Szelektív hulladékgyűjtés

A 2020-as évben is folytatódik a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési
szolgáltatás, mely továbbra is díjmentes.
Tájékoztató a 2. oldalon

Kérdések a városról

Dr. Gedei József alpolgármestert,
valamint Tamás Zoltán frakcióvezetőt
kérdeztük a várost érintő aktualitásokról.
Interjúk a 3. oldalon

A tűzzománc varázsa

A hónap műtárgya bemutatóján
Sisa József zománcművész legújabb
munkáját ismerhette meg a közönség.
Tudósítás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 03. szám (XXXII./03.)

Események
a negyedszázad
jegyében

Újság

2020. január 16.

Jászberény város lapja

A hazaszeretet erősebb a halálnál

Eseménydús hónapokkal zárta és
kezdte az évet az Eszterházy Károly
Egyetem Jászberényi Campusa. Az
intézménnyel kapcsolatos történésekről, továbbá a közelgő jelentkezési határidő okán felmerülő aktualitásokról dr. Varró Bernadett főigazgató
asszonnyal beszélgettünk.

A Jász Múzeum 2020-ban is folytatja hagyományőrző-értékteremtő
munkásságát, ennek megfelelően
terveznek nagyrendezvényeket, kiállításokat, kiadványokat, ugyanakkor
igyekeznek az újdonságokra is kellő
hangsúlyt fektetni. A múzeum programjairól és eseményeiről Hortiné
dr. Bathó Edit igazgató asszonnyal
beszélgettünk.

Kazsimér Nóra

kazsimér
A múzeum udvarán található látvány- és tanulmányraktár, valamint
a Szent Imre herceg úti gyűjteményi
raktár hivatalos átadására januárban
kerül sor, a nagyságrendileg közel
150 ezer műtárggyal kapcsolatos teendők az egész esztendőt felölelik
majd. Még az előbbi egy látogatók
számára is nyitott bemutatóegység
lesz, az utóbbi strukturális, elzárt
raktárként fog üzemelni. Az átvétel
után következik csak a munka java,
a berendezés, a tárgyak szigorú szabályok szerinti szállítása, elhelyezése,
gyűjteményi egységenkénti rendezése
bonyolult, hosszadalmas logisztikai
folyamat lesz, így meghatározza az
egész évet.
A régészeti munkálatok terén,
amint az időjárás is engedi, folytatódnak az elkerülő út szakaszának
feltárásai, melybe a Damjanich János
Múzeum a Jász Múzeum szakértőit,
munkatársait is bevonta.
folytatás a 6. oldalon 

A doni-áttörés hetvenhetedik évfordulóján, január 12-én, vasárnap este
a Szentkúti templomban misével, a
II. világháborús emlékműnél gyertyagyújtással emlékeztünk meg a háború
áldozatairól. A szentmisén Szántó József főapát, az emlékműnél Vidovich
Kálmán cserkésztiszt idézte emlékezetbe a katasztrófa történéseit.
Kárpáti Márta
Hetvenhét évvel ezelőtt, 1943. január 12-én kezdte áttörni a szovjet Vörös
Hadsereg a Don-kanyarba kivezénylett,
kétszázezer honvédből álló magyar arcvonalat. A rettentő orosz télben nyári
felszerelésben harcoló alakulatot néhány
nap alatt felmorzsol a túlerő. Alig hatvanezer magyar katona térhetett haza a doni

Új vezetőedző a kosarasoknál
Az előző számunkban már említettük, hogy új vezetőedzőt fognak szerződtetni a Jászberényi KSE kosárlabdacsapatához. Az ígéretet tettek
követték, és január 11-én már meg is
tartotta első edzését az új szakvezető.
Ács Tibor
A 47 éves szerb edző, Miljan Csurovics
játékos korában több közép-európai országban játszott, majd 2014-től Szlovákiában edzősködött. Csapataival szlovák
bajnok és kupagyőztes is volt.
– Az elmúlt hét közepén érkezett a
szerb szakember Jászberénybe és január
11-én már találkozott a játékosokkal is.

Közeleg a
felvételi határidő

Munkáját pedig Lo Elhadji Malick segíti majd. Nincs könnyű helyzetben, de
ismerve északi szomszédunknál való tevékenységét, bízunk szakmai tudásában.
Nyilván idő kell, hogy megismerje a játékosokat és egyáltalán a körülményeket.
Nem éppen szerencsés, hogy szerdán a
Szolnok, hétvégén pedig az igen jó erőkből álló Atomerőmű érkezik hozzánk.
Csodákat nem lehet látni az biztos, de azt
azért le lehet majd szűrni a két találkozó
után, hogy milyen irányban mozdul el a
csapat. Egyébként a feleségével érkezett és
elmondta, hogy kimondottan a kosárlabdára szeretne koncentrálni és elmozdítani
a berényi csapatot a holtpontról. – tájékoztatott Petőfi Áron, a JKSE elnöke. Azt
is megtudtuk tőle, hogy továbbra is dolgoznak a pénzügyi fedezet megerősítésén.
Az önkormányzat vezetőivel is többször
nagyon korrekt beszélgetést folytattak
már, de még sok mindent pontosítani
kell a közeljövőben, hogy reális célt tudjanak megfogalmazni a további jó folytatást illetően.
– Én mindenkitől még egy kis
türelmet kérek, és egyben szeretném
megköszönni azoknak a szurkolóknak
a biztatását, akik a gyengébb szereplés
ellenére is bíznak a csapatban – fejezete
be nyilatkozatát a JKSE elnöke.

pokolból. A többiek a harcmezőn haltak
hősi halált vagy fogságba estek a magyar
hadtörténet legnagyobb vereségében.
A szentmisén Szántó atya saját emlékeit is beleszőtte a prédikációba. Visszaemlékezett 1943 szomorú esztendőjére,
amikor szülőföldjén is a háborúból írott
leveleket hozó postás híreitől rettegtek
a hozzátartozók. Várták a postást, hátha
életjelt közvetít szeretteiktől és nem várták, mert féltek, hogy a halálhírt hozza.
Azon a bizonyos vásári napon négy családnak hozott rettenetet a hírvivő. Elhallgatott a vásári zsivaj, ahogy megérkezett a
postás, akinek a táskájában négy gyászhír
lapult. Síri csendben várták, kire néz a
hírhozó, kinek a férje, fia, testvére esett el
idegen földön, kinek a szerette nem térhet vissza soha többé hazájába.
A Donnál elpusztultak Magyaror-

szágért, a nemzetért adták életüket, a
legdrágábbat, amit adhattak. Azért a
hazáért küzdöttek, amit Trianonban a
nagyhatalmak szétszaggattak. Ez volt az
utolsó esély, hogy Magyarország újra ép
legyen, de az elhibázott hadműveletek, a
téves döntések halálba küldték a hősöket.
Nagyrésze elveszett a kétszázezer katonának akkor, sokan a hazaérés után kerültek
hadifogságba, hogy onnan ne térhessen
haza soha. A túlélők pedig hallgatásra
voltak kényszerítve. Talán ez is az oka,
hogy a ma nemzedéke nem tudja átérezni, értelmezni mi történt ott akkor. Nem
tudják felfogni, hogy a hazáért, a családi
szeretet meghosszabbításaként működő
hazaszeretetért életet lehet és kell áldozni.
Életüket adták, de a hazaszeretetet erősebb a halálnál.
folytatás a 6. oldalon 

Az Eszterházy Károly Egyetem decemberben tartotta hagyományos évzáró
karácsonyi ünnepségét, melyen több
mint húsz díjat adtak át, köztük a Pro
Academia Agriensi kitüntetést dr. Varró
Bernadett főigazgató asszony érdemelte
ki. A rangos szakmai díjat az Eszterházy
Károly Egyetem Szenátusa és jogelődei
alapították olyan egyetemi oktatók, tanárok, tudományos kutatók vagy dolgozók
részére, akik az oktatás, kutatás-fejlesztés,
az egyetem vagy egyes egységeinek vezetése terén hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, jelentősen
hozzájárultak az egyetem hazai és nemzetközi hírnevének erősítéséhez.
Az igazgató asszony örömét fejezte
ki a kitüntetés kapcsán, hiszen a legfontosabb díjak egyikét ítélték oda a számára. „Egyáltalán nem számítottam rá,
meglepetésként ért ez a különösen szép
elismerés. Úgy érzem, hogy csupán a
munkám végzem, számomra mindig
is nagyon fontos volt az intézmény.
Többször a fennmaradásért kellett küzdenünk, de szerencsére – a hullámvölgyek ellenére – ma már a fejlesztésekre,
az innovációra koncentrálhatunk.
folytatás az 5. oldalon 

Jubilál a
Közmunkával a tisztább városért
A húsz közmunkás közül négy
elmúlt egy hét alatt közmunkások
Hamza Múzeum Azbevonásával
többtucatnyi zsák hul- Portelken, kettő a Neszűr területén,

A Hamza Múzeum számára ez az esztendő kiemelt jelentőségű, hiszen a
gyűjtemény negyedszázados jubileumához érkezett. A jeles alkalomhoz
kapcsolódó eseményekről, és az új év
várható programjairól Farkas Edit
múzeumigazgatót kérdeztük.
kazsimér

Az igazgató asszony mindenekelőtt nehezményezte, hogy az előző
esztendőhöz hasonlóan idén is kisebb
létszámmal működnek majd, az előrelátható események tekintetében a
legnagyobb hiányt egy művészettörténész jelenti. Továbbra is reménykednek
benne, hogy a szervezési és múzeumpedagógiai teendők ellátását illetően
érkezik majd segítség az intézményhez.
A fennállásának 25. évét ünneplő
gyűjtemény a már jól ismert és közkedvelt
programok mellett új rendezvényekkel is
készül a képzőművészet iránt nyitott látogatóknak. Januárban folytatódik a korábbi
években működtetett alkotókör, továbbá
a mandalafestő tanfolyamokra is minden
héten szeretettel várják a felnőtteket.
folytatás a 6. oldalon 

ladéktól szabadultak meg Jászberény
főbb útjai, közterei. A takarító akcióról
Bobák Zsolt, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke számolt be lapunknak.
kárpáti

Az utóbbi időben sok panasz érkezett
többek között a képviselőkhöz is, hogy
szemetes a város, hulladék borítja a járdák
és az utak mentét, a gyűjtőedények környékét. Ennek kapcsán merült fel, hogy a
közmunka-programban jelenleg dolgozó
húsz ember bevonásával megtisztítják a
várost – fejtette ki Bobák Zsolt.

tizennégyen pedig a városban tevékenykednek. A belvárosban dolgozók
feladata a szemétgyűjtő kosarak ürítése
is. Ők jelezték, hogy gyakran előfordul,
az egyik nap kiürített gyűjtőedényeket
másnapra háztartási szeméttel pakolják
tele egyesek. A másik probléma a szelektív-gyűjtők környezetében rendszeresen tapasztalható felfordulás, amely
szintén a renitens magatartásból ered.
Sokan úgy gondolják, hogy bármilyen
hulladék lerakható a szigeteken, illetve
az elhúzható fedeles edényekbe is beleborítanak kommunális hulladékot.
folytatás a 4. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu
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Szelektív hulladékgyűjtés
A J.V.V. Nonprofit Zrt. a 2020-as
évben az alábbi ütemterv alapján
folytatja házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatását. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
igénybevétele a lakossági ügyfelek részére továbbra is díjmentes.

2020. január 6-ától a munkálatok
befejezéséig, várhatóan fél évig, a
Jászberény, Autóbusz-állomás felújítási
munkálatai alatt az autóbuszok ideiglenes
kocsiállásokról indulnak.

