Jászberény szenvedélyes krónikása

2020-as naptár

Gémesi Balázs koncert- és színházfelvételeiből
nyílt kiállítás december 10-én, a Lehel FilmSzínház galériáján.
Tudósítás a 9. oldalon

Ez évi utolsó lapszámunkban az új,
2020-as esztendő kalendáriumát is
megtalálhatják olvasóink.
Naptár a 6-7. oldalakon

Csapdában van a világ is

Az év utolsó író-olvasó találkozóján a
legújabb szerzeményét bemutató Kepes
Andrást köszönthettük az Ifjúsági Házban.
Írás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 51-52. szám (XXXI./51-52.)

Adomány
a kórháznak

Újság

2019. karácsonya

Jászberény város lapja

Jól teljesít a Jászság gazdasága

December 17-én, kedden délután ünnepélyes keretek között nyújtotta át a
Jász-Plasztik Autócentrum Kft. adományát Kovács Róbert ügyvezető Sinkó-Káli Róbert kórházigazgatónak,
mely felajánlással a Jászság Egészségéért Alapítvány gazdagodott.

Megkérdeztünk néhány városlakót,
hogy milyen volt számára 2019, pontosabban mitől volt nevezetes, emlékezetes. Kérdéseink és a válaszok természetesen nem reprezentatívak, de színesek,
változatosak, mint maga a város.
kazsimér - kárpáti

Kazsimér Nóra
A titkárság fogadótermében megjelent vendégeket – köztük Szabó Tamás
képviselőt és Szikra István galériatulajdonost – Sinkó-Káli Róbert köszöntötte. A kórházigazgató elmondta,
lassan már hagyománynak tekinthető,
hogy a Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
támogatásáról biztosítja a kórházat,
az alapítványt, ezen keresztül pedig
természetesen hozzájárul a betegek,
ápolásra szoruló lakosok jobb, egészségesebb életminőségéhez.
– A fejlődés töretlen, így az egészségügyben is olyan technológia jelenik
meg napról-napra, amit követni kell.
Ismerve a magyarországi egészségügy
helyzetét, erre nem mindig jut, annak
ellenére, hogy a magyar kormány, a
magyar állam temérdek pénzt fordít
a fejlesztésekre. Több mint 500 milliárd forint fordítódott az egészségügy
technikai és egyéb szolgáltatásainak
bővítésére. A jászberényi kórházban
ez egymilliárdos, 2015 óta pedig közel
ugyanennyi támogatást nyertünk pályázattal, részben központi közbeszerzéssel az igények felmérése után” – fogalmazott a kórházigazgató.
folytatás a 4. oldalon 

Jász-Nagykun-Szolnok megye ötven legjelentősebb cégét megjelenítő kiadvány bemutatására, illetve a
megyei Kereskedelmi és Iparkamara
megalakulásának huszonötödik évfordulója alkalmából találkozott a
gazdasági élet krémje december 13án, délután a szolnoki megyeházán.
Kárpáti Márta
Az ünnepség fényét emelte jelenlétével Varga Mihály pénzügyminiszter,
dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, dr. Berkó Attila, a megye kormánymegbízottja, Hubay Imre, a megyei
közgyűlés elnöke, Szalay Ferenc, Szolnok megyei jogú város polgármestere,

A csoda bennünk van
Az adventi koszorún lévő rózsaszín gyertya az örömöt, Szűz Máriát szimbolizálja és egyúttal arra is utal, hogy a harmadik vasárnapon kisebb hangsúlyt
kap a lila színnel megjelenített bűnbánat. A főtér koszorúján az öröm gyertyáját Farkas Edit, a Hamza múzeum igazgatónője és Mező István református
lelkipásztor gyújtották meg vasárnap délután.
kárpáti
A közös gyertyagyújtást megelőzően
a Brumi és a téli álom című bábjátékot
tekinthették meg a legkisebbek a Lehel
Film-Színházban. A kedves, elfogadást és
barátságot hangsúlyozó mesét a Fabula
Bábszínház vitte színre, nagy vidámságot

Mitől volt
szép ez az év?

okozva a nézőseregben. A Szentháromság
téri koszorú körül szintén sokan összegyűltek 17 órára. Ki forró itallal, ki kürtőskaláccsal melengette magát a Molnár Mária
által konferált műsor alatt. Elsőként Farkas Editet szólította színpadra a műsorvezető ünnepi gondolatai közléséhez.
folytatás a 2. oldalon 

dr. Panyik Éva, a NAV megyei igazgatóságának vezetője és a házigazda
személyében dr. Sziráki András, a JászNagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Idén már 24. alkalommal jelenik
meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye
gazdaságát bemutató TOP 50 kiadvány, a Nemzeti Adó és Vámhivatal
megyei Adó és Vámigazgatósága, valamint a megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös összeállítása. A füzet célja a
megye gazdasági életének, illetve a megyét leginkább befolyásoló ötven társas
vállalkozás tevékenységének bemutatása a társasági adóbevallások adatainak
tükrében. Elismerés illeti azt a félszáz
vállalatvezetőt és a cégek dolgozóit,

Hatalmas tűz
Jászberényben
December 12-én, csütörtökön hajnalban két óra előtt tűz ütött ki
Jászberényben, a Necső telep egyik
műanyag csomagolóanyagot gyártó
üzemében, ahol éppen folyt a termelés. A hatezer négyzetméteres csarnok középső, mintegy háromezer
négyzetméteres, raktárnak használt
részén csaptak fel a lángok.
halász
Fózer Tibor tűzoltó ezredes, a JászNagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi
Kirendeltségének vezetője arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az elrendelt ötös kiemelt riasztási fokozat alapján
a helyszínre nem csak a jászberényi hivatásos és a jászárokszállási önkormányzati
tűzoltókat, de a nagykátai, a hatvani, a
hevesi, a gyöngyösi, a ceglédi és a szolnoki hivatásos állományt is riasztották. Ös�szesen 18 tűzoltó gépjárművel dolgoztak
a lángok megfékezésén közös erővel, több
oldalról támadva a katasztrófavédelmi
műveleti szolgálat irányítása mellett.
folytatás a 4. oldalon 

amiért tevékenységükkel kivívták a helyet a megye gazdasági élvonalában a
2018-as év adatai alapján.
A megjelenteket a szervezők nevében dr. Sziráki András köszöntötte. – A
megye negyedszázados és különösen az
elmúlt tíz év gazdaságára visszatekintve elmondható, hogy szépen haladunk
előre a fejlődés útján. A jövedelmezőségi
viszonyok, az itt élők életminősége kedvezően alakul. A boldogulás alapja az értelmesen, eredményesen végzett munka.
Az elmúlt esztendőben 217,4 milliárd forint nettó adó és járulékbevételt
ért el a megye. A megyei társas vállalkozások 2445,4 milliárd forint nettó
árbevételt realizáltak.
folytatás a 3. oldalon 

Sisa Balázs, ötvösművész: Számomra idén két történés volt örömteli.
Az édesapám egy komoly műtéten esett
át, ami szerencsére jól sikerült, a fiam
pedig megszerezte a jogosítványt.
Palócz Bakos Ilona, tanító: Vekerdy
Tamás utolsó látogatása Jászberényben,
amelyet mi szerveztünk Gyuszival márciusban korlátok és szabadság címmel.
Vidovich Kálmán, cserkészvezető:
Számomra 2019-ben a legjobb dolog,
illetve a legemlékezetesebb esemény a
kisfiam születése volt, aki immár 4 hónapja van közöttünk, Istennek hála jó
egészségben, a család nagy örömére.
Sápi Márton, zenész: Az idei év legemlékezetesebb jászberényi pillanata számomra az volt, amikor júniusban ismét a
város rocker, rockzenét szerető közössége
előtt állhattunk színpadra a Magorral a
Margit-szigeten. A Tankcsapda vendégeiként nem könnyű helytállni, de óriási
hangulat kerekedett, amiért hálásak vagyunk a jászberényi közönségnek.
Sárközy Csabáné, Béres Krisztina, vállalkozó: Idén is, mint minden
évben szeretettel támogattunk rászorulókat, a jászberényi mentőket, rengeteg
állatmenhelyet.
folytatás az 5. oldalon 

Elődöntőben a röpisek
„Vereség az utolsó hazai meccsen” - ezzel a címmel jelent meg előző számunkban a női röplabdacsapatról szóló írásunk. Nos, ez az Extra Liga mérkőzésre
vonatkozott, de volt még egy visszavágó a Magyar Kupában is, szintén hazai
pályán. Ezt megelőzően a bajnokságban pedig Szombathelyre utaztak.
Ács Tibor
Szombathely közel 350 km-re van
Jászberénytől, így úgy tűnik, hogy a hos�szú utazás nem tett jót a röpis lányoknak,
hiszen az első szettben 10-2-re is vezettek
a vendéglátók. Később 17-nél már utolérték a vasi hölgyeket a mieink, de a végére erősíteni tudott a hazai csapat, és az

Fotó: Agócs László

első szett az övék lett. A térfélcsere után
aztán fordult a kocka. Igaz 13-13-nál
még együtt volt a két alakulat, de aztán
sebességet váltottak lányaink és egyenlítettek. A folytatás is jól alakult, hiszen
volt, mikor 10 ponttal maradtak le a házigazdák, de ez folyamatosan csökkent és
25-25-nél már egyenlő volt az állás.
folytatás a 12. oldalon 

2. oldal

Hit
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Örömünnep a Főtemplomban

Következő lapunkat 2020. január 9-én olvashatják.

Pápai áldás a gazdáknak
December 8-án, a vasárnapi nagymise
keretében dr. Novák István ünnepélyesen átadta a pápai áldást jelképező
bekeretezett oklevelet Tamás Zoltánnak és az általa vezetett Gazdakörnek.
h. l.
A történet előzménye, hogy Tamás
Zoltán gazdaköri elnökként és bizottsági elnökként is hosszabb ideje támogatja
a mögötte álló gazdákkal egyetemben
az egyházat. Így érthető, hogy amikor
Novák atya elhatározta a négy mellékoltár – Szent Vendel, Szent Erzsébet,
Szent István, Szent Ferenc –, felújítását,
hozzá is fordult segítségért. Védőszentje,
Szent Vendel oltárának megszépítéséért
a Gazdakör év elején felajánlott egymillió forintot, és ennek is köszönhetően
október 20-án, a védőszent napján már
meg is történhetett a felszentelés.
Amikor Novák atya a Jézus neve
plébánia nevében megköszönte eddigi
nemes cselekedeteiket, kérte, hogy a

jövőben is legyen ereje a Gazdakörnek
az egyházat támogatni. Kérése nagyon
hamar meghallgatásra talált, ugyanis a
Városfejlesztési Bizottság – amelynek
elnöke Tamás Zoltán –, legutóbbi ülésén kétmillió forint támogatásról döntött a Szent Ferenc mellékoltár felújítása érdekében.

Gergely Csilla
Szántó József apát plébános meleg
szavakkal köszöntötte a híveket december 15-én, vasárnap 10 órakor a Főtemplomban tartott ünnepi szentmisén. Szentbeszédében kiemelte, hogy
az örvendezés vasárnapja akkor válhat
az életünk mindennapi részévé, ha Jézus Krisztust befogadjuk a szívünkbe.
Manapság annyi a gondterhelt, komor
arc, holott boldog és örömteli is lehetne, ha elfogadnák Krisztus szeretetét. A
forradalom után őseink is a Jóistenbe
vetett hitükből merítettek erőt az újjá-

építéshez, a folytatáshoz.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ütközetei Jászberény ékes főtemplomában komoly károkat okoztak. A
helyreállítása hosszú évekig tartott, végül
1969. augusztus 17-én dr. Brezanóczy
Pál egri érsek szentelte fel a felújított
Főtemplomot az új toronysisakkal, rajta az egyedülálló Szent Koronával. Az
ötvenedik évforduló alkalmából állított márvány emléktáblát Szántó József
szentelte fel a Főtemplom előcsarnokában. Sokak mellett külön köszönetet

A csoda bennünk van

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Jászberényi
Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységénél
2019. december 30-án és 31-én (hétfőn és kedden)
az ügyfélfogadás szünetel.
Kitételt képez az anyakönyvi ügyintézés,
mely az alábbi rend szerint lesz elérhető:

2019. december 30-án
2019. december 31-én

Advent harmadik
vasárnapja több apropóból is az öröm
vasárnapja volt. A
Kisjézus eljövetelére
várva a Főtemplom
tornyának 50 évvel
ezelőtti újjáépítésére emlékeztek a
megjelentek, és a
frissen
felújított
orgona játékában
gyönyörködhettek
Beniczki Béla karnagy jóvoltából.

