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Április 3-án 
választunk
Áder János április 3-ra írta ki az ország-
gyűlési választást. A köztársasági elnök 
arról is döntött, hogy a rendszerváltozást 
követő kilencedik parlamenti választá-
sok napján lesz a kormány gyermekvé-
delminek nevezett népszavazása is. 

Február 12-én indul el a hivatalos 
kampányidőszak, és az ezt követő 50 
napban a pártoknak és jelölteknek az 
általánosnál is nagyobb szabadsága lesz 
kampánytevékenységekre, amihez a 
hivatalos jelöltek és jelölőszervezetek 
állami forrásokat is kapnak.

Ekkor kezdik majd el a pártok és a 
jelöltek a gyűjtést, amire két hetük lesz, 
tehát az, hogy ki szerepel majd a szava-
zólapokon, február 26-27. körül derül 
ki, mivel az egyéni választókerületi jelöl-
tet legkésőbb a szavazást megelőző 37., 
az országos listát legkésőbb a szavazást 
megelőző 36. napon kell bejelenteni.

Elhunyt B. 
Jánosi Gyöngyi
Lapzártánk előtt nem sokkal kaptuk a 
szomorú hírt, hogy életének 74. évében 
elhunyt B. Jánosi Gyöngyi művészta-
nár, aki részese volt a Hamza Múzeum 
alapításának, s annak 1995-től 2008-ig 
igazgatója is volt. Művei megtalálhatók 
Bécsben, Linzben, Münsterben, Kop-
penhágában, Vechtában, az USA-ban, 
Kanadában és magyarországi gyűjtők 
gyűjteményeiben, a Baradla Galéria ál-
landó kiállításán, a szolnoki Damjanich  
Múzeum gyűjteményében és számos 
közintézményben is. Halálával óriási 
veszteség érte Jászberény kulturális- és 
közéletét.

Második lett 
Jászberény
A Startlap Utazás karácsnyi fotópályá-
zatát Váralja nyerte, s lett az ország leg-
szebben kivilágított települése 2021-
ben. A versengésben városunk – a 
Gémesi Balázs által készített fotókkal 
– a második helyet szerezte meg. Nem 
véletlenül, hiszen ilyen szép karácso-
nyi kivilágítás még nem volt korábban 
Jászberényben. A cél pedig nem lehet 
más, mint jövőre egy helyet előrelépni.

Boldog új évet 
Jászberény!
Nem akármilyen évet zártunk de-
cember 31-én. A sok nehézség - ví-
rushelyzet, vita és egyet nem értés - 
ellenére is sikerült számos területen 
előrelépnünk. Fejlesztések, beruhá-
zások valósultak meg és indultak 
el. Sokszor nem látványos, de apró 
lépéseket tettünk, hogy minél élhe-
tőbbé tegyük városunkat. Köszönöm 
mindazok segítségét, akik támogat-
ták elképzeléseink megvalósulását. 

Az idei év sorsfordító lesz. Ám, 
ha bátrak leszünk és összefogunk, 
akkor – bárhogyan is alakul az új 
esztendő - minden nehézséget le 
fogunk küzdeni. Én ezért fogok 
dolgozni és ehhez kérem az Önök 
bizalmát és segítségét. Városunk 
minden lakójának reményteljesebb, 
szabadabb új esztendőt és jó egész-
séget kívánok!

Budai Lóránt 
polgármester

Lemondott alpolgármesteri 
tisztségéről dr. Gedei József
Nem kellett sokáig várni városunk-
ban, hogy a közélet az új esztendő-
ben a szilveszteri pezsgődurrogtatás 
és tűzijátékozás után beinduljon. 
Arra persze kevesen számítottak, 
hogy a 2022-es esztendő az egyik 
jászberényi alpolgármester lemon-
dásával indul majd. Erről Budai 
Lóránt polgármester január 3-án, a 
Facebook oldalán tájékoztatta a vá-
ros lakosságát. 

Nézzük először is, hogy pontosan mit 
tartalmazott a már említett polgármes-
teri közlemény, amelyet követően sok 
találgatás látott napvilágot, hogy mi is 
lehet a lemondás oka.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got, hogy dr. Gedei József 2021. decem-

ber 21-én levélben lemondott alpolgár-
mesteri tisztségéről, az országgyűlési 
választásokat követő nappal. Egyezte-
tésünket követően úgy döntöttem, hogy 
a lemondást a mai nappal, 2022. ja-
nuár 3-tól elfogadom. Döntésem oka, 
hogy a város vezetésében nem akartam 
hónapokig tartó tisztázatlan, bizony-
talan helyzetet, valamint semmiképp 
sem szerettem volna a város lakosságát 
megtéveszteni, a hivatal és az intézmé-
nyek munkáját megnehezíteni.

Dr. Gedei József további munkájá-
hoz helyes és tisztességes döntéseket, sok 
sikert, valamint jó egészséget kívánok!

 Jászberény, 2022. január 3.
Tisztelettel: 

Budai Lóránt, polgármester

A történések következő lépcsője dr. 
Gedei József Facebook bejegyzése volt, 
amelyben lemondását közzé tette. In-
dokként a Malom-projektet, a válasz-
tási együttműködési megállapodás el-
veinek sérelmét és az előválasztás során 
történteket jelölte meg. 

Dr. Gedei Józseftől személyesen 
szerettük volna megtudni döntése hát-
terét, ezért találkozót kértünk tőle, s 
felkerestük ügyvédi irodájában. A fő 
kérdés természetesen a miért volt.

- Másfél éve érlelődött bennem ez 
az elhatározás. Az első komoly nézet-
különbség a Malom-projekt kapcsán a 
kivitelezőnek kifizetett 300 millió fo-
rintos részszámla volt. A polgármester 
erről engem nem kérdezett, a döntésé-
be nem vont be. Szerintem a kifizetést 
meg kellett volna tagadnia és a számlát 
hibás teljesítésre hivatkozva vissza kel-
lett volna küldenie a vállalkozónak. Bár 
a polgármester itt megkerült, mégsem 
őt hibáztattam, hanem azt, aki ebben 
megtévesztette. Nagyobb a felelőssé-
ge abban, hogy sokszori ösztökélésem 
ellenére nem járt utána, mi is történt 
valójában.  Most ’perben futunk’ a kifi-
zetett közpénz után. 

A Malom-projekt ügyében újabb 
hiba volt a 800 milliós támogatást úgy 
visszafizetni, hogy előzetesen nem kér-
tük a kormányzat segítségét, hiszen 
Jászberény, önhibáján kívül került ne-
héz helyzetbe. A helyzet hasonló a Dal-
kia-ügyhöz, amikor a kormányzat végül 
is kimentette Jászberényt. Sem engem, 
sem a képviselő-testületet előzetesen 
nem tájékoztatták, hogy utalnak. 

Óévbúcsúztató Sportnap
Tizenegy év szünet után az önkor-
mányzat sportmunkacsoportja ismét 
megrendezte a korábban közkedvelt 
és nagysikerű Óévbúcsúztató Sport-
napot a Bercsényi úti sportcsarnok-
ban. A program délelőtt labdarúgó-
tornával kezdődött, majd délután 
iskolák közötti sorversennyel, a csa-
ládok vetélkedésével folytatódott és 
tombolasorsolással zárult.

Egykoron sokan várták már az év utol-
só napjait, mert tudták, hogy a sport-
barátok december 29-én még egyszer 
összegyűlnek a Bercsényi úti sportcsar-

nokban, hogy egy jó hangulatú sportos 
nappal búcsúztassák az óévet. Azután 
a 2010-es évek elején megszakadt ez 
a sorozat, mígnem az önkormányzat 
sportmunkacsoportja úgy nem dön-
tött, hogy 2021-ben ismét megrendezi 
az Óévbúcsúztató Sportnapot.

A szervezők nem lehettek benne biz-
tosak, hogy az „újraindítás” mennyire lesz 
sikeres, hiszen tizenegy év kimaradt a so-
rozatból. A programot a hagyományok-
nak megfelelően állították össze. Azaz, 
a sportnap délelőtt egy teremlabdarúgó 
tornával vette kezdetét.

Elkészült beruházások 

Városunk két pontján is jól kez-
dődött az új esztendő. Január 6-án 
ugyanis két felújítás műszaki átadás 
– átvétele is megtörtént.

A város nyugati részének legszélső ut-
cája, a Móczár Miklós utca lakosai már 
számos alkalommal kérték az ott húzó-
dó út megújítását. A körzet képviselője, 
Bódis Béla terjesztette a városvezetés 
felé a lakossági kérést, amely meghall-
gatásra talált. Önkormányzati forrásból, 
közel négymillió forint ráfordításával, 
kőszórással történő karbantartási mun-

kát végzett el a kivitelező az utca szintes 
teljes hosszában, 270 méteren és 4 mé-
ter szélességben. Az utca elején a Hatva-
ni útba való csatlakozás 90 méteres sza-
kaszán kátyúfeltöltéssel javították az út 
felületét. A terület közvilágítása is gyara-
podott három lámpatest kihelyezésével. 

A Riszner sétányt a Margit – sziget-
tel összekötő gyalogoshíd környékén 
néhány pótmunka átadás – átvételét 
tartották, a kivitelező, a műszaki elle-
nőr, a hivatal munkatársai valamint a 
városvezetés részvételével. 
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Jászberényi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
Városgazdálkodási Osztály munkavégzési helyre határozatlan idejű 

VÁrOSüzEMELTETéSi üGyiNTézői
 munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
•	 felsőfokú szakirányú végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásá-

ról szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rend. 1. számú melléklet I/32. pont szerint,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (továbbiakban: Kttv.) 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatá-
rozott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, 
valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt 

•	 cselekvőképesség,
•	 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
•	 6 hónap próbaidő
•	 munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.

A pályázathoz csatolni kell:
•	 a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. (a további-

akban: Korm. rend.) 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (legkésőbb a pályázat elbí-

rálásáig be kell nyújtani),
•	 végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
•	 a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt-

vevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
•	 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgá-

lati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 
84-86. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

•	 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyi-
latkozatot,

•	 a pályázó elérhetőségét (email, valamint telefon).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 
•	 mérnöki végzettség,
•	 közút üzemeltetési, közút fejlesztési önkormányzati feladatok ellátásban 

való jártasság,
•	 útellenőri munkakörben, helyi személyszállítási közszolgáltatás szervezésé-

ben szerzett tapasztalat,
•	 közigazgatási szakvizsga,

Ellátandó feladatok:
•	 Városüzemeltetési ügyintézői és útellenőri feladatok ellátása, kiemelten a városi 

utakkal, közlekedésbiztonsággal, közlekedési táblákkal kapcsolatos feladatok,
•	 Helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosításának ügyintézése,
•	 Beruházások lebonyolítása.

A kinevezés határozatlan időre szól. A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. január 31. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 07.

A munkakör legkorábban 2022. február 10-től tölthető be, a Kttv. 46. §-a 
alapján 6 hónap próbaidő kikötéssel.

Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.
A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Jászberényi Polgár-
mesteri Hivatal PH/2797-21/2015. számú egységes közszolgálati szabályzata 
rendelkezései az irányadók. 

A pályázatot Jászberény Város Jegyzőjéhez (5100 Jászberény, Lehel vezér 
tér 18.) PH/403/2022. iktatószám és a „Városüzemeltetési ügyintézői pályá-
zat” borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.
A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe ven-
ni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, 
amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi fel-
tételnek megfelelnek. Aki nem a Kttv. 39. § (1) bekezdés c) pontjának meg-
felelően kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt nyújt be a pályázat mellék-
leteként annak a pályázata érvénytelen. Jászberény Jegyzője a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú 
keretében hallgatjuk meg. A pályázatokat a jegyző értékeli. A pályázatról – a 
polgármester egyetértésével – a jegyző dönt. A meghallgatásokat követően 
valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. 

Egyéb lényeges információ:
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a városüzemeltetési ügy-
intézői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkoza-
tával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt vala-
mennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az infor-
mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kezeli. 
Az önéletrajz részletes tartalmát a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. sz. 
melléklete szabályozza. Az adatokat a pályázati eljárásban és az elbírálásban 
résztvevők ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – ameny-
nyiben a pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten 
kérik -, önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében, 
legfeljebb 6 hónapos időtartamra megőrzésre kerül. Ezt követően azokat 
megsemmisítjük.

Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor eredménytelen pályázat 
esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére 
visszaküldésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi rendelkezések részleteiről az Általános 
Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos 
honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).
A pályázatról bővebb információ kérhető Bató Andrea osztályvezetőtől az 
57/505-744 telefonszámon.

A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ www.kszk.gov.hu weboldalon.

COViD-19 oltási akciónapok Jászberényben
A 18 év feletti lakosok részére a jászberényi háziorvosi praxisokban janu-
árban is lesznek COViD-19 elleni oltási akciónapok. 

A jászberényi háziorvosok alapellátási tevékenység keretében végzik a házi-
orvoshoz bejelentkezett és általa elfogadott 18 év feletti lakosok COVID-19 
betegség elleni oltását 2022 januárjában az alábbi időpontokban:

• Dr. Oldal Edit
2022. 01. 28-án 13-15 óráig 
2022. 01. 29-én 10-18 óráig

• Dr. Antonio Da Rocha
2022. 01. 28-án 14-18 óráig
2022.01.29-én 10-18 óráig

• Dr. Harmat Ibolya
2022. 01. 28-án 14-18 óráig 
2022. 01. 29-én 10-18 óráig

• helyettesített IV körzet 
Dr. Harmat ibolya
2022. 01. 28-án 14-18 óráig
2022. 01. 29-én 10-18 óráig

• Dr. Takács Tamás
2022. 01. 14-én 14-18 óráig
2022. 01. 15-én 10-18 óráig

• Dr. Földházi Krisztina
2022. 01. 14-én 14-18 óráig
2022. 01. 15-én 10-18 óráig

• Dr. Ágyi Zoltán
2022. 01. 21-én 14-18 óráig
2022. 01. 22-én 10-18 óráig

• Dr. Lakatos Elvira
2022. 01. 21-én 14-18 óráig 
2022. 01. 22-én 10-18 óráig

• Dr. Básti Mária
2022. 01. 21-én 14-18 óráig
2022. 01. 22-én 10-18 óráig

• Dr. Zsólyomi Katalin
2022. 01. 28-án 12-14 óráig
2022. 01. 29-én 10-18 óráig

• Dr. Horváth László 
2022. 01. 21-én 14-18 óráig
2022. 01. 22-én 10-18 óráig

• Dr. Bakó Ibolya
2022. 01. 28-án 12-16 óráig
2022. 01. 29-én 10-18 óráig

• Dr. Cseresnyés Marianna
2022. 01. 14-én 14-18 óráig
2022. 01. 15-én 10-18 óráig

Változott a helyi autóbusz menetrend

A 2022-es esztendő a helyi járatos 
közlekedésben változást hoz váro-
sunkban, melyről az alábbi tájékoz-
tatót kapta szerkesztőségünk.

A korábban közlekedtetett járatok 
megszűnnek, helyette egy új útvo-
nalon ütemes menetrend szerint 
közlekedik a helyi járatú autóbusz 
a Hatvani út, Petőfi tér, Platán út, 
Szent István körút, Kórház, Szövet-
kezet út, Vasútállomás, Electrolux 
útvonalon.

•	 indulási időpontok a Hatvani 
útról: 7.15;  9.15;  11.15;  13.15;  
15.15;  17.15

•	 indulási időpontok az Electrolux-
tól: 8.15;  10.15;  12.15;  14.15;  
16.15;  18.15

Az ütemes menetrend hétfőtől- va-
sárnapig érvényes, tehát az autóbusz 
minden nap a meghirdetett indulási 
időpontok szerint közlekedik tanszü-
netben és iskolai előadási napokon is.

A menetrendről információt az 
57/412-791 telefonszámon kaphat.

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

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

Termelői méz
• propolisz 
• méhpempő

 06-30/483-07-90

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

 A hét minden napján lakásunkon
 is várjuk vásárlóinkat!

3 kg felett Ingyenes kIszállítás 
Jászberény területén!

Vigyázzunk  
az utakon!
A változékony időjárás, a hideg-meleg 
frontok váltakozása a közlekedésben 
résztvevőktől is nagyobb figyelmet ér-
türelmet kíván. Ráadásul az útviszo-
nyok, az utak állapota is folyamatosan 
változik. Éppen ezért ezekben az idő-
szakokban a megszokottnál is óvato-
sabban kell közlekednünk az utakon. 
Sajnos azonban még így is történhet-
nek balesetek.

Egy pótkocsis traktor borult árokba 
Pusztamonostor és Jászberény között, a 
32-es főút 21. kilométer szelvényében 
2022. január 10-én 10 óra 30 perc kö-
rül. A jármű vezetője súlyos, életveszé-
lyes sérüléseket szenvedett. 

Egy helyi lakos közlekedett sze-
mélygépkocsival Jászberény belterüle-
tén 2022. január 11-én 13 óra 15 perc 
körül, amikor a rendőrjárőrök elle-
nőrizték. A jármű vezetőjével szemben 
alkalmazott alkoholszonda pozitív ér-
téket jelzett, ezért a rendőrök a jogsér-
tőt további mintavétel céljából előállí-
tották, vezetői engedélyét a helyszínen 
elvették.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi  
Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

január 15. (szombat) 8:30-tól 
Klapka György SZKI tornaudvara 

(Hatvani út 2.)
Fajták: mucsu, golden, starking, 

jonagold, jonatán, idared
További információért kérem, 

forduljon a helyi önkormányzathoz!

Egyrészről a gyalogos híd korlátjai 
mindkét oldalon meghosszabbításra 
kerültek a biztonságosabb közlekedés 
érdekében, másrészről a J.V.V. NZrt. 
központi telephelyének kerítés szaka-
szát újították meg a Szabadtéri Színpad 
területét körülvevő design stílusának 
folytatásával. A környéken eddig elvég-
zett átalakító lépések mozzanatai, egy 
esztétikus környezetet, hangulatos teret 
varázsoltak városunk ezen szegletébe. A 
tervek szerint idén további fejlesztések, 
felújítások várhatóak. demeter

  Folytatás az 1. oldalról  

Elkészült 
beruházások 
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A helyes az lett volna, hogy ebbe a 
döntésbe bennünket is bevonnak, ar-
ról megkérdeznek és a kormányzatra 
bízzák a végső döntést: segítenek-e ba-
junkban vagy sem?  

A 2022-es költségvetési koncep-
cióban szerepel, hogy 2-3 éven belül, 
elsősorban saját erőből, 1 milliárdos 
összegben, csökkentett műszaki tarta-
lommal fejeznénk be a Malom-projek-
tet. Szerintem ebbe, így belevezetni a 
várost túl kockázatos. Javasoltam, hogy 
egyenlőre hagyjuk el a számokat és dol-
gozzunk közösen a megoldáson. Erre 
nem került sor. A mi érdekünk az, hogy 
ne csak saját erőből valósuljon meg ez 
a beruházás, hogy a kormányzat meg-
értse a helyzetünket és támogassa a be-
fejezést, mert akkor az egyéb, szükséges 
fejlesztéseink sem kerülnek veszélybe. 

Lemondásom másik oka az ellen-
zéki előválasztás során történtekben 
keresendő. 2019-ben a DK és a Jobbik 
megállapodott abban, hogy az ellen-
zék polgármester jelöltje Budai Lóránt 
lesz, én pedig nem vállalok ilyen szere-
pet. Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc 
támogatta is  Budai Lórántot, így lett 
polgármester. Ő mégis arról Faceboo-
kozott, hogy Orbán kezéből ki kell 
venni a Gyurcsány kártyát, és amikor a 
Jobbik semleges maradt a Márki-Zay - 
Dobrev előválasztási küzdelemben, ak-
kor ő Márky-Zay mellett kampányolt. 

A helyi politikában az ellenség-
képzés uralkodott el. Talán így tekin-
tettek rám városvezető társaim és így 
tekintettek más képviselőkre is. Nemes 
elvek mentén, demokratikus és közös 
döntéshozatalra szövetkeztünk, Sajnos 
nem nagyon sikerült meghaladnunk 
azt, amit korábban joggal kritizáltunk.

- Lemondása azt is jelenti, hogy a 

DK tagjai kilépnek a Közösen Jászbe-
rényért Egyesületből?

- A Közösen Jászberényért Egye-
sület a DK, a Jobbik, az MSZP és a 
MOMENTUM  választási szövetsége 
volt. A DK tagjai azért léptek ki ebből 
a szervezetből, mert az nem működött. 
Alpolgármesteri tisztségemről szóló 
lemondásom később történt, az előbb 
sorolt okokból. 

- Vannak, akik szerint Ön megelő-
ző lépést tett lemondásával, mert be-
futó helyen szerepel majd az ellenzék 
közös, országos listáján?

- Én nem hallottam erről, de meg-
mosolyogtat. A lemondásommal egy 
másfél éves folyamatra tettem pontot, 
mert jó ideje nem értek egyet számos 
városvezetői döntéssel, így nem állha-
tok a polgármester mögött.

- Önkormányzati képviselőként 
hogyan politizál majd a testületben, 
mit várhatnak Öntől a jászberényiek?

- Nem a polgármester, hanem a 
jászberényiek szolgálatára tettem le az 
eskümet. Ennek próbáltam megfelelni 
eddig és ezek után is ezt szeretném. 

- Mit gondol, milyen hatása lesz 
ennek a döntésének?

- Azt remélem, hogy figyelemfel-
hívásom után a városvezetők körül-
tekintőbbek lesznek és jobb döntések 
születhetnek. Akár régi elveink és el-
határozásaink is feltámadhatnak tetsz-
halotti állapotukból. A DK részéről 
mindenképp! 

* * *
Dr. Gedei József lemondását termé-
szetesen sokan, sokféleképpen érté-
kelték, kommentálták. Budai Lóránt 
polgármester a Jászsági Térségi Tele-
vízió érdeklődésére elmondta, hogy ő 
alpolgármesterként számított dr. Gedei 
Józsefre. Ezért nem őt támogatta az 

ellenzéki előválasztás során. Számított 
jogi szakértelmére, melyet használtak 
a Malom-projekt során is. Az alpolgár-
mester lemondásában okként megjelöl-
tek kapcsán Budai Lóránt jelezte, nem 
ugyanúgy látják és értékelik a történ-
teket. Az alpolgármesternek minden 
lehetősége megvolt, hogy a különböző 
ügyeket megismerje, s azokban véle-
ményt nyilvánítson. Budai Lóránt saj-
nálattal vette dr. Gedei József lemon-
dását, s nem tervezi, hogy helyére jelöl 
valakit. A polgármester kijelentette, 
hogy a képviselő-testület munkájára 
szerinte nem lesz hatással a lemondás, 
mivel az egyeztetéseket továbbra is 
folytatják.

Balogh Béla alpolgármester, a Kö-
zösen Jászberényért Egyesület elnöke a 
Jászsági Térségi TV-nek nyilatkozva el-
mondta, az elmúlt közel egy évben al-
polgármester társa keveset volt bent így 
a munkában való részt vétele kevésbé 
fog hiányozni. Azt is kijelentette, hogy 
dr. Gedei József tudott a Malom-pro-
jekt kivitelezőjének kifizetett 300 
millió forintról. Ő ismerte legjobban, 
hogy mit is tartalmazott az a szerződés, 
s miért kellett az összeget kifizetni. A 
munkamegosztásból adódóan, s mivel 
dr. Gedei József jogász, így ő foglalko-
zott a szerződésekkel. Balogh Béla azt 
is elmondta, hogy alpolgármester társa 
mindenről tudott, amiről tudni akart, s 
mindent letagad, amit le akar tagadni. 
Az pedig, hogy a Közösen Jászberényért 
Egyesületből a DK tagjai kiléptek, a 
közösség működését, legitimitisát nem 
érinti. Az egyesület szabályos létszám-
mal továbbra is szabályosan működik, 
derült ki az alpolgármester szavaiból, 
aki szerint a Malom-projekt beruházást 
a következő években Jászberény meg 
tudja valósítani. Szántai Tibor

Lemondott alpolgármesteri tisztségéről 
dr. Gedei József
  Folytatás az 1. oldalról  

Városházi hírek
Bár még csak néhány nap telt el a 2022-es esztendőből, már több, a lakosságot 
érintő történésről számot adott Facebook oldalán Budai Lóránt polgármester.

