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Díszpolgárt és jégkorong legendát gyászolunk
Alig telt el néhány nap az új esz-
tendőből és máris szomorú híreket 
kaptunk. Két olyan embertől kell 
búcsúznunk, akik a maguk területén 
nagyon sokat tettek, nagyon sokat 
adtak Jászberény és vonzáskörzete 
közösségeiért.

Életének 95. évében, 2023. január 
8-án elhunyt dr. Suba György nyugal-
mazott főorvos, a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége jászberényi csoport-
jának egykori vezetője, Jászberény 
díszpolgára. A gyógyítás mellett Gyu-
ri bácsi arról is közismert volt, hogy 
több civil szervezetben tevékenyke-
dett és számos helytörténeti kiadvány 
elkészítésében vállalt szerepet. Így 
aztán nevét nem csak Jászberényben, 
nem csak a jászságban ismerték. Dr. 
Suba Györgyöt január 13-án 13.00 
órakor helyezték örök nyugalomra a 
jászberényi Fehértói temetőben. Nek-
rológ a 7. oldalon.

Az Ukrán Jégkorong Szövetség 
január 13-án tette közzé, hogy 56 
éves korában elhunyt Pavel Mihonk, 
a kiváló jégkorong kapus, aki a Lehel 
HC csapatával az 1989/1990 bajno-
ki szezonban aranyérmet szerzett. 
Később a Dunaújváros csapatával 

még két magyar bajnoki cím részese 
volt, s pályafutása befejeztével az ot-
tani utánpótlásnevelésben is szerepet 
vállalt. Pása egy nagyszerű kapus és 
nagyszerű ember volt, akit nagyon 
gyorsan a szívükbe zártak a jászberé-
nyiek. Sem előtte sem azóta egyetlen 
sportág sem okozott akkora "felfor-
dulást" a városban, mint a jégkorong. 
Ezrek jártak a Lehel HC mérkőzéseire 
és örültek együtt a sikereknek. Nek-
rológ a 8. oldalon.

Főhajtás a II. világháború 
áldozatai előtt
A magyar történelem egyik legnagyobb 
katonai katasztrófája a II. világháború-
ban a Don mellett elszenvedett vereség. A 
szovjet Vörös Hadsereg 1943 január 12-
én indította azt a támadását a Don-ka-
nyarban, melynek következtében a 250 
ezer fős 2. magyar hadsereg kötelékéhez 
tartozó honvédek és munkaszolgálatosok 
közül egyes számítások szerint 95-100 
ezren, más számítások szerint 125-130 
ezren estek el, sebesültek meg, vagy es-
tek fogságba. Kevesen térhettek vissza, a 
legtöbben már a hadifogolytáborba szál-
lításuk közben meghaltak, s nagyon ke-
vesen élhették túl közülük a megpróbál-
tatásokat. Hosszú időn keresztül nagyon 
beszélni sem lehetett a Don-kanyarban 

történtekről, majd a történészek tették 
világossá, hogy mi is történt ott, azokban 
a napokban, hetekben. 

Városunkban már hagyomány, 
hogy az év elején mindig megemlé-
kezünk a Doni-katasztrófáról és fejet 
hajtunk a II. világháború hősei, áldo-
zatai előtt. Így történt ez idén is. Január 
12-én 17 órakor kezdődött a szentmi-
se a Szentkúti templomban, majd 18 
órakor gyertyagyújtás volt a Szentkúti 
téren álló II. világháborús emlékmű-
nél. Jászberény városa részéről Budai 
Lóránt polgármester és Balogh Béla al-
polgármester gyújtott mécsest, s a meg-
emlékezésen részt vett Szöllősi Sándor 
jászkapitánynak és felesége is. 

Budai Lóránt és a KJE elsöprő győzelme
A 2023. január 15-én megtartott 
jászberényi időközi önkormányzati 
választást megkülönböztetett figye-
lem kísérte az országos médiában is. 
A szavazást magas részvételi arány 
mellett Budai Lóránt és csapata 
nagy fölénnyel nyerte. Mind a 10 
választókerületben a Közösen Jász-
berényért Egyesület jelöltjei nyer-
tek, s a kormánypárt jelöltjei közül 
négyen csak a kompenzációs listáról 
kerültek be az új jászberényi képvi-
selő-testületbe.

Több országos televíziós stáb is jelen 
volt január 15-én Jászberényben, ahol 
a stábok az időközi választással kap-
csolatban forgattak. Az ATV pedig 
élő adásban követte egy ideig az ese-
ményeket. A két óránként közzétett 
adatokból gyorsan kiderült, hogy a 
valamivel több mint 20 ezer válasz-
tásra jogosult polgár többsége élt 
törvényadta lehetőségével és szavazott 
a polgármester-, illetve a képviselő vá-
lasztáson. Igazán izgalmassá este 7 óra 
után vált a helyzet, amikor megkezdő-
dött a szavazatok feldolgozása. 

Amikor pedig két választókerület-
ből megérkeztek az első részeredmé-
nyek, mindenki felkapta a fejét. Külö-
nösen azon, hogy az egyik külterületi 
szavazóhelyen is mintegy kétszer annyi 
szavazatot kapott Budai Lóránt (KJE), 
mint amennyit a Fidesz-KDNP által 
támogatott független jelölt, dr. Be-

senyi Orsolya. Ahogy folyamatosan 
érkeztek a részeredmények, egyre in-
kább körvonalazódott, hogy Budai 
Lóránt marad Jászberény polgármes-
tere. A különbség ugyanis a két jelölt 
között egyre nőtt. Egy idő után már 
csak az volt a kérdés, hogy mindez a 
képviselőválasztás során is letükröző-
dik-e. Mert az egyes választókerüle-
tekben igen csak éles küzdelem volt 
várható a KJE és a Fidesz-KDNP je-
löltjei között.

A várakozást azonban felülírta a 
valóság. A körzetekből érkező, képvi-
selőkre leadott szavazatok is hasonlóan 
alakultak, mint a polgármester válasz-
tás eredménye. Ahogy telt az idő, egy-
re nyilvánvalóbb lett, hogy a Közösen 
Jászberényért Egyesület csapata fölé-
nyes győzelmet arat. Olyat, amilyen – 
a miniszterelnök szavait idézve – „még 
a Holdról is látszik”. 

Hát így történt. Budai Lóránt még 
annál is nagyobb különbséggel nyert, 

mint 2019-ben a megismételt válasz-
táson dr. Szabó Tamással szemben.  
A részvételi arány akkor is hasonló 
volt, s a polgármesterséget 8 327 sza-
vazattal nyerte el. Dr. Szabó Tamás 
(Fidesz-KDNP) 4 569 szavazatot ka-
pott, azaz a kormánypárt most mint-
egy 900 vokssal kapott kevesebbet (3 
671), mint három évvel ezelőtt. A 
másik két polgármesterjelölt a 2%-os 
támogatást sem érte el.

Nyílt nap a  
Jászberényi Campuson

Az Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetem Jászberényi Campus 
2023. január 23-án (hétfőn) 9 
órától nyílt nappal egybekötött 
előalkalmassági vizsgát szervez az 
intézmény főépületében. (5100 
Jászberény, Rákóczi út 53.)

Az előalkalmassági vizsgára a 
jb.felvi@uni-eszterhazy.hu   email 
címen lehet jelentkezni.  

Bővebb információ az Oktatási 
Csoport elérhetőségein kérhető: 
57/502-411, 57/502-445, 57/502-
494.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le egy nagyobb kézirat csomag 
részeként és jelölte meg dátummal, Csekén a Himnusz kéziratát. Ennek em-
lékére 1989. óta január 22-én ünnepeljük meg a magyar kultúra napját.  
Az évfordulóhoz kapcsolódó megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, 
nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző 
tárgyi és szellemi értékeinket. A magyar kultúra napja jászberényi programja 
lapunk 5. oldalán a kulturális mozaik rovatban olvastható.  
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A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
munkatársat keres (felsőfokú végzettséggel) hivatásos szolgálati jogviszonyba.

Feladatok:
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
szervezeti egységen belül műszaki biztonsági tiszti feladatok ellátása:
• ellátási, gépjármű, technikai, ruházati, gazdálkodási, elhelyezési és ingatlangazdálkodási feladatok,
• munkavédelmi feladatok;

Elvárások:
• felsőfokú műszaki jellegű iskolai végzettség;
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
• életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb;
• a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas;
• életvitele nem kifogásolható és hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a szolgálati viszony 

fennállása alatti ellenőrzéséhez;
• elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását;
• tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonya fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – 

törvényben meghatározott szerveknél és módon – ellenőrizhetik (megbízhatósági vizsgálat);
• vállalja a tíz hónapos bentlakásos kiképzést;
• legalább B kategóriás jogosítvány;
• MS Office irodai alkalmazások magas szintű felhasználói ismerete;
• nyitottság az új feladatokra, önálló munkavégzési és tanulási készség, pontosság és alaposság.

Amit kínálunk:
• A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos  

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadóak.
• Biztos, kiszámítható életpálya.

Előny:
• „C” kategóriás vezetői engedély

Egyéb információ az állásról:
• A jelentkező által csatolandó iratok: végzettséget igazoló oklevél másolata - és amennyiben rendelkezik - államilag 

elismert nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél
• Jelentkezési határidő: 2023. január 30.

Állás, munka területe(i):
• Műszaki
• Munkavédelmi, Logisztikai
• Gazdálkodási terület

Munkavégzés helye:
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11/a. sz. (Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

Jelentkezés az állásra:
A jelentkezési dokumentumokat az Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak címezve, 
kizárólag elektronikus formában, a jasz.human@katved.gov e-mail címre kérjük benyújtani.

A választási kampány hajrájában történt
A január 15-i időközi választást meg-
előző két hétben még igen sok kam-
pányesemény történt. Sajtótájékoz-
tatót tartott a Mi Hazánk Mozgalom, 
a Fidesz-KDNP által támogatott 
független jelölt, dr. Besenyi Orsolya 
és volt lisztosztás, ebédosztás is. Va-
lamint több helyszínen a városban 
megvalósult beruházások műszaki 
átadás-átvétele is megtörtént. Utób-
biakról egy másik összeállításunk-
ban olvashatnak. 

A Szatmári Hotelben, január 4-én 
(előző lapszámunk lapzártáját köve-
tően), szerdán délután hirdette meg 
választási programját a Fidesz-KDNP 
által támogatott független polgármes-
terjelölt, dr. Besenyi Orsolya. A sajtó-
tájékoztatón jelen voltak a pártcsalád 
körzetekben induló képviselői, s be-
mutatták a Hajrá Jászberény című ki-
adványt is, melyet minden jászberényi 
háztartásba eljuttattak. 

