A természet gyönyörű
teremtményeinek életéből egy pillanat
ily módon való megragadása, kifejezése
is fontos volt számára a kép elkészítésénél.
A köztéri alkotások születésének fázisairól sorozatban számol be közösségi
oldalán a Jövőkép Alkotók Egyesülete
és jövő év januárjában, egy szervezett
séta keretében adják át majd a közönségnek az alkotásokat, ezzel lezárva az
projektet is.
duka

Önmagunk a fontos, vagy
a társadalmi elvárások?
„Ki vagy te? Mered a saját életedet élni
vagy folyamatosan meg akarsz felelni?
Hogyan telik egy napod, mit csinálsz?
Mennyiben szólnak a napjaid arról,
amit tenni szeretnél, és mennyiben
arról, hogy azt teszed, amit mások
mondanak neked? Mennyire vagy önazonos?”
Nos, ezeket és ehhez hasonló kérdéseket tett fel előadása elején, mintegy
felvezetőként, dr. Almási Kitti klinikai
szakpszichológus jászberényi látogatása
alkalmával. A Jászkerület Kulturális és
Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
szervezésében valósult meg az esemény
a Déryné Rendezvényházban december 9-én este.
A társadalmi elvárások mindenki
életére hatással vannak. Csak az nem
mindegy, hogy abban mennyire adjuk

meri vállalni magát mások előtt is. Persze mindez nagy teherrel jár: mi az, amit
meg merjünk tenni, és mi az, amit ne.
Az emberek könnyen ítélkeznek a
másik felett. Ha nem azonosulunk a
többség álláspontjával, az a legősibb félelmünket hívhatja elő bennünk, a kirekesztettség érzését. Ezért sok mindenre
hajlandóak vagyunk, hogy szeressenek,
hogy elfogadjanak mások. Sok mindenre hajlamosak vagyunk a közösség
elvárása miatt. Ha jobban megfelelünk,
kevesebb kritikát kapunk. Ez a „jóleszek üzemmód”. Ezáltal megszűnik sok
konfliktus-helyzet is, csak épp magunk
és véleményünk veszik el mindebben.
Fontos lenne, hogy ne csak a teljesítményhez kötődjön az öröm. Fontos
lenne az őszinteség. És az, hogy az ember merjen olyan lenni, amilyen való-

fel magunkat. Mennyire az határozza
meg tetteinket, amit tőlünk elvárnak,
és mennyire merjük felvállalni saját véleményünket, álláspontunkat bármivel
kapcsolatban?
Mindenki arra vágyik, hogy szeressék, de olyan nem lehetséges úgysem,
hogy egyöntetűen mindenkinek szimpatikusak legyünk, mint ahogyan nekünk sem az mindenki egyformán. Az
ember akkor tud önazonos lenni, ha

jában, mert akkor a másik is jobban
megnyílik és magát adja, nem pedig
egy színjátékot játszik.
A fenti gondolatok adták dr. Almási Kitti legutóbbi jászberényi előadásának fő mondanivalóját - a tőle megszokott humort és jó előadói stílust sem
mellőzve - abban a reményben, hogy
hamarosan újra el fog látogatni a jász
fővárosba.
Buschmann Éva

Állatkerti ajánló – pingvinekkel sétálók
Érdekes úgy találkozni távoli tájak állataival, hogy nincs közöttünk elválasztó
rács, és mellettük tölthetünk egy kellemes órát. Ennek az élménynek lehet
részese az, aki ellátogat a Jászberényi
Állat- és Növénykertbe és elkíséri egy
sétára a pápaszemes pingvinek csapatát. Mert ezek a Dél-Afrikában honos
madarak szeretnek sétálni, hiszen a ter-

mészetes környezetükben, a fészkeik és
az óceán közti távolságot, totyogva sétálva teszik meg a sziklás szárazföldön.
Jó tíz esztendeje már annak, hogy a
tél elején sétára indulnak a pápaszemes
pingvinek és tavaszig naponta kísérhetik
őket útjukon az érdeklődő látogatók Jászberényben. Az év ebben az időszakában
ugyanis nincsenek már azok a szúnyo-