A MÁV értesíti az utazóközönséget, hogy
2020. február 4-től február 7-ig pályakarbantartási
munkák miatt módosítja menetrendjét.
A Nagykáta-Újszász állomások között végzett pályakarbantartási
munkák miatt a 82 Szolnok – Hatvan vasútvonalon az 5719 sz.
vonat módosított menetrend szerint közlekedik.
A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható
az állomások pénztárainál, ügyfélszolgálatoknál és a Mávdirekt
+36 349 4949 telefonszámon, illetve a www. mavcsoport.hu honlapon.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
fenntartási idő

FELHÍVÁS

a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája,
2020-ban is vár minden kedves érdeklődőt a

„CSOPORTOS DIETETIKAI TANÁCSADÁS”
programjára:

-Fogyókúrás csoport
-Egészséges táplálkozás várandós kismamáknak
Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Egészségfejlesztési irodája,
(Gyermekosztály épülete- Földszint)
Tájékoztatás a program időpontjáról és
előzetes bejelentkezés:
Telefonon: 0657/500-200/294 mellék
(13 -15 óráig/Dietetikusok)
e-mailben:dietetikus@jaszberenykorhaz.hu

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
fenntartási idő

FELHÍVÁS

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája

„ELIXÍR KLUB”

foglalkozásokat indít, melyre várunk minden kedves érdeklődőt,
akit érint az alkohol fogyasztás káros következménye.
A program folyamatos jelleggel, havi 2 alkalommal kerül
megrendezésre, szakember (pszichológus) bevonásával.
Helyszín:
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Egészségfejlesztési
irodája, (Gyermekosztály épülete- Földszint)
Tájékoztatás a program időpontjáról és
előzetes bejelentkezés:
Tel.: 0657/500-200/297 mellék (13 -15 óráig)
e-mailben:
efi_jaszbereny@jaszberenykorhaz.hu

Emlékezés

facebook.com/
berenycafe
Emlékezés

SZÍJÁRTÓ PÉTER

anyja neve: Magyar Mária
halálának 20. évfordulójára
és neje

SZÍJÁRTÓ PÉTERNÉ
halálának 4. évfordulójára
Szerető családjuk

Pataki Tibor

halálának 13. évfordulójára.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Szerető felesége és családja

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés menete: Kérjük, hogy EGY
zsákban, kizárólag az alább felsorolt
hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
• Üdítős, ásványvizes PET palackok,
kozmetikai és tisztítószeres flakonok
• Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok
(többrétegű csomagolószerek)
• Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
• papír hulladék: újságpapír, prospektus, hullámpapír, élelmiszerek és
kozmetikai szerek papírdobozai, irodai papírok, géppapír, füzetek, könyvek, italos karton
• fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves dobozok.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a
műanyag palackokat, flakonokat, (kupakkal visszatekerve), többrétegű csomagolószereket, fém italos dobozokat,
„laposra taposva”, rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!
Papírhulladék gyűjtése (köte-

gelve): Kérjük, hogy a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé, kizárólag
összehajtva és kötegelve helyezzék ki,
lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!
Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) csomagolási hulladék nem lehet
olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel
szennyezett!
Zsákok gyűjtésének módja: Kérjük önöket, hogy az újrahasznosítható
hulladékokat a szállítási napon reggel
7 óráig az ingatlanuk elé helyezzék ki,
mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett zsákokat nem
áll módunkban elszállítani! Társaságunk cserezsákot biztosít. Amennyiben
a zsákban háztartási vegyes hulladék,
lom, üveg, zöldhulladék, vagy nem
megfelelő típusú, illetve szennyezett
hulladék kerül, úgy társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.
A szelektív hulladékgyűjtő zsákok kihelyezésének időpontja Jászberény Város
közigazgatási területén havonta egyszer
az alábbi időpont és utcajegyzék alapján
(az utcajegyzék a társaság honlapján is
megtalálható): 1. sz melléklet szerint
Gyűjtőszigetek rendeltetésszerű haszná
lata: Társaságunk Jászberény területén
a házhoz menő szelektív hulladék-

gyűjtés mellett továbbra is működteti
a szelektív gyűjtőszigeteket a lakosság
részére. A gyűjtőszigetek szerves részét
képezik a szelektív hulladékgyűjtésnek.
A szelektív gyűjtőszigeteken napszaktól
függetlenül van lehetőségünk a szelektálható hulladékok elhelyezésére a megfelelő gyűjtőedényekben. A gyűjtőedények általában áruházak, lakótelepek,
útkereszteződések környezetében találhatóak, hogy mindenki számára kön�nyen megközelíthetőek legyenek.
A gyűjtőszigeten történő szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezése során
követnünk kell az adott edényzeten feltüntetett utasításokat.
Együttműködésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
5100 Jászberény,
Margit-sziget 1.
Telefon:
57/411-618
Telefax:
57/411-618
E-mail:
vvzrt@vvzrt.hu
Web: www.vvzrt.hu

Jászberény házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés napjai a 2020-as évben
Járat/Hónap Jan.
Febr. Márc. Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug. Szept. Okt.
1. program 2., 30.
27.
26.
23.
21.
18.
16.
13.
10.
8.
2. program
9.
6.
5.
2., 30.
28.
25.
23.
22.
17.
15.
3. program
16.
13.
12.
9.
7.
4.
2., 30.
27.
24.
22.
4. program
23.
20.
19.
16.
14.
11..
9.
6.
3.
1., 29.
1. program
Alkotás u., Árendás u., Bálvány u., Benczúr Gy. u., Csákány u., Cserkész u.,
Csiga u., Csokonai V.M. u., Dinamit
tér, Dózsa Gy. út, Eperfa u., Gorkij
u(Som u.), Gyepü u., Hajdú u., Horgász u., Jákóhalmi út, Jász u., Katona u.,
Kazal u., Kisberényi tér, Korányi F. u.,
Kosárfonó u., Kovács u., Kötélverő u.,
Külső Pelyhespart u., Kürt u., Madách
I. u., Magyar u., Mátyás u., Móra F. u.,
Nemes u., Nyárfa u., Nyerges u., Páfrány u., Petrence u., Pesthy F. u., Régi
vágóhíd u., Réz Kálmán u., Rezeda u.,
Szárazmalom u., Szellő u., Szent Imre h.
út, Szűcs u., Tímár u., Vásárhelyi I. u.,
Vásártér u., Vincellér u.,
Apponyi tér, Arany János u., Árpád
u., Attila u., Bárány u., Béke u., Békés
u., Bérkocsis u., Bimbó u., Bogár köz,
Bolyai J. u., Czigány J. u., Csillag u.,
Csók u., Csónak u., Darázs u., Eötvös
u., Fazekas u., Festő u., Gát u., Görbe
u., Halász u., Harang u., Hatrózsa u.,
Határ u., Honvéd u., Huszár u., Ibolya u., Iskola u., Jásztelki út, Kalap u.,
Kalinka u., Kántor u., Káposztáskert u.,
Károly u., Kaszás u., Kender u., Király
u., Koszorú u., Kökény u., Liliom u.,
Liszt F. u., Margit u., Mária u., Molnár
u., Móricz Zs. u., Mozsár u., Munkácsy
M. u., Pelyhespart u., Potyka u., Puska
u., Puskin sétány, Rácz u., Réhely u.,
Rét u., Rozmaring u., Rózsa u., Sárkány
u., Sarló u., Sarok u., Sas u., Seregély
u., Síp u., Szabadság tér, Szabadság u.,
Szabó u., Széchenyi u., Szegfű u., Szent
István krt, Szentkúti tér, Szilfa u., Toldi M. u. Tóth u., Varga u., Vasvári P. u.
Zagyvapart sétány.
2. program
Ady E. út, Agancs u., Árvácska u.,
Bagoly u., Bajnok u., Bartók B. u.,
Bedekovich L. u., Bercsényi út, Blénessy
J. u., Borsóhalmi út, Csalogány u., dárdás u., Fáy A. u., Fehértói u., Galamb
u., Gergely u., Gólya u., Gyökér u.,
Halmay J. u., József A. u.,Kálmán u.,
Kazincy F. u., Kengyel u., Kertváros u.,
Kinizsi u., Kiss E. u., Könyök u., Me-

gyeház u., Méhész u., Mészáros L. u.,
Munkás u., Nagytemplom u., Napsugár
u., Négyház u., Október 23. u., Ősz u.,
Pacsirta u., Perec u., Petőfi S. u., Rácz A.
u., Réz u., Sándor u., Sármány u., Sipos
O. u., Sólyom u., Szabadságharcos u.,
Székely M. u. Szélmalom u., Szent Pál
u., Táncsics M. u., Telep u., Tóth J. u.,
Tölgyfa u., Vas u., Verseny u., Vértes u.,
Zirzen J. u., Zoltán u., Zöldár u.,
Ábránd u., Áldomás u., Ártér u., Árva
u., Bakki J. u., Batthyány u., Bognár u.,
Csatorna u., Csík T. u., Dr. Wittmann
T. u., Fenyő u., Gallér u., Gárdonyi
G. u. Gyárfás u., Hársfa u., Irányi D.
u., Kádár u., Kakukk u., Kodály Z. u.,
Kölcsey F. u., Kőrösi Cs. S. u., Lepke u.,
Lomb u., Lövész u., Mátra u., Messzelátó u., Mező u., Mikszáth K. u., Pannónia u., Platán u., Sírkert u., Szarka u.,
Szép u., Szivárvány u., Tavasz u., Vadász
u., Vereckei u., Virág u., Zerge u.
3. program
Akácfa u., Áldás u., Banner J. u., Báthory u., Beleznay A. u., Benepuszta u.,
Boldogszállás u., Bulcsú u., Csonka u.,
Csörsz u., Daru u., Dob u., Érhát u.,
Forgács u., Fortélyos u., Frankel Leo
u., Garat u., Gyöngyösi út, Hableány
u., Harcos u., Hattyú u., Kapás u.,
Kárpát u., Klapka Gy. u., Komáromi J.
u., Kun u., Lajosmizse u., Nádverő u.,
Négyszállás u., Olvasókör u., Páva u.,
Redemptio u., Szérűskert u., Szigony u.,
Szobor u., Térítő u., Tigris u., Trombita
u., Túzok u., Tündér u.,
Alsócsincsapart u., Aprítógégyár u.,
Átjáró u., Berze N. J. u., Boróka u.,
Botond u., Buzogány u., Cimbalom
u., Csengő u., Csóka u., Csokor u.,
Dembinszky u., Derkovits Gy. u., Dr.
Varga L. u., Egér u., Eke u., Elefánti
u., Felcsőcsincsapart u., Felsőmuszály,
Fiastyúk u., Gerevich A. u., Göncöl
u., Gyanta u., Gyöngyvirág u., Hatvani u., Hentes u., Herkules u., Hétvezér
u., Hunyadi J. u., Ilona u., Jászkürt u.,
Jedám u., Jókai M. u., Karabély u., Kerékgyártó u., Kertész u., Költő u., Lagzi u., Líceum u., Liget u., Mályva u.,

Nov.
5.
12.
19.
26.

Dec.
3.
10.
17.
24.

Mártírok útja, Móczár M. u., Nádor u.,
Nagyér u., Nap u., Nefelejcs u., Öntő
u., Pákász u., Palánka u., Pethes I. u.,
Pipa u., Riszner sétány, Sánc u., Serház
u., Sómérő u., Sportpálya u., Szekér u.,
Szent F. u., Szilvás dűlő, Szőlő u., Szúnyogos u., Tarnai A. u., Téglagyár u.,
Tejút u., Toborzó u., Üstökös u., Varjú
u., Varró u., Víz u., Vízöntő u., Zagyvart u., Zagyvaparti tanyák, Zenész u.
4. program
Álmos u., Árok u., Balaton u., Bokor u.,
Csana u., Cserepes u., Csoma u., Damjanich u., Deák F. u., Diófa u.,Ebhát
u., Faiskola u., Fátyol u., Fillér u., Fodor F. u.,Futó u., Füst u., Gyalu u.,
Gyöngy u., Gyöngytyúk u., Horváth P.
u., Jászkapitány u., Jászváros u., Juhász
u., Kápolna u., Kert u.,Kéve u., Kígyó
u., Kórház u., Körte u., Kötő u., Medve
u., Méntelep u.,Nyár u., Nyíl u., Pintér
M. u.Repce u., Sarkantyú u., Sáros-ér
u., Sátor u., Sikló u., Suba u., Szél u.,
Szelei út, Tamás u., Temető u., Tél u.,
Tompa M. u., Tört u.,Tüzér u., Tűzoltó
u., Zrínyi M. u.,
Bajcsy Zs. u., Béla u., Bem József u.,
Berényi u., Csángó u., Delta u., Déryné
u., Dohány u., Fácán u., Fecske u., Fék
u., Fekete u., Felsőmező u., Fémnyomó
u., Fuvaros u., Fülemüle u., Fürdő u.,
Fűzfa u., Gém u., Gerle u., Gorjanc I.
sétány, Hajnal u., Hegedűs u., Hold u.,
Holló A. u., Ifjúság u., Ipar u., Ipartelep
út, Jászai M. u., Jubileum u., Kálvin János u., Kard u., Kátai u., Korcsolya u.,
Kossuth Lajos út, Kőkép u., Lant u.,
László Károly u., Lehel u., Lehel Vezér
tér, Mozdony u., Nagykátai út, Ostoros u., Pajtás u., Palotai J. u., Patkó u.,
Pesti u., Pipacs u., Rákóczi út, Rigó u.,
Róka u., Szarvas u., Széchenyi tér, Szent
László u., Szentháromság tér, Szerecsen
u., Szív u., Szövetkezet út, Thököly út,
Traktor u., Tulipán u., Uszoda u., Váltó
u., Vaspálya u., Vécsey E. u., Villany u.,
Viola u., Vízimalom u., Vörösmarty u.
PORTELEK: Fenyves u., Fő u.,
Herboly I. u., Homok u., Március 15.
u., Nyúl u., Vaskapu u., Vasút u.
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Jó életet nyújtó Jászberényt szeretnék hátrahagyni gyermekeinknek
Jászberény város társadalmi ügyekért
felelős alpolgármesterét, dr. Gedei Józsefet kérdeztük hivatali teendőiről,
együttműködésről, a város jövőjéről.
Kárpáti Márta
Az előző vezetésben volt egy bizonyos szereposztás a polgármester,
az alpolgármesterek között. Most, az
új felállásban, hogy alakul ez a fajta
viszony, kinek mi a feladata?
Elődeink súlyos örökséget hagytak
hátra. A ’hagyatéki leltárból’ származó
feladatok haladéktalan döntéseket igényelnek. Ezek megosztásának alapelve az
önkormányzati törvény. Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el
feladataikat, munkájukkal a polgármestert segítik, illetve helyettesítik. Jó gyakorlat, hogy mind a hárman dolgozunk
a lehető legtöbb ügyön, de van köztünk
egyfajta munkamegosztás is, amely alapvetően szakmai képzettségeinkből ered.
Jelen pillanatban ez jellemzően
hogyan csoportosítható?
Szokás gazdasági és társadalmi
ügyekre felosztani a feladatokat. Mi
is ezzel kísérletezünk. Jogász vagyok,
így inkább a társadalmi kérdések érdekelnek, alpolgármester társamat pedig
a gazdaságiak. Ám a legtöbb ügy ekként sem csoportosítható. Ha például
önkormányzatunk egy fiatal házaspárnak támogatást nyújt letelepedéshez,
akkor szociális, demográfiai célokat
követ ugyan, de ezzel gazdasági hatásokat is elér. Hozzájárul például a
munkaerőhiány csökkentéséhez, növeli a helyi vásárlóerőt és az adófizetők
számát. Mondhatnám azt is, hogy egy
problémának sok arca van, megoldása
pedig sokféle szakszerűséget igényel,
ezért szükségesnek tartom a hivatal
szakembereivel és képviselőtársainkkal