8 óra és 12 óra között.
8 óra és 12 óra között

Az első ügyfélfogadási nap 2020. január hó 3. napján lesz.
Az ügyfélfogadás szünetelése alatt felmerülő esetleges kellemetlenségekért ezúton a Tisztelt Ügyfelek szíves megértését kérem!
Jászberény, 2019. december 14.
Dr. Sass Krisztina aljegyző

Hulladékszállítási tájékoztató
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja
Jászberény város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy

a Karácsonyi és Újévi ünnepek miatt a kommunális
hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:
2019. december 23. (hétfő)................Jászberény hétfői program szerinti szállítás
2019. december 24. (kedd).................Jászberény keddi program szerinti szállítás
2019. december 25-26. (sze-csüt.).....A szállítás szünetel.
2019. december 27. (péntek).............Jászberény pénteki program szerinti szállítás
2019. december 28. (szombat)...........Jászberény szerdai és csütörtöki
program szerinti szállítás
2019. december 31. (kedd).................Jászberény keddi program szerinti szállítás
2020. január 1. (szerda).......................A szállítás szünetel.
2020. január 4. (szombat)...................Jászberény szerdai program szerinti szállítás
Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.
Társaságunk az elhasználódott karácsonyfákat 2020. január 14-én és 2020. január
21-én szállítja el. Kérjük, a fenyőfákat – ünnepi dísz nélkül – helyezzék az ingatlan
előtti közterületre a szállítás napján reggel 630-ig.
Hulladékudvarunk 2019. december 21. napjától zárva tart.
Nyitás: 2020. január 7-én.
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

 folytatás az 1. oldalról
– „Meg kell tanulnunk vágyakozni
az után, ami a miénk.” – idézte Simone
Weil szavait bevezetőjében az igazgatónő. Ilyenkor advent idején még inkább
igazak ezek a szavak – folytatta. Fel kell
ismernünk, hogy a vágyaink, a szépség
bennünk lakozik, a miénk. Amíg elő
nem csalogatjuk a bennünk élő csodát,
addig az idő várakozással telik. Várjuk
a fényt, az új indulását. A decemberi
napfordulókor, karácsony idején vagyunk legközelebb ehhez a csodához.
Talán a bennünk lévő fény megszületéséig tartó út még fontosabb, mint
maga az eredmény. Az, hogy miként
talál ránk, már rajtunk múlik. Éljük át
a jelent, fedezzük fel a gyertyagyújtás
mozzanatában a születő fényt, és ne feledjük, a csoda bennünk van!
A Székely Mihály Kórus állandó

résztvevője az adventi gyertyagyújtásoknak, illetve rendszeres bérlői a Jó
Szívvel Faháznak is. Ezüstvasárnap
gyűjtött adományaik bevételét egy
erdélyi látogatásra szeretnék majd felhasználni. Az ünnepi pódiumra Demény, Bárdos műveket, ír és angolszáz
dalokat, karácsonyi népénekeket hoztak, amelyekkel közös éneklésre fakasztották a nézőket is. A kórust Vlaszati
Erika vezényelte és Farkasné Szőke Tünde kísérte zongorán.
Az egyház nevében nagytiszteletű
Mező István lelkész osztotta meg karácsony ünnepére hívó szavait. A lelkipásztor a családon kívül állók, a magányos
emberek lelki fájdalmára emlékeztetett
azokra, akiknek a karácsony inkább
könnyeket hoz, mint örömet. Ilyenkor
felerősödnek számukra a hiányok, a
veszteségek, az emlékek. Családon belül

Köszönetnyilvánítás

Emlékezzünk
Garas Sándor

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Szabó Sándor
asztalos (1942 - 2019)
gyászszertartásán
megjelentek,
virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Emlékezés

PINTÉR JÁNOS
(1932-2014)

halálának 5. évfordulójára
„Csillag lett, mert szívből szeretett,
s én úgy szerettem, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.”
Szerető felesége és családja

(1951-2009)

halálának 10. évfordulójára

mondott Jászberény
Város Önkormányzatának, valamint
Besenyi Vendel helytörténeti kutatónak.
Az emléktábla tanúsága szerint a város
mellett a Jászberényi Főplébánia, a
Jászok Egyesülete és
a KÉSZ Jászberényi
Csoportja biztosították az anyagi forrást,
hogy így adózzanak
e jeles esemény évfordulóján, és megőrizzék azt az utókornak.
Az emléktábla felszentelését követően Szántó atya megáldotta a felújított
orgonát is, melyre szintén önkormányzati támogatással kerülhetett sor. Németh Imre orgonaépítő mester három
évnyi munkájának eredményeképpen
még szebben szólhatnak az orgonasípok. A hangszerben rejlő lehetőségeket
Beniczki Béla karnagy virtuóz játékával
mutatta be, és bár a hely szelleme okán
a taps a végén elmaradt, de úgy gondolom, minden jelen lévő vastapssal a
szívében üdvözölte az előadást.
is hozhat szomorúságot a karácsony, ha
az ünnep lényege elvész az ajándékok
között. Mert az ajándék csak akkor ér
valamit, ha szívtől szívig ér, ha átszövi a
szeretet. Ne felejtsük el, hogy karácsony
elsősorban nem az emberi, hanem az
isteni szeretet ünnepe! Mert annyira
szerette Isten a világot, hogy egyszülött
fiát adta érte. Karácsony Isten ajándéka,
melyben a legnagyobb dolgot, a kegyelmet kaptuk. Ez az ajándék hit által lehet
a miénk, és soha el nem vehetik tőlünk.
A hit, a remény és a szeretet nagy családjában senki sincs egyedül!
Az ünnepi pillanatok záróakkordjában a két szónok közösen lobbantotta
lángra az öröm gyertyáját.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Bathó József

(1942 - 2019)
gyászszertartásán megjelentek,
részvétnyilvánításukkal, virágaikkal
fájdalmunkban osztoztak.

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon
szerettünk, hiányzol nekünk,
soha nem feledünk.”

Külön köszönet
Dr. Yosef Assefa osztályvezető
orvosnak, Dr. Gáll János
osztályvezető orvosnak,
Dr. Nagy Lóránt sebészorvosnak és
ápolóiknak a gondozásért.

Máté és Marci

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Emlékezés

Urbán Pál

BALOGH LAJOS

(1946 - 2019)
temetésén megjelentek, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Szerető családja

(1948-2008)

halálának 11. évfordulójára.
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Jól teljesít a Jászság gazdasága
 folytatás az 1. oldalról
A belföldi értékesítés 1238,9, az export 1206,5 milliárd forint volt. Ezen
felül a kata, kiva és eva szerinti adózásra áttért gazdálkodók együttesen 29,1
milliárd forint nettó árbevételt könyveltek el. Külön örömmel hangsúlyozta
az elnök, hogy a pozíciók erősödnek a
Jászságon túl is.
Vannak még tartalékaink, ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a
munkaerő-tartalékok kiapadtak, szinte
teljes foglalkoztatás van a megyében.
Elengedhetetlen a magas színvonalú
termelési irány megcélzása, az értékteremtő gazdaság továbblépése. Megbecsülendő, hogy két év alatt mintegy 20
százalékkal nőtt a dolgozók keresete a
gyárakban. Mindez jó esélyt prognosztizál, noha még itt is van tennivaló. A
mostani átlagkereset 3 millió 150 ezer
forint évente. A vásárlóerő ezzel ará-

jelenlegi gazdasági viszonyokat. Magyarország az unió tagjaként széles
körű export és import tevékenységgel
bír. Része vagyunk a világgazdaságnak,
amely Európában az utóbbi időben
Amerikához, Ázsiához képest lelassult.
Magyarország legfontosabb gazdasági
partnere Németország, amely körülbelül 25 százalékos nagyságrendben
fogadja be exportunkat, és ugyanilyen
import tevékenységet végzünk vele. Bár
ennyire kötődünk Németországhoz,
az utóbbi két esztendőben az a furcsa
helyzet állt elő, hogy míg a német piac
lassult, addig a magyar gazdasági teljesítmény növekszik. A német ipar öt
százalékos csökkenése dacára a magyar
hat százalék pluszt mutat. Köszönhető
mindez annak, hogy nálunk magasabb
a beruházási ráta, a kormány kedvező
intézkedéseket hozott, illetve nyitottunk a keleti piacok irányába. A kuta-

nyosan araszol előre. Az országos átlag
92, 9 százalékos, Jászberény már jóval
túlszárnyalta ezt a maga 115, a szolnoki
kistérség a 110 százalékával. Kunhegyes
azonban nem éri el ebben a tekintetben a 80 százalékot sem. Ez is mutatja, hogy differenciált a kép, sokszínű
a tennivalónk. – Meggyőződésem,
hogy többre vagyunk képesek, jó esély
látszik arra, hogy idén két számjegyű
növekedést érjünk el a megye gazdasági
növekedésében. Kérem önöket, ebben
legyenek partnerek, tegyünk együtt közösen annak érdekében, hogy a megyében élők életminősége tovább javuljon!
Mindezek mellett köszönöm eddigi
támogatásukat, munkájukat! – zárta
szavait a kamara elnöke.
Varga Mihály miniszter elöljáróban
elmondta, hogy bár karcagi születésű,
de számos emléke köti Szolnokhoz,
úgy mint első munkahelye, tanári pályája. A továbbiakban beszédének fő
témája a gazdasági helyzetre és annak
prognózisára fókuszált.
Mindenekelőtt a megyén túlmutatva tágabb kontextusba helyezte a

tások azt mutatják, hogy a vállalkozók
optimisták, bizakodóak a jövő tekintetében. A gazdasági mutatók is ezt támasztják alá, hiszen az első háromnegyed év mérlege szerint a növekedés 5,1
százalékos volt, egész évre 4,8 százalék
várható. Mindezzel az európai gazdaság
élén vagyunk. Örvendetes, hogy ezt a
teljesítményt nem privatizációból vagy
hitelfelvételből értük el.
Nincs visszalépés a beruházások
tekintetében sem. Közel száz külföldi
vállalkozó vár jelenleg kedvező döntésre az itteni letelepedését illetően.
Domináns az autóipar, amely nyitni
kezdett az elektronika felé.
A megyét illetően a vállalkozások
egyre jobb pozícióba kerülnek, növelni tudják a gazdasági teljesítményüket.
Még ugyan az országos átlag alatt van,
de a tendencia kedvező képet mutat.
A foglalkoztatás is átlag alatti a 67 százalékkal, de közel jár az országos 70
százalékhoz. A kormány reform programokkal támogatja a munkába való
visszatérést, a nők foglalkoztatását.
Sok állami beruházási program fut,

amelyet a megyében is kihasználnak a
vállalkozók. Az uniós forrásokból kiszorult cégek számára létrehozott keretből több megyei vállalat részesült.
Az elmúlt években 749 cég 46 milliárd
forintnyi összeghez jutott gazdaságfejlesztési támogatás formájában. Ebből
220 cég szolnoki, 529 pedig egyéb településről. Tavaly 267 milliárd forintnyi
beruházás valósult meg a megyében.
A várakozások szerint idén több mint
300 milliárd forint beruházás készül el.
A gazdaságpolitikai kilátások kapcsán a miniszter elmondta, hogy fel kell
készülni a lassulásra. A kormány több
intézkedést hozott a gazdaság élénkítése érdekében, például a közterhek
csökkentése, munkásszállók építésének
támogatása. Programot dolgoztak ki
az öntözés fejlesztésére. A béremelések
érdekében is folyamatosan partner az
állam. Az adó adminisztráció megkönnyítése, digitalizációja szintén a
gördülékenységet segíti. Ezt a digitális
kompetenciát várja el a kormány a vállalkozóktól is, mert csak így maradhatunk versenyképesek. Kitörési pontok
lehetnek a gyógyszer és vegyipar, az
agráripar. Cél a minél nagyobb hozzáadott érték létrehozása, amelyhez a kormány igyekszik megadni a maximális
támogatást. Zárszavában Varga Mihály
békés, boldog karácsonyt és sikeres új
esztendőt kívánt a megye valamennyi
vállalkozójának és dolgozójának.
Megtisztelő, hogy önök előtt állhatok a megye gazdaságának meghatározó rendezvényén – emelte ki beszéde
elején dr. Berkó Attila kormánybiztos.
Statisztikákkal, elemzésekkel, számokkal átszőtt világunkban nagy érték
ez az évről évre megjelenő kiadvány,
amit ma kézbe vehetünk. Az igényes
kiadvány rendet tesz az információhalmazban, világos képet ad arról, gazdaságunk hogyan teljesített az elmúlt
évben. A szónok külön köszönetet
mondott a NAV igazgató asszonyának
és a kamara elnökének, hogy évek óta
kimagasló szakmai biztonsággal vezetik
a hivatalokat, és ugyanezen szakmaisággal állnak hozzá a kiadvány elkészítéséhez. Az itt szereplő információk
ösztönzőek és megnyugtatóak, amely
mindannyiunk munkáját dicséri. A
tudás, a hagyomány és versenyképesség
kiegészítik egymást, és ez adja a jó teljesítményt. Rengeteg értékkel bírunk,
amelyekből mindig tudunk meríteni.
A múlt tapasztalatai a jelen sikerével
párosulva megadják a jövő lehetőségét.
A kormányhivatal mindent megtesz
annak érdekében, hogy jó partnere legyen a vállalkozásoknak, együttműködünk a gazdasági élet minden szereplőjével. A sikerhez az önök, a kamara
és a kormány partnersége is hozzájárul,
köszönet érte!
A következőkben a nap fénypontjára, a TOP 50, azaz a megye legsikeresebb vállalkozásainak névsora ismertetésére került sor. Az első helyezett ismét
a Samsung lett, és a második helyen sem
történt változás, hiszen a tavalyi évhez
hasonlóan az Electrolux áll a lista második helyén. A Samsung mérlegfőös�szege 471.618, az Electroluxé 101.819
millió forint volt 2018-ban. A Jászság
a megye gazdaságának húzó régiója. Az
Electroluxot a 4. helyen a Jász-Plasztik
követi, a Szatmári Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. a 8., a Jász-Plasztik
Autócentrum a 9. helyen áll. A jászkiséri MÁV FKG Felépítménykarbantartó
és Gépjavító Kft. a 14., a berényi telephelyű Samyang a 18. A Szatmári Malom Termelő és Kereskedelmi Kft. a 26
helyen, a Fortaco a 30-on helyezkedik
el. Őket követi a Metálplaszt Fém és
Műanyagfeldolgozó Kft. . A Dometic

