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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

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet  

Kívánunk Olvasóinknak!

Óévbúcsúztató 
sportnap

A Jászberény Városi Önkormány-
zat Sport Munkacsoportja Óévbú-
csúztató Sportnapot rendez 2023. 
december 29-én, csütörtökön a 
Bercsényi Sportcsarnokban.

A sportnap programja:
• 8.30 óra: meghívásos labdarú-

gótorna
• 15.00 óra: Általános iskolás  

csapatok játékos sportversenye
• 16.00 óra: Családi vetélkedő, 

legek versenye (Nevezés a hely-
színen 15.45 óráig)

• 18.00 óra: Tombolasorsolás

A családi vetélkedőre 3 fős csapa-
tok jelentkezését várják. 
Külön díjazzák a sportnap leg-
ügyesebb, leggyorsabb és legerő-
sebb résztvevőjét.

Búcsúztassuk együtt, sporttal  
a 2022-es esztendőt!

Több, mint 1 milliárdot nyert 
pályázatokon Jászberény 
Nyolc hónappal ezelőtt, a jászberényi 
képviselő-testület áprilisi ülésén három, 
összesen 528 millió forintos pályázat 
beadásáról döntött a testület. A Magyar 
Államkincstártól a napokban érkezett az 
információ, miszerint ebből két pályáza-
tot is támogatásra érdemesnek találtak 
az értékelők.

A “Belterületi utak fejlesztése” tár-
gyában kiírt pályázat 250 millió forintos 

támogatásából Jászberény belterületén, 
több helyszínen (Táncsics Mihály utca, 
Mészáros Lázár utca, Réz utca, Nádor 
utca, Madách Imre utca, Tarnay Alajos 

utca, Rácz Aladár utca, Riszner sétány) 
megvalósul az út- és járdaburkolatok fel-
újítása és a kapcsolódó közművek kor-
szerűsítése, továbbá a Nádor utcán – a 
járda felújításán túl – két gyalogátkelő-
hely kialakítása is megtörténik.

Az “egészségügyi és szociális inf-
rastruktúra fejlesztése” témakörében 
elnyert 100 millió forint segítségével 
pedig lehetőség nyílik a Szent Ferenc 

Egyesített Szociális Intézmény, valamint 
a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti 
Központ fejlesztésére.

Az adventi időszak második fele

Advent harmadik vasárnapja, idén 
december 11, kiemelkedik a többi 
közül, a várakozás időszak  második 
felének kezdetét jelzi. A soron kö-
vetkező gyertya színe, egyetlenként 
a koszorún, rózsaszín, Szűz Máriát 
szimbolizálja, aki megszülte Jézust és 
az örömöt jelképezi. 

Az örömvasárnap, jókedvvel teli 
programok  és derűs pillanatok részesei 
lehettek a városi programokra elláto-
gatók. A roomLi-ban kreatív ajándék-
készítő workshopok követték egymást, 
ahol saját kezűleg lehetett készíteni 
egyedi meglepetéseket, ami lehetett 
tűnemez kép, bútorfestő technikával 
készült doboz, vagy éppen kézzel fes-
tett vászontáska. Mindeközben a mozi 

színpadán a Kaláka Együttes Szabad-e 
bejönni ide betlehemmel? címmel ze-
nélt, a széksorokat megtöltő kicsiknek 
és nagyoknak, a Családi matiné műso-
rában.  A betlehemes játékba bujtatott 
koncerten karácsonyi népdalok, régi 
egyházi énekek és a Kaláka által megze-
nésített ünnepre írt versek hangzottak 
el és teremtettek meghít hangulatot.  
A minden este közösen eltölthető idő-
nek helyet adó, szórakoztató programo-
kat, látnivalókat kínáló adventi hely-
színen, sokan gyűltek össze a gyertya 
gyújtás idejére. Az alkalomra írt beszéde 
elmondása után, Bolla János emeritus 
jászkapitány gyújtotta meg az adventi 
koszorún a harmadik gyertyát. 

Pályázati pénzből folytatódhatnak az útfelújítások városunkban

Szántó József apátplébános gyújtotta meg a negyedik gyertyát
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Köszönetet mondok a bizalmukért, hogy hét ciklusra meg-
választottak önkormányzati képviselőnek.

Örülök, hogy 28 évig Önökkel együtt részt vehettem a város 
közéletében, s közösen fejleszthettük körzetünket.

A következő ciklusra tisztelettel javasolom és kérem, hogy 
támogassák szavazataikkal a képen látható Oláh Szabolcs 
képviselő jelöltet, a fiatal jászberényi mérnököt!

Áldott ünnepeket és egy jó egészségben telő boldogabb új esz-
tendőt kívánva elköszön Önöktől képviselőjük: Nagy András

Kedves 2. számú választókerületi Lakosok!

Köszönetet mondok a bizalmukért, hogy hét ciklusra meg-
választottak önkormányzati képviselőnek.

Örülök, hogy 28 évig Önökkel együtt részt vehettem a város 
közéletében, s közösen fejleszthettük körzetünket.

A következő ciklusra tisztelettel javasolom és kérem, hogy 
támogassák szavazataikkal a képen látható Oláh Szabolcs 
képviselő jelöltet, a fiatal jászberényi mérnököt!

Áldott ünnepeket és egy jó egészségben telő boldogabb új esz-
tendőt kívánva elköszön Önöktől képviselőjük: Nagy András

29 milliárd forint fejlesztésre a Jászság településeinek
Pócs János, a Jászság országgyűlési kép-
viselője december 16-án, pénteken dél-
előtt sajtótájékoztatót tartott jászberényi 
irodájában, melynek ugyanazt a címet 
adta, mit egy tavasszal tartott hasonló 
rendezvénynek: A Jászság előre megy, 
nem hátra. A képviselő elmondta, az 
azóta eltelt időszak alatt sok minden vál-
tozott és negatív irányba: a háborús hely-
zet erősödött, a brüsszeli szankciók több 
területen is károkat okoznak  Európának 
és hazánknak is, valamint komoly ener-
gia válságot élünk meg. Ebben a nehéz 
időszakban voltak fejlesztési programok, 
amelyeket április előtt meghirdettek és 
időközben felfüggesztésre kerültek. Tehát 
nem eltörlésre, visszavonásra került egy-
egy projekt, csak időszakos felfüggesztés-
re - hangsúlyozta a honatya.

A jászságban is több program a fel-
függesztett státuszba került, de az elmúlt 
hónapokban végzett hathatós munkának, 
lobbi tevékenységnek köszönhetően sok 

projekt átkerült az azonnali megvalósítás 
kategóriába. Így több területen elindult a 
tervezés, a közbeszerzési eljárás, a kivitele-
ző kiválasztása. Bármely más régióhoz ké-
pest a Jászságban a legtöbb, a felfüggesz-
tésből a megvalósításra átkerült projektek 
aránya, derült ki a képviselő szavaiból. 

A TOP-os fejlesztések és a Közutas 
beruházások forrásaiból összességében 
29 milliárd forintos fejlesztésben ré-
szesülnek a Jászság települései, melyet 
elsősorban a közlekedési infrastruktú-
ra korszerűsítésére, megújítására hasz-
nálnak föl. dg

Jászberény szíve 
megújulásra vár
A Promenádon tartott sajtótájé-
koztatót december 15-én, csütör-
tökön délelőtt dr. Besenyi Orsolya, 
a Fidesz-KDNP által támogatott 
független polgármesterjelölt, a 
pártszövetség képviselőjelöltjeinek 
társaságában. A téma a közlekedés 
korszerűsítése Jászebrényben és a 
belváros átalakítása volt.

Korábbi sajtótájékoztatójára utalva dr. 
Besenyi Orsolya megismételte, hogy a 
Szabadság térre körforgalmat szeretné-
nek kiépíteni, melynek tervei már elké-
szültek. Szavaiból kiderült, hogy más 
közlekedési csomópontokat is biztonsá-
gosabbá tennének. Említette a könyv-
tár melletti csomópontot és a Rét utca 
– Szent Imre herceg út sarkát is. 

– Sok emberrel beszélgettem ezekről, 
akik biztosítottak arról, hogy ez jó irány. 
Jászberénynek új körforgalmakra, korsze-
rű utakra és biztonságos kereszteződésekre 
van szükség. Kimondhatjuk, hogy új köz-
lekedési koncepcióban kell gondolkodni, 
hogy élhetőbb városunk legyen – mondta 
a polgármesterjelölt, aki ezt követően a 
város főterének helyzetéről is szólt. 

– Azzal, hogy elkészült az elke-
rülő út Jászberény belvárosa felléle-
gezhetett, tisztább lehet. Irigykedve 
néztünk más városok főterére, ahol 
korzók, sétáló utcák, üzletek, kávéhá-
zak és valódi rendezvényterek vannak. 
Tíz éve elkészült már a Szent három-
ság tér, a Zagyvaparti sétány és a Le-
hel vezér tér másik végén a Conselve 

park. A kettő közötti tér, Jászberény 
szíve megújulásra vár. Nem leszek 
szégyenlős, ha a kormányzattól pénzt 
kell kérni, s a megvalósításhoz minden 
lehetséges forrást kihasználunk majd – 
jelentette ki dr. Besenyi Orsolya, aki 
a következő gondolatokkal zárta sajtó-
tájékoztatóját: 

- Ha valóban közös akarat és cél 
Jászberényben, ami felette áll minden 
politikai vitának, akkor az a főtér és 
annak átépítésének vágya. Az új főtér 
lesz minden jászberényi közös rendez-
vényeinek méltó helyszíne. Közösen 
kell megépítenünk, közösen fogjuk 
használni és közösen lehetünk büsz-
kék arra, hogy élhető, zengő belváro-
sunk lesz majd.  Szántai Tibor

Ünnepek alatt is közönség
korcsolya a jégpályán
2022.  12. 26. 15:0021:00
 12. 27. 15:0021:00
 12. 28. 15:0021:00
 12. 29. 15:0021:00
 12. 30. 15:0021:00
 12. 31. 10:0013:00
2023.   01. 01. 15:0020:00

JÉGRE FEL!JÉGRE FEL!

Felújítások műszaki átadás-átvétele – felújítás 
elkezdése
Mozgalmas délelőttje volt december 
14-én, szerdán Budai Lóránt pol-
gármesternek, Balogh Béla alpolgár-
mesternek, a polgármesteri hivatal 
szakembereinek, hiszen a kivitele-
zőkkel együtt több helyszínen is fel-
újítások műszaki átadásán-átvételén 
vettek részt. December 19-én pedig 
az autóbuszpályaudvaron szemléztek 
eredményesen egy műszaki átadás-
átvétel során.

A Kőhíd felújítása
Az első állomás a Kőhíd volt, ahol 
a MOLNÁR&MOLNÁR Építő-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. munkatársai végeztek felújítást.  
A Kőhíd kőkorlát 4 végének javítása 
során, ahol szükséges volt ott újra-
burkolták, a hiányos, törött elemeket 
pedig javították. A fedlapot leszedték 
és megtisztították, majd vízorr vágá-
sát követően a hiányzó elemeket pó-
tolták. Az oldalfalak hiányzó elemei 
is pótolva lettek, s a kőorlát teljeskörű 
fugázása is megtörtént. A kivitele-
zés során pótmunkaként a fedlapok 
alatti törött, elfagyott esztich beton 
bontását követően tapadóhíd felhor-
dásával új esztrich betonréteg készült.  
A Fürdő utca felől, a hídkorlát mel-
letti első pillérnek a hiányzó burkoló 
köve pótolva lett, illetve a kalapkő le-
tört darabja lett visszaragasztva.

