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Időközi önkormányzati választással kezdjük az évet
Jászberényben csaknem 21 ezer válasz-
tópolgár él, így a választás úgynevezett 
vegyes rendszerben zajlik. Ez azt jelen-
ti, hogy városunk 10 választókerületre 
oszlik, tehát a lakosság egy polgármes-
tert és választókerületenként egy képvi-
selőt választ meg.

A képviselő-testület – a polgármes-
terrel együtt – összesen 15 főből áll, 
10 képviselőt közvetlenül választunk, 
további 4 képviselő pedig a kompen-
zációs listákról, a töredékszavazatok 
arányában jut mandátumhoz.

A választópolgárok választójogu-
kat a lakcímük (vagy speciális eset-
ben a tartózkodási helyük) szerinti 
szavazókörben gyakorolhatják, vagyis 
abba a szavazóhelyiségbe kell men-
nie mindenkinek szavazni, amely a 
korábban kiküldött választási értesí-
tőn szerepel. Jászberényben 21 sza-
vazókör van, ezek területi eloszlása 
lehetővé teszi azt, hogy senkinek ne 
kelljen otthonától messzire mennie, 
ha voksolni szeretne.

Szavazni január 15-én vasárnap 
reggel 6.00 és este 19.00 között lehet a 
kijelölt szavazókörben. Minden szavazó-
körben szavazatszámláló bizottság mű-
ködik, amely a lakosság tagjai közül vá-
lasztott tagokból és a jelölő szervezetek 
által delegált tagokból áll. Ők felügyelik 
a szavazás szabályosságát és segítik a sza-
vazás lebonyolítását. Munkájukban a 

polgármesteri hivatalban dolgozó jegy-
zőkönyvvezető nyújt segítséget.

A választópolgárnak választójoga 
gyakorlásához igazolnia kell személy-
azonosságát, lakcímét, és személyi azo-
nosítóját (ehhez személyi igazolvány, 
vezetői engedély, útlevél, lakcímkártya, 
vagy más, hivatalosan kiállított, ilyen 
jellegű igazolványok szükségesek). Aki 
a szavazókörben nem tudja magát iga-
zolni, nem szavazhat, de ha később a 
megfelelő okmányok birtokában visz-
szatér, gyakorolhatja a választójogát.

Minden választó két szavazólap fel-
vételére jogosult, mivel polgármesterre 

és körzeti képviselőre is szavazhat (a 
kompenzációs listára nem szavazunk). 
Érvényesen szavazni a jelölt neve mel-
lett szereplő körbe tollal írt két, egy-
mást metsző vonallal lehet.

Mozgóurnával szavazhat az a sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogvatartása mi-
att gátolt választópolgár, aki ilyen ké-
relmet nyújtott be és azt jóváhagyta az 
illetékes választási szerv. Ilyen kérelmet 
legkésőbb a választás napján 12.00-ig 
lehet benyújtani (ekkor már a meg-
felelő szavazatszámláló bizottságnál).  

A mozgóurnával legalább két bizottsági 
tag megy ki a megjelölt címre, ahol a 
választó leadhatja szavazatát.

A szavazókörök 19.00-kor zárnak. 
Amennyiben sorban állás van, a sorba este 
7 előtt beálló választók még szavazhatnak.

A zárást követően a szavazatszámláló 
bizottság kinyitja az urnákat és megszá-
molja a szavazatokat. Polgármester az 
lesz, aki az összes, polgármesterjelöltek-
re leadott szavazatok közül a legtöbbet 
kapta, míg választókerületi képviselő az, 
aki az adott választókerületben a legtöbb 
képviselői szavazatot gyűjtötte össze. Sza-
vazategyenlőség esetén újabb időközi 
választást kell tartani. A maradék négy 
képviselői mandátum a jelölő szervezetek 
által leadott kompenzációs listákról kerül 
kiosztásra.

A választás eredményét a Helyi Vá-
lasztási Bizottság állapítja meg. A döntés 
– amennyiben nem érkezik ellene felleb-
bezés – 2023. január 18-án 16.00-kor 
emelkedik jogerőre. Ezt követően kerül 
sor a képviselő-testület alakuló ülésének a 
megtartására.

Akik a 2019-es önkormányzati vá-
lasztáson a Szent Erzsébet Kórház szava-
zókörében szavaztak, azoknak a szavazó-
köre e választáson a Központi Óvodában 
lesz (Bajcsy Zsilinszky út 10.)

Az induló polgármesterjelöltek, illetve 
képviselőjelöltek névsorát (választókerüle-
tenként) a 3. oldalon találják. 

A Jászberényi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 17-én dön-
tött a feloszlásáról, így a Jászberényi Helyi Választási Bizottság határozata 
értelmében 2023. január 15-én időközi önkormányzati választáson polgár-
mestert és képviselőket választunk.

Ifjú sportolók elismerése
Több évtizedes hagyomány, hogy a vá-
ros önkormányzata elismeri és jutalmaz-
za az adott esztendőben egyéni és csapat 
sportágakban versenyző, kiemelkedő 
eredményt elért ifjú sportolókat.

Az elmúlt két évben, a korlátozá-
sok miatt, nem volt lehetőség meg-
rendezni a köszöntő eseményt, így  
december 22-én délután, nemcsak a 
2022-es évben országos bajnokságok, 
nemzetközi versenyek korosztályos 
küzdelmeinek  dobogós helyezettjeit 
jutalmazták, hanem az előző két sze-
zon győzteseit is. Így aztán a kezdés-
re zsúfolásig megtelt az Ifjúsági Ház 
nagyterme a sikeres ifjú sportolókkal, 
edzőikkel és sok szülővel.

Előljáróban Budai Lóránt polgár-
mester köszöntötte a fiatal verseny-

zőket és köszönte meg nekik, hogy 
remek eredményeikkel a  város jó hír-
nevét is öregbítik. A Dance Fitness 
SE lendületes bemutatóját követően 
Bethlendy Béla,  a Humán, Jogi- és 
Közrendi Bizottság elnöke olvasta fel 
az elismerésben részesülők neveit. A 
díjakat és az okleveleket Budai  Ló-
ránt polgármester és Balogh Béla al-
polgármester adták át, s egyben gra-
tuláltak is az ifjú sportembereknek. 
Természetesen  a felkészítést végző, 
edzéseket vezető pedagógusok, szak-
edzők, oktatók áldozatos és kitartó 
munkáját is jutalmazták, így 34-en 
vehették át a nekik járó okleveleket 
és ajándék utalványokat.

Fotónkon a díjazott sportolók egy 
csoportja látható.

Idősek és gyermekek karácsonya 
A karácsony ünnepéhez közeledő adven-
ti időszakban már több éves hagyomány, 
hogy városunk önkormányzata köszönti 
idős korú lakóit, műsorral kedveskedik 
és szerény ajándékot is átadnak részük-
re. Az Idősek Karácsonya ez évi rendez-
vényeit december 21-én két részletben 
tartották az Ifjúsági Házban, ahová több 
mint nyolcszáz meghívott vendéget vár-
tak. A település külterületén élők délelőtt 
érkeztek, a városban lakók kora délután 
töltötték meg a széksorokat. A rendez-
vényt Budai Lóránt polgármester nyi-
totta meg, aki köszöntötte a résztvevőket 
és az önkormányzat jókívánságait adta át 
az egybegyűlteknek. A hangulatos énekes 
műsor és kisiskolások betlehemi játéka 
után, melyet a Palotásy János Zeneiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Nagybol-
dogasszony Kéttannyelvű Katolikus Álta-
lános Iskola 3. osztályos tanulói adtak, vá-

sárlási utalványt és szaloncukrot adtak át 
az időseknek a városháza dolgozói, ezzel 
kívánva mindannyiuknak szép karácso-
nyi ünnepeket. Összesen 857 fő kapott 
egyenként 3 500 forint értékű étkezési 
utalványt.