gok, melyek csípése megfertőzheti őket.  
Nagyon várják e kistermetű pingvinfaj
egyedei a pillanatot, amikor kimozdulhatnak téli ingerszegény környezetükből és kíváncsian néznek körül a napról
napra változó természetben. Na és persze minden alkalommal újabb és újabb
látogatók követik őket figyelemmel,
akiknek alkalom adtán belecsíphetnek
a nadrágjába vagy megpróbálják kibontani cipőfűzőiket. A mókásan totyogó
pingvincsapat látványa mosolyt varázsol
minden korosztály arcára, mindeközben
az állatgondozóktól hasznos ismeretek és
érdekes sztorik hallhatók ezekről a különleges úszómadarakról.
A Jászberényi Állat- és Növénykert
területén jelenleg fejlesztési munkálatok folynak, de a gyűjtemény látogatható. Jelenleg mindenki egységesen,
csoportos jegy áráért válthat belépőt.
A kis állatkert télen is nagy élményekkel várja látogatóit, hiszen a vendégek
minden nap 11 órától a pápaszemes
pingvinek sétájának lehetnek a részesei.
duka
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Ami a karácsonyi bejgliben van Electrolux sajtóközlemény termék visszahívásáról
Hazánkban régi hagyomány, hogy
nincs karácsony bejgli nélkül. Az
alapkellék egyike, pedig a mák, amit
egykor szinte minden nagyobb házi
kertben megtermeltek, de még gyakori volt a jászberényi belső szőlőben
lévő zártkertben is. Régebben a jászsági mezőgazdasági nagyüzemekben is
mindig termeltek mákot valahol, mert
jól jövedelmező volt. Ahogy tavasszal
a szántóföldre lehetett gépekkel menni már vetették is. A termelés minden
folyamata gépekkel elvégezhető és nem
igényel különösen nagyobb gondozást.
Színpompás virága nagy tömegben
gyönyörű látványt nyújtott. Kis kertben termelésének egyetlen kritikus
kártevője a máktok barkó volt.

Már évtizedek óta megszűnt a
mákgubó átvétele is, ami számos fontos gyógyszer alapanyaga. Olcsó előállítása egy magyar gyógyszerész nevéhez
fűződik (Kabay). Egy időben Magyar-

országon megtiltották az étkezési mák
piaci árusítását is, mert kinemesítettek
egy csak ópium előállítására termelhető
mákot és ez illegálisan számos helyen
forgalomba került. Jelenleg mákot a
háztartások daráltan, kis kiszerelésben, főként karácsony és húsvét előtt
a nagyobb élelmiszereket forgalmazó
üzletek árusítják. A másik fontos karácsonyi bejgli kelléke a dió, ami jelenleg
szinte megfizethetetlen. Jászberényben
eddig is a kései fagyok miatt kockázatos volt a termelése és ehhez társult
az Amerikából behurcolt dióburokfúró légy kártétele. Az Európai Unió
cukrászipara korábban is dióból behozatalra szorult. Jászberényben az állami
gazdaságban lévő egybefüggő dióültetvényt az új tulajdonosok kivágták és
eladták bútorfának külföldre.
A neszűri szórványban lévő fákat a
betelepülők eltüzelték. Ha lenne szándék telepítésre legalább fél hektár föld
alapú támogatáson kívül a vállalkozó még külön támogatásban részesül.
Előbb vagy utóbb a dióburokfúró légy
probléma megoldódik, addig is marad
a háziasszonyoknak és a cukrászoknak
a diópótló. A fő alapanyaga pörkölt
napraforgómag, összetevője még a búzacsíra, cukor, aroma és az antioxidáns.
Amíg gondot okoz a termelőknek a dióburokfúró légy, addig is marad a diópótló Dejó, de nem az igazi kelléke a
karácsonyi bejglinek.
Szegedi Szilveszter kertészmérnök