Legyen szép, sőt egyre szebb Jászberény
Tavaly nyáron hoztam döntést a „Társasházi homlokzat felújítási pályázat 2021” 
című pályázat kiírásáról. A támogatás célja, hogy anyagi segítséget nyújtson a 
jászberényi társasházak, vagy lakásszövetkezeti lakóépületek külső szerkezeteinek, 
homlokzatának felújításához. Pályázatonként maximum bruttó 5 000 000 Ft tá-
mogatás volt igényelhető. 

Ezek alapján, a napokban a Városfejlesztési Bizottság a következő támogatások-
ról hozott határozatot:

Szent László u. 14-16. sz. társasház: 2.8 millió forint,
Nádor u. 3. sz. társasház: 4.8 millió forint,
Pesti utca 13-21. sz. társasház: 5 millió forint, 
Pesti utca 21/A társasház: 5 millió forint,
Holló András u. 2-4. sz. társasház: 5 millió forint,
Puskin sétány 15. sz. társasház: 2.4 millió forint
Apponyi tér 1-2. sz. társasház: 5 millió forint
Hiszem, hogy az összesen 30 millió forintos támogatás segítségével újabb fon-

tos lépést tettünk az élhető, szép és egyre szebb Jászberényért. A nyerteseknek gra-
tulálok, a munkálatokhoz sok erőt és jó egészséget kívánok!

Teljes hosszában megújulhat a Táncsics Mihály utca
Még ebben az évben szeretnénk megvalósítani a Táncsics Mihály utca teljeskörű 
(út, járda, csapadékvíz) felújítását. A folyamatos csőtörések miatt ehhez első kör-
ben az ivóvíz hálózat rekonstrukciójára van szükség. A közel 250 m hosszú, régi 
ivóvíz vezeték cseréje tárgyában érkezett árajánlatokat a napokban értékelte a Vá-
rosüzemeltetési Bizottság. A nyertes ajánlattevő az Omega-Zolas Kft., akik bruttó 
17.8 millió forintért vállalták a felújítást.

Ezzel párhuzamosan előttünk van a Jász Múzeum megsüllyedt épületrésze 
reno válásának kérdése is, erre 7 millió forintot különítettünk el. Az eddig beérke-
zett ajánlatok azonban olyan kérdéseket vetettek fel, melynek kapcsán célszerűnek 
tartjuk a felújítás műszaki tartalmát átgondolni, átdolgozni. Kérem és köszönöm 
a lakosság türelmét!

Gyermekeinkért
Önkormányzatunk a közlekedésbiztonság fokozása érdekében közlekedési táblák 
kihelyezéséről döntött a napokban. 

Az egyik ilyen problémás terület a Kertész utca volt, ahol a 28. számú ingatlan 
előtt a beláthatatlan kanyar miatt a közlekedő járművek folyamatos balesetveszélyt 
jelentenek az ott közlekedő kerékpárosokra és gyalogosokra. A közlekedésbizton-
ság növelése érdekében szakembereink indokoltnak látták a 30 km/h sebességcsök-
kentés bevezetését, valamint a „Vigyázat gyermekek!”, és a „Veszélyes útkanyaru-
lat” figyelmeztető tábla elhelyezését.

Hasonló problémákat jeleztek felénk a Hatvani út külső szakaszáról, ahol je-
lentős kerékpáros forgalom bonyolódik, de kiépített út hiányában a kerékpárosok 
a közlekedő járművekkel együtt használják az úttestet. Erre az útszakaszra a 60 
km/h sebességkorlátozás bevezetését javasolták a Hivatal szakemberei.

Köszönöm a feladat elvégzését a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető 
Nonprofit Zrt. munkatársainak, valamint a szükséges pénzügyi fedezet (bruttó 
337 956 Ft) biztosítását a Városüzemeltetési Bizottságnak. Figyeljünk egymásra! 
Közlekedjünk biztonságosan!

Még idén megújul a Petőfi szobor
Egy évvel ezelőtt fejeződött be a Negyvennyolcasok terén álló Petőfi szobor kör-
nyékének rendezése. Akkor ígéretet tettem, hogy a közel 15 m2 térburkolatú gya-
logjárda megépítésével nem ér véget a környék megújítása. 

Örömmel adok tájékoztatást, hogy a szobor hamarosan méltó lesz “régi, nagy 
híréhez”: a restaurálásra vonatkozó árajánlatot elfogadtuk és a szerződést megkö-
töttük. Ha minden jól megy, a rég óhajtott munkálatok az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc évfordulójára befejeződnek.

Fidesz: a város vezetése teljesen alkalmatlan
Sajtótájékoztatóval kezdte a hetet de-
cember 10-én, hétfőn Jászberényben 
a Fidesz frakció. A téma egyrészt a 
Malom-projekt, másrészt dr. Gedei 
József alpolgármester lemondása volt.

Dr. Szabó Tamás a város működésével 
kapcsolatos két cáfolattal kezdte mon-
dandóját, majd kitért a Malom-projekt 
állapotára, helyzetére. 

- A két cáfolat közül az első, hogy 
2019-ről 2020-ra fordulva azt állítot-
ták, hogy igen jelentős deficittel, hiány-
nyal lett a város átadva az új vezetés-
nek. Már többször elmondtuk, hogy 
ez nem igaz. A 2020 májusában közzé 
tett zárszámadási számok bizonyítják, 
hogy többszáz milliós pénzmaradvány 
került átvitelre 2019-ről 2020-ra. A 
másik téma, ami folyamatosan vissza-
térő, hogy minden általunk megkez-
dett fejlesztés csak problémát okozott 
az új városvezetésnek. Ez sem igaz. Per-
sze nem igazán létezik olyan fejlesztés, 

ahol menet közben nem jelentkeznek 
problémák, de ezek megoldhatók, 
ahogy megoldhatók voltak Jászberény 
esetében is. A piac, a Margit-sziget, 
a buszpályaudvar vagy a Thököly úti 
térség, de a jelenleg zajló Vaspálya úti 
munkálatok esetében is – melyeket mi 
indítottunk el - kezelhetők voltak ezek 
a problémák – mondta dr. Szabó Ta-
más, aki azt is kijelentette, ha az elő-

ző városvezetés maradt volna, akkor a 
Malom-projekt már kész lenne, az új 
kulturális központ működne.

- Példátlan, soha nem látott mér-
tékű az a visszafizetési kötelezettség, 
amely a várost sújtja – 800 millió és a 
30 millió kamat -, s ez az uniós pályá-
zatok esetében az egész országban egye-
dülálló. Azt pedig senki ne gondolja, 
hogy ez a pénz nem fog hiányozni a 
város költségvetéséből. Nagyon is fog 
hiányozni, s a következő költségvetés 
tervezetből az is kiderül majd, hogy 
pontosan honnan – mondta dr. Szabó 

Tamás, aki megjegyezte, hogy minde-
zek, s a dr. Gedei József alpolgármester 
lemondása is azt bizonyítja, hogy a vá-
ros vezetése teljesen alkalmatlan Jászbe-
rény vezetésére. 

Bódis Béla egy múltheti esemény 
kapcsán érzékeltette, hogy a 830 millió 
forint mennyire is fog majd hiányozni 
a város költségvetéséből.

- A Móczár Miklós utca egy felújí-
tott szakasza 4 millió forintból készült 
el, s lehet számolni, hány ilyen szakaszt 
tudtunk volna még a visszafizetett ösz-
szegből megújítani – mondta Bódis 
Béla, aki arról is szólt, hogy szerinte a 
város az elmúlt két évben nem fejlő-
dött semmit, s minden környező város 
lehagyja Jászberényt. Megemlítette, 
hogy azok a fejlesztések fejeződtek be 
vagy zajlanak még ma is, melyeket az 
előző városvezetés indított el. 

- Az is tény, ha egy beruházásnál 
időközben jelentkezett túlmunka vagy 
többletforrás igény, azt az irányító ha-
tóság biztosította. Kaptunk pluszforrást 
a piac befejezéséhez, de a buszpályaud-
var megújításához is. Ami engem még 
zavar a Malom-projekt esetében, hogy 
ami a beruházás körül történik, abból 
mi teljesen ki vagyunk zárva. Ennek 
már többször hangot adtam, de most 
is meg kell tennem. Kérünk informáci-
ókat, de nem kapunk. Azt pedig, hogy 
mennyibe kerül ennek a beruházásnak 
a befejezése, ma még nem is tudjuk – 
mondta Bódis Béla.

Szatmári Anikó azzal kezdte, hogy 
mára kiderült, a polgármester nem 
csak a Fidesz frakcióval, hanem az ő 
általa választott alpolgármesterrel sem 
tud együttműködni, utalt dr. Gedei 
József lemondására a képviselőasszony.

Folytatás a 4. oldalon  
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Fidesz: a város vezetése 
teljesen alkalmatlan

- A Fidesz frakció és mint kiderült 
dr. Gedei József alpolgármester is csak 
utólag értesült a vállalkozónak kifizetett 
300 millió forintról és a kivitelezővel 
való szerződés felmondásáról. Ha dr. 
Szabó Tamás a decemberi ülésen nem 
kérdez rá, akkor nem tudom mikor de-
rült volna ki, hogy a 830 millió forint 
visszafizetésre került. Dr. Gedei József 
lemondásáról is csak a polgármesteri 
közleményt követően, lakossági tele-
fon útján értesültem. Nagyon szomo-
rú, hogy csak a Facebookról, folyosói 
pletykákból értesülünk a várost érintő 
dolgokról – mondta Szatmári Anikó.

- Jászberény város vezetése előre 
megfontolt, önös politikai szándékból 
döntötte be a Malom-projektet. Ezt 
több dolog is bizonyítja. Például az is, 
hogy meg sem kísérelték a Dalkia-ügy-
höz hasonlóan a kormány segítségét 
kérni. Pócs János is felajánlotta ehhez 
a segítségét, de nem éltek vele. Úgy be-
szélnek erről a 830 millióról, mintha ez 
semmiben sem érintené a város költ-
ségvetését. Az előző fideszes városveze-
tésre mutogattak és próbálták a felelős-
séget rátolni. Azt állították, hogy soha 
nem látott rossz helyzetben vették át a 
várost, s a Malom-projekt esetében az 
előző városvezetés rossz szerződést kö-
tött. Ezt majd a rendőrség és az ügyész-
ség eldönti – mondta Tamás Zoltán.

A frakcióvezető szerint a város ve-
zetése szándékosan tervezte alul az 
iparűzési adóbevételt, hogy eleget tud-
jon tenni a Malom-projekt esetében a 

visszafizetési kötelezettségének. Ezért 
nem kaptak megfelelő támogatást a ci-
vil szervezetek, s jutott sokkal kevesebb 
a kultúrára, a sportra, mint a korábbi 
években. 

- Az alpolgármester lemondása 
kapcsán kijelenthetjük, hogy a Fidesz 
frakciónak nem áll szándékában a tes-
tületet feloszlatni. Ezt nem tartjuk 
aktuálisnak, az országgyűlési választá-
sokat megvárjuk. Úgy gondoljuk, hogy 
elsősorban a polgármesternek kellene a 
döntéseiért a felelősséget vállalni. Nem 
a testület és nem a testület többsége 
okozta ezt a helyzetet. Dr. Gedei Jó-
zsef lemondó „vádiratában” pontosan 
az szerepel, amit mi is felvetettünk az 
elmúlt időszakban többször is. Mind-
ezekkel együtt mi minden olyan fej-
lesztésben együtt kívánunk dolgozni 
a „maradék” városvezetéssel, amelyek 
Jászberény lakóinak érdekeit szolgálja – 
mondta Tamás Zoltán.

A sajtótájékoztató végén szerkesz-
tőségünk kérdésére dr. Szabó Tamás 
megjegyezte, hogy zajlik az általuk in-
dított feljelentés kapcsán az eljárás a 
Malom-projekt ügyében. 

