Aranyérmes Néró rozé

Túri Zoltánt, a Túri Pincészet
borászát kérdeztük vállalkozásáról,
aranyérmes rozé boráról.
Interjú a 3. oldalon

Városunk tavalyi eseményeiből

Változások 2018-ban

A 2017-es év is megannyi érdekes,
fontos eseményt tartogatott, melyekről
visszatekintőnkben olvashatnak.
Összeállítás a 4. oldalon

Az idei év főbb jogszabály változásait
és a munkaszüneti napok rendjét
gyűjtöttük egy csokorba.
Cikkek az 5. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 01-02. szám (XXX./01-02.)

Támogatás
a családoknak

Újság

2018. január 11.

Jászberény város lapja

Fejlődik a város infrastruktúrája

Idősek
karácsonya

Jászberény Város Önkormányzata
közel 30 éve szervezi meg a Gyermekek Karácsonyát, mely arra hivatott,
hogy szebbé tegye az ünnepet a nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak. A rendezvénynek december 21én rendhagyó alkalommal az Ifjúsági
Ház adott otthont.

December 22-én, pénteken kora délután Jászberény önkormányzata nevében Szabó Tamás polgármester köszöntötte városunk szépkorú lakóit az
Ifjúsági Házban megrendezett Idősek
Karácsonya műsor keretében.

Szabó Lilla

Ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy mindazt az eredményt, amelyet
ma Jászberény magáénak tudhat, elsősorban az itt helyet foglaló korosztály
tettei alapozták meg. A köszönet egy
apró gesztusa ez a mai ünnepség és az átnyújtott jelképes értéket képviselő ajándék. Az egyházak nevében Zsova János
atya és Mező István tiszteletes köszöntötték az időseket. Nagy András, a Humán
Erőforrás Bizottság elnöke lapunknak
elmondta, hogy idén a tavalyihoz hasonlóan egymillió forintos keretből
négyszáz városlakót tudtak megörvendeztetni 2500 forintos ajándékutalván�nyal. Ajándékban azok az 1950 előtt
született nyugdíjasok részesültek, akik
korábban valamilyen szociális ügyintézés, kérelem kapcsán az önkormányzat
látókörébe kerültek.
Az ünnepi műsort a Jászsági Hagyományőrző Egylet középkori katolikus és
református népénekekből összeállított
műsora zárta.

Elsőként Szatmári Antalné alpolgármester asszony köszöntötte a jelenlevőket. Ünnepi beszédében egy
kedves történettel hívta fel a figyelmet
karácsony üzenetére, melyet az adventi
időszak négy hetében megtapasztalhattunk.
Az elhangzottak után Zsova János
káplán szólt a megjelentekhez, aki Jézus
Krisztus születésével utalt a karácsony
lényegére, amely a szereteten alapul.
Mező István református lelkész János evangéliumából buzdította a jelenlevőket. „Az ige testté lett és lakozék
közöttünk…” olvasta a Szentírásból,
majd azzal folytatta, hogy mi is ezért
tudunk örvendezni, mert Isten igéje
testté lett, mi több, emberré lett értünk. Ezzel a nemes lelkülettel kell adnunk karácsonykor is, olyan értékeket,
ami nem anyagi javakban mérhető.
folytatás a 3. oldalon 

k. m.

Szabó Tamás polgármester szerda
reggel a Juhász utcában tartott sajtótájékoztatót a városban megvalósult
2017-es infrastrukturális fejlesztések kapcsán, valamint tájékoztatott
a kormány hitelkérelmünket érintő
döntéséről.
Kárpáti Márta
Az elmúlt év saját költségvetésből
egyik legnagyobb beruházást igénylő út-

Kislányt hozott az újév városunkba

fejlesztése éppen a tájékoztató helyszínén
zajlott. Itt kicserélték a vízvezetéket, új
útburkolat épült valamint a közmunkaprogram keretében a járda is megújult.
Jászberény egészét figyelembe véve
tavaly 72 millió forintot fordított az
önkormányzat útburkolat, illetve padka
felújításra. A burkolatcseréhez kapcsolódóan ivóvízvezeték rekonstrukciók is
megvalósultak, mintegy negyven millió
forint értékben, melyek építési költsége
tizenhárom millió forint volt. A csapa-

Megalakult a Jászsági
Helytörténeti Kör

dékvíz hálózat fejlesztésére szintén jelentős összeget, több mint harmincegy millió forintot fordított az önkormányzat.
A kivitelezést a J.V.V. Nonprofit Kft.
szakemberei végezték.
Közfoglalkoztatás keretében 2400
fm járda készült el az elmúlt évben,
melynek anyagköltsége 6,6 millió forintot tesz ki. Tavaly mindösszesen 207
millió forintot költött a város infrastrukturális fejlesztésekre.
folytatás a 2. oldalon 

Lendületben a Jászberényi Tankerület

November utolsó napjaiban többen
úgy döntöttünk, hogy létrehozunk
egy olyan csoportot, melyhez helytörténeti kutatásokkal foglalkozó
szakemberek tartoznak.

A vártnál korábban, három héttel
előbb érkezett 2018 első babája a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
szülészetén. Elina Fanni a jásztelki
család második gyermekeként született január elsején, 16.30 órakor.
gergely
Az édesanyát, Duka Fannit január
elsején nyolc órakor mentővel vitték a
kórházba, ahol hosszú, nehéz vajúdás

után természetes úton hozta világra
második kislányát, Elina Fannit. A
gyermeket dr. Csikó Sándor szülész-nőgyógyász főorvos, valamint Nagy Róbertné Judit szülésznő segítette világra.
A 3500 grammal és 55 centiméterrel
született, fekete hajkoronát viselő baba,
és a szülésben igen kimerült édesanyja
is jó egészségnek örvendnek: alig várják, hogy néhány nap múlva élvezhessék az otthon melegét, és a másfél éves
Miriam Léna testvéri szeretetét.

N. V. G. - TRANS KFT.

jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

● Ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)
● Nemzetközi és belföldi szállítás.

Környezetünkben számos civil csoport kiválóan működik kellő szakmai
vezetéssel. A helytörténeti kutatásokkal
foglalkozó embereket egy dolog biztosan összeköti: szűkebb hazánk a Jászság
történetének felkutatása, átmentése az
utókor számára. Ennek szakszerű feldolgozása sem nélkülözheti a szakmai irányítást, tanácsadást és a tapasztalatcserét. A kör megalakulásának ötletgazdája
a több évtizede helytörténettel, kutatással foglalkozó dr. Suba Györgyné.
A kör céljai a következők: A jászsági
és Jászsággal foglalkozó helytörténeti kutatók összefogása. Szakmai, módszertani
előadások, igény szerint tanácsadások, tapasztalatcserék szervezése, szakirodalom
ajánlása, eljuttatása. A források: levéltár,
szakirodalom, sajtó, kiemelten az internetes elérhetőségek megismertetése.
folytatás a 7. oldalon 

A Jászberényi Tankerületi Központ hétfőn tartott sajtótájékoztatóján bemutatták a tankerület felépítését, 2017. évi gazdálkodásukat, a tagintézményekben folyó munkát, valamint tájékoztattak az általános iskolai és középiskolai
beiskolázás aktualitásairól.
Gergely Csilla
A sajtótájékoztatón Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató, Bobák Tiborné, a Jászárokszállási Széchenyi István
Általános Iskola és AMI intézményvezetője, Farkasné Szőke Tünde, a Palotásy

- Tehergépkocsi, kamion, lassújármű
és motor vizsgáztatás is,

- Computeres diagnosztikai vizsgálat, hibafelmérés,
- Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás,
- Kamion, teher- és személygépkocsi szerviz.

Igény esetén tréleres szállítással is!

János Zeneiskola és AMI intézményvezetője, valamint Antics István, a Lehel
Vezér Gimnázium igazgatója köszöntötték a helyi média munkatársait a
Polgármesteri Hivatal földszinti 1-es
termében.
folytatás a 2. oldalon 

Személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.
Szerviz: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
Internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022

www.nvgtrans.hu

Személygépkocsi
műszaki
vizsga

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Lendületben a Jászberényi Tankerület
 folytatás az 1. oldalról
A 2017. február 1-jén megalakult
Jászberényi Tankerületi Központhoz
24 intézmény tartozik, ahová tavaly
6696 diák járt. A tankerület látja el a
tagintézményekhez tartozó 38 ingatlan
működtetési feladatait, melyek állami
vagy önkormányzati tulajdont képeznek. Gazdálkodását tekintve 2017-ben
3,5 milliárd forintból gazdálkodtak,
melynek jelentős részét személyi jellegű
kifizetésekre, 500 millió forintot pedig
dologi kiadásokra fordítottak. A tankerületben nagy hangsúlyt fektetnek
a pályázati források kihasználására. A
benyújtott pályázatok közül hatot már
pozitívan bíráltak el, összesen közel 450
millió forint összegben. Az elnyert támogatásból kisebb értékű infrastrukturális fejlesztéseket finanszíroznak majd,
de további pályázatokat is benyújtottak
már egyéb fejlesztésekre.
A tankerület hét intézményében
folyik művészeti oktatás, ahol összesen 2215 diák tanul képzőművészet,
zene, néptánc és dráma tanszakokon.
A tankerület egyetlen önálló művészeti iskolája a Palotásy János Zeneiskola.
Farkasné Szőke Tünde intézményvezető
elmondta, hogy olyan képességfejlesztést végeznek, amely szorosan kapcsolódik az általános és középiskolai tanulmányokhoz, így kiegészítve azokat. Az idén
hatvanéves intézményben 15 hangszeren tanulhatnak a növendékek heti két
alkalommal, egyéni foglalkozásokon. Az
intézményvezető elmondása szerint az
ide járó gyermekek más területeken is
kiemelkedően alkotnak, ezért is kiemel-

ten fontos a tehetséggondozás.
Ezt a tényt Zsemberi Zoltán is alátámasztotta, hiszen minden tagintézményükben erre törekednek. Bobák
Tiborné elmondta, igyekeznek minden
lehetőséget megadni, hogy mindenki számára elérhető legyen az alapfokú
művészetoktatás, és ne legyen probléma például a hangszer hiánya. Az intézményvezető hozzátette, hogy ehhez
elengedhetetlen a szülők támogatása és
a gyermekek szorgalma. „Ha valóban
tehetséges a gyermek, akkor mindent
meg kell tenni annak érdekében, hogy
kibontakozhassék!”
A 250 éves múltra visszatekintő Lehel Vezér Gimnáziumban is nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra
szaktárgyi – főként természettudományos –, valamint művészeti szakkörök
indításával is, emelte ki Antics István
igazgató. Hozzátette, hogy az intézmény
diákjainak 50%-a részt vesz valamilyen
versenyen, ezzel is öregbítve a Lehel Vezér Gimnázium hírnevét.
A középiskolai (gimnáziumi) felvételi eljárásban a 8. osztályos tanulók
megmérettetésére január 20-án kerül
sor, s a felvételről legkésőbb április 27-ig
értesítik a diákokat. Az általános iskolai
beiratkozás április 1. és 30. között történik. Az esetek többségében a körzeti
iskolákba kerülnek a kisdiákok, de előfordulhat, hogy a szülő kérésére más iskolába iratkoznak be. Zsemberi Zoltán
hozzátette, hogy a beiskolázás terén elindult egy jó gyakorlat, hiszen figyelemfelkeltő tájékoztatókkal, órabemutatókkal
segítik az intézményválasztást.