Hűtőgépgyárrtó és Kereskedelmi Zrt.
a 34. A Palmi-Top Kereskedelmi Kft.
a 41., a Trend Szerszám, Célgép, Műanyagipari és Kereskedelmi Kft. a 44.
helyezett. Szorosan a nyomában a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. áll. Ismét egy jászberényi cég a következő, a
KÓD Műszaki és Kereskedelmi Kft. A
49. helyet a Rego-Plast Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. foglalja el.
A megye legnagyobb gépipari cége
változatlanul a Samsung Electronics
Zrt., míg az Electrolux továbbra is a
második. Előkelő helyen szerepel a
TOP 10-es listán a Jász-Plasztik is, 4.
a rangsorban. Élelmiszer-termelésben
első az Agrosprint Mezőgazdasági és
Ipari Termékforgalmazó Zrt., a Szatmári Malom egyet előrelépve a második helyezett. A Darázs Keverő a
nyolcadik, a jákóhalmi Mária Malom
zárja a tízes listát. Kereskedelemben
élen a Tisza-Coop áll, az előző évekhez
hasonlóan. Második a Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. őket a JászPlasztik Autócentrum Kereskedelmi és

jának sokadik generációs képviselője,
annak ellenére, hogy a mára kihaló
szakmák közé szoruló kádármesterségtől óvni szerették volna. Bár autószerelőnek tanult, felnőtt fejjel, 1982-ben
mégis visszacsábította a szakmához a
fa szeretete. Szakvizsgát, majd 1987ben mestervizsgát tett. 1985-től önálló
iparosként dolgozik nagyapja, édesapja
egykori műhelyében. Az államosított
üzemet sikerült visszaszerezni. Műhelyében közel negyven éve készíti a
különböző méretű hordókat, amelyek
közül sok külföldi megrendelőhöz kerül. Hagyományostól eltérő különleges
munkákkal is felkeresik. Számos szakmai díj és elismerés mutatja tehetségét.
Az 1994. december 5-én megalakult megyei iparkamara idén ünnepli
fennállásának 25 éves évfordulóját. A
kerek jubileum alkalmából kamarai elismerések átadására került sor. A díjakat Varga Mihály és dr. Sziráki András
adták át. Jász-Nagykun-Szolnok megye
gazdaságfejlesztésben végzett tevékenységéért kamarai különdíjban részesült

Szolgáltató Kft. követi. Ötödik a Coop Star Kereskedelmi Zrt. A mezőgazdasági ágazat első helyezettje a Jászapáti
2000. Mezőgazdasági Zrt., harmadik
helyezett a Jász-Föld Mezőgazdasági
Zrt. és 9. a Kossuth 2006. Mezőgazdasági Termelő Zrt. A TOP 10-es listában
a könyvvizsgálat is szerepel, amely legjobbjának a jászberényi Stádium Vállalkozási és Adótanácsadó bizonyult.
Immár öt éves hagyomány, hogy a
TOP 50 rendezvényen kamarai elismerések átadására sor kerül. Az elnökség
gazdasági teljesítménye elismeréseként
díjazta a tószegi Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft-t, és a
szolnoki székhelyű Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt-t. Az év
vállalkozása díjban részesült a szolnoki
központú Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt, valamint Kalla Pál jászberényi kádármester.
Kalla Pál családjában a kádármesterség kezdete az ezerkilencszázas évek
elejére tehető. Nagyapja az ipartestület
vezetőségi tagja volt, édesapja aranykoszorús kádármester. Kalla Pál szakmá-

többek között Kasza Lajos, a jászberényi
Jász-Plasztik Kft. ügyvezetője, dr. Rédei
István, a Coop Star Zrt. elnök vezérigazgatója. A kamarában végzett munkája
elismeréséül az elnökség a Jászságban
különdíjban részesítette Bertók Zsuzsa
asszonyt, a Jászapáti és Vidéke Áfész
gazdasági igazgatóját. Végezetül mestercímek átadására került sor.
Az ünnepség zárásaképp a pezsgős
koccintás alkalmával dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő mondott
pohárköszöntőt, amelyben gratulált
valamennyi helyezettnek, díjazottnak,
kitüntetettnek. Összefoglalta a rendezvény üzenetét, amelyben komoly
stabilitás, bizakodásra alkalmas jövőkép rajzolódott ki. Jól látszik a pozitív
változás, amelynek alapja az erős gazdaság és eredménye a pezsgő kulturális és
sikeres sportélet, az élhető település, a
felelősségteljes társadalom. Mindezért
köszönet a kormánynak és a vállalkozóknak, amelyek mindannyiunk közös
érdeke szerint az egyre magasabb hozzáadott érték produkálásával növekvő
gazdaságot hoznak létre.

4. oldal

112 / Festészet

www.jku.hu

Adomány a kórháznak

2019. karácsonya

Műfajok közt cikázó festő
A hónap műtárgya sorozatában, az
esztendő utolsó alkalmával Pólya
Tibor Apáti című olajfestményével
ismerkedhettünk meg a Szikra Galériában december 3-án, kedden délután. A művet és alkotóját Csiszár
Róbert művészeti író, a Damjanich
József Múzeum munkatársa mutatta
be a jászberényi kávéházat megtöltő
közönségnek.
Kárpáti Márta

 folytatás az 1. oldalról
Örömmel osztotta meg legutóbbi
sikeres tenderük eredményét, melynek
köszönhetően 51 millió forintot nyert
a kórház családbarát szülészet kialakítása céljából.
Az elnyert összegkeretből reményeik szerint egy újabb alternatív szülőszoba megvalósítására lesz lehetőség,
ami kinézetében és légkörében egyaránt igyekszik megidézni az otthon
hangulatát a vajúdó kismamák, valamint támogató családtagjaik számára.
Sinkó-Káli Róbert hozzátette, fontos
számukra, hogy arra az időre, amit az
édesanyák az intézményben töltenek,
biztosítsák a gyermekkel való bensőségesebb kapcsolat kialakítását, a folya-

matos testkontaktus lehetővé tételét,
a szorongásmentes, természetes légkör
megteremtését.
– Megköszönöm az egész Jászságnak, hogy ilyen bizalommal van a
kórházunk iránt, és nem csak a JászPlasztik Autócentrum, hanem rendszeresen a kisebb vállalkozások is támogatják az alapítványon keresztül
intézményünket – fejezte ki zárszavában háláját, majd kihasználva az ünnepélyes alkalmat mindenkinek boldog
karácsonyt, és eredményekben gazdag
új esztendőt kívánt.
Az ötszázezer forint értékű támogatólevél átadását követően kötetlen
beszélgetéssel és állófogadással zárult a
rendezvény.

Hatalmas tűz Jászberényben

 folytatás az 1. oldalról
Az említett középső rész teljesen
megsemmisült, a tartószerkezet is ös�szeomlott, de a tüzet sikerült lokalizálni, reggel fél hatra körbehatárolni, és
– tűzoltó kifejezéssel élve – lefeketíteni.
Az utómunkálatok délig tartottak. A
tűzvizsgálati eljárás és a statikai vizsgálat elkezdődött.
A jelentős füstképződés miatt két
katasztrófavédelmi mobil labor egység
folyamatos méréseket végzett az üzem
környezetében, de veszélyes anyagot
egészségre ártalmas koncentrációban

Fotó: Katasztrófavédelem

nem mutattak ki. A nagy füsttel a légkörbe távozhattak a keletkezett gázok.
Arról egyelőre nincs pontos információ, hogy mi okozhatta a tűzesetet.
Az első adatok műszaki meghibásodást
valószínűsítenek.
A műanyag-feldolgozóban keletkezett tűz oltásának idejére az éjszakai
műszak dolgozóit biztonságos helyre
kísérték. A tűz 150 dolgozó munkahelyét használhatatlanná tette, a kár
mértéke többszáz millió forint lehet.
A dolgozókat egyelőre átcsoportosítják
más üzemcsarnokokba.

A képzőművészeti élmény befogadására szokás szerint a Palotásy János
Zeneiskola növendékeinek műsora
alapozta meg a hangulatot, ezúttal zongorajátékkal és énekszóval. A kellemes
muzsika segített kisöpörni az elméből a
napi gondokat és elvinni a közönséget
abba a nyugalmat árasztó képi világba,
amit a festmény sugall.
Pólya Tibor halálának nyolcvanadik évfordulójára két évvel ezelőtt emlékeztünk. Akkoriban kevesen tudtak
róla, a Szolnoki Művésztelep egykori
lakójáról, pedig Pólya Tibor a magyar
festőművészet egyik virtuóza volt. Az
évfordulóra a Szolnoki Damjanich János Múzeum nem csupán a raktárból
előhozott képekről fújta le a port, hanem Csiszár Róbert jóvoltából átfogó
életrajzi monográfiával ajándékozta
meg a festő iránt érdeklődőket. Az életmű feldogozása során számos izgalmas
tény látott napvilágot a bohém festő
életéből, újra fény derült zsenialitására. Ezekből szemezgetett a könyv írója,
Pólya életművének legnagyobb ismerője a galéria közönségének kedden este.
Pólya sziporkázó tehetségének
egyik remeke az Apáti című impresszionista alkotás, amelyet Párizsban festett. A kép magán viseli Fényes Adolf
iskolájának stílusjegyeit. Érdekesség,
hogy Pólya mindössze egy napig járt
főiskolára, sőt a szakrajz iskolából is
menesztik, ahol tanára tehetségtelen
balféknek titulálja. Fényes Adolf mellé szegődik, tőle tanul rajzolni, festeni, szakmai felkészültségét tőle szerzi.
Bátran kijelenthető, hogy nincs olyan
magyar festőművész, akinek a stílusában Pólya ne tudna festeni. Talán ez a
tehetség a veszte is, hiszen nem létezik meghatározó stílus, ami ráhúzható
munkásságára. A műkincskereskedők
ugyanis ugyanazon festőtől a hasonló
stílusú képeket vásárolják szívesen.
Az Apáti című képet emlékezetből,
szinte egy szuszra készítette el. Az előtér megoldásaiban érezni főként Fényes
iskoláját, de már a francia impresszionisták hatása is nyomot hagy az alkotáson. Színhatásában a hazai, Alföldi
iskola jegyek dominálnak a képen,
amelynek érdekessége, hogy ellenfényben ábrázolja a jelenetet, ahol feloldódnak a gyöngyházas, rüszteres színek.
Virtuozitása a fény-árnyék játékban is
megnyilvánul. Ebben a kontrasztban
Aba-Novák hatása ismerhető fel, aki
annak idején sok megbízatást adott festőtársának. Leginkább az önárnyékok,
az alakok ábrázolásában ismerhetők fel
Pólya önálló stílusjegyei.
Pólya Tibor festészetének a bemutatott kép egyetlen szegmense, ugyanis
a karikatúrától a reklámgrafikán át a
klasszikus olajképekig mindenben tökéleteset alkotott. Szinte száguldozott a
műfajok, technikák, stílusok között.
Kvalitását jelzi a párizsi reklámgrafikai
kiállításon nyert érmeinek sokasága.
Kevesen tudják, hogy a magyar művész
a világ plakátgrafikusainak meghatározó alakja volt. Élclapokban rengeteg karikatúrája megjelent, ami rajztehetsége
mellett humoráról is tanúságot tesz.
Pólya valódi bohém életet élt. Gyer-

mekkorában kifejezetten rossz kölyök
hírében állt, tanárainak is gyakran meggyűlt a baja az ifjú Tiborral. Mindemellett magas intelligenciájának bizonyítéka, hogy szinte a jövőbe látott. Élénk
fantáziájának terméke egy olyan készülék, ami majd képekkel a szobánkba
hozza a világ híreit, vagy virtuális sétát
tehetünk a világ múzeumaiban. A begyűjtött, és agyában elraktározott információk briliáns életútban teljesedtek ki,
ám termékeny életművéből sajnos kevés

alkotás maradt az utókorra. Képei nagy része elkallódott. Az Apáti című kép
szerencsére értő gazdára
talált. Szikra István egyik
legkedvesebb képe a mű,
amely otthonát díszíti.
A korabeli sajtó tükrében a program állandó
előadója, Metykó Béla
helytörténeti kutató mutatta be a művészt. Pólya
Tibor népszerűségét bizonyítja, hogy életében
rendkívül sokat cikkeztek
róla a lapok. A bohém
művész állandó témául
szolgált az újságírók számára. Nem véletlenül
nevezték a festők Háry
Jánosának, hiszen kalandos életét még fantáziadús sztorikkal
is gyakran kiszínezte, amit imádtak
a sajtó munkatársai. A Japán kávéház
állandó vendége volt a meglehetősen fiatalon elhunyt, humorfejedelemként is
aposztrofált művész. A Színházi Élet, a
Pesti Napló és egyéb meghatározó kulturális lapok többször írtak a Szolnoki
Művésztelep lakójáról. Többek között
tudósítottak a magyar delegációval történt amerikai zarándokútjáról, Henry
Forddal való találkozásáról. A híres
gyárost le is skiccelte Pólya. A karikatúrát Ford felesége dühösen széttépte, ám
férje bőséges fizetséget adott érte – a
korabeli újság értesülései szerint.
Metykó Béla hasonló sztorijainak
mindig nagy sikeres van a galéria közönsége között. Immár 28. alkalommal
hallhattunk érdekességeket, izgalmas
háttér-információkat az itt bemutatott
jeles művészekről. Karácsonyi meglepetésként az eddig elhangzott és sokszor az idő szűke miatt papíron maradt
történeteket kéziratban kötetté fűzte
össze a kutató, és további felhasználásra
átadta Szikra István barátjának. Talán
egyszer nyomtatásban valamennyien
olvashatjuk az értékes kortörténeti dokumentumokat!