Gyerekzsivajtól volt hangos, decem-
ber 22-én délelőtt az Ifjúsági Ház, aho-
vá több mint száz, szociálisan rászoruló 
gyermeket nevelő családot hívott meg a 
város önkormányzata. Az eseményt két 
karácsonyi hangulatú verssel tették ünne-
pélyessé, melynek során csengettyűkkel, 
egy kisfiú és egy kislány is közreműkö-
dött. Budai Lóránt polgármester a szék-
sorokban ülő gyermekek közül választott 
egy bátor jelentkezőt, akivel egy köszöntő 
erejéig szerepet cserélt a mikrofon mögött.  
A kislány karácsonyi jókívánságai után 
a városvezető elmondta, hogy gyerme-
kenként négyezer forintos étkezési utal-
vánnyal és szaloncukorral ajándékozzák 
meg a családokat, kis segítséget nyújt-
va számukra az ünnepi felkészüléshez.  
Az ünnepi műsor keretében összesen 
125 szociálisan rászorult gyermekes 
család 250 gyermeke részére adták át az 
önkormányzati ajándékokat. 
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Adományok az „eltérős” gyerekeknek
TV csatornák szórakoztató műsorai-
ból ismert szereplő, műsorvezető láto-
gatott el december 21-én kora délután 
a jászberényi Szent István Körúti Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
tanulóihoz dr. Besenyi Orsolya, a Fi-
desz-KDNP által támogatott függet-
len polgármesterjelölt kíséretében és 
nem érkeztek  üres kézzel. Fásy Ádám 
egy millió forintértékben adományo-
zott játékokat az intézményben járó 
gyerekeknek, akik maguk választhat-
ták ki a számukra kedves és érdekes 
játékszereket. Egy jó ügyért való össze-
fogás jegyében pedig a a polgármester-
jelölt asszony ötszázezer forint pénz-
adománnyal támogatta az EGYMI 
Adj Esélyt Alapítványát, melyből tá-
borozásokat finanszírozhatnak majd a 
diákok számára. 

Az intézmény az egész Jászságból 
fogad tanulókat és ezért szükséges új 
épületszárny építése melyben, egy a 
mozgásukban korlátozottakat segí-

tő lift is létesül, mindezekre kiemelt 
kormányzati forrás megteremtése fo-
lyamatban van – mondta el dr. Bese-
nyi Orsolya.

Két jászberényi a leggazdagabb 
50 magyar között
A Forbes magazin a 2022-es év végén 
is közzé tette a leggazdagabb 50 ma-
gyar listáját, melyen két jászberényi 
vállalkozó, család is megtalálható.  
A listát 2019 óta Mészáros Lőrinc, 
egykori felcsúti gázszerelő vezette, 
ám most a harmadik helyre szorult.

Mészáros Lőrinc 2019-ben úgy 
előzte meg az OTP Bank elnökét, Csá-
nyi Sándort, hogy öt évvel korábban 
még nem is szerepelt a neve a leggaz-
dagabbak között. Egy évvel korábban 
Csányi 20 milliárddal maradt le a má-
sodik helyen Mészáros mögött, ám a 
Forbes becslése ebben az egy évben 73 
milliárd forinttal növelte vagyonát, s az 
átlépte az 500 milliárdos határt is. A 
lista második helyére – több mint 30 
milliárd forinttal megelőzve Mészáros 
Lőrincet – Felcsuti Zsolt került, aki im-

máron dollármilliárdosként debütált az 
amerikai Forbes globális gazdaglistáján 
is. Felcsuti vagyona a Forbes szerint 
több mint 185 milliárd forinttal nőtt 
az előző évi összesítéshez képest. Mivel 
pedig Mészáros Lőrinc nem zárt olyan 
jó évet, mint Csányi, illetve Felcsuti, 
így a harmadik helyre esett vissza.

Az ötvenes listán két ismerős név-
vel is találkozhatnak a jászberényiek, a 
jászságiak. Kasza Lajos (Jász Plasztik) a 
13., míg Szatmári Zoltán és családja a 
28. helyen áll.

Az ötven leggazdagabb magyar lis-
táján azok a magyar milliárdosok sze-
repelnek, akik meghatározó üzleti tevé-
kenységet folytatnak Magyarországon, 
vagy akiket üzleti érdekeltségeik ide 
kötnek. A Forbes a publikusan elérhető 
információkból és a december 1-ig fel-
töltött üzleti beszámolókból dolgozott.

A Forbes 50 leggazdagabb magyart bemutató listájának első tíz helyezettje:

1. Csányi Sándor: 541,6 milliárd forint (a tavalyi listához képest: +73,7 milliárd forint)
2. Felcsuti Zsolt: 468,6 milliárd forint (+185,7 milliárd forint)
3. Mészáros Lőrinc és családja: 436,5 milliárd forint (-51,6 milliárd forint)
4. Gattyán György: 357 milliárd forint (+103,2 milliárd forint)
5. Veres Tibor: 295,9 milliárd forint (+13 milliárd forint)
6. Szíjj László: 229 milliárd forint (+38,5 milliárd forint)
7. Jellinek Dániel: 224,7 milliárd forint (+35,5 milliárd forint)
8. Demján Sándorné és családja: 220,1 milliárd forint (+22,9 milliárd forint)
9. Széles Gábor: 190,2 milliárd forint (+31,9 milliárd forint)

10. Rahimkulov Ruszlán: 174,1 milliárd forint (-46,6 milliárd forint)
• 
13. Kasza Lajos (Jász-Plasztik): 135,8 milliárd forint (-35,1 milliárd forint)
• 
28. Szatmári Zoltán és családja: 60,8 milliárd forint (+8,5 milliárd forint)

A harmincadik Jászsági Évkönyv
Elkészültek Jászsági Évkönyv nyomtatott példányai, ebben az esztendőben immár harmincadik  kiadvány. A három 
évtizedes jubileumhoz érkezett évkönyv bemutatóját december elején tartották a Városi Könyvtárban, ahol az alapító, 
az írók, a szerkesztők mellett több fiatal szerző is bemutatkozott.

Volt időszak a város történetében, még 
1948 előtt, amikor jelentős szervezetek, 
intézmények, közöttük a gimnázium 
vagy a múzeum évkönyveket jelentettek 
meg. Azután évtizedekre hosszú szünet 
következett. A megyének volt lehetősé-
ge évkönyvek kiadására, a levéltárnak, és 
a múzeumnak is, de, hogy egy kisváros 
vagy inkább kistérség ilyen munkába 
fogjon, arra nem volt példa. A kilencve-
nes évek elején, a rendszerváltás idején, 
a változó világban új lehetőségek nyíltak 
meg ezen a területen is. Pethő László 
(fotónkon) 1992-ben felkérést kapott, 
hogy szerkesszen egy jászsági tematikus 
különszámot a Jászkunság folyóiratba, 
a megye akkori tudományos, kulturális 
sajtótermékébe. Az idő szűkre szabott 
volt, de néhány hónap leforgása alatt 
összeált az anyag az önálló számba, jász-
sági vonatkozású fontos történések le-
írásából, interjúkból, tanulmányokból. 
A megjelent sajtókiadvány akár a Jász-
sági Évkönyv sorozat mintadarabjának, 
nulladik számának is tekinthető. A pub-
likálók és szerkesztők körében felvető-
dött és érlelődött a gondolat egy önálló-
an megjelentetett kiadványra, melynek 
érdekében 93-ban egy évkönyv kiadó 
alapítvány életre hívását határozták el. 
Adott volt tehát az alapítókból egy szer-
kesztőgárda, ahol Pethő László látta el 
(és végzi mai napig) a felelős szerkesztő 
feladatait, s mellette B. Jánosi Gyön-
gyi, Wirth Lajos, Fodor István Ferenc, 
Hasznos Rozália, Muhoray György 
munkálkodtak a kezdetekben. 

A Jászsági Évkönyv első kiadvá-
nya 1993 karácsonyára jelent meg és 
azonnal jelentős visszhangot is keltett.  

