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Jászberény város lapja

Nóri az év első babája

Közel két napot váratott magára
2020 első jászsági gólyája, mely január második napján érkezett Nóra
Viviennel a jászszentandrási család
nagy örömére.

Összeállításunkban a 2020-as évre
vonatkozó törvényi és jogszabályi
változásokból gyűjtöttünk egy csokorra valót.

Kazsimér Nóra

2019-ben ismét meghirdették a
Fölszállott a páva gyermek évadát,
amelyben viganós táncosaink is megmérettették magukat.
Az elődöntők során sikeresen szerepeltek a jászberényi fiatal versenyzők
- Dudás Lili és Kispál Domonkos, Busai
Bori és Makula Zoltán, valamint az
Árendás Kamara Táncegyüttes tagjai.
Az indulók közül a döntőbe jutó
Busai Bori – Makula Zoltán páros lett a
szavazatok alapján a Fölszállott a páva
2019-es gyermekévad szóló- és párostánc
kategóriájának győztese. A táncosok az
elismerés átvétele után interjúban osztották meg örömüket, és óriási fejlődési
lehetőségként, illetve tanulságként tekintettek a televíziós produkcióban való
eredményes részvételükre.

B-Betoné a
Karácsony
Kupa
Több éve hagyomány már Jászberényben, hogy a teremfoci csapatok
az év végi két ünnep között a Karácsony Kupa megszerzéséért szállnak
harcba. 2019. december végén is a
teremlabdarúgásé volt a főszerep, karácsony után két napon át.
pesti
A Bercsényi úti játékcsarnokban
lejátszott mérkőzéseken több izgalmas
csatát láthatott a kilátogató közönség.
A benevezett 16 együttest 4 x 4-es csoportba sorsolták a rendezők, ahonnan –
körmérkőzések után –, az első két helyezett jutott az egyenes kiesési szakaszba,
majd az elődöntők következtek. Mind a
két mérkőzés nagy csatát hozott, de gól
egyik összecsapáson sem esett, így igen
izgalmasra sikeredett a „végelszámolás”,
hiszen büntető párbaj következhetett
mind a két alkalommal. A B-Beton Bercsényi és a Csizmadia - Ézsi Trapéz
találkozókon az elsőnek felsorolt csapatok játékosai összpontosítottak jobban,
így ők jutottak a döntőbe. A helyosztókon aztán már a rendes játékidőben is
estek gólok. A harmadik helyet végül
az Ézsi Trapéz szerezte meg a Bercsényi
2-0-ás legyőzésével. A döntő mérkőzés
elején két perc alatt kétszer is beköszönt
a B-Beton, és bár „csak” 3-2-re nyertek,
a látottak alapján megérdemelten hódították el a Karácsony Kupát.

Meghitt csend honol a Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház szülészeti osztályán. Csupán a délutáni feketét csepegtető kávéfőző fortyogását, és a kétszárnyú
ajtón túl várakozó látogatók örvendezésének neszét hallani. Ez a bensőséges, hangulatos légkör úgy tűnik, a január 2-án,
reggel 8 óra 10 perckor, 2800 grammal
és 51 centiméterrel született Nórának is
kedvére van, álmában békésen szorongatja rózsaszín ruhácskája ujját.
Ő az első unoka a családban – meséli a büszke, fiatal nagymama, miközben finoman simogatja immáron
édesanyai szerepkörbe lépő lánya haját.
Nagy Bianka számára már az éjjeli órák
is nyugtalanul teltek, ugyanakkor csupán január 14-re várták hivatalosan a
baba érkezését. – Azért rá volt készülve.
Kiadta, hogy anya, a szilveszteri buliban ne nagyon igyál, hátha szükség lesz
a segítségre – teszi hozzá mosolyogva
Tóth Erika, az újdonsült nagymama.
Noha a hattagú család Jászszentandrás településen él, az újszülött csöppség
az édesapa, Bencze Gerhard Arnold révén
erdélyi felmenőkkel is rendelkezik. Már
nem a kicsi érkezésével forrt össze a rokonság, tudom meg a beszélgetés során.
Bár kétségkívül még szorosabbá kötötte a szálakat, Bianka nővére és Arnold
bátyja jó ideje egy párt alkotnak.

Mielőtt a kis Nóri mocorogni kezd
a puha takaró alatt, az édesanya, Nagy
Bianka még elárulja, hozzávetőlegesen
hajnali 5 órakor kezdődtek az összehúzódások, a szülés pedig alig három óra
alatt, komplikációk nélkül zajlott le Dr.
Lövey János felügyelete alatt. A névválasztás hasonlóan magától értetődő volt.
– Arnold elhunyt édesanyjának emlékére döntött Bianka a Nóra keresztnév
mellett – fűzi hozzá Tóth Erika.
Épp készül a fotó, miközben arról
folyik a társalgás, hogy egy komolytalan szódabikarbónás kísérlet előre

felfedte a baba nemét, amikor belép
a kórterembe a harmadik Nóra – nevezetesen Bécsi Nóra szülésznő -, hogy
érdeklődjön a baba és a mama hogylétéről. Lassan az édesapa is megérkezik,
így megígérve a cikk mihamarabbi elkészültét, boldog új esztendőt kívánva
szedelődzködni kezdek. Utóbbi kívánság manapság már értelmét vesztett udvariaskodásnak tűnhet, a család számára azonban elég volt egy apró jövevény,
aki bár alig néhány órája jött a világra,
máris megtöltötte ezt az üres frázist tartalommal.

sok rossz által is meg tud minket menteni az Isten", csak hinnünk kell benne. Sándor atya hozzátette, ha Istennek
köszönetet tudunk mondani, akkor –
főként így év végén – embertársainkkal is megtehetjük ugyanezt. Múltbéli
hibáinkból tanulva szilárdabban, újult
erővel állhatunk a jövő kihívásai előtt.
A szentmise végén dr. Novák István

főigazgató, plébános levelét Sándor atya
olvasta fel a híveknek, melyben megköszönte a vele és mellette dolgozók áldozatos munkáját mind a katolikus iskolában, mind a plébánián. Elismerően szólt
a támogatókról, akik lehetővé tették,
hogy a Ferences templom mellékoltárait
felújítsák, amelyek közül a Szent Vendel
oltár el is készült védőszentje ünnepére.

Óévi
hálaadás

Az év utolsó napján mindannyian
megállunk és számot vetünk az elmúlt 365 nap történéseiről, akár
jó, akár rossz élmények legyenek
is azok. A katolikus hívek ilyenkor
szentmisében adnak hálát, ahogy városunk templomaiban is tették.
Gergely Csilla
A Ferences templomban december
31-én, délután 17 órakor szólította a
harangszó hálaadó szentmisére a híveket. A padsorokat és székeket megtöltő
sokaságot Versler Sándor atya köszöntötte, aki nem ismeretlen a jászberényiek számára, hiszen az előző évben
káplánként szolgált a Nagyboldogas�szony Főplébánián, és augusztus óta
Rómában folytat tanulmányokat. Saját bevallása szerint öröm volt számára
visszatérni az otthonos közegbe, hiszen
sok emlék köti őt Jászberényhez.
Versler Sándor szentbeszédében
a hálaadás fontosságára hívta fel a figyelmet, még akkor is, ha az év során
bánat, gyász és megannyi probléma
nyomasztotta szívünket-lelkünket. „A

Változások
az új évben

Statisztikai adatok 2019-ben:
keresztelés
Jézus Neve Plébánia
Nagyboldogasszony Főplébánia
Szentkúti templom

házasságkötés

temetés

55

11

80

107

18

174

26

1

27

- Megszűnik a korábban rendkívül
népszerű EVA, vagyis az egyszerűsített
vállalkozási adó. Akik a kisvállalati adóra térnek át, azoknak 13 %-ról 12%-ra
csökken az adó mértéke.
- A KATA-adózóknak, illetve egyéni vállalkozóknak 2020-ban át kell térniük az online számlázásra.
- Január 1-től minden szállásadónak
online kell jelenteni a vendégei minden
adatát, beleértve az idegenforgalmi adót
is, ez az úgynevezett NTAK rendszer.
- 8%-kal emelkedik a minimálbér
és a garantált bérminimum. A minimálbér bruttó 160 920 forint lesz. A
középfokú végzettséghez kötött garantált bérminimum összege bruttó 210
600 forintra nő.
- Márciustól várhatóan bevezetik az
azonnali banki utalást.
- Vonzóbbá válik a falusi CSOK.
- Nem lehet már fizetni az Erzsébet-utalvánnyal.
- Január elsejével a családvédelmi
akcióterv újabb elemei lettek elérhetők. Az egyik a négygyermekes anyák
adómentessége, ami azt jelenti, hogy a
munkaviszony vagy más hasonló tevékenység után nem kell többet személyi
jövedelemadót fizetniük. Az adómentességbe az örökbe fogadott gyerekek is
beleszámítanak. A nagyszülők is elmehetnek gyedre.
- A diplomás gyed összege is emelkedik és bővül a jogosultak köre (a
felsőoktatási intézmények hallgatói is
igényelhetik), az ebben az ellátásban
részesülő anya, ha annak folyósítása
alatt vagy annak megszűnését követő
egy éven belül újabb gyermeket vállal,
ismét jogosult lesz a juttatásra.
- A nyugdíjak is emelkednek ebben
az esztendőben, a kormány költségvetési tervezetében 2,8 %-os emelést
irányzott elő. A nyugdíj továbbra sem
követi majd az inflációt, így várható,
hogy az év vége felé ismét a szokásos
nyugdíjkorrekció érkezik majd.
- A már korábban elfogadott nyugdíjkorhatár-emelkedés 2020-ban éri el
a tetőpontját: az év végére 64,5 évre nő.
- Az érintettek számára ingyenessé
válnak a meddőségi kezelések. Az ezzel
kapcsolatos intézkedések lényege, hogy
a meddőségkezelésben használatos
gyógyszerek és a szükséges vizsgálatok,
kezelések is ingyenessé válnak.
- Drágul a cigaretta, mivel emelik a
dohány jövedéki adóját. Ez körülbelül
5 % viheti fel a dohánytermékek árát.
- Árat emel a Magyar Posta is, változik a levélfeladás ára.
- A benzin összetétele megváltozik
(kivéve a prémium kategóriás termékeket), mert csatlakozunk a természetesebb módon előállított üzemanyagokat
használó országok közé. A 95-ös benzin
bioetanol-tartalma 6,1 százalékra nő.