Város

2019. karácsonya

www.jku.hu

5. oldal

A szerkesztő most elköszön Mitől volt szép ez az év?

Ha már megtelt a lap, akkor az utolsó
lyuk az enyém: sorra, betűre kész a szűk
hely, ennyit lehet írni, bármi is volt az
esemény. Nincs ez másként most sem,
2644 karakterem van, hogy a kész lapba
ez az írás bekerüljön az elmúlt 11 évről.
Halász Lajos

Illene elegánsnak lenni, kicsit sztorizni, korom miatt talán bölcseket
mondani, de „csak” arcok futnak a szemem előtt. Kedves, szerethető arcok,
tehát majdnem mindenki a városból.
Mind a négy szerkesztőségi helyszín háttér az arcokhoz: a Kossuth 21
földszintje a hirdetésszervező részleggel,
Asztalos Gyuri nyugalma, Pesti Józsi pörgése, Soós Andris sportossága. Az emeleten pedig Kiss Erika és Szántai Tibi sok
évtizedes tapasztalata, Sárközi Jani retró
képei, Rédei Panni mosolya és persze
Farkas Feri bácsi, a tanár úr kivételt nem
ismerő szeretete, töretlen kiváncsisága,
tudásszomja, és erkölcsi tartása.
Ő fogja keretbe az első három
helyszínt, ő az állandó elem a Margitsziget fénymásoló szobájában indult
új folyam, a Jászkürt Újság asztalánál
is, ahova megérkezett először Gergely
Csilla, hogy hitben is erősödjünk,
aztán a Malomba a többiek, a komaasszonyok, Eliza és Márta, majd a
lapcsinálás művésze Misi, Éva, majd
Melinda, Lilla és Nóri. Itt csatlakozott
a sport nagymestere Ács Tibi, és ő hozMindenki „kundórija” nagy utat járt
be – lelkileg és zeneileg egyaránt -,
amíg első lemeze a Jászberényi Városi
Könyvtár hangtárában kötött ki. Az
egykor szoba sarkában gitározó, mára
budapesti underground klubokban
kivirágzó tehetséggel a gyász sokszínűségét bátran megmutató Apnea című
korongról, és az élethez elengedhetetlen alkotásról beszélgettünk.

ta a többi sportosokat: Szőrös Zolit,
Pesti Józsit, Budai Leventét. És jöttek
a fotósok: Szalai Gyuri főnixes képei,
Gémesi Balázs sportfotói, Baráth Karcsi kimeríthetetlen archívuma és ismeretei, majd Duka meglepő zeneipaletta
nyitogatása örvendeztetett hétről hétre. Remek tollforgatók tiszteltek meg
bennünket: Bathó Editke múltidéző
remeklései, Taczman Mária érzékeny
írásai, Bognár Marika jászsági és pesti
tudósításai mind-mind emlékezetesek.
Persze nem csak gyarapodtunk –
négy szerkesztőségi babával és sok-sok
unokával –, veszteségek is értek bennünket. Feri bácsi a Látogató Központba
már nem jött velünk, évekkel korábban
visszatért Apátira, az őseihez. Művészek,
sportolók, pedagógusok, orvosok, mér-

nökök, cégtulajdonosok sora került be
nekrológjainkba. Micsoda emberek!
Még egy arc tűnik fel előttem, akinek a nevét sem tudom. A főtéri lámpánál, a közbülső gyalogos szigeten
álltunk egymás mellett várva a zöldet.
Azokban a napokban gyakran csuklott
édesanyám, talán méltatlanul. Ez a
néni savanyú ábrázatomra nézett, és azt
mondta: Jó napot, Halász úr!
Úgy alakult, hogy tiszta szívvel nem
tudok, anélkül meg nem akarok a régi
mederben szolgálni. Ezért most mindenkinek, akit illet megköszönöm az elmúlt
11 évet, az információkat, a történeteket,
a szeretet. Januártól nekem új év, új élet
kezdődik. Találkozunk a városban, a rendezvényeken, és talán másutt is.
Éljen Jászberény, éljenek a jászok!

Fotó: Baráth Károly fényképészmester

tem, hogy nem bírom tovább, megfogtam anya óvodai gitárját és megkértem,
mutasson nekem valamit. Elém rakott
egy fogástáblázatot és magamra hagyott
vele. Másnap reggel úgy jöttem ki a szobámból, hogy már dalt játszottam, és na-

hogy hajléktalannak képzelte magát. Tizennégy évesek voltunk.
És az első önálló szerzemények?
Egyedül kezdtem el otthon, a szoba
sarkában külön dalokat írni, amiket aztán
évekig nem játszottam el senkinek. Volt

Fotó: Halász Hajnalka
gyon-nagyon élveztem, kellett akkor ez.
Az úszás egyébként a mai napig megvan,
ez a kettő karöltve átfonja az életem, ami
egyébként a lemezborítón is visszaköszön.
Az Apnea című albumodon szereplő számokat nem csak feljátszod, saját
magad írtad őket. Mikor jött el a pillanat, amikor úgy érezted, szívesen dalba
öntenéd a gondolataid?
A gyerekkori barátommal, Tarjáni
Kristóffal csináltunk egy együttest, ami
igazából paródia zenekar volt. Nagyon
élveztük, hogy nincsen súlya a dolognak,
elhangoskodtunk náluk a hátsó épületben. Ekkor születtek az első saját dalok,
amiket közösen írtunk, és egy idő után
a gimnázium pincéjében próbálhattunk,
amiért nagyon hálásak voltunk, főleg,
mert nem volt igazán komolyan vehető
dolog, mégis, valahogy mindenki annyira örült, hogy mi csinálunk valamit. Mivel paródia zenekar volt, írtunk dalt szekrényben lakó mumusról, egy hippiről,
aki beszívatta földanyát, sőt egy gazdag
emberről is, aki annyira bekokszozott,

olyan dal például, amit tíz éven át senki
sem hallott. Ez egy folyamat volt, pontosan azért is, mert – és ez számomra így
is van jól –, nem volt célom azzal, hogy
zenélek. Csak azért csináltam és azért
csinálom, mert nagyon szeretem. Akkor
is tökéletesen boldog lennék, ha ennek
nem lenne közönsége. Bár meglepően jól
esik, amikor ezen keresztül tudunk kapcsolódni emberekkel, számomra nehéz
döntés volt, hogy megnyíljak, meg nem
is éreztem, hogy ez most alkotás. Más is
csinál ebédet, én meg zenét írok. Annyira
elemi volt, kivéve a hozzá társuló elvárás,
hogy most miért kell másoknak is meghallgatni. De aztán van az a közösségi élmény, ami meg fölülírja ezt, és már van,
hogy én is vágyom rá.
Akkor azóta már sikerült kibújni
ebből a csigaházból. Mi adta meg a
kezdő löketet?
Egy két éves önismereti folyamatban
volt részem, ami nem egy egyszerű dolog,
viszont nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
teljesen önazonos döntéseket hozzak az
életemben, és ha valamit úgy érzek, hogy

Bíró János kultúraszervező, fotós:
Legjobb dolog, ami velem történhetett,
hogy megérkezett közénk Nimród, a
legkisebb unokám. Mindig nagy öröm,
amikor együtt lehetünk. Szívesen emlékszem vissza nyugdíjba vonulásom
alkalmából a munkatársaimmal töltött
búcsúestre. Immár hódolhatok a fotózás
melletti másik szenvedélyemnek: a horgászatnak. Legnagyobb hal, amit kifogtam: 6 kilogrammos ponty, 7 kilogrammos amur.
Koncz Gábor: Az idei legjobb élményem kétségkívül az volt, hogy 4 hónapig
Olaszországban élhettem tavasszal, bejártam az északi régiót, majdnem minden
hétvégén sikerült eljutnom múzeumokba, tengerpartokra és nagyon izgalmas
városokba.
Farkas Edit: Tartalmas év áll mögöttünk, sok-sok reménnyel, és sok-sok
megvalósulással... Persze, sok lemondással, és újratervezéssel. A múzeum szempontjából a Vajdahunyadvárban rendezett Hamza-kiállítást emelném ki. Saját
szempontból pedig azt, hogy a sok nehézség ellenére – úgy gondolom – helyt
tudtam állni mind a múzeumban, mind
a tanulmányaim során.

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezőit díjazták december 18-án. A rendezvényen a legjobb szervezőknek járó díjban a Jászkerület Nonprofit Kft. részesült, az elismerést Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár adta át Berec Zsolt ügyvezetőnek.

Jöttek maguktól a dallamok

Kazsimér Nóra
A zene mindig ilyen fontos szerepet
töltött be az életedben?
Azt mondhatom, hogy igen, mindig is jelen volt. Apukám nagy zeneőrült volt, állandóan zenét hallgattunk
otthon, kerestük az újat, gyűjtögettünk,
kedvenceink voltak, léggitároztunk a
szobában. Anyukám is elég pezsgő személyiség, ő ritmushangszereket gyűjt.
Amikor elkezdett gitározni, én is nagyon
szerettem volna, de valahogy kisebb koromban nem volt ez így, bár a furulyával
próbálkoztam, és nagyon gyorsan jöttek
maguktól a dallamok. Két szólamban
nyomtam az orromon keresztül, erre azt
mondták hülye vagyok, pedig jókat szórakoztak rajtam. Úgyhogy így indult a
dolog, orrfurulyával.
Ezek szerint ne úgy képzeljünk el,
hogy már gyermekkorodtól zenésznek
készültél.
Anyukámék azt mondták, ne vállaljam túl magam. Rengeteget úsztam,
és azt szerették volna, ha nincs túl sok
különórám, nyugodt gyermekkort képzeltek el, hogy tudjam jól érezni magam.
Meg valahol úgy vélték, hogy a zeneiskola nem nekem való, és utólag azt mondom, igazuk volt. Úgyhogy soha nem tanultam zenét, igazából kottát olvasni sem
tudok, csak egyszerűen hallom, mit kell,
emlékszem a dalokra. Ugyanígy soha
nem gondolkodtam el azon sem, hogy
tehetséges vagyok-e, jó vagyok-e ebben,
csak egyszerűen éreztem, hogy ezt muszáj
csinálnom, mert ha nem akkor rosszul leszek. És ez tényleg így van.
Mi volt az a fordulat, ami mégiscsak ebbe az irányba terelt?
Tizenhárom vagy tizennégy éves lehettem, amikor egy úszóedzésen azt érez-

 folytatás az 1. oldalról
A legemlékezetesebb segítségnyújtásunk az volt, amikor az egész ország ös�szefogott egy licitáló csoportban, és két
SMA-betegségben szenvedő gyermeknek
több mint 20 millió forintot gyűjtöttünk
össze, akik azóta a gyógyulás útjára léptek. Legjobb dolog az életben adni, mert
akik napfényt hoznak mások életébe,
maguk sem rejtőzhetnek el előle!
Sárközy Csaba, kereskedő: A legjobb dolog volt, amikor tíz nap alatt felújítottuk Gyöngy Market üzletünket. A
látványa magáért beszél. Várjuk szeretettel vásárlóinkat!
Farkas Dániel: Az idei év legjobb
pillanatai közé tartozott a családi együttlétek mellett, hogy kislányunk elkezdte
a bölcsődét, amit azóta is nagyon szeret,
továbbá útjára indítottam régóta tervezgetett saját blogomat is.
Hamar Kata, az önkormányzat
Ifjúsági Munkacsoportjának vezetője: 2019. volt életem egyik legszebb éve.
Mindaz, amiből eddig csak mértékkel
kaptam, most lavinaként zúdult rám, îgy
a siker, a kudarc, a lehetőség, a váratlan
fordulatok és új remények. Legalább en�nyi élményt és izgalmat remélek 2020-tól.