Fejlődik a város infrastruktúrája
 folytatás az 1. oldalról
Az összeg nem tartalmaz bizonyos
szennyvíz-beruházási költségeket, mivel
azok más büdzséből kerültek kifizetésre.
Mindezek a beruházások alátámasztják azt az elképzelést, hogy a város infrastrukturális fejlesztéseit szükséges lenne
felgyorsítani. Égető probléma a szennyvízelvezetés hiányosságának megoldása,
de ide sorolhatóak a nagy forgalmú belső
útjaink – mint a Rákóczi út, Kossuth út,
Thököly út – felújításai is. Amennyiben
éves költségvetésben gondolkodunk,
ezen beruházások megvalósítása akár
húsz-harminc évet is igénybe vehetnének. Mindezek megoldására született a
hitelfelvétel gondolata, amely mentén
néhány év alatt megtörténhet a város
teljes körű infrastrukturális fejlesztése. A
fedezetül szolgáló hitelösszeget egy körülbelül húszéves futamidővel a város költségvetésből ki tudja gazdálkodni.
Jó hír, hogy a 2017-es év végén a
kormány döntött a város hitelkérelméről és a kért négymilliárd forintnyi
összeget Jászberény infrastrukturális fejlesztésére jóváhagyta. A megfogalmazott
célok között szerepelnek útfelújítások,
csapadékelvezető rendszer rekonstruk-

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

A hét minden napján
a Sólyom u. 13-ban is
várjuk vásárlóinkat!

ciója, bizonyos intézmények fejlesztése,
az egyéb helyekről befolyó pályázatok
plusz költségének fedezete. Lényeges,
hogy a kormány az önkormányzat elképzelésére vonatkozó minden egyes
elemet jóváhagyott, ami azt jelenti, városunkat gazdaságilag stabilnak, a hitelvisszafizetésre alkalmasnak értékelte.
Jelenleg már zajlik az ez évi költségvetés tervezése, amellyel párhuzamosan
a négymilliárd forint felhasználásáról
való konkrét gondolkodás is terítéken
van az önkormányzat asztalán. Újságírói kérdésre válaszolva a polgármester
kifejtette, hogy a költségvetésből az
eddig a fejlesztésekre fordított felszabaduló összegnek is van helye. A költségvetésben 600 millió forintot állítottak be a fent említett hitelfelvételi
lehetőségben a TOP-os pályázataink
saját erejű vagy plusz költséget igénylő
kiegészítésére. A felszabaduló összegekből továbbra is jut pénz a fejlesztésekre, valamint bár halasztott időben, de
nem feledkezhetünk meg róla, hogy
jelentkezik egy mintegy 200 milliós
törlesztési feladata is a városnak. A hitel
jelentősége a fejlesztések gyors megvalósításában rejlik.
Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
/Csomor Családi
Méhészet

Vásároljon
magyar termelőktől
magyar almát!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi
Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:
2018. január 13. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett)
Fajták: jonatán, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

2018. január 11.

Évzáró testületi ülés
munkatársunktól

milyen pályázatokon sikerült elindulni
az idei évben és azokon sikerült-e eredményeket elérni? A városban folyik egy
európai uniós felzárkóztató program –
aminek egyik mentora az RNÖ elnöke, Rácz Tamás –, melynek az a célja,
hogy munkahelyeket teremtsen. Ezen

Félórás csúszással kezdődött az év
utolsó önkormányzati ülése. Az azt
vezetni hivatott Szabó Tamás polgármester a Regio-Kom Társulás képviseletében fontos, az egész régió egy adott
területének jövőbeni működését alapvetően meghatározó megbeszélésen
vett részt, ami időben elhúzódott.
A hivatalos napirendet megelőzően
a Marosszentgyörgy önkormányzata
által adományozott emlékplakettet
adta át városunk vezetője Lantos Istvánnénak, a Déryné Vegyes Kar képviselőjének. A kórusnak abból az alkalomból jutatták el az elismerést, hogy
a testvértelepülésünkön egy – közadakozásból való – Petőfi szobor megvalósításában igen aktívan részt vettek,
segítették azt.
A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatók napirendi
pont előtt két sürgősségi indítvány
mellett Szatmári Antalné, társadalmi
megbízatású alpolgármester év végi jutalmazása indított nagyobb nézeteltérést. Az ülésről hiányzó alpolgármester
asszony agilis, eredményes munkáját
köszönte meg a városvezetés a háromhavi tiszteletdíjának megfelelő év végi
jutalommal, melyet az ellenzékben
lévő képviselők nem hagyhattak szó
nélkül. A polgármester kiemelte, hogy
az önkormányzati jutalmazás felelős
gondolkodás alapján születik meg,
csak úgy adnak az azt megérdemelteknek, ha a pénzmaradvány megengedi.
A sürgősségi indítványok között
került szóba, hogy közel duplájára
emeli a szolgáltató a gyermekek átmeneti otthonának ellátási, fenntartási
költségét. Ezt jogszabályi változás miatt kellett vállalnia az önkormányzatnak, tekintve, hogy kötelezettsége ezt
az ellátási formát a város méreténél
fogva fenntartani. Erre a gyermekvédelmi törvény kötelezi közigazgatási
egységünket és mivel ilyen lehetőség
nincs a Jászság területén, szerződött
szolgáltatóval – a székhelytől számított 50 km-en belül –, egy gyöngyösi,
tizenkét férőhelyes intézményben tartanak fenn egy helyet Jászberénynek.
Következő napirend a tájékoztatók
között a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017-es tevékenységének
beszámolója volt, melyet csak írásban olvashattak és ismerhettek meg a
képviselők, előterjesztési kiegészítések
nélkül, Rácz Tamás elnök jelenlétének hiányában. Budai Lóránt jobbikos
képviselő kérdéseket tett fel az anyaggal kapcsolatban és arról érdeklődött,

pályázat keretében hány munkahelyet
sikerült teremteni? Az RNÖ képviseletében jelenlévő elnökhelyettes elmondta, írásban fogják tájékoztatni a
képviselőket a felmerült kérdésekről.
Az ellenzéki képviselők szerint évről
évre ugyanazok a problémák a beszámolóval és a két önkormányzat kapcsolatával, semmi fejlődés nincs. Sipos
Zoltán, a többséghez tartozó önkormányzati képviselő szerint a kapcsolat
nemcsak hogy jó, de egyenesen kiváló.
Ahogy azt elmondta: nagyon jó munka folyik a város önkormányzata és a
kisebbségi roma önkormányzat között.
Rendszeresen látogatják rendezvényeiket, ahol mindig tökéletes szervezést
tapasztalnak.
A beszámolók napirendi pont, településfejlesztési stratégia koncepciók között várható volt, hogy az örök
téma, az elkerülő út befejezése most is
szóba kerül. Dr. Gedei József DK-s képviselő kérdést fogalmazott meg, hogy,
jól működik-e a lobbitevékenység a
város egyes számú, legfontosabb projektje, az elkerülő út ügyében, hiszen
mellette a gazdaság szereplői és a város
lakossága is folyamatosan kiáll, a városvezetés sem zárta ki, hogy ez 2020ig megvalósítható lehetne. A polgármester elmondta, hogy az elkerülő út
melletti közös lobbi már bizonyított,
mert elérte a 31-es számú főközlekedési út felújítását. Szabó Tamás megjegyezte, hogy van lobbitevékenység és
annak van eredménye is. A városvezető
azt is kiemelte, hogy minden fejlesztési
tervet hosszabb távú gondolkodás részeként igyekeznek megvalósítani, ami
a demográfiai csökkenést is igyekszik
megállítani.
A hónap legfontosabb témája kétségtelenül a 2018-as költségvetési koncepció megalkotása, bemutatása volt,

Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete december 13-án,
szerdán tartotta rendes, soros, nyílt
ülését, ebben az évben utolsó alkalommal a Városháza nagytermében.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Mizsei Julianna
(1933-2017)

temetésén megjelente,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a krónikus osztály
dolgozóinak odaadó munkájáért.
Köszönjük az IUSTA temetkezés
vezetőségének és munkatársainak,
a színvonalas ügyintézést.
Gyászoló család

melyet szerkezetében a hitelfelvétel és
a következő két év fejlesztései határoznak meg. A decemberben felépített
financiális váz alkotja a később, majd
februárban előterjesztendő költségvetés alapját. A polgármester meglátása
szerint a következő két év, a fejlesztések oldaláról fogja szolgálni a városnak
a hosszútávú célkitűzését és elképzelhető, hogy bizonyos szereplők és bi-

zonyos elemek nem részesülnek olyan
volumenű és intenzitású lehetőségben,
mint akár az előző évben. Érdekes volt
az ellenzéki vélemények összhangzata,
mert egyértelműen nem utasították
el a kormánypárti városvezetés elképzeléseit, de óvatosságra intették őket,
főként a 4 milliárdos hitelfelvétellel
kapcsolatban. Balog Béla MSZP-s
képviselő, pénzügyekkel foglalkozó
bizottsági elnök szerint sokkal inkább
szerepelnek benne a jobb gazdálkodásra való törekvésnek az elemei. Gedei József javasolta, hogy megfelelő
szakemberek bevonásával készüljön
egy szakmai szabályoknak megfelelő
anyag, ami segíti a képviselőket abban,
hogy nyugodtan mondjanak igent
vagy nemet egyes projektekre. Szabó
Tamás válaszában jelezte, egy ilyen irányú munkálatot el fognak kezdeni.
Az előterjesztések között szereplő alapítványi támogatások és a város
tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos napirendek megtárgyalása
következett. Az ezeket követő interpellációkból megtudhattuk, hogy a képviselők szerint mennyire reális néhány
városi csomópontban lámpás gyalogos
átjáró, esetleg körforgalom megépítése. Nagy András képviselő lakossági
megkeresésre jelezte, az ÉMÁSZ túl
későn kapcsolja be a városi világítást,
mely a téli időszakban nemcsak kellemetlen, de balesetveszélyes is.
Ezzel az üléssel a képviselők lezárták a testületi munkát 2017. évre, melyet 2018-ban a költségvetés megalkotásával kezdenek újra.