2. oldal
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Évzáró testületi-ülés
Jászberény Városi Önkormányzat
képviselő-testülete december 18-án
délelőtt kilenc órai kezdettel rendkívüli, nyílt ülést tartott a Városházán,
a 2019-es évben utoljára.
kárpáti
A testület 14, majd a később csatlakozó Balog Donáttal 15 képviselővel
kezdte el a munkát. A tanácskozáson Pócs
János országgyűlési képviselő és Mező
István református lelkész is megjelent,
akiket külön tisztelettel üdvözölt Budai
Lóránt polgármester. A lelkipásztor karácsony alkalmával Isten áldását kérte a testület munkájára, majd az egyház nevében
naptárral ajándékozta meg a jelenlévőket.
Pócs János megragadta az alkalmat,
hogy gratuláljon az új testület megalakulásához és eredményes munkát kívánjon
a továbbiakhoz. Hangsúlyozta, hogy részéről mindenféle politikai előzmény lezárult, a továbbiakban a polgármesterrel,
alpolgármesterekkel, a képviselő-testület
valamennyi tagjával Jászberény város
érdekében kíván dolgozni, ezért ajánlja
fel segítségét. Az elhangzottakat Budai
Lóránt polgármester is megerősítette,
kiemelve, hogy mindannyian Jászberény
város közös érdekében fognak együttműködni. A polgármester érdeklődésére az
országgyűlési képviselő tolmácsolta a hitelfelvétellel kapcsolatban a kormány üze-

netét. – A kormánynak a hitelfelvételeket
az önkormányzatok tekintetében jóvá
kell hagynia. Az állam annak idején 2,7
milliárd forintos hitelállományt vállalt át
Jászberénytől. Azért, hogy mégegyszer ez
az adósságcsapda ne forduljon elő, a mindenkori vezetésnek mérlegelnie kell, hogy
milyen hitelkeretet engedhet meg egyegy településnek. Azokban az esetekben,
amikor a városfejlesztésre szánt hiteleket
a majdan befolyó adókból kívánják törleszteni, magasabb kockázatot jelent, de
természetesen ez is támogatandó elképzelés. A Berényben történő fejlesztések
– piac, belterületi utak, buszpályaudvar
környéke – elengedhetetlen és kívánatos
fejlesztések. Mindezekhez megalapozottan kellett a hitelfelvétel. Szerencsére
Jászberény nem tartozik bele abba a 30
százaléknyi településmennyiségbe, ami
vissza kényszerült adni az elkezdett TOPos fejlesztéseit finanszírozás híján. Az
elhúzódó választási időszakban többféle
forgatókönyv felmerült a hitelfelvétellel
kapcsolatban, ami némi bizonytalanságot eredményezett, ezért volt szüksége a
kormánynak egy megerősítő határozatra
az új testület részéről, amelyet, mint tudjuk, egybehangzó igennel megszavaztak.
A parlament felé továbbított üzenetre reagálva a kormány hétszáz millió forintra
tud jelenleg garanciát vállalni. Az Electrolux megbicsaklásával indokolták a vártnál
alacsonyabb hitelösszeget.

„Szívetekben hagyom emlékem örökre.
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”

Az elhangzottakra reagálva Balogh
Béla alpolgármester emlékeztetett, hogy
a következő időszakban másfél milliárdos
hiánnyal kell számolni, ami hétszázmillió
forinttal nem fedezhető. A különbözet
megszerzéséhez kérte az országgyűlési képviselő tanácsát. Az Electroluxnál
történt változások a jövő évben mintegy
600 millió forint adóbevétel kiesésben
realizálódnak. A hiányt gazdaságfejlesztési programmal kell megoldani, amelynek
alakulásáról kért információt Balogh Béla
kérdése második részében. A városvezetés
asztalán tervezetként heverő három új
sportcsarnok szükségessége is kérdéseket
vetett fel részéről.
Pócs János előrevetette, hogy véleményt, tanácsot bármikor formál, ha kérik, de a települések költségvetésébe nem
kíván beleszólni. Ez a felelős városvezetések feladata, azoké, akik koncepciót készítenek, tehát ne várják az országgyűlési
képviselőtől a megoldást. Hozzátette, a
felelőssége annyi, hogyha kéréssel fordul
irányába bármelyik település, akkor a
kormánytámogatás érdekében mindent
meg fog tenni. Az Electrolux kapcsán
emlékeztetett, hogy több alkalommal
egyeztetett Szíjjártó Péter miniszterrel a
kérdés megoldása érdekében. A miniszter
szándéka az optimális megoldás megtalálása, így már 5-6 esetleges betelepülő
vállalkozóval tárgyaltak az ügyről. Jelenleg az Electrolux és a kormányzat között

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel,
aki ismerte és szerette, hogy

Dr. SZALÓKI TERÉZIA
76 éves korában 2020. január 3-án elhunyt.
Végső útjára 2020. január 15-én 13 órakor
kísérjük a jászberényi Fehértói temetőben.
A gyászoló család

VARGA IMRÉNÉ
Pap Rózsikára emlékezve
Közelebb, közelebb hozzád hitvesem,
Szerelmem utolér a síri éjeken.
Ha egykor majd álmunkat már
senki sem vigyázza,
E fénytelen sírgödör lesz akkor is
örök boldogságunk tanyája.
Csillagédesanyánk
Ragyogj le ránk!
Szerető családod

Ezúton értesítjük a barátokat, ismerősöket, hogy

Báróné Németh Borbála
(Babi),
hosszantartó betegsége után,
61. életévében elhunyt.
2019. december 31-én,
szűk családi körben vettünk Tőle búcsút
a jászberényi Új temetőben.
Szerető Férje és Gyermekei

Varga István
Mihály

temetésén megjelentek, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Nővéred és családja,
Hugod és családja

Emlékezés

Kovács Péter
(1975 - 2005)

halálának 15. évfordulójára
emlékezünk.
„Gondolatban sírodnál
suttogom a neved,
Gondolatban sírodnál
megfogom a kezed.
Gondolatban azt kívánom,
hogy itt legyél velem
és Te ott vagy, mert érzem,
hogy szorítod a kezem.”
Szülei és fia

(1935-2019)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük a IUSTA temetkezés vezetőségének
és munkatársainak a színvonalas ügyintézést.
Gyászoló család

üzemeltetési Bizottság külsős tagjának
pótlására irányult. Tamás Zoltán bizottsági elnök javaslatára Vidovich Kálmánt
kérték fel a posztra, aki miután a testület
elfogadta jelölését, felesküdött a feladat
törvényes elvégzésére. A második sürgősségi pontban tárgyaltak szerint személycseréről kellett szavazni, mert a társulás
tagjai a polgármesterek, így a választás
eredményéből adódóan most Budai Lóránt lett tagja a Regio-Komnak.
A továbbiakban rátértek a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. Elsőként az egyes önkormányzati
rendeletek módosításáról döntöttek dr.
Sass Krisztina aljegyző előterjesztésében.
A bizottsági szerkezet megváltozásának
technikai átvezetése tette szükségessé az
előterjesztést. Az önkormányzati munkához kapcsolódó természetbeni juttatásokról döntöttek a továbbiakban. Bozsik
Ferenc képviselő javasolta, hogy lehetőség szerint, tekintettel a város nehéz
anyagi helyzetére, aki teheti ne kérjen új
eszközt. A harmadik pontban Jászberény
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019-ben végzett munkájáról
szóló tájékoztatót fogadták el. Rácz Tamás elnök rövid szóbeli kiegészítésében
kiemelte, köszöni az önkormányzat
eddigi együttműködését és a jövőben
is törekszik a konstruktív együttműködésre Jászberény minden lakójának
érdekében. A következő napirendi pont
a Roma Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
irányult, amellyel kapcsolatban a polgármester kifejtette, hogy még hatékonyabb, szorosabb együttműködést vár a
partnerektől a városlakók javára.
A következő napirendi pont az önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervének elfogadása volt, majd egy fontos
gazdasági tárgyalás miatt egyórás szünetet
rendelt el Budai Lóránt.
Szünet után elsőként a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság
javadalmazási szabályzatának elfogadására fogadták el Berec Zsolt ügyvezető
javaslatát, majd
a legnagyobb vitát
kiváltó előterjesztés következett. Az
előterjesztést a fent nevezett Jászkerület
Kft. ügyvezetőjének megválasztására,
Alapító Okiratának módosítására a polgármester nyújtotta be.
folytatás a 3. oldalon 

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

BUJDOSÓ JÓZSEF

pattog a labda a felszabaduló csarnok
sorsával kapcsolatban. A sportcsarnokok
kapcsán kifejtette, véleménye szerint a
TAO-s támogatásokat az érintettek adják
össze, építsenek egy nagy csarnokot és az
egyesületek osztozzanak meg rajta a használatot és az üzemeltetést illetően.
Dr. Gedei József alpolgármester hozzáfűzte, a hitel, amit felveszünk a jelenben a jövőt terheli, ezért nem szeretnének
majd a jövőben hiteleket felvenni. A
mostani helyzetet azonban mindenképp
meg kell oldani. Kérdéssel fordult Pócs
képviselőhöz arra vonatkozólag, hogy a
hitel mellett állami támogatás kieszközlésében számíthat-e a testület a segítségére.
Hozzátette, az intermoduláris fejlesztés
kiépítéséhez újabb hitelek is szükségesek
lesznek. A visszafordulás nem lehet megoldás, az úton – még, ha egy része kényszer is, – tovább kell menni. A „katonák
földje” – egyelőre megfeneklőnek tűnő –
tárgyalásaihoz is segítséget kért, valamint
az adórendszer, a várost érintő közteherviselés átalakításához kért javaslatot.
Pócs János elismételte, a költségvetésbe semmiképp sem kíván beleszólni,
de véleményt szívesen nyilvánít, így elmondta, hogy a Berényben megvalósuló fejlesztések szükségesek, és azokhoz a
hitelfelvétel megalapozott döntés volt.
Az iparűzési adóbevételeket nem egy
lassú ütemű fejlesztésre, hanem a hitelek visszafizetésére fordítja a város, ami
a kormány és a saját véleményem szerint
egy jó koncepció – mondta a képviselő.
Hozzátette, amennyiben állami támogatásért kell folyamodni, nagyon szívesen
nyújt segítséget, ahogy tette ezt például
a Dalkia-ügyben is. A katonai gyakorlótér ügyéhez ugyancsak támogatólag
viszonyul, megpróbálja kimozdítani a
témát a holtvágányról, ehhez azonban
szükségesek a kért dokumentumok,
amelyeket még nem kapott meg. Az
adóügyekhez kapcsolódva elmondta,
mindent, ami jó Jászberényben, azt támogat, azonban figyelembe kell venni a
kockázatokat a további hitelfelvételeknél és állami támogatásoknál.
Az időközben tizenöt fősre kiegészült
testület sürgősségi indítványok tárgyalásával folytatta munkáját. Elsőként az
SZMSZ függelékének módosításáról,
majd a Regio-Kom társulás módosító
előterjesztését fogadták el. Az első sürgősségi előterjesztés konkrétan a Város-

HORTI VENDEL

temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet Dr. Yosef Assefa
főorvosnak és a belgyógyászat
nővéreinek odaadó munkájukért.
Szerető felesége és családja.

KÓKAI LUKÁCS
RUDOLFNÉ

szül.: Béres Ilona
2019. december 23-án elhunyt.
Szeretett halottunktól január 16-án
13 órakor veszünk végső búcsút
a jászberényi Szent Imre temetőben.
A gyászoló család

Szívós Zsuzsanna
(1971 - 2019)
„Amíg éltél szerettünk,
Amíg élünk nem feledünk.”
Szeretnénk megköszönni
a rokonoknak, ismerősöknek és
a szomszédoknak, hogy osztoztak
fájdalmunkban.
Szerető családja

2020. január 9.