meg kell csinálnom, azt merjem megcsinálni. Ez a folyamat lökött bele abba
is, hogy komolyabban kell zenélni, fel
kell lépni, ki kell adni a lemezt. Nagyon
véletlen volt, hogy először szólóban játszottam egy pincekocsmában Pesten, és
akkor mondták, hogy nem jönnék-e oda
zenélni. Októberben megvolt a koncert,
feldolgozásokat játszottam. Volt egy pillanat, amikor nagyon nagy csönd lett, és
először meg is ijedtem, aztán akkor ott,
valahogy nyilvánvalóvá vált, hogy jó, ezt
csinálni kell, és szerencsére jöttek lehetőségek.
Beszéljünk egy kicsit az albumodról. Milyen koncepció köré épül fel?
Az album a gyász témáját dolgozza
föl, a magánytól, az izolációtól indul el
a személyes halálélményig, miközben a
dalok a veszteség különböző színeit mutatják meg. A gyásszal sok minden jár
együtt, de azt vettem észre, hogy az emberek nem beszélnek róla, vagy ha igen,
furcsa szorongással. Sokat olvastam a
témában, nagyon érdekelt, és az az általános tapasztalat, hogy a halál egyre életidegenebb helyzet, pedig, ha azon gondolkodom, hogy kit érinthet ez a téma, az a
helyzet, hogy mindenkit.
Ha valaki beszél veled, vagy csak
rád néz, azt látja, hogy vidám, életigenlő személyiség vagy. Hogyan fogadják
az emberek, hogy ennyire depresszív
témáról hallanak tőled?
Nagyon meg szoktak lepődni, és akkor jön a kérdés, hogy „kislányom, iszol
te eleget?” Vagy a kedvencem „pedig
olyan kedves lánynak tűntél…”. Egyrészt az élet nem ilyen egyszínű, másrészt
meg lehet, hogy főként azok lepődnek
meg, akik túlmisztifikálják ezt az egészet. Nyilvánvaló volt számomra, hogy
nagyon kevés ember fogja meghallgatni,
akár a témája és a hangulata miatt, mert
finoman szólva is melankolikus. De nem
szívom mellre a kritikát. Nem gondolom
azt, hogy tökéletes lenne, amit csinálok,
és nagy segítség, ha adnak visszajelzést az
emberek. Ami fantasztikus ebben a közegben, hogy nagyon támogató-segítő,

nyomjuk egymást előre. Tehát bármen�nyire is izolált dolog egyedül zenélni, ha
jó közösségben mozog az ember, ez mégiscsak egy közösségi dolog marad.
Az album megvalósulása is ilyen
közös munka volt?
Persze, van egy nagyon-nagyon jó
hangmérnök ismerősöm, MRC (HAW,
IGOR) aki egyébként jászberényi gyökerű, jó élmény volt fölvenni vele a lemezt.
A Nunki Bay Starship basszusgitárosa,
Matyi pedig a keverési munkálatokban
segített. A borítót nagyjából lerajzoltam
és egy grafikus barátommal, Mályi Somával finomítgattuk. Apukám egyébként könyvtáros volt, minden délután
bementem hozzá suli után, és sok időt
töltöttünk a hangtárban is, ezért is volt
számomra olyan óriási dolog, hogy náluk
meghallgatható. A könyvtáros lányokkal
a mai napig tartom a kapcsolatot, nagyon
szeretem őket, tudták előre, hogy jön a
lemez, mégis meglepetést okoztak azzal,
hogy kölcsönözhetővé tették. Egyébként
felszabadító élmény volt önállóan kiadni
valamit, kicsit leszakadni a belső rendszerről és különösen szép volt, hogy ezt
a sötét, magányos, szomorú lemezt egy
ilyen ölelő folyamat vett körbe.
Utólag hogy látod, milyen élmény
volt elkészíteni az első albumod?
Az emberek abban a hitben élnek,
hogy a mai világban már könnyű felvenni egy lemezt, akár telefonnal is meg
lehet oldani, aztán kidobod az internetre,
hallgatják és híres leszel. Az élet nem így
működik. Én azt tapasztaltam ebben a
zenei közösségben, hogy nagyon támogatóak az emberek, átadják egymásnak a
tudásukat, ugyanakkor rendkívül elfoglaltak is. Mivel minden segítő kezet kötött egy tucat másik projekt, így csak idén
áprilisban tudtam végül kiadni a lemezt,
de nem bánom, mert olyan emberekkel
csináltam meg, akiket ismerek.
Készül már az új album?
Abszolút, már van is pár dal, ami
megvan az új lemezhez, amiben démonok jelennek majd meg. Ezt néhány nihilista poén és a The Bento Bestiary című
könyv indította el. Nem tudom, én azt
gondolom, hogy ha már belefogok valamibe, az ne pasztell legyen, legyen valami
színe, csak így érdemes csinálnom.

Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.
Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
Abony, Ceglédi út 5. Tel.: 53/889-102
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Festékek, alapozók,
zománcok, lazúrok,
gipszek, glettek,
ragasztók,
vakolatok,
hőszigetelő rendszerek.
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T-GRÁNIT Kft.
Minden, ami kőből kivitelezhető!
Egyedi elkészítésű síremlékek
nagy szín- és formaválasztékban.
Épületszobrászat, kandallók,
lépcsők, kőkorlátok, kőcsobogók.
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Jászfelsőszentgyörgy Fő út 25.
Telefon: 30/214-6370

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

GENERALI
értékesítési pont

5100 Jászberény,
Kossuth
Lajos u.14.
5100
Jászberény,
Szabadság
térfsz.
15.7.
(a piactéri
parkolónál)
(a Coop Áruházzal
szemben,
az Ügyvédi
Irodák épületében)

• Gyermek születés
• Élet-baleset biztosítás
• Egészség biztosítás
• Nyugdíj előtakarékosság
• Kötelező, cascó biztosítás
• Vállalkozói biztosítás
• Szakmai felelősség biztosítás
• Általános felelősség biztosítás
• Tervezői, kivitelezői biztosítás
• Lakás biztosítás
• Társasház biztosítás
• Gyermek taníttatás
• Utas biztosítás
• Kárbejelentés
Személyre
szóló tanácsadás:

Személyre szóló
tanácsadás:
Kákonyiné
Rabati
Gabriella
Kákonyiné Rabati Gabriella
06-30/2189-682
06-30/2189-682

Munka ü. Fülöp, Jakab
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác
Szonja, Zsófia
Botond, Mózes
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, Csanád
Magdolna
Zsanett, Janka
Pünkösd, Angéla, Petronella
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Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

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

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

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

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
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Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild
Nemzeti ünnep, Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
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Tihamér, Annamária
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes,
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
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Oszkár
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Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos
Herman
Dénes
Erhard
Nagypéntek, Zsolt
Leó, Szaniszló
Húsvét, Gyula
Húsvét, Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin, Kitti
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N O V E M B E R
Mindenszentek, Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Alíz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia, Gergő
Jenő
Erzsébet, Zsóka
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

5100 Jászberény
Szelei út 9407 HRSZ
06 57 410-031
06 30 488-6575
06 30 337-2924
E-mail: tuttibau@invitel.hu
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Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
Állami ü., István, Vajk
Sámuel, Hajnalka
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella

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

Egész évben a Kórház melletti Zöldségesből!

adjunktus
Dr. Tóth Zoltán szülész-nőgyógyász

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu

Szolnok, Szapáry út 31. 1/1. Tel.: 20/273-81-31

Az évszaknak
megfelelő zöldségek,
friss gyümölcsök,
aszalt gyümölcsök, babok,
magvak, „Arany Tojás”,
házi tészták, sütemények,
üdítő, csokoládé.

...minden, ami egészséges
és magyar!

06-70/215-9204 Ny.: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig.

8. oldal

Sport / Fórum

www.jku.hu

Borbás Patrik VB ezüstérmes
Az UWSKF (United World Sport
Kempo Federation - Egyesült Sport
Kempo Világszövetség) 2019. november 28. és december 1. között rendezte Szigetszentmiklóson a négynapos Sport Kempo Világbajnokságot.
a. t.
A sporteseményen Borbás Patrik
képviselte a Jászsági Harcművészeti
Akadémiát, aki két versenyszámban indult, mindkettő kesztyűs ütő-rúgó küzdelem. Az egyik a Stop Semi Contact,
a másik a Rumble Sparring küzdelem.
Az első egy „boxkesztyűkkel végrehajtott víváshoz” hasonlatos, ahol a versenyzők taktikusan egy döntő találatra
összpontosítanak. Amikor elindítják a

támadást, a sikeres találat után megállítják a küzdelmet. Hasonlóan, mint a
vívásban az egyes „asszók” után. A másik folyamatos küzdelem, ahol a több
és a pontosabb találatot elérő versenyző
győz, hasonlóan a kick-box versenyekhez, azonban itt a lábsöprés érvényes
technika. Ez új terep volt a berényi versenyző számára, hiszen itt nem kapott
szerepet a dobás és a földharc, mely a jujitsu versenyzők erőssége. Ennek ellenére briliáns technikai felkészültséggel,
ellentmondást nem tűrő versenyzéssel
rukkolt elő. Mindkét versenyszámban
a döntőig verekedte magát, és végül a
dobogó 2. helyén végzett. A döntőben
nem bírt a nagyobb rutinnal rendelkező szlovák, illetve a francia ellenfelével.
Jól csillog azonban a két ezüstérem, különösen ha hozzátesszük,
hogy egy másik sportágba tett kirándulást a jászberényi versenyző.
– Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy Borbás Patrik
nagyon ígéretes versenykarrier előtt áll mind
hazai, mind nemzetközi
szinten. A következő
megmérettetés a Ju-jitsu
Magyar Bajnokság lesz
számára, melyre gőzerővel készül. – mondta el
hazaérkezésük után dr.
Gulyás Richárd, a JHA
elnöke.

Köszönjük az adományozóknak
A jászberényi Szent Klára Idősek Otthona köszönetét
fejezi ki az erdélyi, Böjte Csaba testvér által fenntartott
gyermekotthonok részére felajánlott adományokért,
segítségért, mely lehetővé tette, hogy az idei évben
is megsegítsük és örömet okozzunk a határon túl élő
rászoruló gyermekeknek.

Köszönetünket fejezzük ki: az Angyalkert Óvo-

2019. karácsonya

Évzáró kutyaszépségverseny
A Hungária Molosser Egyesület
klubkiállítást rendezett december
5-én ezüstvasárnap. A Bercsényi úti
Ifjúsági Házban zajló versenyre ös�szesen hatvanöt ebet neveztek az ország számos pontjáról.
pesti
A Romániából érkezett küllembíró
egy öt és fél éves kanári-szigeteki kutyafajtát választott a kiállítás legszebb ebének. Gazdájával Törökszentmiklósról
érkezett, és az első helyért járó díszes
serlegen kívül a szponzor által felajánlott nagy zsák tápot is hazavihették. A
második helyezett egy nápolyi masztiff,
míg a harmadik egy bullmasztiff lett.

Négy döntős a floorball diákolimpián
Az idén is két tanintézmény – a Szent
István Sportiskola és a Nagyboldogasszony Iskola – képviselte Jászberényt a Floorball Diákolimpián.
Mindkét Iskola jól szerepelt, hiszen
az országos elődöntőig meneteltek,
sőt a döntőben is négy csapat képviseli majd a várost.
Mind a két általános iskola három
korcsoportban egy-egy csapattal nevezett a Floorball Diákolimpiára. A
megyei selejtezőn simán vették az akadályokat, ám sérülésekkel tele várták
az országos elődöntőt, amit december
11-én, Kecskeméten rendeztek minden
korcsoport részére.
A 4. korcsoport fiúi versenyeztek
először és érdekes módon a két berényi
iskola un. „házidöntőt” vívott, ahol a
– Bagi Ádám, Kovács Barnabás, Balogh Zsombor, Taczman Hunor, Ivanics Máté, Hordós Ádám (megyein
szerepelt) Bojtos Levente alkotta – Szt.
I. Sportiskola nyert. A – Görbe Balázs,

is a Bojtos Levente, Sípos Máté, Muszka Előd, Lukáts Zsombor, Bagi Zétény
és Nagy Barnabás összetételű csapattal.
Mindhárom együttes felkészítője, Szöllősiné Kárpáti Ágnes testnevelőtanár volt,
akinek munkáját, Földvári Gabriella

testnevelőtanár és Nagy Zoltán edző
segítette. A Nagyboldogasszony Iskola
diákjait pedig Nagyné Ilonka Zsuzsanna
készítette fel a diákolimpiára. Az országos döntőt 2020. január 25-26-án,
Egerben rendezik majd.

da kollektívájának, Kis Istvánné vezetőnek, adományszervezőnek, minden dolgozónak, szülőnek a sok szép felajánlásért.

Köszönetünket fejezzük ki: Assist-Trend Kft., Jászberény Katolikus

Plébániák egyházközösségének tagjai, Karitász Csoport Főplébánia,
Net Car Kft., Sebestyén Kft., Sinka Ferenc méhész, Sinka Méhészet-Sinka
Péter, Szatmári Károlyné, Szarvas Szilveszter, a kisbéri Szociális Otthon
igazgatója, Szent Klára Otthon lakói, dolgozói és köszönet minden
egyéb civil adományozónak a sok felajánlásért.

