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Mert a rockereknek is nagy szíve van

Advent idején, karácsony táján min-
den évben kaptunk, kapunk meghí-
vót jótékonysági eseményekre, ado-
mányok átadására. Decem ber 5-én, 
hétfőn reggel a Szent Erzsébet Kórház 
régi bejáratához invitáltak bennünket 
a szeptemberi LEHEL Rockfeszt szer-
vezői, akik a kórház gyermekosztályá-
ra hoztak ajándékot.

Azon a bizonyos szeptemberi esemé-
nyen a szervezők tombolát is árultak, 
mégpedig azért, hogy annak bevételét 

jótékony célra használják. A tombola 
teljes bevételét a Szent Erzsébet Kórház 
gyermekosztálya számára ajánlották 
fel, s a szervezők nevében Bódis Éva 
decem ber 5-én adta át ajándékaikat. 

– Sokat gondolkoztunk azon, 
hogy a tombolabevételt mire is 
fordítsuk. Végül a gyermekosztály 
vezetésével együtt arra jutottunk, 
hogy 6 széket vásárolunk nekik az 
étkezőjükbe. Olyan jól sikerült a 
tombolaárúsítás, valamint támoga-
tóink is segítettek, hogy a székek 

mellett 18 doboz szaloncukrot és 
egy kis gyümölcsöt is át tudtunk ma 
adni. Amikor egy kórház gyermek-
osztályára gondolunk, akkor mindig 
a gyerekek jutnak az eszünkbe. Mi 
most azoknak szerettünk volna adni, 
akik mindent megtesznek értük, 
miközben a kórházban gyógyítják 
őket. Örülünk, hogy most nekik se-
gíthettünk, hogy jobb körülmények 
között dolgozhassanak – mondta az 
ajándékok átadása során Bódis Éva, 
aki megjegyezte azt is, hogy a rocke-
rek időnként ugyan nagyon szigorú-
an néznek ki, s úgy tűnik, nagyon 
kemények, de legbelül nekik is érző 
szív dobog. 

– Talán ez az adventi ajándék azt 
is jelenti, hogy valamit jól csinálunk 
itt az osztályon. Jó a hírünk, a meg-
ítélésünk, s ennek kapcsán érkeznek 
hozzánk felajánlások – mondta az 
ajándékok átvétele során dr. Badari 
Ágnes, a gyermekosztály osztály-
vezető főorvosa, aki munkatársai 
nevében is megköszönte a LEHEL 
Rockfeszt szervezőinek, hogy rájuk 
gondoltak, amikor dönteniük kel-
lett, hogy kit támogatnak a tombo-
labevételből.

Sorra nyílnak az adventi ablakok
A Dream Team civil szerveződés jóvoltából, először városunkban, advent ideje 
alatt, december 1-jétől nap-nap után ablakok nyílnak meg lakóhelyünk több 
pontján. Az ablakok minden egyes helyszínen egyedileg lesznek díszítve és 
kivilágítva, valamint mutatják az adventi nap aktuális számát is.

Az első helyszín december 1-jén kora 
este a Városháza volt, melynek bejárat 
melletti ablaka 18 órakor fénylett fel a 
szépszámmal összegyűlt sokaság előtt. 
Budai Lóránt polgármester, mint házi-
gazda, üdvözölte az eseményen résztve-
vőket és a vendégasztal kínálta italok és 
édesség elfogyasztására invitált kicsit 

és nagyot. Az asztal körül tüsténkedő 
hivatali dolgozók teával, forraltborral és 
mézes süteményekkel kínálták az érdek-
lődőket, így rövidesen kellemes közössé-
gi esemény kerekedett, ahol jóhangulatú, 
kedélyes beszélgetésbe elegyedtek az em-
berek egymással a világ kis és nagy dol-
gairól. Folytatás a 2. oldalon  

Igazgatási szünet 
a polgármesteri 

hivatalban
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfe-
leket, hogy Jászberény Városi 
Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 316/2022. (XI.30.) ön-
kormányzati határozata alapján 
2022. decem ber 27-től 2023. ja-
nuár 6-ig a Polgármesteri Hivatal-
ban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

 Baloghné dr. Seres Krisztina 
 jegyző

Advent: beköszöntött a várakozás időszaka
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövete-
le”. A keresztény vallás szerint pontosan meghatározott napon kezdődik és négy hétig tart, magában foglalva a vasár-
napokat. András napjához (november 30.) legközelebbi vasárnapon veszi kezdetét és pontosan december 24-én ér vé-
get, napnyugta után. De mit is ünneplünk adventkor? Az esztendő ezen periódusa az Úr megérkezésére való felkészülés 
időszaka, amikor a hívők újra átélik az Isten eljövetele utáni vágyódást és a megtérést, amelyet ez az esemény előkészít.

Az adventi koszorúra, a hitbéli hagyo-
mányoknak megfelelve, három lila és 
egy rózsaszín gyertya kerül, szimbo-
lizálva egy-egy fogalmat. A lila szín a 
várakozást és a bűnbánatot fejezi ki, a 
hitet, reményt és szeretetet jelöli. A har-
madik vasárnapon meggyújtott gyertya 
pedig rózsaszín, ami az örömöt jelenti. 
Az egymást követő vasárnapokon min-
dig eggyel több gyertyát gyújtunk meg, 
ahogy közeledik a karácsony, úgy lesz 
mindig világosabb.

Ebben az esztendőben, takarékos-
sági megfontolásokból, a város főte-
rén, a Déryné Rendezvényház előtti 
részen alakították ki az adventi idő-
szak közösségi helyszínét. A roomLi 
- a kreatív pont üzlete mellé került a 
színpad és a korsós lány szobra mögöt-
ti részen kapott helyet a nagy adventi 
koszorú. A szervízút egy szakaszára és 
az ottani parkoló területére kerültek a 
faházak, melyek egy részében a helyi 
kistermelők árusítják sajt és húskészít-
ményeiket, többségében pedig a ven-
déglátók édességeket és forralt bort 
kínáló pultjaikat állították fel. A már 
hagyományos, Jó Szívvel faházban is-
mét a városban működő intézmények, 
szervezetek várják és fogadják az ado-
mányokat, amiért cserébe, meleg italt, 
harapnivalót kínálnak viszonzásul. 
A Lehel vezér tér parkjának sétányát 
ékesítették fény dekorációkkal és egy 
ottani élő fenyőfát díszítettek fel a 

város karácsonyfájaként, valamint a 
portékáikat kínáló kézművesek vásári 
standjai is itt sorakoznak.

Advent első vasárnapján, novem-
ber 27-én este, már fénybe öltözött a 
belváros közepe, felgyúltak az ünnepi 
fények. E nap első fele a készülődés 
jegyében telt. A Csűrdöngölő Hagyo-
mányőrző Egyesület közreműködésével 
kézműves karácsonyi díszek készültek, 
természetes anyagokból a Déryné Ren-
dezvényházban. A jegyek már jó előre 
elkeltek a Családi matiné sorozat, pró-
zát és balett elemeket ötvöző Diótörő 
feldolgozására, ahol a gyermekek mel-

lett a felnőtteknek sem volt okuk az 
unatkozásra. Az alkonyat leszállt és a 
karácsonyváró időszak kezdetén szo-
katlan, sokaság járt kelt a kivilágított 
látványelemek között. Nagyon népsze-
rű fotó helyszínné lett a szarvas és szán-
ja, hiszen az utóbbiba még be is lehet 
ülni egy remek kép erejéig. Az adventi 
programsorozat nyitányán, az elmúlt 
esztendők hagyománya szerint, a pol-
gármester, Budai Lóránt, köszöntötte 
a szépszámmal egybegyűlteket, majd 
rövid beszédét követően lángra lobban-
totta az első gyertyát. 

A második adventi gyertyát Mező Istvánné református lelkész gyújtotta meg

Darvas Ferenc

Advent
Várakozással telik életünk, 

mert egy nagy érzésre vágyunk, 
szívünk-lelkünk áhítozva, 

éhezőn, a szeretetre várunk. 

Eljő-e úgy, ahogy kívánjuk, 
szelíden, halkan, csendesen, 
mint azon a szent éjszakán, 
a közelgő karácsony esten. 

Ádventben járva újra várunk, 
megtaláljuk-e, akit keresünk, 

eljő-e hozzánk a Szeretet, 
itt lesz-e, ott lesz-e velünk. 

Várakozással teli életünkben 
egy nagy-nagy érzésre várunk, 
lelkünk-szívünk Őt keresve, 
a békére, szeretetre vágyunk. 

És eljön Ő, aki a Szeretet, 
és mellyel világot megvált, 
hozza békésen és csendesen, 

amire nagyon sok ember várt. 

Itt kopog majd belül, finoman, 
bensőd megújulva rátalál, 
és ha te is ezt így akarod, 
ha szíved szeretetet kínál, 

Hidd el, akkor eljön Ő hozzád, 
fényével szerényen s halkan, 

lényednek szeretetsugára 
lesz majd az édesítő hajnal.
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Sorra nyílnak az adventi ablakok

Az Élő advent programsorozat kiemelt 
helyszíne volt december 6-án, Mik-
lós napján a roomLi-a kreatív pont a 
városközpontban, ahol az érdeklődő-
ket a Mikulás is várta. Itt is, ahogy a 
többi helyszínen is sokan összejöttek.  
Egy hét alatt kiderült, hogy a közös-
ségi találkozások egy új formája az 
Élő advent, amely remekül szolgálja a 
közösségépítést is. Az érdeklődés egy-
értelműen bizonyítja, az embereknek 
nagy szüksége van arra, hogy időnként, 
kötetlen beszélgetés formájában meg-
osszák egymással véleményüket.

Az Élő advent további állomásai:
• 8-án Papp-Tóth Alexandra/Káposz-

táskert utca 13.
• 9-én Bősze Lili/Békés utca 6.
• 10-én Torma-Birgés Kata/Kórház 

utca 34.

• 11-én Nagy Alexandra/Mészáros Láz-
ár út 3.

• 12-én Seresné Baranyi Szilvia/Sáros-
ér út 2.

• 13-án Rózsahegyi Nikoletta/Kossuth 
Lajos utca 10-12. (piactér)

• 14-én Balog Andrea/Túzok utca 38.
• 15-én Halászi Endréné/Rozmaring út 7.
• 16-án Bata Éva/Tulipán utca 8.
• 17-én Olajág-Jász Mozgássérültek 

Közhasznú Egyesülete/Lehel Vezér 
tér 2. (civilhàz)

• 18-án Baloghné Jaskó Erzsébet/Rácz 
út 8.

• 19-én Ibolya Virágüzlet/Ibolya út 1/a.
• 20-án Varga Attila/Pannónia út 40.
• 21-én Varga Ágnes/Hableány utca 43.
• 22-én Juhász Niki/Görbe utca 21.
• 23-án Erika Virágstúdió-Farkasné 

Erika/Dózsa György út 17-19.
• 24-én Dr. Falábú Orchidea/Fazekas 

utca 8.

  Folytatás az 1. oldalról  

Tájékoztatás
településrendezési eszközök módosítására 
vonatkozó helyi partnerségi egyeztetésről

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településtervezés-
sel és településkép-érvényesítéssel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés sza-
bályairól szóló 26/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi 
tájékoztatást adom.

A Jász-Plasztik Kft. kezdeményezésére a Jászberény Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 305/2022. (XI. 16.) határozatával megindította város  
településrendezési eszközeinek a Jászberény, hrsz.: 0261/7, 2407/2 és 
2407/10 alatti ingatlanok vonatkozásában, amelyhez a szükséges tervanya-
got a Váterv95 Tervező és Szolgáltató Kft. (2094 Nagykovácsi Széna utca 8.) 
készíti.