– Amikor először a média elé álltunk, 
még nem volt kész a választási progra-
munk. Azt ígértük, hogy megkérdezzük 
a jászberényieket, hogy ők mit szeretné-
nek, s véleményük ismeretében állítjuk 
azt össze. Az elmúlt két hónapban több 
ezer embert megkerestünk, s az általuk 
elmondottak alapján készült el az a prog-
ram, melyet most bemutatok Önöknek 
– mondta bevezetőjében dr. Besenyi Or-
solya, aki tiszta, átlátható és határozott 
városvezetést ígért, amely során minden 
jászberényi embert egyformán fog, fog-
nak képviselni. Mint mondta, 10 pont-
ban foglalták össze programjukat.

Ahogy azt korábban már említet-
ték, a kormányzati támogatással elké-
szült elkerülőút átadását követően új 
közlekedési koncepciót kell alkotni a 
városnak. A Város Szíve program kere-
tében pedig megújítanák a város köz-
pontját. Zöld Jászberényt szeretnének 
sok-sok új fával. 

– Jászberény alatt egy hatalmas ter-
málvízkészlet van. A mai energiaválság 
is arra ösztönöz bennünket, hogy ezt 
használjuk. Fontos az energiafüggősé-
günk megszüntetése, valamint az, hogy 
minél kevesebb fosszilis tüzelőanyagot 
használjunk. A geotermikus energiát 
kétféleképpen tudjuk használni: di-
rekt formában középületek, lakóépü-
letek fűtésére, ahogy az történik már 
jónéhány magyar településen, illetve 
egy geotermikus minierőmű építése is 
sokat segíthetne. A város számos pont-
ján új kukákat, szemeteseket kell kirak-
ni, s a külterületeken meg kell szüntet-
ni az illegális lerakókat – mondta dr. 
Besenyi Orsolya, aki a közbiztonság 
növelése érdekében a polgárőrség lét-
rehozását is fontosnak nevezte Jászbe-
rényben, valamint szólt a közterületi 
kamerarendszer fejlesztéséről is.

A kultúra és a sport területén is új 
koncepciót alkotnának és kiemelten tá-
mogatnák a civil szervezetek munkáját. 
Gazdasági Tanácsadó Testület létreho-
zása is szükséges, derült ki a polgármes-
terjelölt szavaiból. A Malom-projekt 
mihamarabbi befejezése is szerepelt a 
programpontok között. A testvérvárosi 
kapcsolatok fejlesztése keretében pedig 
elsősorban a nyelvtanulást segítő prog-
ramokat szeretnének megvalósítani. 

– Mindent meg foguk tenni azért, 
hogy békességben, zölden, új lendü-
lettel, új várost tudjunk – fejleszteni 
mondta zárszóként a Fidesz-KDNP ál-
tal támogatott polgármesterjelölt.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozga-
lom elnökhelyettese látogatott január 
10-én, kedden délelőtt városunkba. 
Az Insomnia café&bárban tartott 

sajtótájékoztót dr. László Péter polgár-
mesterjelölttel és a Mi Hazánk Moz-
galom jászberényi szervezetének elnö-
kével, Dobrán Gyulával, aki jelenleg 
tagja volt a feloszlatott jászberényi ön-
kormányzatnak és képviselőjelöltként 
indulója is a vasárnapi választásnak.

– Ahogyan országosan, úgy Jász-
berényben is a Mi Hazánk Mozgalom 

saját politikai alternatívát kínál az em-
bereknek, amely azt is jelenti, hogy 
sem a Fidesz uram-bátyám rendszeré-
vel, sem az elvtelenül egyesült ballibe-
rális tömbbel nem működünk együtt. 
Mi kizárólag a magyar érdekeket és a 
jászberényiek érdekét figyelembe vevő 
programot alkottunk meg. A Mi Ha-
zánk Mozgalom országos kongresszusa 
nemrégiben elfogadta a Kiáltvány a 
magyar létért címet viselő kiáltványát, 
amelynek pillérei az önrendelkezés, a 
létbiztonság és a nemzetvédelem. Ez 
az az alternatíva amellyel a megélhetési 
válságra is különböző válaszokat, javas-
latokat fogalmaztunk meg – mondta 
Dúró Dóra.

A helyi programot a jászberényi 
időközi választásra dr. László Péter pol-
gármesterjelölt, illetve Dobrán Gyula 
önkormányzati képviselő és jelölt is-
mertette. 

– A Mi Hazánk Mozgalom színei-
ben az a nagy megtiszteltetés ért, hogy 
szülővárosomban indulhatok az időkö-
zi választáson, mint polgármesterjelölt. 
Fórumainkon már sokszor elmondtuk, 
hogy legfontosabb programpontjaink a 
közbiztonság erősítése, a város megtar-
tó erejének növelése, a város felvirágoz-
tatása és a közúthálózat fejlesztése. Az 
alkalmat megragadva szeretném a vá-
ros polgárainak figyelmét felhívni arra, 
hogy most vasárnap éljenek a választó-
jogukkal és minél többen vegyenek részt 
a választáson. Lehetőleg minél többen 
szavazzanak a Mi Hazánk Mozgalom 
jelöltjeire – mondta dr. László Péter. 

Dobrán Gyula is arra kérte a választó-
polgárokat, hogy minél többen szavazza-
nak a Mi Hazánk polgármesterjelöltjére 
és képviselőjelöltjeire, majd így folytatta: 

– Az az agresszív politizálás, ami 
most Jászberényben folyik, 2010-ben 
kezdődött. Úgy gondolom, hogy ideje 
véget vetni ennek. Legyünk őszinték, 
ezt a gyűlöletkampányt, gyűlöletpoli-
tizálást Budai Lóránt és csapata hozta 
Jászberénybe, a mindennapi politizá-

lásba. Ettől meg kell szabadulni. A Mi 
Hazánk Mozgalom csapata az egyetlen, 
amely ezt el tudja érni. Az embereknek 
mi tudunk olyan alternatívát nyújtani, 
hogy Jászberény ismét egy tisztességes 
élhető város legyen. A jelenlegi városve-
zetés a testület feloszlatásának támogatá-
sával elismerte, hogy alkalmatlan a város 
vezetésére – jelentette ki Dobrán Gyula.

Belőtt az ablakon
A jászberényi rendőrök egy órán belül 
elfogtak egy helyi férfit, aki többször 
rálőtt szomszédja ingatlanára.

Bejelentést tett a rendőrségre egy 
jászberényi tanya idős lakója 2023. ja-
nuár 10-én kora reggel, hogy előző nap 
este ismeretlen a háza két ablakát belőt-
te. A rendőrök azonnal megkezdték az 
adatgyűjtést és egy órán belül elfogták 
a feltételezett elkövetőt. A bűncselek-

mény elkövetésével gyanúsítható helyi 
férfit a Jászberényi Rendőrkapitányság-
ra előállították, és felfegyverkezve el-
követett garázdaság bűntett miatt gya-
núsított kihallgatása folyamatban van.  
A rendőrök igazságügyi fegyverszakér-
tő bevonásával vizsgálják az eset körül-
ményeit. Az esemény során személyi 
sérülés nem történt.    

 (Forrás: police.hu)

Gyalogosokat gázolt
Egy jászberényi lakos közlekedett sze-
mélygépkocsival 2023. január 10-én 
16 óra 20 perckor Jászberény belte-
rületén, a Nagykátai úton.  Haladása 
során későn észlelte, hogy az előtte 
vele azonos irányba haladó személy-
gépjármű megállt a kijelölt gyalogos-
átkelőhely előtt, mivel bal oldalról két 
gyalogos kívánt azon átkelni. Amikor 
a sofőr észlelte az előtte már álló másik 
járművet, erőteljes fékezésbe kezdett, 
de a nedves úton nem tudott megállni, 

így az ütközés elkerülése érdekében a 
gépkocsit a menetiránya szerinti jobb 
oldali útpadkára kormányozta, mely 
következtében érintőlegesen nekiütkö-
zött az álló gépjárműnek, ezt követően 
továbbcsúszott a kijelölt gyalogos-át-
kelőhely irányába, és elütötte a két 
gyalogost. A baleset következtében – 
az elsődleges orvosi vélemény szerint 
– az egyik gyalogos könnyű, a másik 
súlyos sérülést szenvedett. 

 (Forrás: police.hu)
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Így értékeltek az eredményvárókon
A Jászsági Térségi TV jóvoltából vá-
rosunk lakói a január 15-i időközi 
választások alakulását – az esti urna-
zárást követően – élőben követhették 
figyelemmel. A Közösen Jászberé-
nyért Egyesület és a Fidesz-KDNP 
eredményvárójából pedig rendre 
helyzetjelentéseket adtak, amikor 
egy-egy érintettet az eredmények 
értékelésére kértek. Az ott elhang-
zottakból készült az alábbi összeál-
lításunk.

- Nagyon boldog vagyok, s először is 
mindenkinek köszönöm a részvételt, 
aki elment szavazni. Köszönöm azok-
nak, akik nekünk bizalmat szavaztak. 
Nagyon hálás vagyok. Bár még vár-
nunk kell a végső eredményre, de, ha ez 
így folytatódik, akkor győzött a józan 
ész, a tisztesség, a becsület, az eredmé-
nyek, a munka minden uszítással, láza-
dással szemben – mondta Budai Ló-
ránt, amikor már látható volt, hogy a 
Közösen Jászberényért Egyesület jelölt-
jei mindenhol egyértelműen vezettek. 
Elmondta azt is, hogy előre nem lehe-
tett tudni, kinek lesz jobb a magas rész-
vételi arány. Bizakodott abban, hogy 
a KJE-nek kedvez, mert abban bízott, 
hogy több szavazót tudnak megmoz-
gatni azzal a munkával, politizálással, 
amit az elmúlt 3 évben végeztek.  

 – Azt gondolom, hogy nem dőlhe-
tünk hátra, nem bízhatjuk el magun-
kat. Ugyanúgy kell dolgozni tovább, 
mint ahogy eddig dolgoztunk. Talán 
abban reménykedhetek én is, a testü-
let is és a lakosság is, hogy a teljesen 
felesleges és hatalmi gőggel átitatott 
politikai viták már nem lesznek a min-
dennapok részei, hanem elindulhat a 
valódi munka Jászberényben. Óriási 
felelősséget jelent ez a felhatalmazás, 
amellyel élni kell és nem visszaélni. 
Igyekszem majd bemutatni a város-
nak, ahogy az elmúlt három évben is 
tettem, hogy a kapott bizalommal lehet 
élni. Ígérem, hogy ezt a kapott bizal-
mat megszolgáljuk – mondta a győztes 
polgármesterjelölt, aki kiemelte, hogy 
a teljes kormánypárti média össztüzé-
ben kellett kampányolniuk, s ez nem 
éppen a béketeremtést szolgálta. Mint 
mondta, erről is döntöttek a szavazata-
ikkal a jászberényiek, akiket nem lehet 
becsapni, megvesztegetni, megzsarolni, 
nem lehet átverni. A hogyan továbbról 
pedig a következőket mondta a régi-új 
polgármester: 

- Rengeteg munkánk lesz, mert 
sokszor elmondtam, egy nagyon nehéz 
év áll előttünk. Az idei év költségve-
tésének összeállítása már folyamatban 
van, hiszen ezt a kampány idején is 
folytatni kellett. Sok feladatunk van, 
elkezdődnek a dolgos szürke hétköz-
napok, s megkezdjük azon fejlesztések 
megvalósítását, amelyekről korábban 
már többször is beszéltem.