való együttműködést.
Ez a munka nagyfokú együttműködést kíván. Megvan az összhang,
minden kérdésben egyetértenek?
Természetesen nem értünk egyet
minden kérdésben, de törekszünk a
helyes megoldásra. Együttműködésünk alapja a Közösen Jászberényért
Egyesület programja. Szívem, lelkem benne van. Örülök, hogy ennek megvalósítására felhatalmazást
kaptunk. Ebben teljes az összhang.
Hasonlóan látjuk a város gazdasági
helyzetét és az abból eredő feladatokat. A kötelező feladatok elsőbbséget élveznek, míg a szabadon
választottak a gazdasági- pénzügyi
feltételeinktől függnek. Erre nagy
hatása van a kormányzatnak. Sajnos, eddig nem tapasztaltam segítőkészséget részükről, holott a bajt
a hozzájuk közel állók hozták Jászberényre.
Az tapasztalható, hogy mindezek ellenére néha a saját döntéseiket is felülírni kényszerülnek, ahogy
történt például a tervezett kommunális adócsökkentés kapcsán.
A kommunális adó ügyében azt
terveztük, hogy adócsökkentést vezetünk be, de Szabó Tamás ezzel nem
értett egyet. Szerinte ez a lépés veszélyezteti a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges állami támogatások
elnyerését. Kérdésemre ezt Pócs János
alátámasztotta. Magyarul, nem fordulhatunk bajunkban az államhoz, miközben az adófizetőinknek kedvezményt
adunk. Ez gazdaságilag érthető, de szociálisan nem. Úgy gondolom, hogy a
költségvetési válságunk után vissza kell
térnünk a helyi adócsökkentés és az
igazságosabb teherviselés politikájához.
Hidegzuhany lenne, ha az állam mégsem nyújtana támogatást, miközben a

volt polgármester és az országgyűlési
képviselő eltanácsoltak bennünket az
adócsökkentéstől.
A társadalom komfortérzetének
növeléséhez szervesen hozzátartozik
a település kulturális és sportélete.
Jut pénz ezekre a szegmensekre a jövőben?

Jutnia kell! A kérdés az, hogy men�nyi. A költségvetést egyensúlyban kell
tartanunk, azaz nem terjeszkedhetünk
túl a ’bevételi takarón’. Közismert,
hogy a megkezdett fejlesztésekhez sincs
meg a szükséges forrás. Visszafordítani
sem lehet ezeket, mert nem lenne kisebb a fizetési kötelezettségünk. A helyi
adóbevétel pedig jelentősen csökken.
Ez igazi csapdahelyzet a városnak. Az
előző évek hibás gazdaságpolitikája, a
felelőtlen túlköltekezés, a tartalékok
felélése, az Electrolux gyártási kapacitásának csökkentése miatt a gazdasági
kockázatok növekedtek, ezért a feladatellátás és gazdálkodás korrekciója
szükséges. Ennek ellenére, a város által

Épüljön, szépüljön Jászberény!

A Fidesz frakció számára hidegzuhannyal zárult az év Jászberényben.
Az új esztendő egy másik aspektust
hozott a régi városvezetés számára.
Az ebbe való beilleszkedésről, lehetőségekről, együttműködésről kérdeztük Tamás Zoltán frakcióvezetőt.
Kárpáti Márta
A decemberi testületi ülés nem
volt vitáktól mentes a Városházán.
Azóta a testületen kívüli egyeztetések
során konszolidálódott a helyzet?
A legutóbbi önkormányzati ülés,
tehát közel egy hónap óta semmiféle
megkeresés nem történt irányunkba a jelenlegi városvezetés részéről. A
polgármester nem egyeztet, nem kér
segítséget tőlünk, ugyanakkor látszik
rajta a tanácstalanság. Az a probléma,
a jelenlegi vezetők nem érzik át, hogy
milyen felelősséget kaptak Jászberény
polgáraitól. Engem is folyamatosan
keresnek a lakosok, hogy éppen milyen
egyeztetések folynak és azoknak mi a
konklúziójuk.
A polgármester pedig aktívan
részt vesz a város életében, ott van
minden eseményen…
Véleményem szerint ráérne még
népszerűsködni, sokkal fontosabb lenne, ha a valódi feladatokra koncentrálna a protokoll-megjelenések helyett.
Jelenleg a város pénzügyi helyzetének
stabilizálása, ezzel együtt a 2020. évi
nullszaldós költségvetés elkészítése a
legfontosabb feladat.
A Városházán azért folytatódik a
munka, mindenki végzi a feladatát.
Ezt sem így érzékelem. A hivatalban évvégén tisztogatás kezdődött.

Szerintem olyan embereket bocsájtottak el, akik munkája hasznos volt, akik
lelkiismeretesen végezték a tevékenységüket. Csak egy példát kiragadva;
Verderber Gyula, a közmunkások vezetője nagyon jól irányította a csapatot,
minden rá bízott feladatot elvégeztek,
mégis mennie kellett, nem hosszabbították meg a szerződését. Lányi László a
városüzemeltetési iroda éléről nyugdíjba vonult, a munkakörét a mai napig
nem tudta átadni, mert nincs kijelölt
ember, aki átvenné. Az csak hab a
tortán, hogy a jegyző – pártvonalon – végül Budapest mellől érkezik, holott több jászberényi és jászsági jelentkező is volt a pályázók
között. Tehát meglátásom szerint
fejetlenség uralkodik a Városházán.
Polgármester úr nyilatkozataiban
többször is hangoztatta, hogy ő
nem szeretne egy személyben dönteni és kinevezni bizonyos pozíciókban embereket és mindig szem
előtt tartja a városlakók érdekeit.
Ezt már most is figyelmen kívül
hagyta, hiszen a kinevezett jegyző
nem jászberényi, nem ismeri a helyi
viszonyokat, embereket, ami eddig
egy ilyen nagyságú városban elvárt
és megszokott volt. Mint ahogyan
az is fontos volt eddig, hogy a jegyző, aljegyző és a hivatali dolgozók
ne legyenek egy pártnak sem a tagjai.
De hát megszokhattuk már, hogy mást
mond és mást cselekszik.
Ha már felmerült a pártpolitika,
mi újság a Fidesz frakció háza táján?
Decemberben ültünk össze utoljára, mostanában kezdjük újra a munkát.
Igazából arra várunk, hogy a városvezetés
megszólítson bennünket egyeztetés céljá-

ból, de ahogy már mondtam, eddig sem
bizottsági sem egyéb szinten nem kerestek. Sajnos úgy nem működik a dolog,
hogy a polgármester a közösségi oldalon
posztol és ott várja a kommunikációt.
A testületi ülés is egy terep a vélemények ütköztetésére, kommunikációra. Legutóbb a Berec-ügy kavart
nagyobb vitát. Erről mi a véleménye
a Fidesznek, miért tartotta szükségesnek pozícióban tartani a Jászkerület Kft. vezetőjét?

Egyáltalán nem személyi vagy politikai okból szavaztunk Berec Zsolt maradása mellett és hangsúlyozom, hogy
Gál-Dobos Beáta kinevezésével sem volt
problémánk. Maximálisan elismerjük
a szaktudását, sőt Tóth József után őt
is felkértük a Kft. élére. Az ügyvezető
további maradása mellett részünkről
az szólt, hogy teljesen felesleges három

nyújtott szolgáltatásoknak magasabb
színvonalon kellene teljesülnie azért,
hogy minden jászberényi életlehetősége javuljon, szabadsága és autonómiája
növekedjen. Azt hiszem, nem kell tovább bizonygatnom, hogy az előttünk
álló kihívások példa nélküliek a rendszerváltás óta.
A tervezett három sportcsarnok szükségessége ugyancsak
megfontolandó kérdés. A téma
már az előző testületi ülésen is
felmerült. Azóta történtek egyeztetések az ügyben?
Egyetértek Pócs Jánossal. A
város most nem bír el három új
sportcsarnokot. Az lenne a legjobb
megoldás, ha az építtetők meg tudnának egyezni egy csarnok építésének, használatának és üzemeltetésének kérdéskörében. Az egyeztetések
szükségesek és folyamatosak. Úgy
gondolom, hogy a sport, a mozgás
fontos az ember életében. Magam
is gyakorlom. De a városvezetésnek
világossá kell tennie, amíg nincs
minden utcában közvilágítás vagy
járda, amíg a külvárosban élők
életfeltételei jelentősen elmaradnak a
belvárosban élőkétől, addig a sportfejlesztések terén nem léphetünk egyszerre hármat.
A település jólétét a vállalkozóktól befolyt adók alapozzák meg,
amelyhez viszont elengedhetetlen
feltétel a megfelelő ipari környezet,
az infrastruktúra. Ipari park létrehozását többször, az előző ciklusokban
is szorgalmazta...
Választási programunkban vállaltuk, hogy támogatjuk a magasan hozzáadott értékű termelést, amely új, jól
fizető munkahelyek létesítését eredményezheti. Ezt a célt előmozdíthatja egy
zöld ipari park, egy különleges gazda-

sági övezet az ún. katonák földjén. A
terület állami tulajdonban van, de elindultak a tárgyalások ennek megszerzésére. Úgy gondolom, hogy a kormányzat ezen a területen, állami beruházás
keretében megvalósíthatná az Electrolux ’kiesése’ miatt Jászberénynek ígért
iparfejlesztési ígéreteit. Pócs János ebben támogatását ígérte. Bízom benne,
hogy eredménnyel jár.
A projekt erősen koncentrál a
környezetvédelemre, ami egyik szívügye az alpolgármester úrnak. Milyen innovációra számíthat a város a
környezetvédelem terén az új önkormányzattól?
A város közlekedési helyzete és a
környezetvédelem ügyében egyeztettünk szakemberekkel, önkormányzati
képviselőkkel és rendőrkapitány úrral.
Komoly hiányok vannak. Nincs hivatalos forgalom felülvizsgálat, amely alapul szolgálhatna a forgalomtechnikai
beavatkozásokhoz, a város közlekedési
helyzetének javításához. Én is szeretnék több rendőrt és közterület-felügyelőt látni az utcán. Ígéret hangzott el
arra, hogy a polgárőrség tevékenységét
is dinamizálják. Vizsgáljuk egy állandó levegő-szennyezettség mérő eszköz
beszerzését, az illegális hulladék kihelyezések elleni fellépés lehetőségét. Azt
remélem, hogy az EU ún. Green Deal
terve, az új hétéves uniós költségvetés
jelentős forrásokat biztosít majd Jászberénynek is környezetünk védelméhez.
Ez azonban nem mentesít bennünket
egy felelősebb gondolkodás alól. Mindenkinek meg kell értenie, hogy ma
Ausztrália, de holnap Magyarország
lehet a szenvedő alanya a klímaváltozásnak. Hibáinkat, késlekedéseinket
gyermekeink fogják elszenvedni. Én
egy jó életet nyújtó Jászberényt szeretnék hátrahagyni gyermekeinknek.

hónap időtartamra megcsinálni egy átadás-átvételi procedúrát. Ebben egyebek mellett jogi, tulajdoni felelősségvállalás is felmerül, ahogy dr. Sonkoly
Judit ügyvédnő is tájékoztatta erről a
helyszínen a testületet. Támogatjuk a
pályázat kiírását, ahol a feltételek szerint bárki indulhat és reméljük a legjobb győz!
Szintén a legutóbbi testületin került napvilágra egy 75 milliós tartozása a városnak. Tulajdonképpen mi ez?
Nem tudom pontosan, hogy hogy
keletkezett és egyáltalán valós-e a Volán felé ez a tartozás. Ezt Balogh Bélának kellene jobban ismerni, hiszen
ő volt a Pénzügyi Bizottság elnöke.
A költségvetésben mindenesetre benne volt és ezt látnia kellett
kilenc éve a képviselő-testületben
helyet foglaló jelenlegi polgármesternek is. Rendkívül érdekes, hogy
mindent úgy adnak elő, mintha
most estek volna be az utcáról, holott képviselőként minden döntésünknél jelen voltak.
A testületi üléseket figyelve
kicsit a szerepek is mintha a régik maradtak volna abban az
értelemben, hogy a jelenlegi városvezetés kérdez, a régi pedig
válaszol?
Bizottsági üléseken is előfordult
már, hogy tőlünk kérik számon
például az Electrolux tárgyalások
eredményeit. Mintha elfelejtenék,
hogy ma már nekik kell tárgyalni, megoldásokat keresni, beszámolni és a lakosság, illetve mi fogunk majd számon
kérni. Hozzáteszem, szerintem a feladatvégzést az is nehezíti, hogy három
ember polgármester és a két alpolgármester egyetértése kell a döntéshozatalhoz és az nem biztos, hogy mindig
megegyezik.