Orosz Balázs, Kátai Balázs, Rácz Róbert,
Nagy Zoltán és Sárközi Gergő összetételű – Nagyboldogasszony Iskola pedig
értelemszerűen a 2. helyen végzett, de
mindkét csapat továbbjutott az országos döntőbe.
Őket követte a 2. korcsoport, ahol a
Szt. I. Sportiskola - főleg a 3. osztályosokból álló sorok remek teljesítményével -, megnyerte a csoportmeccseket és
az elődöntőt. A döntőbeli ellenfelükkel
rendes játékidőben, és a hosszabbításban is döntetlenig jutottak. A büntető
párbaj sem akart véget érni, végül az
egyik ütésüket szabálytalannak minősítették, így a – Lukáts Zalán, Balogh Lóránt, Tukora Zétény, Sípos Máté és Csillik Barnabás alkotta csapat – 2. helyen
szintén ott lehet az országos döntőben.
Ebben a korosztályban a Nagyboldogasszony Iskola fiúi a 4. helyen végeztek,
a lányok pedig a 3. helyen, így sajnos
egyik alakulat sem jutott tovább.
Végül a 3. korcsoport lépett pályára
a Szt. I. Sportiskolából. Ők a csoportmérkőzések megnyerése után sikeresen
megnyerték az elődöntőt és a döntőt

Kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánok!
Köszönöm a bizalmat!
Jövőre is
tervezzünk együtt!
Üdvözlettel:

Rékasi Richárd

Tel.: 06-30/985-1814
INGATLAN & HITEL & CSOK & BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS! INGYENES TANÁCSADÁS!

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

Színes

2019. karácsonya

Életre kelt
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Jászberény szenvedélyes krónikása
Városunk közismert fotóművészének, Gémesi Balázsnak nyílt kiállítása december 10-én kedden délután
a Lehel Film-Színház galériáján. A
szép számban összegyűlt, illusztris
vendégeket is számláló közönség elsősorban koncert- és színházfelvételekben gyönyörködhetett a különleges hangulatú tárlaton.
kazsimér

A periódusos rendszer nemzetközi
éve alkalmából az egri Eszterházy
Károly Egyetem és a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztályának felhívására magyar rekordállítási kísérletben vettünk részt
december 13-án, pénteken.
A cél a periódusos rendszer valamely változatának innovatív létrehozása/bemutatása performance formájában egy iskola vagy valamely közösség
tanulóinak szereplésével. Ehhez csatlakozott a Lehel Vezér Gimnázium is.
Luca nap, 13-a, péntek és hideg, de
semmi sem akadályozhatta meg, hogy
a leheles tanulók életre keltsék a periódusos rendszert. Az iskola udvarán
összegyűlt 118 diák egy-egy elemet

megszemélyesítve sorakozott fel, hogy
megemlékezzenek Mengyelejev 1869ben közétett periódusos rendszerének
150. születésnapjáról.
A rekordkísérlethez minden helyszínen ugyanabban az időben kellett
hozzákezdeni. Az indításra a jelet a
Kossuth Rádió adta. Az esemény lebonyolításában Berkóné György Ildikó, Gubáné Kaszab Judit és Kiss Beáta
tanárnők, illetve Rigó András tanár úr
segédkezett, a megörökítésében Nagy
Tamás tanár úr volt segítségünkre. Ennek a megmozdulásnak fontos közösséget összekovácsoló szerepe is volt, mivel
egymásra odafigyelve, együtt kellett felvennünk a tökéletes formát a képhez.
Galsi Olga
10.N

Alkotóműhely fiataloknak

November 28-án délelőtt megnyílt a
Digitális Közösségi Alkotóműhely a
Rákóczi úti volt iskola egyik termében.
pesti
Az alapötlet nem magyar jelenség,
hanem külföldi példák alapján napjainkban kezdenek a digitális eszközökkel felszerelt műhelyek hazánkban is
elterjedni. Míg Amerikában több ezer,
a kelet-közép európai régióban közel
nyolcvan műhely létezik. Megyénkben
nemrégiben Szolnokon, most pedig
Jászberényben került átadásra a Szolnoki
Szakképzési Centrum jóvoltából. A cél
egy alkotói közösség megteremtése, ahol
a résztvevők egyszerre vehetik igénybe a
hagyományos és a digitális eszközöket. A
DKA átadásával és működésével az iskola egyaránt megfelel az ipar és a fiatalok
elvárásainak, hiszen interaktív formában
készíti fel a mai tizenéveseket azokra az
alkotó folyamatokra, amelyeket később
a munkáltatóik is elvárnak majd tőlük.
Fontos feladat a pályaválasztás előtt álló
diákok érdeklődésének felkeltése is.
A megnyitón köszöntőt mondott
Tamás Zoltán, a Szolnoki Szakképzési
Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Tagintézmények vezetője.

Elmondta, hogy ez a terem csak
egy ideiglenes otthon, remélhetőleg
2021 szeptemberében már a Kossuth
úti iskolában, közel 100 négyzetméteren tudnak majd ténykedni. Ezek
után a Szolnoki Szakképzési Centrum
kancellárja, Hicsó György megnyitotta
a rendezvényt. A szalag jelképes átvágása után került bemutatásra a műhely,
melyet a jelenlévők nagy érdeklődéssel
vettek birtokba.

Jászberényi telephelyre

gépkocsivezető
munkatársat keresünk.
Feltételek:

C-kategóriás jogosítvány,
GKI, sofőrkártya.

Előnyt jelent:

E-kategóriás jogosítvány,
könnyű-, vagy nehézgépkezelői jogosítvány.

Telefonszám:

+36-20/206-8588

Megtelt a mozi emelete a Gémesi
Balázs évtizedes fotómúltjában és jelenében, vagy épp kiemelkedő alkotásaiban szerepet kapó ismerősökkel, barátokkal, sőt, még a képviselő-testület
tagjai – dr. Gedei József, Skultéti József
– is tiszteletüket tették az eseményen
Budai Lóránt polgármesterrel az élen.

A lépcsőn felérve már a fekete-fehér, jellegzetes kontrasztos, legapróbb
barázdákat és érzelmeket is kidomborító fotográfiák meséltek a látogatóknak
különc gazdájuk egyedi perspektívájáról, kissé továbbhaladva pedig Szalai
György szakmatárs méltatta az alkotót
a tárlat bemutatóplakátján.
„Elég nehéz olyan jászberényi érdekeltségű, komolyabb rendezvényt
találni, ahol ne futnánk össze vele. De
nem csak Berényben sokunk ismerőse,
számos más közegben is ismerősként
mozog. Legyen az a motorsport valamelyik ága, gyorskorcsolya, vagy éppen
kosárlabda. (…) Nem csoda, hogy az
ő sajátos látásmódja, és képeinek megjelenési formája meghozta számára az
ismertséget. Tizenkét éves pályafutása
alatt képei hat alkalommal kerültek
be az Év fotói könyv legjobb sajtófotói
közé. A mostani kiállítás képanyaga viszont munkáinak egy viszonylag kevésbé ismert, pontosabban kevésbé publikált területéről került kiválasztásra. Bár
koncerteket korábban is fotózott, de
az igazi világa a kőkemény rock. Most
ezt az arcát tárja a közönség elé. Azért
a képekből rejlő dinamika és energia
is ismerős lehet a sportfotóiról. Azok
számára, akik csak az eddig megjelent
munkáit ismerik, meglepetés lehet ez a
válogatás.”
Balázs neve 2007 óta elválaszthatatlan a fotós szakmától, kezdetben
a „benzingőzös” helyeket tüntette ki
tehetségével, számtalan füstben edzett
tekintetet, motorgumival égetett aszfaltot, a fénylő, szurkos pályán összpontosító bőrruhás versenyzőt örökített és örökít meg a mai napig markáns
képein. Válogatott sportolóként természetesen a gyorskorcsolya, később pedig már a kosárlabda mérkőzések apró,
szabad szemmel talán nem is, ám az ő
objektívén keresztül láthatóvá váló pillanatainak is tanúi lehettünk.
Mára a városi kulturális rendezvények és színpadi előadások elmaradhatatlan vendége, egy-egy eseményre
kiérve elsőként bukkan fel összetéveszt-

hetetlen, göndör üstöke, felmatricázott
fényképezőgépébe hunyorító ábrázata.
Szabadúszó alkotóként sokak fordulnak hozzá fotográfiákért, örömmel lapozzák fel az általa közzétett képriportokat, az őt foglalkoztató nyomtatott
vagy online újságokat, hátha a felvételek között magukról is felfedeznek egy
jól elkapott, „balázsos” képet.
Noha maga az alkotó némileg elhatárolódott a Jászkerület Nonprofit Kft.
által szervezett tárlattól, úgy tűnt, jó

szívvel sétál a képeiben gyönyörködő érdeklődők
között,
akikkel
szívesen fékezett
le egy-egy kiragadott pillanatnál,
hogy megosszon
néhány részletet a
misztikus háttérmunkáról. „Mindenféle külön vélemények nélkül
is úgy gondolom,
hogy ez a fotóanyag beszédes.
El fogja mondani mindazt, amit
Gémesi
Balázs
elmondana azokról az eseményekről, melyeken ő jelen
volt. Elmondaná, mit látott ezeken az
eseményeken, hogyan látta úgy, ahogy
valószínűleg senki más” – intézett néhány hivatalos szót a publikumhoz
végül Góg Zoltán, majd a kiállítás továbbra is kötetlen keretek között, ízletes borok, ropogós pogácsa, és persze
a kivételes fotóalkotásokról kikacsintó
ismerős arcok társaságában telt. A tárlat
2020. január 12-ig, naponta 15 és 22
óra között látogatható.
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Zene
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A lelkünket építi a zene

2019. karácsonya

Adventi muzsikaszó

A Déryné Rendezvényház adott otthont a Palotásy János Zeneiskola tanárai és növendékei előadásában elhangzó ünnepi évzáró műsorának december
15-én, vasárnap este hat órától.
k. m.

Az adventi készülődés jegyében meghirdetett programok a szívek ünnepi díszbe öltöztetését hivatottak beteljesíteni.
Az örvendezés vasárnapján, december
15-én is számtalan karácsonyra hangoló rendezvényből válogathattunk,
köztük Kály-Kullai Rita orgonaművész
emelkedett hangversenyét élvezhettük
a Barátok Templomában.
k. n.
A városszerte rendezett sok-sok
program ellenére is szép számban gyűltek össze zenekedvelő hívők a ferences
imaházba, hogy a hangszerek királynőjének magasztos hívószavát követve
közelebb vigyék szívüket Szűz Máriához. Talán volt is abban némi akaratlan
szimbolika, hogy a Megváltó édesanyját
megszemélyesítő, rózsaszín mécs meggyújtása napján a kántor szerepét ezúttal
egy hölgy, Kály-Kullai Rita töltötte be.
A zeneművész koncertje kezdetén
elárulta, először jár Jászberényben, de
a hangversenyre való gyakorlás során
már közelebbről megismerkedett a folyamatosan megújuló hangszerrel. „Azt
mondják, odalentről még gyönyörűbb a
hangzása, és játszani is jó rajta, különösen szép hangszínei vannak.” – méltatta
az előadó az orgonát, melyet az elmúlt
években a Jászberény Városi Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása révén több
alkalommal is renováltak és melynek
jelenleg is javában folyik a bővítése.
A karácsonyváró hangversenyen
megjelenteket dr. Novák István főigazgató-plébános köszöntötte. „Már többen
értesültek róla, hogy orgonánk további
munkálatokon ment keresztül. A városnak és az egyházmegyének is egy igen
nagy büszkesége ez az orgona. Azért is
tudott az egyházközség ékességeként
megmaradni, mert hosszú időn keresztül törődtünk vele. Sok-sok évvel ezelőtt
kezdődött a nagymértékű felújítása, és
ezúton is köszönjük Sisa Menyhért kántor úrnak, aki nagyon sokat küzdött
azért, hogy különböző támogatásból
ez a hangszer abban az állapotban tün-

dököljön, amit megérdemel a templomunk és megérdemel a város. Kántor úr
súlyos betegsége okán Major Ádám vette
át nem csupán a kántorkarnagyi szerepet, hanem egyben gondos őrzője lett
ennek az orgonának, így az utolsó nagy
felújítást már az ő felügyeletével végezte
Németh Imre és csapata. Ebben az esztendőben egy közel kétmillió forintos
támogatásból – amelyet a korábbi önkormányzati képviselő-testület szavazott
meg a számunkra –, megvalósítottuk a
motor cseréjét, tizenhat új regiszter beépülését, a hangszer tisztítását, hangolását. Ez a ma este szóljon arról, hogy
mindaz, amit együtt teszünk a közösségért – akár anyagi áldozatot is hozva,
akár azzal, hogy ma itt vagyunk –, az a
közösség lelkét építi és a megszólaltatott
orgonában mindannyiunk szívéből benne lesz egy kis darab. Értünk készült el,
értünk végezték el a munkát és most értünk fog szólni.” – fogalmazott köszöntő beszédében dr. Novák István, majd
átadta a szót az orgonánál már helyet
foglaló művésznő méltatójának.
Kály-Kullai Rita gyermekkora óta
orgonál, zeneiskolai tanulmányait követően 2006-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett orgonaművészi és tanári diplomát kitüntetéssel.
Külföldi tanulmányait követően karvezetőként is tevékenykedett, emellett
aktív koncertező művész. A billentyűk
mögé ült Ausztriában, Csehországban,
Németországban, Franciaországban és
Angliában is. Jelenleg a Szent Ferenc sebei templom kántora, illetve a Patrona
Hungariae Katolikus Iskolaközpont orgonatanára, korrepetitora.
Műsora az adventi várakozás vis�szafogottságával vette kezdetét, a folyamatos lelki kibontakozás során Bach,
Demessieux, Bédard, valamint Gergely
Ferenc és Pikéthy Tibor művein keresztül jutottunk el képzeletben a karácsony reggelén szívünkben fellobbanó,
kitörő örömhöz. A vacogó lelkeket felmelegítő esemény résztvevőinek lehetősége nyílt adománnyal támogatni a
Jászberényi Ferences Templom oltárának felújítási munkálatait is.