- Két formája van a felelősségválla-
lásnak, politikai és büntetőjogi. A po-
litikai felelősségvállalás egyértelműen 
a lemondás. A mi meglátásunk szerint 
ilyen produkció és teljesítmény után ez 
lenne az elvárható. A büntetőjogi fele-
lősséget pedig a jelenleg folyó vizsgála-
tok fogják majd kideríteni – válaszolta 
a JV TV ezzel kapcsolatos kérdésére dr. 
Szabó Tamás. Szántai Tibor

  Folytatás a 3. oldalról  

Márki-zay Péter városunkban járt
Országjáró körútjának első napjaiban 
városunkba látogatott Márki-zay Pé-
ter, a hatpárti, ellenzéki szövetség mi-
niszterelnök-jelöltje, aki dr. Kertész 
Ottó képviselő-jelölt vendége volt. 
A találkozónak a Menedzser Klub 
biztosította a helyszínt, ahol a klub 
érdeklődő tagjai és a jászsági közélet 
szereplői kaptak tájékoztatást arról, 
mit várhatnak a jelenlegi ellenzéktől, 
ha megnyeri az áprilisi választást.

A média a találkozó utolsó pár percét 
követhette figyelemmel, majd a talál-
kozó végén Márki-Zay Péter tartott 
sajtótájékoztatót. Elmondta, hogy 
nagyon fontos a kkv szektor és a vi-
dékfejlesztés szempontjából az, hogy 
egy esetleges kormányváltás esetén ki, 
mire számíthat. Erről esett a legtöbb 
szó ezen a találkozón, de az oktatás és a 
sport is szóba került. 

- Maga a térség, valószínűleg nem 
Pócs Jánosnak, hanem adottságainak 
köszönhetően Hódmezővásárhelyről 
nézve akár irigylésre méltó helyzetben 
is lehet, hiszen nagyon sok jól működő, 
sikeres cég található itt, sok gazdaság-
fejlesztő projekt valósult meg. Önök-
nél elsősorban munkaerőhiány van. 
Ezzel együtt is jó szívvel ajánlhatjuk 
a választók figyelmébe jelöltünket, dr 
Kertész Ottót. A korrupció kivezetésé-
re és normatív támogatásra van szük-
ség, amely nem politika függő, nem fe-
udális lordságokká alakítja át a vidéket 
– mondta Márki-Zay Péter, aki nem 
tart attól, hogy dr. Gedei József irány-
váltása hatással lesz az ellenzéki összefo-
gásra. Az ellenzéki hat párt és a civilek 

egysége nem fog szerinte megbomlani 
azért, mert helyben emberi konfliktu-
sok alakulnak ki. Az emberi konfliktu-
sokat mindig le kell tudni választani az 
ország érdekéről. 

- Március 15-ig mind a 106 kör-
zetet felkeresem, s ezt követően még 
eljövök a Jászságba. Ez is azon kör-
zetek egyike, ahol ez a választás eldől 
majd. Nekünk minden településre el 
kell jutnunk, hogy meggyőzzük az ott 
élőket: a mostani kormány rossz. En-
nél korruptabb kormányunk ezer éves 
történelmünk során soha nem volt. 
Az egészségügyünk állapotáról min-
dent elmond, hogy az egész világon 
lakosságarányosan nálunk halnak meg 
a legtöbben a Covidban. Azt is tudják 
az emberek, hogy a korrupció és a lo-
pás mellett milyen a szegénység, mert 
ma Magyarország az EU legszegényebb 
országa. Orbán nemcsak a legkorrup-
tabb, hanem a legszegényebb és legha-
lálozóbb országgá is tette Magyarorszá-
got, ahonnan 800 ezer magyar ment 

el. Ezt az emberek érzik a bőrükön, de 
a kormány propagandája ezt részben 
megpróbálja elfedni, másrészt nem lé-
tező álproblémákat vetnek be – mond-
ta Márki-Zay Péter, aki azt is megje-
gyezte, senki nem akarja megszüntetni 
a rezsicsökkentést, senki nem akarja 
behozni a  migránsokat és elvenni a 
13. havi nyugdíjat vagy megszüntetni 
a minimálbért. Ezek olyan hazugságok, 
amelyeket a miniszterelnök.jelölt sze-
rint azért terjeszt a Fidesz propaganda, 
hogy az ország gondjairól, bajairól elte-
relje a figyelmet. 

- Mi egy tisztességes, becsületes 
országot építünk, ahol gyűlölködés he-
lyett majd szeretettel és teljesítménnyel 
lehet kormányon maradni – jelentette 
ki Márki-Zay Péter, aki megszokta már 
a támadásokat. Mint mondta, Hód-
mezővásáhely polgármestereként már 
kapott hideget-meleget, csak éppen 
akasztott ember nem volt még. Ehhez 
pedig hozzászokott, s ezt kell tennie a 
jelöltjeiknek is.  eszté

Csődközeli állapotban van az ország
A közelgő parlamenti választások 
jegyében Toroczkai László, a Mi Ha-
zánk Mozgalom vezetője, a párt mi-
niszterelnök-jelöltje is országjáráson 
vesz részt. Városunkba január 9-én, 
vasárnap érkezett, s a Déryné ren-
dezvényház emeleti nagytermében 
tartott lakossági fórumot. 

A megjelenteket Dobrán Gyula, a Mi 
Hazánk Mozgalom önormányzati kép-
viselő-jelöltje, jászberényi önkormányzati 
képviselője köszöntötte. Bevezetőjében 
elmondta, hogy Jászberényben sem jobb 
a helyzet, mint az ország más települése-
in, sőt dr. Gedei József alpolgármester le-
mondása okán, szerinte még rosszabb is. 

- A dr. Gedei József  Facebook ol-
dalán, a lemondásával kapcsolatban 

megjelent anyag felér egy vádirattal a 
jelenlegi városvezetéssel szemben, akik 
nem a város javára, hanem kárára hoz-
tak döntéseket. Én továbbra sem szava-
zom együtt sem a Fidesszel, sem a a bal-
lib katyvasszal. Azt szavazom meg, ami 
Jászberénynek jó – mondta Dobrán 
Gyula, aki szerint a polgármesternek le 
kellene mondania ennyi hiba után.

A helyi Mi Hazánk Mozgalom 
vezetője után a pártelnök, miniszter-
elnök-jelölt több mint egy órán át 
mutatta be, hogyan látják ők az ország 
helyzetét, s mit tennének, ha megnyer-
nék a választást.

- A Virradat az a program, melyet 
az emberek, a nép írt. Ilyen program-
mal csak mi rendelkezünk – derült 
ki Toroczkai László szavaiból. A Mi 
Hazánk Mozgalom elnöke elmondta, 
hogy az elmúlt 30 évben a hatalmon lé-
vők nagyon sok hibát követtek le. Nem 
a magyar emberek érdekeit képviselték, 
hanem a nagytőkéét, a multikét és a 
magyar oligarchákét. 

Toroczkai László az egyik alapprob-
lémának a bürökráciát jelölte meg. Azt, 
hogy segélyhez írástudatlanul, két iksz-
szel is könnyen lehet jutni, míg egyéb 
ügyeket intézni elképesztően nehéz. 
Persze nem mindenkinek, hiszen aki-
ket a hatalom felkarol és kedvel, azok 
kivételek. Ez nem mehet tovább, ezt 
meg kell szüntetni, jegyezte meg. 

Egy ideig talán el lehettet hin-
ni a Fidesz narratíváját, hogy a mul-
ti a gonosz, mert kiviszi a hasznot az 
országból. Ma viszont már a magyar 
oligarchák a legnagyobb ellenségei az 
országnak. Érdekük, hogy alacsonyan 
tartsák a fizetéseket, s ebben az állam 
is a partnerük. Ezért hozzák a sok kül-
földi munkavállalót is Magyarországra, 
derült ki a Mi Hazánk Mozgalom mi-
niszterelnök-jelöltjének mondataiból.

Toroczkai László azt mondta, amit a 
programjukban ajánlanak, azt Ásotthal-
mon már tesztelték, kipróbálták. Szerinte 
ezeknek a sikeres projekteknek köszön-

heti, hogy háromszor választották már 
meg polgármesternek, hiszen a halódó 
települést újjáélesztette. A demográfiai 
helyzet tragikus, a bűnözéssel kezdeni 
kell valamit, s a gazdaságot is helyre kell 
pofozni, mert nagyon nagy a baj. 

- Ezekre is van megoldása a Mi 
Hazánknak. Gyorsan kell cselekedni, 
mert az ország csődközeli helyzetben 
van. Soha nem volt ekkora az álla-
madósság és az államháztartási hiány is 
nagyon magas. Pedig olyan kincs van a 
kezünkben, mint a magyar föld, amely 
minden bajból  kirángathatna bennün-
ket. Háromezer milliárdot fordítanánk 
a mezőgazdasághoz kapcsolható feldol-
gozóipar fejlesztésére és rövid idő alatt 
jelentősen lehetne növelni az állam-
háztartás bevételi oldalát. Olyan fel-
dolgozó üzemeket hoznánk létre, ahol 
csak magyar munkaerőt alkalmaznánk, 
megfelelő bérérért. Nincs szükség a 
külföldi munkavállalókra, a magyar 
munkásokat kell megfizetni – mondta 
Toroczkai László, aki azt is kijelentette, 
győzelemre készülnek, de, ha ez most 
még nem is reális, az biztos, hogy beke-
rülnek a Parlamentbe.

Egy, a hallgatóság soraiból feltett 
kérdésre válaszolva elmondta, a Fidesz 
valóban ellopta a kerítésépítés elképze-
lését a migráció megállítására, ám nem 
tart attól, hogy a Virradat programot is 
ellopja és megvalósítja majd valaki más.

- Ettől nem kell tartani, mert ez sem 
a Fidesznek, sem a balliberálisoknak 
nem érdeke. Ez a program csak akkor 
valósul meg, ha mi kerülünk hatalom-
ra. Szerintem akkora a gazdasági baj, 
hogy a választások után – bárki nyer-
jen is – nem húzza egy évnél tovább. 
Akkor pedig, ha új választások lesznek, 
már mi következünk – mondta Torocz-
kai László, aki egyértelművé tette, hogy 
a parlamentbe bekerülve a Mi Hazánk 
Mozgalom sem a Fidesszel, sem a balol-
dali csoportosulással nem köt szövetsé-
get. Ügyek mentén politizálnak majd, s 
ami Magyarország, a magyarok érdekét 
szolgálja, azt támogatják, ami pedig 
nem, azt nem szavazzák meg.  eszté

Tudta, hogy 2021-ben megváltozott a termékek 
(például háztartási nagygépek, TV készülékek, lámpák) 
energiabesorolása? 

Az energiacímkék jelzik, hogy egy adott készülék milyen 
energiahatékonysági kategóriába tartozik. 

Keresse Ön is a legkevesebb energiát fogyasztó  
'A' kategóriás termékeket!
További energiatudatos tippek, tanácsok:  
www.febesz.eu

Készült Magyarország kormánya megbízásából  
az Európai Unió támogatásával,  
a  KEHOP-5.4.1-16-2016-00034  
számú pályázat keretében.

Jelentkezzen szavazatszámláló bizottsági 
tagnak a tavaszi választásokra!

2022 tavaszán választjuk meg az országgyűlési képviselőket, és várhatóan 
ugyanezen a napon több kérdésben népszavazást is tartunk. A szavazásnapi 
feladatok lebonyolításában kiemelt jelentősége van a szavazatszámláló bizott-
ságoknak. Ha szeretne részt venni ebben a munkában, jelentkezzen szava-
zatszámláló bizottság választott tagjának a lakóhelye szerinti önkormányzat 
jegyzőjénél. Jászberény jegyzőjének elérhetősége: jegyzo@jaszbereny.hu. Jász-
berényi Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

A szavazásnapi munkát egy minden részletre kiterjedő oktatás előzi meg. 
Az SZSZB választott tagjait tiszteletdíj (várhatóan bruttó 50 000 forint) ille-
ti meg, és a szavazást követő napon mentesülnek az őket egyébként terhelő 
munkavégzési kötelezettség alól.

A szavazatszámláló bizottság választott tagja az adott településen lak-
címmel rendelkező választópolgár lehet. A szavazatszámláló bizottság tag-
jainak esküt vagy.fogadalmat kell tenniük a polgármester előtt. Nem le-
het tagja a szavazatszámláló bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, 
képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, válasz-
tási iroda tagja, hivatásos, szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd 
altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, 
valamint a jelölt. Nem lehet a bizottság választott tagja – az előbbieken 
túl – párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a 
választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatá-
si szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási 
bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási 
szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogvi-
szonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban   álló személy – a közalkalmazott kivételével.