A tervezett módosításokat és az érintett helyszíneket bemutató tájékoztatási 
dokumentációt a www.jaszbereny.hu városi honlapon tesszük közzé az alábbi 
helyen:
https://www.jaszbereny.hu/velemenyezesi-dokumentacio/

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 a közzétételtől számított 15 napon 
belül, de legkésőbb 2022. december 22-ig.

Jászberény, 2022. december 6. Budai Lóránt polgármester

Európai városban - európai megoldás kell
November utolsó napjaiban hivata-
losan is megkezdődött a 2023. janu-
ár 15-i , időközi választás kampánya. 
Dr. Besenyi Orsolya független pol-
gármesterjelölt, aki a Fidesz-KDNP 
támogatásával indul a választáson és 
csapat két sajtótájékoztatót is tartott 
az elmúlt napokban. Az elsőn a bel-
városi közlekedés, a másodikon Jász-
berény levegője és ezzel összefüggés-
ben a fásítás volt előtérben.

Jászberény közlekedési helyzetről tartott 
sajtótájékoztatót december első napján, 
délután fél négykor a Banki csomópont-
ban, a Bundáskút közelében dr. Besenyi 
Orsolya, a Fidesz-KDNP által támoga-
tott független polgármesterjelölt és Bódis 
Béla, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje, 
aki jelenleg az önkormányzat városfej-
lesztési bizottságának az elnöke. 

– A kormány segítségével sikerült a 
Jászberényt elkerülő út harmadik, záró 
szakaszát is megépíteni. Most egy olyan 
közlekedési csomópontnál állunk, 
amelyet át kell alakítani – mondta be-
vezetőjében dr. Besenyi Orsolya, majd 
átadta a szót Bódis Bélának, aki részese 
volt annak a szakmai tervnek az elké-
szítésében, amelynek célja a belvárosi 
közlekedés szabályozása okán jött létre.

– Azt mindannyian tapasztaljuk, 
hogy városunkban a közutak for-
galma folyamatosan növekszik, egy-
re több autó van az utakon, s egyre 
több csomópontot kellene kezelnünk 
úgy, hogy a gépjárműforgalom minél 
akadálymentesebb legyen. Az elkerülő 
út megépítése kapcsán már nyáron elő-
térbe került egy forgalomtechnikai terv 
készítése, azonban szakmai szempon-
tok beépítésével ez csak a novemberi 
bizottsági ülésünkre került be. Akkor 
döntöttünk egy komplex szakmai terc 
elkészítéséről, amely egyrészt tartal-
mazni fog egy forgalomszámlálást, s a 
helyi vállalkozókkal is felveszik a kap-
csolatot a terv elkészítői, hogy minél 
objektívebb elképzelést tudjanak majd 
elénk tenni – mondta Bódis Béla.

Dr. Besenyi Osolya egy látványter-
vet is bemutatott, amely a 2010-es évek 
elején készült a banki csomópontról, 
de mint mondta, idáig csak egy fiók-
ban porosodott. 

– Nem került elő ez a terv akkor 
sem, amikor itt, a Szatmári Hotel körül 
a parkoló épült, s akkor sem, amikor a 

Bundáskút felújításra került. Felkeres-
sük a tervezőt, hogy olyan módon ala-
kítsa át a tervet, hogy az a hotel parkoló-
ját és a Bundáskutat se érintse. Ugyanis 
nem rombolni, hanem építeni akarunk. 
Természetesen nem csak itt van felada-
tunk. A könyvtárnál lévő csomópont, 
ahol reggel iskolába mennek a gyerekek 
és délután, amikor mennek haza, akkor 
is áldatlan állapotok vannak. Ott a kör-
forgalmat meg fogjuk valósítani, ha kell 
saját forrásból is. Úgy gondolom, hogy 
európai városnak európai megoldásban 
kell gondolkodni. Meg fogjuk csinálni, 
új lendülettel Jászberényért – mondta a 
Fidesz-KDNP által támogatott függet-
len polgármesterjelölt.    

Néhány nappal később, december 
5-én, hétfőn délelőtt a piaci fahídnál, 
a Zagyvaparti sétányon tartott sajtó-
tájékoztatót dr. Besenyi Orsolya a Fi-
desz-KDNP által támogatott független 
polgármesterjelölt és csapata. A téma 

pedig a tisztább városi levegő érdekében 
a faültetés volt. 

– Jászberényben tisztább levegőt sze-
retnénk. Itt nagyon sok az asztmás gyerek, 
a tüdőbeteg, sokkal több mint az ország 
más régióiban. Tudjuk, hogy Jászberény 
egy homokmedencében fekszik, körü-
löttünk homokdombok vannak, s a szél 
nagyon gyakran befújja a homokot a vá-
rosba. A közlekedés is ront a helyzeten, 
hiszen a sok kipufogógáz, a szén-dioxid, a 
sok fosszilis tüzelőanyag elégetése is rontja 
itt a levegő minőségét. Ennek javításáért 
mi is tudunk tenni, például azzal, ha fá-
kat ültetünk. A Tízmillió fa program célja 
pont az, hogy javítsunk környezetünkön 

– mondta a sajtótájékoztató bevezetőjé-
ben dr. Besenyi Orsolya, majd átadta a 
szót Sárközy Csabáné Béres Krisztiná-
nak, aki a jelzett program keretében 700 
db facsemetét szerzett Jászberénynek. 

– Pár hónappal ezelőtt a Tízmillió 
fa Jászság egyik adminisztrátora lettem 
és pályáztam 800 db fára. Sikerült 700 
fát nyernem, melyekért elmentünk, ide-
szállítottuk a facsemetéket, s szeretnénk 
mihamarabb a lakossághoz eljuttatni 
azokat – mondta Sárközy Csabáné Béres 
Krisztina. A 10-es számú választókerület 
Fidesz-KDNP jelöltje azt is megjegyezte, 
szeretné, ha Portelekre is jutna a fákból, 
mert ott is szükség van fatelepítésre.

A megjelent képviselőjelöltek közül 
Szatmári Anikó, aki jelenleg is a 7-es 
választókerület képviselője, elmondta, 
hogy viszonylag nagy zöldterületek, par-
kok vannak körzetében, s ezért több fát 
szeretne oda ültetni. Meg is jelöltek ezek 
helyét: a kutyafuttató, a Batthyány úti 

fitness park köré és a Hableány utcai 
Kishableány játszótár köré is szeretne 
fákat ültetni.  

– Ezek a fák kerülhetnek kisker-
tekbe, de közterületre is. Kérjük a la-
kókat, hogy keressék a Fidesz-KDNP 
képviselőjelöltjeit személyesen vagy 
telefonon. Ők segítenek a fák szállítá-
sában és ültetésében is. Amennyiben 
közterületre szeretnének fát ültetni, 
akkor annak engedélyeztetésében is 
segítünk. Az egységes városkép kiala-
kításához ugyanis az is hozzátartozik, 
hogy akármilyen fát nem ültethetünk 
akárhová – zárta a tájékoztatót dr. 
Besenyi Orsolya.  Szántai Tibor 

Szeretné értékeit biztonságban 
tudni? Válassza Cégünket!
2022. december 31-ig ÚJ riasztórendszer telepítés és  
távfelügyeleti rendszerünkre való csatlakozásnál a  
következő évi távfelügyeleti szolgáltatás  
díjából 2 hónapot elengedünk, 1 éves 
határozott idejű szerződéskötés esetén!

Keressen Minket bizalommal!

Control Security Masada Kft.
5100 Jászberény,  
Fazekas út 6.
+ 36 20 460-2755
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Városházi hírek
Bár már megkezdődött az időközi választások kampánya, azért az élet nem 
állt meg városunkban, a felújítások, fejlesztések folyatódnak, s új elképzelések 
megvalósítása érdekében is történtek lépések. 

Amint az már korábban kiderült, döntés született a Szabadság téren álló Bundás-
kút felújításáról és környezetének rendezéséről.  Nos, a munkálatok a napokban a 
csiszolással, a fugázással, valamint a víz- és áramellátás megoldásával megkezdőd-
tek. Ezt követi majd a kb. 30 méterre lévő ivóvíz kút áthelyezése (a Bundás-kút 
melletti burkolandó felületre), a kiemelt szegély cseréje, egy pad és egy hulladék-
gyűjtő elhelyezése, valamint a környezet parkosítása. A munka, melyet a Baktató 
Kft. végez, bruttó 6.9 millió forintba kerül.

Budai Lóránt polgármester, Balogh Béla alpolgármester és Bozsik Ferenc képviselő 
a JVV Zrt. vezérigazgatójával, Horgosi Zsolttal és a Volánbusz Zrt. képviselőivel a 
napokban Porteleken járt. Látogatásuk elsődleges célja egy évekkel ezelőtti lakossági 
kérelem volt, melyben – számos támogató aláírással – egy központi buszváró kiépíté-
sének igénye szerepelt. A helyiek elmondása szerint sokaknak gondot jelent a település 
végéről visszasétálni a központba, a sofőrök egy része pedig – buszmegálló hiányában 
– nem áll meg a kívánt helyen.  A folyamat, számtalan hivatalos levélváltás után egy 
személyes bejárással vette kezdetét. A polgármester Facebook oldalán örömének adott 
hangot, mert az elmúlt években kialakult pozitív együttműködésnek köszönhetően, a 
cég az önkormányzattal karöltve hamarosan egy új buszvárót fog telepíteni a település 
központjában. Ezzel is segítve Portelek időskorú vagy mozgásában korlátozott lakos-
ságát. A bejáráson számtalan helyi problémáról és azok megoldásáról is egyeztettek.

A napokban döntés született arról, hogy idén karácsonykor is támogatja az önkor-
mányzat az időseket, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekeket. Egy ünnepi műsor keretében 857 fő időskorú részére 3 500 forint értékű 
és 125 szociálisan rászorult gyermekes család részére (250 gyermek vonatkozásában) 
gyermekenként 4 000 forint értékű étkezési utalványt fognak kiosztani. Ezzel, a tava-
lyinál jóval több (összesen 4 millió forint), ám mégis szerény ajándékkal szeretnének 
áldott békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, szeretetben gazdag boldog új esz-
tendőt kívánni!

Gyors döntések a rendkívüli testületi ülésen
A megszokott napon, november 30-
án szerdán -, de nem a megszokott 
időben – délután 15 óra helyett dél-
előtt 8 óra 15 perckor – kezdődött 
a Jászberény Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének rendkívüli 
ülése. A nem egészen 8 percig tar-
tó tanácskozás során egy sürgősségi 
indítványról és két előterjesztésről 
döntöttek a képviselők.

A tervezett napirendet egyhangúlag fo-
gadta el a rendkívüli ülésen megjelent 
10 testületi tag. Így elsőként arról a sür-
gősségi indítványról szavaztak, amely a 
helyi adókról szóló törvény módosítása 
miatt került a testület elé. A 2023.  ja-
nuár 1-től hatályos szabályozás alapján, 
a kisvállalkozó adózók bevételük nagy-
ságától függően a 39/A. § (2) bekezdés 
szerint választhatnak egy új adóalap 
megállapítási módszert, mely bevétel-
alapú differenciálásra épülő, sávosan 
meghatározott egyszerűsített adóalap 
megállapítást jelent. Azok a kisvállal-
kozó adózók, akik az új adóalap megál-
lapítást választják, a Htv. 39/A. § (11) 
bekezdése szerint 2023. évtől nem lesz-
nek jogosultak helyi iparűzési adóban 
adómentességre, adókedvezményre és 
adócsökkentésre. 