A szellemi műhely köré a publikáció le-
hetőségére felfigyelő szerzők jelentkeztek 
munkáikkal, és célszerűnek látszott ösz-
szegyűjteni egy ilyen sorozat kiadvány-
hoz a helyi forrásokat, illetve a tapasztalat 
azt mutatta, hogy elengedhetetlen egy 
olvasószerkesztő segítsége is. Az első kö-
tetet követően, az eddig eltelt harminc 
esztendőben, minden évben elkészült 
nyomtatott példányban a Jászsági Év-
könyv, biztosítva a sokszínű, de emellett 
tudományos megalapozottsággal össze-
állított publikációkat, tanulmányokat 
az érdeklődő közösség számára. Online 
formában is elérhető már 2000-től a 
kiadvány az interneten, ahol egyfajta tu-
dásbázisként is működik. A megszakítás 
nélküli megjelenés széles körű összefogás 
eredménye. A három évtized alatt félezer 
önkéntes közreműködő munkálkodott 
a kiadvány létrehozásában, a megjelenő 
anyagok megírásában, a szerkesztésben, a 
lektorállásban, a terjesztésben. 

Önzetlenül vállaltak ebben szerepet 
gyakorlati szakemberek, különböző tu-
dományágak kutatói, művészek, akik a 
jászsági kistérségben tevékenykednek és 
lazább, vagy szorosabb szálakkal ide kap-
csolódnak. A Jászsági Évkönyv sorozat 
fontos tükre a Jászság sokoldalú, színvo-
nalas tudományos, kulturális, művészeti, 
gazdasági, és egyáltalán szellemi életének.

Az jubileumot jelentő harmincadik 
kiadvány idei vezérvonala világot látó és 
alakító jászságiakra fókuszált. Próbáltak 
a megjelent írásokkal sok helyre eljutni, 
kitekintést adva az elszármazottak érdekes 
életútjairól. Több fiatal, harminc év alatti 
szerző publikációja is olvasható, ami az 
évkönyv szerkesztőinek fontos törekvése 
volt. Az érdekes írásokból, interjúkból csak 
szemezgetve, többek között Csontváry 
Kosztka Tivadar festőművész Jászsági kap-
csolatáról, az arab világban, hosszú időn 
át Szaúd-Arábiában dolgozó orvosról, 
Japánban alkotó üvegművészről, a szo-
cializmus idején Kubában tevékenykedő 
kertészmérnökről is olvashatunk. A régóta 
tervezett irodalmi rovat is végre része lett az 
oldalaknak, a pályázatra érkezett műveket 
szakmai zsűri bírálta el és a legjobbnak ítélt 
tíz poétikus  írás is bekerült a kötetbe. 

A Jászsági Évkönyv egyharmada az 
előfizetőkhöz érkezett, akik vállalásuk-
kal segítették a nyomdai munkák finan-
szírozását. Számos példány kerül jászsági 
intézményekbe és természetesen meg is 
vásárolható a Városi Könyvtárban vagy 
a Lira könyvesboltban. Az egyedülál-
ló Jászsági Évkönyv kulcsfontosságú 
szerepet tölt be a kistérség  kulturális 
életében, összeköti a múltat és a jelent, 
valamint a jövőt is formálja. 

Gratulálunk a díjazottaknak!
A Nógrád Megyei Tudományos Isme-
retterjesztő Egyesület és a Magyar Vö-
röskereszt  Nógrád Megyei Szervezeté-
nek karácsonyi rajzpályázatán sikeresen 
szerepeltek az Albatrosz Fogyatékkal 
Élők Nappali Ellátásának fiataljai.

Zatkó Dóra autizmussal élő fiatal 
felnőtt, az Albatrosz Fogyatékkal Élők 
Nappali Ellátásának fiatalja a Bessenyei 
György Művelődési Ház és Könyvtár 
adventi verspályázatán részesült aján-
dékban.

Az előbb említett intézmény adven-
ti versíró pályázatán – az ország minden 
területéről érkeztek versek – elsöprő 
sikerrel szerepelt Utasi Hajnalka, aki 
három versével az első, a második és a 
harmadik helyet is megszerezte. 

Rezsitámogatás Jászberénynek 
Budai Lóránt polgármester Facebook 
oldalán tette közzé a hírt, miszerint 
Jászberény is részesült rezsitámogatás-
ban.

- A tízezer lakos feletti önkor-
mányzatok energiaár-emelkedés miatti 
támogatása hónapok óta napirenden 
van. A Miniszterelnökség a jászberényi 
önkormányzatot is megkereste és egy 
menedzsment-terv készítésére kérte fel, 
amelyet az energiaárak emelkedésének 
kezelése és mérséklése érdekében kellett 
beterjesztenünk a kormány részére. 

A hivatal dolgozói precíz szakmai 
munkájának köszönhetően az elvárt 
anyag  elkészült, így a rezsikompenzá-
cióban városunk is részesül, mégpedig 
68 millió forint erejéig. 

Bár Jászberény megyei viszonylatban 
lakosságszám-arányosan a legalacsonyabb 
támogatást kapta (míg a szolidaritási 
adóbefizetési kötelezettségünk kiemelten 
magas), minden, a rezsi kifizetését meg-
könnyítő forrásnak megfelelő helye lesz 
az idei költségvetésünk elkészítésekor – ol-
vasható a polgármester Facebook oldalán.
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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

Városházi hírek
Az évvégi ünnepek és a közelgő időközi választásra való felkészülés mellett is 
több, sokakat érintő munka, fejlesztés zajlik, illetve kezdődik meg hamarosan 
városunkban, derült ki Budai Lóránt polgármester Facebook bejegyzéseiből.

Lakossági jelzésekre, a közeljövőben újabb öt forgalomtechnikai tükör kihelyezése 
történik meg. Az Ibolya utca – Honvéd utca kereszteződésébe, a Tompa Mihály 
utca – Kápolna utca kereszteződésébe, a Halmay József utca – Kinizsi utca keresz-
teződésébe, valamint az Ady Endre útra, a Földhivatal bejárata elé elhelyezni kí-
vánt forgalomtechnikai tüköröket és a hozzá tartozó oszlopokat a Közúti Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságtól fogjuk beszerezni összesen 
bruttó 389 110 forint értékben. 

A közeljövőben a város három forgalmas helyszínén is okos zebrákat telepítünk. 
Egy nyertes pályázat keretein belül a Posta előtt, a Bercsényi Miklós Általános Is-
kolánál és a Kossuth úton, a vasúti átjáró előtt fogjuk a fejlesztést megvalósítani. Ez 
utóbbit – egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetően – a Generali a Biztonságért 
Alapítvány támogatásával.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakembereivel való egyeztetést követően három 
cégtől kértünk árajánlatot. A beérkezett ajánlatokat a Városfejlesztési Bizottság azok 
beérkezését követően fogja elbírálni. A beszerzési eljárást követően hamarosan meg-
valósul a projekt, mellyel minimálisra csökkenthetjük a belvárosi balesetveszélyt. 

Tavaly augusztusban – még a jubileumi Csángó Fesztivál előtt – elkészült a Jászság 
Népi Együttes Víz utcai székházának 76 méter hosszú, fenyőből készült kerítése. 
A bruttó 12 millió forintos beruházás kapcsán érkezett hozzánk néhány lakossági 
észrevétel, melynek kapcsán úgy döntöttünk, hogy korlátot készítünk a székház 
Városi Zagyvához levezető lépcsőjéhez. A munkát a "TUTTI-BAU" Kft. fogja 
elvégezni bruttó 299 ezer forint értékben. 

További faültetést tervezünk a Városi-Zagyva mentén, a Tulipános gyaloghíd kör-
nyezetétől a Szövetkezet úti hídig terjedő szakaszon. A Jászberényi Vagyonkezelő 
és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. szakemberei – minősített favizsgáló és faápoló 
szakmérnök javaslatai és útmutatásai alapján – a fent említett szakasz növényesíté-
séhez egy szakmai szempontból átgondolt koncepciót készítettek. Ezek alapján 77 
db fás szárú növény ültetésével kívánjuk zöldebbé, hangulatosabbá, barátságosab-
bá alakítani a Zagyva-sétány ezen szakaszát. A munkálatokat a Hungaroplant Kft. 
fogja végezni bruttó 3 millió forint értékben.