A Fidesz-KDNP eredményvárójá-

ban dr. Besenyi Orsolya polgármester-
jelölt csalódottságának adott hangot. 

– Megmondom őszintén nagyon 

csalódott vagyok, nagyon csalódottak 
vagyunk, mert nem erre az eredményre 
számítottam, számítottunk. Ezúton is 
szeretnék gratulálni Budai Lórántnak 
és csapatának az elért eredményük-
höz. Mi próbáltunk pozitív kampányt 
folytatni. Én azt mondtam, hogy nem 
fogok visszamutogatni, csak előre né-
zek és célokat tűzök ki. Nagyon sok 
munkát végeztünk, nagyon sok ember-
hez eljutottunk, nagyon sok emberrel 
beszéltünk. Nagyon köszönöm azt a 
sok szavazatot, amit kaptam, de ez úgy 
tűnik, hogy kevés volt a győzelemhez – 
mondta dr. Besenyi Orsolya, aki azt is 
kijelentette, hogy készen állt a feladat-
ra, s a következő időszakban kell majd 
elemezni, hogy hol hibáztak, mert va-
lójában hibáztak. A kormánypártok ál-
tal támogatott független polgármester-
jelölt arról is szólt, hogy rövid pihenés 
után folytatja majd munkáját a Szent 
Erzsébet Kórházban.

Megszólaltatták a Fidesz-KDNP 
eredményvárójában a JTTV munka-
társai Pócs János országgyűlési képvi-
selőt is. 

– Mindenek előtt szeretném meg-
köszönni mindenkinek, aki élt a de-
mokratikus jogával és lehetőségével, 
és részt vett a mai, jászberényi időközi 
választáson. Talán nem ment át az üze-
net, hogy ezt az időközi választást nem 
mi akartuk, nem mi szavaztuk meg, 
hanem a jelenlegi és leendő városveze-
tés. Ezzel együtt az emberek akaratát 
tudomásul vesszük, tiszteletben tart-
juk, s a győztesnek gratulálunk. Boldog 
névnapi ajándékot kapott a várostól. 

A megválasztott képviselőknek is jó 
munkát kívánok. A sajátjainknak pe-
dig azt mondtam, hogy nagyon köszö-
nöm, hogy felvállalták ezt az időközi 
választást. Belesodródtak ebbe, s öt he-
tük volt, hogy felkészüljenek rá. Azt a 
munkát, amit egy kampányban el lehet 
végezni, azt kiválóan elvégezték. Aki 
ismer, az tudja, hogy a kritikai észrevé-
teleket nem kell belőlem harapófogóval 
kiszedni. Ha lenne bármely jelölttel, 
önmagunkkal vagy a kommunikáci-
ónkkal, stratégiánkkal valami kritizál-
ni valóm, akkor azt megtettem volna. 
Nem tudtam ilyet mondai a jelöltje-
inknek, csak azt, hogy volt egy hirte-
len időközi választás, amibe vállalták a 
megmérettetést és az utat tisztességgel, 
becsülettel végigjárták. A jászberényiek 
pedig döntöttek, s ezt mi tudomásul 
vesszük és fejet hajtunk előtte. 

Az országgyűlési képviselő kijelen-
tette, hogy 2010 óta Jászberény várost 
szolgálja, s ezt teszi ezután is. A város 
fejlődése érdekében továbbra is min-
dent megtesz. Mint mondta eddig is 
nagyon sok támogatást hozott Jászbe-
rénybe, függetlenül attól, hogy ki itt a 
polgármester. Azoknak pedig, akik csa-
lódottak az eredmények láttán a követ-
kezőt üzente: Fel a fejjel, egyszer fent, 
egyszer lent.

A következő hetekben még biztos, 

hogy többször foglalkozunk majd az 
időközi választáson történtekkel, an-
nak eredményével. Hogy mi, miért 
alakult így, azt sokan fogják még a kö-
vetkező napokban, hetekben vizsgálni. 
Információink szerint az új képviselő-
testület alakuló ülésének tervezett idő-
pontja 2023. február 1-je, szerda.

Budai Lóránt és a KJE 
elsöprő győzelme

A 2023. január 15-én, vasárnap meg-
tartott jászberényi időközi választás 
eredményei:

Polgármester választás (a jelölő 
szervezet után a kapott szavazatok 
számát, zárójelben a kapott szavaza-
tok arányát olvashatják)
1. Budai Lóránt (Közösen Jászberé-

nyért Egyesület) 8 267 (67,24%) 
2. Dr. Besenyi Orsolya (a Fidesz–

KDNP által támogatott független) 
3 671 (29,86%) 

3. Nagy Tímea (független) 185 
(1,5%) 

4. Dr. László Péter (Mi Hazánk Moz-
galom) 172 (1,4%) 

A választókerületek végeredménye:
1. sz választókerület 
1. Bethlendy Béla (Közösen Jászberé-

nyért Egyesület) 605 (56,81%)
2. Kispál Nikolett (Fidesz-KDNP) 

306 (28,73%)
3. Nagy Dániel (független) 73 

(6,85%)
4. dr. Fodor Erzsébet (független) 62 

(5,82%)
5. dr. László Péter (Mi Hazánk Moz-

galom) 19 (1,78%)

2. sz. választókerület 
1. Lénárt Gábor (Közösen Jászberé-

nyért Egyesület) 888 (61,24%)
2. Oláh Szabolcs (Fidesz-KDNP) 428 

(29,52%)
3. Berkes István (független) 81 

(5,59%)
4. Kökény István (Mi Hazánk Mozga-

lom) 53 (3,66%)

3. sz. választókerület 
1. Bobák Zsolt (Közösen Jászberé-

nyért Egyesület) 772 (65,04%)
2. Magyar Anita (Fidesz-KDNP) 344 

(28,98%)
3. Székely Bertalan (Mi Hazánk Moz-

galom) 71 (5,98%)

4. sz. választókerület
1. dr. Kertész Ottó (Közösen Jászberé-

nyért Egyesület) 882 (66,82%)
2. Tamás Zoltán (Fidesz-KDNP) 415 

(31,44%)
3. Kocsis Gergő (Mi Hazánk Mozga-

lom) 23 (1,74%)

5. sz. választókerület
1. Balogh Béla (Közösen Jászberé-

nyért Egyesület) 739 (62,1%)
2. Dancsóné Bábosik Erika (Fidesz-

KDNP) 359 (30,17%)
3. Nagy Tímea (független) 55 

(4,62%)
4. Kovács Zoltán Ádám (Mi Hazánk 

Mozgalom) 37 (3,11%)

6. sz. választókerület
1. Verseginé Utasi Erzsébet (Közö-

sen Jászberényért Egyesület) 728 
(57,23%)

2. Bódis Béla (Fidesz-KDNP) 486 
(38,21%)

3. Baranyi Krisztina (Mi Hazánk 
Mozgalom) 58 (4,56%)

7. sz. választókerület
1. Kollár Anita (Közösen Jászberé-

nyért Egyesület) 712 (57,75%)
2. Szatmári Anikó (Fidesz-KDNP) 

459 (37,23%)
3. Varga István (Mi Hazánk Mozga-

lom) 62 (5,03%)

8. sz. választókerület
1. Skultéti József (Közösen Jászberé-

nyért Egyesület) 818 (59,32%)
2. dr. Szatmári Melinda (Fidesz-

KDNP) 494 (35,82%)
3. Lékó Zsolt (Mi Hazánk Mozga-

lom) 67 (4,86%)

9. sz. választókerület
1. Pető Béla (Közösen Jászberényért 

Egyesület) 654 (59,03%)
2. Bohárné Bathó Rozália (Fidesz-

KDNP) 402 (36,28%)
3. Dobrán Fanni (Mi Hazánk Mozga-

lom) 52 (4,69%)

10. sz. választókerület
1. Bozsik Ferenc (Közösen Jászberé-

nyért Egyesület) 548 (59,37%)
2. Sárközy Csabáné Béres Krisztina 

(Fidesz-KDNP) 337 (36,51%)
3. Dobrán Gyula (Mi Hazánk Moz-

galom) 38 (4,12%)

Kompenzációs lista – töredékszavazatok
• Fidesz-KDNP 4 030 szavazat – 4 

mandátum
• Mi Hazánk Mozgalom 480 szava-

zat – 0 mandátum
• Közösen Jászberényért Egyesület 0 

szavazat – 0 mandátum

A kompenzációs listáról a testületbe ke-
rült négy Fidesz-KDNP-s képviselő:
• dr. Besenyi Orsolya
• Tamás Zoltán
• Szatmári Anikó 
• Bohárné Bathó Rozália

Amennyiben közülük bárki, vagy töb-
ben visszalépnének a testületi tagság-
tól, akkor a Fidesz-KDNP lista követ-
kező helyezettje, helyezettjei lépnek a 
helyükre. Erre január 20-án délelőttig 
van lehetőség, mert a kompenzációs 
lista eredménye január 23-án hétfőn 
16 órakor emelkedik jogerőre. A pol-
gármesteri és a választókörzeti ered-
mények lapzártánkat követően, január 
18-án 16 órakor emelkednek jogerő-
re, amennyiben ezekkel kapcsolatban 
nem érkeznek észrevételek. 
Baloghné dr. Seres Krisztina a válasz-
tási iroda vezetője arról tájékoztatta 
szerkesztőségünket, hogy a választás 
rendben zajlott, lapzártánkig semmi-
lyen észrevétel hozzájuk nem érkezett.

 Szántai Tibor

  Folytatás az 1. oldalról  

A testület oszlatásáról
A történeti hűség kedvéért lépésről-lé-
pésre idézzük fel, ez hogyan is történt. 
A testület feloszlatását a DK képvise-
lője, dr. Gedei József kezdeményezte, 
aki szerint a városvezetés sokszor jog-
szerűtlenül járt el, és rosszul vezette 
a várost. Az általa – az oszlatásról ké-
szített – előterjesztés napirendre vé-
teléhez még kellett néhány képviselő 
támogató aláírása. Végül dr. Gedei Jó-
zsef mellett hat fideszes képviselő (dr. 
Szabó Tamás, Tamás Zoltán, Szatmá-
ri Anikó, Nagy András, Balog Donát 
és Bohárné Bathó Rozália) aláírásával 
került a javaslat a képviselő-testület 
elé. Előzetesen mindkét oldal jelezte, 
megszavazza az előterjesztést. Azután a 
testületi ülésen egy új politikai játszma 
kezdődött. Az előterjesztők közül csak 
dr. Gedei József és dr. Szabó Tamás sza-
vazta meg a saját javaslatukat. Azaz, az 
előterjesztők közül öten menet közben 
meggondolták magukat. Kérdés persze, 
hogy akkor miért nem vonták vissza az 
előterjesztésüket…

A Közösen Jászberényért Egyesület 
tagjai pedig, ahogy előzetesen jelezték 
is, igennel szavaztak. Na, így lett meg 
az előterjesztés elfogadásához szükséges 
minimális szavazatszám. Az előzetes 
nagy egyetértés így esett darabjaira és 
megkezdődhetett a mutogatás, hogy ki 
miatt is lett feloszlatva a képviselő-tes-
tület. Lehel, hogy valaki(k), eltaktikázta, 
eltaktikázták magukat?  