Kovács Péter
(1975-2005)

halálának 13. évfordulójára
emlékezünk.
Gondolatban sírodnál
suttogom a neved,
Gondolatban sírodnál
megfogom a kezed.
Gondolatban azt kívánom,
hogy itt legyél velem
és Te ott vagy, mert érzem,
hogy szorítod a kezem.”
Nagyon szeretünk és
soha nem feledünk.
Anya, Apa, Kisfiad

Varga Imréné

Pap Rózsikára emlékezve
Várj reám!
Sírgödör ágyam
Melletted már
Megvetve van.
Várj és én megjövök, úgy mint régen;
Megfogom a kezed
És fenn az égben
Kéz kézben,
Széttörve a földi bilincseket
Együtt borongunk majd
Elárvult otthonunk felett.
Szerető családod

Interjú / Város
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Biblia és biokémia Jászberényi Néróból aranyérmes rozé

Dr. Boros László professzor áprilisban
járt nálunk, amikor a Főnixben tartott
előadása alkalmával leheletmintákat
adhatott a közönség. Mint akkor kifejtette, a kilélegzett levegő párájából
következtetni lehet a vizsgált személy
egészségi állapotára. December 12én, kedden már a mérési eredmények
ismeretében tért vissza egy újabb előadással városunkba. A prezentáció
előtt kerestük meg egy személyes beszélgetés erejéig.
Kárpáti Márta

Várszegi Tibor művészeti igazgató
invitálására érkezett a Főnixbe, akit
a gimnáziumi évek óta barátjának tekint. Bár egész más területeken teljesedtek ki hivatásukban, a színházterem
azonban, úgy tűnik találkozási pont
lehet művészet és biokémia között.
A tudomány mérésekkel igazolt ténye, hogy a lélek egészsége befolyásolja a
test egészének állapotát. A boldog emberek egészségesebbek, s a boldogság egyik
forrása lehet éppen a színház is. A jólétnek, az egészségnek megvannak a tudományos paraméterei.
Röviden összefoglalná mi lesz a témája mostani előadásnak?
Az emberi szervezetben termelődő
anyagcserevíz biokémiai, kémiai, fizikai
orvosi összefüggéseit vizsgálom. Kutatási
területem a deutérium-csökkentett víz
egészséget befolyásoló hatása, ami sejtjeinkben termeléődik. Ennek ismerete,
beillesztése a közgondolkodásba a mai
előadás legfőbb feladata. A múltkori alkalomkor lehelletmintát adhatott a közönség, melyeket a klinikán kielemeztük,
elküldtük a mintaadóknak az eredményeket. Most erről beszélünk majd, illetve nem konkrét eseteket veszünk górcső
alá, hanem egy sokkal szélesebb perspektívát nyitunk, mivel a Bibliában tett deutériumra vonatkozó utalásokat hívjuk segítségül a kapott eredmények tükrében.
Említette, hogy a Kalifornia Egyetemen kívül Kínától Ausztráliáig részt
vesz különböző kutatásokban, illetve
kutatási programokat egyeztet, oktat.
Ezen alkalmakkor tapasztal valamiféle
különbséget a hazai és a külföldi kollégák között?
Amerikában, ahol dolgozom jelentős
kutatóintézetek, egyetemek, illetve klinikák használják a deutérium-csökkentés
különféle módjait, a deutérium-csökkentett vízzel való terápiát. Ezen felül a
táplálkozás útján bevitt tápanyagokból
termeltetjük a deutérium-csökkentett
vizet. Ennek az USA-ban is rendkívül jó
terápiás hatásai vannak. Mérési eredményeink között nincs jelentős különbség,
amennyiben régiókban gondolkodunk.
Az úgynevezett nyugati társadalmakban
élők a nagyiparban előállított táplálkozási
termékekhez – alacsony zsír és magas cukortartalmú ételekhez – jutnak hozzá, így
hasonló deutérium lenyomatokat produkálnak a laboreredmények tekintetében.
Országhatároktól függetlenül kezdenek
kiegyenlítődni a rákkal, cukorbetegséggel, elhízással kapcsolatos tünetek, panaszok. Nem népbetegségekről, hanem
globalizált kórfolyamatokról beszélünk.
Az említett anyagcsere betegségek már
egészen fiatal korban is jelentkeznek.
Mondana néhány példát azokra
az ételekre, amit fogyasztanunk kellene, és olyanokra is, amelyeket nem
érdemes megvásárolnunk egészségünk
megtartása érdekében?
Elsősorban természetes élőhelyükön nevelt állatok zsíros, húsos részeiből
származó táplálékokat kellene fogyasztanunk, amelyek legeltetve éltek. Szalonna,
kolbászhúsok, zsírok, mert az ezekből
termelődő víznek alacsony a deutériumtartalma, aminek rendkívül jó terápiás

hatásai vannak. Próbáljunk meg helyi
termelőtől vásárolni. A nagyipari körülmények között táplált jószágokat olyan
takarmányokkal, illetve kiegészítőkkel
etetik, amelyek deutérium tartalma magas, ezáltal gyorsan fejlődik, de húsuk,
zsírjuk táplálkozás céljára alkalmatlan,
sőt káros. Mérésekkel igazoltuk, hogy a
GMO kukoricából készült chips deutérium tartalma is igen magas.
Kijelenthetjük azt, hogy aki a fenti
ajánlások szerint táplálkozik, az betegség-megelőzést végez?
Igen, Los-Angeles-i klinikánkon
például preventív céllal és terápiaként is
használjuk az alacsony deutériumot hordozó helyesebb táplálkozást. Mi a módszereket biztosítjuk a gyógyuláshoz, megelőzéshez. Amennyiben valaki túl magas
deutérium szinttel rendelkezik, s ennek
következtében cukorbeteg, rákbeteg,
túlsúlyos, mert deutérium okozta anyagcserezavarral rendelkezik, első lépcsőként
érdemes megpróbálni az életmódváltást,
a deutérium-csökkentést. Helyes táplálkozással a tünetek csökkennek, illetve
megszűnhetnek.
A szakma mennyire nyitott az ön
által kutatott kérdések iránt, a mai előadás témájában például?
Nem gondolom, hogy itt nyitottnak
kell lenni, a fentiek tények és attól, hogy
egyesek elfogadják vagy nem, a biokémia, az anyagcsere összefüggései nem
változnak. Magyarországon például a
Tudományos Akadémiának stabil izotóp
mérésekkel foglalkozó részlegei mellett
több USA kutatóintézet is komoly vizsgálatokat végez a témában. Rajtam kívül
sok orvos használja, javasolja munkája
során és egy széles szakmai paletta áll
rendelkezésre, ahol tapasztalatainkat meg
tudjuk vitatni.
Mióta foglalkozik a tudomány a
deutériummal?
Az 1920-as évek végén már jelentős
kutatók foglalkoztak vele, Harold C.
Urey amerikai tudós a harmincas évek
elején kémiai Nobel-díjat kapott a deutériumra irányuló kutatásaiért. 1988-ban
jelent meg tudományos orvosi lapban az
első publikáció, amelyben leírják, hogy
amennyiben az emlős sejten belül eltolják a víz összetételét a lúgosság irányába a
deutérium visszatartásával, akkor ez rákot
okoz. 1993-ban Somlyai Gábor magyar
biológus kimutatta, hogy a sejten belüli
deutérium arány, a sejtet körülvevő víz
deutérium szintjétől függően alapvetően
befolyásolja a sejt osztódási képességeit. Egy közös kutatásunk során sikerült
kimutatni a deutérium-csökkentett víz
pontos biokémiai hatásmechanizmusát.
Érdekes módon Ön összekapcsolja
a Biblia tényeit a kutatásaival.
Az USA-ban 2026-37 közé prognosztizálják az első Marsot betelepítő expedíciót. Ennek kapcsán fontos kérdéssé
lépett elő a hidrogén-deutérium arány,
többek között azért mert a Marsnak a
Földhöz képest magasabb a deutérium
szintje. A biológiai rendszerek igyekeznek megszabadulni a deutériumtól,
melyhez többek között pontos gazdálkodási, öntözési, táplálkozási és életmódbeli útmutatásokat ad a Biblia. A Marson
történő első emberi generációk váltása
igen hasonlatos lehet majd a zsidók Földi vándorlásához. Ha megszakadna az
érintkezés lehetősége, a majd ott felnövő
generációknak a Genezis, a Teremtéstörténet „geo-fizikai” deutérium frakcionálással kapcsolatos, illetve annak Marshoz
igazított adaptációja ad majd támaszt az
ottani emberi élet kialakításához. A Genezis alapvető biológiai elveket is érint,
mint a fajokat, a DNS-t hordozó mag,
a biológiai oxidációt, a szervezetben termelődő vízetereket, vagy a fotoszintézist.
Ezek egyik legfontosabb közös eleme a
deutérium-csökkentés biokémiai elve.

Miről szólhat egy írás ilyen címmel?
A borok világában eligazodó ember
valószínűleg tudhatja a választ. Közel
két évtizedes hagyomány már, hogy
Miklós napján országos megmérettetést rendeznek a rozé boroknak. Az
ezen való szereplésről kérdeztük Túri
Zoltánt, a Túri Pincészet borászát.

gű és érettségű fürtöket. Préselés előtt a
lé csak rövid ideig maradt együtt a színt
adó héjjal és a gyümölcshússal, így a
kevesebb színező- és cserzőanyag hatására világosabb lesz. A préselést követően, reduktívan, kizárólag rozsdamentes
fémtartályban erjed és érlelődik a bor,
kizárva az oxigént és ezzel megőrizve az

Demeter Gábor
Merre volt a bormustra és
mi a különlegessége?
Ez egy országos borverseny,
ami reprezentálja az összes magyar borvidéket, amelyen rozé
borokat minősítenek és már 19.
alkalommal került lebonyolításra. A hagyományok szerint
minden esztendőben Miklós
napján, Kunszentmiklóson rendezik meg, és a borok bírálatát
Miklós – vagy női megfelelője –, Nikoletta nevű borászok
végzik. Idén több mint kétszáz
pincészet háromszázhetven bora
minősítésében, az előző két évben aranyérmet szerzett kollégák is részt vettek.
A bor, mely részt vett a versenyben Néró szőlő fajtából
készült. Mit tudhatunk róla?
A Néró egy fűszeres zamatú és lédús
magyar szőlőfajta, sötétkékes színnel,
tömött, vállas fürtökön, hosszúkás szemekkel. Csemegeszőlőként és borszőlőként is megállja a helyét, kettős hasznosítású fajta. Egyedüli csemegeszőlő,
amiből vörösbor készíthető, de leginkább rozé. Korai érésű, nyár végén már
szüretelhető. Magas beérési cukorfoka
még különlegesebbé és finomabbá teszi a belőle készült bort, mely igazoltan
gyógy- és gyulladáscsökkentő hatású.
Hogyan készül a Néró szőlőből
friss rozé bor?
Az öt éve telepített, Jászberény Újerdőn található területünkről augusztus végén szüreteltük a kiváló minősé-

Kitüntetés
a Szociális Munka
Napja alkalmából

elsődleges, intenzíven gyümölcsös illatait és ízeit. Miután gyors fogyasztásra
készül, a kedvelői nem szoktak éveket
várni a rozé palackok felbontásával.
Ha már a felbontásnál járunk, a
Túri Pincéből való Néró rozé csavarzárral van ellátva. Miért?
A csavarzár egyik legfontosabb előnye, hogy tökéletesen zár, így továbbmaradnak frissek és buborékosak a borok.
Rendkívül praktikus is, alkalmazásával
elvész ugyan a dugóhúzós bornyitás romantikája, de cserébe a palackot egyszerűen, könnyen kinyithatjuk.
A Néró rozé palackok címkéit egy
ágaskodó fekete ló díszíti, van ennek
valami jelentése?