Szeptemberben jelentkeztünk az E.ON Energiamegoldások Kft., az ELMŰ-
ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft., valamint az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató 
ZRt. által szervezett fotópályázatra. A szervezők olyan felvételeket vártak, melyen 
a települések bemutatják környezettudatos törekvéseiket.  Jászberény több fény-
képet is beküldött, ezek közül a zsűri az uszoda tetejére telepített napelem rend-
szert választotta ki. Városunk nyereménye egy videokonferencia szett és a 2023. 
évi E.ON naptárban való részvétel. Köszönöm kollégáim előkészítő munkáját és 
Gémesi Balázs újabb díjnyertes fotóját!

„Az ember legjobb gyógyszere a másik ember” 
(Paracelsus)
A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kö-
zel három évtizede végzi működését, 
melyet a Jászsági önkormányzatok hoz-
tak létre a jászsági lakosok egészségi ál-
lapotának megőrzése, gyógyulásának tá-
mogatása érdekében. Célja a Jászberényi 
Szent Erzsébet Kórház gyógyító-megelő-
ző munkájának szakdolgozói továbbkép-
zések támogatása, eszközök beszerzése, a 
betegellátás színvonalának növelése. Már 
sok település, felajánló vállalkozás, ma-
gánszemély csatlakozott e nemes ügy ér-
dekében az Alapítványunk munkájához. 
Köszönjük támogatásukat!

2022-ben ezen összefogás ered-
ményeként egy OSTEOSYS DXA 
csontsűrűségmérő készülékkel bővült a 
Szent Erzsébet Kórház gépparkja, mely 
december 8-án került átadásra a beteg-
ellátás, a lakosság részére. 

A készülék beszerzéséhez Jász-
árokszállás, Jászberény, Jászapáti, 
Jászszentandrás, Jászfényszaru, Alaty-
tyán, Jászivány, Jánoshida települé-
sek, Pócs János országgyűlési képvi-
selő úr, a Coop-Star Zrt., a Szatmári 
Kft., az Elektro Kód Kft. felajánlása 
is hozzájárult.

Ezen a napon Dr. Rédei István ku-
ratóriumi elnök úr által ismertetésre 
került a 2022. évi alapítványi beszá-
moló is. A rendezvényen részt vett 
Pócs János országgyűlési képviselő úr, 
valamint a Jászsági Önkormányzatok 
polgármesterei, Alapítványunk kura-
tóriumi, felügyelő bizottsági tagjai, 
valamint Dr. Csiki Zoltán a Jászberé-
nyi Szent Erzsébet Kórház főigazga-
tója is, aki ismertette az elkövetkező 
időszak szakmai és eszköz terveit.

2023-ban továbbiakban is a Kórház 
eszközállományának bővítését tervezzük. 
A hatékony betegellátás egyik szegmen-
se az egynapos sebészeti beavatkozások, 
ellátások biztosítása. Ehhez szeretnénk 
csatlakozni és a szükséges korszerű esz-
közök beszerzésében segítséget nyújtani 
a lehetőségeknek megfelelően: video-
kolonoszkóp, vagy artroszkópos torony 
megvásárlásával. Amennyiben a támoga-
tások köre lehetővé teszi, láb- és vállmoz-
gató készülék beszerzését is tervbe vettük.

Kérjük, hogy Önök is legyenek 
partnereink! Járuljanak hozzá a közös 
célok megvalósításához, a magas szintű, 
betegközeli ellátás biztosításához az adó 
1%-val! Számlaszámunk: 10200586-
45112265-00000000

(A „Jászság Egészségéért” Alapít-
vány sajtóközleménye)

Évvégi szemetelés
A JVV Nonprofit Zrt. munkatársai 
az év végét is munkával töltötték. 
Sajnos egyesek gondoskodnak arról, 
hogy extra tevékenységet végezzenek, 
ugyanis a szelektív gyűjtők környékét 
szemétlerakóként használta néhány 
ember. 
A fotó a Toborzó utcában készült. 
Köszönet a JVV Zrt. munkatársai-
nak a takarításért, a szemetelőknek 
pedig.....!!!
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Vasárnap

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

J A N U Á R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd

Újév, Fruzsina
Ábel
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leona
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránt, Loránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót, Xénia
Pál
Vanda, Paula
Angelika
Károly, Karola
Adél
Martina, Gerda
Marcella

F E B R U Á R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd

Ignác, Brigitta
Karolina, Aida
Balázs, Oszkár
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka, Jeromos
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett, Konrád
Zsuzsanna, Eliza
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér

M Á J U S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

Munka ü. Fülöp, Jakab
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác
Szonja, Zsófia
Botond, Mózes
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Pünkösd, Emil, Csanád
Pünkösd, Magdolna
Zsanett, Janka
Angéla, Petronella

J Ú N I U S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Tünde, Torda
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

S Z E P T E M B E R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

O K T Ó B E R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Nemzeti ünnep, Gyöngyi
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

A Belvárosi Termálfürdő egész évben várja!
Szolgáltatásaink: termálvizes medencék, finn és infra szauna,  
merülő medence, kamillás gőzkamra, gyógy, talp- és nyirokmasszázs, 
pedikűr, mofetta kabin (szén-dioxidos szárazfürdő), bioptron lámpa.

A rehabilitációs kezelések (gyógymasszázs, iszapkezelés,  
gyógytorna, tangentor (vízalatti vízsugármasszázs) szakorvosi 
beutalóval vehetők igénybe.

Jászberény, Hatvani út 5.      Telefon: 0657/412-108, 0630/942-1043      www.vvzrt.hu

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

• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

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

Dr. TÓTH ZOLTÁN szülész-nőgyógyász 
adjunktus

T-GRÁNIT Kft.T-GRÁNIT Kft.

TÓÁSÓ TIBOR 
Jászfelsőszentgyörgy Fő út 25. 

Telefon: 30/214-6370

Egyedi elkészítésű síremlékek 
nagy szín- és formaválasztékban. 

Épületszobrászat, kandallók, 
lépcsők, kőkorlátok, kőcsobogók.

MINDEN, AMI KŐBŐL KIVITELEZHETŐ!

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

Festékek, alapozók, Festékek, alapozók, 
zománcok, lazúrok, zománcok, lazúrok, 

gipszek, glettek, gipszek, glettek, 
ragasztók, ragasztók, 
vakolatok, vakolatok, 

hőszigetelő rendszerek.hőszigetelő rendszerek.
Szakértelem
Szakértelem

a színek  világában.
a színek  világában.

Keresse, olvassa naponta frissülő 
online hírportálunkat!

• Politika
• Közélet
• Gazdaság

• Kultúra
• Sport 
• 112

...minden, ami Jászberényben történik.

Olvassa a BerényCafét!

jku.hu

Friss híreinket megtalálja  
Facebook oldalunkon is:

facebook.com/berenycafe

Honlap:  https://sites.google.com
 /view/kekesbuszkft
E-mail:  kekesforg@gmail.com

REGISZTRÁLT
AUTÓBONTÁS

5100 Jászberény, 
Szelei út 9407 hrsz.

06-57/402-214, 
06-30/5571-543

E-mail: tuttibau@invitel.hu

• HIVATALOS BONTÁSI ÁTVÉTELI  
IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA (KÖKIR)

• VÉGLEGES FORGALOMBÓL KIVONÁS  
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSE

• BONTOTT ALKATRÉSZEK GARANCIÁVAL

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

• e-mailben:  
berenyiujsag@gmail.com

• telefonon:  
06-30/651-1098

Adja fel 
hirdetését 

a város lapjában!

Lakossági hirdetések  
felvétele a heti újságba 

hétfő 16 óráig.
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Karácsonyfa 
begyűjtés 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Jászberényben a 2023-as év január-
jában ismételten megszervezi társa-
ságunk az ünnepek utáni karácsony-
fák begyűjtését. Karácsonyfákat dísz 
nélkül reggel 7.00-ig kérjük az 
ingatlanuk elé kihelyezni az alábbi 
időpontokban:  2023. január 10. 
 2023. január 17. 