Interjú / Önkormányzat

www.jku.hu
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Az emberek bíznak a jövőben, ahogy én is!
A 2019-es esztendő utolsó önkormányzati ülése maratonira sikerült
és vitáktól sem volt mentes. Számos
megoldandó feladat került terítékre
a testületen túl is, majd a közelgő
ünnepek szintén sok teendőt róttak
Jászberény új városvezetőjére, Budai
Lórántra. Többek között erről, valamint a város nehéz gazdasági helyzetének megoldási lehetőségeiről faggattuk a polgármestert.
Kárpáti Márta
Városvezetőként mennyire volt
új, illetve hagyományos a karácsony?
Abból a szempontból sikerült megőrizni a hagyományt, hogy szeretteim,
családom, gyermekeim körében töltöttem az ünnepet. Előtte viszont az
adventi időszak gyökeresen eltért az
eddigiektől. Számos hivatalos megjelenésnek tettem eleget, amit nagyon
élveztem. A meghívásokat nagy örömmel fogadtam és ez a jövőben is így lesz.
A rendezvényeken sok civillel találkozik, beszédbe elegyedik. Milyen
visszajelzéseket kap ezen alkalmakkor?
Abszolút pozitívakat, ezért is mondhatom, hogy szinte felüdülés számomra
a városlakókkal történő közvetlen kapcsolat megtapasztalása. Ezek a találkozások erősítenek és építenek. Mindezeken
túl azért jól esett az év végi nyugalom a
családdal, amikor ki tudtam kapcsolni,
feltöltődhettem erre az évre.
Feltételezem, Újév napján forgalmasabb volt a bejövő üzenetek mappája az előzőekhez képest.
Lényegesen több jókívánságot kaptam személyesen és elektronikusan is,
mint a megelőző években. Mindezekre
most is örömmel válaszoltam, csakúgy,
mint a választások után.
A karácsonyi bejgli mellett le kellett nyelni néhány keserű pirulát is.

A legrosszabb minden bizonnyal a
kormány alacsony hitelösszege volt.
Másfél milliárdra lett volna szükségünk ahhoz, hogy az elkezdett beruházásokat befejezzük. Ennek érdekében
indítottuk el a régi hitelfelvételi kérelem
megerősítésével a kormány felé a kérelmünket. Erre a kérésünkre az Electrolux
kivonulásának fokozott kockázati tényezőjére hivatkozva kaptuk a kérelem felére, hétszáz millióra vonatkozó
választ. Ehhez képest végül 680
milliós keretösszeget kaptunk,
amit a december 23-i Közlönyből tudtam meg én is.
Ebből az összegből be tudják fejezni a fejlesztéseket?
A vártnál jóval kevesebb
pénz csak az érem egyik oldala.
A szomorú az, hogy a kormány
meg is határozta, mire költhetjük el a hitelt. Sem a Malomprojekt, sem a piac, a főtér, a
buszpályaudvar, sem a vasútállomás nem finanszírozható ebből a keretösszegből. Kizárólag
a Szivárvány óvoda, az Eltérő
tantervű iskola és a Klapka iskola tankonyhájának fejlesztéseire használható fel. Ezekkel
a beruházásokkal pontosan ki
is merül a hitelkeret. Hozzáteszem, ezek a beruházások szükségesek, de sokkal fontosabb
lenne befejezni a már elkezdett
építkezéseket.
A város jelenlegi állapotában nehezen élhető. Mit tartalmaz a vészforgatókönyv?
Két lehetőség merült fel. Az egyik
szerint megnézzük, van-e arra valamilyen jogszabályi lehetőség, hogy ezeket
a kiadott fejlesztési kereteket valahogy
átstrukturáljuk és az összeget arra költsük, amire igazán szeretnénk. A másik
terv, hogy mindenképpen elindítunk

vagy egy újabb hitelfelvételi kérelmet,
vagy egy állami támogatási kérelmet.
Milyen esélyt lát bármelyik verzió megvalósulására?
Nagyon bízom benne, hogy sikerül
előbbre lépnünk. Ha kell, akár minden
hónapban beadjuk a kérelmünket. Pócs
János országgyűlési képviselő is biztosított a támogatásáról. Fontos, hogy
kapjunk segítséget, mert amennyiben

mindezt önerőből szeretnénk finanszírozni, akkor a városlakók igen nehéz
helyzetbe kerülnek. Személy szerint a
hitelfelvételi kérelem sikerére nagyobb
esélyt látok, mint az állami támogatás
megnyerésére, ami persze egyszerűbb és
jobb megoldás lenne. Nem titok, hogy
a napokban látogatást tervezek Varga
Mihály pénzügyminiszternél az ügy
előmozdítása érdekében.

Évzáró testületi-ülés
 folytatás a 2. oldalról
Az előterjesztéshez dr. Szabó Tamás
képviselő nyújtott be módosító indítványt. A polgármester nem fogadta be
az indítványt, amely a névmódosításra
vonatkozott. Az ügyvezető május 31-ig
tartó mandátuma helyett azonban a polgármester egy újabb módosítóval javasolta a március 31-i határidőt. Az előterjesztést az tette szükségessé, hogy Berec Zsolt
intézményvezetői szerződése december
31-i dátummal lejár. Mindemellett vannak olyan feladatok, amelyeket még el
kell végezni, illetve az új vezetőt meg kell
választani, így szükséges a kft. élén való
maradása a polgármester szerint március
31-ig. A későbbiekben való távozását indokolja, hogy a kultúra szakembereivel és
a kft. dolgozóival történt megbeszélések
a polgármester számára világossá tették,
hogy nem megfelelően végzi a szakmai
munkát a jelenlegi igazgató. – A város
kulturális életét magasabb szintre kell
emelni, elsősorban azokkal a dolgozókkal, akik ezt eddig végezték és egy olyan
vezetővel, aki hagyja, hogy a munkatársak tegyék a feladataikat, a cég ügyeit kordában tartja, és mind gazdaságilag mind
szakmailag segíti a hatékony munkát.
Erre a feladatra pályázat útján kívánja
megtalálni a megfelelő személyt a városvezetés - fejtette ki Budai Lóránt. A folytonosságot nem megszakítva, a szakmai
munkát biztosítva a jelenlegi cégvezetőre,
Gál-Dobos Beátára bíznák a pályázatok
elbírálásáig a cégvezetés ügyeit.
Balogh Béla alpolgármester kérdésére
válaszolva Szabó Tamás kifejtette, miért

tartotta szükségesnek a módosító indítványt, amely a nevet változtatja meg az
előterjesztésben. Elmondta, hogy véleménye szerint ilyen rövid időtávra – három hónapra – felesleges személycserét
végrehajtani, mert az átadás-átvétel felesleges procedúrát jelent. Hozzátette, Berec
Zsolt és munkatársai teljes mértékben jól
végezték a dolgukat, ezért nincs arra különösebb ok, hogy ezt az állapotot három
hónapra megváltoztassák. Emlékeztetett,
a Berec Zsolt személyére vonatkozó egykori döntést polgármesteri javaslatra a
testület hozta meg.
A következőkben Berec Zsolt kért
szót, aki átnyújtotta a polgármesternek az
elmúlt napokban az Innovációs minisztérium elismerő oklevelét, amit az Autómentes nap szervezéséért kapott a város.
A továbbiakban dr. Sonkoly Judit
ügyvéd szólt az előterjesztéshez, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslat egy
ügyvezető személyéről szól és ennek értelmében törlésre kerül a cég ügyvezetői pozíciója. A jogszabály szerint csak ügyvezető jogosult az ügyek átadására, cégvezető
ezt nem teheti meg garanciális okokból.
Hozzátette, a felügyelő bizottságnak februárban, a könyvvizsgálónak május 31-el
lejár a mandátuma, tehát a pályáztatáskor
erre is figyelemmel kell lenni.
Dr. Gedei József alpolgármester
kiemelte, a társaság működése a kitüntetés ellenére is gazdátlannak tűnik és
a cég dolgozói szintén egy gyors vezetőváltást kívánnak. Ezt a munkatársi akaratot próbálja most a jogi peremfeltételek figyelembe vételével a városvezetés

egy szélesebb konszenzusba belehelyezni. A kérdés most az, ki tudja a pályázat időpontjáig megfelelő színvonalon
elvinni a céget.
Az előterjesztés vitájának végére végül
Dobrán Gyula képviselő tett pontot, aki
hozzászólásában kijelentette, hogy elfogadja Szabó Tamás módosító indítványát,
majd úgy is szavazott. Ennek értelmében
a képviselői többség szavazása szerint
márciusig Berec Zsolt marad a Jászkerület Kft. ügyvezetője és Gál-Dobos Beáta
cégvezetői pozíciója megszűnik.
Rátérve a következő előterjesztésre a
Környezetvédelmi programban foglaltak
időarányos végrehajtásáról döntöttek.
Lányi László, a Városüzemeltetési Iroda
vezetője volt az előadó. A továbbiakban
Jászberény Város Óvodai Intézménye
Alapító okiratának módosítása, illetve az
intézmény felvételi körzethatár módosítása volt az előterjesztések témája.
A Jászberény Városi Önkormányzat 2020 évi költségvetési koncepciójára
Budai Lóránt nyújtott be előterjesztést.
A koncepciónak a jövő évi költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a
képviselő-testület megszabhatja a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi
költségvetése tervezésének fő irányait,
szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a
költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés
mellett az önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják. Az év végi adó feltöltés után az
önkormányzat a fizetési számláján jelentkező összeget a következő évi feladatok

Mindezek a tervek és realizálásuk
nyomot hagy a költségvetésben is. Mikor kerül a testület elé és polgármesterként milyen fogadtatásra számít?
A költségvetést a februári ülésre vis�szük be. A fogadtatása, elfogadása egyelőre kérdés. A Fidesz-frakcióval történt
egyeztetések során közösen jutottunk
arra, hogy nincs más megoldás. Csak
külső források bevonásával tudjuk befejezni a fejlesztéseket. Mindemellett most is hangsúlyozom,
hogy óriási hiba volt tartalékok
nélkül üzemeltetni a várost.
A legutóbbi testületi ülésen
elég jól kirajzolódtak az erőviszonyok a Jászkerület Kft.
vezetőcseréje kérdéskörben. Az
esetből kiindulva küzdelmes
meccsek várnak a testületre.
A Berec Zsolt-esetből jól
látszik, nem biztos, hogy mindenkinek a város érdeke az első.
Szerintem a Dobrán Gyula-féle
szavazás ennek pont az ellenkezőjét mutatta. Ez egy kifejezetten politikai ügy volt. A jelenlegi kft. vezetőt nem csak én nem
tartom sem szakmailag, sem
emberileg alkalmasnak a posztra, de a kulturális élet szereplői,
a kollégái és nem utolsósorban
a városlakók is osztják a nézetemet. A szakma véleményével
nem mehetünk szembe. Én sokszor elmondtam, hogy szakmai
dolgokba nem kívánok beleszólni, de ha
az ott dolgozó stáb azon az állásponton
van, hogy a kolléga alkalmatlan, akkor
ezt nekünk kötelességünk meghallgatni.
A Városházán véghez vitt elbocsátásoknak is ez volt az oka?
Itt, a házban december 31-ével több
személynek is lejárt a szerződése és vannak köztük olyanok, akikkel nem hos�szabbítottunk. Ezek a döntések olyan

megfontolások alapján születtek, hogy
az érintett dolgozók tevékenyen vettek
részt a város életében vagy kevés hatásfokkal munkálkodtak. Akinek szükség
van a munkájára és helye van a rendszerben, az marad, aki nem tett hozzá a
közöshöz, annak menni kell. Összesen
három embernek nem hosszabbítottuk
meg a szerződését és az ő munkakörükbe nem helyeztünk új embert.
Ugyancsak
munkavállalókat
érintő kérdés az Electrolux létszámleépítése. Most milyen fázisban vannak a tárgyalások a cégvezetőkkel, az
esetleges betelepülőkkel?
Konkrét intézkedések még nem
történtek. A miniszterek hatpontos
válságstratégiája egyelőre csupán kampányígéretnek tűnik. Próbálunk cégeket, befektetőket keresni, azonban
problémát jelent az ipari park hiánya is.
Felmerültek helyszínek, ahol letelepedésre alkalmas elegendő terület, infrastruktúra van jelen?
Az önkormányzatnak nincs ilyen
összefüggő, nagy területe, ezért valószínűleg magánterületek gazdáival kell tárgyalnunk. Szeretnénk, ha visszakerülne
a város tulajdonába az úgynevezett „katonák földje” is, ami alkalmas lehet ilyen
ipargazdasági beruházásokra. Bízunk
benne, hogy ebben is segítségünkre lesz
az országgyűlési képviselő.
Az elmondottak tükrében a húszas évek nehézkesen indulnak Jászberény számára. A polgármester
azért bizakodó?
A gazdasági szakemberek többször
elmondták már, hogy a rendszerváltás
óta soha nem volt ilyen nehéz helyzetben a város. Mindezek ellenére én
határozottan hiszem, hogy ezt a súlyos
helyzetet megoldjuk, mert nincs más
opció. A várost járva azt látom, hogy az
emberek megértők és bíznak a jövőben,
ahogy én is!

