Jó előkészítő év volt az idei
Szabó Tamás polgármestert
kérdeztük az idei fejlesztésekről és a
hitelfelvételről.
Interjú a 3. oldalon

Legjobb hat között a
röplabdacsapat

Konszolidációs móka

A beregszászi társulat ezúttal Zelei
Miklós: Hubertusz című darabját
hozta el a Főnix színpadára.
Írás a 7. oldalon

Röpis lányaink jó játékkal biztos győzelmet
arattak a Haladás-Szombathely ellen.
Cikk a 8. oldalon
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Jászberény város lapja

Meggyújtották a remény lángját
Advent második vasárnapján a remény lángja ragyogott fel a város koszorúján, melyet Mező István református lelkész és Telek Béla városunk
díszpolgára gyújtott meg.

A gyermekkórus angyali éneke fogadta dr. Ternyák Csaba egri érseket
és az egyházmegye papjait december
8-án, a szeplőtelen fogantatás emléknapján a Barátok templomában. Az
ünnepi szentmisén szentelték diakónussá Muhari Ferencet és avatták
akolitussá Sinka Ferencet, akik választott hivatásukkal elköteleződtek
egymás szolgálatára az egyházban.

Szabó Lilla
A hideg idő ellenére sokakat vonzott
a Szentháromság tér ünnepi hangulata
a második gyertyagyújtáson. A lelket
melengető ünnepi üzenet előtt sokan
a testet felmelegítő italokra, kürtöskalácsra és más finomságokra várakoztak a
faházak körül.
Az idei ünnepség a Jászkerület Nonprofit kft. szervezésével valósult meg,
melyben elsőként Mező István református lelkész az ünnep nélkülözhetetlen
hármasáról: a karácsonyfa, a díszítő fények és az ajándékozás öröméről osztotta meg gondolatait. – A zöldellő feldíszített karácsonyfa a Megváltó jelképe, aki
a Mennyből a Földre jött és emberré lett
értünk – hangzott az üzenetben, majd a
Szentírás egyik legismertebb igéjét hallhattuk. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.”
Beszédét azzal folytatta, hogy a karácsonyfát díszítő gyertyák, fények nemcsak szebbé teszik a nappaliban helyet
foglaló örökzöldet, de a Megváltó ragyogására is emlékeztetnek. Hiszen Isten szellemének a világossága felragyog
minden nap a bűn sötét éjszakájában.

Diakónus
felszentelés

Gergely Csilla
A főpásztort, az egyházmegye papjait és a Ferences templom padsorait megtöltő híveket dr. Novák István
plébános köszöntötte a szeplőtelen
fogantatás ünnepén. E napon, december 8-án bűn nélkül fogant Szűz Mária
édesanyja, Szent Anna méhében, amely
kiemeli őt az összes ember közül. Ezen
gondolatokkal kezdte homíliáját dr.
Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye
főpásztora. Máriára a második Évaként
is tekinthetünk, aki jóvá tette az első
nő bűnét, hiszen fia, Jézus váltott meg
minket bűneinktől. Jézus Krisztus szolgaként jött közénk és a kereszten életét
adta mindnyájunkért, hogy ezáltal váltson meg minket bűneinktől.
A főpásztor nyomatékosította,
hogy mi is egymás szolgálatára, egymás
üdvösségére vagyunk. „Az egyház legcsodálatosabb hivatása részesülni ebben a kegyben, egymás szolgálatában.”
folytatás a 6. oldalon 

Ennek jegyében a téren ácsorgókat is
arra ösztönözte, hogy krisztusi lelkülettel mi magunk legyünk a világ világossága.
Búcsúzóul az adakozás szép megnyilvánulását emelte ki, melyet karácsonykor méginkább gyakorlunk egymás felé.
A drága ajándékoktól elvonatkoztatva,
Istentől kapott ajándékainkat kell megbecsülnünk, mely a szívünket gazdagítja
a mindennapok során.
Az esemény üde színfoltja volt a
jászberényi amatőr színjátszó társulat előadása, akik többek között Wass
Albert, Lackfi János, Kosztolányi Dezső
verseivel járultak hozzá az ünnepre hangolódáshoz.
folytatás a 2. oldalon 

Kis helyen nagyker Éves számvetés a Klapkában
Jászberény önkormányzatának soros havi üzemlátogatása ezúttal Mikulás
napra esett. A Pince kft. Nagykátai úti italnagykereskedését keresték fel a képviselők és a sajtó munkatársai.
halász – kárpáti
A Nagykátai út felőli fronton nem túl
nagy méretű italdiszkont található, előtte

elhaladva nem is sejtettük, hogy nettó ötmilliárd éves árbevételű italnagykereskedés
és borászat húzódik meg mögötte.
folytatás az 5. oldalon 

A Szolnoki Műszaki Szakképzési
Centrum Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskola tantestülete invitálását elfogadva vacsorával
egybekötött évértékelő ülésen vettek
részt városunk vállalkozói, vezetői,
illetve a szolnoki Szakképző Centrum delegációja pénteken este az
iskola tankonyhájának ebédlőjében.