Úgy gondoltuk, ha borunk készül
ebből a szőlőfajtából, annak színére
is utalva, egy fekete lovat ábrázolunk
majd a címkén és ez így is történt.
Egyébként a Néró olyan, mint egy vad
ló, egy fekete mén, amit be kell fogni
és meg kell szelídíteni. A belőle készült
rozé egyedi és különleges bor, változatos, de mégis megvan benne az
egység. Könnyedségével, játékos
jegyeivel fogyasztójának vidámságot okoz.
Tapasztaljuk ezt meg, éppen ezért kóstoljunk meg egy
pohárkával!
Számomra, ami rögtön feltűnt, hogy más rozékhoz nem
hasonlítható színe van, mert
elképesztően élénk, magenta
árnyalatú rózsaszínben csillog.
Friss, üde, intenzív illata gyümölcsösen áradó. A benne lévő
természetes szénsav frissebbé
tette a kóstoló kortyot, savai
kellemesen érződtek, mellettük
a málna is feltűnt, összességében
lágy volt a szájban, kellemesen
kristálytiszta.
Még nem beszéltünk arról,
hogy ez a szóban forgó bor
milyen eredményt ért el a már
említett borbírálaton?
A kunszentmiklósi rangos rozé
megmérettetésen, ezen az országos borversenyen, - nagy örömünkre, - aranyérmet nyert és aranyminősítést kapott
Néró rozénk!
Hogyan tudhatnak a borfogyasztók erről a kiváló minősítésről és milyen előnyökkel járhat?
A palackokon kis, kerek címke hirdeti és jelzi, a bor arany minősítéssel
rendelkezik. Szeretnénk ezt a kiváló
bort propagálni, fogyasztókkal minél
szélesebb körben megismertetni. Remek savakkal és díszítő ízekkel bíró
különleges rozé, gazdag íz- és illatvilága
jó kísérője lehet könnyű ételeknek és
baráti beszélgetéseknek egyaránt.

Támogatás a családoknak

Kossuth Zsuzsanna születésének
200. évfordulója alkalmából a
Jász-Nagykun Szolnok Megyei Magyar Egészségügyi Kamara Vargáné
Deme Katalint, a Szent Klára Idősek Otthona vezetőjét kitüntetésben
részesítette.
A MESZK Országos Szervezete és
a Szociális Szakmai Tagozat a Szociális Munka Napja alkalmából szervezte meg II. Országos Konferenciáját a
közelmúltban. Vargáné Deme Katalin
a rendezvény keretein belül vehette át
az elismerést Budapesten Czibere Károly szociális államtitkártól és Balogh
Zoltántól, a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara elnökétől.
Kossuth Zsuzsanna az 1848-49-es
szabadságharc tábori főápolója volt.
Sátoraljaújhelyen született 1817. február 19-én, elhunyt New Yorkban
1854. június 29-én. Kossuth Zsuzsanna Kossuth Lajos legfiatalabb húga
volt.
A legelső katonakórházakat ő szervezte meg. 1849-ben elsőnek hívta fel
a sebesült katonák ápolásának kötelességére a civilizált világ figyelmét. Az
Amerikai Egyesült Államokban még
életében nagy tisztelet övezte. Kossuth
Zsuzsanna munkássága eredményeként három hónap alatt 172 tábori
kórház létesült, amelyekben korszerű
módszereket alkalmaztak.

 folytatás az 1. oldalról
A lélekemelő szavak után, a Nagyboldogasszony iskola diákjai ajándékozták meg a közönséget zenés-táncos produkciójukkal.
Lapunknak Nagy András HEB elnök elmondta, hogy 319 családból
579 gyermeket ajándékozott meg az
önkormányzat a 2000 forintos ajándékutalvánnyal. Ezenfelül voltak olyan
családok, ahol négynél több gyermek
született, ők további 2000 forintos utal-

ványban részesültek.
A megkérdezetteim közül Balla Erzsébet elmondta, számukra nagyon sokat
jelent ez a támogatás, melynek felhasználását teljes mértékben a gyermekére,
Szabolcsra bízza.
Volt olyan gyermek is, aki édesanyjára hagyja a vásárlást. – Nálunk anya gazdálkodik a pénzzel, de mi mindig tudjuk, mire költi el, mivel olyat vesz, amire
amúgy is szükségünk van – mondta egy
10 év körüli kislány, Krisztina.

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588
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Szemelvények városunk tavalyi eseményeiből

Január
Tisztújítás a JSE-nél: A JSE rendkívüli küldöttgyűlése dr. Bördös Lajost választotta az egyesület elnökévé. A 2016ban megüresedett helyekre elnökségi és
felügyelő bizottsági tagokat neveztek ki.
Rendkívüli hideg: Az új esztendő
kiadós havazással, ónos esővel és nagy hideggel köszöntött városunkra.
A humánum festője: Rudnay Gyula
Menekülő anya című festményével nyitott A hónap műtárgya sorozat a Szikra
Galériában.

Miniszteri látogatás: Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter a Jász-Plasztik
Kft-nél tett látogatása alkalmával okirattal ismerte el a cég teljesítményét.

árdos fejlesztési hitel felvételéről szóló elképzeléseit.
Fénykereszt: Öt éve szentelték fel a
Szent Klára Idősek Otthonának udvarában a fénykeresztet, amely Isten jelenvalóságát hivatott hirdetni.
Portelek a civilekért: Tanyafejlesztési program keretében új közösségi tér nyitotta meg kapuját Portelken, az egykori
általános iskolában.
Színház: Szabó Magda Az ajtó című
darabjának főszerepében Hegyi Barbarát
láthattuk a Lehel Film-Színházban.

Koris diákolimpia: A Rövidpályás
Gyorskorcsolya Diákolimpia döntőjének
adott otthont városunk három napon keresztül, ahol a remek szervezés mellett hazai versenyzőink is szép sikereket értek el.

Sportfórum: A sportlétesítmények
TAO-s fejlesztéséről hívott össze egyeztető fórumot a város vezetése.
Apostoli áldás: A Barátok Temploma Közössége jótékonysági bálján adták
át a Ferenc pápa apostoli áldásáról tanúskodó dokumentumot a városvezetésnek.
Paktum a munkaerőért: A Helyi Foglalkoztatási Együttműködési Paktum megvalósítása a jászberényi járásban
című projekt nyitó rendezvényén az elnyert 430 millió forintról is tárgyaltak a
meghívott polgármesterek.
Évadzáró buli: a nyári szünet előtt az
Ed Philips and the Memphis Petrol zenekar koncertjével zárt a Cine Part Club a
moziban.
Nagyköveti látogató: Niclas Trouvé,
Svédország magyarországi nagykövete az
Electrolux jászberényi gyáregységébe látogatott.
Mini szépségkirálynő: A Miss Little Hungary győzteseként Menyhárt Lola
jászberényi kislány képviselte hazánkat a
bulgáriai világversenyen.
Elnökcsere: A jászberényi röplabdacsapat elnöki posztján ifj. Molnár Lászlót
Oszvald Nándor váltotta.

nos Vegyeskar fennállásának 155. évét
hangversennyel és kiállítással ünnepelte.
Lovastusa Újerdőn: Először szerveztek Jászberényben országos lovastusa bajnokságot.

Június
45 év néptánc: Fennállásának 45.
évfordulóját nagyszabású gálaműsorral
ünnepelte a Jászság Népi Együttes.
Tehetséggála: Hangversenyen mé-

Csángó Fesztivál: A 27. Csángó
Fesztivált rendeztük idén mintegy ezer
közreműködővel, koncertekkel, táncházakkal, vásári forgataggal.
Csángó Ház: Új kiállítótérrel bővült
városunk. A Csángó Ház a moldvai élet
mindennapjait igyekszik bemutatni.
Állami kitüntetések: Államalapításunk alkalmából harminckilencen vettek
át állami kitüntetést példaértékű munkájuk elismeréseként a megyeházán.
Tízéves maraton: Egy évtizede indult az első Zagyvamenti Maraton, ahol
most közel félezer induló vágott neki a
távoknak.

Fotó: Gémesi Balázs

Jubilált a gimnázium: A Lehel Vezér Gimnázium alapításának 250. évfordulójára ünnepségsorozattal emlékezett,
amelynek nyitóünnepségére január végén került sor.
Február
Konzultáció a vállalkozókkal: Szabó Tamás polgármester a térség vállalkozóival vitatta meg az önkormányzati
döntés előtt a költségvetés irányvonalait.
Árhullám a Zagyván: Február elején Jásztelek térségében tetőzés közeli állapotba került a folyó, így közel száz
kilométeres szakaszon másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el.
Visit Jászberény: Visit Jászberény
néven a legfrissebb trendek szerinti új turisztikai honlap indult városunkban.
Farsang: A báli szezonban színvonalas partikkal búcsúztatták a különböző
cégek és egyesületek a telet.
Bronzcsata a röpiseknél: A női
röplabda Magyar Kupa döntőjében a
berényi csapat a Nyíregyházával szállt
ringbe a harmadik helyért, melyet ezúttal nem sikerült megszerezni.
Nyeregbe Berény! Félezer általános
iskolást érint az a lovaglást oktató program, amely a múlt évben indult.
Üzemavatás: Ünnepélyes keretek
között átadták az Electrolux Lehel Kft.
megújult szerszám- és célgép üzemét.
Március
Hitelfelvétel: Szabó Tamás polgármester kifejtette lapunknak a négymilli-

Április
Város napi kitüntetések: Tállai András államtitkár volt a díszvendége a város
napi ünnepségnek, ahol Jászberény közösségéért kiemelkedően teljesítő polgártársainkat jutalmazták.
Szabadtéri kiállítás: A Jövőkép Alkotók Egyesületének munkáiból nyílt kiállítás a Zagyvaparti sétányon címERedet
címmel.
Gépsoravató: Az egykori Aprítógép
gyár, ma Fortaco Zrt. új automatikus hegesztősort avatott, melynek átadóján a
városvezetés is részt vett.
Szólótáncverseny: Ötödik alkalommal rendeztek néptáncos gyermek szólótáncversenyt a Víz utcában, amely ezúttal már országos megmérettetéssé nőtte
ki magát.
Költészet a színházban: A Főnix Fészek Műhelyház vendége Földes László
Hobo volt a költészet napja alkalmából.
Gazdasági konferencia: A Jászsági Menedzser Klub Jászsági Gazdasági
és Fejlesztési Konferenciát rendezett az
EKE Jászberényi Campusán.
Elhunyt „Csonti”: Váratlanul elhunyt Sárközi István, a Vasas egykori labdarúgója.
Május
Faültetési akció: A Szabad Jászok
Egyesülete a környezettudatos nevelés
népszerűsítése érdekében faültetési akciót
szervezett a Központi Óvodában.
Ballagások: Május első hétvégéjén
búcsúztak középiskoláiktól a diákok.
Redemptiós ünnep: A redemptio
272. évét a hagyományokhoz híven
szentmisével, koszorúzással, díszünnepséggel és kulturális műsorokkal ünnepeltük.

rettettek meg az ifjú muzsikusok az első
Jászsági Tehetség Gálán.
Világsztár a Főnixben: Stephanie
Schlesser nemzetközi hírű magyar származású színésznő önálló esttel lépett fel
a Főnixben.
Exkluzív autószalon: A Jász-Plasztik
Kft. cégcsoport égisze alatt új Mercedes
autószalon nyílt városunkban.
Delegáció Iránból: Az EKE berényi
campusára látogató iráni delegáció az oktatás terén vette fel a kapcsolatokat a két
ország között.
Berényben a Tour: A Tour de
Hongrie kerékpáros körverseny egyik állomása volt városunk.
Szoboravató: A Múzeumok Éjszakáján Rudnay Gyula szobrát avattuk a Szikra Galéria kertjében.
Halálos baleset: Két fiatal vesztette
életét a Conselve park mellett történt autóbalesetben.
Július
Megújult a kormányhivatal: 172
millió forint pályázati pénzből készült el
a kormányhivatal két épületének energetikai korszerűsítése.
Új fitneszpark: Az Érparton tizenegy sporteszközt telepítettek a Batthyányi úti játszótérre.
Hatmilliárd a Jászságba: Pócs János
országgyűlési képviselő javaslatára a Jászság részére 6 milliárd 129 millió forintot
szavazott meg az országgyűlés útfelújítási célokra.
Miniszteri kitüntetés: Dr. Bíró Attila főorvos kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate díjat
kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
Születésnapos kórus: A Palotásy Já-

100 éves campus: Egész éven átívelő ünnepségsorozattal emlékeztek meg az
intézmény alapításáról, melynek egyik állomása a díszoklevelek átadója volt.