A meghatározott időpontokon túl 
Hulladékudvarunkban nyitvatartási 
időben is van lehetőség a fenyőfák 
leadására. 

1. PROGRAM
Alkotás u, Árendás u, Bálvány u; Bár-

sony u, Benczúr Gy. u, Csákány u, Cser-
kész u, Csiga u, Csokonai V. M. u, Din-
amit tér, Dózsa Gy. út, Eperfa u, Gorkij u  
(Som u.), Gyepü u, Hajdú u, Hor-
gász u, Jákóhalmi út, Jász u, Katona u,  
Kazal u, Kisberényi tér, Korányi F. u,  
Kosárfonó u, Kovács u, Kötélverő u, Kül-
ső Pelyhespart u, Kürt u, Levendula u,  
Madách I. u, Magyar u, Mátyás u, Méz u,  
Móra F. u, Nemes u, Nyárfa u, Nyerges u,  
Páfrány u, Petrence u, Pesthy F. u, Régi 
vágóhíd u, Réz Kálmán u, Rezeda u, Szá-
razmalom u, Szellő u, Szent Imre h. út, 
Szűcs u, Técső u,Tímár u, Vásárhelyi I. u,  
Vásártér u, Vincellér u.

Apponyi tér, Arany János u, Árpád u,  
Attila u, Bárány u, Béke u, Békés u, Bér-
kocsis u, Bimbó u, Bogár köz, Bolyai J. u, 
Czigány J. u, Csillag u, Csók u, Csónak u,  
Darázs u, Eötvös u, Fazekas u, Festő u, 
Gát u, Görbe u, Halász u, Harang u, 
Hatrózsa u, Határ u, Honvéd u, Huszár u,  
Ibolya u, Iskola u, Jásztelki út, Kalap u,  
Kalinka u, Kántor u, Káposztás-
kert u, Károly u, Kaszás u, Kender u,  
Király u, Koszorú u, Kökény u,  
Liliom u, Liszt F. u, Margit u, Má-
ria u, Molnár u, Móricz Zs. u,  
Mozsár u, Munkácsy M. u, Pelyhespart u,  
Potyka u, Puska u, Puskin sétány, Rácz u,  
Réhely u, Rét u, Rozmaring u, Ró-
zsa u, Sárkány u, Sarló u, Sarok u,  
Sas u, Seregély u, Síp u, Szabadság tér, Sza-
badság u, Szabó u, Széchenyi u, Szegfű u,  
Szent István krt, Szentkúti tér, Szilfa u,  
Toldi M. u. Tóth u, Varga u, Vasvári P. u.  
Zagyvapart sétány

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

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

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

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

3. PROGRAM
Akácfa u, Áldás u, Banner J. u, Bá-

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

Alsócsincsapart u, Aprítógégyár u,  
Átjáró u, Berze N. J. u, Boróka u, Bo-
tond u, Buzogány u, Cimbalom u,  
Csengő u, Csóka u, Csokor u,  
Dembinszky u, Derkovits Gy. u, Dr. 
Varga L. u, Egér u, Eke u, Elefánti u, 
Felcsőcsincsapart u, Felsőmuszály, Fias-
tyúk u, Gerevich A. u, Göncöl u, Gyanta u,  
Gyöngyvirág u, Hatvani u, Hentes u,  
Herkules u, Hétvezér u, Hunyadi J. u, 
Ilona u, Jászkürt u, Jedám u, Jókai M. u,  
Karabély u, Kerékgyártó u, Kertész u, 
Költő u, Lagzi u, Líceum u, Liget u, 
Mályva u, Mártírok útja, Móczár M. u, 
Nádor u, Nagyér u, Nap u, Nefelejcs u, 

Öntő u,  Pákász u, Palánka u, Pethes I. u,  
Pipa u, Riszner sétány, Sánc u, Serház u, 
Sómérő u, Sportpálya u, Szekér u, Szent 
F. u, Szilvás dűlő, Szőlő u, Szúnyogos u, 
Tarnai A. u, Téglagyár u, Tejút u, Tobor-
zó u, Üstökös u, Varjú u, Varró u, Víz u,  
Vízöntő u, Zagyvart u, Zagyvaparti ta-
nyák, Zenész u.

4. PROGRAM
Álmos u, Árok u, Balaton u, Bokor u,  

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

Bajcsy Zs. u, Béla u, Bem József u,  
Berényi u, Csángó u, Delta u, Déry-
né u, Dohány u, Fácán u, Fecske u,  
Fék u, Fekete u, Felsőmező u, Fémnyo-
mó u, Fuvaros u, Fülemüle u, Fürdő u,  
Fűzfa u, Gém u, Gerle u, Gorjanc I. sé-
tány, Hajnal u, Hegedűs u, Hold u, Hol-
ló A. u, Ifjúság u, Ipar u, Ipartelep út, 
Jászai M. u, Jubileum u, Kálvin János u,  
Kard u, Kátai u, Korcsolya u, Kos-
suth Lajos út, Kőkép u, Lant u, Lász-
ló Károly u, Lehel u, Lehel Vezér tér, 
Mozdony u, Nagykátai út, Ostoros u,  
Pajtás u, Palotai J. u, Patkó u, Pesti u, 
Pipacs u, Rákóczi út, Rigó u, Róka u, 
Szarvas u, Széchenyi tér, Szent László u, 
Szentháromság tér, Szerecsen u, Szív u, 
Szövetkezet út, Thököly út, Traktor u, 
Tulipán u, Uszoda u, Váltó u, Vaspálya u,  
Vécsey E. u, Villany u, Viola u, Vízima-
lom u, Vörösmarty u, 

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

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2023-
as évben az alábbi ütemterv alapján 
folytatjuk házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtési szolgáltatásunkat.
A házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés igénybevétele a lakossági ügy-
feleink részére továbbra is díjmentes.

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

kozmetikai és tisztítószeres flakonok
• Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok 

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

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

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

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a mű-
anyag palackokat, flakonokat,(kupakkal 
visszatekerve), többrétegű csomagoló-
szereket, fém italos dobozokat, „lapos-
ra taposva”, rakják a gyűjtőzsákba, így 
kevesebb helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve): 
Kérjük, hogy a nagyobb kartondobo-
zokat a zsák mellé, kizárólag összehajt-
va és kötegelve helyezzék ki, lehetőleg 
olyan módon, hogy az a forgalmat ne 
zavarja!

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

Zsákok gyűjtésének módja: Kérjük 
Önöket, hogy az újrahasznosítható 
hulladékokat a szállítási napon reggel 
7 óráig az ingatlanuk elé helyezzék ki, 
mert a hulladékgyűjtő gépjármű elha-
ladása után, kihelyezett zsákokat nem 
áll módunkban elszállítani! Társasá-

gunk cserezsákot biztosít. Amennyiben 
a zsákban háztartási vegyes hulladék, 
lom, üveg, zöldhulladék, vagy nem 
megfelelő típusú, illetve szennyezett 
hulladék kerül, úgy Társaságunk jogo-
sult megtagadni annak elszállítását.

A szelektív hulladékgyűjtő zsákok 
kihelyezésének időpontja Jászberény 
Város közigazgatási területén alábbi idő-
pont és utcajegyzék alapján (az utcajegy-
zék a társaság honlapján is megtalálha-
tó): 1. sz melléklet szerint.

Gyűjtőszigetek rendeltetésszerű 
haszná lata: Társaságunk Jászberény 
területén a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés mellett, továbbra is 
működteti a szelektív gyűjtőszigeteket 
a lakosság részére. A gyűjtőszigetek 
szerves részét képezik a szelektív hul-
ladékgyűjtésnek. A szelektív gyűjtő-
szigeteken napszaktól függetlenül van 
lehetőségünk a szelektálható hulladé-
kok elhelyezésére a megfelelő gyűjtő-
edényekben. A gyűjtőedények általában 
áruházak, lakótelepek, útkereszteződé-
sek környezetében találhatóak, hogy 
mindenki számára könnyen megkö-
zelíthetőek legyenek. A gyűjtőszigeten 
történő szelektíven gyűjtött hulladék el-
helyezése során követnünk kell az adott 
edényzeten feltüntetett utasításokat.