Az Electrolux visszahívja meghatározott sorozatszámú Electrolux Pure
F9 vezeték nélküli porszívóit. A készülék tulajdonosaitól a vállalat azt
kéri, függesszék fel a készülék használatát egy esetleges biztonsági probléma miatt.
A probléma a termékekben található
egyik alkatrész hibájából ered,
amely bizonyos körülmények
között túlmelegedést idézhet
elő, és a porszívó kigyulladását okozhatja. Az említett termékek tulajdonosai a vállalat
weboldalán
ellenőrizhetik,
hogy termékük érintett-e a
termékvisszahívásban.
A túlmelegedés komoly
kockázatot jelent, tűz keletkezéséhez vezethet, amely átterjedhet a termék közelében
lévő gyúlékony anyagokra. A
termék túlmelegedése csak a
termék használata közben fordulhat elő, töltés során, vagy
készenléti állapotban nem.
Az érintett termékek tulajdonosait arra kéri az Electrolux,
hogy lépjenek kapcsolatba az
Electrolux Ügyfélszolgálatával, hogy útmutatást kaphassanak a
termék visszaküldésével kapcsolatban,
valamint tájékozódhassanak a kompenzációs lehetőségekről.
„Eddig nem történt személyi sérülés vagy anyagi kár. Vásárlóink bizton-

sága a legfontosabb számunkra, ezért
az a döntés született, hogy haladéktalanul visszahívjuk az összes érintett
terméket” – mondta Tóth Péter, az
Electrolux Értékesítési Divíziójának
igazgatója.
Amennyiben egy vásárló rendelkezik az érintett PNC számú termékkel,
és annak sorozatszáma a megadott tar-

tományba esik, azonnal fel kell függesztenie a készülék használatát, el kell
távolítania a töltőállványról, és ki kell
húznia a töltőállomás csatlakozóját a
fali aljzatból. A modellszám, a PNC
szám és a sorozatszám a porszívó por-

tartály egysége mögött elhelyezett adattáblán találhatók.
Az Electrolux Ügyfélszolgálata
közvetlenül, illetve a kereskedő partnereken keresztül megkeresi azokat
az érintetteket, akiknek elérhetőségei
rendelkezésre állnak, hogy a vásárlóknak útmutatást adhassanak a termék
visszaküldésére vonatkozóan, és tájékoztassák őket a kompenzációs megoldásokról (a
termék cseréje egy jelenleg
választékban lévő, hasonló
kategóriájú modellre vagy
pénzvisszatérítés).
Ha a modell és a termékszám (PNC) megegyezik a
listában szereplőkkel, illetve
a sorozatszám (SN) a megadott tartományon belül van,
és a vásárlót még nem keresték meg az Electroluxtól
vagy a kereskedőtől, ahol a
terméket vásárolta, akkor a
vállalat arra kéri az érintett
fogyasztót, lépjen kapcsolatba az Electrolux Ügyfélszolgálatával a 06 1 252 1773
telefonszámon, vagy a ugyfelszolgalat@electrolux.com
email címen.
Az Electrolux Pure F9 termékcsalád egyéb PNC számú termékeit ez a
visszahívás nem érinti. Egyéb Electrolux porszívókat nem érint a probléma.
Az Electrolux elnézést kér az esetleges
kellemetlenségekért.

Urunk születése – Szűz Mária Isten anyja

A Dance Fitness SE december 18-án, szombaton rendezte immár hagyományos évadzáró gálaműsorát. Bár a pandémia a sportot sem kímélte, az egyesület versenyzői az idei évben is sok szép eredménytértek el, és felkészültségüket,
tehetségüket ezúttal is bizonyították.