végrehajtásába bevonja. A fejlesztésekhez
kapcsolódó kincstári számlákon jelentkező maradvány jövőre a megkezdett
feladatok részbeni megvalósítását teszi
lehetővé, a végleges befejezéshez szükséges saját forrásokat az önkormányzatnak
kell biztosítania. A saját forrás biztosításának egyik lehetősége a hitel felvétele.
A megkezdett fejlesztések folytatásához,
befejezéséhez 2020. évben 1,4-1,5 milliárd Ft forrásra (önerő és/vagy hitel) van
szükség. Az önkormányzat költségvetésének helyzete a bevételi lehetőségek
várható csökkenése, valamint a fentebb
ismertetett okok miatt jelentősen átalakul a következő évre. A költségvetés ös�szeállítása és végrehajtása során a legfontosabb feladat az átlátható, megfontolt
és a lehetőségekhez igazodó tervezés és
gazdálkodás, valamint jelentős tartalék képzése. A költségvetés összeállítása
során biztosítani kell a működési bevételek-kiadások egyensúlyát. Működési
hiánnyal a költségvetés nem tervezhető.
A várható adóbevétel- csökkenés miatt
a működési egyensúly biztosításához a
költségvetés kiadási-bevételi oldal között jelentős átrendezésre van szükség.
Az intézmények, az önkormányzati tulajdonú cégek feladatainak áttekintése
mellett az egyéb területek számára biztosított források észszerű csökkentésére
van szükség.
A működési egyensúly biztosítása és a
várható működési többlet sem elegendő
azonban a folyamatban lévő feladatokhoz szükséges saját erő biztosítására. A
működési kiadások nem csökkenthetők
le olyan szintre, amellyel a fejlesztésekhez
szükséges saját erő előállítható. További
külső forrás (hitel vagy állami támogatás) bevonása szükséges – tartalmazza az
előterjesztés melléklete. A városatyák el-

fogadták az előterjesztést.
A továbbiakban szavaztak Budai Lóránt polgármesternek a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás Tanácsába történő
delegálásáról, és a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökéről, akinek tisztét továbbra is Szatmári Antalné
látja el. A polgármester előterjesztést
nyújtott be a 2019. évi költségvetési
előirányzatainak megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet III. negyedéves
módosítására, amit elfogadott a testület. Szintén módosító javaslat érkezett a
polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendeletre
és a helyi adókról szóló önkormányzati
rendeletre, amelyeket egyhangúlag elfogadtak a képviselők. A mezei őrszolgálat
létesítéséről és működéséről ugyancsak
módosítást hagytak jóvá. Az előterjesztést az önkormányzat 2020. évi folyószámla hitelszerződésének megkötésére
elfogadták. Elfogadták az önkormányzat 2020. évi munkatervét, a testületi
ülések időpontja továbbra is a harmadik
hét szerda délután három órakor lesz.
Módosították az önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát is.
Négy előterjesztés ingatlanokról
szólt. Egyrészt értékesítésre kijelölésről és
vételár megállapításáról, másrészt ingatlanok belterületbe vonásáról.
Utolsóként A jászberényi Margitsziget közösségi funkciójának bővítése
a városi közösségi kohézió és identitás
megerősítése érdekében című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosítására című előterjesztésről
döntöttek pozitívan az év utolsó testületi ülésén. Az első rendes-nyílt önkormányzati ülés január 22-én, szerdán
délután három órakor lesz az új évben.
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A 2019-es év a Jászkürt Újság tükrében
● Játékkiállítás. A csutkaökörtől a
legóvárig címmel nyílt időszakos kiállítás a Jász Múzeumban.
● Egy nap az egészségért. Mintegy
háromezer résztvevője volt a főtéren
megrendezett Richter Egészségnap
jászberényi állomásának.

Január
● Jubileumi bál. Huszadik alkalommal rendezett bált a Jászsági Menedzser
Klub Egyesület, amelynek csillogását
még a frissen hullott hó is fokozta.
● Ünnepelt a Co-op Star. A kereskedelmi vállalat szintén a megalakulásának
huszadik évfordulóját ünnepelte, amelynek a Lehel Film-Színház adott otthont.
● Tarolt a JKSE. Év elején sorra nyerte
mérkőzéseit városunk kosárlabdacsapata, amivel a fiúk kivívták a „bajnokság
meglepetés csapata” jelzőt.
Február
● Látogatás a Városüzemeltetőnél.
A városvezetés rendszeres tájékozódó
látogatásainak sorát a J.V.V. Nonprofit
Zrt-nél tett vizit nyitotta.

● Hazatért a zászló. Az 56-os forradalomban eltűnt, majd kalandos
úton hazakerült lyukas zászlót mutatta be a nagyközöségnek a Nagy Imre
Társaság Jászberényi Szervezete a Jász
Múzeumban.
● Születésnapos helytörténeti kutatók. Suba Györgynét nyolcvanadik,
Fodor István Ferencet hetvenedik születésnapján köszöntötte a város a múzeumban.
● Elkezdődtek a fejlesztések. Kezdetét vették a Zöld Város Projekt fejlesztési munkálatai a belvárosban.
● Vezetőváltás az állatkertben. Húsz

év vezetői munka után elköszönt az
álltkert éléről Fercsik Péter.
Március
● Vekerdy a nevelésről. Nagyszerű telt
házas előadást tartott az Ifjúsági Házban az akkor már nagybeteg Vekerdy
Tamás pszichológus.
● Életmű-kiállítás. Molnár László válogatott műveiből nyílt kiállítás a Szikra Galériában.
● Bajnokok a berényiek. Véget ért
a teremlabdarúgó-bajnokság, ahol az
öregfiúknál a Kozma Pótkerék révén
itthon maradt a kupa.
● Koncert Zoránnal. A hónap végén
Zorán rajongói töltötték meg a Bercsényi úti sportcsarnokot egy fantasztikus
koncert erejéig.
Április
● Kitüntetések a város napján. A jeles napon Szikra István Jászberény Város Díszpolgára, Papp Imre Jászberény
Város Tiszteletbeli polgára, dr. Suba
Györgyné Jászberény Városa - Pro Urbe,
Sebestyén László Jászberény Város mecénási Díjban részesült.
● Diákok a tengerentúlról. Amerikai
diákok érkeztek városunkba az Eszterházy Egyetem Jászberényi Campusának vendégeiként.
● Ezeréves leletek. Szarmata és honfoglalás-kori sírokat tártak fel a régészek Jákóhalmán.
● Félszáz éves szakképzés. Pályaorientációs nappal ünnepelte a Liska József
iskola az intézményben folyó szakképzés ötvenedik évfordulóját.
Május
● Búcsú vereséggel. Lékó Lilla és Pintér Andrea elbúcsúzott a röplabdacsapattól a szezonzáró mérkőzésen, amit
sajnos elvesztett az egyesület.
● Harmincadik Jász Bál. Harmincadik alkalommal rendezték meg a Jász
Bált, ezúttal ismét Jászberényben, a
Déryné Rendezvényházban.
● Kasza Lajos Főnix-díjas. A Jászsági
Menedzser Klub nagyszabású tudományos konferenciát szervezett, majd
este ünnepély keretében átadták az év
kitüntetését.

Június
● Ezüstös focisták. Az NB III Keleti
csoportjának küzdelmeiben a Jászberényi FC a második helyet szerezte meg.
● 25. Világtalálkozó. A jubileumi Jászok Világtalálkozójának három napon
át Jászkisér adott otthont.
● Operett a színpadon. A Déryné
Deszkáin című nyári színházi rendezvénysorozatban a Csárdáskirálynőt láthatta elsőként a közönség.
● Húszéves a Baseball klub. Két évtizede küzdenek a pályán az amerikai
sport szerelmesei a Stinky Sox Baseball
Klub keretein belül.
● Éremeső Prágában. A Kyokushin
Karate Európa Bajnokságról kilenc
éremmel tértek haza a Yakuzák SE versenyzői.
● Jubiláltak a hímzők. Negyven éves
múltra tekint vissza a Fejér Mária Népi
Díszítőművészeti Szakkör.
Július
● Épül az út. Július első napján elkezdődtek a 32-es út felújítási munkálatai.
● Edzői életműdíj. A Testnevelési Egyetem ünnepi szenátusi ülésén
Belovai József edzői életműdíjat vett át.
● Népszerű a campus. Közel kétszázan nyertek felvételt az Eszerházy Egyetem Jászberényi Campusára.

● Áttáncolt évtizedek. A Lehel
Melody TSE megalakulásának ötvenedik évfordulója alkalmából tartott gálát
a Szabadtéri Színpadon.
Augusztus
● Csángó Fesztivál. A Zagyva Banda
koncertjével nyitott a 26. Csángó Fesztivál.
● Mézvásár. 23. alkalommal nyitotta
meg kapuit a nemzetközi mézvásár és
méhésztalálkozó, ahol a mézkirálynő
Szemerics Eszter lett Sopronhorpácsról.
● Nemzetközi projekttalálkozó. Oktatás-nevelés témában voltak városunk vendégei olasz, görög és magyar szakemberek.
● Új elnök a JSE-ben. Magócs Lászlót
választották a JSE élére a leköszöntő dr.
Bördös Lajos utódaként.
● Karola Európa-bajnok. Török Karola, a JSE Taekwon-do szakosztály versenyzője Európa-bajnoki címet szerzett
Győrben.
Szeptember
● Tízezredik autó. A tízezredik gépjárművet értékesítette a Jász-Plasztik
Autócentrum KIA márkakereskedése.
● Expo kilencedszer. Szeptember első
hétvégéjén Szíjjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter nyitotta meg a vásárt.