Együttműködésüket köszönjük!
Tisztelettel:

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

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

Web: www.vvzrt.hu

Szelektív hulladékgyűjtés Jászberényben

JÁSZBERÉNY HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS NAPJAI A 2023-ES ÉVBEN:  
Járat/Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

1. program 5. 2. 2. 6. 4. 1. 6. 03. és 31. 28. 26. 23. 21.
2. program 12. 9. 9. 13. 11. 8. 13. 10. 07. 5. 02. és 30. 21.
3. program 19. 16. 16. 20. 18. 15. 20. 17. 14. 12. 9. 7.
4. program 26. 23. 23. 27. 25. 22. 27. 24. 21. 19. 16. 14.

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.
A P R Ó H I R D E T É S

Fiatal diplomás házaspár élet-
járadéki szerződést kötne idős 
hölggyel vagy úrral.
Tel.: 06-30/965-0495

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

• e-mailben:  
berenyiujsag@gmail.com

• telefonon:  
06-30/651-1098

Adja fel 
hirdetését 

a város lapjában!

Lakossági hirdetések felvétele  
a heti újságba  hétfő 16 óráig.

Jászberényi telephelyre  
megbízható, 
• nyugdíjas éjjeliőrt és
• pénztáros eladót 
keresünk.
Érdeklődni a 06-30-748-7497-es telefonszámon 
lehet, hétfőtől péntekig 12:00-16:00 óráig.
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Sajtóközlemény
Új telephely létrehozása a HAMAR-BARKÁCS CENTER Kft-nél

2022/06/01

A HAMAR-BARKÁCS CENTER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
egy uniós támogatott projekt keretében 69,3 millió Forint feltéte-
lesen visszatérítendő támogatást nyert el. A projekt költségvetése 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi  
költségvetési előirányzatból kerül finanszírozásra. A projekt 
keretében a vállalkozás fejlesztést hajt végre egy új raktárcsar-
nok megépítésével, eszközbeszerzéssel, valamint egy napelemes 
rendszer kiépítésével. A projekt a Széchenyi Terv Plusz keretein 
belül valósul meg.

A HAMAR-BARKÁCS CENTER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a „GINOP 
Plusz-1.2.3-21” kódszámú, a „mikro-, kis- és középvállalkozások modern 
üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések 
támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban” című projekt kereté-
ben az 5100 Jászberény, külterület 040/46. helyrajzi szám alatti telephe-
lyén fejlesztéseket valósít meg. A projekt tartalma, egy új raktárcsarnok 
megépítése, eszközök beszerzése, amely a vállalkozás kereskedelmi 
tevékenységének fejlesztéséhez járul hozzá. A projekt a Széchenyi Terv 
Plusz program keretében valósul meg, 69,3 millió forint európai uniós 
feltételesen visszatérítendő támogatás segítségével. A projekt fizikai befe-
jezésének tervezett napja: 2023.12.31.
A beruházás megvalósításával, a fejlesztés eredményeként a Kft. célja a 
vállalkozás versenyképességének fokozása, a megrendelők minél jobb, 
gyorsabb kiszolgálása, a költségek csökkentése, az árbevétel növelése, a 
jelenlegi munkavállalói létszám megtartása, valamint a folyamatos fejlődés.
A projektről és vállalkozásról bővebb információt a http://center.hamarbark-
acs.hu/ oldalon olvashatnak.
GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-02173
További információ kérhető: 
Hamar Ferenc (+36-30/984-5251, hamarferenc@hamarbarkacs.hu)

Ismertebb gyógynövények teái
Az egészségügyi tájékoztatás szerint a 
felsőlégúti betegségek megjelenése a szo-
kásos februári időszak előtt már hetek-
kel korábban megkezdődött. Ez a szo-
katlanul meleg időjárásnak tudható be.

Ha az emberi test működésekor 
valamilyen oknál fogva zavar áll be, 
akkor ősidők óta gyógyításra gyógynö-
vényeket használtak. A római biroda-
lom bukása után ezzel a tudománnyal 
a kolostorokban szerzetesek és apácák 
foglalkoztak.

A 19. század végétól már a vegyi-
leg előállított gyógyszerek felé fordult 
az orvostudomány, de sajnos gyakran 
nem várt zavarok álltak elő. Ennek kö-
vetkeztében az emberek egyre nagyobb 
érdeklődéssel fordultak a természet 
gyógyító ősereje felé, a gyógyító növé-
nyekhez. Ma már számos kutatóinté-
zet, egyetemi tanszék és orvos is foglal-
kozik ezzel a gyógyítással.

A teakészítés legegyszerűbb mód-
ja a forrázás, amikor a növényi részt 
forróvízzel leöntve, kis ideig állva hagyva 
át kell szűrni. Majd az így kapott teát le-
het ízesíteni mézzel, citrommal vagy cu-
korral. Étkezés után 1-2 órával, de jobb 
ha éhgyomorra hidegen vagy melegen 
kell meginni. Ez naponta többször is is-
mételhető. Az adagok függnek az egyén 
szokásaitól és életviszonyaitól. Az izzasz-
tó teákat pedig csak este kell meginni.

Az egyik legismertebb és legelterjed-
tebb gyógynövény a kamillavirág. Sokfe-
lé vadon előfordul, főként szikes talajon. 
Hatóanyaga: azulen. Gőze belélegezve 
megfázáskor, torokgyulladáskor izzasz-

tószerként használható megelőzésre már 
a betegség beállta előtt. A kamillavi-
rágnak az állatgyógyászatban is szerepe 
van a kutya, a macska és a juhok gyó-
gyításában. A gyógyszertárakban FLOS 
CHAMILLAE néven kerül forgalomba. 
Előfordul, hogy meghűléskor – például 
nátha, idült köhögés vagy hörghurut 
esetén – a beteg nehezen izzasztható. 
Ilyenkor a hársfa virágából készült tea ad 
jó eredményt. A hatás fokozható a teá-
hoz adott bodzavirág forrázatával. 

A bodza is gyakori fásszárú gyógy-
növény a ritkás erdőkben. Jászberény-
ben van telepített ültetvény is. Az érett 
fekete terméséből készült gyümölcslé 
vagy gyümölcsíz gyógyhatású, tüdő-
tisztító háziszer. 

Vadon nem található a levendu-
la. Hatóanyaga: glycosida, saponin és 
illóolaj. Vízzel készült forrázata a vér-
nyomást csökkenti, a migrént szünetel-
teti, a szédülést, az ideggyengeséget is 
gyógyítja. Kellemes illata miatt a ruhás 
szekrénybe helyezhető molyok távol-
tartása céljából. Nálunk az angol és a 
finomabb illatú francia fajtát termelik. 
Virágaikat kinyílásuk előtt vágják le 
és morzsolt, rostált állapotban (Flos 
levendoulae) kerül forgalomba. 

A gyomírtószerek elterjedésével a 
vadon termő gyógynövény állomány 
jelentősen csökkent. Ezt ma már ter-
meléssel kell pótolni, ami lehetővé te-
szi, hogy nemesítéssel növelni lehet a 
hasznos hatóanyag mennyiségét.

 Szegedi Szilveszter 
 kertészmérnök

In memoriam Katona Katalin
December 29-én kísérték utolsó út-
jára Katona Katalint, aki a tőtevényi, 
tanyai iskolából indulva szerzett dip-
lomát a Ho Si Minh Tanárképző Főis-
kolán. Tanított Farmos-Rekettyésen, 
majd Kétpón. Amint azt legutóbb 
megjelent könyvének hátoldalán írta, 
gyermekkori emlékeiben a helytörté-
net és a néprajz mindig jelen volt. En-
nek töredékét örökítette meg az adat-
közlők segítségével két könyvében is. 

A Minálunk, a Jászberény-Homoki ta-
nyákon című könyvének bemutatóján, 
december közepén, betegsége miatt 
már nem lehetett ott. Akkor még re-
méltük, hogy sikeresen megküzd be-
tegségével és visszatér közénk a kórház-
ból, de néhány nappal később meghalt. 