A kivitelezés a pótmunkával 
együtt bruttó 6 011 842 forintba ke-
rült. A teljesítési határidő december 
23-a volt.

Játszótéri fejlesztések összegzése
Jászberény város közterületi játszó-

tereinek felújítási, illetve karbantartási 
munkálataival kapcsolatban Jászberény 
Városi Önkormányzat és a Jászberényi 
Vagyonkezelő és Városüzemeltető N. 
Zrt. között 2021. szeptember 28-án 
vállalkozási szerződés jött létre. A kivi-
telezési munkák vállalkozói díja brut-
tó 16 101 060 forint volt. A szerződés 
értelmében 14 játszótéren történt fej-
lesztés. A szerdai napon a promenádon 
és a Margit-szigeten lévő játszótereket 
tekintették meg.

A szerződés értelmében 14 jászbe-
rényi játszóteret érintően összesen 425 
folyóméter új kerítés, 2 db új pad, 1 
db új asztal, 1 db ivókút, 9 db új ját-
szótéri eszköz (1 db lengőhinta + 1 db 
homokozó + 2 db mérleghinta + 2 db 
rugós játék + 1 db homokozó + 2 db 
rugós játék) került kihelyezésre és 15 
db nagyméretű fa ápolási munkálataira 
is sor került.

Szentháromság oszlop restaurálása
A bejárás utolsó állomása a Szent-

háromság téren álló Szentháromság osz-
lopnál volt. Az önkormányzat ugyanis 
vállalkozói szerződést kötött a Szenthá-
romság téren (hrsz.: 6379) álló Szent-
háromság oszlop restaurálási munkái-
nak elvégzésére a Deér Épületszobrász 
Kft.-vel (7663 Máriakéménd, Horváth 
utca 22.). A vállalkozó vállalta a resta-
urálási engedélyezési terv elkészítését, a 
Szentháromság oszlop restaurálását és 
a Szobor körül 5 cm vastag Travertin 
mészkőburkolatú járda építését (6 m2).  
A kivitelezési munka teljesítési határide-
je: 2023. június 30., a vállalkozó díj ösz-
szesen: bruttó 11 millió forint.

A szobor két, egymásra helyezett, 
szélesen kinyúló párkányokkal kialakí-
tott, feliratos talapzaton álló kompozit 
oszlop, rajta Szentháromság-szobor.  
Az alsó talapzat párkányán négy szent 
szobra áll. A kolerajárvány idején állíttat-
ta Alavander Mihály. 1896-ban felújítot-
ták, a Szentháromság-kompozíciót újra-
faragták. 1926-ban kifestették, de ennek 
ma már nincs nyoma. A szobor megérett 
a felújításra, melynek munkálatai lekez-
dődtek, s a jövő nyáron így már megszé-
pülve fogadhatja az arra sétálókat.

A fedett buszvárók műszaki átadása
Az elmúlt években megújult kül-

sőt és rendezett környezetet kapott 
autóbusz állomás komfortosítása az 
idén is folytatódott. Az utazó közön-
ség jogos igényeit figyelembevéve, 
kilenc fedett buszváró és kettő okos 
pad került telepítésre, melyek műszaki 
átadására került sor a kivitelező részé-
ről, december 19-én délelőtt. A beru-
házás a Volánbusz Zrt. szakemberei 
és az önkormányzat munkatársainak 
együttműködésével valósult meg, az 
utasforgalmi buszvárók kialakítását 
és méreteit (összterület: 70 négyzet-
méter), illetve az okospadok helyét a 
forgalmi viszonyoknak megfelelően 
határozták meg. Az elkészült létesít-
ményeket funkcionálisan már rendel-
kezésre állnak, használatba is vették a 
buszokra váró utasok. Mindezt támasz-
totta alá hivatalosan is, a városvezetés, 
néhány képviselő, a polgármesteri hi-
vatal műszaki illetékesei, valamint a ki-
vitelező és a Volán megbízottja jelenlé-
tében tartott bejárás és sikeres műszaki 
átadás. A fejlesztés következő lépése a 
korszerű utastájékoztató táblák kivite-
lezésével és térfigyelő rendszer telepíté-
sével folytatódik.
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Tisztelt jászberényiek!
Ismét eltelt egy év, talán 2019 óta ez 
volt a legnehezebb. A Covid-időszak 
után az infláció és az üzemanyaghi-
ány is elért minket, nem beszélve a 
bezáró üzletekről, a magas rezsiszám-
lákról, és még sorolhatnám...

De beszéljünk inkább a jó dol-
gokról, arról, hogy nagy ellenszélben 
is sikerült Jászberényt egy fejlődő 
pályára állítanunk. Szinte nem telik 
el nap, hogy ne tudnék beszámolni 
egy új beruházásról, felújításról, vagy 
akár szociális támogatásokról. Na-
gyon nagy sikernek tartom többek 
között, hogy Jászberény karácsonyfá-
ja alá idén több mint egy milliárd fo-
rintot is sikerült betennünk, amiért 
nagyon hálás vagyok az önkormány-
zat dolgozóinak, hiszen nélkülük 
ezek a pályázati támogatások nem 
valósulhattak volna meg. De említ-
hetném még az állatkert fejlesztését, 
a vasútállomás környezetének ren-
dezését, vagy a Ferencesek téri park 
felújítását.

A jövőre nézve nagyon sok 
tervünk van, sok új beruházás 
fog megvalósulni, én és a Közö-
sen Jászberényért Egyesület pe-
dig azért dolgozunk, hogy ezeket 
senki se tudja megakadályozni.  

És itt érkezünk el 2023 első, és talán 
legfontosabb dátumához, január 15-
éhez.

Január 15-e, vasárnap lesz az a 
nap, amikor igent mondhatunk a 
folytatásra, igent mondhatunk a fej-
lődésre, igent mondhatunk a békére, 
illetve nemet mondhatunk a folya-
matos furkálódásokra, egymás ellen 
hergelésekre, és nemet mondhatunk 
arra, hogy a 2019 előtti idők visz-
szatérjenek. Sokan dolgoznak azért, 
hogy a terveink ne valósuljanak meg, 
sokszor láttuk már, hogy különböző 
emberek hogyan tudnak összefogni a 
város fejlődése ellen, és hogyan ké-
pesek jó dolgokat leszavazni az önös 
érdekeik miatt. Én arra is tettem es-
küt, hogy nem engedem visszahozni 
a korábbi időket, de ehhez most arra 
van szükség, hogy január 15-én Jász-
berény harmadszorra is véleményt 
nyilvánítson, harmadszor is álljunk 
ki a városunk mellett. Január 15-e 
hosszú távon fogja meghatározni a 
város jövőjét, és a város jövője most 
itt van mindannyiunk kezében.

Mindenkinek kívánok békés, 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, 
és reményteli új évet!  

 Budai Lóránt

Egyhangú döntések az utolsó soros ülésen
Teljes létszámmal kezdte meg az 
időközi választás előtti utolsó soros 
testületi ülését a Jászberény Városi 
Önkormányzat képviselő-testülete 
december 14-én, szerdán 15 órakor a 
városháza emeleti nagytermében. Öt 
sürgősségi indítvány és 21 napirendi 
pont megtárgyalása várt a képvise-
lőkre. 

Miután elfogadták, hogy a sürgősségi 
indítványokat napirendre vegyék, Ba-
log Donát javasolta, hogy a tervezett 
napirend 9. (Jászberény Városi Ön-
kormányzat 2023. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló előterjesztés) és 
10. (Jászberény Városi Önkormányzat 
2023. évi vagyongazdálkodási tervéről 
szóló előterjesztés) pontját hagyják el, 
bízzák annak megtárgyalását a január 
15-i időközi választást követően felálló 
testületre. Mivel ez a javaslat 9 igen és 
5 nem szavazatot kapott 1 tartózkodás 
mellett, így azokat levették a napirend-
ről. Ezt követően elfogadták az így mó-
dosított napirendet és megkezdődött a 
döntések sorozata.

Elsőként a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Mentőalapítvány 800 
000 forintos támogatásáról döntöttek 
egyhangúlag. A támogatás összegét az 
alapítvány a Jászberényi Mentőállomás 
garázsának padlózatfelújítására hasz-
nálhatják fel. 

A népkonyha szolgáltatás biztosítá-
sáról szóló előterjesztésről sem nyitottak 
vitát a képviselők. Egyhangúlag fogad-
ták le, hogy ennek kapcsán kezdődjenek 
meg az egyeztetések a Civis Szociális 
Étkezési Központtal. Ugyanakkor azt is 
megvizsgálják, hogy a népkonyha beve-
zetésére milyen lakossági igény van.

- A Fidesz frakció adta be ezt a javas-
latot, s örülök, hogy napirendre került. 
Tizenhat településen mintegy 12 ezer 
adag ételt osztanak naponta. Több hó-
napos előkészítés előzte meg ezt a javas-
latunkat, melynek eredményeként meg-
teremtődött a feltétele annak, hogy a 
rászorulók Jászberényben is részesülhes-
senek ebből a szolgáltatásból – mondta 
Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője.

Az autóbuszpályaudvar felújítása 
során kiépített kamerarendszer működ-
tetése kapcsán készített előterjesztéshez 
egy kérdés érkezett. Bódis Béla afelől 
érdeklődött, hogy miért most került ez 
napirendre, miért nem működött már 
korábban a kamerarendszer. Kiderült, 
hogy az informatikai- és kamerarend-
szer kiépítése később történt, történik 
meg, így annak üzemeltetőjéről csak 
most tudtak dönteni. Az előterjesztést 
egyhangúlag fogadták el.

Két iskola sportcsarnokában ener-
giafelhasználás költségeinek megosz-
tásáról szólt a következő sürgősségi 
indítvány. Az új energiahelyzetben a 
tankerület kezdeményezte az egyezte-
tést, s ennek eredményeként jött létre 
az új megállapodás, melyet a határo-
zati javaslatok tartalmaznak, derült ki 
Budai Lóránt polgármester szavaiból.  
A tervezetett egy tartózkodás mellett, 
14 igennel fogadták el.

Költségvetési átcsoportosításról is 
szólt egy sürgősségi indítvány. Ennek 
keretében testvérvárosunk, Técső szá-
mára egy 9,5 millió forintos nagytel-
jesítményű generátor megvásárlásáról, 
a Trió-Média-Jászberény 1,5 millió 
forintos működési támogatásáról, va-
lamint a JVV NZrt. 20 millió forintos 
támogatásáról (egyszeri kereset kiegé-
szítés) döntöttek. Mindezek fedeze-
tét a Pannónia épületének felújtására 
elkülönített összegből, valamint a 
Városi Menekültügyi Alap átcsopor-
tosításából fedezték.  A szavazás során 
egyhangúlag fogadták el a sürgősségi 
indítványt.  

A polgármester és az alpolgármes-
ter két ülés között történtekről szóló 
írásos tájékoztatóját Budai Lóránt egy 
jó hírrel egészítette ki.