A helyi politikai életet figyelők
tisztában vannak vele, hogy ezen túl
a döntés jórészt a Mihazánk küldöttén múlik. A Fidesznek milyen a kapcsolata Dobrán Gyulával?
Úgy érzem, semmilyen. Mi nem
keressük, nem próbáljuk befolyásolni.
Teljesen ad-hoc döntéseket hoz. Tetszeleg a mérleg nyelve szerepében, ami szerintem senkinek sem jó, sem neki, sem
a városnak, mert így kiszámíthatatlanná
válnak fontos döntések végeredményei.
Játsszunk el a gondolattal, hogy
marad a régi városvezetés! Meg tudták volna oldani a helyzetet, ami az
Electrolux távozása után kialakult?
Nekünk sem lenne könnyű, de koncepcióink lettek volna. Szükség lett volna átcsoportosításokra a nem kötelező
faladatok tekintetében, de megoldottuk
volna. Befejeztük volna a futó projekteket és folytattuk volna a fejlesztéseket. A
kormánnyal szintén végig vittük volna a
hatpontos akciótervet. A helyi vállalkozókkal nekünk jók voltak a kapcsolataink, már új befektetőkkel is tárgyaltunk.
Tehát biztos nem állna fenn az a tanácstalanság, ami most látszik.
A hitelfelvételt az újabb körben a
frakció is egyhangúan elfogadta. Ez
azt jelenti, hogy támogatják a jelenlegi vezetést a fejlesztési tervekben?
Egyértelműen azt jelenti. Hozzáteszem, a Közösen Jászberényért azzal
kampányolt, hogy nincs szükségük hitelre, tehát a plusz 680 milliót vehetik
ajándéknak is. Ígértek adócsökkentést,
uniós támogatásokat, az Electrolux
visszacsábítását... Mindemellett mindannyiunk érdeke, hogy fejlődjön a város, ez nem lehet pártpolitikai kérdés.
Meg kell épülnie az elkerülő útnak,
be kell fejezni a futó fejlesztéseket.
Mi azon vagyunk, hogy dolgozzunk
együtt, épüljön, szépüljön Jászberény!

4. oldal

Környezet

www.jku.hu

Tisztább levegőt!
A december közepén tartott megbeszélésről illetve a várost érintő környezetvédelemhez tartozó témákról
kérdeztük Kardos Orsolyát, a Hivatal környezetvédelmi ügyintézőjét.
kárpáti
Kik voltak jelen és miről döntöttek a decemberi környezetvédelmet
célzó megbeszélésen?
A tanácskozáson jelen volt Budai
Lóránt polgármester, dr. Gedei József
alpolgármester, dr. Nagy Ernő rendőrkapitány, Bozsik Ferenc környezetvédelmi
tanácsnok, Lányi László irodavezető,
Dobrán Gyula közbiztonsági referens,
valamint jómagam. A megbeszélésen
a levegőminőség javítására próbáltunk
megoldási javaslatokat kidolgozni. A
rendőrség a kritikus pontok környékén
forgalmi rend változtatásban, táblákkal
történő szabályozásban gondolkodik a
kipufogógázok csökkentése érdekében.
Az alpolgármester úr a levegőtisztaság
mérését és az esetleges riasztások elrendelését, riadóterv kidolgozását javasolta.
Ez azt jelenti, amennyiben magasabb lesz a szennyezettség elrendelhetik akár a bizonyos rendszámú
– páros vagy páratlan – gépkocsik
adott napokon történő üzemeltetésének korlátozását is?
Joghatással járó intézkedések csak
a jogszabályokban és a mérésügyi szabványokban meghatározott feltételek
alapján mért eredmények esetében foganatosíthatók.
Nálunk nem, mert a kétszázezer lakosnál magasabb lélekszámú településeknek van ilyen kötelezettségük. Tehát
valami egyéb levegőtisztaságot ösztönző megoldást kell találnunk.
Jelenleg milyen eszközök állnak a
város rendelkezésére a levegőtisztasági értékek mérésére vonatkozóan?
Hazánkban
a
levegőminőség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
(OLM) végzi. A hálózat alapvetően
két részből áll: az automata állomások
folyamatos mérést végeznek, melyek
a légszennyező komponensek széles
körét ölelik fel; a manuális hálózat
pontjain gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik és kén-dioxid,
nitrogén-dioxid (kivételes helyeken

szálló por) összetevőkre korlátozódik.
Jászberényben manuális mérőhely
üzemel 2001 óta - amely a nitrogén oxidok koncentrációját méri. Legközelebbi
automata mérőhely Szolnokon található.
A hálózat szakmai irányítása az Agrárminisztériumhoz tartozik, az operatív és minőségirányítási feladatokat az
Országos Meteorológiai Szolgálat látja
el. A mérőállomások üzemeltetése a
megyei kormányhivatalok feladata.
Konkrétan ez a szerkezet hol található?

Volt már több helyen, most a Városháza padlásán van. Ez egy jó helyszín, hiszen itt elég koncentráltan halad
át a forgalom. Valószínűleg ezért a város egyéb területeihez képest magasabb
nitrogénértéket mutat.
Hogy történik a mintavétel és az
értékelés?
Heti egy alkalommal érkezik egy
szakember a kormányhivataltól, aki elviszi a mintákat, majd laborban ezeket
kiértékelik, ezért napi szinten nem tudjuk követni az eredményeket. Mindig
a következő évben láthatóak a www.
levegominoseg.hu internetes felületen,
hogy hogyan alakult az előző hónapokban a légszennyezettség. Ezért lenne
szükséges a manuális rendszert automatára cserélni, ahol azonnal látnánk
az eredményeket és megtehetnénk a
szükséges intézkedéseket.
A Gazdakör udvarán is van egy
rendszer. Az milyen hatásfokkal működik?
Az Agrárminisztérium megbízta
az Országos Meteorológiai Szolgálatot, hogy a jogszabály által előírt me-

rőhálózat felülvizsgálatát végezze el. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Környezetvédelmi Mérőközpont megkereste az
önkormányzatot és kérte a segítségünket a mintavevő készülék biztonságos
elhelyezésére. A DHA-80 mintavevő
készülék a Jászberény, Árpád utca 14.
szám alatt a Gazdakör udvarán lett elhelyezve.
A mintavétel során 2x2 héten
keresztül, szeptemberben és decemberben történik a mintavétel PM 2,5
szállóporra vonatkozóan. A mintából a
benz(a)pirén és EC/OC mennyiségét
határozzák meg.
A mérési eredményekről 2020. első
félévében kapunk tájékoztatást.
A mérőállomás értékei alapján
milyen levegőtisztasági kategóriába
sorolható Jászberény?
A levegő minősítését a mérőhelyek
körzetében a légszennyezettségi index
alapján végzik, amely a mért koncentrációtól függően 5 minőségi csoportot
különböztet meg.
Jászberény légszennyzettségi index
szerinti értékelés tekintetében a rendelkezésre álló adatállomány alapján éves
határértékhez viszonyítva 2011-2018
közötti időszakban jó és kiváló minősítést kapott.
A téli időszakban a fűtésre azért
mindenképp oda kellene figyelni a lakosoknak is.
Tilos a káros anyagokkal történő
tüzelés, és kerülni kell a nedves fák
használatát!
Hová fordulhat panaszával az a
lakó, aki füstszennyezést észlel a környezetében?
Amennyiben lakossági fűtésből
származó levegőszennyezettséget, tehát kormos, büdös füstöt észlel valaki,
akkor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberény Járási
Hivatalhoz (5100 Jászberény, Szabadság tér 16. e-mail cím: jaszbereny.
jarasihivatal@jasz.gov.hu Tel.:57/795005) forduljon, ha pedig gazdasági
társaság okoz levegőszennyezést, akkor
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (5000 Szolnok, Boldog
Sándor István krt. 4. Tel.: 56/523-343
) az illetékes.
Törekedjünk mindannyian a tiszta
levegőre önmagunk és gyermekeink
egészsége érdekében!

Mielőtt a fék helyett a gázra lép…
Az alábbiakban egy kedves, állatbarát
olvasónk levelét közöljük. Története
ember-állat barátságáról, a gondoskodó szeretetről, odafigyelésről szól.

Egy szeptember 1-én a szitáló esőben, este, a sötétben besétált hozzánk
egy kislány. Fekete volt, puha, szőrös,
és gyönyörű. Kérte, hogy had maradjon
itt, legalább csak egy éjszakára. Adtunk
neki szállást, és ételt. Aztán az egy napból egy hét lett. Kerestük a gazdáját,
hirdettük, ki hagyhatta el, körbejártuk
a környéket, csak nem akadtunk rá. Az
egy hétből így kettő, majd további hetek, végül örök kapcsolat lett, megtartottuk. Nevet adtunk neki.
Következő nyár elején gyönyörű
kicsinyekkel ajándékozott meg minket,
és nyár végén még további kis gombócokkal. Mindig találtunk nekik szerető
gazdikat, kivéve a legelső szülöttekből
egynek, őt megtartottuk. Én kértem a
férjemtől, legyen ez nekem születésnapi
ajándék. Idén újabb utódok születtek
nyár elején. Anyukájuk nevelte őket, és
megtanította mindenre, amire csak lehet; szépen enni, inni, fára mászni, dorombolni, hízelegni, harcolni, vadászni,

az almot használni, a kinti-benti világot
megismerni, cipőt, zoknit elhordani,
bútort karistolni, függönyön csimpaszkodni, és persze válogatni az ételben.
Felújításba kezdtünk idén tavasszal,
mikor épp következett a hat kis drágaság
odaadási ideje. Talán a sok idegen embertől, és idegen helyről jövő anyagtól,
vagy ki tudja mitől, egyikük megbetegedett. Nem tudtunk rajta segíteni, a
kertben temettük el, és aztán sajnos ez
a betegség mindenkin végigment. Először az elsőszülött – ekkor már több,
mint egy éves – kapta el. Nem maradt
meg benne az étel, nem tudott enni, és
már nem is akart. Naponta hordtuk infúzióra, injekciókra. Úgy tűnt, minden
hiába. Ráadásul a legnagyobb meleget
éltük. Néha vizes kézzel végig simítottam, hogy hűtsem, és próbáltam fecskendővel vizet juttatni a szájába, de ezt
sem akarta. Nagyon legyengült. A gondos állatorvosi kezelés hatására életben
maradt 5 napig a betegség kezdete óta.
Akkor vált igazán kritikussá. A szőnyegen aludt az ágyunk mellett, én lefeküdtem mellé, hogy vele legyek az utolsó
percben, ha kell.
Közben nyaralni mentünk, mert

le volt foglalva. Indulás előtti éjszaka
elkezdett enni. Hála Istennek! A szomszédomra, és a nővéremre maradt a
feladat: amikor csak tudnak, jöjjenek,
és próbáljanak élelmet juttatni bele, ha
kell, fecskendővel, ha kell akár 20-szor
is finoman fordítsák vissza a tálhoz, és
a kedvencét adják. Ők szorgalmasan
végezték a feladatot, pedig mindketten
dolgoznak, és a saját életük is ad bőven
feladatot nekik. Az egyik olcsó üzletben,
ahol macskakaját is lehet kapni (a Kőhíd
mellett), mondta, az egyik kedves hölgy,
hogy ő, amikor az övé ilyen stádiumban
volt, a májjal próbálkozott. Hát, megpróbáltam én is. Nagyon hálásán köszönöm ennek a hölgynek, mert úgy tűnt,
ez mentette meg. Aztán hazajöttünk a
nyaralásból, és kezdett kicsiket enni.
Közben az anyukája újabb csemetéket
hordott a szíve alatt. Ekkor még nem
tudtuk, hogy mint később kiderült,
ő is megbetegedett. Elhaltak benne a
magzatok, egy párat kitolt saját erőből,
kínok között, de nagyon szenvedett, elvittük orvoshoz, ott kiműtötték a többit
is; egyikük sem maradt meg. Nagyon
szomorú volt már így is ez az egész.
(Folytatás a következő lapszámban.)
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Közmunkával a
rendezettebb városért
 folytatás az 1. oldalról
Ezzel rengeteg gondot okoznak a
J.V.V. Nonprofit Zrt-nek, aki elszállítja
a szemetet, illetve a közmunkásoknak,
akik takarítják a várost. Mindez többletmunka és többletköltség. A szemetelőkre szándék szerint a jövőben kemény büntetést rónak majd ki.
Az utak mellett, a buszvárókban is
sokan eldobálják a hulladékot, egyszerűen otthagyják a felesleges dolgokat,
amerre járnak. Ebből gyűjtöttek össze

ebből az látszik, hogy a város lakóinak
egy része nem európai normákat követ a
tiszta környezet érdekében.
Bobák Zsolt felhívta a figyelmet
arra, hogy aki hulladékot észlel, illetve
szemetelőt lát, jelezze az illetékes hivatalok felé. Beszólhat a Városüzemeltetési irodába, de keresheti a körzet képviselőjét is. Legfontosabb azonban, hogy
mindenki legyen tekintettel a környezetre, ne szemeteljünk, a hulladékoktól
a megfelelő módon szabaduljunk meg!