Talán sorsszerű, hogy az időközi vá-
lasztás napján dr. Gedei József a Facebook 
oldalán tette közzé az alábbiakat:
Kedves Barátaim! 
A Demokratikus Koalíció tagjaként 
folytatott közéleti tevékenységemet befe-
jezem. 2023. január 15. napi hatállyal 
lemondtam a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye Jászberény központú választóke-
rületi elnökének tisztségéről és bejelen-
tettem a DK-ből történő kilépésemet. 
Kívánok a DK valamennyi tagjának sok 
sikert az európai Magyarországért foly-
tatott munkájában!
 Tisztelettel: Dr. Gedei József
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Vizsgálat helyszíne: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 15.
(Bíróság mellett, volt börtönudvar)

Tel.: 06 57 400 504
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2023. január 2-31. között

INGYENES HALLÁSSZŰRÉS

Azonnali  eredménySzakértő, felkészült kollégák

Mire számíthat?

Mérhető (30 dB feletti) halláscsökkenés esetén ingyenes 
orvosi konzultáció

Teljeskörű ingyenes hallás állapotfelmérés beszédértés vizsgálattal

* Kizárólag hallásvizsgálat igénybevétele és 30 dB-t meghaladó halláseredmény átlag esetén, a készlet erejéig. Amennyiben van hallókészüléke, kérjük, annak 
kiskönyvét hozza magával!

Ingyenesen hívható telefonszámunk: 06 80 182 182

Most minden ÚJ ügyfelünk a véroxigénszint és pulzus mérésére 
alkalmas készüléket kap ajándékba!*

A januárban
jelentkezőknek: 

ingyen 
véroxigénszint-
mérő készülék*

Újabb beruházások műszaki átadás-átvétele történt meg
Szerdán délelőtt és délután (január 
11-én) a város három pontján tar-
tottak műszaki átadás-átvételt, s ez 
újabb beruházások részbeni vagy tel-
jes elkészültét jelentette. A Bundás-
kútnál kezdődött, a Ferencesek terén 
folytatódott, majd a Móczár Miklós 
utcában ért véget a szemle, melyen a 
polgármesteri hivatal szakemberei és 
a kivitelező cégek képviselői mellett 
ott volt Budai Lóránt polgármester 
és Balogh Béla alpolgármester is.

Szerdán délelőtt a műszaki átadás-átvé-
tel a városközpontban, a Bundáskútnál 
kezdődött, ahol Alvári Csaba, városi 
főépítész köszöntötte a megjelenteket. 
Elmondta, hogy a kút és környezete 
teljes egészében megújult, majd átadta 
a szót Budai Lóránt polgármesternek. 

– Az elmúlt időszakban igyekez-
tünk miden olyan lépést megtenni, 
ami a városlakók életét megszépíti. 
Sajnos hosszú éveken keresztül senki 
sem foglalkozott a Bundáskúttal sem, 
amely már nem is működött. Ezen 
kívántunk változtatni, amikor eldön-
töttük, hogy megújítjuk a környezetét 
és a kutat ismét üzemképessé tesszük. 
A beruházás eredményeként a város 
központjában egy új közösségi tér jött 

létre, ahol a megújult szobor környe-
zetében egy ivókút, egy pad és szemét-
gyűjtő edényzet is kihelyezésre került. 
A kút ismét működik és a világítása is 
megújult – mondta Budai Lóránt.

A felújítási munkálatokat és a kör-
nyezet kialakítását a Baktató Kft. vé-
gezte. A beruházás bruttó 6 950 669 
forintba került.

A műszaki átadás-átvétel koradél-
után a Ferencesek terén folytatódott, 
melynek fejlesztése során eddig történ-
teket Bató Andrea, a városgazdálkodási 
osztály vezetője foglalta össze. 

– A park fejlesztése már 2021-ben 
elindult. A munkálatok akkor a zöld-
felület frissítésével, megújításával kez-
dődtek. Az elszáradt és balesetveszélyes-
sé vált fák gallyazása, illetve kivágása 
után fatelepítés történt. Ezt követte a 
park körbejárhatóságának biztosítá-
sa, gyalogjárda megépítésével. A Szú-
nyogos utca, a Hatvani út és a temp-
lomhoz bevezető aszfaltos út melletti 
parkrészekben épült járda. A 2022-es 
költségvetésben ismét szerepelt a park 
további fejlesztése. A tavalyi évben a 
sikeres közbeszerzési eljárást követően 
a GEOGÉP Kft. folytathatta a munká-
latokat. Az ősszel kezdődött kivitelezési 
munkák fő eleme a park teljeskörű át-
járhatóságának biztosítása volt. Az első 
ütemben megépült a templom előtti 
fogadótértől nyugati irányban haladó 
sétány, valamint a Hatvani út felé, a 
parkon átvezető kereszt irányú sétány 
a török emlékmű körüli teresedéssel 
(373 m2 burkolat). Ebben az ütem-
ben kerültek telepítésre a fák (12 db 
gömbkőris) is, illetve néhány parkbe-
rendezési elem is helyére került (2 pad, 
1 hulladékgyűjtő edényzet). A máso-
dik ütemben megvalósult a templom 
északi homlokzata előtt haladó sétány 
építése (165 m2). A sétány burkolata 

Barabás típusú téglakő burkolat (vö-
rös – barna). A kivitelezés, melyet a 
GEOGÉP Kft. végzett, bruttó 25 954 
805 forintba került.

A Ferencesek terei parkfejlesztés 
kapcsán Budai Lóránt polgármester az 
egyházzal történt sikeres együttműkö-
dést emelte ki. 

– Két évvel ezelőtt ugyanitt jelen-
tettük be, hogy ez a több ütemre ter-
vezett fejlesztés elindul. Most pedig 
már a második ütem megvalósításá-
ról számolhatunk be. Számtalan alka-
lommal hangsúlyoztuk, hogy az ered-
ményes munkához az együttműködés 
elengedhetetlen. Egy város ugyanis 
csak akkor tud épülni, szépülni, ha 
az érintettek együtt tudnak dolgozni 
egymással. Az együttműködés kifeje-
zetten jó példája a Ferencesek terei 
park fejlesztése, melyet az egyházzal 
együtt, egyeztetve végzünk. A munka 
még nem fejeződött be, vannak to-
vábbi terveink, s remélem, hogy a jó 
együttműködés eredményeként ezek 
is megvalósulnak majd – mondta Bu-
dai Lóránt, majd átadta a szót dr. No-
vák Istvánnak, az Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetem delegált általános 
rektorhelyettesének. 

– A jászberényi Barátok templo-
ma 550 éves volt 2022-ben. Ennek 
az évnek az előkészítése több fron-
ton történt. Egyrész a hívek, a vál-

lalkozók segítségével templomunk 
belseje jórészt megújulhatott. Az 
Egri Főegyházmegye támogatásával 
sikerült a templom külső homlok-
zatának nagy részét is felújtani. Ezt 
szeretnénk tovább folytatni. A mel-
lettünk lévő park megújítását pedig 
az önkormányzat vállalta, amit ez-
úton is köszönünk. Ennek a paknak 
meg kell adni a méltóságát, hogy a 
meglévő szakrális térhez illeszkedjen. 
Az eddigi munkálatok során mindig 
igyekeztünk úgy együtt dolgozni az 
önkormányzat képviselőivel, hogy 
ezt a célt elérjük. A távolabbi jövő-
ben – az anyagi lehetőségek ismere-
tében – szeretnénk a mellettünk lévő 
Porcinkula kápolna terét is rendbe 
tenni – mondta dr. Novák István.

A szerdai műszaki átadás-átvétel 
folyamata a Móczár Miklós utcában 
zárult, ahol az utca burkolatlan sza-
kaszának útalapja épült meg 107 mé-
ter hosszban. Az útalap és egy 20 m 
hosszú szikkasztó árok kivitelezését a 
GEOGÉP Kft. végezte. A beruházás 
bruttó 8 209 571 forintba került. A 
kivitelezés során a Gerevich Aladár 
utca felől 3 m széles 30 m hosszú út-
alap készült, majd 4 m szélességben 
77 m hosszban folytatódott az útalap 
készítés, mely a meglévő Móczár M. 
utca útalapjához csatlakozik.

 Szántai Tibor
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Nem éN vagyok
január 20. péntek 17:30 óra
Maros Lili képzőművész, alapvetően klasszikus festői eszközökkel dolgozik, 
többnyire olajjal, vászonra. Kísérletező, kíváncsi embernek tartja magam, aki-
ben még mindig élénken él a gyermeki spontaneitás, és szabadság/vágy. Alko-
tásaiból összeállított, Nem én vagyok című időszaki kiállítását Nagy Zopán 
költő, fotóművész nyitja meg, és ez alkalomból zenei improvizációkkal köz-
reműködik Burai Balázs zongoraművész.
Lehel Film – Színház galéria 

TársasjáTékos Nap
január 21. szombat 10 óra
Gyertek el, ha szeretnétek a megszokott közegetekből kicsit kilépni, ha sze-
rettek játszani, de nincs kivel, ha imádod a társasjátékozást és kipróbálnád a 
legújabb megjelenéseket! Jó társaság, jó játékok, nevetés, móka és vidámság.
Főnix Műhelyház

magyar kulTúra Napja
január 22. vasárnap 17 óra
A Magyar Kultúra Napját, arra emlékezve, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását, január 22-én ünnepeljük. Ez 
alkalomból Magyar montázs címmel, Sas Dániel és Keskeny Richárd zongo-
raművészek virtuóz, négykezes zongora estjét hallgathatja meg a publikum. 
Az esemény látogatása ingyenes. 
Déryné Rendezvényház

DumaszíNház
január 26. csütörtök 19 óra
Egy óra felhőtlen kikapcsolódás, töméntelen nevetés, amire mindannyiunknak 
szüksége van, hiszen a nevetés fél egészség! A stand-up comedy előadás 
Dombóvári István és Badár Sándor közreműködésével.
Ifjúsági Ház

BuDapesT NemzeTközi DokumeNTumfilm fesz-
Tivál 2023
január 26-29. csütörtök-vasárnap
Kilencedik alkalommal rendezik meg a Budapest Nemzetközi Dokumentum-
film Fesztivált.  A fővároson kívül több vidéki városban is levetítik a fesztivál-
programban szereplő, kiemelkedő alkotásokat,. Így városunkban is, ahol hét 
dokumentumfilmet láthat az érdeklődő néző négy nap alatt. Az előadások 
után közönségtalálkozón is részt vehetnek a mozgóképek kedvelői. Az idei 
fesztivál szlogenje: Tiszteld az életet! “Ne ölj!” Ne vedd el mások életét és 
lelkét, múltját és jelenét, szabadságát és örömét, alkotását és hitét, ne pusz-
títsd el a környezeted! Ebben a szellemben készültek a dokumentumfilmek, 
melyek alkotói így üzenik a világnak Légy felelős! Légy bátor! Légy őszinte! 
Légy szabad! Légy boldog! 
Lehel Film – Színház Sára Sándor terem

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

Kulturális mozaikAlán-jász kincsek az Ermitázsban
Kis népeknek is lehet nagy múltjuk 
és gazdag történelmük- talán ez is 
lehetne az üzenete a szentpétervári 
Ermitázsban 2022. december 20-án 
megnyitott nagyszabású időszaki 
kiállításnak. Tavaly széles körben 
ünnepelték a kaukázusi Oszétia-
Alániában a kereszténység felvéte-
lének 1100. évfordulóját, a rendez-
vénysorozat része az Alánia ókori 
és középkori történelmét bemutató 
tárlat. Az Ermitázs mintegy 2-3 mil-
lió látogatót fogad évente Oroszor-
szágból és a világ minden tájáról. A 
világ talán legjelentősebb múzeuma 
a londoni Tate Galery-vel és a párizsi 
Louvre-ral együtt- nagy megtisztelte-
tés itt kiállítani és nagy lehetőség a 
bemutatkozásra.