Az ismertetett Htv. szabályainak 
változása 2023. január 1-jétől indo-
kolja a helyi adókról szóló 46/2011.  
(XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. § 
(2) bekezdésének kiegészítését, a helyi 
iparűzési adómentesség igénybevételére 
vonatkozó korlátozó szabállyal, az aláb-
biak szerint: 

„1. § (2) Az építményadóra és a 
telekadóra vonatkozó önkormányzati 
mentességek nem alkalmazhatók a vál-
lalkozók üzleti célt szolgáló építménye 
utáni építményadó, valamint telke utá-
ni telekadó megállapítása során. 

A helyi iparűzési adóra vonatkozó 
önkormányzati mentességre nem jogo-
sult a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 39/A. § (2) bekezdés szerinti 
adóalap-megállapítást alkalmazó kis-
vállalkozó.” 

A sürgősségi indítványt vita nélkül, 
egyhangúlag fogadták el. 

A folytatásban az alkalmazandó 
nyersanyagnorma megállapításáról és 
a köznevelési intézményekben bizto-
sított intézményi étkeztetés térítési 
díjáról szóló 14/2021. (VII. 9.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés került napirendre. 

Az alkalmazandó nyersanyagnorma 
megállapításáról és a köznevelési intéz-
ményekben biztosított intézményi ét-
keztetés térítési díjáról szóló 14/2021. 
(VII. 9.) önkormányzati rendeletben 
(továbbiakban: Ör.) rögzített nyers-
anyag norma módosítására 2022. ok-
tóber 1-jei hatállyal került sor. A 2022. 
év januárjától augusztusáig átlagosan 
- 25,07%-os mértékű élelmiszer ter-
mékek fogyasztói átlagár emelkedés-
re figyelemmel - a nyersanyag norma 
12%- os növelése ment végbe.  

A KSH 2022. november 9. nap-
ján publikált fogyasztói árakat érintő 
gyors tájékoztatója alapján 2022 ok-
tóberében a fogyasztói árak átlagosan 
21,1%-kal meghaladták az egy évvel 
korábbit.  Ezen belül az élelmiszerek 
ára 40,0%-kal emelkedett, leginkább 
a tojás (87,9%), a kenyér (81,4%), a 
tejtermékek (75,4%), a sajt (74,7%), a 
vaj és vajkrém (71,6%), a száraztészta 
(58,6%), a margarin (58,0%), a pék-
sütemények (54,7%) és az édesipari 
lisztesáru (53,4%)  drágult. A termék-
csoporton belül a cukor (11,8%) és az 
étolaj (4,4%) ára nőtt a legkisebb mér-
tékben. A háztartási energia 64,4%-kal 
drágult. A KSH adatai alapján 1 hónap 
alatt, 2022 szeptemberéhez viszonyít-
va, 2022 októberében a fogyasztói árak 
átlagosan 2,0%-kal nőttek. Az élelmi-
szerek 4,3%-kal drágultak, ezen belül 
a tojás 24,1, az édesipari lisztesáru 9,8, 
a tejtermékek 6,5, az idényáras élelmi-
szerek (burgonya, friss zöldség, friss ha-
zai és  déligyümölcs) és a sajt egyaránt 
6,2, a kenyér 6,1, a vaj és vajkrém 5,6, 
a péksütemények 5,8%-kal kerül-
tek többe. Az élelmiszerár emelkedés 
2022. januárjától októberéig átlagosan 
36,26%-os mértékű volt. Az élelmiszer 
alapanyag ár jelentős mértékű inflációs 
költségnövekedéséhez a nyersanyag-
normát is szükséges igazítani az intéz-

ményi étkeztetés minőségére irányuló 
ágazati szabályok betarthatósága érde-
kében, melynek mentén az előterjesz-
tés egységes 20%-os nyersanyag norma 
emelést tartalmazott 2023. január 1. 
napjától kezdődően. 

Az előterjesztést vita nélkül, egy-
hangúlag fogadták el. 

A rendkívüli ülés utolsó napirendi 
pontja a 2022. évi igazgatási szünet el-
rendeléséről szóló 28/2021. (XII. 16.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről és egyéb kapcsolódó dön-
tések meghozataláról szólt. 

A Korm. rendelet 2. § (5) bekez-
dése alapján a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete az igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló határozatát 2022. 
november 30-ig a helyben szokásos 
módon közzéteszi.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztálya a 
JN/24/0054/2022. iktatószámú levelé-
ben kérte, hogy amennyiben a képvi-
selő-testület már döntött az igazgatási 
szünettel kapcsolatban rendelet, vagy 
határozat formájában, azt a döntést he-
lyezzék hatályon kívül, és a Korm. ren-
delet alapján hozzanak új határozatot.

Ezt tették meg a képviselők az elő-
terjesztés vita nélküli, egyhangú elfoga-
dásával. 

A képviselő-testület a Jászberényi 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) 2022. évi munkarendjében 
téli igazgatási szünetet rendel el, mely 
2022. december 27. napjától 2023. 
január 6. napjáig tart. Az igazgatási 
szünet a hivatalban foglalkoztatott va-
lamennyi köztisztviselőre, közszolgálati 
ügykezelőre és munkavállalóra kiterjed. 

A képviselő-testület azt is meg-
állapította, hogy az igazgatási szünet 
időtartama alatt a feladatellátás folya-
matosságának biztosítása érdekében a 
hivatal ügyeleti rend szerint működik, 
melyet Jászberény város jegyzője külön 
intézkedésben határoz meg, az ügyfél-
fogadás azonban szünetel. Az igazgatási 
szünet elrendelése a Közterület- fel-
ügyelet munkarendjét nem érinti.

 Szántai Tibor

Fórum a települési támogatásokról

Amint az köztudott, novemberi 
soros ülésén módosította a települési 
támogatássok rendszerét a Jászberény 
Városi Önkormányzat. A Budai Ló-
ránt polgármester által jegyzett elő-
terjesztés két új támogatási forma be-
vezetéséről is szólt. Ezekről tartottak 
fórumot november 30-án, szerdán 
délután az Ifjúsági Házban. 

– Akár örülhetnék is, hogy ilyen 
kevesen vagyunk, de tudom, hogy 
ennél sokkal többen szorulnak napja-
inkban segítségre Jászberényben is. A 
környezetünk folyamatosan változik, 
s ezekre a változásokra nekünk rea-
gálnunk kell. Tudjuk, hogy a megél-
hetés egyre nehezebb sokak számára, 
s ezért lehetőségeinkhez mérten segí-
teni szeretnénk. A város sincs irigy-
lésre méltó helyzetben, de mi azért 

vagyunk, ha tudunk, akkor segítsünk 
– mondta a fórum bevezetőjében Bu-
dai Lóránt polgármester, aki azt is je-
lezte, hogy a tájékoztatót követően a 
polgármesteri hivatal jelen lévő mun-
katársai a támogatást igénylő űrlapok 
kitöltésében is segítségére lesznek a 
megjelenteknek.

A helyi, lakossági támogatások 
rendszerének változásáról, bővülésé-
ről Bobák Nóra, az aljegyzői osztály 
vezetője tartott tájékoztatót, melyet 
követően a fórum résztvevői első kéz-
ből tudhatták meg, hogy jogosultak-e 
bármelyik támogatási mód igénybe-
vételére. A legszerencsésebbek pedig 
helyben, segítséggel ki is tölthették az 
igényléshez szükséges űrlapot, hogy 
mielőbb hozzájuthassanak a támoga-
tás összegéhez. 

Időközi választás – helyzetkép az indulókról
Amint az köztudott, a Jászberényi 
Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete feloszlatta magát, s így időközi 
választás lesz a Jászség fővárosában. 
A választási bizottság döntése alap-
ján 2023. január 15-én lesz az időkö-
zi választás. 

A jelöltséghez meghatározott számú 
ajánlást kell gyűjtenie azoknak, akik 
szeretnének a szavazólapra kerülni. A 
támogató aláírások gyűjtése november 
26-án kezdődött és december 12-én, 
16 óráig tart. Eddig az időpontig kell 
leadni az összegyűjtött ajánlásokat, 
melyek érvényességét természetesen 
ellenőrzik, s aki a kellő számú érvé-
nyes ajánlást összegyűjtötte, az már 
hivatalosan is indulója lehet az időkö-
zi választásnak.

December 7-én 12 óráig az alábbi 
jelölteket vették hivatalosan nyilván-
tartásba:
Polgármesterjelöltek
dr. Besenyi Orsolya – független, a 
Fidesz-KDNP által támogatott
Budai Lóránt – Közösen Jászberé-
nyért Egyesület

Választókerületi jelöltek   
1. sz. választókerület: 
Bethlendy Béla – Közösen Jászberé-
nyért Egyesület 
Gergi Tamás – független
Kispál Nikolett – Fidesz-KDNP

2. sz. választókerület: 
Lénárt Gábor – Közösen Jászberé-
nyért Egyesület
Oláh Szabolcs – Fidesz-KDNP

3. sz. választókerület: 
Bobák Zsolt – Közösen Jászberé-
nyért Egyesület
Magyar Anita – Fidesz-KDNP

4. sz. választókerület: 
dr. Kertész Ottó – Közösen Jászberé-
nyért Egyesület
Tamás Zoltán – Fidesz-KDNP

5. sz. választókerület: 
Balogh Béla – Közösen Jászberényért 
Egyesület 
Dancsóné Bábosik Erika – Fidesz-
KDNP

6. sz. választókerület: 
Bódis Béla – Fidesz-KDNP
Verseginé Utasi Erzsébet – Közösen 
Jászberényért Egyesület

7. sz. választókerület:
Kollár Anita – Közösen Jászberé-
nyért Egyesület
Szatmári Anikó – Fidesz-KDNP

8.sz. választókerület:  
Skultéty József – Közösen Jászberé-
nyért Egyesület
dr. Szatmári Melinda – Fidesz-
KDNP

9. sz. választókerület: 
Bohárné Bathó Rozália – Fidesz-
KDNP
Pető Béla – Közösen Jászberényért 
Egyesület

10. sz. választókerület: 
Bozsik Ferenc – Közösen Jászberé-
nyért Egyesület
Sárközy Csabáné Béres Krisztina – 
Fidesz-KDNP

Ez a lista természetesen a lapunk idei 
24. számának megjelénést követően 
még bővülni fog, hiszen december 
12-én 16 óráig lehet az összegyűjtött 
ajánlásokat leadni, s miután azokat is 
ellenőrizték, véglegessé válhat az indu-
lók listája. Ez azt is jelenti, hogy idei 
utolsó lapszámunkban, amely decem-
ber 22-én jelenik meg, már a teljes lis-
tát tudjuk majd közölni.
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Advent: beköszöntött a 
várakozás időszaka
Ez a gyertya a hit jelképe, Ádámot és 
Évát szimbolizálja, akiknek Isten első-
ként ígérte meg a megváltást. Mind-
ezek után a színpadi műsorok sorát a 
Cantate Nobis Énekegyüttes fellépése 
nyitotta, akik karácsonyi dalokkal szó-
rakoztatták a közönséget. Az este prog-
ramját Csendes éj… című zenés mű-
sorával Szűcs Réka és Zádori Szilárd 
produkciója zárta. 