Augusztus
Jubilált a mézvásár: Harmincadik
alkalommal adott otthont városunk a
mézvásárnak, ahol közel kétszáz kiállító
várta az érdeklődőket.

’56-os ünnepség: A megemlékezés
ünnepi beszéde kapcsán megosztó vélemények születtek a városlakók részéről.
Jelentős lelet: A Jász Múzeum birtokába került egy honfoglalás kori süvegcsúcs, ami jelentős történelmi ereklyének
számít.

Szeptember
Jász Expo: A térség legnagyobb gazdasági kiállítása hetedik évébe lépett,
melynek díszvendége Nyíregyháza volt.
Fogathajtás: A Jászberényi SE Fogathajtó Szakosztálya tizedik versenyén Sárközi Tímea lett a megyei bajnok.
Új mentőautó: Mentőautót és mellkaskompressziós-készüléket kapott a
Jászberényi Mentőállomás.
Itthon a kupa: A Szeles Péter Emléktornán a hazai csapatnál maradt a röplabdakupa.
Újszülött leopárdok: Egy hím és
egy nőstény perzsa leopárdkölyök született az állatkertben.

November
Negyedszázados alapítvány: Az Új
Színházért Alapítvány 25 éves születésnapjához kapcsolódóan szerveztek eseményeket az alapítók.
A mester városunkban: Soke Dr.
Harnos Imre, a Zen Bu Kan Kempo stílusalapítója tisztelte meg látogatásával
a XV. Sport Ju-Jitsu Magyar Bajnokság
résztvevőit.
Sószoba: 1,4 millió forintos támogatásból valósult meg az Angyalkert Óvoda
gyógyhatású sószobája.
Fórum a miniszterrel: Dr. Kósa Lajos tárca nélküli miniszter tartott fórumot a nemzeti konzultáció kapcsán a
Déryné Rendezvényházban.
Megépült az ügyészség: A főtéren
ünnepélyesen felavatták a Jászberényi Járási Ügyészség modern épületét.
Presser koncert: Presser Gábor és Rúzsa Magdi adott felejthetetlen koncertet a
Bercsényi Sportcsarnokban népes közönség előtt.
Elhunyt a doktornő: Dr. Takács
Edit gyermekorvos súlyos betegség következtében elhunyt.
Negyedszázados évkönyv: 25. alaklommal jelent meg a Jászág értékeit bemutató Jászsági évkönyv.

Október
Az év üzlete: A CO-OP Zrt. kapta az Év Üzlete Magyarországon – 2017
díjat, valamint az áruház nyerte el az Év
Szupermarketje és az Év Boltja címet.
Világbajnok berényi: Világcsúccsal
lett világbajnok Mező Áron erőemelő a
Trutnovban rendezett versenyen.
Szakmaválasztó: Nagy sikerrel rendeztek szakmaválasztó kiállítást a régió
oktatási intézményei, a vállalkozók és az
önkormányzat.

December
TOP 50-ben: Továbbra is élen maradtak a Jászság cégei a megye gazdaságát
elemző kiadvány tanúsága szerint.
Advent: A város adventi koszorúján
az első gyertyát Pócs János országgyűlési képviselő és Szántó József címzetes apát
gyújtották lángra.
Diakónus szentelés: Dr. Ternyák
Csaba egri érsek szentelte diakónussá
Muhari Ferencet és avattak akolitussá
Sinka Ferencet.
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Út a jövőbe - iskolaválasztás előtt a nyolcadikosok
A téli szünet sokunk számára a gondtalan pihenést és a szeretteink körében
eltöltött békés ünnepet jelentette, de a
nyolcadikos diákok és családjaik körében biztos, hogy a karácsonyfa mellett
is többször előkerült a továbbtanulás
kérdése, hiszen január 20-án meg kell
írniuk a központi felvételit, majd február 9-éig le kell adniuk a jelentkezésüket.
Tavaly januárban beszélgettünk
Majkutné Tóth Emmával, a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium
igazgatónőjével, aki hasznos tanácsokat
adott az iskolaválasztással és a jövőre
való felkészüléssel kapcsolatosan. Most
azt szeretnénk megtudni, mik a tapasztalatai, mi alapján választanak a továbbtanuló nyolcadikosok és szüleik?
Tapasztalatom szerint mind a tanulók
mind a szülők fontosnak tartják a középfokú iskola lezárásaként az érettségit. Ezt
tekintik a továbbhaladás alapjának. Tisztában vannak azzal, hogy a munkaadók
sokoldalú, új ismereteket befogadni képes,
szakterületüket jól ismerő, az új iránt fogékony, váltani képes munkavállalókat
keresnek minden szinten. Ez csak biztos és
széleskörű alapismeretek birtokában lehetséges. A szülők keresik az iskolát, ami nem

zárja le a továbbhaladás útját, hanem megadja a választás lehetőségét, egyéni odafigyelést ad, támogató közösséget épít. Azt
várják, hogy mire az érettségi elérkezik, a
tanulókban is kialakul egy kép a leendő
pályájukról, biztosabbak az elképzeléseik,
meg tudják fogalmazni, mivel szeretnének
foglalkozni a jövőben.
Az Önök iskolája hogyan támogatja
diákjaik érettségi utáni továbbhaladását?
Célunk széleskörűen felkészíteni a továbbhaladásra: az első két év (9-10. évfolyam) lehetőséget ad arra, hogy tanulóink
a 11-12. évfolyamon „magukra szabják” az
órarendet, és olyan tantárgyakat vegyenek
fel választható tantárgyként, amelyek tervezett továbbhaladásukat erősítik. Döntést
kell hozniuk, mely tantárgyak tanulásába
fektetnek nagyobb energiát, milyen irányban tanulnak tovább.
Az OTP Fáy András Alapítvány és
partnerintézményünk, az Eszterházy Károly Egyetem is segíti tanulóink pályaorientációját. Az OK Központ trénerei által
tartott Karrieriskola foglalkozásai, amelyeket első sorban 10. évfolyamos diákoknak
hirdetünk, segítenek abban, hogy a tanulók kellő önismeret és a továbblépési lehetőségek ismeretében válasszanak a 11-12.
évfolyamon emelt szintű képzéseket.
Jól felszerelt, kiemelkedő informatikai

Fontos változások az idén
A 2018-as esztendő számos jogszabály
változását hozta, melyek hatással vannak mindennapi életünkre a csekkbefizetéstől, a munkavállaláson át az
úthasználati díjakig. Az alábbiakban a
legfontosabbakból válogattunk.
Január 1-jétől alapbérként a kormány a munkavállalók egyes csoportjaira
nézve eltérő összegű kötelező legkisebb
munkabért és garantált bérminimumot
állapíthat meg. A törvénymódosítás alapján az összegnél és annak hatályánál figyelembe veszik a munkakör ellátásához
szükséges követelményeket, a nemzeti
munkaerőpiac jellemzőit, a nemzetgazdaság helyzetét, az egyes nemzetgazdasági
ágazatok és az egyes földrajzi területek
munkaerőpiaci sajátosságait. Ebben az
évben a minimálbér 138000 forint, ami
nyolc százalékos emelést jelent a tavalyihoz képest. A szakmunkások garantált
bérminimuma 12 százalékkal nőtt, a
szakképzettséget igénylő állásokban a
garantált bérminimum 180500 forint. A
gyed és gyes összege szintén emelkedik.
A táppénz maximális összege napi 9180
forint. A rendőrök és a katonák fizetése
5-5 százalékkal emelkedik.
A Munka Törvénykönyvében történt
változtatások alapján a munkavállalót
csak olyan munkára lehet alkalmazni,
amely az egyén testi alkatára, fejlettségére és az egészségi állapotára tekintettel rá
hátrányos következményekkel nem járhat. A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának változására tekintettel
köteles a munkafeltételeket, a munkaidő
beosztást megfelelően módosítani.
Módosultak a cafeteria juttatások
is. A diákhitel-törlesztés támogatása
adómentes cafeteria elem lett, valamint
kedvezőbbé váltak a munkáltatói albérlet-támogatások is. Szintén kedvezően
alakultak az iskolakezdési támogatás és a
helyi tömegközlekedési bérlet közterhei.
Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás szintén csökkent: a foglalkoztatónak az eddigi 20 helyett 19,5 százalék
ekhót kell fizetnie.
Ez évtől tovább növekszik a nyugdíjkorhatár. Idén 63,5 év a nyugdíjkorhatár,
tehát az 1954-ben születettek mehetnek
nyugállományba. Mindemellett jó hír,
hogy a nyugdíjak összege növekedett. Az
előirányzott 2,5-2,7 százalékos infláció
mellett a nyugdíjak 3 százalékkal emel-

kednek. A nyugdíjminimum viszont marad 28500 forint.
A családoknak kedvező döntés értelmében növekszik a kétgyermekesek
családi adókedvezménye. Szintén pozitív
változás, hogy a jelzáloghiteles családok
tartozása a harmadik, a negyedik és az
ötödik vagy további gyermek megszületése esetén gyermekenként 1-1 millió
forinttal csökken. Az első gyermek vállalásakor az édesanya fennálló diákhitelét felfüggesztik, a másodiknál a tartozás
felét elengedik, a harmadiknál pedig az
egészet. A külföldön született magyar
állampolgárok szülei jogosultakká válnak az egyszeri 64 125 forintos anyasági
támogatásra, valamint a Babakötvényre.
Több pénzt kapnak kézhez azok, akik
állandó és tartós gondozásra szoruló; súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18
év alatti emberek gondozását, ápolását
végzik. Az ápolási díj alapösszege öt százalékkal emelkedik, valamint a tartósan
beteg gyermeküket legalább húsz éven
át otthon ápolók számára új támogatási
forma lesz elérhető.
Módosulnak a személyi jövedelemadó bevallási szabályai. Eszerint január 1-jétől megszűnik a munkáltatói
adómegállapítás, valamint a magánszemélyek mellett az általános forgalmi adó
fizetésére kötelezett magánszemélyeknek
és a mezőgazdasági őstermelőknek is
adóbevallási tervezetet kell készíteniük.
A munkáltatóknak, kifizetőknek továbbra is el kell készíteniük és 2018. január
31-éig át kell adniuk a magánszemélyek
részére az összesített igazolást.
A NAV idéntől általános végrehajtási
hatósággá válik, amely azt jelenti, hogy
akár félmillió forintnál kisebb tartozás
esetén is elrendelhető lesz az ingatlanvégrehajtás. A gépkocsi végrehajtás, pedig már akkor is életbe lép, ha a jármű
házastársi közös vagyonba tartozik.
Ez évtől szigorúbban büntetik a
gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazást. Az eddigi tíz év helyett
mostantól húsz év börtönnel sújtható
az elkövető. Ugyancsak a gyermekek
védelmében hozták a rendeletet, amely
kimondja, hogy az alapfokú oktatási intézményeknek (iskolák, óvodák) idén júniusig terrorellenes intézkedési tervet kell
készíteniük.
Az eljárások gyorsabbá és szakszerűbbé válását célozza a január 1-jén élet-

háttérrel rendelkező iskola vagyunk, amit
tovább erősít, hogy Jászárokszállás önkormányzata már hat éve laptop-programmal
támogatja diákjainkat. Minden tanuló otthoni használatra laptopot kap.
Egy évvel ezelőtt megváltoztatták beiskolázási területeiket, az idén várható-e
változtatás?