- Két pályázatunk is pozitív 
elbíráslást nyert. A belterületi utak fel-
újítására 250 millió, a szociális intéz-
ményeket érintő pályázat kapcsán 100 
millió forintos támogatást nyert Jászbe-
rény – jelentette be a polgármester.

Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióveze-
tőjeként arról érdeklődött, hogy miért 
nem tájékoztatta a testületet sem írás-
ban, sem szóban a polgármester arról, 
hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 
megbüntette a várost. Kérdésére ké-
sőbb, az ülés végén Balogh Béla al-
polgármestertől kapott tájékoztatást. 
A polgármester és az alpolgármester 
tájékoztatóját egyébként ahogy azt az 
utóbbi időben már megszokhattuk, ez-
úttal sem fogadta el a testület.

Egyhangú volt a döntés viszont az 
átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről szóló tájékoztató kapcsán.

A Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat 2022. évi tevékenységéről szóló tá-
jékoztatót 14 igennel és 1 tartózkodás-
sal fogadták el. 

Egyhangúlag módosították a Folk-
lór Kulturális Közalapítvány alapító 
okiratát, majd teljes volt az egyetértés a 
polgármesteri hivatal dolgozóinak illet-
ményalap emelése kapcsán is. A 2022-től 
65 000 forintos illetményalapot 2023. 
január 1-jével a testület 73 000 forintra 
emelte. Elismerve ezzel a polgármesteri 
hivatalban dolgozók munkáját.

Nem volt vita a köznevelési intéz-
ményekben biztosított étkezési térítési 
díjakról szóló, valamint a gyermekjóléti 
alapellátást, annak igénybevételéről, és a 
fizetendő térítési díjról szóló önkormány-
zati rendeletek módosítása során sem.

Egyhangúlag fogadták el a közterü-
leti térfigyelő kamerarendszerről szóló 
14/2019. (IX. 12.) önkormányzati ren-
delet módosítását, valamint a 2023. évi 
önkormányzati folyószámla hitelszerző-
dés megkötéséről szóló előterjesztést is. 

Támogatták „Az állami fenntartá-
sú köznevelési intézmények elektromos 
rendszerének megújítása című pályázat 
keretében a Jászberény, Bercsényi út 
9-13. és Jászberény, Lehel vezér tér 6. 
szám alatti ingatlanok vonatkozásában 
benyújtandó pályázat támogatására és a 
pályázatban foglaltberuházás megvalósí-
tásához szükséges önkormányzati hozzá-
járulás megadásáról szóló előterjesztést is. 

Egyhangúlag fogadták el az ön-
kormányzati intézményeket és az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági tár-
saságokat érintően energiafelhasználás 
csökkentése és az energiaköltségek 
mérséklése érdekében meghozandó in-
tézkedésekről szóló előterjesztést is.

Nem volt vita a 2023. évi járási 
startmunka program indításához szük-
séges kérelem benyújtására és az önerő 
biztosítására vonatkozó előterjesztés el-
fogadásakor sem.

A napirendek megtárgyalását kö-
vető fél órában dr. Gedei József: kért 

elvilágosítást a polgármestertől az I. 
világháborús emlékmű Zagyvapar-
ton történő elhelyezéséről, valamint 
az előző testület által elindított kato-
nai terület megszerzésének állásáról és 
arról, hogy a Faiskolai és Kossuth úti 
társasház pályázata miért nem került a 
bizottság elé.  A polgármester jelezte, 
hogy írásban kíván válaszolni. 

Nagy András, aki 28 év képviselőség 
után az időközi választáson már nem in-
dul, köszönetet mondott a mindenkori 
jegyzőnek, aljegyzőnek, a hivatal mun-
katársainak azért a segítségért, melyet 
tőlük kapott képviselői munkája során. 
Külön kiemelte közülük Kiss Józsefet.

 - Sikerült sok olyan problémát ke-
zelni, amelyek már jóideje erre vártak. 
Hableány – Harcos utcai keresztező-
désben elhelyezkedő szemétkupac kap-
csán viszont nem tudunk előre lépni – 
mondta Bódis Béla.

Szatmári Anikó többek között arról 
érdeklődött a Jászkerület NKft. ügyveze-
tőjétől, hogy miért helyezték át az adven-
ti rendezvények helyszínét a Déryné előt-
ti szervízútra a Promenádból, valamint, 
hogy miért maradt el idén Jászberényben 
az Autómentes nap rendezvénye.

Az advent helyszínének változását 
a költségek csökkentésével magyarázta 
Kovács Péter, aki a helyszínváltoztatással 
kapcsolatban – ellentétben a képviselővel 
– inkább pozitív véleményeket kapott.

- Az Autómentes Nap főszervezője 
betegállományban volt, s mivel ő volt 
csak azon ismeretek birtokában, ho-
gyan lehet megszervezni az eseményt, 
így az idén elmaradt – mondta a 
Jszkerület ügyvezetője.

- Nyolc év képviselői munka után 
búcsúzom. Köszönöm a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak, hogy mindig segí-
tettek az évek során. Köszönöm a pol-
gármestereknek, képviselőtársaimnak, 
hogy sokat tanulhattam tőlük. Bízom 
benne, hogy a következő képviselő-tes-
tület jól tud majd dolgozni Jászberé-
nyért – mondta Balog Donát, aki már 
nem indul az időközi választáson.

A Tamás Zoltán által az ülésen 
korábban feltett, Malom-ügyet érin-
tő kérdésre Balogh Béla az ülés utolsó 
perceiben az alábbi választ adta: 

- A Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatában mindkét felet azonos 
mértékben büntette. Mi ezzel ugyan 
nem értünk egyet, de el kell fogadnunk a 
döntést – mondta Balogh Béla, aki a dr. 
Gedei József által folyamatosan vitatott 
300 millió forint kifizetéséről is szólt. 

- Az előző vezetés által kötött szerző-
désben benne volt, hogy 25%-os teljesí-
téskor ki kell fizetni a 300 millió forintot. 
Ezt a műszaki ellenőr igazolta, s így ke-
rült kiállításra, majd kifizetésre a számla. 
Miért a kifizetés után 3 hónappal kezdte 
el feszegetni ezt a dolgot dr. Gedei József. 
Saját magát próbálja menteni ebben az 
ügyben – jelentette ki Balogh Béla, s ez-
zel ért véget a 2019-ben választott Jászbe-
rény Városi Önkormányzat utolsó soros 
ülése, mivel 2023. január 15-én időközi 
választás lesz városunkban.  eszté

Több, mint 1 milliárdot nyert 
pályázatokon Jászberény 

A Magyar Államkincstár megyei igazga-
tóságától is jó hírek érkeztek a városház-
ára. A helyi és térségi turizmusfejlesztési 
pályázaton 400 millió forintot nyert 
Jászberény a Honvéd Jász Kaszinó (a 
Tiszti Klub fotónkon) felújítására. 

További jó hír, hogy a szociális célú 
városrehabilitáció témájában benyúj-
tott, Neszűrt érintő kérelmet szintén po-
zitívan bírálták el és 178 millió forinttal 
támogatják annak megvalósítását. 

A Vidékfejlesztési Program irányító 
hatósága pedig arról értesítette Budai 
Lóránt polgármestert, hogy a város he-
lyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális- és eszközfejlesztése 
beadott pályázata, amely a jászberényi 

vásártér (lengyel piac) fejlesztését céloz-
za, szintén nyert. Csaknem 78 millió 
forintos támogatást ítéltek meg az ön-
kormányzat részére a tervezett fejlesztés 
kivitelezésére.

 - Mindez jó példa arra, hogy meny-
nyi mindent el lehet érni kitartással és 
valódi szakmai munkával! Erőfeszí-
téseinknek köszönhetően a múlt heti 
nyertes pályázatokkal együtt Jászberény 
számára több mint egymilliárd forint-
nyi támogatást sikerült szereznünk idén 

decemberben! Köszönöm a Hivatal 
munkatársainak a sikeres pályázat-elő-
készítést, a döntéshozóknak pedig pá-
lyázataink és így városunk fejlesztésének 
támogatását – nyilatkozta a sikeres pá-
lyázatok kapcsán Budai Lóránt. 

  Folytatás az 1. oldalról  
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A 2023. január 15-i időközi 
választáson induló jelöltek
Amint az köztudott, a Jászberényi Vá-
rosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
feloszlatta magát, s így időközi választás 
lesz a Jászség fővárosában. A választási 
bizottság döntése alapján 2023. január 
15-én lesz az időközi választás. 

A jelöltséghez meghatározott szá-
mú ajánlást kellett gyűjtenie azoknak, 
akik szerettek volna a szavazólapra fel-
kerülni. A támogató aláírások gyűjtése 
november 26-án kezdődött és decem-
ber 12-én, 16 óráig tartott. Eddig az 
időpontig kellett leadni az összegyűj-
tött ajánlásokat, melyek érvényességét 
természetesen ellenőrizték, s aki a kellő 
számú érvényes ajánlást összegyűjtötte, 
az már hivatalosan is indulója lehet az 
időközi választásnak.

Az alábbiakból kiderül, hogy kik, 
milyen színekben indulnak polgármes-
terjelöltnek és választókerületi képvi-
selőjelöltnek. A jelöltek nevét abban a 
sorrendben tesszük közzé, ahogy majd 
a szavazólapon szerepelnek. Időközben 
ugyanis sorsolás útján ezt is eldöntötték. 

Polgármesterjelöltek
• Budai Lóránt – Közösen Jászberé-

nyért Egyesület
• Nagy Tímea - független
• dr. Besenyi Orsolya – független, a Fi-

desz-KDNP által támogatott
• dr. László Péter – Mi Hazánk

Választókerületi jelöltek 
1. sz. vk.: 
• Nagy Dániel - független
• Bethlendy Béla – Közösen Jászberé-

nyért Egyesület 
• dr. Fodor Erzsébet - független
• Gergi Tamás – független
• dr. László Péter – Mi Hazánk
• Kispál Nikolett – Fidesz-KDNP

2. sz. vk.: 
• Oláh Szabolcs – Fidesz-KDNP
• Kökény István – Mi Hazánk

• Berkes István – független
• Lénárt Gábor – Közösen Jászberé-

nyért Egyesület

3. sz. vk.: 
• Bobák Zsolt – Közösen Jászberényért 

Egyesület
• Magyar Anita – Fidesz-KDNP
• Székely Bertalan – Mi Hazánk

4. sz. vk.: 
• Tamás Zoltán – Fidesz-KDNP
• dr. Kertész Ottó – Közösen Jászberé-

nyért Egyesület
• Kocsis Gergő – Mi Hazánk

5. sz. vk.:
• Kovács Zoltán Ádám – Mi Hazánk
• Balogh Béla – Közösen Jászberényért 

Egyesület
• Dancsóné Bábosik Erika – Fidesz-

KDNP
• Nagy Tímea - független

6. sz. vk.: 
• Bódis Béla – Fidesz-KDNP
• Verseginé Utasi Erzsébet – Közösen 

Jászberényért Egyesület
• Baranyi Krisztina – Mi Hazánk

7. sz. vk.:
• Varga István – Mi Hazánk
• Kollár Anita – Közösen Jászberé-

nyért Egyesület
• Szatmári Anikó – Fidesz-KDNP

8.sz. vk.:  
• dr. Szatmári Melinda – Fidesz-KDNP
• Lékó Zsolt – Mi Hazánk
• Skultéti József – Közösen Jászberé-

nyért Egyesület

9. sz. vk.: 
• Dobrán Fanni – Mi Hazánk
• Bohárné Bathó Rozália – Fidesz-KDNP
• Pető Béla – Közösen Jászberényért 

Egyesület

10. sz. vk.: 
• Bozsik Ferenc – Közösen Jászberé-

nyért Egyesület
• Dobrán Gyula – Mi Hazánk
• Sárközy Csabáné Béres Krisztina – 

Fidesz-KDNP

A körzetekből a legtöbb érvényes szava-
zatot kapó jelöltek jutnak a testületbe. A 
testület tagja lesz négy fő a kompenzéciós 
listákról is. A polgármester pedig az lesz, 
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja.