A megnyitó ünnepségen részt vett 
Mihail Pjotrovszkij, az Állami Ermi-
tázs főigazgatója, Szergej Menyjalo, 
az Észak-Oszétia–Alánia Köztársa-
ság vezetője, Alekszander Beglov, 
Szentpétervár kormányzója, Gerasim 
Vlagyikavkaz és Alánia érseke vala-
mint a kurátorok és a szervezők. 

Mihail Pjotrovszkij egy csodálatos 
népről mesélt, akik az ókorban meg-
hódították az európai sztyeppéket és  
eljutottak Észak-Afrikáig is. „A szkíták 
leszármazottai, a sztyeppéket meghó-
dító lovasok, nemes hegylakók, derék 
keresztények – egy nagy múltú nép –, 
az alánok művészete most először je-
lenik meg ilyen színvonalon a feltárt 
régészeti komplexumokból származó, 
gazdagon díszített tárgyak kivételes 
gyűjteményén keresztül.”

A kiállítás a művészet, kézműves-
ség és a kulturális kapcsolatok fejlődé-
sén keresztül alkotja meg a történelmi 
Alánia képét. A Téli Palota négy termé-
ben berendezett bemutató lehetővé teszi 
a látogatók számára, hogy megismerjék 
Alánia történelmének legfőbb esemé-
nyeit, és nyomon követhessék mi ma-
radt meg kulturális hagyományaiból. 
Az ötszáznál is több műtárgy között 
korabeli fegyvereket és lószerszámokat, 
ékszereket, üveg- és kerámia tárgyakat, 
viseleteket találhatunk, több tétel most 
kerül először a nagyközönség elé.

Az első teremben a szarmata és a 
korai alán korszakból, az ie. II. sz.-tól 
az i.sz. V. sz.-ig terjedő időszakból szár-
mazó műalkotások találhatók- főként 
ókori ékszerészek remekművei.

A második terem Alánia történe-
tének következő szakaszáról, az isz. 
VI.–IX. századról szól – arról az idő-
szakról, amikor az alánok elfoglalták az 
Európát Ázsiától elválasztó Kaukázus-
hegység hegyszorosait és a Selyemút 
egy szakaszát. A kiállításnak ez a ré-
sze az alán katonai arisztokrácia által 
használt fegyvereket, lószerszámokat, 
arany és ezüst övvereteket mutatja be. 
A katonai hadjáratokban és a Selyemút 
kereskedelmében való részvétel révén 
az alánok jelentős gazdagságra tettek 

szert, amint azt a drága importcikkek – 
értékes személyes dísztárgyak, üveg- és 
ezüstedények – mutatják.

A kiállítás harmadik terme Alánia 
X.–XIII. századi kultúrájáról és mű-
vészetéről mesél. A 900-as években 
az alánok felvették a Bizánci keresz-
ténységet és csatlakoztak a keresztény 
államok családjához. A görög ábécé 
alapján megjelent egy alán írásrendszer. 
A városi élet, a kultúra és a művészet 
elérte csúcspontját. Ebben a teremben 
kerülnek bemutatásra X.–XIV. századi 
építészeti elemek, templomi falfestmé-
nyek töredékei , keresztény istentisz-
telet során használt kegytárgyak. Az 
alán művészet fejlődésének csúcsát az 
itt látható ékszerek jelentik, fegyverek 
és ruházat a Zmejszki katakomba te-
metkezési helyéről és Felső-Dzsulatna a 
nekropoliszából. Ebben a teremben ér 
véget a Kaukázusban maradt és a Ma-
gyar Királyság területére vándorolt já-
szok közös történelmének bemutatása. 

A kiállítás utolsó terme a XIV. 
századtól a XX. század elejéig terjedő 
időszakot mutatja be. Dzsingisz kán 
hódító hadjárata a XIII. század elején- 
az ottani tatárjárás és Timur Lenk az 
1300-as évek végi pusztító hadjáratai 
letörölték az Alán Királyságot a tér-
képről. A lakosság a hegyekben kere-
sett menedéket. Ebből az időszakból a 
Rekom-szentélyt valamint Mahcseszk 
és Dargavs településeken előkerült le-
leteket mutatják be.

Az Alán Királyság kincsei („Alans’ 
Kingdom Treasures”) című kiállítás 
hatalmas összefogással valósult meg. 
A tárgyak főként az Ermitázs anyagá-
ból, a moszkvai Állami Történeti Mú-
zeumnak, Állami Keleti Művészetek 
Múzeumának és az Alánia Régisége-
inek Múzeumának gyűjteményéből 
származnak. Kölcsönzött anyagokat 
az Észak-Oszétia-Alánia Köztársaság 
Történeti és Régészeti Intézete, Észak-
Oszétia–Alánia Köztársaság Nemzeti 
Múzeuma, az Orosz Néprajzi Múze-
um, Maharbek Tuganov Művészeti 
Múzeum, az Orosz Tudományos Aka-
démia Levéltárának szentpétervári fi-

ókja, az Orosz Tudományos Akadémia 
könyvtára is. 

A végére egy kis személyes. A Covid 
járvány és az ezt követő háborús körül-
mények megtörték a lendületét a szé-
pen fejlődő jász-oszét kapcsolatoknak. 
„Háborúban hallgatnak a múzsák”- 
tartja a latin mondás- mégis jó látni 
a régi barátokat, ahogyan nehéz kö-
rülmények között is teszik a dolgukat 
közös alán történelmünk és kultúránk 
bemutatásáért és népszerűsítéséért.

Az ötlet szerzője régi jó bará-
tunk, Madina Elbruszovna Atajeva, 
Észak-Oszét Állami Egyetem Böl-
csészettudományi Karának dékánja 
volt Kulturális Miniszter. A kiállítás 
tudományos tervét a Jászberényben 
is többször kutatómunkát végzett 
Ruszlan Szulejmanovics Bzarov, a 
történelemtudományok doktora ké-
szítette. A tudományos háttérmunkát 
Aszlan Cucijev- az Alán Nemzeti Mú-
zeum igazgatója és helyettese, Batraz 
Csogojev régész végezték munkatársa-
ikkal. Aszlánnal, mint Külkapcsolato-
kért felelős miniszterrel találkozhat-
tunk a jászkiséri Jász Világtalálkozón.

A kiállítást széles körű közműve-
lődési programok kísérik, amelyben 
részt vesznek az Ermitázs munkatársai, 
a kiállítási projekt rendezői, valamint 
a kultúra és a művészet szentpétervá-
ri, moszkvai és vlagyikavkazi szereplői. 
2023. januártól-márciusig a kiállító-
termekben előadások, mesterkurzusok 
és gyerekeknek szóló rendezvények 
kerülnek megrendezésre. Az Állami 
Ermitázs Kiadó prospektust adott ki a 
kiállításhoz, egy tudományos katalógus 
megjelenését pedig 2023-ra tervezik.

Köszönöm Tamerlan Gabujevnek, 
a moszkvai Állami Keleti Művészetek 
Múzeumának igazgatóhelyettesének a 
képeket.
Az időszaki kiállítás 2023. április 
2-ig látogatható.

 Fábián Rigó Attila

(A mellékelt fotón Madina Atajeva, 
Aszlan Cucijev és Batraz Csogojev lát-
ható)

Pályázati felhívás a 2023. évi Jászsági Civil Vándordíjra
"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben vándordíjat alapított. E díjat minden évben olyan szervezet, 
intézmény nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt éve 
a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető tagszervezete, s folyamatosan működik. Három éven belül 
ugyanannak a szervezetnek nem ítélhető oda a vándordíj.

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi a Jászsági Civil Vándordíj tizenharmadik alkalommal 
történő kiírását. A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből áll, a díjjal járó juttatás 
összege 200.000 forint. A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 31.

A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos 
elképzelését. 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma 1537 Budapest, Pf. 367. alapitvany@jaszokegyesulete.hu

TSE socca siker Tiszafüreden
A II. Hanna Kupát január 14-én, szom-
baton rendezték Tiszafüreden, ahol női 
socca csapatok mérték össze tudásukat. 
A mezőnyben ott volt a jászberényi 
Tehetség SE fiatal csapata is. A lányok 
egész nap nagyszerű teljesítményt nyúj-
tottak és bekerültek a döntőbe, ahol pil-
lanatnyi esélyt sem hagytak az egrieknek 
és 5-0-s sikerrel hódították el a kupát. A 
fináléban Ádám Réka háromszor, Pintér 
Petra és Fekete Renáta 1-1 gólt szerzett. 
A kupa mellett egy egyéni különdíj is 
Jászberénybe került, iszen a torna gólki-
rálya Ádám Réka lett.

Csörghe Tamás, a csapat edzője a 
TSE Facebook oldalán így értékelte a lá-
tottakat: - Mérhetetlenül büszke vagyok 
a lányokra! Amit a mai napon produkál-

tak, az parádé volt. A negyeddöntőben, 
az elődöntőben és a döntőben összesen 
tíz gólt lőttünk, s nem kaptunk egyet 
sem. Mentálisan erősek voltunk, s erővel 
is jól bírtuk. Régen várt siker ez, meg-
dolgoztunk érte.

A kupagyőztes csapat tagjai: Farkas 
Vivien, Fábián Petra, Kollár Adrienn, 
Fekete Renáta, Fülöp Rita, Pintér Petra, 
Ádám Réka, Nagy Daniella, Hagymásy 
Zsuzsanna.

A lányoknak és edzőjüknek olvasó-
ink nevében is gratulálunk!