● Rozália díj. A Főtemplom Rozália
búcsúján Tábi Istvánné Cseh Gizella
kapta meg hitéletben végzett tevékenysége elismeréséül a Rozália díjat.
● Electrolux bejelentése. Az Electrolux
jászberényi gyára létszámleépítésről tett
bejelentést, amelynek következtében
másnap Varga Mihály és Palkovics László
miniszterek városunkba érkeztek.
● Szabadság koncert. A rendszerváltás
30. évfordulója alkalmából könnyűzenei koncertekkel ünnepeltünk a Szabadtéri Színpadon.
● Jubileum Vechtában. A testvérvárosi kapcsolat negyedszázados évfordulójára ezúttal Németországban emlékeztünk.
● Elhunyt Sára Sándor. 85 éves korában elhunyt a berényi születésű jeles
operatőr és rendező.
Október
● Százéves iskola. A Szent István
Sportiskola nagyszabású centenáriumi
ünnepséggel köszöntötte az alapítás
századik évfordulóját, ahol felavatták
Máté György szobrát is.
● Születésnap a múzeumban. A Jász
Múzeum alapításának 145. évfordulóját köszöntöttük.
● Perzsa kapcsolatok. Ali Rastro iráni
művész kiállítása a Szikra Galériában
volt látható.
● A bajnok emléke. Sárközi István
labdarúgó emlékére avattak táblát a városi sportpályán.
● Műszaki képzés. Dr. Liptai Kálmán
rektor bejelentette, hogy műszaki-informatikai képzés indul a Jászberényi
Campuson.
● Választás először. Az önkormányzati és polgármester-választáson szoros
eredménnyel Budai Lóránt, a Közösen
Jászberényért jelöltje nyert.
● Jászság dinamikája. Első alkalommal rendezték meg a Jászság Dinamikája futónapot máris nagy sikerrel.
November
● Támogatás a vállalatnak. Nagyvállalati Beruházási támogatást nyert a
Szatmári kft. Az oklevelet Varga Mihály
pénzügyminiszter adta át.
● Választás másodszor. Az újból kiírt

választásokon Budai Lóránt nagy fölén�nyel ismételte meg győzelmét a polgármesteri posztért folyó küzdelemben.
● Regionális kórustalálkozó. Városunkban rendezték a kórustalálkozót,
amelyre szerte az országból 14 énekkar
érkezett.
● Megállapodás a gyárral. Két hóna-

pos egyeztetést követően szociális megállapodást kötött az Electrolux vezetősége és a dolgozói érdekszövetség.
December
● Népes alakuló ülés. Rendhagyó
helyszínen, a Déryné Rendezvényházban került sor az új testület első ülésére.
● Díjnyertes fotó. Nagy Tamás Kövesd
az utat című alkotása nyerte a Prizma
kör első díját.
● Útátadó. Elkészült a 32-es út rekonstrukciója.
● Vereség az utolsó meccsen. Kikapott röplabdacsapatunk az Extra Liga
utolsó itthoni küzdelmében.
● Mesék a Jászságból. A félig nyúzott
bakkecske címmel jászsági meséskönyvet adott ki a Jász Múzeum.
● Tűz a gyárban. A Necső telep
műanyagfeldolgozó üzemében hatalmas tűz tombolt, amelyet a berényi
tűzoltók mellett a környékbeli lánglovagoknak sikerült megfékezniük.
● Jól teljesített a Jászság. A megyei TOP
ötven gazdasági jelentésben ismét szép
számmal szerepelnek a Jászság vállalatai.
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Együtt a négy gyertya Gyermekek
karácsonya

Nehéz anyagi körülmények között
élő gyermekeknek küldött meghívót
az önkormányzat, hogy december 20án, az Ifjúsági Házban szerény ajándékkal és színpadi műsorral tegyék
szebbé számukra az ünnepet.

Aranyvasárnapon is színes programkínálattal várták a szervezők az ünnepi hangulatra áhítozó érdeklődőket.
A Ferences templomban a Déryné
Vegyeskar előadása volt hallható, melyen vendégként a jászárokszállási
Harmónia Kamarakórus is fellépett.
kazsimér
A fiatalabb korosztálynak kedvezett
a Lehel Film-Színház délutáni matinéje,
ahol a Kolompos együttes szórakoztatta
interaktív koncerttel a kicsiket.
17 órakor felgyúltak a fények a

Fürdő utcai karácsonyi faluban, a gyertyagyújtásra felkért szónokok, dr. Rédei István - a Jászsági Menedzser Klub
Egyesület elnöke - és Szántó József apát
plébános a szeretet fontosságára igyekeztek felhívni az esőben is kitartó hallgatóság figyelmét. Az ünnepséget Utasi
Hajnalka költő és lánya, Utasi Abigél
Kincső meséje tette még meghittebbé.
Az est sztárvendége, egyben az adventi programsorozat záró produkciója
Péter Szabó Szilvia, az országos hírnévre
szert tett Nox együttes egykori frontembere volt, aki akusztikus előadásával hangolta a publikumot karácsony ünnepére.

A megjelenteket Bethlendy Béla
HEB elnök köszöntötte, majd Budai
Lóránt polgármester, Thiago Costa diakónus, Mező István lelkész utalt néhány
mondatban a karácsony csodájára. A
színpadi műsort a Nagyboldogasszony
katolikus iskola előadásában láthatta a
közönség.

Mézeskalács
futam

Valami megfoghatatlan, meghatározhatatlan, távoli, kiszámíthatatlan erő
kormányozza az életet, gondoljuk sokszor – nyitotta prédikációját Tamás atya,
majd személyes élettapasztalati példákkal támasztotta alá szavait. Sokszor érezzük úgy, mintha ok nélkül történnének
a dolgok kormányozhatatlan életünkben. Néha mindez ijesztő és félelmetes
lehet. Gyakran labilisnak tűnhet az élet
családban, munkahelyen. Félelmeink
szinte fogságban tartanak bennünket.

Az Isten azonban nem akarja, hogy féljünk! Pontosan ezért történt meg az első
karácsony. Az Isten, az Ige akkor elérhetővé lett. Minden azért történik, mert az
úr mondta, és ha ő mondta, akkor szeretetből mondta.
Tudja, hogy mi is képesek vagyunk
szeretet adni, ezért beszél hozzánk. Ez a
beszéd, az Ige lett testté karácsonykor. Az
Ige testesült meg Jézus Krisztusban, hogy
köztünk éljen. Rajta keresztül akarja az
Isten azt, hogy értsük mi történik velünk,
mi történik az életünkkel. Bízzunk abban, hogy egy szerető Isten elrendez mindent körülöttünk és bennünk. Érthetővé
tette magát, és mi is érthetők vagyunk a
számára. Az Isten mindig üzen nekünk,
ne féljünk beszélni vele! „Legyen a te szavad szerint!”

Karácsony a suliban
A Székely Mihály Általános Iskola 4/z
osztálya kedves karácsonyi műsorral
ajándékozta meg az iskola közösségét, tanítókat, szülőket, diáktársakat,
a város és a tankerület elöljáróit december 19-én, csütörtök délután az intézmény tornatermében.
k. m.
Az iskola igazgatónője, Tukacsné
Kovács Judit a diákok és szüleik mellett
köszöntötte Zsemberi Zoltán tankerület
vezetőt, Budai Lóránt polgármestert, a
Jászsági Általános Iskola intézményvezetőjét, Pesti Pétert és a szülő közösség
vezetőjét, Kiss Renátát.
Karácsonykor keressük a régmúlt
karácsonyok ízét, illatát, rajongunk a

retro díszekért, mesekönyvekért. Kutatjuk a nagyi sütijének receptjét, és
szeretnénk csak még egyszer érezni azt
a vágyott, boldog érzést. Mit is keresünk igazából? A régi dolgokat vagy inkább az összetartozást, a szeretetet, ami
mintha akkoriban sokkal jobban meg
lett volna az emberekben? …Ma hiába
az ezerféle étel, ha szerteszét a család,
hiába a drága ajándék, ha nem szívből
adjuk. Ma csillogó a karácsony, csillog
a lakás, díszesek a városok, a boltok.
Csak egy valami nem csillog: a lelkünk.
Rohanunk és pont ezekre a régi vágyott
dolgokra nincs időnk – fogalmazott
az igazgató asszony, majd figyelembe
ajánlotta a gyerekek karácsonyi műsorát, akik talán vissza tudtak lopni valamit a régmúlt idők vágyott csodáiból.

Többszáz időskorú városlakót hívott
meg az önkormányzat a december
19-én, csütörtök délután az Ifjúsági
Házban megrendezett idősek karácsonya programra, ahol Jászberény
vezetői ünnepi műsorral és jelképes
ajándékkal tették szebbé a karácsonyvárás idejét.
k. m.

Beszélgetések Istennel

Karácsony első napján a Szentkúti
templomban délelőtt tizenegy órai
kezdettel Resch Tamás atya celebrált ünnepi misét. Prédikációjában
a megtestesült Ige, az abban lakozó
ígéret bizonyosságára utalt.

Idősek karácsonya

Összejött jó félszáz futó, hogy a már
hagyományos, advent utolsó hétvégéjén tartott Mézeskalács Futam résztvevői legyenek, egy közös kocogással is
köszöntsék az ünnepet és egymást.
duka
A karácsonyi faluból rajtoló örömfutás útvonala a Zagyvaparti sétányon
kanyargott és több mint három kilométer megtétele után tért vissza a kiinduló pontra. Itt minden teljesítő nyakába egyedi mézeskalács befutóérem
került, a kezekbe pedig tea vagy forralt
bor, melynek bögréi ajándékok voltak
a szervezőktől. A résztvevők kipirosodva, jó hangulatban kívántak egymásnak
boldog ünnepet és futókilométerekben
gazdag új esztendőt.

Református
advent

Örömteli gyermekzsivajtól volt hangos december 21-én az ünnepi ornamentumot kapott Ifjúsági Ház, ahová a Református Gyülekezet tagjai
várták az óvodások és kisiskolások
előadására kíváncsi közönséget.
k. n.
A gyermekek karácsonyára érkező
népes publikumot Mező István főlelkész üdvözölte, aki egy tanulságos karácsonyi mesével nyitotta meg az ékes
szavalatokkal és megindító énekekkel
tarkított műsort. Mező Istvánné beosztott lelkész a gyermekek különleges
léleklátásáról szólt, hiszen ők még képesek rámutatni arra, valójában mit is
jelent ez az ünnep.
Elsőként a még bátortalanul, ám
annál nagyobb odaadással szereplő
óvodások léptek a színpadra, bemutatkozójukat a református hittanos
gyermekek szívmelengető produkciója
követte. Az esemény záróműsoraként a
Karácsonyi vásár színdarabban elevenedett meg az ünnep esszenciája.

nem vesző ajándékot kellene ma is adnunk szeretteinknek.
A katolikus egyház nevében Thiago
Costa diakónus Szent Lukács könyvéből olvasott, majd a református gyülekezet képviseletében nagytiszteletű
Mező István lelkész közvetítette karácsony üzenetét. Az ünnepi műsort a
Palotásy János Zeneiskola pedagógusai
és növendékei szolgáltatták.