Jászberényben már hosszú évek óta
hagyomány, hogy az adventi ünnepi pódium rendezvénysorozatban a zeneiskola
pedagógusai és diákjai hangversennyel
örvendeztetik meg a város lakosságát. Az
idei műsort a népes közönség soraiban
megtisztelte figyelmével Budai Lóránt
polgármester, dr. Gedei József alpolgármester, Bethlendy Béla, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke, Mészárosné Vass
Márta, a Jászberényi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, Skultéti
József önkormányzati képviselő.
A mintegy másfél órás, változatos
zenei repertoárt felvonultató műsor-

folyamot a vonós kamarazenekar produkciója nyitotta O. Rieding h-moll
Concertinojának első tételével. A folytatásban élvezhettünk zongora hatkezes, négykezes és szóló bemutatókat.

Fúvós hangszeren megszólalt oboa,
fuvola, klarinét és tuba. A nagybőgő
és a gitár is kaptak szerepet ezen az
estén, valamint megcsodálhattuk az
ütős hangszereken játszó gyerekek tehetségét is. Sárközi Margaréta és Béres
Luca énekszóval mutatkoztak be. A közönség körében osztatlan sikert aratott
valamennyi előadás, de talán a legnagyobb vastapsot a jazz-es jellegű darabok hozták. A záróblokkban előadott
Nagy Dávid vezényelte fúvós összeállításért és természetesen az egész nagyszerű estéért ugyancsak járt a szűnni
nem akaró tapsvihar.
A szép muzsikaszó a Mikulást is a
helyszínre csalogatta. Zsákjában hozott
minden jót, amelyből elsőként a polgármester vehetett valamit. Mindenki
legnagyobb derültségére egy narancs
akadt a kezébe az óriás puttonyból. Az
estét megédesítő zenei csemegék mellett jutott szaloncukor is az előadók és
a közönség valamennyi tagjának.

Áldott karácsonyt, boldog új évet!

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; 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: 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: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Mostani rejtvényünk helyes megfejtői között könyvet sorsolunk ki.
A megfejtéseket a szerkesztőségbe várjuk 2020. január 6., hétfő délig személyesen, vagy postai úton
az 5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 58. címre. (A rejtvényt készítette: Derencsényi Béla.)
Az előző rejtvényeink nyertesei: Vincze Imréné, Jászberény, Költő utca, Streitmann Andrásné, Jászberény, Fáy
A. utca, Balogh Árpádné, Jászberény, Batthyány utca, Károlyi Jánosné, Jászberény, Fürdő utca.

Ajánló

2019. karácsonya

Csapdában van a világ is
Az év utolsó író-olvasó találkozójának vendége Kepes András újságíró,
televíziós személyiség volt, aki legújabb könyvében – az Istenek és emberek című szerzeményében – ismét
az általa oly kedvelt témához nyúlt,
és a tőle megszokott éleslátással vette górcső alá megannyi nehézséggel
küzdő világunkat.

A történet szerint három házaspár
üzletkötés céljából megszáll egy svájci
luxusvillában, ám az események hirtelen váratlan fordulatot vesznek, és
az emberek a természet szeszélyeinek
kiszolgáltatva csapdába esnek. Ez a kelepce keretek közé zárja a szereplőket,

mutató, mára eltűnőben lévő humanista normák, a népek kötőanyagaként
szolgáló, generációkon öröklődő történetek jelentősége, az emberiség elé
tornyosuló globális problémák – klímaváltozás, migráció, kapitalizmus –
egyre aggasztóbb jelenléte.
Kepes szerint a metaforikus csapda,
melybe könyve végletekig eltérő személyiségű, különféle világnézetet közvetítő szereplői kerültek – szükségszerű
együttműködésre ítélve –, átvitt értelemben maga a 21. századi világunk,
melyben az embereket teremtő és pusztító feljebbvalókként, a törvényt pedig Istenként aposztrofálja a szerző. A
nemzeteket, azok vezetőit a saját eddigi
döntéseik sodorták ebbe a válságba, és
miközben azon morfondíroznak, miként oldják fel a pillanatnyi haszon és
a humánus értékek közötti választás dilemmáját, az emberiség kifut az időből.
Az író számos pszichológiai és szociálpszichológiai példával tette szemléletessé, mi történik velünk, ha egy
svájci hegyvonulat táblalavinájához ha-

Köszönjük, hogy az idei évben is
megtiszteltek minket bizalmukkal.
Ezúton szeretnénk Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánni!

Lendvai Kft. csapata
Jászjákóhalma, Fő út 140.
Jászberény, Szelei út hrsz. 9406
Jászárokszállás, Déryné u. 18.

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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Konténere

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Könyvbemutató
December 19., csütörtök 16 óra
Dr. Suba Györgyné legújabb könyvének bemutatójára kerül sor, mely címe
Az egyház ellen elkövetett visszaélések
a tanácsköztársaság idején a Jászságban.
A kötetet bemutatja: Faragó Annamária
dokumentumfilmes.
Jász Múzeum

December 19., csütörtök
16 óra Kis Csillag Tanoda adventi- karácsonyi műsora. 18 óra Ecsedi Péter énekművész előadása.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)

sonlóan a külső hatásokhoz alkalmazkodva gyenge és erős rétegekre bomlik
a társadalmunk. A tanult tehetetlenség
szimbolikájával élve a krízishelyzetben
agresszív és gyenge kollektívára szakad
a közösség, az erősebbek a sokk hatására egymásnak esnek, cselekvésre kényszerülnek, míg a gyengébbek már akkor
sem mozdulnak, ha még volna esély a
megoldásra. „Az embereknek hinni kell
akkor is, ha rosszra fordulnak a dolgok,
és fel kell ébredni, ha azzal próbálnak
meggyőzni bennünket, hogy mindenki ellenünk van. Ha mindenki szembe
jön az autópályán, annak gyanúsnak
kell lennie” – nyomatékosította a kissé
pesszimista hangulatba forduló publikum számára az üzenetet.
Az érezhetően didaktikus kiadvány
nem a cselekményével akar bennünket
levenni a lábunkról, sokkal inkább egyfajta keresztmetszetet mutat a jelenkor
globális, és alacsonyabb szinteket egyaránt átszövő gondjairól, az eljövendő
évtizedek prófétai látképéről – a már
jól ismert és szeretett Kepes-féle stílusban. A szerző élvezetes előadásmódja,
irigylésre méltó retorikai készsége, és
pozitív szemlélete mégsem engedte,
hogy letargiába essünk, ellenben elmélkedésre, cselekvésre, szemfelnyitásra ösztönzött. Mintha csak egykori
Desszert című műsorába vendégekként
csöppentünk volna: mindenkit, a legkülönfélébb hátterű és jellemű nézőt is
sikerült összekapcsolnia másfél órára az
egyetemes, csakis összefogással, közös
erővel mérsékelhető folyamatok elénk
tárásával. Búcsúzóul – mint minden jó
tanítómester – házi feladatot is hagyományozott ránk, a felelősségvállalás,
a cselekvés hatalmára emlékeztette a
rendezvény végét jelentő dedikálásra
készülődő közönséget.

A Termálfürdő
ünnepi nyitva
tartása
dec. 23-án...................9-18 óráig
dec. 24-25-26-án.............ZÁRVA
dec. 27-én...................9-22 óráig
dec. 28-án...................9-21 óráig
dec. 29-én...................9-18 óráig
dec. 30-án...................9-18 óráig
dec. 31-én........................ZÁRVA
jan. 1-én..........................ZÁRVA

Az ünnepi nyitva tartás alatt
a SZAUNA egész nap üzemel!
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel.: 06-57/412-108, 06-30/942-1043.
www.vvzrt.hu

11. oldal

Programajánló

Karácsonyi falu és adventi vásár
a Fürdő utcában
2019. december 22-ig,
ahol minden program ingyenes.

kazsimér

ugyanakkor korlátlan lehetőséget biztosít a szerző számára, aki a továbbiakban teret is enged a feszült szituációból
születő elmélkedéseknek.
A fülszöveg arra enged következtetni, hogy az Istenek és emberek regényre a korábbi Tövispuszta, valamint a
Világkép című kötetek folytatásaként
tekintsünk, és az említett előzményekben boncolgatott, drámai hangvétellel
és kritikus szemlélettel analizált témaköröket már-már toposzként értelmezzük.
A roppant informatív, közös gondolkodásra és önvizsgálatra késztető
előadás során Kepes András, mint figyelmes, országunk és a nagyhatalmak
politikáját, társadalmát, kultúráját,
vallását távolról szemlélő, objektív tanító volt jelen. Másfél órás monológját
hallgatva nehezen lehetett kitapogatni
a határvonalat a valóság és a frissen
publikált kötet fiktív történései között.
Olyan, a hétköznapi ember életére is
hatással bíró kérdéskörökről filozofált,
mint az értékrendszerek változása, a
korábbi nemzedékeknek még irányt

www.jku.hu

December 20., péntek
17 óra Bercsényi Általános Iskola 3 b osztályának betlehemes műsora.
17.30 Kossuth Népdalkör műsora.
18 óra Migály Szilvia és Boros Anna énekesek műsora.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)
December 21., szombat
16 óra Dance Fitness SE bemutatója. 18
óra Sarkifény Zenei csoport koncertje.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)
Szalagavató filmek vetítése
December 21., szombat 9 óra
Vetítésre kerülnek szalagavatókon készült
filmek, melyek az LVG, Terplán, Szent
István, DJG Nagykáta sulikban készültek.
Lehel Film - Színház
A Hónap meséje –
A betlehemi Csillag
December 21., szombat 10 óra
Élőszavas mesemondás, szokások a karácsonyi ünnepkörből és kézműves ajándékkészítés a város kézműves, alkotó
közösségeinek közreműködésével. A rendezvény ingyenes.
Főnix Fészek Műhelyház
Mézeskalács futam
December 21., szombat 15 óra
Jöjjünk össze futólag, az év legmeghittebb ünnepe előtt! Nincs eredmény,
nincs díjazás, nincs verseny, csak egy
karácsonyköszöntő örömkocogás a város minden lakójának! Minden beérkező
egyedi befutóérmet kap.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)
Gyermekek karácsonya
December 21-én, szombaton 15 órakor
várják a családokat a Gyermekek karácsonyára, ahol gyerekek előadásában láthatnak műsort, illetve Karácsonyi vásár
címmel színdarabot tekinthetnek meg.
Ifjúsági Ház
Hangverseny
December 21., szombat 16 óra
Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkarának hangversenye, melyen vezényel és
orgonán játszik Beniczki Béla.
Nagytemplom
Red Ring – Szinglikre hangolva
December 21., szombat 22 óra
A lemezjátszók mögött az országjáró
Coronita Commando oszlopos tagja a
tech-hause dj Christopher. A legdögösebb parti slágereket hozzák a házigazdák
dj Tégla & Dave S.
Red Ring
A szeretet ebédje
December 22., vasárnap 13 óra.
Mindenkit sok szeretettel várnak egy tál
meleg ételre Szántai Attila és családja felajánlásából.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)
Karácsonyi Hangverseny
December 22., vasárnap 15 óra
A Déryné Vegyeskar előadása hallható,
melyen vendégként fellép a jászárokszállási Harmónia Kamarakórus.
Ferences Templom
Családi Matiné –
Kis Karácsony, Nagy Karácsony
December 22., vasárnap 15.30
Kolompos együttes gyermekkoncertje.
Lehel Film-Színház

Advent negyedik vasárnapja –
Gyertyagyújtás
December 22., vasárnap 17 óra
Ünnepi köszöntőt mond: dr. Rédei István a Jászsági Menedzser Klub Egyesület
elnöke. Ünnepi áhítatot tart: Szántó József apát plébános.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)
Ünnepi Pódium
December 22., vasárnap 18 óra
Péter Szabó Szilvia Akusztik koncert.
Fürdő utca (Karácsonyi Falu)
Dark Advent
December 27., péntek 22 óra
Színes house, tech house és techno darabok a már megszokott dj állománytól.
Arizona Steak House fűtött fedett terasza
Club Yoko Remember
December 28., szombat 21 óra
Közkívánatra Club Yoko Remember
Party! Érkezik hozzánk a korszak egyik
ikonja Náksi Attila.
Ifjúsági Ház
Szilveszteri Mulatság
December 31., kedd 18 óra
Óévbúcsúztató vidám percek Rokker
Zsoltival. Az este zenei felelőse Harnyos
Tomi. Éjfélkor tűzijáték és tombola. Korlátlan italfogyasztás.
Sólyom Hotel
Szilveszter Kis Didivel
December 31., kedd 18 óra
Szilveszteri buli a Viktória Pan-Pan Jackben ahol a svédasztalos vacsora mellé Kis
Didi húzza talpalávalót.
Viktoria Pan-Pan Jack
Hallo 2020 Szilveszter
December 31., kedd 21 óra
A König Remember és a Yoko Retro
Disco közös szilvesztere egy szenzációs
zenei időutazás az év utolsó napján, amit
nem érdemes kihagyni.
Aranysas Rendezvényközpont