a közmunkások a takarító akció során
több mint ötven zsáknyi szemetet. A
múlt szerdán kezdődő akcióban a főbb
gyűjtőutak környékén – Gyöngyösi út,
Hatvani út, Szelei út, Jákóhalmi út, Attila út, Kossuth út, Rákóczi út, Kinizsi
út, Batthyányi út, Nagykátai út – indították a szemétszedést. Érdekesség, hogy
csak az első napon, amikor a tűzoltóságtól a Hűtőgépgyár bekötő útig jutottak,
tizenöt zsák szemetet gyűjtöttek össze.
Másnap a Rákóczi út környékén tizenkét zsák hulladék gyűlt össze. Mind-

A házhoz menő szelektív hulladékszállítás, a kukás szállítás minden bejelentett lakcímmel rendelkezőnek rendelkezésére áll. Ezen kívül ott vannak
a szelektív-gyűjtőszigetek, valamint a
Hulladékudvar, ahol ingyen lerakható
akár a veszélyes hulladék vagy az építkezési sitt is. Senkinek nem kellene és
nem szabad a környezetet szennyezni
az eldobált, illegálisan lerakott hulladékkal. Mindannyian itt élünk, közös
érdekünk a tisztább, szebb város. Tegyünk érte közösen!

Jászberényi hulladékudvar
A Szelei úti Hulladékudvarban elhelyezhet díjmentesen hulladékot
a Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy
és Pusztamonostor területén élő
természetes személy, illetve annak családtagja, aki rendelkezik a
közszolgáltatóval megkötött hulladékszállítási szerződéssel, fizeti a
hulladékszállítási díjat; nincs fennálló díjtartozása a közszolgáltatóval
szemben, utolsó negyedéves befi-

zetést igazoló szelvényt felmutatja;
megfelelő módon igazolja személyazonosságát és lakhelyének címét.
Nyitva tartás:
Hétfő............................... szünnap
Kedd........................... 12-18 óráig
Szerda............................ 7-12 óráig
Csütörtök...................... 7-15 óráig
Péntek........................... 7-15 óráig
Szombat........................ 8-14 óráig
Vasárnap........................... szünnap

Fűtsünk okosan

Napjainkban a légszennyezettség az
egyik legjelentősebb egészségkárosító tényező. A megfelelő tüzelőanyag
kiválasztásával mi magunk is sokat
tehetünk a levegő tisztaságáért.

Amennyiben valaki a fatüzelést választja mindenképp oda kell figyelni a
fa típusára és minőségére. Csak száraz
fát, fapelletet vagy fabrikettet használ-

jon. A gyümölcsfa például nagy nedvességtartalmánál fogva nem alkalmas
a tüzelésre, a fűtőberendezésnek is árt,
kormol. A megfelelő tűzifa kiválasztásával a levegő óvásán túl még a költségen is spórolhat, akár 20-30 százalékot
megtakaríthat.
Semmiképp ne fűtsön műanyagvagy gumihulladékkal, forgácslappal,
festett fahulladékkal, ronggyal, cipővel,
színes papírhulladékkal, mert ezek égésekor veszélyes, rákkeltő anyagok szabadulnak fel.
Az avar és zöldhulladék égetése helyett is válassza inkább ezek szelektív
gyűjtését, amelyeket a szolgáltató ingyen szállít el a lakóházaktól. A komposztálás szintén jó megoldás lehet a
kerttulajdonosoknak. Száz kilogramm
kerti hulladék elégetésekor akár 90
köbméter levegőt is elszennyezhet.
A háztartásokban keletkezett szemét elszállítását elvégzi a hulladékszolgáltató, ezen kívül díjtalanul igénybe
vehető a hulladékudvar szolgáltatása is.

Oktatás
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Nemzetközi partnertalálkozó

Programok az ifjúságért
Alig kezdődött el az év, máris jelentős
sikerekről számolhatunk be Jászberény ifjúságát érintően. 2019 októberében öt fiatalokat érintő pályázatot
nyújtott be sikerrel az Európai Szolidaritási Testülethez az Ifjúsági Munkacsoport.
kárpáti

A Bercsényi Miklós Általános Iskola
tavaly több nemzetközi projektben
is részt vett, sőt az egyiknek a koordinátori teendőit is ellátja. Ennek
az önértékelési témájú projektnek a
címe : Criticize me but first yourself!
– Kritizálj, de előbb saját magadat.
Kiss Attila
Október utolsó hetében Jászberény,
a Bercsényi iskola adott otthont a projekt első találkozójának, mely a következő kettő iskolaévben folytatódik. A
házigazdákon kívül egy német ( Vechta
), egy erdélyi ( Uzon), egy spanyol (
Lucena ) és egy török ( Isztambul ) iskola dolgozik közösen a programban.
Minden iskolából hat tanuló érkezett a
találkozóra és összesen tizenegyen tanár
a négy országból. A tanárok előbb egy
bemutatkozó PPT-t tekintettek meg a
partnerek intézményeiről, majd felosztották a feladatokat az iskolák között,
valamint megbeszélték a következő találkozók helyszínét és időpontjait. Kiválasztották a projekt logóját, amelyet
előzetesen minden iskola elkészíttetett

a saját tanulóival. Végül egy erdélyi iskolás logója lett a nyertes. Létrehoztak
egy Facebook csoportot is, melyet folyamatosan frissítenek, üzemeltetnek a
projekt témájával és történéseivel.
Természetesen közös programokon
is részt vettek a tanárok és a tanulók.
többek között megtekintették a Bercsényi Miklós Általános Iskola október
23-i színvonalas ünnepségét, egy nemzetközi konyha keretén belül megismerhették egymás ételeit, egri, esztergomi,
visegrádi, budapesti és szentendrei
kiránduláson vettek részt. A gyerekeknek közös sportvetélkedők, állatkerti
séta, bobozás, aquaparkos időtöltés színesítette a programot. Zárásként egy
gyönyörű gálaműsort prezentáltak a
jászberényiek, mely óriási sikert aratott
minden tekintetben. A gálán a magyar
és a német iskola intézményvezetője –
Faragó Sándor és Maria Eisleb – aláírtak
egy testvériskolai megállapodást is, mely
már időszerű volt, ugyanis a két intézmény hosszú évek óta folytat diákcseréket egymás között.
A találkozó következő helyszíne
Lucena lesz 2020. április végén.

Bercsényis tanárok jó gyakorlaton

Hamar Kata, az önkormányzat Ifjúsági munkacsoportjának vezetője tájékoztatott, hogy a Tempus Közalapítvány mind az öt benyújtott pályázatot
sikeresnek értékelte és maximális támogatási összeget ítélt meg a programok
2020-ban történő megvalósítására. A
szolidaritási projektek célja, hogy az
Európai Unió és az Európai Szolidaritási Testület elveit és értékeit figyelembe véve helyi, közösségi problémákra
nyújtsanak megoldást, miközben lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok kezdeményező készsége fejlődjön.
A társadalmi kohézió építésének
egyik meghatározó területe a kevesebb
lehetőséggel rendelkező társadalmi csoportok támogatása, a marginalzáció
és kirekesztés elleni küzdelem, valamint az esélyegyenlőség előmozdítása. Ennak kapcsán olyan programok
valósulnak meg, amelyek informális
keretek között, ifjúsági programokon
keresztül érik el a veszélyeztetett csoportokat. A résztvevők toleránsabbá
és nyitottabbá válnak, miközben életre
szóló, felejthetetlen élményt kapnak.
A helyi szinten megvalósuló tevékenységek által a fiatalok kapcsolatba
kerülnek a város közösségével, a város
vezetőivel, a döntéshozókkal, intézményekkel, civil szervezetekkel. Jelentős
kapcsolati tőkére tesznek szert a közös
munka és az együttműködés során, növelve ezáltal munkaerőpiaci esélyüket.
Erősödik a lokálpatriotizmus, hiszen
megtapasztalják, hogy milyen értéke-

Nyílt nap
a campuson
Az intézmény január 22-én nyílt napra
invitálja az érdeklődőket, ahol az interaktív bemutatók során – az informatikai területhez kapcsolódva – robotbemutatót is láthatnak a résztvevők.

A jászberényi Bercsényi Miklós Általános Iskola régóta szerepel különböző nemzetközi projektekben.
Tavaly az Erasmus + KA1 keretén belül nyert támogatást a Tempus Közalapítványtól tanármobilitásokra jó
gyakorlatokra és kurzusokra.
Három pedagógus utazott ki a szicíliai Siracusába, az Istituto Comprensivo
G. Lombardo Radice általános és középiskolába, hogy tanulmányozza az
olasz oktatási rendszert és elsajátítson
különböző jó gyakorlatokat.
Ezen belül az intézménylátogatás
célja a sajátos nevelési igényű gyermekek – mentális zavar, tanulási nehézség,
tehetség, eltérő kulturális háttér, stb. –
együttnevelése, az interkulturális nevelés,
az adaptív inkluzív pedagógia gyakorlati
eszközeinek megismerése és alkalmazása
eltérő kulturális hagyományokkal élő családok gyermekeinek sikeres együttnevelése érdekében. Mindemelett az iskolába
lépő eltérő fejlettségű tanulók közösségformálása, a hátrányok leküzdése, szere-

tetteljes légkör kialakításának módszerei
voltak. Hatékony kommunikációs formák kialakítása a szülőkkel, partnerekkel,
az idegen nyelvi kommunikáció oktatási
gyakorlatának megismerése szintén a célok között szerepelt.
A hét folyamán a jászberényi tanárok nyelvi, matematika, természetismeret és sportfoglalkozásokat látogattak.
Ismerkedtek az óvodások és iskolások
együttnevelésének formájával, a sajátos
nevelési igényű tanulók – esetenként
súlyos fogyatékkal élők – integrációjával, a tanárok, tanítók és a pedagógiai
asszisztensek együttműködésével.
Plenáris ülésen hasonlították össze a
két iskola nevelési, oktatási rendszerét is.
A hazaérkezést követően elkészített beszámolót a projekt disszeminációs tervében foglaltak szerint ismertették a kollégákkal és a partner intézményekkel.
A bercsényis tanároknak a munka
mellett jutott idejük megismerkedni
Siracusa, Ortigia , Noto, Catania és Palermo nevezetességeivel is, sőt az Etnát
is megcsodálhatták közelről.
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Az eseményen a felvételiről, a szakokról, és minden egyéb technikai
tudnivalóról részletes tájékoztatást hallhatnak, sőt, a nyílt napot követően a
déli óráktól előalkalmassági vizsgát is
tehetnek a tanító, óvó, illetve csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokon
továbbtanulni vágyók. A vizsgára elektronikusan, emailen lehet jelentkezni, de
az egyetem honlapján, valamint a tanulmányi osztályon is kérhetnek segítséget akár telefonon, akár személyesen:
https://jaszbereny.uni-eszterhazy.hu/hu.