A megjelenteket Bethlendy Béla,
a Humán Erőforrás Bizottság elnöke
köszöntötte, majd átadta a szót Budai
Lóránt polgármesternek. Budai Lóránt
megnyitó beszédében az aznap délelőtt
folyamán a Szent Ferenc idősek otthonában átélt események pillanatait
idézte vissza. A karácsony értéke nem
az ajándékok mennyiségével, hanem a
szeretet nagyságával mérhető. Erre utalt
az idősek otthonában megtapasztalt élmény is, amikor a lakók visszaemlékezéseinek nyomán régmúlt karácsonyok
elevenedtek meg. A sokszor szegényes
ünnep gazdagsága az együtt átélt pillanatokban, a közös készülődésben, a
szeretetbe csomagolt apró ajándékokban rejlik. Ez az az érték, ami nem veszik el soha, erre emlékeznek évtizedek
távlatából is az emberek. Ilyen, soha el

Szeretet szívből

A Fogyatékkal élők klubjának a
Főnixben rendezett december 20,
pénteki meghitt karácsonyi műsora
alkalmával megerősítést nyertünk
abban, hogy a szeretet határtalan és
a legnagyobb kincs.
kárpáti

A karácsony varázsa minden lelket
megérint. Ilyenkor mindenki nagy izgalommal készül, hogy minél meghittebbé
tegye a szeretet ünnepét. Az év utolsó
napjaiban mindenkinek szüksége van egy
kis nyugalomra, hogy kipihenje az elmúlt
év fáradalmait, kipihenje a hétköznapok
gondját. Fontos, hogy érték legyen az
együtt töltött idő. Az intézményben az
adventi idők kezdetétől folyamatosan
hangolódnak rá gondozók és gondozot-

tak az év legszebb időszakára. Nagy izgalommal készülődtek erre a programra,
ahol bemutathatták a fiatalok tehetségét,
kitartását. A gondozottak szívéből áradó
szeretet az, amit ajándékul adhatnak számunkra. A műsor fő témája ugyancsak a
szeretetre, az odafigyelésre épült. Felhívta
a figyelmet, szánjunk időt embertársainkra, ajándékozzunk időt, kedvességet,
szeretet. Az intézmény a műsorban nyújtott szellemi ajándékon túl szebbé tette
gödöllői éhező gyerekek karácsonyát
élelmiszercsomaggal, illetve a berényi
tanyavilágban élőknek cipősdobozokat
megtöltő adománnyal.
Budai Lóránt köszönetet mondott
az intézmény dolgozóinak az egész éves
munkáért és az ellátásban részesülőknek a tőlük kapott szívmelengető előadás élményéért.

6. oldal

Karácsonyi visszatekintő
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Karácsony sétány

Fotó: Gémesi Balázs
A karácsonyi faluval egy időben,
december 17-én nyitott a Karácsony
sétány a Fürdő utcában. Idén már
harmadik éve, hogy civil szervezetek
szépítik díszes fenyőfával a parkot.
k. m.
Ebben az esztendőben hat közösség
vállalkozott arra, hogy karácsonyfát állítson a város hangulatos parkjában. Az
ünnepségen megjelenteket Gál-Dobos
Beáta, a szervező Jászkerület Nonprofit

kft nevében köszöntötte. Az ízlésesen
feldíszített fácskák mellett információkat osztott meg az adományozó közösségekről. Elsőként a Sün Sámuel óvoda
fája körül gyűltünk össze, ahol a kicsik
nagy örömmel meséltek a díszítés mozzanatairól, a díszkészítés fortélyairól.
A város képviseletében Budai Lóránt
nyitotta meg a közösségek összetartását
szimbolizáló sétányt. – Ez a kezdeményezés is azt bizonyítja, hogy az ember
közösséget alkotva óriásit tud alkotni.
Büszkének kell lennünk arra, hogy Jász-

A szeretet ebédje

berénynek rengeteg ilyen értékteremtő,
összetartó lakója van. Ahogy azt ez a sétány is mutatja, mindenki bemutatkozhat
a város előtt, hozzáadhatja mindazt a tudást és értéket, ami benne lakozik. Ezekhez a csoportokhoz, ha csak egy kicsit is
hozzá tudunk tenni bármilyen segítség
formájában, akkor azt az önkormányzat
nevében mondom, hogy hozzá is fogjuk
tenni. – hangsúlyozta a polgármester.
A Süni ovi mellett városunk parkját munkájával szebbé varázsolta a
Bercsényi Miklós Általános Iskola, a
Lehel HC utánpótlás csapata, a Déryné Vegyeskar Közhasznú Egyesület, az
Angyalkert Óvoda, valamint a Dance
Fitness Sportegyesület tagjai.
Kihasználva a megszépült Holló
András utca lehetőségeit, a város karácsonyi programja egy intimebb miliőbe került idén. Egy héten keresztül
itt várták az ünnepre hangolódni vágyó
városlakókat és vendégeiket a finomságokat kínáló bódék, a karácsonyi termékeket árusító házikók. Délutántól
estéig színpadi műsor szórakoztatta a
látogatókat többek között helyi tánccsoportok, sportegyesületek, kórusok,
zenészek műsoraival, de láthattunk
színdarabot és koncertet is.
A karácsonyi falu műsorfolyamát
aranyvasárnap este Péter Szabó Szilvia
akusztik koncertje zárta.

k. n.

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588
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Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!

w.m
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barátját is bevonta a kezdeményezésbe,
akik minden további nélkül magától
értetődőnek vették segítségük felajánlását. Külön hangsúlyozta, igyekszik
tenni azért, hogy ne a szegények, hanem a szeretet ebédjeként tekintsenek
az emberek erre a megmozdulásra.
A táblán, melyet minden résztvevő
aláírt, az esemény mottójaként ez állt:
Két ember között a legrövidebb út a
„Szeretet ebédje”. Ezt most mindenki
megtapasztalhatta, akik így - vagy úgy,
részesei voltak az rendezvénynek.

Mindössze néhány gyorsan elszálló
nap választott el minket karácsony szent
ünnepétől, ezért a lelki felkészülés jegyében a gyűlölet elengedésére, a szeretet befogadására ösztönző, fennkölt dallamokat hallhattunk a kórus repertoárjában.
Felcsendült többek között Johann
Sebastian Bach g-moll prelúdium és
fúga című orgona műve, Kodály Zoltán Adventi ének című alkotása, áhítatra hívott August Weirich Ave Mariája
és Palestrina Máia-antifónája. A hangverseny további részében a karácsony
örömteli aspektusait ragadtuk meg
Bach, Demény Dezső majd Bárdos Lajos szerzeményeivel.
Búcsúzóul Farkas Ferenc Áldott éj
című művét hallhatta a produkció végére testben kissé didergő, ám lélekben
felmelegedett publikum. Orgonán játszott és a templom énekkarát Beniczki
Béla vezényelte.

ww

"A szeretet ebédje" esemény célja nemcsak az ételosztás, hanem egy
közösségi élmény megtapasztalásának
szándéka mindannyiunk számára az
adventi időszak zárónapján. Ez alkalommal még szélesebb körben fogtak
össze a vendéglátás területén működő
vállalkozók a város intézményeivel.
Speciálisan jászberényi kulináris különlegességet, pandurgulyást Szántai
Attila és családja ajánlotta fel. A főétel
mellé Tugyi Róbert cukrász aprósüteményeket kínált, Kövér Tamás és családja gyümölccsel gazdagította az ebéd
kínálatát. Idén a körzet országgyűlési
képviselője mellett a város polgármestere, az önkormányzat tagjai, civil szervezetek képviselői illetve sportcsapatok
játékosai vették ki részüket a négyszáz
adag étel tálalásából.
Szántai Attila lapunknak elmondta,
ez az első alkalom, hogy két vendéglátós

Adomány az otthonnak
Ünnepélyes keretek között került sor
december 17-én délután, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézményben a Magyar Anita költőnő adományából vásárolt eszközök átadására.
A költőnő első verseskötetének
megjelenése alkalmából, október 26-án
Irodalmi-zenés jótékonysági rendezvény keretében a megjelent vendégeknek lehetősége volt vásárolni a kötetből, és támogatói jegyekből.
Ennek összegét Anita a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény la-

kói részére ajánlotta fel olyan eszközök
vásárlására, melyek a lakók kényelmét,
mindennapjainak könnyebbé tételét
szolgálják.
A rendezvény sikerének köszönhetően sokan támogatták az intézményt,
így az összegyűlt pénzből két darab
elektromos betegágyat és egy hordozható masszázsülést sikerült vásárolni.
Az új eszközök segítséget nyújtanak a betegek rehabilitációjában, valamint a dolgozók munkáját is nagyban
megkönnyítik a fekvő betegek ellátásában, gondozásában.

Főtemplomi
hangverseny
A Jászberényi Nagyboldogasszony
templomban tartotta ünnepi hangversenyét a főtemplom énekkara december 21-én, szombaton délután, advent
negyedik vasárnapjának előestéjén.

Advent negyedik hétvégéjének már
hagyományos programja "A szeretet
ebédje", mely ebben az évben is a karácsonyi falu eseménye volt.
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Árokba sodródott egy személygépkocsi. Árokba sodródott és felborult egy személygépkocsi december 24én, kedd délelőtt Jászapáti külterületén.
A helyszínt a jászkiséri önkormányzati
és a jászapáti önkéntes tűzoltók biztosították. Az autóban hárman utaztak
– köztük egy kismama. Két embert a
mentők szállítottak el.
Kipattant szikra okozott tűzesetet. Egy kazánból kipattanó szikra
gyújtotta be a helyiségben tárolt tűzifát december 26-án, csütörtök délután
Alattyánban egy Rákóczi utcai családi
ház pincéjében. A jászberényi hivatásos tűzoltók légzőkészülékben, egy
vízsugárral avatkoztak be. A helyszínre
mentők is érkeztek, az épület lakható
maradt.
Lesodródott az útról. Tetejére
borulva állt meg egy személygépkocsi
29-én, vasárnap hajnalban a 32-es számú főúton, Jászberény külterületén. A
jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelynek sofőrjét a
mentők kórházba szállították.
Megmentették a kihűléstől. A
Jászfényszarui Rendőrőrs járőrei január
3-án 13 óra körül Jászfényszaru egyik
élelmiszerboltja előtt egy földön fekvő
nőre lettek figyelmesek. A helyi lakos
a vásárlást követően leült egy padra,
amin elaludt, majd csak a költögetésre
ébredt. A kollégák - az időjárási körülmények miatt csúszóssá vált járda miatt
- hazaszállították a szolgálati gépkocsival. Az asszonyt bekísérték otthonába,
ami teljesen ki volt hűlve, és a kialudt
kályha mellett nem volt bekészítve tűzifa. A rendőrök az udvaron található
fából hasogattak össze tüzelőt, amiből
begyújtottak és a kályha mellé is odakészítettek. A nőt pléddel takarták be
a ház átmelegedéséig, majd átadták a
rendőrök által értesített rokonnak.
Lebuktatták a kukát lopó férfit. A körzeti megbízottak szolgálati
telefonjára január 3-án este érkezett a
bejelentés, ami szerint Jászapáti egyik
utcáján egy férfi sietősen megy egy ku-

kával. A rendőrök intézkedtek a jászapáti lakossal szemben, amely során a
47 éves férfi elismerte, hogy a hulladéktárolót az egyik ingatlan udvaráról
tulajdonította el. A rendőrök az ellenőrzés közben azt is megállapították,
hogy a tolvajt szabálysértési pénzbírság
meg nem fizetése miatt körözik. A jogsértőt előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként
kihallgatták, majd őrizetbe vették. Az
eltulajdonított kukát a sértett részére
visszaadták. A nyomozók lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indítottak eljárást B. József ellen.
Az eltulajdonított tárgyakkal
együtt találták meg a rablót. A Jászberényi Rendőrkapitányság lopás bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indított eljárást egy jászkiséri
lakos ellen. A 27 éves férfi december
30-án 17 óra és december 31-én 8
óra között Jászkiséren, egy bekerítetlen ingatlan udvarán parkoló gépkocsi
résnyire leengedett ablakát lenyomta,
majd a járműbe bejutva eltulajdonította az autórádiót, valamint egy kerékkulcsot és egy emelőt. A rendőrségre
érkezett bejelentést követően a rendőrök rövid időn belül azonosították a
jogsértőt, aki a háza előtt parkoló gépkocsijában aludt, amikor rátaláltak. A
férfi gépjárművének átvizsgálása során
az autórádió mellett két láncfűrész is
megtaláltak. A nyomozók megállapították, hogy a tolvaj a fűrészeket egy
akkumulátorral együtt a sértett másik
jászkiséri ingatlanjának teraszáról lopta
el. A rendőrök D. Ádámot elfogták és
előállították a Jászapáti Rendőrőrsre,
ahol gyanúsítottként kihallgatták. A
megtalált tárgyakat lefoglalták.
Kevés beavatkozást kellett teljesíteniük 2020 első hétvégéjén megyénk
tűzoltóinak. Fa villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi vasárnap
délelőtt Jászkiséren, a Nagykör út és a
Kölcsey Ferenc utca kereszteződésében.
Az autóban egy felnőtt és egy gyermek
utazott, ők önerejükből elhagyták az
utasteret. A jászkiséri önkormányzati
tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.
A helyszínre mentők is érkeztek.