Tavak, folyók téli veszélyei
A tél, a hidegebb időjárás beköszöntével egyre több helyen fagynak majd be
a tavak, a folyók. A vizet szerető emberek télen sem nélkülözhetik a vízpartot,
s vágynak a vizek jegére. Nem múlik el
téli szezon, hogy a híradások ne szólnának szabad vizek jegén bekövetkezett
tragédiákról. Sajnos az előírások nem
ismerete vagy be nem tartása miatt  jeges vizeknek rendre megvannak az áldozatai. A 46/2001.(XII.27.) számú BM
rendelet értelmében a szabad vizek jegén
tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég
kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem
mozog. A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek
nem esnek tiltó rendelkezés alá.
TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni: folyóvizeken, továbbá állóvizeken éjszaka és korlátozott látási viszonyok között; járművel, a biztonságos

munkavégzés kivételével; kikötők és
veszteglőhelyek területén.
Városunkban különösen a Zagyva
város szakaszának a Margit-sziget körüli része az, ahol évente mindig megjelennek a korcsolyázó fiatalok. Pedig
abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy van fedett műjégpályánk, ahol a
közönségkorcsolyázás során biztonságban lehetünk a jégen.
Száz szónak is egy a vége: tartsuk be
a szabályokat és ne hívjuk ki magunk
ellen a sorsot azzal, hogy tiltott helyeken megyünk a jégre.

Emlékezés

Balogh Lajos
(1948-2008)

Fájó szívvel emlékezünk

Gyürki Vilmos
1956 - 2009
halálának 12.évfordulójára

Nem az a fájdalom,
melytől könnyes a szem,
hanem amit szívünkben
hordozunk,
némán, csendesen
Szerető családod

NAGYON
HIÁNYZOL!

December 25-én Isten Fiának, Jézus
Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Az örömünnep tárgya a megtestesült Ige földi születése a Boldogságos
Szűz Máriától Betlehemben. E születés
az üdvtörténet központi eseménye,
mert aki született, nemcsak egy az
emberek közül, hanem Ő az Atyától a
Szentháromságban az idő kezdete előtt
születő Fiú. A megváltó Jézus születése
mindenki számára üdvösséget hoz, aki
engedi, hogy lelkében a kegyelem által
megszülethessék. Antiochus pogány
kalendáriuma december 25. napját a
Nap (Napisten) születésnapjának nevezi. Aurelianus császár (270–275) elrendelte, hogy december 25-én birodalma egész területén ünnepet tartsanak
a „legyőzhetetlen Nap” (sol invictus)
tiszteletére. I. Gyula pápa 350-ben december 25-ét nyilvánította Jézus születésének napjává. Az ünnep új tartalmának szimbolikus magyarázata szerint
karácsony Jézusnak, a világ Világosságának születésnapja. A december 25-i
ünnepről szóló első adatokkal tehát a
IV. században találkozunk, valamint
Rómában az V. század elején az állam
is elismeri karácsony ünnepét.
A karácsony ünnepéhez különböző
szokások kapcsolódnak, mint a betlehemezés, a karácsonyfa-állítás és az ostyahordás.
A betlehemezés Jézus születésének,
a Betlehemben történteknek megjelenítése, dramatikus játék. Főbb jelenetei
a szálláskeresés, amelyben a várandós
Mária és József szállást keresnek, illetve a pásztorjáték, aminek főszereplői a
pásztorok, akiknek az angyal hírül adta
a Megváltó születését, és akik elmentek
az újszülött Jézushoz, hogy neki ajándékot vigyenek.
Az első jászolt Assisi Szent Ferenc
állította fel 1223-ban, egy grecciói
templomban. A betlehemi jászol segít
megértenünk Karácsony titkát, mert
az isteni Fiú alázatáról és irgalmas jóságáról beszél, aki „noha gazdag volt,
szegénnyé lett” értünk. Szegénysége
gazdaggá teszi azt, aki befogadja. A
karácsony örömet és békét hoz mindazoknak, akik a betlehemi pásztorokhoz