Katona Katalinra Parti Csaba 
könyvtárosnak, az említett könyvébe 
írt előszavával emlékezünk.

Katona Katalin: A tanyai élet vi-
rágzása és hanyatlása Jászberény-Ho-
mokon című könyvének megjelenése óta 
már 13 év telt el. A tanárnő az eltelt idő 
alatt sem tétlenkedett, folytatta a ho-
moki, tőtevényi tanyavilág kutatását, 
a Magyar Néprajzi Társaság tagjaként 
többször küldte be munkáit a Tradíció  

Néprajzi Gyűjtőpályázatra. Ennek 
eredményeképpen kapta meg 2019-ben 
a Sebestyén gyula emlékérmet.

Katona Katalin tevékenysége nem-
csak az írásra korlátozódik, aktív sze-
repet vállal a homoki tanyavilág szé-
pítésében, a tőtevényi hősi emlékmű 
és a Szent Antal szobor felújításának, 
valamint a homoki temetői kereszt 
renoválásának kezdeményezője s volt. 

Közösségépítő kezdeményezései nem-
csak a helyi lakosokhoz, azok utódai-
hoz szólnak, mindenkit szeretettel vár 
a Hősök napi megemlékezésre, ahol 
istentisztelet után mécsesgyújtással em-
lékeznek a világháborúk áldozatainak 
leszármazottai. A homoki templom 
Szentháromság-napi búcsúja utáni 
programok – a nagykátai harmoni-
kások zenéje vagy a Jászberényi Ha-
gyományőrző Egylet műsora – egyre 
több embert vonzanak. A homoki és 
a tőtevényi események dokumentálása 
mellett ezzel a közösségi munkával ér-
demelte ki Katika néni 2017-ben Jász-
berény Város Sipos Orbán kulturális és 
művészeti díját.

A homoki tanyák kitűnő ismerője 
nem a múltban él, érzékeny szemmel 
figyeli a mai tanyavilágot is. Az itt élő 
dolgos parasztemberek történetei mel-
lett a változásokat is dokumentálja. Az 
összegyűjtött pályázati anyag terjedel-
me már indokolttá tette a kéziratban 
lévő anyag összefűzését, kiegészítését, 
amelynek eredménye ez a kötet.

Sajnos mindez már múltidőben ér-
tendő, mert Kati néni immár nincs kö-
zöttük, de emlékét örökre megőrizzük. 
Legyen könnyű neki a föld!

Rudnay Gyula emlékezete

A Hónap műtárgya sorozatában, je-
lenleg az online térben látható be-
mutatóján, Rudnay Gyula Látogatás 
című festményét ismerhetik meg a 
képzőművészet barátokaz új eszten-
dő első havában. A Szikra Galéria 
ily módon emlékezik meg a magyar 
lelkiség festője születésének 145. év-
fordulójáról. 

Rudnay Gyula, később festőfejedelem-
nek is nevezett művész, 1878. január 
9-én látta meg a napvilágot a Gömör 
megyei  Pelsőcön. A Munkácsy-ha-
gyomány folytatójaként tekintettek rá, 
mestere volt több kiváló festőnknek is. 
Sok jót írtak róla, manapság azonban 
már inkább az elfelejtett mesterek közé 
tartozik. Festészete gyakran régimódi 
és érthetetlen, pedig pályája kezdetétől 
olyasmit keresett ő is, amit megannyi 
kortársa: a magyar művészet igazi arcát.

Rudnay, aki Hollósy növendék volt 
Münchenben, megjárta Rómát, Párizst, 
a magyar Barbizon Nagybányát, de 
vajon mi hozta Jászberénybe? A festő-
művész lánya Rudnay Rózsika Halasi 
Miklós református lelkipásztor felesége 
volt, aki 1930-1939 között Szentmár-
tonkátán szolgált. Az apa többször járt 
a falucskában, alkotott is utcáin és an-
nak határában. Amikor Halasi Miklós 
lelkipásztort Jászberénybe helyezték, 
értelemszerűen megváltozott Rudnay 
Gyula látogatásainak célpontja is. Miu-
tán a jászok fővárosa egy szellemileg ak-
tívabb és jóval befogadóbb partner kö-

zeg volt, a festőművész ekkor keletkező 
művészeti kapcsolatai, kisugárzó hatása 
értelemszerűen jobban érvényesült. A 
40-es években gyakran járt látogatóban 
lányánál  és ezen alkalmakor a fiatal fes-
tők felkeresték (többek között a Jászbe-
rényi Nyolcak csoportja,  Vuice István), 
bemutatták műveiket a mesternek, ki-
kérték véleményét. Szakmai útmutatása 
befolyásolta a művészeket és biztatására 
lépett festői pályára Makay József.

A Szikra Galéria tulajdonosa, Szikra 
István a Rudnay családtól több festményt 
vásárolt, ezzel az ország egyik legjelentő-
sebb Rudnay-gyűjteményévé avatta a 
galériát. A legismertebb berényi Rudnay-
tanítvány, Makay József, valamint annak 
idején a mesterrel kapcsolatba került más 
berényi művészek számos alkotása függ 

még a galéria kiállító termeinek falain. 
A festő leányának halála után, a gyűjte-
ménybe kerültek Rudnay Gyula egyko-
ri bútorai, melyeket mesteri munkával 
helyreállítottak és a garnitúrák a galériá-
nak egy hitelesnek tűnő nagypolgári mi-
liőt kölcsönöznek.

Az 1918-ban készült Látogatás 
című olajfestménnyel kapcsolatosan 
is elmondható, az első világháborút és 
az azt követő letargia éveiben nemcsak 
Rudnaynál, hanem több kortársánál is 
egy újfajta történelmi festészettel találko-
zunk. Nem konkrét történeti események 
ábrázolásait látjuk, inkább történeti han-
gulatok, nosztalgiák megidézését. Kom-
pozícióit a színpadias elrendezés jellem-
zi, amit nemegyszer a kép szélére festett 
függönnyel is hangsúlyozni kívánt. Ez az 
„új historizmus”, ez a történelem iránti új 
érzékenység segíthetett érzelmileg feldol-
gozni Trianon tragédiáját is. Azt a helyze-
tet, amelynek következtében szülőföldje 
is a határ túloldalára került. Fojtott vörö-
ses, barnás színvilág, drámaian felvillanó 
fehérek, nehéz szürkék jellemzik képeit. 
„A történelmünk sok sötét katasztrófája 
tette oly sötétté a magyar nótát is. A pik-
túrának is ilyennek kell lenni. Ez a felis-
merés döntött bennem. S jöttek a sötét 
képek…”

Ha fordul az év, annak első hónap-
ján mindig Rudnay Gyula festőmű-
vészt is eszembe juttatja, hiszen janu-
árban született, januárban is halt meg, 
1957-ben, öt nappal a hetvenkilence-
dik születésnapja előtt.

(felhasznált irodalom Tápió Kultúra és 
Magyar Nemzeti Galéria online anyagok)

Dokumentumfilmek a Lehel Film-Színházban
A 2023. évi Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválhoz, melyet ki-
lencedik alkalommal rendeznek meg, több vidéki város, így Jászberény is csat-
lakozott. Január 26-29. között a fesztivál programjából hét filmet vetítenek le 
városunkban. Az előadások után közönségtalálkozó is várja a filmrajongókat. 