2020 januári programok
Hónap Műtárgya
Január 7., kedd 17 óra
A képzőművészeti sorozat, az esztendőben első előadásán, Sisa József festő, ötvös- és zománcművész egy általa készített
tűzzománc munkáját ismerhetik meg, az
alkotó bemutatásában.
Szikra Galéria
Újévi koncert –
Budapest Ragtime Band
Január 11., szombat 19 óra
A szünetben pezsgős koccintás!
Lehel Film-Színház
Klubkoncert – Lead Zeppelin
Január 17., péntek 21 óra
Lehel Film-Színház
Színházi előadások
Január 18., szombat 19 óra (bérletes előadás) január 19., vasárnap 16 óra (szólójegyes előadás) A jászárokszállási Görbe János
Színkör előadása Kállai István: Ilyennek hazudtalak zenés vígjáték 3 felvonásban.
Lehel Film-Színház
IV. Jász Kolbásztöltő fesztivál
Január 25., szombat 10 óra
Tradíció - Mulatás - Pálinka – Kolbász. 10
órától kezdődik a kolbásztöltés, melyhez
a hangulatos zenét a Pezsgő zenekar szolgáltatja. 16.30-tól Kis Grofo koncert;
17.30-kor eredményhirdetés, kiderül, ki
nyeri az Arany Kolbásztöltőt; 21 órakor
kezdődik a Parno Graszt nagykoncertje
és végezetül König Remember a közreműködő dj-k között Bárány Attilával.
Bercsényi Sportcsarnok
Családi Matiné
Január 26., Vasárnap 11 óra
„Az Ezeregyéjszaka meséi” – avagy a
Rózsamosolyú leány története) a Havas
Zsolt Maszk Bábszínház előadásában.
Lehel Film-Színház
Berényi Borklub
Január 31., péntek 19 óra
Liszkay Mihály lesz a vendég egy pazar
zongora- és borest erejéig!

12. oldal

Sport / Ügyeletek
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Téli eső szitál, angyalok könnye pereg
Csütörtökön hajnalra több helyen pára- és ködfoltok alakulhatnak ki. Számottevő csapadék nem valószínű, a nappali hőmérséklet 11 fok körül alakul. Pénteken
ismét ködfelhőre ébredünk, de hamar eloszlanak a szürke fellegek, ugyanis feltámad a déli szél, ami szombatra
esőzést, viharokat hoz térségünkbe. Vasárnapra enyhül
valamelyest az időjárás, de gyenge esőzések továbbra is
várhatók, egészen keddig csapadékra, ugyanakkor plusz
tíz fokos hőmérsékletre számíthatunk.
December 26. István napon a szép, napos idő száraz nyarat, és jó bort ígér.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
december 19. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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.

december 20. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

december 31. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

december 21. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

január 1. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

december 22. vasárnap
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

január 2. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

december 23. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 3. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

december 24. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

január 4. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

december 25. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

január 5. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

december 26. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

január 6. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

december 27. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

január 7. kedd
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

december 28. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

január 8. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

december 29. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

január 9. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

december 30. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 10. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Jászkürt

Fogorvosi ügyelet Jb-ben
december 20. péntek
rendelési idő: 8-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
december 21. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
december 23. hétfő
rendelési idő: 8-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
december 28. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
december 30. hétfő
rendelési idő: 8-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
december 31. kedd
rendelési idő: 8-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
január 2. csütörtök
rendelési idő: 8-12 óráig
Dr. Nagy Nóra
Jb., Sportpálya út 1.
január 3. péntek
rendelési idő: 8-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
január 4. 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.

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Kárpáti Márta, Ács Tibor, Kazsimér Nóra. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Jobb volt
a Debrecen

2019. karácsonya

Négy Magyar Bajnok cím

Mint arról előző számunkban beszámoltunk, Jászberény kosárlabdacsapatához megérkezett az új irányító,
Remon Nelson és Aleksa Brbaklic is
felépült sérüléséből. Ez új motivációt
adott a csapatnak és megszerezték első
győzelmüket Kaposváron, így nagyobb
önbizalommal utaztak Debrecenbe.
ács
A remek napot kifogó Tóth Ádám
rendesen bekezdett, de szerencsére főleg
Nelson és később Miller nem engedték
elhúzni a vendéglátókat. Sőt, 24-23-ra a
JKSE vezetett az első kis szünetben. Sajnos a folytatás már egész másként alakult.
Harrison révén triplával nyitottak a „Cívis
Város” kosarasai, majd Tóth Ádám is tovább gyártotta pontjait, és tíz fölé emelkedett előnyük. Alekszandrov ugyan beszórt
két hárompontost is, de így is tetemes (4936) DEAC vezetéssel zárult az első félidő.
A nagyszünet után kosarasaink Nelson vezérletével igyekezték csökkenteni
a hátrányt. A „kis amerikai” a duplák
mellett elsüllyesztett egy triplát is, ám a
palánk alatt továbbra is uralták a légteret
Borisovék és a 3. etap végére már 67-51
állt az eredményjelzőn. A záró felvonásban Brbaklic szerezte a legtöbb (8)
pontunkat, sőt Peringer ismét zsákolt
egyet, és mindössze egy ponttal (16-15)
maradtak le ebben az etapban, de mindezek ellenére is biztos győzelmet aratott
a házigazda Debrecen.
DEAC - Jászberényi KSE 83-66
Nem sikerült tehát az újabb győzelem, főleg amiatt, hogy a vendéglátók
magas emberei a palánk alatti lepattanó
labdákból szinte egy húszassal többet
gyűjtöttek, és mindemellett gyorsabbak
is voltak. Az idei hátralévő két mérkőzést
hazai pályán játszák majd kosarasaink.
December 21-én, szombaton a ZTE,
29-én vasárnap pedig az újonc Oroszlány
lesz a vendég Jászberényben.

Elődöntőben
a röpisek
 folytatás az 1. oldalról
Innen aztán egy gigászi csata következett, de szerencsére Ekaterina Silchenkova
révén a berényi hölgyek tettek pontot
a játszma végére, 29-31 volt olvasható
az eredményjelzőn. A térfélcsere után
aztán végig vezetve 25-16-ra nyerték
a befejező etapot Makai Péter tanítványai. Hungast-Haladás - Jászberény
Volleyball Team 1-3
Öt nappal később már a Magyar
Kupa visszavágója következett Jászberényben. Mivel Balatonfüreden az „odavágót”
is a mieink nyerték 3-0-ra, így hazai pályán is erre számított mindenki december
17-én, késő délután. Ez ugyan kicsit nehezen indult, mert az első szettben biztosnak
látszó vezetésünk után 20-20 lett az állás.
Makai Péter időkérése után aztán már
csak kettő pontot engedélyeztek lányaink, így 25-22-vel szettelőnybe kerültek.
A következő játszma is szoros volt, hiszen
sokszor csak egy-két ponttal maradtak el a
balatonfürediek, de végül is ezt is sikerült
behúzni Tóth Eszteréknek. 2-0 után eldőlt,
hogy bármi lesz a vége, a JRK jut tovább.
Mindezek tudatában Makai Péter – nagyon helyesen – szóhoz juttatta két fiatal
játékosát, Faragó Fannit majd Mizsei Leilát
is, így ők is a pályán örülhettek a társakkal
a harmadik játszma és egyben a mérkőzés
megnyerésének. Jászberény Volleyball
Team - Szent Benedek RA 3:0
E kettős győzelemmel – ugyanúgy,
mint az előző években – a legjobb négy
csapat közé verekedte magát a Magyar
Kupában a jászberényi női röplabdacsapat.

Kartal adott otthont a 2019. évi Jujitsu Magyar Bajnokságnak. A december 8-án megrendezett eseményen
részt vettek a Jászsági Harcművészeti
Akadémia sportolói is. Összesen tíz
fiatal jászberényi harcos lépett tatamira a magyar bajnoki címért.
Ács Tibor
Azon túl, hogy a versenyen került
mérlegre az egész éves megfeszített
munka, és a sportág magyar bajnokai, érmesei itt kerültek kihirdetésre,
még a 2020. évi jelentős versenyekre
is itt történtek a kvalifikációk. Ugyanis
2020-ban rendezik a világbajnokságot,
az Európa-bajnokságot és a világkupát,
sőt az Európa Kupát is több korosztályban. A Magyar Bajnokságon kiválóan
teljesítettek a JHA növendékei. Volt,
aki két, vagy három versenyszámban is
indult, és (egy kivétellel) valamennyien dobogós helyen végeztek. Összességében négy arany, öt ezüst és három
bronzérmet szereztek.
– Tudatos, szisztematikus fejlesztés
és versenyfelkészítés történik a JHA
System keretein belül. Számos hazai és

nemzetközi tábor, több bevont külföldi
és hazai szakember segítette a felkészülést idén. Garamvölgyi Mihály edzőtársammal nagyon vártuk, hogy teszteljük
a rendszert, és a versenyzőinket. A Világkupa 3. és a világbajnoki 2. helyezés
mellé most négy magyar bajnoki cím,
és nyolc dobogós helyezés került. Az is
elégedettséggel tölt el, hogy a Ju-jitsu
Magyar Bajnokságon mi voltunk az
egyik legnépesebb csapat. Elégedett és
büszke vagyok, ha a jászberényi fiatalok 2019-es teljesítményére gondolok
– nyilatkozta dr. Gulyás Richárd, a JHA
elnöke.

Részletes eredmények
Duó – 1. hely: Bathó Bálint - Bakos
Laura, Bathó Bálint - Sinka Hanna és
a Bakos Laura - Sinka Hanna páros.
Fighting – 1. hely: Csillik Ágnes.
2. hely: Borbás Patrik, Farkas Márton, Palotai Zsombor, Sinka Hanna és
Sipos Áron.
NeWaza – 3. hely: Csillik Ágnes,
Palotai Loránd és Sinka Hanna, míg
Csillik Gábor a 4. helyen végzett.

Remekeltek a JSE gyorskorcsolyázói
Nagyszerű eredményekkel zárták az
idei versenyévet a Jászberényi SE rövidpályás gyorskorcsolyázói. Belovai
József tanítványai mind a magyar, mind
a nemzetközi versenyen jól szerepeltek.
November végén rendezték Budapesten az évtizedes múlttal rendelkező
Mikulás Kupát, melyen közel kétszáz
versenyző állt rajthoz. A JSE gyorskorcsolyázói a tőlük megszokott kiváló
eredménnyel zártak, hiszen a sok egyéni
érem mellett a legeredményesebb csapat
címet is elnyerték.
Összetett egyéni számok: 1. György
Mira, Gazsi Noémi, Major Dominik, 2.
Árpás Dominik, 3. Marinka-Tóth Anna,
4. Balázs Levente (333 m-en 3.), Tóth Tamás Olivér (500 m-en 3.), Pető Bendegúz
(1000 m-en 3.), 5. Szőcs Mónika Nikolett,
7. György Nimród, Váradi Vivien, 8. Balázs
Benedek, 10. Ali Kristóf, 11. Redler Aisa,
Fodor Fruzsina, 12. Kármán-Nagy Domonkos, György Benedek, Kiss Kende, 16.
Szabó Jázmin, 17. Arnóczki Ádám, 24.
Árpás Dóra, 25. Gál Boglárka.
Váltó eredmények: E-F korcsoportban: 4. Szabó Jázmin, Váradi Vivien,
Marinka-Tóth Anna, 1. Balázs Benedek,
György Benedek, Tóth Tamás Olivér,
6. Ali Kristóf, Balázs Levente, György

Nimród; C-D korcsoportban: 4. Szőcs
Mónika Nikolett, Redler Aisa, 6. Kiss
Kende, Major Dominik, Pető Bendegúz;
felnőtt korcsoportban: 2. Fodor Fruzsina
vegyesváltóban.
A Mikulás Kupát követően sem pihentek gyorskorcsolyázóink, hiszen a
következő hétvégén már Belgrádban
léptek jégre a nemzetközi Alpok-Adria
kupasorozat második állomásán. A 120
versenyzőt felvonultató versenyen ismét
remekeltek a jászberényiek. Az egyéni
összetett versenyben első lett – MarinkaTóth Anna, Taczman Máté és Zsigó Máté.
Ezüstérmet szerzett: Tóth Tamás Olivér,
Pető Bendegúz, Schönborn Melinda és
Zsigó Bence. A dobogó harmadik fokára
pedig: Balázs Levente állhatott. További
eredmények: 4. Balázs Benedek, 5. Váradi Vivien, 6. Redler Aisa, Fodor Fruzsina,
7. Schönborn Virág, 8. Szabó Jázmin, 10.
Gál Boglárka.
A váltó versenyek során más magyarországi városok versenyzőivel vegyes csapatokban indultak a jászberényiek, ahol a
következő eredményeket érték el a váltók
tagjaiként. 1. Schönborn Melinda, Zsigó
Máté, Zsigó Bence, 2. Taczman Máté,
Pető Bendegúz, Fodor Fruzsina, 4. Redler
Aisa, 5. Schönborn Virág, 9. Szabó Jázmin, Váradi Vivien, Marinka-Tóth Anna.