Az idei Advent második vasárnapján, 
december 4-én, meggyújtották a koszo-
rún a második gyertyát is, melynek színe 
lila és a reményt szimbolizálja. Azt a re-
ményt, amit Úr ébresztett a zsidóságban, 
hogy eljön a Messiás, aki közülük való 
lesz. A nap délelőttjén, az igen népsze-
rű Játékos Nap rendezvényen számtalan 
társasjátékokat kedvelő „homo ludens” 
töltötte meg a Déryné Rendezvényház 
nagytermét, ahol kedvükre társasozhat-
tak. A Családi matiné ismét teltházas 
előadása, a Suszter és a karácsonyi manók 
zenés mesejáték tartalmas szórakozást 
kínált a Lehel Film-Színház nézőterén 
helyet foglalóknak. Az estében, városunk 
főterén felállított Adventi színpad előtt 
sokan várták a gyertya gyújtás pillana-
tát, melyet ünnepli szónoklatát követően 
Mező Istvánné református lelkipásztor 
villantott fel. Ezt követően a Csalogány 
Musical Stúdió dalos műsorát láthatták 
az adventi sokadalomba a kilátogatók. 

Még a Mikulás is arra járt és zsákjából 
édességgel jutalmazta a neki verselő ap-
róságokat. 

Mindeközben a Ferences Templom-
ban a 160 éves Palotásy János Vegyeskar 
Karácsonyi Hangversenyén, a közelgő 
ünnephez kapcsolódó dallamok hang-
zottak fel. Bár a karácsonyra még egy ki-
csit várni kell, a Palotásy vegyeskar hívó 
szavára megtelt a templom és egy nagyon 
jó hangulatú estét tölthettek együtt az ott 
megjelentek. A műsorban többek között 
Beethoven, Webber, Handel és Bárdos 
művek hangzottak el. Nagy sikert aratott 
Ecsedi Péter szólója és a vegyeskar a kö-
zönséget is megénekeltette. A műsor so-
rán zongorán közreműködött Farkasné 
Szőke Tünde, vezényelt Ecsedi Péter kar-
nagy és Kovácsné Szilák Dóra konferált.

A roomLi előtt, az Adventi Színpa-
don szintén ünnepi melódiák szóltak, 
népszerű, közismert zeneszámok swing 
ritmusban tálalva, a Cool & Christmas 
Swing formáció előadásában.

Az este kulturális programjainak 
sorát, Ünnepi pódium zárta a Lehel 
Film – Színházban, ahol Rákász Ger-
gely orgonaművész, Karácsonyi Me-
ditációk című műsorára kíváncsiak, 
megtöltötték a nézőtéret. Bensőséges, 
meghitt, meditatív orgona koncert 
szólt, amely ebben a zajos és nyomasztó 
világban gyertyafény igyekezett lenni, 
amely az ünnep felé vezet. dg

  Folytatás az 1. oldalról  

Meseerdő a Conselve parkban
Az advent, a karácsony, az új esz-
tendő közeledte új és új kihívások, s 
egyben jó lehetőségek is arra, hogy 
kreativitásunkat megcsillogtassuk. 
Minden bizonnyal ez ösztönözte a 
Dream Team civil összefogás csa-
patát is, hogy új programokkal te-
gyék színesebbé városunkban ezen 
időszakot. 

A Dream Team csapata már év közben 
is többször felhívta magára a figyel-
met, s az esztendő utolsó hónapjában 
pedig minden korábbinál színesebb 
programokkal lepik meg városunk la-
kóit. Első alkalommal rendezik meg az 
Élő Adventet Jászberényben, melynek 
decem ber 1-jétől 24-ig tartó program-

ját már újságunkban és a BerényCafé 
online oldalán is közzétettük. Decem-
ber 3-án a Déryné Rendezvényház 
emeleti nagytermében rendezték meg 
a II. Mézes-Mikulás Partyt, ahol színes 
program várta a gyerekeket. Ezt az al-
kalmat is a jótékonyság jegyében szer-
vezték, hiszen a belépő ezúttal édesség 
volt, melyet a Családsegítő Központ-
nak gyűjtöttek. 

No, és akkor következzék a meseer-
dő, amely egy teljesen új kezdeménye-
zés. A Dream Team csapata azt találta 
ki, hogy a Conselve parkban meserdőt 
építenek advent és karácsony idejére. 
Családok, szervezetek, intézmények 
állíthattak itt karácsonyfát, melynek 
díszítését is maguk végezték.

Így egy igen színes, látványos új teret 
hoztak létre, melyet előszeretettel láto-
gattak elsősorban kisgyermekes szülők, 
de még felnőttek is.

Üröm az örömben, hogy az első 
fák felállítását és díszítését követően 
alig telt el két nap, s az installációt va-
laki vagy valakik máris megbontották. 
A gyermekek kedvencét, a hintalovat 
ugyanis ellopták a meseerdőből…

Hogy miért kellett valakinek vagy 
valakiknek bosszúságot és szomorú-
ságot okozni a szervezőknek és a lá-
togatóknak? Ez talán soha nem derül 
ki. Ennek ellenére is megszépítette az 
ünnepi napokat a meseerdő látványa és 
sokaknak okozott örömet és boldogsá-
got annak látványa. 

Megjelenésünk előtt kaptuk a hírt, 
miszerint egy felajánlás jóvoltából is-
mét van hintaló a meseerdőben. Mert 
az összefogásnak mindennél nagyobb 
ereje van! Reméljük, hogy erre senki 
nem vet szemet, s a Meseerdő advent és 
karácsony idején is teljes pompájában 
fogadhatja a látogatóit. Ha pedig még 
egy kicsi hó is esne, az még mesésebbé 
tenné ezt az erdőt. 

A Meseerdőben fenyőfát állítottak és 
díszítettek:
• Dream Team civil összefogás,
• Csetresz alkotó csapat Jászfényszaru,
• Laky-k/Laky - Solti Erzsébet és családja,
• Nagy Alexandra és családja,
• JSE Gör- és Gyorskorcsolya Szakosztály,
• Jb-i Családsegítő Központ,
• Szivárvány Óvoda,
• Jászberény Hivatásos Tűzoltóparancs-

noksága,
• Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat 

Egyesülete,
• Jb-i Református Egyhàzközösség  

Gólya óvoda,
• Boros és Fiai Kft.,
• Idősek Otthona - Szent Ferenc Egye-

sített Szociális Intézmény,
• Lengyel Timea és családja,
• Seres Balázs és családja, a SeresVill 

Kft. képviseletében is. 

Díszeket felajánlotta Mozsárné Bu-
gyi Zsuzsanna, Almási Ágnes.

Köszönet mindenkinek, aki eb-
ben a programban részt vállalt, mert 
megszépítette a jászberényiek ad-
ventjét!

Az Idősek Otthona - Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény lakói is 
díszítettek karácsonyfát a Meseerdőben

Motoros Mikulások

Advent második vasárnapján nem 
mindennapi látvány fogadta a belvá-
rosban sétáló jászberényieket. Egymás 
után tűntek föl ugyanis ott a mikulás 
ruhába öltözött jászsági motorosok. A 
szebbnél szebb vasparipák az adventi 
falu előtti parkolóban gyülekeztek és 
egy kört tettek meg a városban, mi-
közben szaloncukrot és egyéb finom-
ságokat osztottak a gyermekeknek.  

A különleges felvonulás megihlette a kör-
nyékre kitelepült könyvárust is, aki színe-
zőkkel és mesekönyvekkel járult hozzá a 
télapót váró gyermekek öröméhez. 

A motorosok közös fotóra hívták 
Jászberény polgármesterét, Budai Ló-
rántot, aki köszönetét fejezte ki nekik, 
a nem várt meglepetésért, s remélte, 
hogy ez a következő években is meg-
ismétlődik.

Csipetnyi komolyzene
A Budapesti Fesztiválzenekar művészei 
közül néhányan, kamaramuzsikálásra 
érkeztek városunkba november 24-
én, csütörtökön. Délelőtt a gyerekek 
két egymás utáni előadáson töltötték 
meg a Lehel Film-Színház nézőterét. A 
Fesztiválzenekar népszerű Kakaókon-
certjei mintájára, miközben az ovisok 
és kisiskolások a zenekar kiváló művé-
szeinek muzsikáját hallgatták, interak-
tívan és játékosan ismerkedtek meg, a 
szimfonikus zenekar több hangszeré-
vel. Délután, Déryné Szalon címmel, 
remek hangulatú, komolyzenei kama-

rakoncertet adtak a művészek. A höl-
gyekből álló zenész társaság, Debussy, 
Schubert, Dvorák, Puccini és Men-
delssohn darabokat szólaltatott meg, 
hárfán és vonós hangszereken. Az el-
hangzó dallamok, megható pillanatok-
kal ajándékozták meg a hallgatóságot, 
az alkalomhoz illően berendezett Dé-
ryné Rendezvényház nagytermében.

A komolyzenei esemény szerve-
zője elmondta, folytatását tervezi az 
elkövetkező évben a kamara koncer-
teknek, hogy ezek kisvárosi közösségi 
eseményé válhassanak. dg

SISA 70 – kiállítás Kecskeméten
Sisa 70 címmel emlékkiállítást nyitot-
tak meg Kecskeméten a Cifrapalotá-
ban, november 26-án szombaton. Az 
elmúlt esztendőben elhunyt  Sisa József 
ötvös- és zománc iparművésznek állít 
emléket az alkotásaiból összeállított 
egyedi tárlat, ahol kivételes rekesz-
zománc munkáinak, így együtt, még 
nem látott gyűjteménye tekinthető 
meg. Variációi a magyar Szent Koro-
na zománcképeire, Zodiákus-soroza-
ta, sajátos, különleges, általa teremtett 
mítosz formák ábrázolásai csodálhatók 
meg. A kiállítás különlegessége, hogy 
a zománcművészeti remekek mellett, 
festmények, rajzok, grafikák is láthatók 
Sisa József életművéből, melyek először 
kerültek a közönség elé. Nagyméretű 
alkotásairól fényképek kerültek a fa-

lakra, valamint videó felvételeken lát-
hatók, melyeken követhető a mester is 
alkotómunka közben.

Az emlékkiállítás egyik rendezője, 
a művész fia, Sisa Balázs, elmondta 
tervben van egy jászberényi bemutató 
is, melyre valószínűleg jövő év tavaszán 
találnak időpontot.
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Jászberényi rotty
december 10. szombat 20 óra
Rockjam, Anonym Rock Band, Blues Company koncertek. Hadd szóljon!
Pótkerék Csárda

yoko retro Disco - évzáró Party
december 10. szombat 21 óra
Yoko Retro Évzáró Party sztárvendége a közönségkedvenc Desperado Feat. 
Réka formáció lesz. Az est házigazdája ezúttal is Dj Guba, aki elhozza ked-
venc zenéiteket és garantáltan szuper hangulatot varázsol.
Ifjúsági Ház

aDvent 3.
december 11. vasárnap
10.00-18.00 óra: Ajánljuk Magunkat – Kreatív alkotók workshopjai
roomLi – a kreatív pont
15.30 Családi matiné: Kaláka koncert – Lehel Film-Színház
17.00 Gyertyagyújtás 
műsor: Molnár László hangszeres népzenész, Kovácsné Lajos Krisztina ének
Adventi színpad – a roomLi előtt
18.00 Ünnepi pódium: In dulci jubilo… – Palotásy János Zeneiskola AMI 
karácsony váró hangversenye – Déryné Rendezvényház
18.30 Jászberényi betlehemes – Jászsági Hagyományőrző Egylet műsora
19.30 Birinyi Mesekör – Élőszavas mese mindenkinek
Adventi színpad – a roomLi előtt 

karácsonyi Falu
december 16. péntek
16.00 Közösségek karácsonyfái a Karácsony sétány megnyitója
16.45 Turai betlehemes Csűrdöngölő Hagyományőrző Egyesület előadása
19.00 Jáger János és Barátai zenekara