A Deák-csapat a Szakmaválasztón
Valóban a 2017/18-as tanévben az elmúlt évek tapasztalatait és a továbbtanulók
elvárásait figyelembe véve két gimnáziumi
osztályt indítottunk speciális tartalmakkal:
az idegen nyelvet, a pénzügyi-gazdálkodási
ismereteket, ill. az informatikát helyeztük
a középpontba. Az egyik gimnáziumi osztályban az idegen nyelv került előtérbe, a
másikban az informatika, emelt óraszámban szerepelnek ezek a tárgyak az órarendbe lépő új polgári perrendtartás, melyet
a január 1-jén vagy azt követően indult
eljárásokban kell alkalmazni. Az új eljárási törvény a perindítási szakban az eddiginél jóval szigorúbban meghatározott
részletes, alapos kereset és ellenkereset
elkészítését írja elő. Az új közigazgatási
perrendtartás jelentősen szélesíti a bírósághoz fordulás lehetőségét és a közigazgatási bírói döntések végrehajtása terén
megnyitja az utat a közigazgatási szervet,
illetve akár személy szerint annak vezetőjét sújtó bírságolás előtt.
Több változás érinti a gépkocsi tulajdonosokat. Jó hír, hogy a véletlenül
fizetős útra tévedt autósok mostantól az
utazás megkezdése után is megvehetik az
e-matricát, amelyre 60 percük van. Májustól a motorosok is vásárolhatnak havi
matricát. Mostantól a háromgyerekes
családok is kaphatnak személyautókra
(D2) kedvezményt. Januártól újabb két,
tavaly átadott útszakasz lett fizetős: az
M85-ös csornai második szakasza és az
M35-ös új debreceni szakasza.
A csekkbefizetés szabályai egyes területeken változtak. Ha az ügyfél bankkártyával fizeti ki sárga és a fehér csekkjeit
január 1-től – összeghatárra vonatkozó
korlátozás nélkül – nincs szükség adatrögzítésre, a Posta nem kéri az ügyféltől
okmányai bemutatását sem. Akik 300
000 forintnál értékesebb árut vagy szolgáltatást fizetnek ki, vagy efölött az összeg
fölött nemzetközi postautalványt adnak
fel, be kell mutatniuk személyes okmányaikat. 300 000 és 2 500 000 forint
közötti értékek esetén úgynevezett egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végeznek, 2
500 000 forint fölötti befizetés esetén viszont normál átvilágítás szükséges, vagyis
az okmányokat a Posta le is másolja, és
az ügyfélnek a törvényben meghatározott nyilatkozatokat is meg kell adnia.
A jelöletlen csekkeknél és a belföldi postautalvány-szolgáltatásnál a szabályozás
szigorúbb, itt már 1 forinttól szükség van
okmányokra az adatrögzítési szabályok
miatt.
Egyes élelmiszerek és szolgáltatások
árai is csökkennek. Az internet-szolgáltatás áfája 18 százalékról 5 százalékra mérséklődött. A fogyasztási célú halak, a házi
sertés vágási melléktermékeinek és a belsőségek – például a zsírszalonna és a máj
–, áfakulcsa 27 helyett már csak 5 százalék. Az éttermi szolgáltatások adókulcsa
ugyancsak 5 százalék, viszont bevezették
a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást.
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ben. Bevezettük a pénzügyi-gazdálkodási
kultúra tantárgyat. Ezt 9-10. évfolyamon
tanulják a diákok, erre épülve 11. és 12.
évfolyamon választható tantárgyként felvehetik a közgazdasági alapismeretek és az
etikus vállalkozás tantárgyakat, a követelmények teljesítésével pedig érettségit tehetnek gazdasági ismeretek tantárgyból. Mivel
tanulói és szülői visszajelzések is pozitívak,
ez megerősített bennünket, hogy a következő, a 2018/19-es tanévben is ezen az úton
haladjunk tovább.
Az idén először került megrendezésre a Jászsági Szakmaválasztó Kiállítás,
ami a nyolcadikosokat célzó rendezvény volt, mi a véleménye erről az eseményről?
Nagyon jó kezdeményezésen tartom,
hiszen az oktatás és a munkaerőpiac szereplői is bemutatkozhattak. Iskolánk is
meghívást kapott erre a rendezvényre, az
OTP Fáy András Alapítvánnyal és az Eszterházy Károly Egyetemmel alakítottuk ki
standunkat. Az érdeklődőknek bemutattuk
középiskolánk továbbtanulási területeit, az
alapítvány játékos gyakorlatokkal hívta fel a
figyelmet a gazdasági - pénzügyi ismeretek
fontosságára, míg az egyetemisták programozott robotokon keresztül hangsúlyozták az informatikai fejlesztések, a robotika
jelentőségét, ami új szakmák sorát nyitja
majd meg.
Egy kérdéssel az ünnepekhez kanya-
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rodnék. A karácsony mindenki számára
fontos esemény volt, így kiemelten az
iskoláknak is. Az Önök iskolájának volt
valami kiemelt eseménye a karácsonyhoz köthetően?
Évek óta részt veszünk az OTP Fáy
András Alapítvánnyal, a Humanitás Szociális Alapítvánnyal és a Budai Középiskolával közösen szervezett adventi adománygyűjtő és ajándékozó akcióban. Az
idei évben a jászsági, szabolcsi és dél-alföldi
hátrányos helyzetű családok számára folytattunk gyűjtést.
A jászárokszállási ajándékozási rendezvényt a városi művelődési házban
tartottuk december 18-án, ahol 60 gyermekes családnak tudtunk egy-egy nagy
zsák karácsonyi ajándékot adni. A szépen
feldíszített zsákokban tartós élelmiszer, ruhanemű, játék és természetesen karácsonyi
édesség is volt.
Az idén a Humanitás Szociális Alapítványnak köszönhetően a Jászárokszállási
Városi Óvoda két intézménye kb. egy
millió forint értékben kapott ajándékokat:
játékokat és könyveket, amit az óvodások az
ünnepségen kitörő örömmel vettek birtokba. Örülök, hogy ezzel az akcióval, amibe
a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági
és Informatikai Szakgimnázium minden
osztálya és a tantestülete is bekapcsolódott,
örömet szerezhettünk szűkebb környezetünknek 2017 karácsonyán.
(x)

Munkaszüneti napok
2018-ban sok munkaszüneti nap esik
hétköznapra, így szám szerint kilenc
hosszú hétvégével számolhatunk
ebben az évben. Ezek közül több is
négynapos lesz. 2018-ban az összes
munkaszüneti nap feltehetően hosszú
hétvégét is fog jelenteni.
Rögtön január 1-e hétfői nap volt.
Március 15. csütörtökre esik, így ott
egy áthelyezett pihenőnappal, remélhetőleg egy szép tavaszi négynapos
hétvégénk lesz. Nagypéntek március
30-ra esik, így húsvét hétfővel (április
2) együtt ott is négy napot pihenhetünk. Május 1. a munka ünnepe keddi
napra esik. (Áthelyezett pihenőnappal
ott is négy nap lesz egyben. Május 21.
Pünkösd hétfő. Augusztus 20. hétfő. Október 23. keddi napra esik, ott
is négynapos pihenésre lesz lehetőség.
November 1. csütörtök. A pénteki áthelyezett pihenőnappal ismét négy nap

lesz a hosszú hétvége. December 2526 karácsony – itt a 24.-re megadott
áthelyezett pihenőnappal együtt ötnapos lesz az ünnepi hétvége.
Összesen hat “ledolgozós szombat”
lesz. Vagyis az áthelyezett pihenőnapok
miatt, hat áthelyezett munkanap lesz a
2018-as évben.
Március 10-én szombaton dolgozzuk le március 16-át (egy pénteki napot).
Április 21-én dolgozzuk le április 30-át
(egy hétfői áthelyezett pihenőnapot).
Október 13-án szombaton dolgozunk,
október 22-e, hétfő helyett. November
10-én dolgozunk, november 2., péntek
helyett. És végül, de nem utolsó sorban:
december 1-én dolgozunk, december
24-e, hétfő helyett. Így karácsonykor
az ünnepet megelőző hétvégével együtt,
összesen öt napot pihenhetünk anélkül,
hogy szabadságot kellene kivenni. December 31-ét (hétfői nap) pedig december 15-én kell ledolgozni.
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Hirdetés
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A Jász Trió TV
csapatának
bővítésére
azonnali belépéssel
keres

operatőr-vágó
feladatokra
fiatal, dinamikus, nagy teherbírású

munkatársakat.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Rugalmas munkaidő, versenyképes
javadalmazás, szakmai fejlődési
lehetőség.
Jelentkezni önéletrajzzal a
toth.jozsef@triomedia.hu,
vagy +3620-264-3750-es
telefonszámon lehet.

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

A

jászteleki telephelyére

fogszakorvos

H, Sz.: 13-18, Cs.: 8-14,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19

Rendelési idő változás!

Metálplaszt Kft.
www.metalplaszt.hu

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI
MUNKÁRA
munkaerőt keres.

Elvárás: középfokú végzettség, 2-3 műszak vállalása.
Előnyt jelent: hasonló területen szerzett tapasztalat, számitógépes ismeret.
Érdeklődni: +36-30/194-2084 telefonszámon vagy az
attila.kurgyis@metalplaszt.hu e-mail címen lehet.

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Plasmage vágás nélküli
szemhélyplasztika
már Jászberényben is!
Dr. Szabó András

Jászberény, Szövetkezet út 5. fsz. 1.
K: 10.30-12.30, Cs: 15-18.30
Telefon: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu
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Blues bűvölet

Jászsági Helytörténeti Kör

 folytatás az 1. oldalról
A nyomtatott kiadványok megjelentetése egyre nehezebbé válik, ezért a kutatók számára a weboldalas publikálás
lehetőségének biztosítása, jászsággal foglalkozó kiadványok weboldalon történő
megjelentetése, különösen azok, amelyek
ma már csak kevesek számára elérhetők,
vagy újbóli megjelentésére nincs remény.
Felhívni a figyelmet a Jászsággal foglalkozó, eddig nem publikált, vagy már
máshol megjelent anyagokra, kéziratokra. Tájékoztatás a megjelenés előtt álló,
vagy a már megjelent új kiadványokról,
könyvbemutatók hirdetése. Lehetőséget
teremteni a tájékozódásra egymás kutatási témájáról. A Jászsággal foglalkozó helytörténeti kutatók arcképcsarnokának ös�szeállítása a helytörténeti munkásság és a
főbb kutatási témák bemutatásával, elérhetőséggel.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy
a kör tagjai komolyan vegyék ezt a
munkát, hogy a kitűzött célok szerint

működhessünk. Kiemelt szempont a
rendszeresség és az elérhetőség. E folyamatban vállal tájékoztató, ismeretközvetítő szerepet a rövidesen elkészülő
honlapunk, ezzel lehetőséget adva az internet adta kutatási formának is. Minden közzététel csak a szerző hozzájárulásával, lektori és korrektori munka után
történik.
Jelenleg a Jászságban közel ötven
személy kutat, gyűjt, fotózik stb. helytörténeti témában. Ők a kör lehetséges
tagjai. Épp ezért a kör laza szakmai fórum, közösség a Jászok Egyesülete jászberényi csoportján belül, ezért elvárjuk,
hogy minden csatlakozó személy a Jászok Egyesülete tagja legyen. Évente két
alkalommal tervezünk összejövetelt. Működésünk székhelye a Jász Múzeum. Alakuló megbeszélésünkön felosztottuk a lehetséges feladatokat. A kör elnökének dr.
Farkas Kristóf Vince történészt, muzeológust választottuk.
Szabó Jánosné

A 2017-es év utolsó klubkoncertjét
hallgathatta a Cine Part Club közönsége, december 29-én, a mozi galérián. A hazai blues-színtér érdekes
színfoltja, a Mojo WorKings zenélt,
soraiban Szabó Tamás kiváló szájharmonikással.