A kompenzációs listák
Fidesz-KDNP 
1. dr. Besenyi Orsolya 
2. Tamás Zoltán 
3. Szatmári Anikó
4. Bohárné Bathó Rozália
5. Bódis Béla
6. Magyar Anita
7. Oláh Szabolcs Balázs 
8. dr. Szatmári Melinda
9. Sárközi Csabáné Béres Krisztina
10. Kispál Nikolett
11.Dancsóné Bábosik Erika

Mi Hazánk Mozgalom
1. Dobrán Gyula 
2. Dr. László Péter András
3. Kökény István
4. Székely Bertalan
5. Varga István 

Közösen Jászberényért Egyesület
1.Budai Lóránt
2.Balogh Béla Tibor
3. Bozsik Ferenc
4. Bethlendy Béla Lajos
5. Kollár Anita
6. dr. Kertész Ottó György
7. Bobák Zsolt Béla
8. Lénárt Gábor
9. Pető Béla
10. Verseginé Utasi Erzsébet
11. Skultéti József
12. Turóczi György

Intézkedések a takarékosság 
jegyében
Az önkormányzati intézményeket és 
az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságokat érintően az energiafelhasz-
nálás csökkentése és az energiaköltsé-
gek mérséklése érdekében meghozott 
intézkedések, melyeket Jászberény Vá-
rosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a december 14-i ülésén elfogadott.

Jászberény Városi Önkormányzati 
Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

- A Bölcsőde zárva tart 2022. decem-
ber 27. – 2023. január 6. között.

- A Védőnői Szolgálat, illetve az or-
vosi rendelők nyitva tartása nem változik.

Jászberény Város Óvodai Intézménye 
- Minden intézmény zárva tart 2022. 

december 27. – 2023. január 6. között.
- A központi óvoda ügyeletet tart 

2023. január 2. – január 6. között.

Jászberényi Család- és Gyermekjóléti 
Központ

A központ ügyeletet tart 2022.  
december 27. – 2023. január 6. között.

Szent Ferenc Egyesített Szociális In-
tézmény

- Az Intézmény nem bentlakásos el-
látást biztosító épülete (nappali ellátá-
sok épülete) zárva tart 2022. december 
22. – 2023. január 6. között.

- A bentlakásos ellátás folyamato-
san üzemel.

Jász Múzeum
- A Jász Múzeum zárva tart 2022. 

december 21. – 2023. január 13. között.
- A Jász Múzeum zárva tart 2023 

januárjában valamennyi hétvégén.
- A Jász Múzeum 2023. február 1-től 

március 30-ig minden szombaton 9-től 
13-ig nyitva tart, vasárnap pedig zárva.

Jászkerület Nonprofit Kft.
- A kft. által üzemeltetett valameny-

nyi épület zárva tart 2022. december 
23. – 2022. január 8. között.

- A zárva tartás a Civil Ház és a Mozi 
üzemeltetését nem érinti, illetve az ezen 
időszakra lekötött rendezvények idején 
lesz nyitva 1-1 épület igény szerint.

Jászberényi Vagyonkezelő és Város-
üzemeltető NZrt.

- A társaság központja zárva tart 
2022. december 27-én. A társaság köz-
pontja ügyeletet tart 2022. december 
28-30. között. 2023. január 2-től nor-
mál üzemvitel szerint működik.

- A kommunális ágazat telephelye 
(Jákóhalmi út 13.) ügyeletet tart 2022. 
december 27-30. között. A problémák 
telefonos bejelentésére a portaszolgálat 
24 órában rendelkezésre áll. Folyamato-
san működik a baleseti ügyeleti rendszer 
is. A síkosságmentesítésben résztvevők 
folyamatos készenléte biztosított a teljes 
időszakban, illetve a hulladékgazdálko-
dási és köztisztasági feladatok elvégzése 
is folyamatos. 2023. január 2-től normál 
üzemvitel szerint működik.

- A hulladékudvar zárva tart 2022. 
december 27-30. között. 2023. január 
2-től a nyitvatartás szerint üzemel.

- Az állatkert a téli nyitva tartás sze-
rint üzemel.

- A jégpálya a meghirdetett nyitva 
tartás szerint üzemel.

- A Gróf Apponyi Albert Általá-
nos Iskola tornaterme zárva tart 2022.  
december 22. – 2022. január 6. között.

- A Bercsényi tornacsarnok és a Lehel 
sportcsarnok igény szerint nyitva tart a 
versenysportok, és a kispályás labdarúgás 
edzései és meccsei megtartása céljából.

- A Rákóczi úti tornaterme zárva tart, 
csak előzetesen jelzett igény esetén üzemel.

- A termálfürdőben szünetelnek az 
OEP-es kezelések 2022. december 27-
30. között. Készpénzes masszírozásra 
2022. december 27-29. között 12 és 
18 óra között lesz lehetőség. A Well-
ness szolgáltatások (szauna, gőz, fürdés)  
december 27-31. között 10 órától 20 
óráig vehetők igénybe. 2023. január 2-től 
normál üzemmenet szerint működik.

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

A Jászberényi Termálfürdő  
ünnepi nyitvatartása
December 242526án ZÁRVA.
December 27282930án NYITVA 10:00-20:00-ig.

Szauna minden nap: 11:00-19:00-ig.

Gyógymasszázs lehetőség, előzetes  
időpont egyeztetés alapján:  
December 272829én 12:0018:00ig.
December 31én és 2023. január 01én  
ZÁRVA. 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

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

Ötödik Túri István Emlékverseny

A Lehel Vezér Gimnázium biológia-
kémia munkaközössége immár 5. al-
kalommal rendezte meg a Turi István 
Emlékversenyt, melyen egy alapító, 
Dr. Enk Zsuzsanna zsűritagként vett 
részt. A megnyitón Dr. Enk Zsuzsanna 
és Antics István igazgató köszöntöt-
te a jelenlevőket, majd Kátai Hanna 
(10.B) zongorán közreműködött. 

A versenyen két korcsoportban 
összesen 20 versenyző mérte össze a 
tudását. Először Turi István tanár úr 
életrajzából írtak tesztet, majd 8 per-
ces kiselőadást tartottak „Növények az 
orvoslásban”, illetve „Kísérletek és el-
méletük az embertanban” témakörben. 
Idén bővült a versenyző diákok mező-
nye, a Bercsényi Miklós Ált. Iskolából 
is érkeztek tanulók. 

A zsűri a magas színvonalú előadások 
közül mindkét korcsoportban első há-
rom helyezést és különdíjakat is odaítélt 
az előadóknak. A zsűri tagja volt az egy-
kor leheles tanár Fábián Nikolett, illetve 
az iskola öregdiákja, Dr. Kovács László 
állatorvosa, aki az Állatorvostudományi 
Egyetem tanársegédje.
A díjazottak: 

I. korcsoport (7-9.) évfolyam 
1. Kiss Hanna Mária (8.N), felké-

szítő tanár: Berkóné György Ildikó
2. Görbe Bálint (9.B), felkészítő ta-

nár: Rigó András
3.  Kispál Berta (8.N), felkészítő 

tanár: Berkóné György Ildikó
különdíj: Gergi-Bodor Barnabás 

(7.B), felkészítő tanár: Kosdiné Kucsa 
Andrea

különdíj: Szendrei Donát (7.B), 
felkészítő tanár: Kosdiné Kucsa Andrea

II. korcsoport (10-12. évfolyam
1. Bari Dzsenifer (10.B), felkészítő 

tanár: Rigó András
2. Kovács Eszter Tamara (10.N), 

felkészítő tanár: Kiss Beáta
3. Kiss Enikő (12.B), felkészítő ta-

nár: Kiss Beáta
különdíj: Zrupkó Gergő (10.N), 

felkészítő tanár: Kiss Beáta

Termelői méz
• propolisz 
• méhpempő

 0630/4830790

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

 A hét minden napján lakásunkon A hét minden napján lakásunkon
 is várjuk vásárlóinkat! is várjuk vásárlóinkat!

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

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZERKÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

Porszívógép akció!Porszívógép akció!
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu
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Jászok – online színház
december 16 – 30.
A JÁSZOK - történelmi dal- és táncjáték egy összművészeti alkotás a jászok 
összetett történelmét viszi színpadra monumentális és egyedi látványvilággal, 
különleges zenekísérettel és táncprodukciókkal, több mint 100 közreműkö-
dővel. A nagysikerű és ritkán látható előadás most online térben érhető el. 
(https://online-jaszok.jegy.hu)
a produkció az online térben tekinthető meg

ÓévbúcsúztatÓ sportnap
december 29. csütörtök 8:30
Búcsúzzunk sportosan az óévtől! Egész napos sport programok minden 
korosztálynak. 8:30 meghívásos labdarúgó torna. 15 óra Általános iskolás 
csapatok játékos sportvetélkedője. 16 óra Családi vetélkedő, legek versenye 
– nevezés 3 fős csapatokkal a helyszínen 15:45-ig! 18 óra tombola sorsolás. 
Az egyéni versenyben díjazzák a legügyesebb, legerősebb és leggyorsabb ver-
sengőket.
Az eseményt az önkormányzat Sport Munkacsoportja szervezi.
Bercsényi Sportcsarnok

élmény agyagozás
2023. január 3-4-5. kedd-szerda-csütörtök 14 órától
Hasznos kreatív időtöltés az ünnepek után, gyerekeknek a téli szünetben. 
A három alkalmas foglalkozásokon Manófalvára tesznek utazást és megalkot-
ják agyagból a manókat és társaikat, piciny házukat virágos kertel, mindezek 
égetés után a saját kezűleg alkotott díszek lesznek. A foglalkozást Jakusné Far-
kas Ildikó vezeti, bejelentkezés szükséges messengerben Jász Fazekas címen.
Főnix Műhelyház

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

Kulturális mozaik
Az adventi időszak második fele
A ceremóniát követően, hagyományőr-
ző népzene, énekek és versek szólaltak 
meg a színpadon, Molnár László nép-
zenész, Kovácsné Lajos Krisztina énekes 
és Molnárné Pete Mariann versmondó 
előadásában. A Déryné Rendezvényház 
nagyterme az ünnepi pódium helyszíne 
volt, ahol a Palotásy János Zeneiskola 
növendékei, művészeti csoportjai és 
oktatói, In dulci jubilo… címmel, ka-
rácsony váró hangversenyét hallgathat-
ta meg a népes közönség.  Az adventi 
színpadon, a Jászsági Hagyományőrző 
Egylet régikorok autentikus betle-
hemezését elevenítette fel, korhűen 
előadva az egykor, ilyen tajban tradi-
cionális népszokást. Az este kulturális 
programját élőszavas ízes mesemondás 
zárta, a Birinyi Mesekör történetmon-
dóinak közreműködésével. 