cum amore, cum arDore! – szívvel és 
szenveDélyel!
december 16. péntek 17.30
A Lehel Vezér Gimnázium Férfikarának 15. születésnapi koncertje. A mű-
sorban fellépnek az iskola diákjai. Zongorán kísér: Sas Dániel zongoramű-
vész. Vezényel: Deméné Ilonka Gabriella – Déryné Rendezvényház

karácsonyi Falu
december 17. szombat
10.00 A Hónap meséje - Ahol a csillag megállott - karácsonyi készülődés 
dalokkal, történetekkel, közös énekléssel – Városi Könyvtár
17.00 Karácsonyi csillag mesejáték
18.30 Daniel Speer Brass Swing Karácsony
20.00 Cimbaliband Szabadon koncert

aDvent 4.
december 18. vasárnap
10.00-17.00 Nagy karácsonyi készülődés – Déryné Rendezvényház
10.30 Hósipka staféta - közösségi futás, vidám váltó versengés
Zagyvaparti sétány (a mozi lépcsőjénél)
12.00 A Szeretet Ebédje - Szántai Attila családja és barátai felajánlásával
Karácsonyi falu
12.00 Jó ebédhez szól a nóta - A Jászsági Cigányzenekar ünnepi műsora 
Bárkányi Adrienn és Sztruhala József közreműködésével
17.00 Gyertyagyújtás
műsor: Székely Mihály Kórus
18.00 M.É.Z együttes koncertje
19.00 RebekArt produkció - Henczi Emma, Dézsenyi Zsófi és Kohautek 
Csaba adventi műsora R. Kárpáti Péter közreműködésével
20.30 Belmondo együttes koncertje
Adventi színpad – a roomLi előtt 

karácsonyi Falu
december 19. hétfő
17.00 Székely Mihály Általános Iskola műsora
17.30 Kossuth Népdalkörműsora
18.30 Etna koncert

karácsonyi Falu
december 20. kedd
15.00-17.00 Alkotói találkozó és dedikálás Demény Andrea grafikussal, a 
La Fontaine: A nagyravágyó béka című mesekönyv illusztrátorával 
roomLi – a kreatív pont
17.00 Kökény testvérek műsora
17.30 Terenyi Krisztián Akusztik
19.00 Edda Forever koncert

karácsonyi Falu
december 21. szerda
17.00 Dance Fitness műsora
17.30 ZUMBA László Tündével
18.00 Betlehemi hangok Kovács Nóri ünnepi koncertje

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

Kulturális mozaik
December hónap műtárgya: festőházaspár alkotásai 
Egy időszakra az online térbe köl-
tözött a Szikra Galéria Hónap mű-
tárgya képzőművészeti sorozata és 
ott mutatnak be a gyűjtemény anya-
gából alkotásokat. Decemberben 
éppen két festményt, a Thorma há-
zaspártól.

Szikra István műgyűjtő, galériatulaj-
donos kollekciójában számos festmény 
megtalálható Thorma János alkotásai 
közül és fellelhetők, előbb tanítványa, 
később felesége Kiss Margit művei is. 
Az év utolsó hónapjában azért is esett 
a választás a két Nagybányai Szabad 
Festőiskolában alkotó művészre, mert 
haláluk időpontja éppen ide datálódik. 
Így alkalom adódott ily módon meg-
emlékezni Thorma 85. és felesége 45. 
évfordulójáról. 

Mindig nagyszerű érzés egy jelen-
tős festő életművében barangolni, ké-
pein keresztül megismerni az embert, 
annak kiválóságaival, gyarlóságaival 
együtt. Nyomon követni fejlődését, 
érdeklődésének változását,  erre több 
alkalommal is volt lehetőség a Szikra 
Galéria nagyszabású Thorma tárlatain 
és az állandó kiállításon látható gazdag 
anyagot szemlélve.

Mint oly sokan mások, az ifjú 
Thorma is úgy indul a festőpályának, 
hogy jobbítani akar a világon. A pesti, 
müncheni és párizsi iskolák után mo-
numentális sorozatot tervez, moralizáló 
életképekben mutatna rá többek között a 
modern társadalom nihilizmusára, erköl-
csi züllöttségére. Szenvedélyes férfiú volt, 
tele hévvel, akinek mély tartalmú, nagy 
kompozíciók feszítik festői képzeletét. 

Thorma János köztudottan ott jeleske-
dik a „magyar Barbizon” megalapításá-
nál, majd pedig Hollósy Simon kiválása 
után egyértelműen az iskola irányítója 
(ahogyan fogalmaz: írnoka, pénztárno-
ka, titkára, tanára és igazgatója) lesz. Be 
is költözik az akadémiára, de a fülledt 
műteremből festeni kivonul a jó levegő-
re, és ez meg is látszik színein. Tengernyi 
szépség veszi körül, a csodálatos nagybá-
nyai táj, a hegyek, rétek, patakok mellett 
ott vannak az ifjú festőtanoncok, akik a 
női szépség behatóbb tanulmányozására 
inspirálják az éltes korú, de jó kiállású 
mestert. 

Megérkezik a szerelem is, Kiss Mar-
git öt év tanítványkodás után a közel 

hatvanéves mester felesége lesz, akinek 
ezután szinte minden képén ott van 
filigrán alakja, legtöbbször egyenrangú 
szerepben a csodálatos nagybányai táj-
jal. Az idősödő mester múzsája is lett 
a szeretett nő és még közvetlenebb lett 
szakmai együttműködésük. 

Thormáné Kiss Margit eleinte a 
pasztellel boldogult könnyebben, ké-
sőbb az olajfestésbe is beletanult, kiala-
kult önálló munkássága, kritikai kész-
sége. Alakos tájképeket, csendéleteket, 
arcképeket festett. A II. világháború 
után hatalmas, az akkori művészetpo-
litika diktálta szocreál képeket festett, 
a nagyméretű kompozíciókat biztos 
kézzel vitte vászonra. Az ötvenes évek 
közepétől egyre kevesebbet dolgozott, 
később visszavonult, kevés emberrel 
tartott kapcsolatot, de mindvégig egy 
nagybányai műteremlakásban élt és 
elzártságában is alkotott. Művészeté-
ben nagybánya fénye újra fellobban, 
de stílusa már túlmutatott az egykori 
impresszionista időszakon. Nagybá-
nyán érte a halál, férje mellé temették 
az ottani református temetőbe.

A két alkotóról egy-egy tájképé-
vel emlékezik meg a Szikra Galéria: 
Thorma János Nagybánya télen, 
háttérben az István toronnyal, il-
letve Thormáné Kiss Margit Nagy-
bányai erdő című festményeikkel, a 
művészetbarátok szemének és lelké-
nek gyönyörködtetéséről sem elfe-
ledkezve.
(felhasználásra került forrásként Pálffy 
János egy írása) demeter

Sikeres nyílt nap a Jászberényi Campuson
Az Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetem Jászberényi Campusa 
decem ber 5-én nyílt napjára várta 
az érdeklődőket. A Campus Mikulás 
reggel 7 órától osztotta a szaloncuk-
rot a diákoknak a városban és bíztat-
ta őket, hogy vegyenek részt a nyílt 
napunkon.

A hallgatóink 9 órától forró teával és 
szaloncukorral várták az intézménybe 
látogatókat. A jelentkezőknek lehető-
ségük nyílt a képzésekről az oktatókkal 
és a hallgatókkal beszélgetni. A 100-as 
teremben egy félórás felvételi tájékozta-
tón, szaktájékoztatókon, pályaorientá-
ción vehettek részt, illetve a társasjáték 
pedagógiával is megismerkedhettek. A 
félemeleten pedig robotika bemutatót 
tekinthettek meg a jelenlévők.

Fél tíztől az Apponyi teremben a 
Szent István Sport Általános Iskola és 
Gimnázium diákjai egy zenés, verses 
összeállítással nyitották meg a nyílt 
napot, majd Dr. Varró Bernadett fő-
igazgató asszony köszöntötte az egy-
begyűlteket. Kiemelte a pályaválasztás 
fontosságát, s hogy miért is jó a Jász-

berényi Campus hallgatójának lenni. 
Ezt követte a 2023-as és 2024-es felvé-
teli eljárásról szóló tájékoztató, amelyet 
Majorné Csikós Márta oktatási cso-
portvezető tartott. Az Erasmus + hall-
gatói mobilitás programról pedig Dr. 
Szaszkó Rita tanszékvezető asszony 
prezentált.

Az előadások után a Campusról 
készült kisfilmeket tekinthették meg 
az érdeklődők, majd a Hallgatói Ön-

kormányzat elnöke, Hundt Soma a 
nyereményjátékban résztvevőknek aján-
dékcsomagokat sorsolt ki. Ezt követően 
különböző programok közül - kézműves 
foglalkozás, angol műveltségi terület be-
mutatása, kommunikációs készségfejlesz-
tés – választhattak a nyílt nap résztvevői. 
A program zárásként pedig kollégiumi 
körséta keretében bepillantást nyerhet-
tek a jelenlévők a felsőoktatási hallgatói 
életbe.  forrás: a campus honlapja
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Termelői méz
• propolisz 
• méhpempő

 06-30/483-07-90

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

Találkozzunk a Karácsonyi faluban Találkozzunk a Karácsonyi faluban 
december 16 és 21 között  december 16 és 21 között  

délutánonként!délutánonként!

3 KG FELETT INGYENES KISZÁLLÍTÁS 3 KG FELETT INGYENES KISZÁLLÍTÁS 
JÁSZBERÉNY TERÜLETÉN!JÁSZBERÉNY TERÜLETÉN!

Tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

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

AUTOMATA  
ÖNTÖZŐRENDSZEREK

CSOPORT

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

Vas, lemez, akkumulátor átvétele.

Cement Diszkont

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

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

Fenyő Fűrészáru 
Lambéria hajópadló

Több fajta szén, fabrikett,  
tűzifa kapható.

Építőanyagok, betoncserepek, 
térháló, vasanyag.

Automata színkeverés kül- és Automata színkeverés kül- és 
beltérre egyaránt!beltérre egyaránt!
Egyedi színek, 
nagy színválaszték.
Rövid idő alatt létre-
hozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

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 N Y

5100 Jászberény 
Szelei út 9407 HRSZ 

06 57 410-031 
06 30 488-6575 
06 30 337-2924 

E-mail: tuttibau@invitel.hu

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. december 16. 7:30–13:30

Európai Szociális
Alap

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- EFOP 1.8.20 – 17 – 2017 - 00010

MEGHÍVÓ
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
Egészségfejlesztési Irodája meghívja a kórház 
nyugdíjas dolgozóit a 2022.12.14-én, 15:30 órától 
tartandó

EGÉSZSÉGES EZÜSTÉVEKÉRT
program rendezvényére.

Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Ebédlő
Időpont:	 2022. december 09 15:00 (első alkalom)

Bővebb tájékoztatást az efi_jaszbereny@jaszberenykorhaz.hu 
e-mail címen vagy a 06-30-894-8213-as telefonszámon biztosítunk.

Egyháztörténeti vetélkedő középiskolásoknak
Idén újra megrendezték a jászberényi 
Szent József Katolikus Középiskolá-
ban a lassan hagyományossá váló 
egyháztörténeti versenyt. Ennek idei 
témáját a Barátok temploma megala-
pításának 550. évfordulója szolgál-
tatta. A megmérettetésben ezúttal a 
jászberényi és jászapáti katolikus kö-
zépiskolák háromfős csapatai vettek 
részt. Az öt intézmény összesen ki-
lenc alakulattal képviseltette magát.