Középiskolai
felvételi dátumok
Az őszi felvételi tájékoztatók közzétételével kezdetét vette a középiskolai felvételi időszaka is, melynek kapcsán összegyűjtöttük a legfontosabb dátumokat.
2020. január 18., 10 óra: A központi írásbeli felvételi vizsga a gimnáziumokban és szakgimnáziumokban.
2020. január 23., 14 óra: Pótló
központi írásbeli felvételi vizsga, melyen
azok a diákok vehetnek csak részt, akik az
előző írásbelin nem tudtak megjelenni.
2020. február 6.: A középiskolák
tájékoztatják a tanulókat a központi
írásbeli felvételi vizsga eredményéről.

ket rejthet egy közösséghez tartozás.
A fiatalok egy non-formális tanulási
folyamat részesei válnak, ahol egyaránt fejlődik személyiségük, szociális
és állampolgári készségeik. A modern
demokratikus társadalmak működésének egyik alapvető eleme az állampolgárok, köztük a fiatalok aktív szerepvállalása a közügyek alakításában.
A lokális szintű közösségi cselekvés és
helyi civil kezdeményezések kulcsszerepet töltenek be a demokrácia kiépítésében, mivel itt tapasztalhatják meg
a fiatalok azt, hogyan képesek hatással
lenni a helyi közügyekre. A program
hangsúlyos eleme a fiatalok vitakészségének fejlesztése, társadalmi kérdések
és ügyek iránti érdeklődésének felkeltése, valamint lehetőség biztosítása az
őket érintő társadalmi szintű kérdések megismerésére és megvitatására.
A pályázatok a város közösségének
összefogására építenek, hiszen rengeteg társadalmi szereplő vállal aktív
szerepet bennük. A projektek legnagyobb sikere ebben az összefogásban
és a széles körű támogatásban rejlik,
melyet mind a korábbi mind pedig
az új városvezetés tanúsít. Különleges
és szokatlan kapcsolatok szövődtek
és együttműködések alakultak ki. A
programokon keresztül megtanulják a
fiatalok azokat az egyenlőtlenségeket,
amivel nap mint nap szembesülünk és
a passzív elfogadás helyett lehetőség
nyílik az aktív szerepvállalásra. Előadásokon és foglalkozásokon vehetnek részt számos témában, úgymint a
környezetvédelem és újrahasznosítás,
korai angoltanítás és annak hatása az
általános iskolai nevelésben, oktatásban. Műhelyeket, fórumokat szervezünk, ahol a diákok teret kapnak arra,
hogy megbeszéljék a számukra fontos
kérdéseket. A helyszíneket illetően az
egyetem berényi Campusa, a Főnix, az
eltérő iskola ad otthont, de terveznek
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programot külső térre is.
A programok támogató szakemberek közreműködésével zajlanak, akik
azonnal reagálni tudnak a felmerülő
problémákra. A projektben való részvételről tanúsítványt állítunk ki a fiataloknak (Youthpass certificate), amely
rendkívül hasznos egy állás megpályázásánál, oktatási intézménybe jelentkezéskor, külföldi tanulmányok esetén,
illetve Erasmus mobilitási programokban való részvétel kapcsán.
Első pillanattól kezdve hatalmas támogatást kaptunk dr. Varró
Bernadett-től, az Eszterházy Károly
Egyetem Jászberényi Campusának oktatási és kutatási főigazgatójától, illetve
a Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola igazgatónőjétől,
Bárcziné Kulcsár Júliától is – hangsúlyozta Hamar Kata. A megvalósításban
számos kiváló szakember vesz részt,
úgymint Kardos Orsolya, Jászberény
város Önkormányzatának környezetvédelmi referense, Fülöp Erzsébet képzőművészeti oktató, Kisné dr. Bernhard
Renáta egyetemi adjunktus, dr. Sinka
Annamária egyetemi adjunktus, dr.
Furcsa Laura főiskolai docens, valamint Turócziné Varga Ildikó angol szakos tanár. Az Ifjúsági Munkacsoport új
tagjaként Turócziné Varga Ildikó részt
vett a pályázatok kidolgozásában és benyújtásában, megvalósításukban pedig
koordinátori feladatot kapott.
Reményeim szerint programjaink
nemcsak hozzájárulnak a fiatal korosztály aktív társadalmi szerepvállalásához
és a civil kezdeményezések erősödéséhez, de további valós igényeket felvetve újabb projekteket fognak elindítani
akár az ifjúságügy, akár az állampolgári részvétel témakörében – emelte ki
a projektvezető asszony. Az Ifjúsági
Önkormányzat Facebook oldalán lehet követni az eseményeket illetve az
érdeklődők, csatlakozni vágyók Hamar
Katát kereshetik a hivatalban.

Közeleg a felvételi határidő
 folytatás az 1. oldalról
Az Eszterházy Károly Egyetemhez
való csatlakozás óta szépen emelkednek
a hallgatói létszámaink, a szakok száma
– részletezte a főigazgató asszony, majd
kiemelte, nagy hangsúlyt fektetnek az
informatikai-műszaki terület megerősítésére.
Dr. Liptai Kálmán rektor úr támogatásával – akinek megbízása 2019. december 31. napján lejárt, így feladatait a
fenntartó határozatáig dr. Pajtókné dr.
Tari Ilona rektorhelyettes látja el –, s a
Szenátus határozatával megkapták az
engedélyt, és az Oktatási Hivatalban bejegyzésre került új szakként a programtervező informatikus alapképzés nappali és levelező tagozatokon. Dr. Varró
Bernadett igyekszik felhívni a diákok és
a szülők figyelmét a frissen induló képzésre. A minőségi oktatás érdekében bővíteni kívánják informatikai szakemberekkel az oktatói állományt, át kívánják
alakítani a Campus szervezetét is.
A programtervező informatikus
képzés kapcsán hozzáfűzte, a decemberben kiadott felvételi tájékoztatóban
még nem, ugyanakkor a január 31-ig
megjelenő tájékoztató kiadvány kiegészítésében már megtalálhatók a tudnivaló részletek a Jászberényi Campus ezen
szakjára való jelentkezési lehetőségről.
A felvételi információk között talán
az egyik leglényegesebb adat a felsőoktatási jelentkezés határideje, mely február 15-e, de február 20-ig szükséges
hitelesíteni a leadott jelentkezéseket.
Kizárólag a közoktatásvezetői szakirányú továbbképzésnél – melyet már
működő pedagógusoknak hirdetnek

–, van január 15-i határidő, ugyanis
ez keresztféléves kurzus. Az Eszterházy
Károly Egyetem Jászberényi Campus
jelenleg nyolc szakot indít: hat alapképzést – tanító, óvodapedagógus,
csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, közösségszervezés, programtervező informatikus – egy felsőoktatási szakképzést – programtervező
informatikus – valamint egy mesterképzést – szociálpedagógia.
„A nyelvvizsga követelmény ebben
a tanévben végül nem lépett érvénybe,
viszont kötelező az emeltszintű érettségi vizsga letétele. Ez a követelmény
minden szaknál szükséges, így a programtervező-informatikus képzésre jelentkezőknek is felhívjuk a figyelmét,
hogy bármelyik két évig tanult tantárgyból jelentkezzenek emeltszintű
érettségire – egészítette ki az információkat dr. Varró Bernadett.
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2020. január 16.

A hazaszeretet erősebb Események a negyedszázad jegyében
a halálnál

Jászberényi
telephelyre

lángvágó
munkatársat
keresünk.
Feltételek:

Szakképesítés,
érvényes tűzvédelmi
szakvizsga.

Telefonszám:

+36 20 206 8588
A

Várjuk a korizni vágyókat!
Közönségkorcsolya időpontok:
január 18................ 15-22 óráig
19 órától zenés jégkori!
Hangulatfelelős: Nagy Krisz
január 25................ 15-21 óráig
Információk a
jaszberenyijegpalya.hu
oldalon. (Bejárat és parkolás
a Sportpálya utca felől)

Jégre fel!

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

Farkas Edit lapunknak elárulta, három
turnusban is terveznek indítani tábort,
ebből kettő máris beteltnek tekinthető,
így érdemes minél hamarabb jelezni, ha
valaki már előre tudja, hogy igényt tartana rá. Újdonságnak számít a zárt körű
születésnapi zsúr, mely egy speciális formája a múzeumpedagógiai órának és
szintén a gyűjtemény épületében kerül
megszervezésre. Az ifjú ünnepeltek és

jeles alkalmára, az évfordulós ünnepélyre is. Októberben tárlattal köszöntik az
őszt. A Magyar Festészet Napja alkalmából a Múzeum-baráti kör alkotóinak
munkáiból nyílik kiállítás, a meghívásos alkotópályázat beérkezett műveiből
tervben van egy 2021-es naptár kiadása.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja társművészetek bevonásával nyújt lehetőséget
kulturális rendezvény szervezésére, mely
idén – az igazgató asszony reményei
szerint – ismét egy kávéházi hangulatú
dalest lesz.

vendégeik kézműves feladatokkal, kreatív foglalatosságokkal üthetik el az időt
a hétvégi délutánok folyamán.
Szeptemberben jászberényi jeles
festőink előtt tisztelegnek a Kulturális
Örökség Napja apropójából tett emléktábla-sétán, továbbá ebben a hónapban
kerül sor a múzeum jubileumi évének

Az év végéhez közeledve vásárokon
vesz részt a Hamza Múzeum közössége,
így kilátogatnak a jászfényszarui Erzsébet-napi, továbbá a helyi karácsonyi
vásár helyszínére is, majd az adventi
készülődés vonatkozásában ünnepre
hangoló játszóházzal zárják a mozgalmas
esztendőt.

 folytatás az 1. oldalról
A Hamza Stúdió kiállítása február
29-én nyílik a múzeumban, a tárlattal a
Jövőkép Alkotók Egyesületének elődjét,
az eredeti felállású közösséget szeretnék
meginvitálni alkotásaik bemutatására.
„1999-ben alakult a Stúdió, az első kiállításuk pedig 2000-ben volt és a Millennium címet viselte. Tulajdonképpen
ezt szeretnénk visszaidézni, így az akkor
létrejött csoportot, pontosabban az alapító tagokat hívtam meg a kiállításra,
melyen egy dokumentumtárlatot is bemutatnánk az alkotók eddigi szereplése
vonatkozásában.”
Terveik szerint ismét lesznek kézműves játszóházaik az ünnepekhez, így
húsvéthoz, karácsonyhoz kapcsolódóan
is. Újból hirdetnek költészet-napi alkotópályázatot áprilisban. Ez alkalommal
Hamza D. Ákos szerzeményei szolgálnak
ihlet gyanánt a vállalkozó kedvű illusztrátoroknak. Májusban a Múzeumi Világnap alkalmából PikTúrát tesznek a város
környékén, júniusban pedig a Könyves
Csütörtök programjaihoz kapcsolódva
invitálják a szabadba az érdeklődőket.
Ha nyár, akkor Múzeumok Éjszakája. A hagyományokhoz híven a Jász Múzeummal és a Szikra Galériával karöltve
képviseltetik magukat a rendezvényen,
melyen Hamza Lehel Mária divatrajzaiból, a tervek alapján varratott ruhakölteményekből látható majd kiállítás a Jász
Múzeum épületében.
Már most igen nagy az érdeklődés
a nyári képzőművészeti táborok iránt.

Termelői méz
ere
ny
.hu

A túra célja egyrészt a résztvevők
számára biztosítani a lehetőséget határaik feszegetésére, másrészt emlékezés
a Don-menti harcokban résztvevő és
helytálló eleinkre, kik közül többen is
bizonyosan cserkésztestvéreink voltak.
Időpont: 2020. 01. 25., szombat.
Táv: 100 km. Alsó korhatár: betöltött
16 év (18 év alattiaknak szülői nyilatkozat szükséges). Helyszín: Jászság (indulás/érkezés Jászberény) 1000Ft/fő.

A résztvevők számára a KRESZ szerint felszerelt kerékpár, illetve láthatósági mellény kötelező.
További információ:
kalman_vidovich@yahoo.co.uk
+36-30/207-4461
Az idei csapatfarsangot február 22én rendezzük, valószínűleg a délelőtti/
kora délutáni órákban. A Kereszténybál
szintén ezen a napon lesz a Nagyboldogasszony iskolában. Jegyeket 7000
forintért vásárolhatnak a plébánia irodájában. A jegyekkel a plébániát, és a
plébánián működő szervezeteket támogatják, így köztük a cserkészcsapatot is.

Jubilál a Hamza Múzeum

● propolisz
● virágpor
● méhpempő

szb

Januárban megrendezésre kerül a
Vérfagyasztó Tekerés elnevezésű teljesítménytúra.

a polgári bálokra, a tanárok működésére, a csoportok alakulására, a táncos
szórakozási formák megváltozására, így
jutna el egészen napjainkig, a diszkó alkalmak szerveződéséig.
Ugyancsak erre az évre tervezik a
Jászberényi értékek inventáriuma kiadvány megjelentetését, benne a helyi
értéktárban szereplő történelmi, kulturális, természeti, építészeti kincsek
ismertetését a bakfazék dobástól a Zagyva-mente természetvédelmi területéig.
Hortiné dr. Bathó Edit örömét fejezte
ki a múlt évben megnövekedett látogatói létszám kapcsán, a fokozódó érdeklődés, és a változatos programok számos
pozitívummal kecsegtetnek erre az esztendőre is.