Nemzeti Választási iroda
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Kulturális mozaik
Jászsági Cigányzenekar úJévi 
bemutatkozó konCertJe
Január 14. péntek 17 óra
A nemrégiben alakult Jászsági Cigányzenekar újévi bemutatkozó kon-
certjére invitálja mindazokat, akik érdeklődéssel fordulnak a napjainkban 
reneszánszát élő cigánymuzsika felé. A kötetlen hangulatúnak ígérkező 
kétfelvonásos koncert műsorát operett betétek, Ifjú Jónás Géza és Triójá-
nak jazz bemutatója, valamint Bárkányi Adrien és Sztruhala József magyar 
nótaénekesek előadásai gazdagítják. A belépés díjtalan.
Ifjúsági Ház

yoko retro video disCo - Pótszilveszter
Január 15. szombat 21 óra
Hello 2022, Hello Yoko Retro Pótszilveszter! Indítsuk együtt az új eszten-
dőt egy fergeteges Yoko Retro Disco-val! Gyere, bulizz velünk és barátaid-
dal szilveszteri hangulatban!
Az est házigazdája ezttal is Dj Guba lesz, aki elhozza nektek kedvenc zené-
iteket és garantáltan szuper hangulatot varázsol!
Ifjúsági Ház

könybemutató - küry klára azt üzente…
Január 21. péntek 17 óra
Kóródi Anikó operaénekes, dokumentum kötetet írt a Jászkiséren született 
Küry Klára operaénekesről, aki országos hírű primadonna volt az 1800-as 
évek végén, és az 1900-as évek elején. A Küry Klára azt üzente…  cimmel 
megjelent könyvből az egykori kiváló szubrett életét és korát ismerhetjük 
meg. Az egyedi dokumentum kötetet a szerző mutatja be az érdeklődő 
közönségnek.
Szikra Galéria

klubkonCert - balanCe Wheel grouP 
konCert
Január 22. szombat 20 óra
2022 első Klubkoncertje a mozi galérián, a Magyar Kultúra Napján! 
Az instrumentális, dallamos fúziós-pop-jazz zenét játszó Balance Wheel 
Group zenekar 2016-ban alakult, műsorukat saját kompozíciók alkotják. 
Zenéjükben a jazz improvizáció, a pop, funky, latin elemek egyaránt meg-
találhatóak. A csapat rendszeresen hallható a műfaj legismertebb hazai rá-
diójának, a Jazzy rádiónak a műsorában is.
Lehel Film – Színház galáriája

művészeti klub – Johannes brahms 21 
magyar tánC
Január 27. csütörtök 17:30
A 2022-es év januárjában Művészeti Klub indul a Szikra Galériában. Egészen 
májusig, havi egy alkalommal lehet majd ott egy kis időt eltölteni a klasszikus 
zene varázsában. Az első rendezvényen Johannes Brahms egyik vagy talán leg-
híresebb opusa, a 21 Magyar tánc hangzik el. A műveket négykezes darabok 
formájában pereztálja Sas Dániel  zongoraművész, a Művészeti Klub vezetője, 
és barátja Keskeny Richárd zongoraművész, a közelgő Magyar Kultúra Napja 
alkalmából, valamint a szerző halálának 125. évfordulója kapcsán. Az előadá-
son bemutatásra kerül a zeneszerző és darabjai, azok magyar kötődései.
Szikra Galéria

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

Busai Bori a MOL Tehetségtámogató Programban
A MOL Alapítvány sajtóközleménye 
lapzártánkkal egy időben érkezett 
szerkesztőségünkbe, s nagyszerű hírt 
tartalmazott. Busai Bori, ifjú nép-
táncosunk ugyanis bekerült a MOL 
Tehetségtámogató Programba.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében há-
rom fiatal művész és tudós pályázott 
sikerrel a MOL Tehetségtámogató 
Programra, amely az idei tanévben ösz-
szesen 20 millió forinttal segíti a 10-23 
év közötti tehetségek pályafutását. Or-
szágszerte összesen 63 fiatal pályázó és 
csapataik nyertek támogatást, köztük 
ifjú zenészek, táncosok, vizuális alko-
tók, előadóművészek, a matematika és 
a természettudományok mellett az in-
formatika és a csillagászat fiatal műve-
lői, kutatói. Legtöbben zeneművészeti 
területről nyújtottak be pályázatot, hi-
szen egy hangszer megvásárlása komoly 
befektetés egy átlagjövedelemmel ren-
delkező család számára. A fiatal tehet-
ségek előfinanszírozásként kapják meg 
a támogatást.

2021-ben összesen 275 pályázat ér-
kezett be a Tehetségtámogató Program 
művészet és tudomány kategóriáiban, a 
megpályázott összeg pedig több mint 
hatszorosa volt a rendelkezésre álló 

keretnek. A szakértő zsűri értékelése 
után a pályázatot kiíró MOL Alapít-
vány kuratóriuma úgy döntött, hogy 

összesen 63 fiatal nyeri el a pályázati 
támogatást. A 10-18 éves korosztály 
legeredményesebb képviselői összesen 
15 millió Ft támogatásban részesültek, 
míg a 19-23 éves, korábban már ala-
pítványi támogatást elnyert fiatalok a 
Klasszis kategóriában összesen 5 millió 
Ft-ra pályázhattak.

Megyénkből a támogatottak közé 
került a tiszabői Amaro Jilo Zenekar, 
gitáregyüttes, Simon Éva, túrkevei 
népzenész és a jászberényi Busai Bori 
néptáncos.

„A 13 éves néptáncos a megtiszte-
lő Országos Pántlikás címet nyerte el 
tavaly a Gyermek Néptáncosok XIV. 
Országos Szólótánc Fesztiválján. Tán-
cos partnere roma származású, így pá-
rosuk a magyar–roma együttműködés 
és előadóművészet élő példája. Bori a 
támogatásból autentikus néptánc vise-
letet és magánórákat fog finanszírozni 
– áll a MOL Alapítvány sajtóközlemé-
nyében.

A zsűri tagjai idén Devich Márton, 
a Bartók Rádió csatornaigazgatója, 
Pázmány Karolina Ágnes vizuálisneve-
lés–tanár, a váci Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola tanszékvezető-helyettese és 
Pertis Szabolcs matematika–fizika sza-
kos tanár, népzenész voltak. Elsődleges 
bírálati szempontjuk a pályázók eddigi 
eredményessége és jelenlegi igényük in-
dokoltsága volt.

Busai Borinak olvasóink nevében 
is gratulálunk, hogy sikeresen pályá-
zott a MOL Tehetségtámogató Prog-
ramjába. Egyben további sok siket is 
kívánunk neki!

„Jónak lenni jó”
Az egyik közösségi oldalon közel egy 
esztendeje szerveződött egy ima-és se-
gítő csoport, amely „Mozdulj! Jászbe-
rény és környéke” néven összehozza 
azokat az embereket, akik szívesen se-
gítenének, azokkal, akiknek szükségük 
van segítségre.

A csoport névjegye így hangzik:
"Aki bőven vet, bőven is arat. 

Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül 
vagy kényszerűségből, mert » a jóked-
vű adakozót szereti Isten. « "(2Kor 
9:6-7)

A kezdeményezéshez sokan csatla-
koztak, a csoport tagjai egy éve rend-
szeresen juttatnak el adományokat el-
sősorban a jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház covid osztályán (is) áldozatos 
munkát végző orvosok, ápolók, tech-
nikai dolgozók részére, hogy érezzék: 
nincsenek egyedül, hogy lélekben ve-
lük vagyunk, gondolunk rájuk.

Iskolánk, a Jászberényi Nagybol-
dogasszony Katolikus Óvoda, Kéttany-
nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 
egyik pedagógusa, Forgácsné Zsuzsa 
néni is aktív tagja ennek a csoportnak, 
és legutóbb, az új év kezdetén, amikor 
német órán az újévi jókívánságokról, 
szerencsét hozó tárgyakról tanultak, 
felmerült annak az ötlete, hogy a gyere-
kek jókívánságai is eljussanak a „front-
vonalban” szolgálatot teljesítő egészség-
ügyi dolgozókhoz. A gyerekek nevében 
pár kedves szó is rákerült ezekre a man-
dala-kártyákra, amellyel tudatni szeret-
tük volna, hogy imádkozunk az értünk 
szolgálatot teljesítőkért, a betegekért, 
azok családjaikért és a járvány csillapo-
dásáért az új esztendőben is. 

A kis elsősök, az 1.a osztály tanu-
lói,  lelkesen színezték azokat az új-
évi mandalákat, amelyeket a tanárnő 
összefűzve az általa összeállított cso-
maghoz csatolt, és így juttatta el ado-
mányát Vízkereszt napján a kórház 
dolgozóihoz.

Kelemen Csilla

Újévi koncert a Szolnoki 
Filharmonikusokkal

A Déryné Rendezvényház emeleti 
nagytermében január 8-án újévi kon-
certet adott a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar. A zsúfolásig megtelt terem-
ben Budai Lóránt polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket.

A nagy érdeklődéssel kísért koncert 
első fele már-már klasszikus báli hangulat-
ban telt. A zenekar és a szólisták, Lőrincz 
Judit és Turpinszky Béla, fantasztikus 
hangulatot teremtettek. Vezényelt Iszaki 
Maszahiro, a zenekar fő zeneigazgatója. 

Nagyszerű évkezdet volt ez, s csak 
remélni tudjuk, hogy a folytatás is 
ilyen lesz. Az biztos, hogy a Szolnoki 
Szimfonikus Zenekar, a szólisták és a 
karnagy is nagyon magasra helyezte azt 
a bizonyos lécet. Persze szerencsés hely-
zetben vagyunk, hiszen Jászberénynek 
van egy kiváló zongoraművésze, Sas 
Dániel, s nagyszerű kórusai is, akik ké-
pesek hasonlóan kimagasló előadások 
megtartására, ahogy ezt korábban már 
bizonyították.

remekeltek az LVG floorballosai

December 21-én Kecskeméten rendez-
ték meg a floorball Diákolimpia egyik 
országos elődöntőjét, ahol 6 csapat 
mérkőzött meg egymással az országos 
döntőbe jutásért.

A jászberényi Lehel Vezér Gim-
názium fiai minden mérkőzésüket 
magabiztosan nyerték meg, s így első 
helyezettként harcolták ki az országos 
fináléban szereplés jogát. Ezt várhatóan 
január végén rendezik majd meg.  

A kecskeméti elődöntő érmesei: 
1. Jászberény  LVG
2. PÉCS Janus Pannonius Gimnázium
3. PÉCS Református Gimnázium

A Diákolimpia országos döntő-
jébe jutott Lehel Vezér Gimnázium 
floorballcsapata (jobbról-balra): Tur-
csányiné Pesti Edit (testnevelő), Nagy 
Zoltán, Hajdú Botond, Görbe Balázs, 
Hordós Ádám, Orosz, Balázs, Sziliczei 
Bence.

Katasztrófavédelmi számvetés 2021
Tavaly 339 lakástűzhöz riasztották a 
tűzoltókat Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében, csak az utolsó negyedévben 
közel száz alkalommal. Mintegy tízen 
életüket vesztették, és tavaly egy em-
ber halt meg szén-monoxid-mérgezés 
miatt. Több helyen vannak már érzé-
kelők, ami segíti az emberéletek és az 
értékek mentését.

2021-ben több mint 10 ezer négy-
zetméternyi otthon égett le; ez majd-
nem akkora terület, mint másfél fut-
ballpálya. A lakástüzekben 9 ember 
vesztette életét. A tűzoltók 3 ember 
életét mentették meg, 17-en szereztek 
kisebb-nagyobb sérüléseket, többsé-
gük füstmérgezés miatt. Tragédiával 
végződő lakástűz Jászberényben, Jászi-
ványban, Kunhegyesen, Mezőtúron, 
Rákóczifalván, Tiszafüreden, Tiszapüs-
pökiben és Tiszaszőlősön volt.

A 2021-ben keletkezett lakás-
tüzekhez összesen 669 tűzoltóautót 
riasztottak. A tűz pontos keletkezési 
helyének, okának és idejének tisztázása 
érdekében 16 lakástűz után indult tűz-
vizsgálat. A leggyakrabban nyílt láng 
használata, dohányzás, elektromos 
meghibásodás, illetve a fűtési rendszer 
hibája vezetett tűzhöz.