Advent negyedik vasárnapján 
gyújtották meg az utolsó gyertyát, 
aminek a színe megint csak a lila.  
A negyedik gyertya, a szeretet szim-
bóluma, Keresztelő Szent Jánost jel-
képezi, aki Jézus eljövetelét hirdette 
az embereknek.

Az adventi ünnepkör utolsó vasár-
napján, december 18-án, programok 

sokasága várta az érdeklődőket. Dél-
előtt a Déryné Rendezvényház a Nagy 
karácsonyi készülődés helyszíne volt, 
ahol kézműves játszóházban, ünnep-
hez kötődő tárgyakat lehetett készíteni. 
Az időjárás kegyéből, szikrázó napsü-
tésben teljesítették kilométereiket, a 
Zagyvaparti sétányon a Hósipka Sta-
féta közösségi futás résztvevői, majd 

mindannyian vidáman falták fel a tel-
jesítéséért kínált süteményt. Délben a 

Karácsonyi Faluban feltálalták a Szere-
tet Ebédjét, a Szántai család és barátai 
felajánlásából. A jó ebédhez pedig szólt 
a nóta az Adventi színpadról, a Jászsági 
Cigányzenekar előadásában, Bárkányi 
Adrien és Sztruhala József nótaéneke-
sek közreműködésével. Délután öt órát 
követően fellobbant a negyedik adventi 
gyertya is, melyet Szántó József apát-
plébános gyújtott meg a szónoklata 
végén, a betlehemből érkezett békeláng 
tűzével. A színpadi műsor a Székely 
Mihály Kórus hangulatos karénekével 
indult, majd a skót tradicionális dalla-
mok szóltak a M.É.Z. együttes tolmá-
csolásában. Ezek után könnyed sláge-
reket és musical darabokat hallhatott a 
RedekArt produkció művészeinek elő-
adásában a közönség. A fagyosba for-
duló idő ellenére sokan várták kíván-
csian a Belmondo zenekar koncertjét, 
akik aztán garantáltan fergeteges bulit 
toltak és üde színfoltként zárták az ad-
venti vasárnapok programsorát. 

Az utolsó gyertya fellobbanásá-
val teljessé vált az adventi várakozás 
és e hét szombatján, december 24-én, 
szenteste, már Jézus születését ünnepli 
a keresztény világ. duka

Zengő férfihangok
Szívvel, szenvedéllyel… címmel, a 
Lehel Vezér Gimnázium Férfikara 
15. születésnapi koncertjét hallgat-
hatta meg a közönség, december 16-
án a Déryné Rendezvényház nagy-
termében.

Éppen 15 esztendeje annak, hogy 
sikerült összeszervezni egy férfikart 
városunk patinás gimnáziumában né-
hány tanár úr, szülő és kolléganők fér-
jeinek  verbuválásával, Deméné Ilonka 
Gabriella hivatásában hívő énekta-
nárnak. Csak egy alkalmi alapítványi 
báli fellépés volt a cél, de a társaságot 
a próbákon és a szereplésen meg-
élt élményei összetartották, s  együtt 
maradtak. A próbák állandósultak, a 
közösség lassan kórussá formálódott 
és megalakult a Lehel Vezér Gimnázi-
um Férfikara. Az alapitó tagok közül 
sokan ma is énekelnek. Az eltelt évek 
alatt számos változás történt ugyan a 
kórus tagságában, de ez nem ment a 
minőségi munka rovására. Igaz a kórus 
repertoárját a tagság tudásához és ké-
pességeihez kellett alakítani Deméné 
Ilonka Gabriella karnagynak, aki hét-
ről-hétre, a pénteki napokon tartott 
próbákon közel harminc férfinak „int 
be”. Közös akaratból és lelkesedésből 
sosem volt hiány, rendszeres fellépések 
sora van már a másfél évtizedet megélt 
kórus mögött. 

A nem mindennapi hangzást, öröm-
mel fogadja a közönség minden alka-
lommal. 

Így volt ez a december hónap 
közepén tartott, 15. születésnapot 
ünneplő koncerten is, a zsúfolá-

sig megtelt Déryné Rendezvényház 
nagytermében, ahol, ahogy az ese-
mény címe is kifejezte, szívvel, szen-
vedéllyel dalolt a férfikar. A műsor-
ban megmutatkoztak Deméné Ilonka 
Gabriella kis növendékei, a jó hangú 
LVG-s diákokból szervezett Énekel-
ni jó! kamarakórus, valamint versel, 
énekkel, hangszeres zenével közre-
működtek még az intézmény tanulói. 
A Lehel Vezér Gimnázium Férfika-
ra, az este főszereplője és ünnepeltje 
énekelt, szépen szólóan, hangulato-
san, olyan műveket és zeneszámokat 
megszólaltatva, melyek jól állnak egy 
férfikórusnak. Így daloltak borról, 
nőkről, katonadolgokról és persze 
a közelgő ünnepet sem feledték. A 
férfiak e vegyes életkorú dalárdáját 
karnagyuk Deméné Ilonka Gabriella 
vezényelte és Sas Dániel zongoramű-
vész kísérte a dalosokat hangszerén. 
A fináléban aztán mindenki együtt 
énekelte, énekelhette, így a népes 
publikum is, a három záró számot, 
megtapasztalva ezzel a közös éneklés 
felszabadító erejét. demeter

  Folytatás az 1. oldalról  

A Belmondo zenekar koncertjét nagy érdeklődés kísérte

Az adventi Hósipka Stafétán sokan futottak a Zagyvasétányon

Emlékérem a Ferences Templom alapításának 
550. évfordulójára
Egy nagyon szép, nemes kezdeménye-
zésről szeretnénk beszámolni. Mint 
köztudott egy-egy országos jelentőségű 
kerek évfordulóra, ünnepségre emlék-
érmet szokta kibocsájtani. Nos, néhány 
hónapja Oszvald Nándor aranykoszo-
rús ötvösművész azzal az ötlettel kereste 
meg dr. Novák István főszékesegyházi 
kanonokot, a jászberényi Jézus neve 
plébánia plébánosát, hogy a Ferences 
templom alapításának 550. évforduló-
jára emlékérmet készítene.

A kezdeményezés megtetszett 
dr. Novák Istvánnak, így hamarosan 
kezdődhetett a tervezés, majd a ki-
vitelezési a munka, melynek célja az 
volt, hogy méltó emléket állítson az 
1472-ben, Szűz Mária neve tisztele-
tére felszentelt jászberényi Ferences 
templom alapításának 550. évfordu-
lójára. Az elkészült veretek előlapján 
a Barátok Temploma látható és mivel 
a Ferences rendet Assisi Szent Ferenc 
(1182-1226) alapította, így dr. No-
vák István javaslatára, az érem másik 
oldalát pedig az ő képmása dísziti. 
Az emlékérmeket a jászberényi Jézus 
Neve Plébánia és a Barátok Temploma 
Közösségének Alapítványa adja ki.

Oszvald Nándor a tőle már megszo-
kott alapossággal az érmékből ötféle vál-
tozatot készített. Készült: sárgaréz veret, 
bronzveret, ezüstözött bronzveret, ara-
nyozott bronzveret, és a legértékesebb 
1 uncia súlyú ezüst veret. Az érmek át-
mérője 42,5 mm. Limitált példányban 
készülnek, ami azt jelenti, hogy értékük 
néhány év múlva megsokszorozódhat.  

A veretek verdevényes állapotban, kü-
lön kapszulában és díszdobozban lesz-
nek hozzáférhetőek, de nem kerülnek 
kereskedelmi forgalomba. Ha valaki-
nek felkeltettük érdeklődését és még 
többet szeretne megtudni az emlékér-
mekről, keresse ezzel kapcsolatban a 
Jézus neve plébánia irodáját, vagy Lan-
tos Tibornét, a kuratórium elnökét. 
A limitált példányban készült veretek 
2023- Húsvétig , a kereszténység leg-
nagyobb ünnepéig kerülhetnek azok 
tulajdonába akik a Barátok templomát 
ily módon kívánják támogatni.

Az ötféle változatban készült érmek 
igazi műremekek. Olyanok, mint Osz-
vald Nándor korábbi, ismert munkái. 
Az aranykoszorús ötvösművész már 
több jászberényi templomban újított 
fel kegytárgyakat az egyház és a hívők 
legnagyobb megelégedésére. Emellett 
mi is beszámoltunk az általa készített 
különleges cibóriumról, melyet ugyan-
csak az 550.évfordulóra ajánlott fel.  
Az Oszvald Nándor által készített em-
lékérmek minden hagyományokra 
büszke jászsági embernek méltó aján-
dék lehet. Szántai Tibor
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Hulladékszállítási tájékoztató
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja Jászberény 
város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy a Karácsonyi ünnepek miatt a kommunális 
hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:

2022. december 23. (péntek): 
Jászberény pénteki és hétfői program szerinti szállítás

2022. december 26. (hétfő): 
A szállítás szünetel.

2022. december 27. (kedd):
Jászberény keddi program szerinti szállítás

Jászberény társasházi hétfői program szerinti szállítás

Kérjük, a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6:30 -ig

Hulladékudvarunk 2022. december 23-tól zárva tart, nyitás 2023. január 3-án.

Minden kedves ügyfelünknek békés, boldog karácsonyi ünnepeket és  
boldog új évet kívánunk!

 Jászberényi Vagyonkezelő és 
 Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Táncalkalom romás 
fűszerezéssel

A népi táncosok Víz utcai szék-
házába táncos alkalomra, táncházba 
hívtak kicsit és nagyot december 10-
én a Jászság Népi Együttes szervezői. 
Az esemény első felvonása a legkiseb-
beknek szóló Aprók tánca volt, ahol a 
játékos táncoktatás során több kisgyer-
mek együtt próbálgatta a lépéseket. 
Az este fő műsorszámát, a két roma 
hagyományőrző zenekar fellépését, so-
kan várták érdeklődéssel. A fővárosból 
érkezett Khamoro Budapest Band és a 
jászkiséri Phácsake Rom muzsikusai a 

cigányság autentikus zenei kultúrájá-
ból merítve játszottak dallamokat, me-
lyet énekkel kisértek. Sőt a JNE tánco-
sainak közreműködésével betekintést 
nyújtottak tánckultúrájukba is. Maku-
la Zoltán szólótánca, valamint a cigány 
botoló Balogh Károlytól és a Vajai Fran-
ciskával bemutatott jászsági cigány 
tánca elnyerte a közönség tetszését.  
A harmadik felvonáshoz, a táncház-
hoz, ahol cigány táncok lépései is meg-
ismerhetők voltak, Pálházi Bence és 
Bandája húzta a talpalávalót. dg

Sebestyén Kft.: A tudatos vásárlók választása
A címben jelezett gondolat a jász-
berényi Sebestyén Kft. vállalkozási 
filozófiájaként is tekinthető. Megala-
kulásuk óta elsődleges céljuk, hogy 
a tudatos vásárlók őket válasszák.  
Az ő pék- és cukrásztermékeik ugyan-
is a korszerű technika és technológia 
felhasználásával, de a hagyományok 
tisztelete szellemében készülnek.  
A cég fejlődésének újabb fejezete zá-
rult december első napjaiban, ami-
kor egy nettó 70 milliós fejlesztést 
valósítottak meg az egyik jászberényi 
üzletükben a Széchenyi Beruházási 
Hitel GO igénybevételével. 