hasonlóan meghallgatják az angyal szavát: „Ez lesz a jel: találtok egy jászolba
fektetett, bepólyált gyermeket”. Szép
szokás kis betlehemet állítani a karácsonya alá.
A karácsonyfa Isten ajándékozó
szeretetének szimbóluma. Örökzöldje
az örökkévalóságra, háromszög-formája a Szentháromságra utal, ágai a
keresztet idézik. A karácsonyfa gyertyái

a született Világosságnak, díszei pedig
az örök dicsőségnek jelei. A fa tetején
a karácsonyi csillag azt fejezi ki, hogy
a karácsonyfát állító ember otthona
ugyanaz a betlehemi barlang lett, mely
fölött megállt az újszülött Jézusra mutató csillag.
Az ostyahordás és az ostyatörés ősi
felvidéki népszokása szorosan kötődik
a karácsonyi ünnepkörhöz. Régen advent utolsó hetében a harangozó és a
kántor ostyát süttetett és azt vitték házról házra a gyermekek, miközben ezt
énekelték: „Békësséghirdető Istennek
angyala, ki a pásztorokat útbaigazíjja,
hogy mënjenek gyorsan Bëtlehem városba, ott találják majd a Jézust a jászolba, hogy karácsony napját érhessék
kentëk is!”
Ez az ostya egy kb. 15 cm átmérőjű kerek lapocska (oplátky, oplatek),
amelyből a karácsony ünnepi vacsora
előtt a család minden egyes tagja kap
egyet, s mielőtt az étkek elfogyasztá-

sához kezdenének, a népszokás szerint
egymástól bocsánatot kérnek az eltelt
esztendőben elkövetett vétkeikért. Az
ostyatörés hangja, mely betölti a szobát
ilyenkor, a „szeretet legszebb zenéje”.
Minden porta annyi ostyát kapott,
ahányan ott éltek, plusz még hármat
– egyet a karácsonyfára, egy másikat,
hogy szögezzék föl a mestergerendára figyelmeztetésül – maradjon velük
egész esztendőben karácsony békessége
–, s a harmadikat pótlásul az esetleg
összetört ostyák helyett.
December 25-e, karácsony, a család
bensőséges ünnepe. A családtagoktól
körülvett karácsonyi asztal a hívő ember számára az oltár jelképe és a család egységének és összetartozásának is
szimbóluma. Az ünnep alkalom arra,
hogy felismerjük és elfogadjuk Isten
minden embert megérintő szeretetét,
amely átragyog a betlehemi éjszaka ridegségén és meghitté változtatja azt.
Szűz Mária Isten anyja
Karácsony nyolcada, Jézus névadása. Mária, Jézus édesanyja, az Isten Fiát
szülte, ezért Isten anyja. Őt köszöntjük
ezen a napon, és kérjük, segítsen az
egész év során, hogy Fiával járhassuk
utunkat.
A keresztény ókorban a gondviselő
Isten megengedte, hogy az eretnekségek támadásai csiszolják a kinyilatkoztatásból megismert igazságokat.
Az efezusi zsinaton az Atyák megfogalmazták és hittételként kihirdették:
mivel a Boldogságos Szűz Mária Jézus
Édesanyja, Krisztus Istensége miatt
a Boldogságos Szüzet megilleti az Istenanya cím. Urunk, Jézus Krisztus
a Boldogságos Szüzet édesanyánkul
adta. Méltó, hogy az egész esztendőt
az O anyai gondoskodásába ajánljuk.
Szűz Mária istenanyaságának ünnepe,
az Istenanya, Mária ünnepe vagy Szűz
Mária, Isten anyja ünnepe Szűz Mária egyik nagy ünnepe, amelyet január
1-jén, karácsony nyolcadnapján tart a
római katolikus egyház, Jézus körülmetélkedésére emlékezve. Számos országban ez a nap a fogadalmak napja.
(Forrás: osztopanlapja.hu)
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Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság
következő lapszáma

2022. január 13-án
jelenik meg.

Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu
weboldalon és a Berénycafé
Facebook oldalunkon továbbra
is megtalálják!

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
december 23. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635
december 24. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368
december 25. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
december 26. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
december 27. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
december 28. kedd
PatikaPlus (Jb., Tesco)
Tel.: 506-930
december 29. szerda
Thököly Gyógyszertár
december 30. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
december 31. péntek
Szentháromság Patika

január 1. szombat
Thököly Gyógyszertár
január 2. vasárnap
PatikaPlus (Tesco)
január 3. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
január 4. kedd
Mérleg Gyógyszertár
január 5. szerda
PatikaPlus (Tesco)
január 6. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
január 7. péntek
Thököly Gyógyszertár
január 8. szombat
Mérleg Gyógyszertár
január 9. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
január 10. hétfő
Szentháromság Patika
január 11. kedd
Kossuth Gyógyszertár
január 12. szerda
Mérleg Gyógyszertár
január 13. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)

Fogorvosi
ügyelet
december 27. kedd
9.00-12.00 óra:
Dr. Bérczes Anna
(Jb., Bárány u. 23.)
14.00-17.00 óra:
Dr. Martonos Éva
(Jb., Zirzen Janka u. 6.)
december 28. - szerda
9.00-12.00 óra:
Dr. Balogh Marianna
(Jb., Bercsényi út 5.)
14.00-17.00 óra:
Dr. Balogh Marianna
december 29. csütörtök
9.00-12.00 óra:
Dr. Bérczes Anna  
14.00-17.00 óra:
Dr. Bérczes Anna
december 30. péntek
9.00-12.00 óra:
Dr. Martonos Éva
14.00-17.00 óra:
Dr. Martonos Éva

Orvosi ügyelet
Tisztelt Betegek! Légúti panaszokkal rendelkező/lázas betegek a személyes megjelenés helyett hívják a 06-70/370-31-04-es telefonszámot!
Az ügyelet épületének ajtaja zárva van, kérjük, csengessenek! A szakszemélyzet a kikérdezést követően, ha nem észlel COVID gyanús tüneteket,
beengedi önöket a váróhelyiségbe, ahol szíveskedjenek az 1m távolságot
megtartani. A szájmaszk használata kötelező. Érkezéskor és távozáskor
kérjük, használják a várókban kihelyezett kézfertőtlenítő szert.

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 hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933,
06-57/411-643; 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.

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.

2021. december 23.

Nagyszerű győzelem a karácsonyfa alá
A férfi kosárlabda NB I/B piros csoportjában december 18-19-én rendezték meg az őszi szezon utolsó fordulóját. A Jászberényi KSE a BKG
Príma Akadémia csapatát fogadta. A
találkozó tétje a Bp. Honvéd mögötti
második hely volt.
Bár a vendégek amerikai idegenlégiósuk nélkül érkeztek, aki betegség miatt nem utazhatott Jászberénybe, így
is nagy csatára volt kilátás. Nos, akik
kilátogattak a találkozóra, azok nem is
csalódtak.
Az sajnos már az első percekben
kiderült, hogy a játékvezetői hármas
közel sem áll feladata magaslatán. Már
az első negyed közepe táján technikait ítéltek a reklamáló vendég vezetőedzőnek, dr. Nagy Ágostonnak, majd
a mérkőzés folyamán mindkét oldal
kapott még technikait. A bírói hármas
ítéletei itt és ott is borzolták az idegeket, de játék is folyt a pályán. Mégpedig nem is rossz játék. A mieink szinte
az első percektől kezdve vezettek, s az
első félidőt 13 ponttal nyerték (46-33).
A nagyszünet után úgy tűnt, hogy
végleg eldőlt a mérkőzés, hiszen volt
már az előnyünk 19 pont is, ám a vendégek nem adták fel, a mieink koncentrációja pedig egy kicsit csökkent. A
harmadik negyed döntetlen eredmén�nyel zárult (18-18), s így bizakodva
várhattuk a záró játékrészt. Ebben a fővárosiak a 31 pontig jutó Nagy Botond
Ágoston révén többször is visszajöttek
tíz ponton belülre, ám amikor más
szorította őket az idő, a találkozó haj-