Ajánló
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Az idealizmus bátorsága
Könyvbemutató résztvevői lehettek a
Jász Múzeum vendégei december 19-én,
csütörtök délután. Dr. Suba Györgyné
Kocsis Julianna súlyos témát feldolgozó
kötetét Faragó Annamária dokumentumfilmes ajánlotta figyelembe.
Kárpáti Márta
A Jászapátiak Baráti Egyesülete támogatásával megvalósult programon
a hiánypótló ismereteket összegyűjtő,
megdöbbentő információkat közlő kötet, – Az egyház ellen elkövetett vis�szaélések a Tanácsköztársaság idején a
Jászságban című könyv – megszületésének körülményeiről, tartalmáról tájékozódhattak az érdeklődők.

A Tanácsköztársaság időszakáról iskolai éveinkben sokat tanultunk, ám
valójában keveset tudunk. Dr. Suba
Györgyné helytörténeti kutató ennek az
ellentmondásos, sötét korszaknak egy
szeletét vette górcső alá, amikor a jászsági egyházi szolgák meghurcoltatásának
emléklenyomatait gyűjtötte. Faragó Annamária elárulta, amellett, hogy szakmai kutatói kapcsolat fűzi a szerzőhöz,
a nagymamájára emlékeztető hasonlóság miatt is közel érzi magához Julikát.
Mindezeken túl az író szülőföldje iránt
tanúsított szeretete és odaadó hűsége felidézi benne egy csángóföldi filmforgatás
kedves jelenetét is. Az ezúttal szavakkal

megrajzolt jelenetben egy csángó kislány
úgy vall szülőföldjéről, oda mindig vissza
fog térni mert „szüvünk van hozzá”.
Dr. Suba Györgynének szíve van a
Jászsághoz, különösképpen a jászföld
népéhez. A most bemutatott kötetben
pontos hivatkozásokkal kiegészítve,
szemléletesen tárja az olvasó elé a száz
évvel ezelőtti sötét korszak történéseit.
Az ismeretek bővítése mellett emberileg
is gazdagodhatunk a könyv lapozgatása
közben. Az írás mindamellett, hogy tárgyilagos és pontos, ugyanakkor tapintatos is. Nem ítél el és nem minősít. Érzékenyen felnyitja a szemeket arra a ma is
érvényes tényre, hogy a hittel felvértezett
idealizmus hősiesség.
A papok, plébánosok a nép egysze-

rű tanítói valódi hősök voltak abban
az időben. Nem közhely, hogy halált
megvető bátorsággal álltak ki hitükért
a diktatúra helytartói ellen. A korhű
dokumentumok, visszaemlékezések,
jegyzőkönyvek segítségével nyerünk bepillantást a korszak történelmébe. A bevezetőben a kommunista éra egyházpolitikai elveit is megismerheti az olvasó.
A proletárdiktatúra emberhez méltatlan
gonoszságai szintén napfényre kerülnek
a sorokban. A ma embere megdöbbenéssel olvashat például a túszszedés
gyakorlatáról, ami arra szolgált, hogy az
ellenforradalmi megmozdulások gondolati megfogalmazódását is elfojtsa.

Kilencven év jóság
Kilencvenedik születésnapján, december 20-án, pénteken Szent Imre herceg
úti otthonában köszöntöttük Magyar
Balázsné Baranyi Ilonát.
kárpáti
Ilonka nénit a város nevében Skultéti
József képviselő köszöntötte virággal és
a közelgő Újév apropóján egy naptárral
is. A jókívánságok mellett Orbán Viktor

miniszterelnök üdvözlő dokumentumát
is átnyújtotta az ünnepeltnek.
A köszöntést követően jutott idő a
hosszú élet meghatározó momentumainak visszaidézésére is. Baranyi Ilona az
újerdei tanyavilágban született 1929 december 20-án egy szorgos földművelő család első gyermekeként. Később még egy
húga és egy öccse egészítette ki a Baranyi
családot. A tanyáról Ilonka 1960-ban
költözött be a városba, abba a házba, ahol
most is él. Férje, aki a Sütőipari Vállalat gépkocsivezetője volt, sajnos már
15 éve özvegyen hagyta.
Házasságukból két lány
és egy fiú született, akik
immár hat unokával és öt
dédunokával örvendeztették meg a szülőket.
Ilonka néni kezdetben
a termelőszövetkezetben
vállalt munkát, majd később bedolgozóként tevékenykedett, kesztyűket
készített. Munkáját szerette, felettesei kiváló dolgozó kitüntetéssel ismerték
el szorgalmát. A pénzkereső aktivitás mellett mindig

Hihetetlen, hogy az ilyen és a hasonló
megtorlásokat pordukáló rémuralom
akkori vezetőiről egykor utcákat neveztek el Jászberényben. Ezekről is tájékoztat a könyv. A sorokat böngészve
ismerős nevekre bukkanhatunk vádlók
és áldozatok között egyaránt.
A diktatúrának lelkileg, testileg megkínzottjai és halálos áldozatai sokan voltak a Jászságban. A képzelet erejével még
kivégzésnek, zavargások nyomán gyilkosságnak is tanúja lehet az olvasó. A részben
még feltáratlan téma számos döbbenetes
eseményre, tényre világít rá és hagy további kérdéseket megválaszolatlanul,
gondolkodásra és kutatásra ösztönözve a
korszak iránt érdeklődőt.
A Tanácsköztársaság erőszaktevői
szemléletes példái a modern kori pszichológia szerint dark-szindrómával
aposztrofált tünetegyüttesnek. Amikor
a tetteknek nincs logikus magyarázata,
nem létezik a miért, csak az erőszak és a
gyűlölet, az érzelmi hidegség – hívta fel
a figyelmet Bagdy Emőke pszichológus
megfigyeléseire az előadó. A továbbiakban Szolzsenyicint idézte, aki úgy fogalmazott, az eltorzult lelkületű kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb
ember nincs a földön.
Azért kell ismernünk a történelmet és
egymást, hogy jó döntéseket hozhassunk
az életünk folyamán. Ehhez a hívő, az Istenhez vezető úton felemelkedett ember
tisztánlátása, az idealizmus bátorsága, az
az áldozat kell, amely lehetővé teszi egy
ilyen könyv megírását is. Az idealista ember szeretne valamit örökül hagyni. Suba
Györgyné személyiségéből fakadóan úgy
döntött, szeretné ezt a tanulmányt az utókorra hagyni, mert tudjuk, hogy nemzettudat nélkül nem lehet nemzetben
gondolkodni! - fogalmazta meg az ajánló
zárógondolatait Faragó Annamária.
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató asszony néhány mondat erejéig szintén csatlakozott az ajánlóhoz és elismerő
szavai mellett virágcsokorral köszönte
meg az írónak történelmünk fehér foltjának értő kutatását.
A könyvbemutató zárásaként a szerző
szólt, aki a kutatás körülményeire világított rá, illetve köszönetet mondott valamennyi segítőjének, akik támogatták a
kötet megjelenését.
szakított egy kis időt a hobbitevékenységekre is. Legszívesebben kötött és a kertet
gondozta. A virágok ma is szerelmei, de
ma már inkább csak a lakásban lévőkre
van energiája, a kert növényeit a szomszédokban lakó gyermekei gondozzák.
Idejét az olvasgatás, a rejtvényfejtés tölti
ki manapság. Elmondása szerint a hosszú
élet titka a szorgos munka és a családban
lelt öröm, amit most leginkább a dédunokákban lel meg. Az ünnepi asztal körül jelen lévő családtagok hozzáfűzték, a
dédi jó természete, nyugalma és szeretete
biztosan hozzájárult a szép kor eléréséhez.

www.jku.hu

7. oldal

Programajánló
MEGA Játszóház
Január 11. szombat 10 óra
Felfedezhető a TAP-Light az a fantasztikus, XXI századi játék, mely fejleszti a
gondolkodást, a reflexeket, a térlátást és
a mozgáskoordinációt. Vezethetsz különleges akkumulátoros járgányokat, melyek
nagyon gyorsak és ütközni is lehet velük.
Az arcfestés és a csillámtetoválás elmaradhatatlan. Játékok 5 évnél fiatalabbaknak
is, melyet a szülők is kipróbálhatnak.
Hűtőgépgyári Sportcsarnok
Újévi koncert Budapest Ragtime Band
Január 11. szombat 19 óra
A Budapest Ragtime Band a magyar tradicionális jazz-élet talán legpatinásabb
együttese. A zenekar célja a ragtime muzsika hagyományainak ápolása mellett
több tradicionális amerikai zenei műfaj
bemutatása, életben tartása és népszerűsítése. A ragtime-ok mellett swingmelódiák, dixieland-slágerek és virtuóz
hangszerszólók színesítik műsorukat. A
zenekar magas színvonalú hangszertudása, önfeledt előadásmódja és színpadi
show-val fűszerezett koncertprogramja
remek Újév köszöntő társasági esemény,
a szünetben pezsgős koccintással.
Lehel Film-Színház

Pótszilveszter
Január 11. szombat 22 óra
Az új évben is tovább dübörgünk a Red
Ring-ben! Januárt egy dögös pótszilveszterrel indítjuk, nem kisebb névvel,
mint a Coronita Commando egyik állandó tagjával, a hölgyek egyik kedvenc
dj/producerével Steve Judge-al. Házigazdánk az újévi forgatagban, a legdögösebb slágerekkel, ezúttal dj Nagy Krisz.
Újra itt a hétvége, csábulj el a Vörös Körök bűvöletében!
Red Ring
Emlékezés a hősökre
Január 12-én, vasárnap 18 órakor a
Szentkúti templomban szentmisével, 19
órakor a II. világháborús emlékműnél
gyertyagyújtással emlékezik az önkormányzat a 2. Magyar Hadsereg katonai
hőseire és áldozataira. Beszédet mond
Vidovich Kálmán cserkésztiszt.
A KÖR – „Bőség”
Január 16. csütörtök 18 óra
Interaktív műhelymunka, a külső és
belső környezeti erőforrások felismerése
és hasznosítása a mindennapi életben.
A program előadója Gulyás Zsuzsanna
kineziológus.
Főnix Fészek Műhelyház

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

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

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

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

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

A

Nagy Kft.

nyílászáró értékesítő
munkatársat keres.