A feladatokat Nagy Zoltán, a verseny-
nek helyet adó középiskola tanára állí-
totta össze, míg a zsűri feladatát Taczman 
András diakónus, Szabó Jánosné nyugal-
mazott könyvtárigazgató és Szabó László, 
a korábban Liska József Katolikus Kö-
zépiskola néven működő rendező intéz-
mény egykori igazgatója alkotta.

A feladatok a templom múltja és 
jelene mellett a ferences szerzetesrend 
történetéhez kapcsolódtak. A csapatok-
nak többek között képeket és szövegeket 
kellett összepárosítani, a templomhoz 
kapcsolódó állításokról kellett megmon-
dani, hogy igazak vagy hamisak, illetve 
egy keresztrejtvény megfejtésére is sor 
került. A negyedik feladatban két filmbe-
játszás részleteinek utólagos felidézésével 
próbára lett téve a memóriájuk is. Az ötö-
dik körben a kommunikációs készségek 

kerültek a középpontba, ahol a csapatok 
egy-egy tagjának szónoki beszédet kellett 
rögtönöznie a Barátok templomának 
történő adomány megköszönése alkal-
mából. A hatodik és a hetedik feladat 
már a televíziós műveltségi vetélkedők 
világát idézte, amelyekben fontos szere-
pet vállalt a kockázatvállalás. Előbb előre 
megadott témakörökben kellett bizonyí-
tani mindenkinek a felkészültségét, majd 

a végső játékban a három legjobb csapat 
tagjai mérték össze az erejüket egy általá-
nos műveltséget igénylő kérdéssorban. A 
győzelmet a jászapáti Gróf Széchenyi Ist-
ván Katolikus Gimnázium kilencedik év-

folyamos diákjaiból álló csapat szerezte. 
Ugyanez az iskola adta a harmadik helyre 
befutó tanulókat is. A második helyezés 
a jászberényi Nagyboldogasszony Katoli-
kus Gimnázium diákjaié lett. Mellettük a 
Szent József Katolikus Elektronikai Tech-
nikum csapata ért el egy értékes negyedik 
helyet. Szerepeltek még a versenyben a 
Terplán Zénó Kolping Szakképző Isko-
la és a Szent József Technikum jászapáti 

tagintézményének képviselői is. A leg-
jobb eredményt elérő csapatok értékes 
könyvjutalmakat kaptak, valamint egy jó 
hangulatú és sikeres középiskolai vetélke-
dés élményét.

Egy hely az életjobbításhoz
A RaMaDaSa Bőség és Jóga stúdió nemrég tartotta Élménykavalkád elnevezé-
sű rendezvényét, tele programokkal, hogy vendégeivel közösen ünnepelje meg 
fennállásának negyedik évfordulóját. A stúdió elhivatott, hogy a hétköznapok 
forgatagában élményeket és életjobbító foglalkozásokat nyújthasson vendé-
geinek, az eseményről Szöllősi Eszter Life coach és Kundalini jóga oktatót, a 
létesítmény vezetőjét kérdeztük. 

- Megünnepeltétek az eddigi évfor-
dulókat is?

- Igen, a hely születésnapja min-
dig fontos eseménynek számított, de 
ennyire sokszínű ünnepi rendezvény-
re először került sor. Ezelőtt a jóga-
közösséggel ünnepeltünk, de mára 
akkorára bővült programkínálatunk, 
hogy ezt az örömet is szerettük volna 
megosztani.

- Változatos volt a felhozatal prog-
ramokból, valódi élménykavalkád. 

- Igen, mostanra egy tekintélyes 
csapat állt össze, és minden foglal-
kozással valódi tapasztalást akartunk 
adni a témák iránt érdeklődőknek, 
és lehetőséget személyesen kérdezni. 
Reméljük, hogy a résztvevők kedvet 
kaptak értékes programjainkhoz és 
az önfejlesztéshez. A jóga lehetősé-
gek mellett egészségmegőrző Chi-
kung, Nia tánc, Jáde és metamorf 
masszázsok, arcvonal arctorna, tibeti 
hangtál élménye várta a hozzánk el-
látogatókat. Mindemellett betekintést 
kaptunk a párkapcsolati mintákról a 
horoszkópban, a piramis energia keze-
lésről, volt Kriston intim torna ismer-
tető és Alkoss szabadon elfoglaltságok 
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. 
A programokról kapott visszajelzések 
alapján mindenki talált magának vala-
mi számára értékeset, jókedvre derül-
tek, új ismeretekkel és tapasztalatok-
kal gazdagodtak, feltöltődtek.

- A RaMaDaSa Bőség és Jóga stú-
dió négy éve működik, mi volt az el-
gondolásod, hogy létrehozd?

- Erre az útra engem a Kundalini 
jóga ösztönzött, hiszen általa nem 
csak kikerültem a mókuskerékből, 
hanem útkeresőből óraadóvá váltam, 
és másoknak is segíthetek saját útjuk 
és megoldásaik megtalálásában. A mai 
kor kihívásokban igen gazdag, gyor-
san kell jó döntéseket hoznunk, ehhez 
nyitottságra, rugalmasságra és intuí-
cióra van szükség, valamint a berög-
zült szokásainkat ildomos lecserélni.  
A stúdió ebben nyújt támaszt mód-
szerekkel és támogató környezettel. 
Kezdetben jóga és masszázs szolgál-
tatásokkal indultunk, miközben bő-
vülésről és színvonalas fejlesztő prog-
ramról álmodoztam, hogy mindenki 
találhasson itt magához illő feltöltő-
dést és megoldást élethelyzeteire. Ez 
így is lett az idő folyásával, és olyan 
szakemberek kapcsolódtak a vízióm-
hoz, akik szívüket lelküket beleteszik 
tevékenységükbe. A RaMaDaSa kül-
detése az, hogy a régi és hátráltató né-
zőpontjainkat letegyük, megújuljunk 
és merjünk lépni a kreativitás, a har-
mónia és az öröm felé.

- Mit kínál a stúdió az érdeklő-
dőknek?

- Elsősorban jógáinkat. A 
Kundalini jóga hatékonyan segít a 
hétköznapi kihívásokkal fizikailag és 
mentálisan is megbirkózni. Fontos a 
kismama jóga, és van családi élmény-
jóga is. Ez utóbbi egyre népszerűbb, 
hiszen a szülő és gyermeke együtt tud 
fejlődni. A kisgyermekek ettől együtt-
működőbbek és közös családi élmény-
nyel gazdagodnak. Az idegrendszer 
kiegyensúlyozására a légzéstechnikák 
és a mantrák is nagyszerűek, mert 
stresszoldó hatásúak, emellett egyéni 
coachinggal nyújtok támogatást ven-
dégeimnek és üzletépítőknek.

- Másféle egészségmegőrző irányza-
tok is megjelennek itt.

- Igen, a testben való jelenlét gyó-
gyító hatását a Nia nevű táncos moz-
gással is elérhetjük, ami szintén segít 
kikapcsolni gondolataink özönét. 
A mozgás figyelése közben az elme 
megpihen, ez az öröm állapotába ve-
zet. Nagyon fontos nőknek a Kriston 
intim torna, ahol elsajátíthatók az 
alhasi szervek egészséges funkcióját 
javító egyedülálló gyakorlatok. To-
vábbá a légzés, a mozgás és a képzelet 
erejének összehangolása az egészség-
megőrző Chi-kung órákon is megva-
lósul.

- Találkoztam a közösségi oldala-
tok eseményei között alkotó lehetőség-
gel is.

- Egyik az élményfestés, ami igen 
népszerű és remek időtöltés. Azok-
nak is ajánljuk, akik úgy gondolják, 
hogy nem tudnak szépen festeni, 
mert végül egy saját, otthont ékesí-
tő festménnyel térnek haza. Másik a 
művészetterápia, mely egy önismere-
ti, változatos alkotói kikapcsolódás 
felnőtteknek.

- Mit jelent a jóga stúdió elnevezé-
sében a bőség? 

- Talán elsőre sokan a pénzre gon-
dolnak, a név elsősorban a stúdió sok-
színűségét jelképezi. Viszont a bőség 
egy tág fogalom, mint értékelni az 
életünket, önmagunkat, kapcsolatain-
kat, a munkánkat, felfedezzük lehető-
ségeinket, és ezek elvezetnek a bőség 
tudatába. Ilyen szemlélettel még több 
öröm és jólét tud beáramolni életünk-
be, és ennek az elsajátításában segí-
tünk vendégeinknek. Ha teszünk ön-
magunkért, a napi stresszt tudatosan 
vezetjük le ilyen vagy hasonló tevé-
kenységekkel, akkor a saját jól-létünk 
elkezd tovább terjedni a közvetlen 
környezetünkre, és ezzel jobbíthatjuk 
életünket, és így világunkat. 

 demeter

Ajándékozzon szeretteinek karácsonyra 
TERMÁLFÜRDŐ BELÉPŐT, BÉRLETET 

VAGY SZOLGÁLTATÁST!

• gyógy-, talp- és 
nyirokmasszás

• tangentor
• iszapkezelés
• gyógytorna

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

• mofetta (szén-dioxidos szárazfürdő)

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

elfogadóhely

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

Szolgáltatásaink:

Hirdetések feladása:
Megjelenés előtti hétfőn 16 óráig 

berenyiujsag@gmail.com
06-30/651-1098
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Hálás szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik

kisnémet lászló
(1938-2022)

temetésén megjelentek,  
virágaikkal, koszorúikkal,  
részvétnyilvánításaikkal  
mély fájdalmunkban  
osztoztak.

Gyászoló család

Emlékezés 

Pernyész János
halálának 17. évfordulójára

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

Szerető családod

Köszönetnyilvánítás
A gyászoló család nevében köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik 

kohári  
Ferencné
temetésén megjelentek.

Hálásan köszönjük az évtizedeken át 
végzett odaadó munkáját szeretett  
háziorvosunknak, Dr. Oldal Edit 

főorvos asszonynak és asszisztensének, 
Fehérné Szabó Csillának. 

Köszönjük Tóth Ildikónak a szép 
búcsúztatást. Köszönjük a IUSTA 
Temetkezési Vállalatnak a temetés 

megszervezésében nyújtott segítségét 
és a temetésen közreműködő  

munkatársainak nagy tisztelettel  
végzett munkáját.

Köszönetünket fejezzük ki 
a rokonoknak, szomszédoknak, 

ismerősöknek, barátoknak, 
osztálytársaknak, akik

molnár béla Ferencné
szül: Vida Zsuzsanna 

(1954-2022)
temetésén megjelentek, virágaikkal, 

koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Európai Szociális
Alap

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- EFOP 1.8.20 – 17 – 2017 - 00010

FELHÍVÁS
TORNA KRÓNIKUS 
BETEGEKNEK
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház és az Egészségfejlesztési Iroda 
támogató céllal mozgásprogramot indít a krónikus betegek megsegí-
tésére. Kiemelt célcsoport: anyagcsere betegek, szív -, érrendszeri 
betegek, daganatos betegek kezelés után, sclerosis multiplex.

Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Fizikoterápiás tornaterem 
Időpont:	 2022. december 09 15:00 (első alkalom)
 Minden pénteken 15:00 órától

Elérhetőség:	Sisa Balázsné Ilona (sportoktató)
 06-30-343-1621

Fájó szívvel emlékezünk

Gyürki Vilmos
1956 - 2009

halálának 13. évfordulójára

„Tied a csend, a nyugalom,
mienk a könny, a fájdalom.
Akartunk mi annyi jót és  
szépet, de a sors életünkben
mindent összetépett.” 