Nem sikerült ilyen jól a másnap, 
amikor a JP Arénában az Újfehértói 
Sportklub NB II-es futsall csapata ellen 
a bajnoki mérkőzésen 0-4 lett a vég-
eredmény.
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Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2023. január 23. 7:30–13:30

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!

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.

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZERKÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

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

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

J Á S Z B E R É N Y

5100 Jászberény 
Szelei út 9407 HRSZ 

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

E-mail: tuttibau@invitel.hu

Cement Diszkont

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

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

Fenyő Fűrészáru 
Lambéria hajópadló

Több fajta szén, fabrikett,  
tűzifa kapható.

Építőanyagok, betoncserepek, 
térháló, vasanyag.

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

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

9. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál 2023 – Jászberény
Január 26-29. között immár 9. al-
kalommal rendezik meg a Buda-
pest Nemzetközi Dokumentumfilm 
Fesztivált. Ahogy a tavalyi évben, 
úgy idén is, Budapesten kívül több 
vidéki városban is levetítik a prog-
ramban szereplő kiemelkedő alko-
tásokat. Jászberényben a Lehel Film-
Színházban a négy nap alatt összesen 
hét filmet tekinthetnek meg az ér-
deklődők. A fesztivál idei szlogenje: 
Tiszteld az életet!

Január 26. csütörtök
17:00 óra: Megnyitó és filmvetítés
Köszöntőt mond Budai Lóránt polgár-
mester.
Film: Kölyök platónok 
Az Elvis-rajongó, független iskolaigaz-
gató, Kevin McArevey és elkötelezett, 
új utakat járó csapatának álma, hogy 
változtassanak egy olyan belvárosi kö-
zösség sorsán, amelyet a szektás agresz-
szió, a szegénység és a kábítószer sújt. 
A Belfast munkásnegyedében működő 
katolikus fiúiskola különleges módon 
küzd az észak-ír polgárháború évtize-
dei óta tartó erőszak legyőzéséért. Az 
eltökélt igazgató nap mint nap az ókori 
görög filozófusok bölcsességével felvér-
tezve küldi haza ifjú csapatát, azzal a 
szándékkal, hogy a fiúk rábírják szüle-
iket és szomszédaikat arra, hogy végre 
hagyjanak fel az előítéleteikkel. A film 
tisztelgés a fiatalokba vetett hit és a le-
hetőségek ereje előtt.
Szakértő: Kunné Darók Anikó óvoda- 
és drámapedagógus 
Moderátor: Erdei Gábor
Nagyterem, a belépés díjtalan

Január 27. - péntek
16:00 óra: A hatalom markában
2018 márciusának egy éjjelén rend-
őrök törik rá az ajtót a 17 éves moszk-
vai tinédzserre, Anjára és családjára. 
Az elhurcolt lány nem sokkal később 
a vádlottak padján ül tizen- és huszon-
éves társaival. A vád: szélsőséges terro-
ristacsoport szervezése és az alkotmá-
nyos rend megdöntésének kísérlete, a 
várható büntetés: 25 év börtön. Pedig 
az egyetemre készülő Anja, nem tett 
mást, mint sokan a kortársai közül: az 
interneten keresett hasonló érdeklő-
désű fiatalokat. Csatlakozott egy cso-
porthoz, amelyben zenéről, ökológiá-
ról és olykor politikáról beszélgettek, 
egy bérelt lakásban időnként élőben 
is találkozgatottak. Tényleg kamaszok 
chatszobáiban készülnek Moszkvában 
a kormány megdöntésére? Vagy csak 
a rezsim trükkje, hogy csapdákkal, be-
épített ügynökökkel és koholt vádakkal 

teremtett precedenssel vegye el a ked-
vét az „igazi” szervezkedőknek? A film 
nemcsak egy kamaszlány és egy igaz-
ságtalanságon nyugvó bírósági eljárás 
története, hanem dermesztő életkép az 
elnyomásról, manipulációról és a sza-
bad véleménynyilvánítás utolsó mor-
zsáinak felszámolásáról Putyin Orosz-
országában.
Szakértő: Duló Károly filmrendező
Moderátor: Erdei Gábor
Sára Sándor terem, Belépő: 1500 Ft

18:30 óra: Szabadság, tűz alatt 
2022 február 24. hajnali 4 óra. Orosz 
rakéták csapódnak az ukrán főváros 
katonai repülőterére és több lakóépüle-
tébe. Moszkvából kirendelt páncélosok 
nyomulnak Kijev felé, tengerészgya-
logos-egységek szállnak partra Odesz-
szában és Mariupolban. De hogyan 
törhetett ki ez a tragikus háború? Hogy 
történhetett meg Európa közepén, bé-
kés emberekkel egy békés országban? 
Tényleg most, vagy valójában már 
nyolc éve kezdődött el, csak egyszerűen 
nem vette észre a világ? Az Oscar-jelölt 
filmrendező, Jevgenyij Afinyevszkij 
nemcsak a Putyin által szított háború 
szörnyű valóságával, hanem az agresz-
sziót elszenvedő hétköznapi emberek 
személyes történetein át az igazi hősi-
ességgel, és a demokratikus értékek di-
adalával is szembesíti a nézőt.
Szakértő: Duló Károly filmrendező  
Moderátor: Erdei Gábor
Sára Sándor terem, Belépő: 1500 Ft

Január 28. - szombat
16:00 óra: Szótlan szeretet
A 35 éves Aga régen elhagyta a lengyel 
kisvárost, ahol élt, és Németországban 
kezdett új életet. Édesanyja hirtelen 
halála után azonban visszatér hazá-
jába, mert ő szeretné gondját viselni 
kiskamasz testvérének, Miłosznak. 
Édesapjuk már rég nem él. Azért, 
hogy kisöccse gyámja lehessen, Agá-
nak jéghideg jogi és hivatali proce-
dúrák során kell átvergődnie magát, 
de nemcsak ezek gyötrik, hanem egy 
titok is, amelyet nem mer bevallani 
Miłosznak. Egyvalaki segítségére szá-
míthat: barátnője, a már ugyancsak 
Németországban élő Maja az, aki a 
kisfiúval bensőségesen beszélget, ját-
szik, focizik, aki az apát is helyettesí-
ti. Vajon sikerül-e nekik hármuknak 
egyszer majd boldog családként élni 
az őket körülvevő konzervatív és ho-
mofób közegben? Gyengéd történet a 
valódi és bátor szeretetről.
A film után szakmai beszélgetés
Sára Sándor terem, Belépő: 1500 Ft

18:30 óra: Imad gyermekkora 
Imad öt éves sincs, de már rég vége a 
gyerekkorának. A jazidi kisfiút édes-
anyjával együtt egykor elrabolta és 
több mint két éven át fogva tartotta az 
ISIS. Ez idő alatt módszeresen készítet-
ték fel arra, hogy egyszer majd öngyil-
kos merénylő legyen. A fogságból végül 
kikerülő gyerek a nevére nem hallgat, 
páratlan agresszivitása miatt közösség-
be nem mehet, hozzáérni sem lehet. 
Egyetlen barátja egy játékfegyver, csak 
a puska szó hallatán tűnik el szemé-
ből a gyűlölet. Édesanyja, aki az ISIS 
szexrabszolgája volt, és elrabolt férjéről 
évek óta nem tud, valamint nagyanyja 
teljesen tehetetlenek. Amikor már ke-
serűen feladni látszanak, hogy Imadból 
egyszer még egy játszani, örülni képes 
kisfiú legyen, egy elszánt pszicholó-
gusnő áll melléjük, és reménytelennek 
tűnő küzdelemmel próbálja kiszabadí-
tani a kisfiút a fanatizmus zsigeri rab-
ságából.
Szakértő: Szőnyi Lídia pedagógiai 
szakpszichológus
Moderátor: Koletár Klaudia
Sára Sándor terem, Belépő: 1500

Január 29. - vasárnap
16:00 óra: Mi svédek és a COVID
Míg 2020 márciusában a legtöbb or-
szág lakossága a Covid-19 járvány mi-
atti szigorú lezárásokkal szembesült, a 
svédek jórészt úgy folytatták az életü-
ket, mint korábban, belemerülve akár 
az éjszakai életbe, vagy továbbra is lá-
togatva idős rokonaikat. „Egy év múl-
va ítélkezzenek felettem!” – mondta 
2020 júliusában a svéd közegészségügy 
feje, a járványügyi főorvos, Dr. Anders 

Tegnell, akinek vitatott tetteit, illet-
ve azok hiányát szorosan figyelemmel 
kísérte az egész világ. Emberek életét 
kockáztatja magabiztosságával, vagy 
megkérdőjelezhetetlen tudáson alapul-
nak a döntései? Mi a legkevésbé rossz 
döntés hosszú távon? A svéd kormány 
világjárvány elleni küzdelmének ku-
lisszái mögé mélyen betekintő film, 
amely egyúttal a döntéshozó emberek 
hétköznapjait is egyedülálló módon 
követi, már önmagában meglepő a ma-
gyar közönségnek.
Szakértő: Dr. Dalmadi Adrienne 
aneszteziológus főorvos, Jászberényi 
Szent Erzsébet Kórház
Moderátor: Dr. Nagy Erzsébet
Sára Sándor terem, Belépő: 1500 Ft

18:30 óra: Hatodik Népkórház 
A Hatodik Népkórház Sanghaj egyik 
legnagyobb kórháza, ahol a hipermo-

dernizmus találkozik a kulturális ha-
gyományokkal, és ahol a kemény kapi-
talizmusé a végső szó. Kígyózó sorok, 
tömeg, betegek és családok, akinek éle-
te a feje tetejére állt. Egy édesapa, aki 
az egész kórházat mosolyra fakasztja, 
amikor sebesült lányának énekel, mi-
közben magában tartja súlyos titkát. A 
megbénult farmer, akinek életét a csa-
lád anyagi helyzete miatt kénytelenek 
mérlegre tenni. A nagyon idős férj, aki 
kitartóan várja, hogy imádott felesége 
egyszer még magához térjen. Még az 
olykor derűs jelenetek sem rejthetik el 
azonban a tényeket: a kínai kórház a 
könyörtelenség és az osztályalapú társa-
dalom manifesztálódása.
Szakértő: Dr. Dalmadi Adrienne 
aneszteziológus főorvos, Jászberényi 
Szent Erzsébet Kórház
Moderátor: Dr. Nagy Erzsébet
Sára Sándor terem, Belépő: 1500 Ft

A Belvárosi Termálfürdő  
egész évben várja!
Pihenje ki a hétköznapok  
fáradalmait a fürdő  
kellemes környezetében! 

Melegedjen fel a szaunában,  
relaxáljon a forró vizes medencékben,  
frissüljön fel egy jóleső masszázstól!