rájában többször is hibáztak. Ezeket a
mieink pontokkal büntették, s így maradt a 13 pontos különbség a csapatok
között (79-66).
A látottak alapján a JKSE teljesen
megérdemelten nyerte meg ilyen különbséggel is a rangadót, s ezzel a második helyről várhatja a januári folytatást.
Jászberényi KSE – BKG Príma
Akadémia 79-66
A jászberényi pontszerzők: Velkey
János 20/15, Olasz Ádám 16, Meleg
Károly 11/3, Uros Rosic 10/3, Miljan
Rakics 7/3, Nagy Simon 7/6, Chester
Lewis 4, Homoki Donát 2, Várbíró
Gergő 2.
Az Óbudai Kaszások és a Conoil
Pápa KC egymás elleni találkozója a tavaszra lett halasztva, így ez a két együttes 1-1 mérkőzéssel kevesebbet játszott.
A bajnokság 2022. január 5-6-án a 14.

fordulóval folytatódik majd. A JKSE
5-én a Bajai Bácska FKE vendégeként
lép pályára.
A férfi kosárlabda NB I/B piros
csoport állása a 13. forduló után:
1. Bp. Honvéd SE
12 gy   1 v
2. Jászberényi KSE
10 gy   3 v
3. NKA Pécs
9 gy   4 v
4. Veszprémi K. Kft.
9 gy   4 v
5. BKG P. Akadémia 8 gy   5 v
6, TF-Bp
7 gy   6 v
7. Vasas Akadémia 
7 gy   6 v
8. Nagykőrösi Sólymok  6 gy   7 v
9. PVSK-CARGATE  6 gy   7 v
10. MAFC 
6 gy   7 v
11. Óbudai Kaszások 
4 gy   8 v
12. Conoil Pápa KC 
3 gy   9 v
13. Salgótarjáni KSE 
3 gy 10 v
14. Bajai Bácska FKE  0 gy 13 v

Gyorskorcsolyás
sikerek
Szent István Sport Általános Iskola és
Gimnázium Facebook oldalán tette
közzé, hogy tanulói sikeresen szerepeltek a Budapesten megrendezett Mikulás Kupa gyorskorcsolya versenyen,
melyre nem kevesebb, mint 264 versenyző nevezett. Így azután korcsoportonként előfordultak 30 fölötti induló
létszámok is. A karantén miatt kilenc
versenyzőjük nem indulhatott, pedig
ők is esélyesek voltak arra, hogy dobogós helyezéseket szerezzenek.
Ennek ellenére sem lehet panasz a
berényi fiatalok szereplésére, hiszen sok
egyéni csúcsot futottak, s ez számos dobogós helyet jelentett számukra.

György Mira (fotónkon) a juniorok F-korcsoportban minden távon, s
így az összetettben is az első helyet szerezte meg, s övé lett a Vándor Kupa is!
A további eredmények:
Ádám Luca 1. hely
Szűcs Janka egy második és két harmadik hely, összetettben második hely
György Fanni és Marinka-Tóth
Anna 4. hely, Gonda Gergő 6. hely,
Boros Bence 14. hely, Marinka-Tóth
Réka 15. hely, Szabó Jázmin 16. hely,
Pető Bendegúz 16. hely, Molnár Kata
18. hely, Gazsi Noémi 18. hely, Szmetana Zóra 24. hely.
Belovai József edzőnek és a versenyzőinek olvasóink nevében is gratulálunk!

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.

Economy
Ajánlatok
Kiváló ár.
Ellenőrzött
minőség.

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.

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