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!

zja

Januári cserkészprogramok

szágban egyedülálló, 400-500 résztvevővel operáló történelmi játszóház. A fő
témát ezúttal a jászkun Redemptio kora
szolgáltatja, idén 275 éve, hogy Mária
Terézia magyar királynő Bécsben aláírta
a jászok és kunok kiváltságainak visszaadását jóváhagyó okiratot.
Kiadványokból sem lesz hiány, folytatódik a Redemptio újság és a nagy
sikernek örvendő A félig nyúzott bakkecske mesekönyv is sorozattá avanzsálódik. A Cicel néni meséi című kötet
főként eredetmondákat, boszorkányhistóriákat, legendákat, regéket foglal majd
magába. Készülőben van egy 18 és 21.
század közötti jászsági táncéletet bemutató mű. A szerzemény a népi közösségi
összejöveteleken és táncokon túl kitérne
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szólt a parancs, ezt kívánta a becsületük.
Minden tőlük telhetőt megtettek, megmutatva a magyar és jász vitézi erényeket,
virtust. Becsületükhöz és kitartásukhoz
híven csak egyet adhattak, a legdrágábbat, az életüket. Helyzetük reménytelen
volt, amelyben a legrosszabb momentum
lehetett a bajtársaik halála, a hátrahagyott sebesültek, akiken már nem tudtak segíteni. apák, fiak, férjek…hősök.
Ők voltak azok, – Berényben mindös�sze kétszázötvenen –, akik hazatérve
másodrendű állampolgárok voltak saját
hazájukban ötvenévnyi hallgatásra ítélve.
Most, hogy már emlékművek hirdetik
áldozatukat, van hol megállnunk és van
hol fejet hajtanunk.
Előttük hajtottunk főt és értük gyújtottuk meg a mécseseket ezen a hideg,
ködös téli estén.

ww

 folytatás az 1. oldalról
Legyőzték, ahogy Krisztus a kereszten, és égi hazájukban békére találtak.
Értük szólt az ima a szentmise zárásában.
A háborús emlékműnél történő megemlékezésnél Vidovich Kálmán szónok
tisztelettel köszöntötte a megjelenteket,
köztük a megyei közgyűlés alelnökét,
Budai Lóránt polgármestert, Balogh Béla
alpolgármestert, önkormányzati képviselőket, egykori katonákat, veteránokat,
megemlékező családtagokat.
Elődeink nem gondolták, hogy a
Nagy Háborút követően egy még nagyobb világégés jöhet. A kivonuláskor
206 ezer fős 2. Királyi Hadsereg az előre
nyomuláskor és a csaták során jelentékeny veszteséget szenvedett mind emberi, mind anyagi erőforrások tekintetében.
Mire beköszöntött a tél a kétszáz kilométeres folyószakaszon hiányzott sok technikai eszköz, kevés volt a létszám. A beálló hideg is nagy nehézséget okozott. A
hirtelen megindult támadásra a védelem
nem tudott kellően reagálni. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ez a hadsereg
veszteségeit az arcvonalban szenvedte el,
mert állásait tartotta ameddig lehetett.
A katasztrófa azonban elkerülhetetlenné
vált. Apák, fiak, férjek 1700 kilométerre
hazájuktól estek el – mondta a szónok.
A déli szárny hetedik hadtestének
23. hadosztályában ott voltak a 21. gyalogezredbe tagozva a jászberényi 32/3.
zászlóalj katonái, mögöttük pedig a 30.
harckocsiezredben a jászberényi páncélosok egy része. Kitartottak, mert így

 folytatás az 1. oldalról
Emellett sok egyéb archeológiai
feladat is adódik. Gulyás András régész
muzeológus és kollégái célul tűzték ki a
Jászság régészeti topográfiai felmérését, a
régi Árpád-kori és a középkori települések feltárását szeretnék idén megkezdeni.
Folytatódnak a hagyományos, sokak által kedvelt rendezvények, így a
zenés múzeumi esték, a belvárosi esték
előadássorozat, ahogy az országos kezdeményezéshez kapcsolódóan idén is
megrendezik a Múzeumok éjszakája
– itthon Galériák, Múzeumok Jászberényben éjjel-nappal – eseményt, melyet
a 25 éves jubilálását ünneplő Hamza
Múzeummal és a Szikra Galériával közösen valósítanak meg. A Jász Múzeum
ad otthont a Hamza gyűjtemény Hamza Lehel Mária divatrajzait bemutató
kiállításának, az újonnan varratott ruhakölteményeket is felvonultató tárlatot a
Múzeumok Éjszakájának napjától lehet
majd megtekinteni.
A kiállítások tekintetében 2020-ban
a képzőművészet kerül előtérbe, melyet
már a Hamza jubileumi anyag is jól
példáz. Márciusig még látogatható a
„Csutkaökörtől a Legóvárig" A nagyszülők és az unokák játékai című időszaki
kiállítás, melyet előreláthatólag a Dósai
Alkotótábor anyaga vált a tavasszal. A
Jászsági Alkotók Köre is 25. évfordulóját
ünnepli, a JAK októberben készül jubileumi bemutatóval.
Huszonegyedik évébe lépett az or-

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

Ajánló

2020. január 16.

A tűzzománc varázsa

Az esztendő első A hónap műtárgya
bemutatóján, január 7-én, kedden
este a Szikra Galériában Sisa József
zománcművész legújabb, Nem az
utolsó... című munkáját ismerhette
meg a népes képzőművészbarát közönség. A művet maga az alkotó mutatta be, aki pontosan ezen a napon
töltötte be hatvankilencedik életévét.

ható majd. Az utolsó vacsora elképzelt
jelenetét ábrázolja a rekeszzománcmű,
melynek címe – Nem az utolsó…, –
sokat sejtető.
Sisa József alkotásai címeit nagyon
fontosnak tartja, nem akarja szájbarágósan tudatni a nézővel mit kell látnia.
Nem zárja le a lehetőséget, hanem szabadságot ad, a szemlélő döntse el, hogy
a látott kép milyen gondolatsort közvetít számára. Érdemes volt közelebbről
megtekinteni az ötvösművet, mert így
volt látható az a formavilág, amit a kép
rejt magában. Rengeteg apró részlete
van, ami hatásokat vált ki, a néző részese kell legyen ennek, hogy azok a lelki
rezdülések, amiket a művész közvetíteni akart a képen keresztül, elérhessék.
Az ötvös zománcművészet több
ezer évvel ezelőtt kezdődött és az akkori mesterek nagyon pici felületen
készítették el műveiket, és ez az 1990es évek végéig így volt. Sisa József a
polgármesteri hivatal dísztermében,
91-ben alkotott Menyegző kompozíciója 8m2 felületet takar, amit a szakma
hihetetlen meglepetéssel fogadott. Ezután már nagyon sok mű született ezzel
a technikával, de ez az első, forradalmi
dolog volt. A hónap műtárgya bemutatójának napján éppen 69. életévét
betöltő mester félévszázada foglalkozik a zománcművészettel, a nyolcvanas
évek óta tanítja is. Ezt a munkát nem

lehetett volna olyan gördülékenyen és
pozitívan végezni – ismerte el őszintén
– ahogy ezt tehette és teheti családja
segítségével. Ezzel is megköszönve a támogatást a Nem az utolsó… alkotását
feleségének, Évikének ajánlotta.
A képzőművészeti előadás-sorozat
már elmaradhatatlan közreműködője
Metykó Béla helytörténész, korabeli sajtómegjelenésekből és döntően a megyei
napilap, a Néplap cikkeit használva mutatta be Sisa József művészeti pályáját.
A köztünk élő kortárs művészember számtalan barátja, iskolatársa, ismerőse foglalt helyet a zsúfolásig telt
kávézó részben. Az eseményt a város
vezetői is megtisztelték jelenlétükkel.
Természetesen az alkalomhoz illő köszöntés sem maradt el, a közönség soraiból felhangzott a boldog szülinapot
dallama, amit tisztelgő vastaps kísért.
Szikra István galériatulajdonos egy különleges, saját maga által készített pezsgővel ajándékozta meg régi barátját.
Igen jól sikerült az időzítés és minden együtt állt az év első A hónap
műtárgya bemutatóján, ami pont Sisa
József születésnapjára esett és legújabb
művét mutatta be. Ha minden jól
megy, az év második felében, remélhetőleg egy nagy jászberényi kiállítást
is sikerül összehozni a zománcművész
egyedi alkotásaiból, ami már régen kijárna néki.

Pezsgő újév-köszöntő koncert
Újesztendőt köszöntő koncertet adott
a Budapest Ragtime Band január
11-én szombaton este, a Lehel FilmSzínház nagytermét teljesen megtöltő közönség előtt. A zenekar magas
színvonalú hangszertudása, önfeledt
előadásmódja és színpadi show-val
fűszerezett koncertprogramja remek
újév-köszöntő társasági esemény volt,
a szünetben pezsgős koccintással.
duka
Nyissuk az újesztendőt egy nagyon
vidám, szórakoztató koncerttel! – gondolta a Jászkerület programszervezői-

nek csapata. Az alkalomhoz a magyar
tradicionális jazz-élet talán legpatinásabb együttesét, érdekes színfoltját, a
Budapest Ragtime Bandet választotta,
mivel a ragtime muzsika az öröm és
szabadság zenéje.
A ragtime, ami elsősorban az afroamerikaiak zenéje volt az 1880-as évek
Amerikájának korabeli kocsmáiban,
mulatóiban alakult ki. Szórakozóhelyeken született meg, de aztán bekerült
a koncerttermekbe is. Nagyon fontos,
hogy a jazz gyökerét képezte, ám mint
önálló műfaj megmaradt a mai napig.
Eleinte főleg zongorára íródott és fogadtatása egyöntetűen pozitív volt.

Pozitív, ahogyan a Lehel FilmSzínház nagytermét megtöltő közönségnek is az idén negyvenéves Budapest Ragtime Band produkciója, mely
a ragtime repertoár határait feszegette.
A vidám hangulatú műsor több stílusból építkezett, a ragtime-ok mellett
swing-melódiák, dixieland-slágerek,
jazzszámok színesítették a kétrészes
produkciót. Elmaradhatatlan része volt
a show-nak a humor és a móka a „fejbelőtt zenésztől” a „cipőpucolókig”.
A derűs jókedvet a koncert szünetében tartott újév-köszöntő pezsgős
koccintás is fokozta, hiszen a mozi galérián a szervezők jóvoltából mindenki
örömmel emelte poharát az előttünk
álló esztendőre.
A Budapest Ragtime Band kosztümös idétlenkedései, poénos gegjei mosolyt csaltak az arcokra. A virtuóz hangszerszólók, a különleges hangszerelési
megoldások és az egyedi zenei hangzás
nem volt olyan, akit hidegen hagyott
volna. Jól képzett zenészek játszottak és
érződött, egyéni íze van az együttesnek,
melyre, a vastapsokból ítélve, maximálisan vevő volt a közönség.
Az örökbecsű ragtime népszerűsége
töretlen volt ezen az estén, a Budapest
Ragtime Band koncertje a jelenlévők
visszajelzései alapján, jó döntésnek bizonyult!