Szerető családod

Szobanövények a lakásban télen
A cserepes növények hazánkban egész év-
ben, vagy a téli időszakban, annak legna-
gyobb részében szobában tarthatók. Szár-
mazhatnak trópusról, szubtrópusról, vagy 
a mediterrán éghajlatról és jól tűrik a lakás 
kedvezőtlen klímáját is. A melegebb égöv 
karácsonyfáját, szobafenyőt Banks fedezte 
fel Norfolk szigetén. Mutatós örökzöld, 
tűlevelű fa, hazájában több tízméteres ma-
gasságúra is megnőhet. Nálunk ismert vál-
tozata alig 2 méteres, cserepes dísznövény. 
Közepes víz- és tápanyagigényű, jól tűri a 
félárnyékot, a fűtött, száraz szobalevegőt, 
de lépcsőházban, vagy folyosón alig 5 C 
fokon is tartható. Évekkel korábban sze-
rencsére még nem volt betegsége vagy kár-
tevője. A melegebb égövön, a keresztény 
világban, ahol a fenyők nem honosak, 
karácsony táján szépen feldíszítenek egész 
utcai fasorokat is.

Hazánkban gyakori fásszárú szoba-
növény a fikusz. Több mint 2 000 faja 
ismert. Nyugat-Afrikából származó 
változata cserepes dísznövény. Virága 
egylaki és tejnedves növény. Fagypont 
körüli hőmérsékleten még megmarad-
hat. Nyáron a szabadba kiültethető, 
augusztusban viszont cserépbe kell ül-
tetni, majd bevinni a lakásba. Magról 
szaporítható, de a félfás dugványozása 
gyakoribb.

A datolyapálma is magról könnyen 
szaporítható, nagyon édes gyümölcsét 
sok üzlet árusítja, a népélelmezésben 

van szerepe. Fája termést nem hoz, mert 
kétlaki. Észak-Afrikában, száraz trópu-
son és a Szaharában honos, ott eléri a 
15-20 méter magasságot is. Sok faját 
termesztik, de legjobb a Tuniszból szár-
mazó királydatolya cserepes változata.

A szobafikusz a lakások gyakori 
fásszárú szobanövénye. Több mint 2 
000 faja ismert, hazája lehet Ausztrá-
lia, Kelet-India. A Nyugat-Afrikában 
edzett változata cserepes levéldísznö-
vény. Magról ritkábban szaporítják, 
mert ennél megfelelőbb és gyorsabb 
módszer a félfás dugványozása. Téli 
pihenőt nem tart, tápanyagigényes, a 
17-22 C fokos hőmérsékletet kedveli. 
Nyáron szabadba kiültethető, azonban 
augusztusban már érdemes cserépbe 
ültetni és szobába bevinni. Túlöntözve 
levele megsárgul, majd később lehull. 
Sajnos gyakori kártevői a pajzstetvek, a 
tripszek és a takácsatkák. 

Virágával díszit a Japánból szár-
mazó cserje, a hortenzia. Cserepes, fás 
szárú növény, Európában több új vál-
tozatát nemesítették. Lombtakarással 
nálunk télen a szabadban is áttelelhet. 
Különböző színű virágzatának átmérő-
je meghaladja a 15 centimétert. Ter-
mesztéséhez savanyú föld kell. A szép, 
kék színű virága előállítható timsós víz-
zel való öntözésével.
 Szegedi Szilveszter 
 kertészmérnök

VII. Regionális Kórustalálkozó Jászberényben
„A lelkünkhöz a fülünk van legkö-
zelebb.” Johann Gottfried Herder a 
dalolás esszenciáját fogalmazta meg e 
néhány szóban. Ehhez igazodva, nov-
ember utolsó szombatján csupa mo-
solygós, jókedvű dalosokkal lehetett 
találkozni a Déryné Rendezvényház-
ban. Nem véletlen, hiszen két év ki-
hagyás után először most lehetett – és 
mertünk - kórustalálkozót rendezni. 
Rendhagyó volt ez az esemény, mert a 
már korábbi, hat alkalommal megren-
dezett regionális kórustalálkozó részt-
vevőinek nagy száma - általában 14-15 
kórus - helyett most csak három kórust 
hívtunk meg. Rendhagyó volt azért is, 
mert ez alkalommal került személyesen 
átadásra a Fasang Árpád-díj. Emiatt 
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt 
a névadó zeneszerző Magyar Örökség 
díjas családja, Fasang Zoltán és felesé-
ge fuvolaművészek, valamint Fuchsné 
Fasang Márta.

Budai Lóránt polgármester úr 
köszöntője, majd Madarász Lajos, a 
Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület 
elnökének bevezető mondatai után a 
vendéglátó-rendező kórus mutatta be 
műsorát. Most elsősorban lírai, fül-
nek-léleknek egyaránt kedves dalokat 
választottak, de nem hiányoztak a re-
pertoárból Enya és Karl Jenkins ih-
lette népszerű darabok sem. A kórust 

Thormanné Husznay Mária karnagy 
és Jámbor Imre ének-zene szakos ta-
nár, az énekkar tenoristája vezényelte, 
Kiss Enikő – aki szintén a kórus tagja 
– pedig fuvolakíséretével színesítette a 
Simply Alleluia darabot. Az énekegyüt-
test Sas Dániel zongoraművész kísérte.

A rendezvény műsorfolyamát egy 
számunkra rendkívül örömteli ese-
mény szakította meg. Karnagyunk-
nak, Thormanné Husznay Máriának 
ítélte oda az erre hivatott kuratórium 
a Fasang Árpád-díjat, mellyel néhai 
Fasang Árpád szellemiségének tovább-
vitelét, a pedagóguskórus-mozgalom 
értékeinek megőrzésében, továbbfej-
lesztésében, a hagyományok ápolásá-
ban kifejtett több évtizedes munkás-
ságát ismerték el. A díjat személyesen 
most vehette át Fasang Zoltántól és 
Fuchsné Fasang Mártától. Kórusunk 
a névadó nevével fémjelzett népdalfel-

dolgozásokkal tisztelgett Fasang Árpád 
emléke előtt, majd egy meglepetés-dal-
lal köszöntöttük karnagyunkat!

A Lehel Vezér Gimnázium Férfi-
kara mindig üde színfoltja ezeknek a 
rendezvényeknek. Felszabadult, vidám 
dalolásuk jókedvre derítette a szépszá-

mú helyi közönséget is. Deméné Ilonka 
Gabriella szuggesztív karvezetését fe-
gyelmezetten követték a lelkes dalosok. 
Jó volt hallani az öblös férfihangokat!

A Hajdúböszörményből érkezett 
Daróci Bárdos Tamás Vegyeskart régi 
kórusbarátság fűzi a Cantate Nobis 
Énekegyütteshez, többször szerepeltek 
a korábbi találkozókon, de mi is vol-
tunk már vendégek náluk. Most is igé-
nyes, harmóniákban gazdag darabokat 
választottak, Gáll Péter karnagy tanít-
ványai igazán szép élményben részesí-
tették a hálás közönséget.

A rendezvényt a Gyöngyösről ér-
kezett Cantare Városi Vegyeskar zárta. 
A Kalocsainé Csillik Mária karnagy 
vezette kórus műsorválasztása, magas 
színvonalú előadása, kristálytiszta in-
tonációja méltó koronája volt a kelle-
mes délutánnak. Thormanné Husznay 
Mária zárásként egy szép népdal közös 
eléneklésére kérte a résztvevőket és a 
közönséget.

Kötetlen beszélgetéssel, vacsorával 
egybekötött baráti est zárta a napot. 
Köszönet a meghívást elfogadó kóru-
soknak lelkiismeretes felkészülésükért, 
a rendezvény létrejöttét anyagilag és 
más módon segítőknek a közreműkö-
désükért!

 Szivos Ilona kórustitkár

Olvasóink nevében is gratulálunk a 
Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület-
nek, hogy ismét regionális kórustalál-
kozót szervezett városunkban. Külön 
gratuláció jár a kórus karnagyának 
Thormanné Husznay Máriának, aki 
ezúttal vehette át a Fasang Árpád-díjat.

JÓ SZÓ EST: Hogyan érezzük 
jól magunkat a bőrünkben?
Ez a kérdés hívta november 23-án a 
JÓ SZÓ ESTÉK következő alkalmá-
ra az érdeklődőket a Nagyboldogasz-
szony Iskola ebédlőjébe. Molnárné 
Editke, az estek háziasszonya bemu-
tatta az előadót, Lóczi Tamás atyát, 
aki az egri papnevelő intézet spiri-
tuálisa, teológiai tanár és városunk 
szülötte. 

Bevallom a borongós novemberi 
estén, valami egyszerű választ reméltem 
a címben szereplő kérdésre. Könnyű re-
cept helyett valami mást kaptunk, akik 
együtt voltunk a hangulatosan beren-
dezett ebédlőben, nemcsak a forró tea 
és a mécsesek lángja melegített át ben-
nünket.

A lélekmelengető történetek mö-
gött kőkemény feladatok voltak, és 
ha ezeket nem vagyunk restek elvé-
gezni, az az igazi szabadságot hozza 
az életünkbe. Külső és belső megha-
tározottságaink befolyásolnak minket, 
de a szabadság nem valakitől vagy 
valamitől való függetlenséget jelent, 
hanem valamire való készséget. Sokan 
gondolhattuk Tamás atya szavait hall-
gatva, hogy én is éppen az örökös elé-
gedetlenséggel, irigységgel vagy éppen 
a nyűglődéssel vagyok gátja annak, 
hogy jól érezzem magam a bőrömben.  

Bár ezekre nem létezik instant megol-
dás, ha összegyűjtjük, mi mindenünk is 
van, vagy teszünk azokért a dolgokért, 
amik megváltoztathatóak az életünk-
ben, az nagyon sokat lendíthet rajtunk. 

Kapaszkodókat is kaptunk az elő-
adáson, hogy mi lehet segítségünkre a 
feladatokban: a szentek nem tökéletes-
ségük miatt példák nekünk, hanem a 
fejlődőképességük miatt, az imádság-
ban pedig ne automata kérésteljesítést 
várjunk, hanem legyünk nyitottak a 
változásra. ,,Ne üljön le az életünk” - 
hangzott el többször az est során, ehe-
lyett keressük azt, ami még hiányzik 
belőlünk, ahogyan Jézus tanácsolta a 
gazdag ifjúnak. Zárszóként azt kaptuk, 
hogy a Mennyország ott van, ahol job-
ban érzik magukat mellettünk az em-
berek (sőt jobbnak és szabadabbnak), 
ez számomra a címhez való visszatérés, 
mert így nem csak egyedül mi érezzük 
jól magunkat a bőrünkben, hanem a 
körülöttünk lévő embertársaink is.

Ha mindezekre törekszünk, ak-
kor az életünkben is valóra válhat a 
JÓ SZÓ ESTÉK mottója: ahol Föld 
és Ég összeér. A jövő évben is ez-
zel a céllal várják a szervezők kedves 
mindannyiukat!

 Vidovich-Báró Anna

Hirdetések feladása  
a város lapjába:

• személyesen: csütörtökönként 
szerkesztőségünkben (Ifjúsági Ház, 
Jászberény, Bercsényi út 1/A.)

• 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.

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 az újságba e-mailben és telefonon a megjelenés hetében 
hétfőn 16 óráig, személyesen szerkesztőségünkben csütörtökönként 8 és 16 óra között. 