A 339 tűzzel érintett otthon közül 
csak néhány helyen volt füstérzékelő, 
holott ezek a berendezések már a tűz 
kezdeti fázisában megbízhatóan jelez-
nek, a riasztás után még van idő csele-
kedni, a kisebb tüzet eloltani; a tűzol-
tókat is hamarabb lehet értesíteni, akik 
így több értéket tudnak megmenteni.

Évről évre több ingatlanban van vi-
szont szén-monoxid-érzékelő, ennek is 
betudható, hogy egyre több ilyen eset-
hez riasztják a tűzoltókat. Tavaly 39 
alkalommal hívták szén-monoxiddal 
összefüggő esethez a tűzoltókat, hiszen 
az érzékelők a legkisebb koncentráció 
esetén is jeleznek. Öten szenvedtek 
valamilyen fokú mérgezést és egy em-
ber életét vesztette. A tragikus eset Já-
szapátiban történt.

Minden olyan fűtőeszköz és víz-
melegítő forrása lehet a mérgező gáz-
nak, amely nyílt lánggal működik. A 
tragédiák elkerülése érdekében megfe-
lelő levegő-utánpótlást kell biztosítani 
a fűtőeszköz és vízmelegítő környeze-
tében, és célszerű a készülékek köze-
lében, fejmagasságban egy szén-mo-
noxid-érzékelőt telepíteni.

(Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu)
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Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. január 17.  8:00–14:00

www.geers.hu

Az elhanyagolt hallásveszteség kutatások szerint a depresszió, az Alzheimer-kór és a 
demencia előfordulásában is szerepet játszik. Mentális és fizikai egészségünk 
megőrzése érdekében fontos, hogy a hallásunk rendszeres vizsgálata is rutinná váljon.   

A résztvevők száma a szűrővizsgálatokra korlátozott. A szűrések előre kiadott időpont 
alapján történnek. 

Időpontra regisztráció a következő ingyenes telefonszámon:  06 80 182 182

Mire számíthat? 
   Fájdalommentes, ingyenes hallásvizsgálat
   Ingyenes véroxigénszint mérés, mely által tájékozódhat a szervezet 

oxigén-szállító kapacitásáról.*

  

 
Biztonságos, higiénikus környezet, minden ügyfél után fertőtlenítés

   Nincs sorban állás, egyszerre egy ügyféllel foglalkozunk
   Azonnali eredmény 

Az üzlet közvetlen telefonszáma:

A hallásvizsgálatot végző halláscentrum címe és elérhetősége:

Ön mikor járt utoljára hallásvizsgálaton?
Ingyenes hallásvizsgálat és véroxigénszint mérés
45 év feletti helyi lakosok számára
2022. január 10-31. között
Szánjon 15 percet hallása egészségére!

Kérjük, hogy a vizsgálatra maszkban érkezzen.

*A hallásvizsgálat és a véroxigénszint-mérés csak együtt vehető igénybe. A kapott eredmény tájékoztató jellegű, mely ugyanakkor hasznos mutatóként szolgálhat a jelenlegi koronavírus 
helyzetben. További információk a helyszínen. Amennyiben rendelkezik hallókészülékkel kérjük, annak kiskönyvét hozza magával! 

06 57 400 504
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 15. (Bíróság mellett, volt börtönudvar) 

A JVV Nonprofit zrt. tájékoztatja 
a lakosságot, hogy Jászberényben

január 18-án végzi  
az ünnepek utáni  

karácsonyfák begyűjtését. 

A fákat dísz nélkül reggel 7.00-ig 
kérjük az ingatlanuk elé helyezzék ki!

A meghatározott időponton túl a 
Szelei úti Hulladékudvarunkban is 
leadhatják a fenyőfákat. 

csoport

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása 
a legmagasabb napi áron.

Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

1. PrOGrAM
Alkotás u, Árendás u, Bálvány u, 

Benczúr Gy. u, Csákány u, Cserkész u, 
Csiga u, Csokonai V. M. u, Dinamit tér, 
Dózsa Gy. út, Eperfa u, Gorkij u (Som 
u), Gyepü u, Hajdú u, Horgász u, Já-
kóhalmi út, Jász u, Katona u, Kazal u, 
Kisberényi tér, Korányi F. u, Kosárfonó 
u, Kovács u, Kötélverő u, Külső Pelyhes-
part u, Kürt u, Madách I. u, Magyar u, 
Mátyás u, Móra F. u, Nemes u, Nyárfa 
u, Nyerges u, Páfrány u, Petrence u, Pes-
thy F. u, Régi vágóhíd u, Réz Kálmán 
u, Rezeda u, Szárazmalom u, Szellő u, 
Szent Imre h. út, Szűcs u, Tímár u, Vá-
sárhelyi I. u, Vásártér u, Vincellér u.

Apponyi tér, Arany János u, Árpád 
u, Attila u, Bárány u, Béke u, Békés u, 
Bérkocsis u, Bimbó u, Bogár köz, Bo-
lyai J. u, Czigány J. u, Csillag u, Csók u, 
Csónak u, Darázs u, Eötvös u, Fazekas 
u, Festő u, Gát u, Görbe u, Halász u, 
Harang u, Hatrózsa u, Határ u, Hon-
véd u, Huszár u, Ibolya u, Iskola u, 
Jásztelki út, Kalap u, Kalinka u, Kántor 
u, Káposztáskert u, Károly u, Kaszás u, 
Kender u, Király u, Koszorú u, Kökény 
u, Liliom u, Liszt F. u, Margit u, Má-
ria u, Molnár u, Móricz Zs. u, Mozsár 
u, Munkácsy M. u, Pelyhespart u, Po-
tyka u, Puska u, Puskin sétány, Rácz u, 
Réhely u, Rét u, Rozmaring u, Rózsa 
u, Sárkány u, Sarló u, Sarok u, Sas u, 
Seregély u, Síp u, Szabadság tér, Szabad-
ság u, Szabó u, Széchenyi u, Szegfű u, 
Szent István krt, Szentkúti tér, Szilfa u, 
Toldi M. u. Tóth u, Varga u, Vasvári P. 
u. Zagyvapart sétány,

2. PrOGrAM
Ady E. út, Agancs u, Árvácska u, 

Bagoly u, Bajnok u, Bartók B. u, Bede-
kovich L. u, Bercsényi út, Blénessy J. u, 
Borsóhalmi út, Csalogány u, Dárdás u, 
Fáy A. u, Fehértói u, Galamb u, Gergely 
u, Gólya u, Gyökér u, Halmay J. u, Jó-
zsef A. u,Kálmán u, Kazincy F. u, Ken-
gyel u, Kertváros u, Kinizsi u, Kiss E. u, 
Könyök u, Megyeház u, Méhész u, Mé-

száros L. u, Munkás u, Nagytemplom u, 
Napsugár u, Négyház u, Október 23. u, 
Ősz u, Pacsirta u, Perec u, Petőfi S. u, 
Rácz A. u, Réz u, Sándor u, Sármány u, 
Sipos O. u, Sólyom u, Szabadságharcos 
u, Székely M. u. Szélmalom u, Szent 
Pál u, Táncsics M. u, Telep u, Tóth J. 
u, Tölgyfa u, Vas u, Verseny u, Vértes u, 
Zirzen J. u, Zoltán u, Zöldár u,

Ábránd u, Áldomás u, Ártér u, Árva 
u, Bakki J. u, Batthyány u, Bognár u, 
Csatorna u, Csík T. u, Dr. Wittmann 
T. u, Fenyő u, Gallér u, Gárdonyi G. u. 
Gyárfás u, Hársfa u, Irányi D. u, Kádár 
u, Kakukk u, Kodály Z. u, Kölcsey F. 
u, Kőrösi Cs. S. u, Lepke u, Lomb u, 
Lövész u, Mátra u, Messzelátó u,  Mező 
u, Mikszáth K. u, Pannónia u, Platán u, 
Sírkert u, Szarka u, Szép u, Szivárvány 
u, Tavasz u, Vadász u, Vereckei u, Virág 
u, Zerge u

3. PrOGrAM
Akácfa u, Áldás u, Banner J. u, 

Báthory u, Beleznay A. u, Benepuszta 
u, Boldogszállás u, Bulcsú u, Csonka 
u, Csörsz u, Daru u, Dob u, Érhát u, 
Forgács u, Fortélyos u, Frankel Leo u, 
Garat u, Gyöngyösi út, Hableány u, 
Harcos u, Hattyú u, Kapás u, Kárpát 
u, Klapka Gy. u, Komáromi J. u, Kun 
u, Lajosmizse u, Nádverő u, Négyszállás 
u, Olvasókör u, Páva u, Redemptio u, 
Szérűskert u, Szigony u, Szobor u, Té-
rítő u, Tigris u, Trombita u, Túzok u, 
Tündér u,

Alsócsincsapart u, Aprítógégyár 
u, Átjáró u, Berze N. J. u, Boróka u, 
Botond u, Buzogány u, Cimbalom u, 
Csengő u, Csóka u, Csokor u, Dem-
binszky u, Derkovits Gy. u, Dr. Varga 
L. u, Egér u, Eke u, Elefánti u, Felcső-
csincsapart u, Felsőmuszály, Fiastyúk 
u, Gerevich A. u, Göncöl u, Gyanta u, 
Gyöngyvirág u, Hatvani u, Hentes u, 
Herkules u, Hétvezér u, Hunyadi J. u, 
Ilona u, Jászkürt u, Jedám u, Jókai M. 
u, Karabély u, Kerékgyártó u, Kertész 
u, Költő u, Lagzi u, Líceum u, Liget u, 

Mályva u, Mártírok útja, Móczár M. u, 
Nádor u, Nagyér u, Nap u, Nefelejcs 
u, Öntő u,  Pákász u, Palánka u, Pet-
hes I. u, Pipa u, Riszner sétány, Sánc u, 
Serház u, Sómérő u, Sportpálya u, Sze-
kér u, Szent F. u, Szilvás dűlő, Szőlő u, 
Szúnyogos u, Tarnai A. u, Téglagyár u, 
Tejút u, Toborzó u, Üstökös u, Varjú u, 
Varró u, Víz u, Vízöntő u, Zagyvapart u, 
Zagyvaparti tanyák, Zenész u

4. PrOGrAM
Álmos u, Árok u, Balaton u, Bo-

kor u, Csana u, Cserepes u, Csoma u,  
Damjanich u, Deák F. u, Diófa u, Ebhát 
u, Faiskola u, Fátyol u, Fillér u, Fodor F. 
u, Futó u, Füst u, Gyalu u, Gyöngy u, 
Gyöngytyúk u, Horváth P. u, Jászkapi-
tány u, Jászváros u, Juhász u, Kápolna 
u, Kert u, Kéve u, Kígyó u, Kórház u, 
Körte u, Kötő u, Medve u, Méntelep u, 
Nyár u,  Nyíl u, Pintér M. u, Repce u, 
Sarkantyú u, Sáros-ér u, Sátor u, Sikló 
u, Suba u, Szél u, Szelei út, Tamás u, Te-
mető u, Tél u, Tompa M. u, Tört u,Tü-
zér u, Tűzoltó u, Zrínyi M. u,

Bajcsy Zs. u, Béla u, Bem József u, 
Berényi u, Csángó u, Delta u, Déryné u, 
Dohány u, Fácán u, Fecske u, Fék u, Fe-
kete u, Felsőmező u, Fémnyomó u, Fu-
varos u, Fülemüle u, Fürdő u, Fűzfa u, 
Gém u, Gerle u, Gorjanc I. sétány, Haj-
nal u, Hegedűs u, Hold u, Holló A. u, 
Ifjúság u, Ipar u, Ipartelep út, Jászai M. 
u, Jubileum u, Kálvin János u, Kard u, 
Kátai u, Korcsolya u, Kossuth Lajos út, 
Kőkép u, Lant u, László Károly u, Lehel 
u, Lehel Vezér tér, Mozdony u, Nagyká-
tai út, Ostoros u, Pajtás u, Palotai J. u, 
Patkó u, Pesti u, Pipacs u, Rákóczi út, 
Rigó u, Róka u, Szarvas u, Széchenyi 
tér, Szent László u, Szentháromság tér, 
Szerecsen u, Szív u, Szövetkezet út, Thö-
köly út, Traktor u, Tulipán u, Uszoda u, 
Váltó u, Vaspálya u, Vécsey E. u, Villany 
u, Viola u, Vízimalom u, Vörösmarty u,

PORTELEK: Fenyves u, Fő u, 
Herboly I. u, Homok u, Március 15. u, 
Nyúl u, Vaskapu u, Vasút u.