A Jászberényi Sebestyén Kft. 1994-ben 
alakult magán vállalkozásból kft.-vé.  
A cég folyamatos fejlődése során a pék-
séghez egyre több kereskedelmi egység 
kapcsolódott, s így mára már Jászbe-
rényben négy üzlete, míg Jászboldog-
házán, Jászteleken, Mátraderecskén, 
Recsken és Parádon egy-egy üzlete van 
a kft.-nek. A kereskedelemben értéke-
sített saját áruk – pékárú és cukrászter-
mék – előállítása Jászberényben a Fácán 
utcai pékségben történik, de hét üzle-
tükben is van kemence, ahol helyben 
sütnek bizonyos termékeket. Ez pedig 
azt is jelenti, hogy rugalmasan tudnak 
alkalmazkodni a vásárlói igényekhez és 
friss, helyben készült termékekkel is a 
vásárlók rendelkezésére állnak. 

A Sebestyén Kft. életében a fej-
lesztések folyamatosak. Már 2019-ben 
döntöttek arról, hogy megkezdik keres-
kedelmi rendszerük megújítását, hogy 
azt a kornak megfelelő színvonalúra 
átépítsék. A tervezés meg is kezdődött, 
de 2020 márciusában beköszöntött a 
Covid-19 világjárvány, s el kellett tol-
ni a tervezett beruházást, mert nem 
tudták meddig tart a covidos időszak.  
A járvány csendesülését követően, az 
idei évben azután megvalósították, amit 
2019-ben megálmodtak. 

– Előre ugyan nem terveztük, de az 
idei év márciusában Heves megyében 

átvettünk három pékárú szaküzletet. 
Egyet Mátraderecskén, egyet Recsken, 
egyet pedig Parádon. Közben nem ad-
tuk fel azt az elképzelésünket sem, amit 
már 2019-ben terveztünk. Így végre be-
levághattunk a Jászberényben, a Jásztele-
ki úton lévő üzletünk felújításába, átala-
kításába. Ebben nem kis segítségünkre 
volt a Széchenyi Beruházási Hitel Max, 
melyet sikerült igénybe vennünk. A 
közel nettó 70 millió forintba kerülő 
beruházáshoz mintegy 60 millió forin-
tos hitel kaptunk, kedvező feltételekkel 
– mondta érdeklődésemre a cég tulajdo-
nosa és vezetője, Sebestyén László.

A Jászteleki úton üzlet a felújítás-
nak, fejlesztésnek köszönhetően telje-
sen megújult. Megtörtént a nyílászá-
rók cseréje és a homlokzat felújítását 
is elvégezték. Az épületen belül pedig 
minden az alkalmazott technológiá-
hoz lett alakítva. Sebestyén László azt 
is elárulta, hogy a hűtőbútorok beszer-
zése során is lokálpatrióták maradtak, 
hiszen a jászárokszállási Carrier ter-
mékeit választották. Maga a beruházás 
megvalósítása gyorsan történt, hiszen 
alig két és fél hétig - október 8-26. kö-

zött - volt csak zárva az üzlet. Decem-
ber elején pedig már meg is tarthatták 
a projektzáró rendezvényt.

A Széchenyi Beruházási Hitel GO 
igénybevétele mellett egy másik jász-
berényi üzletük önerős felújítását is 
elvégezték. A Kossuth úti üzletben 
nettó 24 millió forintos beruházást 
hajtottak végre, s ma már ez is meg-
újulva várja a vásárlókat.

A jelenleg 53 főt alkalmazó jász-
berényi Sebestyén Kft. éves bevétele 
megközelíti az 500 millió forintot. 
Ám ennél is fontosabb az a szerepük, 
amit Jászberényben, a Jászságban és 
Heves megye három településén az el-
látásban betöltenek.  Pontosan látják 
és érzékelik, hogy a piaci versenyben 
csak azok maradhatnak hosszútávon 
talpon, akik folyamatosan megújul-
nak, fejlesztenek. Ezért használták 
ki a Széchenyi Beruházási Hitel Max 
adta kedvező lehetőséget. A hagyomá-
nyos technológiát igénylő, egészséges 
termékek előállításában és forgalma-
zásában hisznek, s abban, hogy ezt a 
vásárlók is értékelik.

 Szántai Tibor

A JTF DSE Erasmus projektje

A JTF DSE (lány kézilabda 
utánpótlásnevelés) közel két éven keresz-
tül dolgozott egy Erasmus + Sport pro-
jektben 4 külföldi sportszervezettel. Egy 
szlovák szervezet (Youth for Equality) ko-
ordinálása alatt egy litván, egy török, egy 
cseh sportegyesület és a JTF DSE mun-
kálkodott a projekt sikerén, melynek 
témája az ökológia és a fenntarthatóság 
megjelenése a sportban, sporteseménye-
ken, eszközökben és felszerelésekben. 

Minden partner kutatást végzett a sa-
ját országában, illetve globálisan az adott 
sportágaknak megfelelően. Szlovákia a 
jégkorong, Csehország az ütősportok, 
Magyarország a labdajátékok, Litvánia az 
atlétika, míg Törökország a vízi sportok 
témakörében kutatott. Megvizsgáltuk 
a jelenlegi helyzetet az ökológiai meg-
oldások bevezetése szempontjából, és 
további javaslatokat tettünk az aktuális 
lehetőségeknek, trendeknek megfelelő-
en. Az eredményt egy kézikönyvben fo-
galmaztuk meg, amely letölthető a www.
moveinagreenway.eu oldalról az összes 
partnernyelven és angolul. 

A projekt során 2 projekttalálkozót 
tartottunk - Trnavában és Prágában -, 
egy értékelő zárótalálkozót Budapesten, 
valamint egy 4 napos tréninget szervez-
tünk Isztambulban a sportolók, klubok, 
projekt résztvevők számára. Minden 
partner rendezett egy workshopot a 
nagyközönség számára a helyi közössé-
gében, valamint egy konferenciát az ér-
dekeltekkel. A JTF DSE 2022 február-
jában és áprilisában rendezte meg a helyi 
workshopjait Jászberényben. Az egyik 

workshop alkalmával az oktatás mellett a 
sportolás kapott fő szerepet, míg a követ-
kező alkalommal egy előadás keretében 
ismerhette meg a jászberényi közönség 
a fenntarthatóság fontosságát a sport te-
rületén. Ezenkívül a projekt hozzájárult 
kézilabda tábor kirándulásához, tornán, 
kupán való részvételhez és fenntartható 
anyagból készült pólókat kaptak az után-
pótlásban sportoló gyerekek, fiatalok. Ezt 
a projektet az Erasmus+ Sport program 
finanszírozta. (forrás: JTF DSE)

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.
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Hálás szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik

hamar károly
(1938-2022)

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

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik

csillaghegyi JÓzsef
(1937-2022)

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

A gyászoló család

Tudatjuk mindazokkal,  
akik ismerték, hogy  
szeretett testvérünk, 

Urbán JÓzsef
2022. 12. 14-én elhunyt.

Franciaországban helyezték örök 
nyugalomra 2022. 12. 21-én.

Élt 74 évet.
Nyugodj békében 

testvérünk!

Emlékezünk 

Varga István Mihály 
(1948-2019)

halálának 3. éves évfordulójára.

Soha nem feledünk! Hiányzol!

Húgod, Nővéred  
családjaikkal

Hirdetések feladása a város lapjába:
• személyesen:  csütörtökönként szerkesztőségünkben 
  (Jászberény, Bercsényi út 1/A., Ifjúsági Ház, földszint)
• emailben:  a berenyiujsag@gmail.com e-mailcímen
• telefonon:  a 06-30/651-1098-as számon

Karácsonykor a fenyőkről
A karácsonyfa előállításához sok év 
szükséges még gondos neveléssel is. 
Mivel a kivágott fenyő értékesítése 
szezonális jellegű, ez egyhónapra te-
hető. A legtöbb fenyőféle a párásabb, 
magasabb, hegyi klímát kedveli. Ezért 
lehetőleg hazánkban honos vagy 
könnyen alkalmazkodó konténeres 
fenyőfát ültessünk a biztos eredés ér-
dekében. 

Jászberényben volt egykor örök-
zöldeket is termelő csemetekert, erre 
utal a Faiskola utca elnevezése. Ér-
dekességként kell megemlíteni, hogy 
vannak lombhullató fenyőfélék. Ilyen 
például a Kínából származó páfrány-
fenyő, amely jó por- és füsttűrő. Saj-
nos a termése nem éppen ibolya illatú. 
Lombhullató még az európai vörösfe-
nyő, melynek fája kiváló bútor-, épü-
let- és bányafa. 

Leggyakoribb karácsonyfa a rövid 
tűjű lucfenyő gyakran sínylődik. Kez-
detben a szabadgyökeres kiültetés ese-
tén, a gyökéren lévő hajszálgyökér sze-
repét betöltő gombafonál hiányossága 
miatt. A lucfenyőnek van egy speciá-
lis kártevője is. Ez az áprilisban rajzó 
fenyőgubacstetű. Kártétele abban áll, 
hogy a fiatal, rövid hajtások tövén 
gubacsot képez, s a benne élő tetvek 
szívogatása miatt a hajtásrész elszárad. 
Mivel elsősorban a legyengült fákon 
okoz jelentős kárt, ezért száraz, meleg 

helyre nem ajánlott a lucfenyő ülte-
tése. A fenyőtűkarcgomba is gyakran 
okozza a fenyőfélék pusztulását. 

Az ezüstfenyő jól tűri a városi le-
vegőt, szaporítható magvetéssel is, de 
ebben az esetben az utódok nem lesz-
nek egységesen ezüstös színűek. Ezért 
inkább szaporítják oltással. A fenyők 
főként az északi féltekén honosak. Ott 
nagy erdőségeket alkotnak. A kertben, 
parkokban alakjukkal, zöld színükkel 
szép látványt nyújtanak. 

A közönséges jegenyefenyő sok 
változatával Közé- és Dél-Európában 
honos. A párás, hűvös klímát kedveli. 
Egy változata 40 méter magasra is meg-
nőhet. Egy másik változata, a colorado 
jegenyefenyő Kalifornia és a Colorado 
hegységben él. Érdekessége, hogy jól 
bírja a szárazságot és a homokos talajt is 
kedveli. A Himalája vidékén él a selyem-
fenyő. Ott megnőhet akár 50 méter 
magasra is. Tűi kékeszöldek, 15-20 cen-
timéter hosszan lecsüngnek. Jászberény-
ben már régen nincs engedéllyel termelő 
erdészeti és fenyőféléket is előállító cse-
metekert. Legközelebb a Mátrában vagy 
Gödöllőn van ilyen. Ha a fenyő kivágot-
tan, karácsonyfaként kerül értékesítésre, 
ahhoz nem kell faiskolai engedély, de ez 
már adóköteles. A gyökeres fenyőfa ter-
melése már engedélyköteles, ami szak-
képzettséghez kötött.
 Szegedi Szilveszter kertészmérnök

Boldog kilencvenedik születésnapot!
Bódis Béla, a körzet önkormányza-
ti képviselője köszöntötte decem ber 
19-én, hétfőn délután a 90 éves Sár-
közi Andrást Toborzó utcai ottho-
nában. Az ünnepelt, aki felkészül-
ten fogadta vendégeit, megkapta 
Orbán Viktor miniszterelnök kö-
szöntő oklevelét.