7. oldal

Programajánló
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
kineziologus.
Főnix Fészek Műhelyház
Klubkoncert - Lead Zeppelin
Január 17., péntek 21 óra
A nagy példakép, a Led Zeppelin dalainak egy részét az eredeti megszólalást
visszaidézve próbálják eljátszani. Más
darabok esetében kicsit hozzányúltak a
klasszikussá vált zenékhez és saját ízük
szerint átformálják és megspékelik őket
egy izgalmas, energikus előadásmóddal.
Lehel Film-Színház galériája

Demeter Gábor
– Grafikai tervezéssel veszi kezdetét az alkotó munka és egy kidolgozott
rajzot kell készíteni, ami a végén már
vonalaiban is műremek. Aztán az egészet át kell fordítani a zománc nyelvére.
A határvonalakat hengerelt rézszalaggal
kell kihajtogatni. Ez türelemjáték, és
külön-külön kivágni a formákat, így
alakul ki a fogadórész. A fém szalagok
tömkelegének égetése után jön a formák színes ékszerzománccal való kitöltése, egy másik munkaigényes mozzanat. Következik a beégetés, mialatt
ráolvad az üveg, mert a zománc üveg,
fémoxidokkal színezve. Csiszolás teszi
láthatóvá a rekeszszálakat, melyek adják a grafikai rajzolatát a műnek. Újabb
égetés a csiszolás karcainak eltüntetésére, aztán elkészült az alkotás. Több
hónapig is tarthatnak a munkaműveletek, attól függően, mennyire sűrűk a
rekeszrajzok motívumai. – A közönség
soraiból feltett kérdésre válaszolt Sisa
József ötvösművész, A hónap műtárgya képzőművészeti sorozat előadásán,
néhány mondatban összefoglalva a
rekeszzománc-készítés munkafázisait.
Mindezzel egyben bemutatta legújabb,
Nem az utolsó… címet viselő munkájának alkotási folyamatát is.
Éppen karácsony előtt készült el
az ötvösmű, amit most először láthatott a közönség. A művészeti szakma, a
Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus tiszteletére meghirdetett egy
keresztény biennálét, ahol a szakrális
munkákat jelölték meg tematikának.
Az ezen az estén bemutatott alkotás
erre az eseményre készült, ami több
nagyvárosban lesz kiállítva és ősszel, a
kongresszus alatt a Műcsarnokban lát-
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Yoko Retro Pótszilveszter
Január 18., szombat 21 óra
A színpadon Mc Hawer & Tekknő formáció, akik elhozzák kedvenc mulatós slágereinket, hogy igazán szilveszteri hangulatban
bulizhassunk. Az este házigazdája dj Guba.
Ifjúsági Ház
IV. Jász Kolbásztöltő fesztivál
Január 25., szombat
10 órától kolbásztöltés, melyhez a hangulatos zenét a Pezsgő zenekar szolgáltatja. 16.30-tól Kis Grofo koncert; 17.30kor eredményhirdetés, kiderül, ki nyeri
az Arany Kolbásztöltőt; 21 órakkor kezdődik a Parno Graszt nagykoncertje és
végezetül König Remember a közreműködő dj-k között Bárány Attilával.
Bercsényi Sportcsarnok

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 a Lehel
Film-Színházban. Az Ilyennek hazudtalak komédiát csinos kis konfliktus, szellemes szóviccek, kacagtató helyzetek teszik
könnyeddé és szórakoztatóvá.
Lehel Film-Színház

Családi Matiné
Január 26., Vasárnap 11 óra
„Az Ezeregyéjszaka meséi” avagy a Rózsamosolyú leány története a Havas Zsolt
Maszk Bábszínház előadásában.
Lehel Film-Színház

Jászberényi
bálrend

ban is rophatják a táncoslábú közösségek.
• Január 18. Menedzser bál – Déryné
Rendezvényház
• Február 1. Gazda Bál – Déryné
Rendezvényház
• Február 15. Műszaki Bál – Déryné
Rendezvényház
• Február 22. Keresztény Bál – Nagyboldogasszony iskola
• Február 29. Maci Ovi Bál – Déryné
Rendezvényház
• Március 14. Klapka Alapítványi Bál
– Déryné Rendezvényház
• Március 28. Székely Mihály Bál –
Ifjúsági Ház

Vízkereszt ünnepével, január 6-al elkezdődött a farsang időszaka, amely
hivatalosan hamvazószerdáig, azaz
február 26-ig tart.
A hétvégén a Menedzserek mulatságával nyít a város gazdasági és civil közösségeit táncba hívó báli szezon. A szűkös időkeretbe többen nem fértek bele az idén,
így a farsangot megnyújtva még március-

Kiállítás és interaktív alkotónap
2020. január 30., csütörtök 16-20 óráig
A Jövőkép Alkotók Egyesülete kiállításra
és interaktív alkotónapra hívja az érdeklődőket. A belépés ingyenes.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria

Helyreigazítás
A testületi ülésen elhangzott, a január 9-i lapban megjelent előterjesztéshez
fűzött tájékoztatásom az alábbi volt: „...aki felhívta a figyelmet arra, hogy az
előterjesztés a társaság ügyvezetőjének személyéről szól kizárólag, és ennek
értelmében a Nonprofit Kft cégvezetői pozíciója megszüntetésre és a cégbíróságnál törlésre kerül. A jogszabály szerint az ügyvezetői jogkör átadás-átvételére a társaság ügyvezetője jogosult, erre a cégvezető hatásköre nem terjed ki.”
dr. Sonkoly Judit ügyvéd

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Elhagyott fészekben napfény didereg
Csütörtökön a ködös reggelt követően még előbukkan a nap, aztán
szombatig felhős, szürke időben lesz
részünk, ekkor hidegfront érkezése
várható. Vasárnap havas esőre, erős
széllökésekre van kilátás, napközben
0-3 fokos értékeket mérhetünk. Hétfőn még erősen felhős, de már enyhébb idő lesz, majd egész héten élvezhetjük az előbújó nap sugarait.
A népi jóslat szerint, ha január
18-án, Piroska napján fagy, negyven
napig dermesztő időre van kilátás.

Nem történt csoda
A bajnokesélyes Kaposvár ellen két
alapember kiesése miatt röplabdázóink nem tudtak szettet rabolni, de a
hozzáállásukat egyáltalán nem érheti
kritika. Erre a teljesítményre lehet
alapozni.

a játszma (17-25).
Borsos Lili révén ugyan jól indult
számunkra ez a szett, ám nagyon gyorsan tudott váltani a Kaposvár, így 1-4-nél
időt kért Makai Péter. Mind védekezésben, mind támadásban több hiba is be-

1.MCM-Diamant Kaposvár 0:3 (-18,
-17, -19). Jászberény Volleyball Team:
Ivana Bulajic, Mészáros Zsófia, Ekaterina
Silchenkova, Borsos Lili, Jessica Ventura,
Radomszki Boglárka. Liberó: Iga Piatek.
Csere: Faragó Fanni, Szerényi Gréta, Tóth
J.. Vezetőedző: Makai Péter.
Makai Péter (Jászberény): „Elismerésem a lányoké. Nem szeretek beszélni

Budai Levente

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

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

január 22. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

január 23. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

január 24. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

január 20. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

január 25. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

január 26. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
január 18. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
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.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu
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Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
M.b. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu
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

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Sérülés miatt csapatkapitányát, Tóth
Esztert, válogatott béli kötelezettségei
miatt pedig Shafagat Alishanovát volt
kénytelen mellőzni Makai Péter a bajnoki
címre törő Kaposvár ellen. Komoly hátrány. Ennek megfelelően a találkozó legelején 1-5 is állt az eredményjelzőn. Ám
a berényi időkérés meghozta az eredményét és főként Jessica Ventura három remek támadás-befejezésével 7-9-re, majd
az önfeláldozó mezőnyvédekezésnek hála
11-13-ra módosult az eredmény. Az akarással cseppet sem volt baj, ám a Somogy
megyeiek leütéseivel a játszma második
felében egyre kevésbé tudtak mit kezdeni
a mieink, így 14-19-re módosult az eredmény. Ezután nem sikerült szorossá tenni
a szett végjátékát (18-25).
A második játszmában Ekaterina
Silchenkova és Radomszki Boglárka is remekül sáncolt, így minimális jászberényi
vezetésnek örülhettünk (3-2). Nem kellett sokat várnunk Jessica Ventura parádés
ütemű ejtésére sem (5-5). 8-9 után gyorsan 13-8-ra elhúztak röplabdázóinktól
a Somogy megyeiek, mielőtt Borsos Lili
eredményes tudott volna lenni. Ebben a
játékrészben a Kaposvár elképesztő erejű
szélső támadás-befejezéseivel szemben
szinte nem volt ellenszer, ám Ekaterina
Silchenkova, majd Ivana Bulajic leütése így is elismerésre méltó volt (12-18).
Habár a hajrában Jessica Ventura sokadik
parádés leütéssel és blokkolással vétette
magát észre, ezúttal sem vált izgalmassá

Aranyjelvényes
ifjú triatlonosok
A Magyar Triatlon Szövetség által
rendezett éves Díjátadó Gála keretein belül elismerésben részesültek
a 2019-es évben kimagasló eredményeket elért triatlon versenyzők.
A már hagyományosnak számító
gálaestet az ELTE Gömbaulában rendezték meg január 11-én, szombaton
délután. A Jászberényi Triatlon Egyesület utánpótlás korosztály versenyzői
közül Aranyjelvényes Sportoló 2019
minősítést vehetett át serdülő kategóriában Balla Fanni Anna, gyermek kategóriában Notheisz Csongor és Vincze
Szabolcs.

Fotó: Gémesi Balázs
csúszott a játékba, így tetemes, hétpontos
előnyre tettek szert a somogyiak (3-10).
Ekkor szóhoz jutott a jászberényi nevelésű Faragó Fanni. Jessica Venturával
szemben a kettes sánc is tehetetlen volt,
Radomszki Boglárka szervája szerencsésen megpattant a hálón (7-12). Ivana
Bulajic és Jessica Ventura pontjai után
Borsos Lili leütésének is szólt a taps, sőt
Radomszki Boglárka ismét bebizonyította, hogy nemcsak védekezésben, hanem
támadásban is lehet rá számítani (14-17).
Amikor azonban elkezdhettünk volna reménykedni, megrázta magát a Kaposvár,
s 14-20-nál már látótávolságon kívülre
került tőlünk. Ekkor bizalmat kapott
Szerényi Gréta is Makai Pétertől. 18-24nél már csak a számszerű végeredmény
volt kérdéses, ám az is rögvest kiderült
(19-25). Jászberény Volleyball Team-

a nehézségeinkről, de nem számítottunk
arra, hogy Tóth Eszter szerdán egy rossz
mozdulat után megsérül. Próbáltuk a
helyzetet csapaton belül megoldani és határozottan egységesek voltunk a pályán.
A Kaposvár csakis azt játszotta, amire számítottunk. Védekezésben kicsit fegyelmezetlenek voltunk. A lehetőségeinkhez
mérten vállalható ez a vereség.”
Nem sikerült tehát szettet rabolni a
Kaposvár ellen, de ebből az elszántságból
igenis erőt lehet meríteni. Legközelebb
január 16-án (csütörtökön) a Magyar
Kupa elődöntőjének első mérkőzését
játssza idehaza a Jászberény Volleyball
Team, amelynek ellenfele a tavalyi győztes Fatum-Nyíregyháza lesz. Remélhetőleg erre az összecsapásra mind Tóth
Eszter, mind pedig Shafagat Alishanova
visszatérhet majd a pályára.

Négy éremmel kezdték az évet
A hazai rendezésű Újévi Kori Gála
bemutatói után nem sokat pihentek
Jászberény fiatal műkorcsolyázói, hiszen január második vasárnapján már
„éles” versenyen kellett bizonyítaniuk.
A Gabrieli Adrien által felkészített
berényi lányok január 12-én a nemrég
megépült érdi jégcsarnokban léptek jégre, hogy a hazai műkorcsolya utánpótlás
legjobbjaival mérjék össze tudásukat.
A fővárosi Jégördög SE ebben a létesítményben rendezte meg a II. Jégördög
Kupa elnevezésű műkorcsolya versenyét.
A sportrendezvényen városunkat természetesen a Cori-Kör Alapítvány hét
versenyzője képviselte, és az év első versenyéről egy arany- és három bronzérmmel

tértek haza. Részletes eredményük.
ISU kategórák.
8 évesek
(Mini Cubs): Zircher Flóra 3. hely,
9 évesek (Cubs): Németh Flóra 9. hely.
Rekreációs kategóriák
10-12 évesek,
bronz: Németh Nóra 8. hely
13-15 évesek, bronz: Hudra Anna
3. hely, Bálint-Kraft Lilla 4. hely
13-15 évesek,
silver: Szarvas Boglárka 1. hely
13-15 évesek, gold: Szabó Dalma 3. hely
Mint azt Zircher Andor elmondta,
a lányok következő versenyei az Utánpótlás Országos Bajnokság (febuár
7-9.) és a Valentin Kupa (március 14.)
lesznek, ezekre készülnek gőzerővel.

Mindkét jégkorongcsapat nyert
Az OB4/A csoportjában a Warriors
Jászberény, a kőbányai White Sharks
csapatát fogadta vasárnap.
ács
A berényi gárda nem nagyon udvariaskodott a vendégekkel, hiszen már
egy fél perc elteltével megrezdült a Cápák hálója Rusvai Martin révén. Négy
perc után kettőre növelték előnyüket
a Harcosok, amikor Baranyi Ferenc átadását Jerkó László váltotta gólra. Nem
sokkal a harmad vége előtt ismét Jerkó
volt eredményes, így 3-0-nál cseréltek
térfelet a csapatok. A 2. negyed elején szépítettek a vendégek, ám Baranyi ismét háromra növelte előnyüket.
Rusvai Martin lövésével már 5-1 állt
az eredményjelzőn. A záróharmad elején még egy gólt „találtak” a fővárosiak
(6-2), de aztán Tátrai Tamás és Remete

Fotó: Pesti Sándor
Ádám kiütésessé alakította a győzelmet:
Warriors Jászberény - White Sharks
HC 8-2. Ezzel a Harcosok, megerősítették 3. helyüket a táblázaton.
AZ OB4/B csoportjában szereplő Lehel Amatőrök - szintén vasárnap
este -, Óbudán léptek jégre a Kalózok
vendégeként. Balogh Zsolt és Horváth

György két találatával gyorsan elhúztak
3-0-ra. A vendéglátóknak sikerült 3-2re felzárkózniuk. Szerencsére a 4. találatot Szabó Krisztiánnak sikerült bevinnie, Tábori Attila pedig az ötödiket
szerezte, majd a hazaiak állították be a
végeredményt: Kalózok HC – Lehel
HC Amatőrök 3-5.