Elvárások:

● min. középiskolai végzettség (érettségi),
● számítógép felhasználói szintű ismerete.

Jelentkezését
a nagykft@invitel.hu email címen vagy a
Jászberény, Nagykátai út 11. sz. alatt várjuk.

márkaképviselet
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Sport / Ügyeletek
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Ködpermet szitál, tüllfinom fátyol lebeg
Pénteken erősen felhős
időre számíthatunk, ugyanakkor csapadék, jelentős
szél nem valószínű. A csúcshőmérséklet 3 és 10 fok között alakulhat. Hétvégén is
marad a csendes, enyhébb,
többnyire napos idő, hétfőre azonban lehűlés várható
és sűrű köd lepi el térségünket. A borult, ködös
időjárás egészen csütörtökig
jellemző lesz.

Ács Tibor

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

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

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

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

január 11. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

január 16. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 12. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

január 17. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

január 13. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

január 18. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

január 14. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

január 19. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
január 11. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; 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.
A december 19-i lapszámunk rejtvényének megfejtése:

Nyíljon ki szívünk virága, aki remél készülődjön!
A helyesen megfejtők közül ezúttal Szöllősi Sándorné
Jászberény, Munkácsy utcai kedves olvasónknak kedvezett a szerencse.
Könyvjutalmát szerkesztőségünkben veheti át.

Jászkürt

Újévi Kori Gála
Az utóbbi években szokássá vált, hogy
az új év sportélete Jászberényben a
Cori-Kör Alapítvány rendezvényével,
nevezetesen az Újévi Kori Gálával kezdődik. Idén január 3-án az esti órákban adtak egymásnak randevút a fiatal
műkorcsolyázók, akiket ezúttal is igen
sokan meglátogattak.

Egészségügyi ügyeletek

Újság

Azért is fontos ez a rendezvény az
alapítvány számára, mert hazai rendezésű
műkorcsolya versenyük még nincs, ezért
akik már számos helyszínen szerepelnek,
a Kori Gálán tudják bemutatni kűrjeiket
a berényi műkorcsolya kedvelőknek.
A péntek esti gálanyitó táncot a
12 éves Németh Nóra mutatta be, aki
2018-ban indult először műkorcsolya
versenyen, majd 2019-ben már számos
versenyen vett részt. Legnagyobb sikerét
a budapesti Valentin Kupán érte el, ahol
hibátlan kűrt bemutatva aranyérmes lett
rekreáció bronz kategóriában, a 10-12
éves korcsoportban. Őt a két évvel idősebb Bálint-Kraft Lilla követte a jégen,
aki több éve kitartóan és keményen
dolgozik céljaiért. Az általa bemutatott
kűrrel indul majd élete első műkorcsolya versenyén, a Jégördög Kupán egy hét
múlva. Lehetőséget kapott a szereplésre a
gála legfiatalabb műkorcsolya versenyzője, a 8 éves Zircher Flóra is. Számos versenye közül a legjobb eredményét a tavaly
márciusban rendezett Jégördög Kupán
érte el, ahol ezüstérmes lett. Őt Németh
Flóra váltotta a küzdőtéren, aki csupán
egy évvel idősebb barátnőjénél és egyben

csapattársánál. Róla tudni kell, hogy a
jászberényi lányok közül az elsők között
ugrott hibátlan másfél fordulatos Axelt.
A Flórák tánca után egy 14 éves „nagylány”, Hudra Anna következett, aki egy
jó hónappal ezelőtt a Kelet-Magyarország
Kupán, rekreáció bronz kategóriában,
korcsoportjában bronzérmet szerzett,
ami vidéki első helyet jelentett számára.
Az egyéni számok után Hamarné
Kovács Adrienn óvodás csoportja korcsolyázott fel a jégpályára. Ők az Alap Korcsolyaoktató Programban ismerkednek a
műkorcsolyázással. Edzéseiken a műkorcsolya specifikus lépéseit és elemeit gyakorolják, tanulják. Előadott gyakorlatukat elnézve látszott, hogy nemsokára ők
is a jászberényi műkorcsolya versenyzők
csapatát fogják erősíteni.
Az ovisokat követő Szabó Dalma viszont már nagyon otthonosan mozgott a
jégen. 13 éves kora ellenére nagyon sok
verseny dobogósa. Neki már meglett a
másfél fordulatos ugrása, az Axel, majd
ősszel a kétfordulatos Salchow is többször sikerült neki. A Kelet-Magyarország
Kupán már egy magasabb szintű Gold
kategóriában indulhatott el, ahol az 5.
helyen végzett korcsoportjában. A jászberényi lányok által bemutatott kűrök koreográfiáját Gabrieli Adrien állította ös�sze és tanította be, aki a MAC Budapest
műkorcsolya szakosztályánál edzősködik,
de mint látható volt, kiemelkedő szerepe
van a jászberényi műkorcsolyázó gyerekek felkészítésében is. Nem egyedül
érkezett, ezúttal is elkísérte őt néhány
tanítványa. Köztük volt a már hétszeres
magyar bajnok, Hortobágyi Dominik is,

Fotó: Gémesi Balázs
aki látványos kűrt mutatott be. Nagy
tapsot aratott a nagyon pici, de rendkívül
ügyes Böröczky Szonja is. Lőrinc Hanna,
az országos utánpótlás bajnokság 8. helyezettje szintén remekelt. Természetesen
Szarvas Boglárkát is láthatták a kilátogatók, aki 30 éves szünet után, 2017-ben
először képviselte Jászberényt műkorcsolya versenyen. A Kelet-Magyarország
Kupa aranyérmese elmondta, hogy nagy
öröm számukra, hogy végre hazai közönség előtt is bemutathatják tudásukat.
Hálásak voltak a kilátogató ismerősök,
barátok, szülők és nagyszülők, hiszen
nagy-nagy tapssal fogadták az előadott
kűröket. Nem sokat pihennek a berényi
műkorisok, többen közülük január 12én, az érdi jégcsarnokban rendezendő
Jégördög Kupán szerepelnek majd.

Brigád csapata a Jász-Tool Kupa győztese
Csizmadia és Társára épülő „Brigád” elnevezésű csapat 3-2 arányban legyőzte
őket, így a Brigád gárdája nyerte meg
a 2. Jász-Tool Kupát. Harmadik helyezett lett a VMK 93 együttese, amely
3-3-as döntetlen után, büntetőkkel
verte Kistarcsát. A torna gólkirálya is

innen került ki, míg a legjobb mezőnyjátékos Süttő Attila (JFC) lett, a legjobb
kapusnak járó különdíjat Papp Norbert,
a kupagyőztes Brigád alakulatának kapuvédője vehette át. A díjakat a névadó
szponzor képviselői és Kiss Attila főrendező adta át.

Tovább tart a mélyrepülés

SKC – hasonlóan az újonchoz -, szintén 25 pontos fölénnyel „intézte el” a
berényi alakulatot. Sopron KC - Jászberényi KSE 91-66. JKSE: Nelson 24/9,
Miller 4, Mészáros 3/3, Alekszandrov
13/6, Pantelics 8. Csere: Ruják -, Buzás -,
Szigedi -, Brbaklics 12/3, Peringer 2.
Az utolsó két hazai mérkőzéshez képest nem igen változott kosárlabdacsapatunk játéka. A statisztika szerint a „gólpasszok” aránya: 24-9 oda. Ami – enyhén
szólva is –, gyengécske csapatjátékot tükröz. Arra a kérdésünkre, hogy van-e arra
kilátás, hogy minőségi játékoscserét hajtson végre a JKSE vezetése? – a következő
tájékoztatást kaptuk:
– Az elnökség megtárgyalta a kialakult helyzetet és a megbízott vezetőedző,
Lo Elhadji Malick egyetértésével új edző
megbízását érezzük szükségesnek és erről
már folynak a tárgyalások. Amint megérkezik, az ő bevonásával játékoscserét is
szeretnénk végrehajtani – nyilatkozta Petőfi Áron a JKSE elnöke.

Nemcsak az elmúlt év végén, hanem
az új év 4. napján is focilabda pattogástól volt hangos a Bercsényi úti
játékcsarnok küzdőtere. Ekkor rendezték immár 2. alkalommal a „JászTool Kupa” futsal tornát.
pesti
A reggel nyolc órakor kezdődő
rendezvényen 3 x 4-es csoportokban
mérték össze erejüket a benevezett
csapatok, amelyek nemcsak Jászberényből és a környékbeli településekről
érkeztek, hanem távolabbról is. A csoportmeccsek elhúzódtak, így a délután
ötkor kezdődő egyenes kiesési szakasz
érdekessége volt, hogy a JFC NB IIIas együttese csoportjából csak a legjobb
harmadikként jutott tovább, de utána
már a döntőig menetelt. Itt azonban a
városi kispályás bajnokságban szereplő

Nem sokat pihentek az év végi ünnepek alatt az NBI/A-s kosárlabda játékosok, hiszen a 2. és a 3. napon, egy
híján minden mérkőzést lejátszottak
a 14. fordulóból. A jászberényi kosárlabdacsapat Sopron vendége volt az
évnyitó meccsen.

Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja

á. t.

M.b. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784
Munkatársak: Kazsimér Nóra, Ács Tibor. 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

Mivel a berényi gárda a bajnokság
talán leggyengébb játékával sima 25 pontos vereséget szenvedett hazai pályán az
újonc Oroszlánytól év végén, nem sok
jóra számíthattunk a Hűség Városában
sem. Mindezeket figyelembe véve, az első
30 perc nagyjából rendben volt. Az első
negyedet mindössze 5 pont hátránnyal
(24-19) fejezték be, sőt a kisszünet után
Brbaklics büntetőivel már csak három
volt közte. Ezt követően, azonban egyik

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.
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játékosunk sem talált a házigazdák gyűrűjébe, ők meg 14 alkalommal, és így
már 17-tel ment a Sopron. Négy perc
telt el, amikor Nelson egy duplával megtörte a berényi „kosárcsendet”, majd rajta
kívül a többiek is hozzátettek és így ezt az
etapot „csak” néggyel veszítették el, de a
különbség kilencre (49-40) nőtt a nagyszünetre. A harmadik negyed – berényi
részről – szinte csak Nelsonról szólt,
hiszen 11 pontot gyűjtött. Ez arra volt
elég, hogy döntetlen (16-16) lett ennek
az etapnak a mutatója, de a vendéglátók
kilencpontos (65-56) előnye megmaradt.
A zárónegyedben ugyan Alekszandrov és
Mészáros is beszórt egy-egy triplát, de
soproni részről öt ilyen válasz érkezett,
nem beszélve a többiről. Nelson az előző negyedben bizonyára elfáradt, mert
már nem dobott pontot. Pantelics a vége
felé megkapta 5. büntetőpontját, így az