Nekem könnyű dolgom volt, mert 
szinte kérdeznem sem kellett. Sárkö-
zi András ugyanis készült arra, hogy 
érkezem és mintegy felmondta élet-
történetét. A Jászberényi tanyavilág-
ba született 1932. december 19-én. 
Nyolcan voltak testvérek, akik közöl 
már csak négyen élnek, ketten még 
nála is idősebbek. Úgy alakult, hogy ő 
lett a kiszemet, aki átvette édesapjától 
a gazdaság irányítását. Mint mondta, 
ez ment is egy ideig, majd megjelentek 
a tsz agitátorok, akik erőszakosak, rá-
menősek voltak. Sok lehetőséget nem 
is hagytak, így miután Zsámbékon 
elvégzett egy egyéves iskolát, s a tsz-
ben az állattenyésztés vezetését bízták 
rá. Tizenhat év után váltott munka-
helyet, amikor az Aprítógépgyár ön-
tödéjében helyezkedett el. Betanított 
munkásként dolgozott 16 éven át és 
3 év korkedvezménnyel, 55 évesen 
ment nyugdíjba. Ezt követően ismét 
a gazdálkodás játszotta a főszerepet 
az életében. A kárpótlás során kapott 

földön egészen 80 éves koráig aktívan 
munkálkodott. Mint mondta, igazán 
akkor lett nyugdíjas, amikor ezt a 
munkát abbahagyta. 

Tanyavilági lányt vette feleségül 
1960-ban, akivel a 60. házassági év-
fordulójukat még együtt ünnepelték, 
majd ezt követően nem sokkal özvegy 
maradt. Két lányuk született, akiket 
nem volt nehéz „eladni”, mondta mi-
közben csillogott a szeme. Mára már 
négy unokával és két dédunokával - 
ikrek - gyarapodott a család. Sárközi 
András 90 évesen, ma sem tétlenkedik. 

Kapál, gyomlál, a tüzelőt előkészíti, 
mondták róla lányai.

Mozgalmas kilenc évtized van a 
háta mögött, amibe nagyon sok min-
den belefért. Boldog család veszi kö-
rül, s ez nagyon sokat jelent számára. 
Megbeszéltem vele, hogy 5 és 10 év 
múlva, amikor 95, majd 100 éves lesz 
ismét találkozunk. Úgy legyen.

Sárközi Andrásnak boldog szüle-
tésnapot, jó egészséget és még sok bol-
dog évet kívánunk családja körében 
olvasóink nevében is!

 Szántai Tibor

Könyvbemutató és gyász
Amikor a Jász helytörténeti Kör és 
a Jászapátiak Baráti Egyesületének 
meghívását elfogadtam Katona Kata-
lin: Minálunk, a Jászberény-homoki 
tanyákon című könyv bemutatójára 
még reménykedtünk. A bemutatón 
ugyanis a kötet írója betegsége miatt 
már nem lehetett ott. Súlyos állapot-
ban került a Jászberényi Szent Erzsé-
bet Kórházba.

Dr. Kiss Henriett zenetörténész, a 
rendezvény háziasszonya a megjelen-
tek köszöntése után átadta Kati néni 
üzenetét, aki köszönetet mondott min-
denkinek, aki segítette a könyv meg-
jelenését. No, meg azt üzente, hogy 
mindenki vigyázzon magára, mert az 
egészség a legfontosabb.

Ezt követően Parti Csaba hely-
ismereti könyvtáros ajánlotta a meg-
jelentek figyelmébe Katona Katalin 
könyvét, amely, mint mondta, az utol-
só utáni pillanatban készült. Akkor, 
amikor még volt, aki összegyűjtötte az 
anyagot és még volt kitől anyagot gyűj-
teni. Egy ma már letűnt világ köszön 

vissza a könyvben, amely Katona Kata-
lin szorgos és alapos munkájának ered-
ménye. Parti Csaba egyedülállónak, 
különlegesnek minősítette a kiadványt, 
melynek elkészítésében volt szerencséje 
közreműködni. Ő volt a szerkesztő-
je a könyvnek, melyet Besenyi Vendel 
lektorált. Az anyanyelvi lektor Petrics 

Anna, a tördelőszerkesztő Buschmann 
Éva volt, aki a borítót is tervezte.  
A könyvbemutatón fellépett a Jászberé-
nyi Kossuth Népdalkör.

Néhány nappal a könyvbemutató 
után jött a szomorú hír: Katona Kata-
lin a kórházban elhunyt. Elveszítettünk 
ismét egy nagyszerű embert, aki sokat 
tett környezetéért, s olyan munkákat 
hagyott ránk, amelyek követésre mél-
tók. Mindig szép csendben dolgozott, 
soha nem hívta fel magára a figyelmet. 
Csak tette, amit jónak látott, ami kör-
nyezete hasznára vált. Jászberény városa 
elismerte munkásságát (2017-ben  Si-
pos Orbán  kulturális és művészeti díjat 
kapott), s most fájó szívvel, csendben 
búcsúzunk Kati nénitől. Mindent kö-
szönünk, legyen neki könnyű a föld.

Katona Katalin temetése Jászbe-
rényben a Szent Imre herceg úti te-
metőben lesz 2023. december 29-én, 
csütörtökön 13.00 órakor. Ugyanezen 
a napon 17.00 órakor mise lesz érte a 
Szentkúti templomban.

 Szántai Tibor

Miért nem működik a 
„Százszor megmondtam”?
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita Phd, az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola docensé-
nek előadását hallhatta a szép szám-
mal megjelent közönség 2022. dec-
ember 7-én, szerdán, a Jászberényi 
Nagyboldogasszony Katolikus Óvo-
da, Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Gimnáziumban.

A főként pedagógusokból és szülők-
ből álló publikum - Demeter Sándor 
igazgató úr meghatóan személyes felve-
zetőjét követően - egy nagyon tartalmas, 
információkban és humorban bővelke-
dő, közel kétórás előadást hallhatott „A 
sikeres nevelés kulcsa: az érzelmi intelli-
gencia fejlesztése” alcímmel. A nevelés-
kutató asszony személyisége, lendületes, 
humoros stílusa, konkrét példákkal, 
anekdotákkal és szemléltetéssel is tarkí-
tott előadása nagy tetszést aratott a je-
lenlévők körében. 

Dr. Pécsi Rita előadásában azt pró-
bálta átadni a közönségnek, hogy az IQ 
mellett az embereknek van más intelli-
genciatípusa is, amely sokkal nagyobb 
mértékben befolyásolja a boldogulásun-
kat, a sikerességünket, a tanulásunkat, a 
kapcsolatainkat, a személyiségünk fejlő-
dését. Ez az érzelmi intelligencia.

A neveléskutató szerint az érzelmi 
intelligencia nagyon is nevelhető, fej-
leszthető terület, és ehhez az érzelmi 
hálóhoz olyan egyszerű, hétköznapi 
eszközökkel lehet hozzáférni, mint a 
beszélgetés, játék, szituációs játékok, a 
művészet, az éneklés, az együttlétnek a 
legkülönbözőbb formái. Ez minden em-
berben ott van, mint lehetőség, azonban 
rendkívül időigényes folyamat, amely 
sajnos kimarad az iskolarendszerből is. 

Elhangzott, hogy ha nem vagyunk 
érzékenyek arra, hogy ezt az érzelmi 
intelligenciát megkapják a gyerme-
kek, családtagok, akkor ez nem fej-
lődik ki.  Pedig a fontosabb érzelmi 
intelligenciakészségek, mint az em-
pátia, együttműködés, kapcsolódó 
képesség, tűrőképesség, alkalmazko-
dóképesség, rugalmas problémameg-
oldás, kreativitás az életünk minden 
területén nagyon fontosak lennének.

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita felhívta a 
figyelmet arra is, hogy a hosszútávú 
memóriába is csak az az információ 
jut be, amihez élmény is kötődik.  
A készségfejlesztés nevelési módszere-
ire ezért több időt kellene szánni: ke-
vesebb ismeretanyaggal, mélyebben, 
több élménnyel kell átadni a tudást, 
mert az érzelmi kötődés képességé-
nek a hiányában nem fog működni a 
„Százszor  megmondtam…”

 Kelemen Csilla

Friss híreinket megtalálja 
Facebook oldalunkon:

/berenycafe
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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.

Tisztelt Olvasóink! 
A Jászkürt Újság következő lapszáma 

2023. 01. 05-én jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

Egészségügyi ügyeletek

december 22. csütörtök 
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
december 23. péntek 
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930
december 24. szombat 
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-568
december 25. vasárnap 
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
december 26. hétfő 
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667
december 27. kedd 
Thököly Gyógyszertár
december 28. szerda 
Szentháromság Patika
december 29. csütörtök 
Kossuth Gyógyszertár-
december 30. péntek 
Mérleg Gyógyszertár

december 31. szombat 
Szentháromság Patika
2023. január 1. vasárnap 
Kossuth Gyógyszertár
január 2. hétfő 
PatikaPlus (Tesco)
január 3. kedd 
Thököly Gyógyszertár
január 4. szerda 
Thököly Gyógyszertár
Január 5. csütörtök 
Szentháromság Patika

december 22. csütörtök
10.00-16.00 óra:  
Dr. Tóth Lajos
Jb., Bárány utca 23.
december 23. péntek
9.00-12.00 óra:  
Dr. Tóth Lajos
Jb., Bárány utca 23. 
14.00-17.00 óra:  
dr. Nagy Nóra
Jb., Sportpálya út 1.

december 27. kedd
9.00-12.00 és  
14.00-17.00:  
dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
december 28. szerda 
9.00-12.00 és  
14.00-17.00:  
dr. Balogh Mariann
Jb., Bercsényi út 5.
december 29. csütörtök
10.00-16.00:  
dr. Nagy Nóra
Jb., Sportpálya út 1.
december 30. péntek
9.00-12.00 és  
14.00-17.00:  
dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
2023. január 2. hétfő
9.00-12.00 és  
14.00-17.00:  
dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
január 3. kedd
10.00-16.00:  
dr. Gáll Mátyás 
Jb., Zirzen Janka u. 6.