Jászberény, Hatvani út 5.   Tel.: 57/412-108, 30/942-1043   www.vvzrt.hu
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Köszönetünket fejezzük ki a 
rokonoknak, a szomszédoknak, 
a barátoknak, az ismerősöknek, 

akik 

szarvas kálmáN
(1945–2023)

temetésén megjelentek és virágaikkal, 
koszorúikkal fájdalmunkat  

enyhíteni igyekeztek.
A Gyászoló Család

Fájó szívvel emlékezünk

hájos fereNc
(1948–2020)

halálának 3. évfordulójára

„Oly szomorú nélküled lenni,
Téged mindenütt hiába keresni.
Téged várni, ki már nem jön többé
Szeretni fogunk mindörökké.”

Szerető feleséged  
és fia, Feri.

Emlékezzünk

iváN isTváN-ra,
aki rövid betegség után,  

2023. január 3-án,  
életének 91. évében elhunyt.

Gyászoló családja

Emlékezés

Nagy Ferencné
(1923–2017)

születésének 100., halálának 6. 
évfordulójára emlékezünk.

Szeretettel emlékeznek: gyermekei, 
menye, unokái, rokonai, barátai, 

szomszédai, ismerősei.

Emlékezés

Pataki Tibor
(1945–2007)

halálának 16. évfordulójára

„Lelked, mint fehér galamb csendesen 
messzire száll, hiába keresünk könnyes 
szemünk már soha nem talál.”

Szerető feleséged 
és családod

Fájó szívvel emlékezünk

szécséNyi isTváN
(1963–2021)

halálának 2. évfordulójára

Elmentem oda…. 
Ahonnan már nem halljátok hangomat. 
De itt hagytam magamból egy pillanatomat.

Örökké szívünkben élsz!
Szerető családod

Varga Imréné
Pap Rózsikára emlékezve

Közelebb, közelebb
Hozzád Kedvesem.
Közelebb, közelebb,
Én drága Hitvesem;
Együtt csodáljuk majd
A lenyugvó Napot,
Hallgatjuk a toronyórát;
„Adjon Isten jó éjszakát!”
Szerető családod

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

Dr. Suba Györgytől búcsúzunk
Dr. Suba György 1928. március 29-én, 
Jászberényben született. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem Orvostudo-
mányi Karán 1960-ban szerzett orvosi 
diplomát. Dolgozott a Miskolci Me-
gyei Kórházban, a Karcagi Kórházban, 
majd Jászberényben körzeti orvos lett 
(1962-1977), az Aprítógépgyár üzem-
orvosa és a tanítóképző iskolaorvosa is 
volt. Számos szervezet tagjaként vég-
zett értékes munkát: Jászok Egyesülete, 
Vándorfy János Honismereti Szakkor, 
Városvédő és Szépítő Egyesület, Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetsége, Honvéd 
Jász Kaszinó Egyesület, Jászapátiak Ba-
ráti Egyesülete, Orvoskamara. Számos 
helytörténeti kutatás és kiadvány elké-
szítésének részese volt.

Jászberény Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2009-ben, 
orvosi hivatásának nemzedékekre ki-
ható önzetlen gyakorlásáért, Jászberény 
város érdekében végzett sokoldalú köz-
életi tevékenységéért Díszpolgári címet 
adományozott Dr. Suba Györgynek, 
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
jászberényi elnökének.

Persze a 95 évbe, amit Subadoktor, 
Gyuri bácsi megélt nagyon sok min-
den fért még bele. Jó és rossz is élete 
része volt. A sors időnként alaposan 
próbára tette. Tízévesen került az Ál-
lami József nádor Gimnáziumba Jász-
berényben, s itt végzett 1946-ban. Az 
érettségi éve, 1946 sem volt minden 
problémától mentes. Édesapját már 
korábban B-listázták, aki, hogy a család 
megélhetése biztosítva legyen, fizikai 
munkát vállalt. Előbb a Zagyva szabá-
lyozásban vett részt, később az Újerdei 
Állami Gazdaságba került. Közben fia 
megkezdhette egyetemi tanulmányait, 
ám a nyolcadik szemeszternél, a IV. 
évfolyamnál tartott, amikor – ahogy 
ez akkor sokakkal megtörtént - 1950-
ben rosszkor volt rossz helyen, s inter-
nálták. Mindezek eredményeként csak 
1960-ban fejezte be tanulmányait, s 
szerzett orvosi diplomát. 

A sors további megpróbáltatások 
elé állította magánéletében is. Krisztusi 
korban volt, amikor megismerte első 
feleségét, a szintén orvos Erdei Sarol-
tát. Gyermekük, László ugyancsak az 
orvosi pályát választotta. A második 
terhesség során súlyos komplikációk 
léptek fel, s felségét és a babát is elveszí-
tette, így lett először özvegy. Három év-

vel később a gyógyszerész Fülöp Margit 
lett a második felesége. Ő előbb beteg 
lett, majd tünetmentes, ám a kór kilenc 
év után újra támadt, s így 1992-ben is-
mét özvegy lett. Már 1988-ban elérte a 
nyugdíjkorhatárt, de tovább dolgozott, 
s ténylegesen csak 2006-ban vonult 
nyugdíjba. Közben 1995-ben harmad-
szor is megnősült. Kocsi Julianna lett 
az új társa, akivel haláláig harmonikus 
házasságban élt. Julókával együtt na-
gyon aktív közösségi munkát végzett, 
számos helytörténeti kutatás, kiadvány 
születésénél bábáskodtak együtt.

Nem túlzás, nevük fogalommá vált 
Jászberényben, a Jászságban. Elképesz-
tő mennyiségű munkát fektettek be 
mind abba, amit vállaltak, s ezeknek 
meg is lett az eredménye. Olyan példát 
mutattak ők a közösség többi tagja szá-
mára, amely követendő. Nevük együtt 
szerepel abban az aranykönyvben, 
melyet az élet ír, s benne megörökíti 
mindazokat, akik Jászberényben, Jász-
berényért sokat tettek. 

A nekrológ végén álljon itt az el-
ismerések, díjak sora, amit dr. Suba 
György kapott: Érdemes orvos (1976) 
majd Kiváló orvos (1985) lett, munká-
ját Pro Urbe díjjal ismerte el Jászberény 
(1994), megkapta az Apponyi Albert 
díjat (1996), és a Pro Magnanimitate 
tua (Nagylelkűségedért) kitüntetést 
(2005), Jászberény Díszpolgára lett 
(2009), 2013-ban Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyéért Díjat vehette át, a Pol-
gárvédelem és a Magyar Vöröskereszt 
több kitüntetésével is megtisztelték.

A legnagyobb tisztelet és elismerés 
jegyében búcsúzunk dr. Suba György-
től, Subadoktortól, Gyuri bácsitól. 
Köszönjük neki azt a példaértékű 
munkásságot, amit ránk hagyott. Kö-
szönjük neki az emberséget, ami min-
dig jellemezte, s melyre napjainkban 
talán mindennél nagyobb szükségünk 
van.

Isten áldja Gyuri bácsi, emlékét 
örökre megőrizzük!

A holocaust nemzetközi világnapja 
Az első ukrán front néhány katonája lépett be elsőként 1945. január 27-én 
az auschwitzi haláltábor kapuján. A látvány döbbenetes volt. Halottak min-
denütt, az élők pedig emberi roncsok voltak csupán. 1942–45 között majd 2 
millió ember pusztult el a legnagyobb náci haláltáborban. Az ENSZ határoza-
ta alapján 2006-tól január 27. a holocaust nemzetközi emléknapja. A világon 
mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, a körülbelül 6 millió em-
berről, aki már soha nem térhetett vissza az életbe. Az azóta eltelt évtizedek-
ben számos tanulmány, könyv és film dolgozta fel azt a borzalmas időszakot. 
A kutatások során egyre több szörnyű eset került nyilvánosságra. Mindezek 
arra figyelmeztetnek bennünket, hogy soha ez még egyszer meg ne történjék!

Téli csemegéinkről
Több magyar gyümölcs- és zöldség-
féle is csemegeként, nyersen kerül fo-
gyasztásra. Így például szinte minden 
házikertben termelnek csemegeszőlőt. 
Jó fajta megválasztással a tél közepé-
ig a család ellátható ezzel az ízletes és 
értékes gyümölccsel. A nyár vége felé 
érő fajták, így a Szőlőskertek királynő-
je és a Pannónia kincse héja vékony és 
könnyen kirepedezik. Ezért télen csak 

befőttként fogyaszthatók. Sok új faj-
ta került termesztésbe. Ilyen az Eszter 
is, melynek már vastag a bogyóhéja és 
hosszabb ideg tárolható. Legkésőbb 
érik nálunk az Itália, és az Afuz-ali 
csemegeszőlők, de előfordul, hogy 
már nem érnek be. Kettős hasznosítá-
sú bor- és csemegeszőlő a Kövidinka. 
Régen felkötözve az éléskamrában ja-
nuárig is eltartható volt. A magvatlan 
mazsolaszőlő termése aszalt vagy szá-
rított állapotban csemegeként is fo-
gyasztható. 

Van egy, a házikertben, Jászberény-
ben is ritkán termelt, almatermésűek 
rokonságába tartozó téli gyümölcs, a 
naspolya. Termesztése igénytelen, ké-
sőn, május végén virágzik, ezért a kései 
fagyok elkerülik. Termését késő ősszel 
kell szedni. Ennek nagy a pektin tartal-
ma, utólérik és januárban jó csemege.

Már gyakoribb Jászberényben is a 
házikertben termesztett füge. Mérsé-
keltebb égövről származó adriai faj-
ta, -15 °C alatti hőmérsékleten már 
fagykárt szenved. Ezért télire célszerű 
bokrait szalmával vagy falombbal be-
takarni. Könnyen gyökeresedik, ezért 
dugványozással szaporítható. Finom, 

érett gyümölcséért évszázadok óta 
termelik. Nagy a cukortartalma, jó 
befőttnek és lekvárnak is.

Sok évtizede nagymamáink téli 
kedvelt csemegéje volt az aszalt szilva, 
de még az aszalt alma is. 

A téli csemegék között a leg-
jelentősebb zöldségféle a sütőtök. 
Május elejétől szabadföldbe vethe-
tő. Termesztése egyszerű, leszedni 

késő ősszel kell, lehetőleg amikor a 
téli gyenge fagy vagy dér megcsíp-
te. Leghosszabb ideig fagymentes 
a nagydobosi fajta tárolható. Télen 
megsütve magas cukortartalmú, fi-
nom csemege és az A-vitamin (ka-
rotin) tartalma is jelentős. Nagy a 
tenyészterülete, kétszer két méter. 
Ezért kisebb házikertben nem célsze-
rű termelni. Igaz az is, hogy megsüté-
séhez sok energia kell. 

A csemegekukorica is a zöldségfé-
lékhez tartozik. Fagyasztóba tárolva 
egész télen fogyasztható. Másodter-
ményként a rövidebb tenyészidejű 
fajták még június végén is vethetők. 
Szedése tejes érésben, hosszabb ideig 
is lehetséges. Sok cukrot tartalmaz, 
ami még nem alakult át keményítő-
vé. Egy átlagos létszámú család részére 
egész évre 40-50 tő is elegendő. 