Rászorultság, érdemesség!
A családvédelem nem új keletű megoldás a politika részéről a nemzet támogatására. Az 1940-es évek környékén
működött Magyarországon egy példaértékű családtámogatási rendszer, az
ONCSA program, amelyről dr. Suba
Györgyné helytörténeti kutató tartott
előadást advent előtti csütörtök délután a Jász Múzeumban.
kárpáti
Az ifjabb generáció számára talán
ismeretlen fogalom az ONCSA. Esetleg
már hallottak róla, tudják, hogy házak,
utcák, városrészek viselik ezt a furcsa
nevet itt a Jászágban is, de nem ismerik
a jelentését. A mozaikszó az 1940-ben
létrehozott Országos Nép és Családvédelmi Alapot takarja, amely egy komplex szociális program volt. Az alap célja a
leginkább rászorult, mezőgazdaságból élő
néprétegek gazdasági megsegítése erkölcsi és szellemi támogatással is. A program
kiemelt feladata a sokgyermekes családok
támogatása volt. A támogatásra azok a
családok voltak jogosultak, akik legalább
négy gyermeket neveltek. Az alap összehangolta a gyermekvédelem feladatait.
A tehetséges, jó tanuló szegény gyermekek kiemelt támogatásban részesültek. A
kormány tíz év alatt egymilliárd pengőt
különített el az ONCSA-ra. Ez akkora
összeget jelentett, mint a magyar hadsereg újrafelfegyverzése. A Jászberényi Közjóléti Szövetkezet 1941-ben alakult meg
62 taggal, üzletrészjegyessel. A szövetkezet elnöke dr. Pénzes Sándor polgármester lett, ügyvezető igazgatóvá dr. Czinege
Mihály jegyzőt választották.
Az ONCSA egy nagyobb kölcsönt
biztosított a családoknak, amely segített
talpra állni, majd a törlesztés egy része
visszacsorgott az államkasszába. Az alap

felét kitevő otthonteremtés mellett, állatjuttatást, gazdálkodási eszközöket,
kisipari támogatást, házasodási kölcsönt,
ösztöndíjat, gyermeknevelési segélyt,
gyermekétkeztetési és tejakciót is tartalmazott a program. A juttatások elbírálásánál elsősorban azokat a mezőgazdasági
munkásokat vették figyelembe, akiknek
a vagyona nem haladta meg az 5000
pengőt, jövedelme pedig a 150 pengőt.
Mindemellett a tisztességes életmód is
meghatározó volt a program jelszava szerint „Rászorultság, érdemesség!”.
Jászberényben huszonnégy házhelyet
jelöltek ki az ONCSA keretein belül a
Sírkert és az Áldás utcában 400 négyszögölnyi telkeken. Később ONCSA város
néven emlegette a köznyelv a kerületet.
A házak kőalapra vályogból épültek általában egy szoba, konyha, kamra helyiségekkel. Az igényes kis házak némelyike
még ma is áll, bár a telkek nagy részét
már osztani kellett. A rászorulók annak
idején a házépítési kölcsönt harminc évre
kapták s az ingatlan akkor került a tulajdonos nevére, amikor végtörlesztés megtörtént. A részleteket nem volt egyszerű
fizetni, már a hét-nyolc éves gyermekeknek is be kellett segíteni a pénzkeresetbe,
hogy törleszteni tudjon a család.
A városlakók gyakorta negatív bélyeget ragasztottak az ONCSA-telepek
lakóira, azok jellemzően jóravaló, szorgos
emberek voltak. Végső soron az ONCSA
működése eredményes volt, kitörési
pontot jelentett a mélyszegélységben
élő sokgyermekes családok számára és
előmozdította a háború utáni szükséges
népszaporulatot is.
Dr. Suba Györgyné, Julóka informatív, fényképekkel gazdagított előadása hiánypótló adatokkal gazdagította a
közelmúlt történelmét. Szándék szerint
az ONCSA működéséről kötet is készül.
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Duka
Sok ismerős klubtag üldögélt már
megszokott helyén, a zenére várva,
főleg a középkorosztályból. A fiatalok
szinte teljesen hiányoznak a blues koncertekről. Valószínűleg azért, mert nem
jut el hozzájuk ez a műfaj, hiszen sem
a rádiók, sem más médiumok nem karolják fel a rétegzenék többségét. Kár!
A Mojo WorKings már több éve
visszajáró vendége a jászberényi színpadoknak. A csapatból Szabó Tamást,
legalább négy különböző alkalommal
és formációval láthattuk, hallhattuk az
elmúlt esztendőben.
Az alapvetően tradicionális blues
zenét játszó Mojo sok popos, folkos
dallammal tarkított saját számai eltérnek a műfajtól. Ugyanakkor a speciális háromszólamú éneklés, – amitől
hangképük sajátos és egyéni hangzású,
– erősíti azt. A jó dinamikájú, gazdagon vokálozott kompozíciókban ez jól
kirajzolódott.
Az amerikai voodoo-kultúrához
kötődő mojo kifejezés nehezen kör-

beírható. Szó szerinti jelentése vonzerő, de számos allegorikus definíciója
is létezik, amelyek a varázsláshoz és a
mágiához kapcsolódnak leginkább.
Bűvöletes volt, mikor játszani kezdtek,
a zenéjüktől hangulatos lett a galéria
és az este. Elringatott egy-egy lassabb
szám, a melankolikus fájdalmú, mély
érzésű muzsikába tiszta, finom, nemesen egyszerű, harmonikaszólók keveredtek. Nem is muzsikáltak, átitatták
a hallgatóságot egy életérzéssel, pillanatnyi szomorú kedélyállapottal vagy
kicsattanó jókedvvel. Zömében teljesen vidám dalokat játszottak, melyek
ritmusára a közönség izget-mozgott,
ülve táncolt, lötyögött a helyén, tapsolt
és mosolygott. Feltöltött a Mojo mindenkit!
A három „melós”, a már tradicionálisnak mondható két gitár és szájharmonika, kiegészülve két vendégzenésszel, – nagybőgővel és ütősökkel,
– akikkel együtt ontani a jobbnál jobb
szerzeményeket nem munka volt, inkább öröm. Sok rutin van a könnyednek tűnő jammelések mögött. Nem is
dallamokat adtak át, hanem a létezés
zsigeri örömét, a szerelem szárnyalását, az elhagyottság, a magány szorító
érzését.
A koncert végén szűnni nem akaró
taps, elröppentek az órák, - rövidesen
az év is, - majd az új naptárba jegyezzük, mikor jönnek megint.

Opitz Barbara élő koncertje zárta az adventi műsorfolyamot
a Szentháromság téri fűtött sátorban.
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Programajánló
● Komiszkenyér
Január 11-én, csütörtökön 18.30
órakor Ócsai Antal tart előadást a
200 éve született Görgei Artúrról a
Főnix Fészek Műhelyházban.
● Emlékezés a 2. Magyar Hadseregre
Január 12-én, pénteken 18 órakor
szentmisével emlékeznek a 2. Magyar Hadseregre, az elesettekre és az
áldozatokra a Szentkúti templomban, majd 19 órakor a II. világháborús emlékműnél róják le tiszteletüket.
● Egy Bansky festmény kálváriája
Január 12-én, pénteken 18.30
órakor vetítik Boros Éva dokumentumfilmjét Egy Bansky festmény
kálváriája címmel a Főnix Fészek
Műhelyházban.
● A kikapós patikárius
Január 13-án, szombaton és 14én, vasárnap 19 órakor a jászárokszállási Görbe János Színjátszó
Egyesület mutatja be A kikapós patikárius című darabot a Lehel FilmSzínházban.
● Bakancslista
Január 16-án, kedden 18 órakor
Rakonczay Gábor kétszeres Guinness
világrekorder óceáni evezős, hatszoros óceánátkelő magyar hajós tart
előadást kalandos élményeiről az
Atlanti-óceánon, a Déryné Rendezvényházban.
● Spirituális műhely
Január 17-én, szerdán 18 órakor
Szatmári Nóra life coach, asztrológus tart előadást a 2018-as esztendőről az asztrológia, a számmisztika és
a tarot tükrében a Déryné Rendezvényházban.
● Függőleges pillanat
Január 18-án, csütörtökön 18.30
órakor a Pataky Klári Társulat mutatja be kortárs táncelőadását a Főnix
Fészek Műhelyházban.
● IV. Esküvők és Utazások Éjszakája
Január 19-én, pénteken 17-21
óráig negyedik alkalommal rendezik
az Esküvők és Utazások Éjszakáját az
Aranysas Rendezvényházban.
● Klubkoncert
Január 19-én, pénteken 21 órától
Kollár-Klemencz László, a Kistehén
Tánczenekar frontembere koncertezik a Lehel Film-Színház emeletén.
● A várkastély titka
Január 21-én, vasárnap 11 órakor
a Maszk Bábszínház viszi színre ismét A várkastély titka című bábelőadást a Lehel Film-Színházban.
● Békakirály
Január 22-én, hétfőn 11 és 13 órakor a Békakirály története elevenedik meg a Főnix Fészek Műhelyház
színpadán a Kabóca Bábszínház előadásában.
● Magyar Kultúra Napja
Január 22-én, hétfőn 18 órakor a
Szolnoki Szimfonikus Zenekar ad
ünnepi koncertet a Magyar Kultúra
Napja alkalmából a Déryné Rendezvényházban.

Főnix Fészek Műhelyház
Jászberény, Fürdő u. 4. ● www.malomszinhaz.hu

Függőleges pillanat

Pataky Klári Társulat
január 18., csütörtök, 18.30 óra
A lét egy kiragadott szelete egy ötven
perces kortárs tánc előadásban.

Békakirály

Kabóca Bábszínház
január 22., hétfő, 11 és 13 óra

A közismert történet ezúttal marionett
színpadon elevenedik meg.

Jövőre veled ugyanitt

romantikus vígjáték két részben

Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
január 24., szerda, 18.30 óra

„Huszonnégy éve egyetlen percre sem szerettem ki belőled. Hát nem fantasztikus?”

Álom hava

magyar-szerb film
január 26., péntek, 18.30 óra

Első ízben magyar filmen
Atilla nagy király.
Vendégünk a rendező, Bicskei Zoltán.

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.
Belépőjegy ára: 1500 Ft, diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft. Jegyárusítás napközben, a Börtönudvarban,
a Kontidetti Kft. irodájában. Telefon: 06-57/400-556. A helyszínen előadások előtt fél órával.