Gyógyszertárak

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

Fogorvosi  
ügyelet

Röplabda
A 2022/2023-as bajnoki szezon első 
felében, a 2022-es esztendőben nem 
sikerült pontot szereznie az NB I-ben 
szereplő Jászberény VT fiatal csapatá-
nak. a Lányok a 7. fordulóban a Vasas 
SC vendégei voltak és 3-0-s vereséget 
szenvedtek. A 8. fordulóban a listave-
zető DVTK-t fogadták Deme Gábor 
tanítványai, s bár az első helyezett ellen 
sikerült a szezonban először szettet nyer-
niük, a pontszerzés elmaradt. A vendég 
DVTK 3-1-re nyerte meg a találkozót. 
A bajnokság 2023. január 7-én folytató-
dik majd, amikor a JVT a BVSC-Zugló 
vendégeként lép majd pályára. 
A felnőtt női röplabda NB I állása a 
8. forduló után: 

1. DVTK  (22-7) 21 
2. Vasas SC  (19-6) 18
3. VEHIR-VESC  (19-8) 18
4. TFSE  (21-11) 18
5. Gödöllői RC  (13-14) 12
6. Békéscsabai RSE  (14-16) 12
7. Budaörsi DSE-E. (15-15) 12
8. BVSC-Zugló  (15-14) 11
9. Szent Benedek RA  (13-17) 10

10. UTE U21  (12-16) 9
11. DSZC-Eötvös DSE  (5-21) 3
12. Jászberény VT  (1-24) 0

Kosárlabda
Két győzelemmel zárta az alapszakasz 
első felét a Jászberényi KSE csapata. 
A 13. fordulóban a BKG Príma Aka-
démia elleni rangadót végig vezetve, 
jó játékkal nyerték meg kosarasaink. 
Közülük is kiemelkedett Ivosev Tamás, 
aki 36 pontot szerzett és teljesítmény-
mutatója 56(4) VAL lett. A találkozót 
89-77-re nyerte meg a JKSE.

A 14. fordulóban Nagykörösön 
vendégszerepeltek Miljan Rakic fiai, s 
ott már sokkal jobban meg kellett har-
colniuk az újabb sikerért. Fej-fej mellett 
haladtak a csapatok, majd a mieink 6 
pontos előnyre tettek szert, ám 1 perc-
cel a találkozó vége előtt már 3 ponttal 
a hazaiak vezettek. Két bravúros távoli 
dobással sikerült az eredményt megfor-
dítani, s végül 82-79-re a JKSE győzött 
a Nagykörösi Sólymok KE ellen.

A bajnokság 2023. január 7-én 
folytatódik majd. Ezen a napon a JKSE 
a PHOENIX-MT Fót csapatát fogadja 
a Bercsényi úti játékcsarnokban. A ta-
lálkozó 17.00 órakor kezdődik.
A felnőtt férfi kosárlabda NB I/B pi-
ros csoport állása a 14. forduló után: 

1. NKA Pécs  13 gy 1 v 
2. PVSK-VEOLIA  11 gy 3 v
3. Vasas Akadémia  11 gy 3 v
4. MAFC  10 gy 4 v
5. DEAC U21  9 gy 5 v
6. Jászberényi KSE  8 gy 6 v
7. BKG Príma Akadémia  7 gy 7 v
8. Salgótarjáni KSE  7 gy 7 v
9. TF-BP  5 gy 9 v

10. Ceglédi KE  5 gy 9 v
11. PHOENIX-MT Fót  5 gy 9 v
12. Óbudai kaszások  4 gy 10 v
13. Nagykörösi SKE  3 gy 11 v
14. Veszprémi KK  0 gy 14 v 

Jégkorong
Három mérkőzést játszott az elmúlt 
két hétben a Lehel HC U21-es csa-
pata az Andersen Ligában. Előbb ha-
zai pályán a MAC Ikonoktól (6-11), 
majd idegenben a Goodwill Pharma 
Szegedtől szenvedett vereséget a gárda 
(12-8), mégpedig igazán látványos, 
sokgólos mérkőzéseken.

Az idei év utolsó mérkőzését a Dél-
Budai HC ellen Jászberényben vívta 
csapatunk. Hiába lőttek háromszor 
annyit kapura a mieink, a találko-
zót mégis a vendégek nyerték 2-1-re.  
A bajnokság 2023. január 7-én folyta-
tódik, amikor a mieink a Worm Angels 
vendégeként léppnek majd jégre. 

Az év játékosa: Bagyinszki Tibor
Vannak sportágak városunkban is, amelyek kevesebb figyelmet kapnak az év 
során, mint amit érdemelnének. Ilyen nálunk a baseball, amely most azzal 
hívta fel magára a sportbarátok figyelmét, hogy az NB II-es bajnokság legjobb 
játékosának járó elismerést 2022-ben a Jb. Stinky Sox dobója, Bagyinszki Ti-
bor vehette át.

December 3-án tartotta éves díjátadó 
ünnepségét a Magyar Országos Baseball 
és Softball Szövetség, amelynek rangját 
ezúttal az is emelte, hogy a szövetség 
megalakulásának 30. évfordulóját is 
ünnepelték. Az eseménynek örömteli 
jászberényi vonatkozása is volt, hiszen 
az NB II-es bajnokság legjobb játéko-
sának járó díjat Bagyinszki Tibor, a Jb. 
Stinky Sox dobója érdemelte ki. Nem 
szokványos ugyan, hogy az év legjobbja 
nem az első három helyezettből kerül 
ki, ám a csapatok szakvezetőinek szava-
zata alapján méltán kapta az elismerést 
a jászberényi csapat tagja.

Bagyinszki Tibor 36 éves és már 
2001 óta baseballozik. Előbb ugyan a 
kosárlabdát próbálta ki és társastáncra 
is járt, ám középiskolásként elkötelezte 
magát a baseball iránt. 

– Meglepődtem, amikor megtud-
tam, hogy én lettem az év legjobbja az 
NB II-ben, hiszen, ha hajszállal is, de 
lemaradtunk a bajnoki rájátszást jelen-
tő negyedik helyről. Tavaly Forgő Dá-
vid kapta ezt az elismerést. A Jb. Stinky 
Soxban, ahogy a többi csapatban is van 
3-4 húzóember. Idén nagyon sajnáltuk, 
hogy nem sikerült a rájátszásba kerül-
nünk, de jövőre újra megpróbáljuk – 
mondta beszélgetésünk elején Bagyinszki 
Tibor, akitől azt is megtudtam, hogy az 
állatkert melletti sportpályán eddzenek 
és játszák bajnoki mérkőzéseiket. 

– Hetente két edzésünk van és sze-
retnénk, ha fiataljaink felzárkóznának 
a húzóemberekhez. céljainkat elérjük 
most új technikai eszközt, laseres se-
bességmérőt is beszereztek. Közel sem 
mindegy ugyanis, hogy a dobók mi-
lyen sebességgel dobják el a labdát. Egy 
dobónak jó fizikai állapotban kell len-
nie, mert a dobás nagyon megerőltető 
ebben a játékban. A baseball egyéni 
és csapatsport is, mert jól kell a játék 
során együtt gondolkodni is. A játék 
menetének kiszámítása, a különböző 
lehetőségekre való felkészülés komoly 
szellemi munka is a baseballban – tudt 
am meg Bagyinszki Tibortól, aki azt is 
megemlítette, hogy az NB III megnye-
rése után az idei szezon, az NB II-ben 
nem úgy sikerült, ahogy szerették vol-
na. A 2023-as esztendőben céljuk az 
NB II megnyerése lesz, ami ugyan nem 
ígérkezik könnyű feladatnak, de szerin-
te megvalósítható.

A csapat tagsági díjakból, az ön-
kormányzat és régi játékosok támoga-
tásából fedezi a felmerülő költségeket, 
valamint az adó 1%-ának felajánlásait 
is köszönettel fogadják.

A különböző korosztályos váloga-
tottakba az évek során a Jb. Stinky Sox 
csapataiból egy tucat játékos eljutott. 
Bagyinszki Tibor Kovács Balázzsal és 
Csík Adriánnal játszottak Bécsben és 
Pozsonyban is nemzetközi mérkőzése-
ket. Kovács Balázzsal és Forgó Dávid-
dal Bagyinszki Tibor most is a váloga-
tott keret tagja lett és szeretne aktívan 
részese lenni a magyar nemzeti csapat 
mérkőzéseinek. Németh Hanna U16-
os válogatott, míg Bánkuti Mihály 
koed slowpitch EB-n vett részt. Azaz 
Jászberény jó hírét a Stinky Sox csa-
patának játékosai is viszik határainkon 
innen és túl is. 

Bagyinszki Tibornak olvasóink ne-
vében is gratulálunk sikeréhez és neki, 
a válogatottnak és a Jb. Stinky Sox csa-
patának is sok sikert kívánunk a 2023-
as szezonra!

Baseball NB II alapszakasz végered-
ménye 2022 

1.  Bp. Red Wolves II.   11 gy 1 v 
2. Szentendre Sleepw. „A” 10 gy 2 v
3. Hungaria Astros  6 gy 6 v
4. Érd Angels  5 gy 7 v
5. Jb. Stinky Sox  5 gy 7 v
6.  Szentendre Sleepw. „B” 5 gy 7 v
7. MAFC Rangers  0 gy 12 v

Az NB II-es bajnokság legjobb játékosa 
2022-ben: Bagyinszki Tibor (Jászberé-
nyi Stinky Sox)

Kieső helyen telel a JFC
Nem túlzás azt állítani, hogy tragi-

kus éve volt a 2022-es esztendő a jász-
berényi felnőtt labdarúgásnak. Az év 
első felében nagy nehezen kiharcolta a 
bennmaradást az NB III-ban a JFC csa-
pata, majd ott folytatta, ahol a nyáron 
abbahagyta. A várt javulás elmaradt, s 
a tavasszal ismét a bennmaradásért kell 
küzdenie az együttesnek.

Az idei 38 bajnokijából 27-et zárt 
vereséggel, 7 alkalommal döntetlent ért 
el és csak 4 (!) mérkőzést nyert meg a 
Jászberényi FC NB III-as felnőtt csa-
pata. A 2021/2022-es szezont a nyáron 
még bennmaradó helyen zárták város-
unk labdarúgói, ám a folytatás sem si-
keredett jobbra.

Az új szezonban edzőt is váltott a 
gárda, ám ez is csak átmeneti javulást 
hozott. Egy öt mérkőzéses veretlenségi 
sorozat után újabb vereségek jöttek és 
a 18. helyen telelhet városunk csapata 
az NB III Keleti csoportjában. Pedig 
az utolsó két fordulóban zárkózhat-
tunk volna a még bennmaradó helyen 

álló csapatokhoz, ám előbb a DVSC 
II. csapatától (1-3), majd a Vasas II. 
együttesétől is vereséget szenvedtek  
(0-1) Remiliék hazai pályán. Így pedig 
8 pont a gárda hátránya a még benn-
maradó helyen álló, 24 pontos együtte-
sekkel szemben. Azaz, ismét igen nehéz 
tavasz elé néznek a jászberényi futball-
barátok. 

A labdarúgó NB III Keleti csoport  
alsóházának állása a 20. forduló 
után:

13. FC Hatvan  (32-39) 24
14. Eger SE  (26-32) 24
15. DVTK II.  (27-34) 24
16. Kisvárda M. G. II.  (29-23) 24
17. Sényő-Carnifex FC  (26-41) 20
18. Jászberényi FC  (23-40) 16
19. TFC Tiszaújváros  (22-50) 15
20. Békéscsaba 1912 E. II.  (28-60) 9

A bajnokság a téli szünetet követő-
en, 2023. február 13-án folytatódik.  
A JFC ezen a napon a DVTK II. ven-
dégeként lép majd pályára.