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

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés:Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480
Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

Egészségügyi ügyeletek

december 8. csütörtök 
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
december 9. péntek 
Thököly Gyógyszertár
december 10. szombat 
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
december 11. vasárnap 
Mérleg Gyógyszertár
december 12. hétfő 
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
december 13. kedd 
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-568
december 14. szerda 
Mérleg Gyógyszertár

december 15. csütörtök 
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930

december 16. péntek 
Thököly Gyógyszertár

december 17. szombat 
PatikaPlus (Tesco)

december 18. vasárnap
Thököly Gyógyszertár

december 19. hétfő 
Thököly Gyógyszertár

december 20. kedd 
Szentháromság Patika

december 21. szerda 
Kossuth Gyógyszertár

december 22. csütörtök 
Mérleg Gyógyszertár

december 23. péntek 
PatikaPlus (Tesco)

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

Tisztelt Olvasóink! 
A Jászkürt Újság következő lapszáma 

december 22-én jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

12. 09.  PÉNTEK 9 °C  |  -1°C

12. 11.  VASÁRNAP 6 °C  |  4°C

12. 13.  KEDD 1 °C  |  -6°C

12. 10. SZOMBAT 8 °C  |  4°C

12. 12.  HÉTFŐ 2 °C  |  -3°C

12. 14.  SZERDA 2 °C  |  -5°C

12. 08.  
CSÜTÖRTÖK

Forrás: idokep.hu

5 °C | -4°C

Egy sportos család Öregerdőn
Jászberényben az elmúlt 30 évben megszokhattuk, hogy mindig volt olyan sportcsalád, amelynek tagjai komoly sikere-
ket értek el. Ilyen volt a Huszár család négy gyermeke, Erika, Ági, Éva és Attila, valamint a Darázs család két gyermeke, 
Rózsa és Péter, akik több sportágban is nagyszerű eredményeket értek el. Görkorcsolyázásban és rövidpályás gyorskor-
csolyázásban világversenyeken is remekeltek, s közülük többen olimpián is indulhattak. Nos, most ezt a sort folytatja 
az Öregeredőn élő Laky család, akikről eddig kevesebbet hallottunk, pedig itt élnek közöttünk.

A figyelmet Lakyék felé néhány hete 
irányította egy nagyszerű eredmény. 
Laky Levente az U20-as grappling vi-
lágbajnokságon, Spanyolországban a 
84 kilogrammosok között a legjobbnak 
bizonyult, s világbajnok lett. Ám nem 
csak rá érdemes mostantól nagyobb fi-
gyelmet fordítani, hiszen két leánytest-
vére, Lilla és Ajna is figyelemre méltó 
eredményeket ért már el. Lilla 18 éves 
lesz és a budapesti Vasas ifjúsági kézi-
labdacsapatában és az NB I/B-s felnőtt 
együttesben is szerepel. A legfiatalabb, 
Ajna, aki 15 éves lesz, birkózik és a köz-
elmúltban a magyar bajnokságon ezüst-
érmet szerzett.

A szerkesztőségben Levente és édes-
anyja, Laky-Solti Erzsébet volt a ven-
dégem, ahol először arról édeklődtem, 
kitől örökölték a sport szeretetét a gyer-
mekek. 

– A férjemtől van a gyerekek sport-
szeretete, mert ő sportolt, én már csak 

felnőtt fejjel kezdtem el sportolni. A 
férjem vízilabdázott, illetve családjában 
is vannak sportolók. Például Gór-Nagy 
Miklós világbajnok vízilabdázó, mond-
ta az édesanya, majd Levente vette át a 
szót. 

– Nyolc évesen kezdtem birkózni 
Jászberényben, majd Budapestre kerül-
tem. Ott birkóztam 4 évig, majd vissza-
tértem Jászberénybe és grapplingozom.

– A grapplingot már sokan isme-
rik, de sokan még nem. Miben más ez, 
mint a birkózás? 

– Az állás része ugyanaz, de a 
grapplingban a küzdelem a földre kon-
centrálódik. A birkózásban az a lényeg, 
hogy kétvállra fektessük az ellenfelet, a 
grapplingban pedig feladásra kell kény-
szeríteni. Ezt kopogással jelezheti az 
ellenfél., Illetve itt is van olyan pont-
különbség (15 pont), amikor véget ér a 
küzdelem. 

– Kinél kezdtél birkózni és kik vol-
tak az edzőid? 

– Jászberényben Száraz Tibornál 
kezdtem birkózni. Amikor felkerültem 
Budapestre, akkor az ESMTK-ban 
Kliment László volt az edzőm. Mivel 
ő kötöttfogást oktatta így, inkább a vá-
logatotthoz jártam be edzésre, ahol a 
szabadfogást tudtam gyakorolni. Ott 
Konstantin Gulevski és Tóth Gábor, 
valamint Bánkuti Zsolt és Nagy József-
Jakson foglalkozott velem. Miután visz-
szatértem Jászberénybe Skáfár Bence 
és Varga Róbert dolgozott, dolgozik 
velem, s nekik köszönhetem a legutób-
bi eredményeimet. Most a Koko Fight 
Klub versenyzőjeként Jászberényben és 
Hatvanban készülök a versenyekre. 

– Mit jelent számodra a sport?
– Én ebben látom a jövőmet. A ta-

nulásban sosem jeleskedtem, viszont 

a sportban nagyon jól érzem magam. 
Most vagyok végzős egy budapesti gim-
náziumban, s érettságit követően valami 
szakot is tanulni szeretnék, hogy minél 
több lábon meg tudjak állni.  

– Mi történt a világbajnokságon 
Spanyolországban? 

– Ez volt az első olyan nagy nem-
zetközi versenyem, ahol minden sikerült 
és a legjobb lettem. Korábban egy Eb-n 
már indultam, de ott csak egy meccsem 
volt, viszont sok tapasztalatot szerez-
tem. Úgy mentem ki Spanyolországba, 
hogy nyerni fogok. Szerintem csak így 
lehet egy versenyhez hozzáállni, mert, 
ha kételyek vannak bennünk, akkor 
azok fognak dominálni. Nagyon sok 
munkát fektettem a felkészülésbe, s az 
edzések mellett otthon is eljártam futni.  
Minden rendbe volt, s éreztem magam-
ban az erőt.

– A verseny hogy alakult, hány 
mérkőzésed volt? 

– Mivel az első ellenfelem, egy kirgiz 
versenyző nem tudta hozni a súlyát, így 
mérkőzés nélkül jutottam tovább az első 
körből. Ezt követően egy francia ver-
senyzőt kellett legyőznöm a döntőbe ju-
tásért, ahol egy kazah sportoló várt rám. 
Mindkét küzdelem nehezebb volt, mint 
reméltem. Az első mérkőzésen a francia 
fiú ellen túlságosan arra koncentráltam, 
hogy idő előtt befejezzem a küzdelmet. 
Saját butaságomból kétszer két pontot is 
ajándékoztam ellenfelemnek, de azután 
sikerült fordítanom. A döntőben már 
sokkal taktikusabban versenyeztem. Ott 
az elején 4 pontos előnyre tettem szert 
egy levitellel, s ezt sikerült megőriznem. 

– Fiatal vagy, 20 éves, előtted a vi-
lág. Mi a célod? 

– Jövőre már a felnőttek között sze-
retnék hasonlóan jól szerepelni. Hason-
ló szabályrendszere van a Jiu-Jitsunak 
is, ott is szeretnék nagyobb versenyeken 
indulni, s a lehető legjobban szerepelni.  

– Nehéz összeegyeztetni a tanulást 
és a sportot? 

– Mivel budapesti iskolában tanu-
lok, így sokat kell utaznom. Szerencsére 
a soroksári Qualitas Gimnáziumban tá-
mogatják a sportot, s mivel hetente csak 
2-3- alkalommal kell az iskolát látogat-
nom, így marad időm eddzeni is. 

– Mekkora teher a családnak há-
rom sikeres sportolót menedzselni? – 
fordulok az édesanyához.

– Van, hogy megfeszülünk benne, 
de mindent erre tettünk fel. A gyerekek 
sikere mindenek felett. Évek óta nem 
voltunk például nyaralni, de nagyon 
büszkék vagyunk a sikereikre. Nagyon 
jó érzés, amikor a boltban, a benzinkút-
nál ismerősök, ismeretlenek gratulálnak. 
Én a világbajnoki cím után úgy éreztem, 
hogy valósággal lebegek.

– Volt valaki, aki a világbajnoki 
címed után a Facebookon gratulált 
neked. Ő is egy kiemelkedő alakja a 
jászberényi sportnak. 

– Móczó Milán volt az, akivel sokszor 
edzettünk már együtt. Van olyan hétvé-
ge, amikor tanít nekünk állásból ütés-rú-
gás technikát. Jó a kapcsolatunk vele.

– Olvasóink nevében is csak azt tu-
dom kívánni neked, hogy érd el, azt amit 
szeretnél. No, meg azt a lányoknak is, 
hogy jussanak minél magasabbra, legye-
nek ők a következők, akikkel interjú ké-
szül egy-egy nagy sikerük után.

A Laky gyerekek előtt nagy a kihívás, 
de már eddig is bizonyították, hogy nagy 
dolgokra képesek. Biztos vagyok benne, 
hogy hallunk még róluk nem egyszer, 
nem kétszer. Természetesen jár a gratulá-
ció a szülőknek is, akik mindenben segí-
tik gyermekeiket, no meg felkészítőiknek 
is, akik kihozzák belőlük a legjobb telje-
sítményt, a legjobb eredményeket.

Van tehát most is egy családunk 
Jászberényben, akiknek, akikért érdemes 
szurkolni, mert messzire, nagyon messzi-
re is elviszik városunk jó hírét.

 Szántai Tibor

Röplabda
A női röplabda NB I ötödik és hatodik 
fordulójában sem sikerült a pontszer-
zés a Jászberény VT csapatának. Deme 
Gábor lányai előbb Debrecenben, a 
DSZC-Eötvös DSE ellen, majd ha-
zai pályán a VEHIR-VESC gárdájától 
kaptak ki 3-0-ra. Azaz, nemcsak pontja 
nincs még a berényi lányoknak, ha-
nem egyetlen szettet sem sikerült eddig 
megnyerniük.

DSZC-Eötvös DSE – JVT 3-0 (18, 
21, 25)

JVT – VEHIR-VESC 0-3 (-16, 
-24, -12)

Az NB I-es női röplabdabajnokság-
ban a 6. fordulót követően a JVT csa-
pata pont nélkül továbbra is a táblázat 
utolsó, tizenkettedik helyén áll.

7. forduló – december 11.
18.30 óra: Vasas SC – JVT
8. forduló – december 18.
17.00 óra: JVT – DVTK

Kosárlabda
Egy győzelem és egy vereség a mérle-
ge a legutóbbi két hétben a JKSE NB 
I/B piros csoportjában szereplő felnőtt 
csapatának. Előbb hazai környezetben, 
nem akármilyen izgalmak közepette, 
kétszeri hosszabbítás után győzték le 
Olaszék a salgótarjániakat, majd hosz-
szabbításban szenvedtek vereséget a 
TF-BP otthonában. 

JKSE – Salgótarjáni KSE 103-102 
kétszeri hosszabbítás után

A következő játéknapon a TF-BP 
ellen a rendes játékidőben győzelmet 
szalasztottak el Mesterék, s a hosszabbí-
tás végét jobban bíró fővárosiak végül 
legyőzték csapatunkat.

TF-BP – JKSE 80-75 hosszabbítás 
után

A férfi kosárlabda NB I/B piros 
csoportjában a 12. fordulót követően a 
JKSE 6 győzelemmel és 6 vereséggel a 
hetedik helyen áll.

13. forduló – december 10.
17.00 óra: JKSE – BKG Príma 

Akadémia
14. forduló – december 17.
17.00 óra: Nagykörösi Sólymok 

KE – JKSE