A J.V.V. Nonprofit zrt. a 2022-es 
évben az alábbi ütemterv alapján 
folytatja házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtési szolgáltatását. A ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
igénybevétele a lakossági ügyfelek ré-
szére továbbra is díjmentes.

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

kozmetikai és tisztítószeres flakonok
•	 Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok 

(többrétegű csomagolószerek)
•	 Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
•	 Papír hulladék: újságpapír, pros-

pektus, hullámpapír, élelmiszerek és 
kozmetikai szerek papírdobozai, iro-
dai papírok, géppapír, füzetek, köny-
vek, italos karton

•	 Fém italos (üdítős, sörös) ill. konzer-
ves dobozok.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a 
műanyag palackokat, flakonokat, (ku-
pakkal visszatekerve), többrétegű cso-
magolószereket, fém italos dobozokat, 
„laposra taposva”, rakják a gyűjtőzsák-
ba, így kevesebb helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (köte-
gelve): Kérjük, hogy a nagyobb kar-
tondobozokat a zsák mellé, kizárólag 
összehajtva és kötegelve helyezzék ki, 
lehetőleg olyan módon, hogy az a for-
galmat ne zavarja!

Az elkülönítetten gyűjtött (szelek-
tív) csomagolási hulladék nem lehet 
olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel 
szennyezett!

zsákok gyűjtésének módja: Kér-
jük önöket, hogy az újrahasznosítható 
hulladékokat a szállítási napon reggel 
7 óráig az ingatlanuk elé helyezzék ki, 
mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhala-
dása után kihelyezett zsákokat nem áll 
módunkban elszállítani!  Társaságunk 
cserezsákot biztosít. Amennyiben a 
zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, 

üveg, zöldhulladék, vagy nem megfele-
lő típusú, illetve szennyezett hulladék 
kerül, úgy társaságunk jogosult megta-
gadni annak elszállítását.

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

Gyűjtőszigetek rendeltetésszerű 
haszná lata: Társaságunk Jászberény te-
rületén a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtés mellett továbbra is működte-
ti a szelektív gyűjtőszigeteket a lakosság 
részére. A gyűjtőszigetek szerves részét 
képezik a szelektív hulladékgyűjtésnek. 
A szelektív gyűjtőszigeteken napszaktól 
függetlenül van lehetőségünk a sze-
lektálható hulladékok elhelyezésére a 
megfelelő gyűjtőedényekben. A gyűj-
tőedények általában áruházak, lakóte-
lepek, útkereszteződések környezetében 
találhatóak, hogy mindenki számára 
könnyen megközelíthetőek legyenek. A 
gyűjtőszigeten történő szelektíven gyűj-
tött hulladék elhelyezése során követ-
nünk kell az adott edényzeten feltünte-
tett utasításokat.

Együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Jászberényi Vagyonkezelő és 
Városüzemeltető Nonprofit zrt. 
5100 Jászberény, Margit-sziget 1.

Telefon/telefax: 57/411-618, 
E-mail: vvzrt@vvzrt.hu

Web: www.vvzrt.hu

Szelektív hulladékgyűjtés Jászberényben

házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés napjai a 2022-es évben jászberény és portelek területén
Járat/Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptesmber Október November December

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

Csupa könny a szobám.
Velem vagy, Te mint kép,
Kopott szobám falán.
Mindhiába várlak,
Mindhiába hívlak:
Sírodon a fagyos télben,
A jégvirágok jégkönnyet hullatnak.
Szerető családod

Nagymamánkra emlékezve
Bató Károlyné, született Mizsei Veronika  

születésének 100. évfordulójára emlékezünk.

1922. január 12-én Jászberényben láttad meg a napvilágot.

Egész életedben egy határozott, sokszínű egyéniség voltál, aki ma is példa lehet 
mindazoknak, akik ismertek és szerettek. Élénken él  
bennünk sok szép emlék rólad, bár 7 éve már az 
égből figyeled lépteinket. Elvesztéseddel valami 
belőlünk is örökre elveszett, de érezzük, hogy arra 
sugallsz, az élet szép és tovább kell mennünk.

A 100. születésnapodat már a csillagok között, 
angyalként ünnepled. Emléked azonban 
mindannyiunk szívében megmarad, mert nem 
vagy te más, mint a mi drága, jó nagymamánk, 
aki reméljük fentről is büszke ránk.

Szerető unokáid: Györgyi és Kati

Fájó szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik

özv. szaPPanos istvánné
(szül.: Szappanos Julianna)

élt 86 évet
temetésén megjelentek , 

részvétnyilvánításukkal, virágaikkal 
mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

háJos FerenC 
(1948–2020)

halálának 2. évfordulójára

„Váratlanul ért halálod,
Búcsú nélkül mentél el.
Aludd szépen örök álmod,
Soha nem felejtünk el...”

Szerető felesége  
és fia, Feri.

Karácsonyi meglepi az autistáknak
A karácsony előtti szerdán látogatói 
voltak a Kék Pillangó Jászsági Autis-
tákért Alapítványnak. A jászberényi 
Fidesz frakció három tagja járt ná-
luk, akik nem érkeztek üres kézzel.

Szatmári Anikó, Bohárné Bathó Rozá-
lia és Bódis Béla a délelőtti órákban lá-
togatta meg a Kék Pillangó Jászsági Au-
tistákért Alapítványt. Látogatásuk célja 
az volt, hogy átadják a Fidesz-frakció 
karácsonyi ajándékát a gyerekeknek és 
a velük foglalkozó szakembereknek.

- A Fidesz frakció már az alapítvány 
létrejöttétől kezdődően figyelemmel 

kíséri és segíti az itt folyó munkát, 
melyet most is szeretnénk elismerni 
egy kis meglepetéssel. A gyerekeknek 
és a velük foglalkozó szakembereknek 
személyenként egy-egy 3 ezer fontos 
könyvvásárlási utalványt hoztunk a ka-
rácsonyfa alá – mondta Szatmári Anikó 
az utalványok átadásakor.

- Az alapítványt 2019 januárjában 
jegyezték be, akkor szemléletformáló 
órákat tartottunk édesanyámmal, majd 
úgy döntöttünk, hogy segítünk mások-
nak is a fejlesztési lehetőségek elérésé-
ben. Erre ugyanis elég kevés lehetőség 
van még ma is környezetünkben, illet-

ve ezek meglehetősen sokba kerülnek a 
szülőknek. Úgy gondoltuk, hogy ezen 
változtatni kell. Ezért is jött létre ez az 
alapítvány – mondta érdeklődésemre 
Pócz Istvánné Harnyos Kitti, a Kék 
Pillangó Jászsági Autistákért Alapít-
vány önkéntes segítője, képviselője, an-
gol tanár, a boldogság óra tartója. 

- A Fidesz frakció a kezdetek óta 
segíti a munkánkat anyagilag és egyéb 
módon is. Például a pályázatíráshoz 
segítenek nekünk megfelelő embereket 
találni. Sok vállalkozó is támogatja ren-
dezvényeinket. Jelenleg 18 gyermekkel 
és 3 felnőttel foglalkozunk. Legnagyobb 
szükségünk most egy olyan helyre lenne, 
ahol foglalkozásainkat meg tudjuk tar-
tani. Amikor indult az alapítványunk, 
akkor a tankerületi központ segítségével 
egy iskolai teremben kaptunk helyet, 
de a vírushelyzet miatt ez a lehetőség 
megszűnt számunkra. Jelenleg nálunk 
a nappaliban folynak foglalkozások (itt 
történt az ajándékozás is), illetve házhoz 
járva folyik a fejlesztés. Egy minimum 
két helységből álló, 40-50 m2-es ingat-
lan is elegendő lenne számunkra, mivel 
kiscsoportos foglalkozásokat tartunk – 
mondta még a kis ünnepség házigazdá-
ja, aki a gyerekekkel, a szülőkkel együtt 
örömmel vette át a Fidesz frakció kará-
csonyi ajándékát.

Vízkereszt ünnepén
A Jászberényi Nagyboldogasszony Ka-
tolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános 
Iskola és Gimnáziumban már hagyo-
mány, hogy Vízkereszt ünnepén Lelki 
Percekkel kezdődik a nap, majd az épület 
minden helyiségének megszentelésével, 
dolgozójának és tanulójának a megáldá-
sával folytatódik. Resch Tamás káplán 
atya a reggeli Lelki Percekben az ünnep 
jelentőségéről szólt. Jézus megjelenik a 
világban, elveszi a világ bűneit. Amit 
egész évben rosszakat „ráaggattunk” va-

lakire, ezeket akarja lemosni Jézus. Min-
denkivel lehet barátkozni, lehet „együtt 
élni”, csak szeretni, akarni kell. Tudni 
kell, hogy van Valaki, aki segít elvenni a 
világ bűneit. A Lelki Perceket követően 
Soltész Ádám, és Resch Tamás káplán 
atyák megszentelték a tantermeket, kö-
zösségi tereket. Szántó József fő esperes, 
plébános atya a nevelői szoba szentelését 
követően tanítványainkra, a tantestület-
re és az iskola minden dolgozójára kérte 
a menyei Atya áldását.

Eigen Egon, a világutazó séf
Túl vagyunk két hosszú ünnepen, a 
karácsonyi és a szilveszteri eszem-iszo-
mon. Ilyenkor a családok a saját jól 
bevált ételeiket főzik; a nagyi töltött 
káposztáját, a papa kocsonyája kerül 
az asztalra; a hozzáfűződő adomákkal, 
arra a családra jellemző szokásokkal.

Ilyen benyomások, hatások ve-
zethették a jászberényi születésű Ei-
gen Egont is, a szakácsmesterség felé. 
Nagycsaládban nőtt fel, (hatan voltak 
testvérek) édesapja Eigen Pál vélhetően 
a Portelek határában lévő szőlőbirto-
kán támogatója, pártfogoltja volt Fr. 
Kamill testvér édesapjának. A nemzetes 
úr esküvői tanúja volt 1906-os évben 
Kovács Vendelnek.

Saját kezűleg írott, rövid önélet-
rajzából, amit valószínűleg a Duna 
Inter-Continentál Szálloda munka-
társaként, illetve konyhafőnökeként 
írt, kiderült hogy nagy utat kellett 
bejárnia, fájdalmas megpróbáltatáso-
kon esett át (hosszú katonai szolgálat 
- fogság a II. világháborúban), s bejárta 

a világot is, hiszen dolgozott Olaszor-
szágban, Ausztriában, Görögország-
ban, Párizsban és az Amerikai Egyesült 
Államokban, Miamiban is. 

Szorgalma, alázata, tisztelete hamar 
jó pozícióba segítette. Mestere, oktató-
ja Rákóczi János a kiváló szakácsművész 
volt. Támogatásával, ajánlásával került 
Eigen Egon a Duna Inter-Continen-
tálba. Annak építése alatt az országban 
több neves étteremben, szállodában 
is megfordult. Forgatta a fakanalat a 
Gundelben, Győrött a Vöröscsillagban, 
a Margitszigeti Nagyszállóban. 

Közben beválogatták az 1960-ban, 
Rómában az olimpiai csapatot kiszol-
gáló szakácsdelegációba. Kurucz An-
tal zseniális konyhafőnök volt, a séfek 
főnöke. Ők is hozzájárultak a magyar 
sportolók sikeres helytállásában. A 
XVII. nyári olimpián Gerevicz Aladár 
(a másik neves jászberényi) karcsapat-
ban szerzett aranyérmet.

Eigen Egon Amerikában nyeri el 
az arany Oscar-díjat, ami aranyozott 
szakácssapkás szobrocskával jár, a film-
szakma mintájára. A díjátadás Floridá-
ban Miami Bechben zajlik. 

Hatalmas tapasztalatra, ismeretre 
tett szert, ezalatt maga is alkotott fi-

nomabbnál-finomabb étkeket. Nevé-
hez fűződik a párolt rostélyos mester-
szakács módra, töltött sertésláb és az 
Egon torta. Munkatársai, beosztottjai, 
nem utolsó sorban a keze alatt dol-
gozó szakácstanulók rendre dicsérik 
szerénységét, emberismeretét, remek 
humorát. 