A 9. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál jászberényi  
programja:

Január 26. - csütörtök 
17.00 óra: megnyitó, majd a Kölyök 
platónok című film vetítése

Január 27. - péntek
16.00 óra: A hatalom markában
18.30 óra: Szabadság tűz alatt

Január 28. - szombat
16.00 óra: Szótlan szeretet
18.00 óra: Imad gyermekkora

Január 29. - vasárnap
16.00 óra: Mi svédek és a COVID 
18.30 óra: Hatodik Népkórház
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Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;  
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő köz-
ponti szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Köz-
világítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás kar-
bantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés 
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt. 
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157; 
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfo-
gadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetősége-
ink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás, 
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933,  
06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-fel-
ügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hul- 
ladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Egészségügyi ügyeletek

január 5. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
január 6. péntek 
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-568
január 7. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
január 8. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
január 9. hétfő 
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Brcsényi út 
Tel.: 410-834
január 10. kedd
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930

január 11. szerda
Thököly Gyógyszertár
január 12. csütörtök 
Thököly Gyógyszertár
január 13. péntek
Szentháromság Patika
január 14. szombat
Thököly Gyógyszertár
január 15. vasárnap
PatikaPlus (Tesco)
január 16. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
január 17. kedd
Mérleg Gyógyszertár
január 18. szerda
PatikaPlus (Tesco)
január 19. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
január 20. péntek
Thököly Gyógyszertár

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

Tisztelt Olvasóink! 
A Jászkürt Újság következő lapszáma 

január 19-én jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

01. 06.  PÉNTEK 12 °C  |  6°C

01. 08.  VASÁRNAP 9 °C  |  0°C

01. 10.  KEDD 8 °C  |  2°C

01. 07. SZOMBAT 8 °C  |  5°C

01. 09.  HÉTFŐ 9 °C  |  4°C

01. 11.  SZERDA 7 °C  |  0°C

01. 05.  
CSÜTÖRTÖK

Forrás: idokep.hu

9°C | 5°C

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.

Világbajnok magyar horgászok Dél-Afrikában
Míg itthon röpködtek a mínuszok, a 
világ másik felén, a Dél-Afrikai Köz-
társaságban a kellemes nyári meleg-
ben és extrém erős UV sugárzásban 
készült a magyar válogatott a 2. al-
kalommal megrendezett Free Style 
Method Feeder Horgász Világbajnok-
ságra. A Mokopane város melletti, Nyl 
Biodiversity Dam vízterületre címvé-
dőként érkezett a csapat, melynek tag-
jai között több jászsági horgász is helyet 
kapott és kiemelkedően szerepelt: Sza-
bó Bence a tavalyi egyéni ezüstérmét 
meg tudta védeni (185 kg fogott hallal a 
2x5 órás versenyidő alatt), míg Ujszászi 
Dániel és Sisa József (a kép jobb szé-
lén) "háttérként" dolgozott azon, hogy 
a válogatott nagy fölénnyel (megelőzve 
a németeket és a cseheket és a többi 7 
nemzet versenyzőit) ismét megszerezze 
a legnagyobb trófeát. Ebben a remek 
eredményben nem kevés munka van, 
hiszen az elsősorban pontyok megfo-
gására specializálódó method feeder 
technika nem csak a hobbi horgászok, 
hanem a versenyhorgászok között is a 
legnépszerűbb szakág. A legutóbbi ma-
gyar országos bajnokság például több 
mint 400 nevezővel zajlott, így már a 

nemzeti válogatottba bekerülni is nagy 
siker és egyben megtiszteltetés. Ez a vi-
lágverseny hatalmas logisztikai kihívást 
is jelentett, hiszen mindössze kettő bő-
röndbe kellett beleférnie az orsóknak, 
szákoknak, ruházatnak, kiegészítőknek 
és a csaliknak. De a Magyar Országos 
Horgász Szövetség segítségével ez az 
akadály sem állhatott a fiúk útjában 

és sikerült megismételniük a tavalyi 
csodát. A megszerezhető 4 éremből 3 
bezsebelése bőven ad okot az örömre és 
ezáltal remélhetőleg sokan kedvet kap-
nak a horgászat és a versenyhorgászat 
kipróbálásához. Jövőre pedig nem is 
lehet más a cél, mint a mesterhármas 
megszerzése.

 Ország Bálint (Fotó: mohosz.hu)

Óévbúcsúztató a Bercsényi játékcsarnokban

Az önkormányzat Sport Munkacso-
portja december 29-én rendezte meg 
azt az Óévbúcsúztató sportnapot, 
amelynek gyökerei mintegy három év-
tizedre nyúlnak vissza. Igaz, 2010 után 
hosszú ideig megszakad a sorozat, ám 
két éve ismét életre kelt az egykoron oly 
sikeres rendezvény.

A hagyományoknak megfelelően 
idén is meghívásos labdarúgótornával 
kezdődött a sportnak a Bercsényi já-
tékcsarnokban. A négy „ősi ellenfél” 
a polgármesteri hivatal, a tűzoltók, a 
pedagógusok, illetve a vállalkozók csa-
pata körmérkőzéses formában döntöt-
te el, hogy ki lesz 2022-ben a legjobb. 
Az első helyet pontveszteség nélkül, 
100%-os teljesítménnyel a pedagógu-
sok szerezték meg. A második és har-
madik helyet viszont csak a jobb gól-
különbség döntötte el az egyaránt 4-4 
pontos vállalkozók és tűzoltók között 
előbbiek javára. A polgármesteri hiva-
tal csapat ugyan nem szerzett pontot, 
de minden ellenfelét nagy küzdelemre 
késztette, s ez a negyedik helyet jelen-
tett számukra. A remek hangulatú és 
színvonalas mérkőzéseket hozó focitor-
na végén a résztvevők bográcsban főtt 
babgulyás elfogyasztása közben értékel-
ték a mérkőzésen történteket.

Kis szünet után délután az általá-
nos iskolások következtek. A sorverse-
nyen hat csapat mérte össze tudását. Az 
erőt, gyorsaságot és ügyességet igénylő 
feladatsor kemény próba elé állította 
a lányokat és a fiúkat, akik láthatóan 
hatalmas elánnal küzdöttek a helyezé-
sekért. Az eredmények összegzése során 
kiderült, hogy a Nagyboldogasszony 
Katolikus Általános Iskola fiataljai vé-
geztek az élen, megelőzve a Lehel Vezér 

Gimnázium és a házigazda Bercsényi 
csapatát. A dobogósok mögött a Szent 
István Általános és Sportiskola lett a 
negyedik, a Gróf Apponyi az ötödik és 
a Székely csapat a hatodik.

Idén sem maradhatott el a csalá-
dok versenye, melyre 14 nevezés ér-
kezett. A szervezők igen változatos 
feladatokat találtak ki a háromfős 

csapatok számára. Volt például mo-
csárjárás, pingpong labda célba fújás 
és tollasütővel lufivezetés is. Nagy volt 
a hangzavar a játékcsarnokban, hiszen 
a csapattagok hangosan szurkoltak 
egymásnak egy-egy állomás teljesítése 
közben. Az eredményhirdetés során 
minden család ajándékkosarat ka-
pott, amit meg is érdemeltek, hiszen 
nagyszerű küzdelemben döntötték el 
a helyezések sorsát. A családi versenyt 
Szabó Liza és családja nyerte. Második 
helyen Csoma Zsolt és családja, a har-
madikon Nagy József és családja vég-
zett. Hajszállal maradt le a dobogóról 
– azonos pontszámmal végzett a har-
madikkal, de ellenfelüknek volt több 
első helye – Földi Imre és családja. 

Ezzel pedig még nem volt vége a 
versengésnek, hiszen ezúttal is kivá-
lasztották a sportnap legügyesebb, 
leggyorsabb és legerősebb résztvevő-
jét. A 14 év alatti lányoknál Szabó 
Szofia, a fiúknál Csoma Balázs volt 
a leggyorsabb, míg a felnőttek verse-
nyét Szabó Liza, illetve Litkei Máté 
nyerte. A legügyesebb lány Nagy Zóra 
Zsuzsanna, fiú Boldizsár Csaba lett. 
A felnőttek között Csoma Nikoletta, 
illetve Szuromi Attila nyerte ezt ver-
senyszámot. A legerősebbek küzdel-
mét csak a felnőtteknek rendezték 
meg, s ez Bús Linda, valamint Benke 
László sikerét hozta.

A nagyszerű hangulatot ebben 
az évben is a tombolasorsolás zár-
ta, melynek során nagyon sok ki-
sebb-nagyobb ajándék talált gazdára.  
A nap végén – este hét óra körül – 
mindenki azzal búcsúzott, hogy jövőre 
ismét találkozunk!