 Szegedi Szilveszter
 kertészmérnök

Hirdetések feladása  
a város lapjába:

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

• e-mailben:  
berenyiujsag@gmail.com

• telefonon: 06-30/651-1098

Lakossági hirdetések felvétele  
a heti újságba  hétfő 16 óráig.
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Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;  
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő köz-
ponti szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Köz-
világítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás kar-
bantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés 
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt. 
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157; 
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfo-
gadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetősége-
ink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás, 
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933,  
06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-fel-
ügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hul- 
ladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Egészségügyi ügyeletek

január 19. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667

január 20. péntek
Thököly Gyógyszertár

január 21. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834

január 22. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár

január 23. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635

január 24. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-568

január 25. szerda
Mérleg Gyógyszertár
január 26. csütörtök 
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930
január 27. péntek
Thököly Gyógyszertár
január 28. szombat
PatikaPlus (Tesco)
január 29. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
január 30. hétfő
Thököly Gyógyszertár
január 31. kedd 
Szentháromság Patika
február 1. szerda
Kossuth Gyógyszertár
február 2. csütörtök 
Mérleg Gyógyszertár
február 3. péntek
PatikaPlus (Tesco)

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

Tisztelt Olvasóink! 
A Jászkürt Újság következő lapszáma 

február 2-án jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

01.20.  PÉNTEK 4 °C  |  1°C

01. 22.  VASÁRNAP 4 °C  |  -3°C

01. 24.  KEDD 7 °C  |  0°C

01. 21. SZOMBAT 4 °C  |  -2°C

01. 23.  HÉTFŐ 6 °C  |  -2°C

01. 25.  SZERDA 6 °C  |  -1°C

01. 19.  
CSÜTÖRTÖK

Forrás: idokep.hu

5°C | 4°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.

Kosárlabda
Január 7-én már folytatódott az NB 
I/B piros csoportjában az alapszakasz a 
15. fordulóval. A JKSE az újonc MT-
Fót gárdáját fogadta és jó játékkal érvé-
nyesítette is a papírformát.

JKSE – PHOENIX-MT Fót 97-73 
(22-21, 25-15, 32-10, 18-27)

Január 14-én a PVSK-VEOLIA 
elleni rangadón léptek pályára Miljan 
Rakic fiai. Nos, ez a találkozó már közel 
sem sikerült olyan jól, mint a fótiak el-
leni. Egy – azon a napon- verhető Pécs 
ellen gyenge támadójátékot és rossz do-
bóformát nyújtott csapatunk és simán 
vereséget szenvedett az együttes.

PVSK-VEOLIA – JKSE 83-66 
(23-13, 16-18, 19-15, 25-20)

A tizenhatodik forduló után a JKSE 
a tabella hatodik helyén áll 9 győzelem-
mel és 7 vereséggel. A következő bajno-
ki mérkőzése január 27-én lesz a JKSE-
nek, amikor a Ceglédi KE otthonába 
látogatnak majd Olasz Ádámék.

Az együttes január 17-én Tiszaúj-
városban Hepp Kupa negyeddöntőt 
játszott és érvényesítette a papírfor-
mát az alacsonyabb osztályban játszó 
ellefelével szemben.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK – JKSE 58-82 ( 18-22, 12-29, 17-
19, 11-12)

Győzelmével a JKSE a legjobb 
nyolc közé került a Hepp Kupában. 

Röplabda
Kilencedik és tizedik bajnoki mérkőzé-
sét is elveszítette a 2022/2023-as sze-
zonban a Jászberény VT együttese. Sem 
a BVSC-Zugló, sem a TFSE ellen nem 
sikerült játszmát sem rabolnia lánya-
inknak, akik így továbbra is az NB I-es 
tabella utolsó helyén állnak győzelem és 
pont nélkül, 1:30-as játszmaaránnyal

BVSC-Zugló – JVT 3-0 (19, 14, 13)
TFSE – JVT 3-0 (14, 14, 15)
Legközelebb január 27-én, ismét 

idegenben, a Szent Benedek RA vendé-
geként lépnek pályára a bajnoki ponto-
kért lányaink. 

Jégkorong
A bajnoki cím egyik esélyesének, az 
UNI Győr ETO HC-nek a vendége-
ként léptek jégre a Lehel HC U21-es 
csapatának fiataljai, az Andersen ligá-
ban. A találkozón érvényesült a papír-
forma és a hazaiak bajnokesélyeshez 
méltó játékkal győztek 6-2-re.

UNI Győr ETO HC – Lehel HC 
U21 6-2 (1-0, 3-0, 2-2)

A Lehel HC U21 továbbra is 8. a 
kilenc csapatos Andersen Ligában

Január 25. – szerda
19.35 óra: Lehel HC U21 – 

Sportországi Cápák 
Január 27. – péntek
19.00 óra: Lehel HC U21 – FTC-

Telekom
Január 15-én koraesete a DVTK 

Jegesmedvék együttesét fogadta a Le-
hel HC OB III-as gárdája. A találkozó 
kezdete előtt 1 perces néma főhajtással 
emlékeztek meg az 56 éves korában el-
hunyt Pavel Mihonyikról, aki a magyar 
bajnok Lehel HC kapusa volt. 

Lehel HC – DVTK Jegesmedvék 3-2 
szétlövés után (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0)

A Lehel HC jelenleg az OB III Kele-
ti csoportjában 4 ponttal a negyedik he-
lyen áll. A következő fordulóban, január 
28-án a Zempléni Hiúzok otthonában 
lépnek majd jégre a Lehel HC hokisai. 

Az alapszakasz utolsó fordulójában 
az OB IV-ben a White Sharks Hoockey 
Klub csapata ellen hazai pályán lépett 
jégre a Warriors Jászberény együttese.

Warroirs Jászberény – White Sharks 
Hockey Club 5-7 (2-4, 1-1, 2-2)

A gárda a rájátszást a harmadik 
vagy a negyedik helyről folytatja majd.

Nem ázunk, nem fázunk, 
Mihonyik a császárunk!

Sokszor hangzott el az 1989/1990-es 
jégkorong bajnoki szezon során a cím-
ben olvasható csatakiáltás, amely a Lehel 
HC kapusát éltette. Volt is miért, hiszen 
a szezon előtt érkezett idegenlégiós hatos 
segítségével a jászberényi csapat történel-
mi tettet hajtott végre, a nagy fővárosi 
csapatok előtt megnyerte a bajnokságot.

Sem előtte, se azóta nem volt olyan 
sportág, amely annyira maga mellé állí-
totta volna a szurkolókat Jászberényben, 
a Jászságban, de országosan is sokan szur-
koltak a Lehel HC-nek. Annak a bizo-
nyos hatosnak a legfiatalabb tagja Pavel 
Mihonyik volt, aki sokszor elkápráztatta 
a szurkolókat fantasztikus teljesítményé-
vel. A legkevesebb gólt kapta abban a 
szezonban a Lehel HC, s nem egy nagy 
rangadó dőlt el azon, hogy nálunk ő állt 
a kapuban és parádézott..

Pása, mert a szurkolók csak így 
hívták, gyorsan belopta magát a jégko-

rong szerelmeseinek szívébe. Szerény, 
csendes, mindig mosolygós fiatalember 
volt, akit nem lehetett nem szeretni. 
Volt olyan Fradi elleni rangadó, ame-
lyen beinjekciózva állt a kapuba, s győ-
zelemre vezette csapatát. 

Magyarországi pályafutása Jászbe-
rény után Dunaújvárosban folytató-
dott, ahol újabb két bajnoki cím részese 
volt. Miután pedig befejezte a játékot, 
a dunaújvárosi utánpótlás nevelésében 
tevékenykedett. Ez volt a feladata az 
Ukrán Szövetségben is, miután haza-
tért. Pavel Mihonyikot, akinek csak 56 
évet engedélyeztek az égiek, két ország-
ban is gyászolják, gyászoljuk. Örökre 
beírta nevét a jászberényi és a magyar 
jégkorongozás aranylapjaira. 

Pása! legyen neked könnyű a föld, 
mi soha nem feledünk, mert:

„Nem ázunk, nem fázunk, Mihonyik 
a császárunk!” szántai

Mi lesz veled JFC?
Már az előző szezonban sem szere-
pelt jól, de legalább a bennmaradást 
kivívta a labdarúgó NB III Keleti 
csoportjában a Jászberényi FC fel-
nőtt csapata, ám a helyzet azóta sem 
javult, sőt romlott. A 2022/2023-as 
bajnokság első felét ugyanis kieső 
helyen zárta a gárda, s a napokban az 
egyesület honlapján nem éppen biz-
tató hírek jelentek meg. 

„Az aggasztó energia (és gazdasá-
gi) válság miatt már az őszi idényben 
is több csapat visszalépett a különböző 
szintű bajnokságoktól, s a zuhanyhír-
adó szerint tavasszal is folytatódhat ez a 
tendencia. Az elmúlt napok eseményei 
után – karácsony óta hét játékos és a 
vezetőedző is távozott Jászberényből – 
érthető módon szurkolóinkban is fel-
merült a kérdés: mi lesz a JFC-vel? 

- Tavasszal a túlélésért játszunk, de 
azt ígérhetem, hogy mindenképpen be 
fogjuk fejezni a harmadosztályú bajnok-
ságot – felelte honlapunk érdeklődésére 
klubunk elnöke, dr. Gottdiener Lajos.

 – Anyagi helyzetünk nem teszi le-
hetővé, hogy “idegenből”, nagy pénzért 
igazoljunk játékosokat, fizessük az úti-
költségüket. Ezért is voltunk kénytelenek 

megválni az elmúlt napokban távozók-
tól. A gárda berényi magja ugyanakkor 
megmarad (Menczeles Iván, László 
Krisztián, Ludasi Martin, Szőllősi 
Ferenc, Borics Levente, Kurunczi Gá-
bor, Palcsó Martin, Nagy Szabolcs) és 
hozzájuk csatlakoznak a második csapat 
legjobbjai. A felkészülést a korábbi ter-
veknek megfelelően január 12-én kezdi 
az együttes. Reményeim szerint a hét vé-

géig kiderül, hogy kinek az irányításával 
… - olvasható az egyesület honlapján.

Négy játékostól - Remili Moha-
med, Horváth Attila, Sárossy Dániel és 
Perevuznik Makszim – elköszönt a klub 
és távozott Lami Bálint, Varjas László és 
Mertse Ábel is. Ez pedig már sok volt 
Lakatos Béla edzőnek is, aki szintén a 
távozás mellett döntött. Helyét Besenyi 
Gábor vette át, akinek munkáját Tüdős 
Dávid segíti. A tavaszi eredményektől 
függetlenül a 2023/2024-es szezonban 
is ugyanezt a felállást tervezik a klubnál.

A JFC január 12-én, csütörtökön 
kezdte meg a felkészülést, de az első, 
tervezett edzőmérkőzésük (január 14.) 
elmaradt, hiszen egy teljesen új csapa-
tot kell „összegyúrnia” a tavaszi rajtra 
az új edzőpárosnak.