Felhalmozott tudását örömmel 
osztotta meg másokkal, azt tartotta 
a szakmáról: alázattal kell bánni a jó 
nyersanyaggal, a vendéget nem sza-
bad átvágni. Tanulóitól megkövetelte a 
pontosságot, a rendet, a tisztaságot, ha 
valaki vétett, játékos fenékbillentés volt 
a büntetése. 

Tisztelték, felnéztek rá, nemcsak 
képletesen, mert Egon bácsi hatalmas 
termetű volt, közel két méteres magas-
sággal, raccsolt, és sajnos erős dohányos 
volt, ez okozhatta korai halálát is, mert 
tüdőrákban hunyt el, 63 éves korában. 

Felesége, Judit asszony pincérként 
dolgozott, egy lánygyermekük szüle-
tett, akitől egy lányunokájuk lett, ő 
nagypapáját nem ismerhette szemé-
lyesen, de felnőtt korában megkapta 
egyik séftársánál őrzött, saját kezével 
írt menükönyvet a Margitszigeti Nagy-
szállóból. 

Temetésére 1982. szeptember 13-
án került sor, a Kispesti Új Temetőben 
hantolták el. 

Kutatásom során tudomásomra 
jutott, hogy a család, a hozzátartozók 
2005-ben elszállították a hamvakat is-
meretlen helyre. 

Születésének 103.; halálának 40. 
évfordulója alkalmából hajtsunk fejet 
e kiváló, a magyar gasztronómiának 
érdemeket szerző, Jászberényből elszár-
mazott szakácsmester előtt. 

Javaslom, hogy hozzunk létre Eigen 
Egon díjat, és azt olyan jó tanuló sike-
res, és a versenyeken jó helyezést elérő 
szakács, felszolgáló, illetve cukrászta-
nulók jutalmazására szánjuk. 

Mátics Béláné 
nyugdíjas könyvtáros

adja fel 
hirdetését 

a város lapjában!

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

Egészségügyi ügyeletek

január 13. csütörtök
Patika Plusz (Jb. Tesco)
Tel.: 506-930
január 14. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
január 15. szombat
Patika Plusz (Jb. Tesco)
január 16. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
január 17. hétfő
Thököly Gyógyszertár
január 18. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635
január 19. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

január 20. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
január 21. péntek
Patika Plusz (Jb. Tesco)
január 22. szombat
Kossuth Gyógyszertár
január 23. vasárnap
Szentháromság Patika
január 24. hétfő
Thököly Gyógyszertár
január 25. kedd
Thököly Gyógyszertár
január 26. szerda
Szentháromság Patika
január 27. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
január 28. péntek
Mérleg Gyógyszertár

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

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
január 27-én 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a Berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

01. 14.  pénteK 7°C  |  0°C

01. 16.  vasárnap 3 °C  |  -5°C

01. 18.  Kedd 2 °C  |  -4°C

01. 15. szombat 6 °C  |  2°C

01. 17.  Hétfő 4 °C  |  -3°C

01. 19.  szerda 3 °C  |  -6°C

01. 13.  
CsüTöRTök

Forrás: idokep.hu

5 °C | -7°C

Economy 
Ajánlatok

Kiváló ár. 
Ellenőrzött 

minőség.

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

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

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

Ezen az önkormányzat, a peda-
gógusok, a vállalkozók és a tűzoltók 
csapatai mérték össze erejüket. A négy 
csapat körmérkőzéséből a vállalkozók 
kerültek ki győztesen. Második helyen 
az önkormányzat, harmadikon a peda-
gógusok, míg negyediken a tűzoltók 
végeztek.

Délután a középiskolák sorverse-
nyével folytatódott a program. Négy is-
kola csapatai hét számban mérték össze 
erejüket, s a helyezési számok alapján 
hirdettek végső sorrendet. A gyorsaság, 
az ügyesség játszotta a főszerepet, s a lá-
nyok és a fiúk mindent beleadtak, hogy 
minél jobb eredményt érjenek el. Re-
mek hangulatban zajlott a vetélkedés, 
melyet végül a Lehel Vezér Gimnázium 
nyert meg a Klapka, a Terplán és a Lis-
ka előtt.

Egykoron több mint negyven csa-
lád is nevezett a családi versenyre, de 
ilyen hosszú kihagyás után nagy kér-
dés volt, hogy most mekkora lesz az 
érdeklődés. Nos, összesen 11 nevezés 
érkezett erre a megmérettetésre. A 
családok is hét feladatot kaptak, s ál-
lomásról-állomásra bizonyítani kellett 
ügyességüket, gyorsaságukat és ere-
jüket. A végén a Nagy család vehette 
át az első helyezettnek járó jutalmat. 
Ismerősen csenghetett az egykori 
versenyszervezők számára a második 
Szöllősi, a harmadik Ilonka és a ne-
gyedik Litkei családok neve, hiszen 
ők tízen évekkel ezelőtt is rendre ott 
voltak a versengők között.

Hagyomány volt a sportnapon, 
hogy kiderült ki a legügyesebb, legy-
gyorsabb és legerősebb is a résztvevők 
között. A lányok között Szabó Zsófia, 

a fiúk között Zöld Richárd lett a legy-
gyorsabb és legügyesebb is. A felnőt-
teknél a leggyorsabbnak Ilonka-Bóna 
Vanda és Ilonka Zoltán bizonyult. A 
legügyesebb Nagyné Ilonka Zsuzsa 
és Litkei Máté lett, míg a legerősebb 
címet Szöllősi Boglárka és Kiss Attila 
szerezte meg.

A szervezők pedig – Bús Linda, 
Weiszmüller Imre, Szöllősi Károly és 
Kiss Attila – örömmel vonhatták meg 
a sportnap mérlegét. A létszám ugyan 
még nem, ám a hangulat már a régi 
időket idézte. Az pedig szinte előre 
borítékolható, hogy idén még töb-
ben lesznek majd azok, akik sporttal, 
együtt szeretnék majd búcsúztatni a 
2022-es esztendőt. Addig persze sok 
idő van még, de jó, ha mindenki előre 
megjegyzi: december utolsó napjaiban 
ismét lesz Óévbúcsúztató Sportnap 
Jászberényben!

Óévbúcsúztató Sportnap
  Folytatás az 1. oldalról  

Velkey volt a nyerőember Pécsen
Nem sok ideje volt pihenésre az 
NB i/B piros csoportjában szereplő 
férfi kosárlabdacsapatoknak, hiszen 
január 5-én már meg is kezdték a 
2021/2022-es szezon alapszakaszá-
nak második felét. Sőt néhány nap-
pal később már a 15. forduló mér-
kőzéseit is lejátszották. A JKSE két 
idegenbeli győzelemmel, nagyszerű 
rajtot vett és őrzi második helyét a 
tabellán.

A bajnokság 14. fordulójában a győze-
lem nélkül utolsó helyen álló bajaiak 
otthonába látogattak Földi Sándor fiai. 
A mieink az első percekben magukhoz 
ragadták a kezdeményezést és már az 
első 10 perc után 14 ponttal vezettek 
(20-34). Bár a második negyedben 
lanyhult a mieink figyelme, s a haza-
iak alaposan megszórtak bennünket 
(31 pontig jutottak), így is csak négy 
ponttal tudták csökkenteni a különbsé-
get (51-61). A nagyszünetet követően 
pedig nem volt kérdés, hogy meglesz 
a győzelemért járó 2 pont, mert csa-
patunk fokozatosan növelte előnyét, s 
végül 36 pontos különbségű győzelmet 
aratott.

Bajai Bácska FKE – JKSE 87-123 
(20-34, 31-27, 19-37, 17-25)

A JKSE pontszerzői: Velkey János 
28/18, Uros Rosic 21/15, Homoki Do-
nát 20/3, Miljan Rakic 16/3, Olasz 
Ádám 16, Meleg Károly 8/3, Fekete 
Dávid 8, Várbíró Gergő 5/3, 

A következő játéknapon már sok-
kal nehezebb dolga volt Olasz Ádá-
méknak. A közvetlen vetélytárs, az 
NKA Pécs otthonában kellett ugyanis 
pályára lépnie kosarasainknak. Ezút-
tal már ott volt a nevezettek között  
Nebojsa Dukic is, aki Miljan Rakicot 
váltotta. A tét nagy volt, hiszen az 
ősszel a pécsi fiatalok alaposan meg-
leptek bennünket a Bercsényiben és 
el is vitték a két bajnoki pontot. Győ-
zelmük egyben azt is jelenttet volna, 

hogy a két csapat helyet cserél a dobo-
gó második és harmadik fokán.

Nos, a találkozó a várt nagy küz-
delmet hozta. Egy kiegyenlített első 
negyed után (21-23), a hazaiak ját-
szottak jobban, s a félidőre 10 pontos 
előnyre tettek szert (44-34). Különösen 
nagy volt a különbség a csapatok kö-
zött a dobási hatékonyságban (48,6% 
- 32,4%). A fordulás után folyamato-
san javult a mieink dobóteljesítménye 
és a harmadik tíz perc végére már csak 
egy pont előnye maradt a hazaiaknak. 
Ez pedig előre vetítette, hogy izgalmas 
végjáték következik. Az is lett. Hol az 
egyik, hol a másik csapat vezetett 1-2 
ponttal, majd a hazaiak elhúztak 77-
72-re. Szerencsére csapatunk legjobbja, 
Velkey János, aki végül 35 (!) pontig ju-
tott, a legfontosabb pillanatokban ura 
volt a helyzetnek, s a pécsiek eladott 
labdáit rendre pontokkal büntette 
meg. Így a végére egylabdás találkozót 
86-85-re a JKSE nyerte meg.

NKA Pécs – JKSE 85-86 ( 21-23, 
23-11, 18-27, 23-25)

A JKSE pontszerzői: Velkey János 
35/21, Uros Rosic 20/12, Olasz Ádám 
12, Meleg Károly 9/6, Várbíró Gergő 

5/3, Nebojsa Dukic 3/3, Homoki Do-
nát 2.

A 15. forduló után a Budapesti 
Honvéd SE vezeti a piros csoportot (14 
gy, 1 v) a JKSE (12 gy 3 v), a BKG Prí-
ma Akadémia (10 gy 5 v) és az NKA 
Pécs (10 gy, 5 v) előtt.

16. forduló – január 15.
17.30 óra: JKSE – Óbudai Kaszások
17. forduló – január 22.
17.30 óra: JKSE – Conoil-Pápa
18. forduló – január 29.
17.30 óra: JKSE – Veszprémi Kosárlab-
da Kft.

A JKSE-hez kapcsolódó hír, hogy 
Nebojsa Dukic után egy újabb ko-
sarat igazolt az egyesület. A korábbi 
utánpótlás válogatott Kucsora Csaba a 
Bajai Bácska FKE együttesétől igazolt 
Jászberénybe. A 23 éves irányító az 
elmúlt években játszott az oroszlányi 
és a szombathelyi NB I A-csoportos 
csapatokban is. A január 5-i, bajai ta-
lálkozón, amikor még ellenünk lépett 
pályára nem kevesebb, mint 37 pon-
tot szerzett. Sok sikert Jászberényben 
Csaba!

A Fradi kipipálva
Egykoron bajnoki döntőben találko-
zott egymással a Lehel HC és az FTC 
felnőtt jégkorongcsapata és a bajnoki 
arany Jászberénybe került. Azóta sok 
víz folyt le a Zagyván, de a Lehel HC 
– FTC mérkőzések az utánpótlás baj-
nokságokban is mindig különlegesek.

Az U-18-osoknál január 8-án Jász-
berényben már szezonbeli harmadik 
találkozóját játszotta egymás ellen a két 
gárda. Az első két mérkőzést egyaránt 
6-2-re nyerték meg Hetler Ádám fiai, 
akik most is győzelemre készültek. Nos, 
tettek is érte, hiszen 3-0-ra megnyerték 
az első harmadot, majd egy 1-1-es ered-
ményt hozó húsz perc után a záró har-
madban két gólt ütve alakították ki a 
6-1-es végeredményt.

Három mérkőzés, három győzelem 
a Fradi ellen. Kell ennél több a jászberé-
nyi hoki szurkolóknak? Szép volt fiúk, 
hasonló folytatást kívánunk nektek.
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