Két hiánypótló új filmet mutat be a Főnix Fészek Műhelyház januárban. Mindkét filmet beszélgetés követ a film egyik alkotójával. Az Egy Banksy festmény
kálváriája (Saving Banksy) c. amerikai film decemberben elnyerte a Hollywood
Film fesztivál legjobb dokumentumfilm díját. Vendég a forgatókönyvíró-producer: Boros Éva (január 12. 18.30 óra). A Vajdaságban játszódó Álom hava c.
magyar-szerb történelmi film az első magyar film, amelyben megjelenik Atilla
király. Novemberben az indonéz filmfesztivál legjobb külföldi filmje díját nyerte el. Vendég a rendező: Bicskei Zoltán (január 25. 18.30 óra).
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Fénytelen téli napok, kékek az alkonyatok
Csütörtökre ismét előbújnak a nap
sugarai, de nem marad tartósan jó idő.
Péntektől megnövekszik a felhőzet,
hétvégére ködös, nyirkos idő ígérkezik.
Jövőhét elején felszakadozik a felhőzet és az éjjelek is hidegebbek lesznek.
Nappal általában 4-5 fokot mérhetünk,
míg napnyugta után akár fagypont alá is
csúszhat a hőmérő higanyszála.

Újévi
Kori Gála
A Cori-Kör Alapítvány január 6-án,
immár 3. alkalommal rendezett nagyszabású Kori Gálát a fedett műjégpályán.
Ács Tibor

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
január 11. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Június 1-től a mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyeleti ideje a következő: hétköznap: 20-7 óráig, szombaton:
19-9 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon: 18-tól másnap reggel 7 óráig. Szombatonként a TESCO-ban lévő PatikaPlus
(volt Elixír Gyógyszertár) 12-19 óráig tart nyitva.

január 12. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

január 17. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

január 13. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

január 18. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

január 14. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 19. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

január 15. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 20. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 16. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

január 21. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
január 13. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi
szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás
ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés jelzése 24 órás: 0657/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V.
Zrt. vízágazat központi telefonszám: 06-57/503-290, 06-70/457-2293;
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: +3680/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben:
+36-40/180-124 Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8-16 óra között, szerda: 8-20 óra között, péntek: 8-14 óra között.; REGIO-KOM Kft.
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-57/540-131,
06-57/540-132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet:
06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás:
06-57/411-933, 06-57/411-643.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018-as év januárjában
ismételten megszervezi társaságunk az ünnepek utáni

karácsonyfák begyűjtését.
Karácsonyfákat dísz nélkül reggel 7 óráig kérjük
az ingatlanuk elé kihelyezni az alábbi időpontokban :
2018. január 11., január 18.
A meghatározott időpontokon túl Hulladékudvarunkban
nyitvatartási időben is van lehetőség a fenyőfák leadására.

Jászkürt

2018. január 11.

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Mint azt Hering Antal a Cori-Kör
Alapítvány vezetőedzője elmondta, minden évben egy alkalommal – általában év
végén vagy január első napjaiban – rendeznek egy Kori Gálát, ahol a szülők, barátok és más érdeklődők előtt adhatnak
számot tudásukból tanítványaik. Véleménye szerint ezt nem is annyira tudáspróbának szánják, hanem egy közönségcsalogató időtöltésnek, ahol kellemes zene
kíséretében, mosolygós gyerekek korcsolyáznak a jégen.
A vezetőedző elképzelése visszatükröződött a küzdőtéren. Irányítása mellett a
különböző korosztályok vidáman adtak

Fotó: Gémesi Balázs
számot eddig megtanult jeges tudásukból. Az ovisok a bóják közötti ügyeskedést, a nagyobbak összetettebb feladatokat mutattak be, a legügyesebbek pedig
már egy-egy komplett bemutatóval hívták fel magukra a figyelmet. Bori-Szűcs
Katalin műkorcsolyaedző, AIT okleveles
koreográfus (AIT: American Ice Theatre
Amerikai Jégszínház) által betanított
duettet Szarvas Boglárka és Bálint-Kraft
Lilla adták elő a Sia Cheap Thrills c. zenéjére melyet nagy tapssal honorálták a
nézők. A Kori Gála legkiemelkedőbb
műsorszáma mindenképpen a finálé
volt – szintén Bori-Szűcs koreográfiájával

– amit Bálint-Kraft Lilla, Csegény Dóra,
Hudra Anna, Hudra Emese, Nagy Kornélia, Németh Nóra, Szarvas Boglárka és
Tasi Heni adtak elő, Nathan Lanier: Sand
zenéjére.
A Cori-Kör Alapítvány edzői stábja
– Hering Antal vezetőedző, Bori-Szűcs
Katalin AIT okleveles koreográfus,
műkorcsolyaedző, valamint Hamarné
Kovács Adrienn és Csegényné Kedves
Ágnes korcsolyaoktatók – 2018-ben is
várják az ifjú tehetségeket edzéseikre.
Továbbra is arra törekszenek, hogy már
óvodáskortól megszeressék a nebulók a
jégsport valamelyik szakágát.

Öcsikeré a kupa Legjobb négy között a röplabdacsapat
A Karácsony Kupa teremfocitornát
december 29-én és 30-án rendezték a
Bercsényi Sportcsarnokban.
Szörös Zoltán
A mérkőzések nagy küzdelmet,
színvonalas és sportszerű játékot hoztak. Az I. osztályú bajnokságban veretlen Öcsiker most sem talált legyőzőre.
A tizenhat benevezett csapatot négy
négyes csoportba sorolták a szervezők,
ahonnan az első két helyezett jutott a
legjobb nyolc közé. Több gárda érkezett a környező településekről. Az elődöntők során az Öcsiker a Bercsényit
győzte le 5-3-ra, míg a másik párharcban az Érpart a Csizmadiát verte 2-1re. A finálé előtt a két vesztes csatájában
a Csizmadia volt jobb (3-2), megszerezve a harmadik helyet. A győzelemről az Öcsiker és az Érpart összecsapása
döntött, melyet 2-1-re az Öcsiker nyert
meg, elhódítva ezzel a serleget.
A 32 mérkőzésen mintegy kétszázhúsz játékos lépett parkettre.

Városunk női röplabdacsapatának
tagjai január 6-án, hazai pályán fogadták Gödöllő együttesét a Magyar
Kupa visszavágó mérkőzésén.
ács
Az „odavágót” 3-0 arányban a
berényi csapat nyerte, de december közepén, igaz bajnoki meccsen, 3-2 arányú vereséget szenvedtek tőlük. A továbbjutás volt a célja „lányainknak”. A
lányok egy 6-2-es villámrajttal hozták
lázba a publikumot. Főleg Pintér Andi
és Yana Shevchuk mattolta a gödöllőiek
védelmi arcvonalát. A későbbiekben a
csapat többi tagja is nagyszerűen játszott. A vendégek is mindent megpróbáltak, de ütéseiket több alkalommal
is Lékó Lilla vezérletével ártalmatlaní-

tották a mieink. A Pest megyeiek nem
adták fel, sokszor eredményesek is voltak, de ezzel együtt is 25-18-al zárult
az első etap. A második szettben 9-9-ig
együtt volt a két gárda, innen viszont
már 25-16-ra behúzták a 2. játszmát is
a mieink. A 2-0-s vezetés a továbbjutást
jelentette számukra, a harmadik szettre
Deme Gábor pályára küldte a fiatalokat is. Jászberény Volleyball Team –
Penta-Gödöllői RC 3-0
JVT: Yana Shevchuk, Miklai Zsanett, Borsos Lili, Alina Adamenya, Pintér Andrea, Bleicher Nóra. Csere: Halla
Petra, Schmidt Anna, Bertók Bettina.
Liberó: Lékó Lilla.
A Deme - Makai edzőpáros a legjobb négy csapat közé vezényelte a
berényi női röplabda csapatat a Magyar
Kupában.

Döntőben
a floorballosok

A megyei döntőn eldőlt, hogy a Szent
István Sport iskola, valamint a Nagyboldogasszony Katolikus Általános
iskola képviselheti városunkat az országos elődöntőben.
Az országos elődöntő egyik színhelye Baja volt december 18-án. A jászberényi iskolák csapatai nagyszerűen
szerepeltek. A Szöllősiné Kárpáti Ágnes
vezette team érte el a legjobb eredményt, a III. korcsoportban ők végeztek az élen. A győztes csapatot: Bagi
Ádám, Taczman Hunor, Csányi Kristóf,
Ivanics Máté, Balog Zsombor és Magyar
Barnabás alkotta.
Ugyanebben a kategóriában 2. helyezett lett az: Orosz Balázs, Görbe Balázs, Nagy Zoltán, Sárközi Gergő, Ludasi
Bálint és Rózsavölgyi Martin összetételű
Nagyboldogasszony iskola együttese.
Felkészítőjük: Ilonka Zsuzsanna volt.
Szöllősiné Kárpáti Ágnes másik
együttese is remekelt, ők szintén a 2.
helyen végeztek a II. kcs-ban. Az ezüstérmet: Csányi Kristóf, Mustó Gergő,
Bojtos Levente, Lukáts Zsombor, Bagi
Zétény és Sipos Máté – harcolta ki.
Az országos diákolimpiát Komáromban rendezik január 21-22-én,
ahol mind a három jászberényi együttes részt vesz majd.

Fotó: Gémesi Balázs

Nelson 31 pontja is kevés volt
Jászberény kosárlabda csapata megkezdte az idei pontvadászatot is az NB
I-ben. Ezúttal Körmenden vendégszerepeltek.
á. t.
A körmendi kosarasok három vereséggel, a berényiek két győztes meccsel
a hátuk mögött készültek az összecsapásra, a házigazdák voltak az esélyesek.
Ennek fényében egy triplával nyitották a
mérkőzést, majd egy perc után, Wallace
szépített. Öt perc elteltével is mindössze
három előnnyel „mentek” a vendéglátók,
a kisszünetben viszont már héttel, (1710.) A körmendiek számára a folytatásban, egyre jobban ment a játék, elkezdték
növelni előnyüket, Nelson berámolt egy
triplát is és a lepattanókat is sűrűn szedegette. Mindezek ellenére a hazaiak irányították a meccset és a nagyszünetre 4327-es állással gondoskodtak arról, hogy
mesterük – Gasper Potocnik – ne tartson

fejmosást számukra.
A 2. félidő kezdetén több mint egy
perc kellett ahhoz, hogy megrezdüljön a
kosár, melyről Sejfic gondoskodott, de
rögtön érkezett a válasz is. Egy 7-0-ás
rohammal megléptek a házigazdák, majd
a legeredményesebben játszó Nelson állította meg őket 52-31-nél. Majd egy hatossal folytatták, amit ismét a „kis amerikainak” kellett egy duplával megfékeznie.
Végül 64-37-es körmendi előnnyel fordultak a zárónegyedre. A mieink igyekeztek, többek között Nelson duplával majd
egy trojkával vetette magát észre. Végül
Kerpel-Fronius Balázs kettesével 11
ponttal meg is nyerték a befejező etapot,
de a csatát elveszítették. Egis Körmend JP Auto-Jászberényi KSE 77-61
Jászberény: Nelson 31/9, Rakics 2,
Wallace 8, Lucsics 3/3, Sejfic 13. Csere:
Kerpel-Fronius 4, Cseh -, Bazsó -, Molnár M. -.
Folytatás január 13-án, hazai pályán,
a bajnok Albát legyőző Kaposvár ellen.