Pócs János köszöntőjében tiszteletét és köszönetét fejezte ki a Jászság
vállalkozóinak, akik a válság idején is
életben tudták tartani cégeiket, majd
fejlesztéseket hajtottak végre és mun-

kahelyeket biztosítanak az itt élők számára. Szintén köszönetet mondott a
tanintézményeknek, melyek teljesítik a
kor kihívásait és munkaerőt képeznek.
folytatás a 2. oldalon 

Kárpáti Márta
A vendégeket – köztük Pócs János
országgyűlési képviselőt, Szatmári Antalné alpolgármester asszonyt, Hicsó
György főigazgatót, Kiss Ferenc főigazgató helyettest, Árokszállási Andrea
gazdasági igazgatót –, Tamás Zoltán a
Klapka iskola igazgatója köszöntötte.
Az összejövetel célja az intézmény elmúlt évének értékelése, a fejlesztések,
változások ismertetése, valamint tájékoztató a képzési lehetőségekről.

N. V. G. - TRANS KFT.
jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

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

Tehergépkocsi, Újdonság!
kamion,
lassújármű Személygépkocsi
gumiszerelés
és motor
vizsgáztatás is. soron kívül!

Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

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

www.nvgtrans.hu

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójának eredménye
A megadott határidőben összesen 48
fiatal nyújtotta be pályázatát.
„A” típusú pályázatra 46-an pályáztak. A pályázatok közül 45 érkezett be
papír alapon, egy pályázat formai okok
miatt érvénytelennek minősült, további 17 pályázat pedig szociális alapon került elutasításra, tekintettel arra, hogy
a Jászberény Város Önkormányata
Képviselő-Testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 28/2005.(IX.16.) önkormányzati rendeletének 2.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az egy főre
jutó havi nettó jövedelem meghaladta

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
Támogatásban 28 pályázó részesült,
a havonta megállapított támogatás ös�szege 10 ezer Ft.
Az összes megítélt támogatás - „A”
típusú pályázat esetén - havonta 280
ezer Ft.
„B” típusú pályázatból 2 db érkezett
be. Egy pályázat formai okok miatt érvénytelennek minősült, a másik pályázat szociális alapon került elutasításra.
„B” típusú pályázat esetén nem került támogatás megállapításra.
Jászberény, 2017. december 11.
Jászberény Városi Önkormányzat

Hulladékszállítás az ünnepek alatt
A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. ezúton tájékoztatja a város lakosságát,
hogy karácsonykor, és újév napján a
hulladékszállítás az alábbiak szerint
alakul:
- december 23. szombat: Jászberény hétfői és keddi program szerint
(a hétfői társasházi program december
27-én szerdán kerül pótlásra)
- december 24., 25., 26.,: a szállítás szünetel.

- december 30. szombat: Jászberény hétfői program ( a hétfői társasházi program január 2-án (kedden) kerül pótlásra )
Kérjük tájékoztatónk szerint a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.

2017. december 14.

Meggyújtották a remény lángját
 folytatás az 1. oldalról
A felcsendülő karácsonyi énekek és
versek méginkább belopták szívükbe az
ünnep hangulatát.
Az adventi időszak alkalmából évről
évre egyre nagyobb szerepet kap a város
díszkivilágítása, melyet mindinkább különlegesebbé tesz a park oldalában húzódó fényalagút és a könyvzugi manók
sokablakos házikója. Az idei évben rendhagyó módon a közösségek karácsonyfáit is megtekinthetjük a Karácsonyfa
sétányon, melyet tervek szerint a Fürdő
utcai parkban fognak kiállítani december
17-től. Erről már Lóczy Péter, a Jászkerület Nonprofit kft. programszervezője
tájékoztatta a megjelenteket, mielőtt felkonferálta az est második szónokát.
Telek Béla nyugalmazott tanár,
városunk díszpolgára gyermekkori élményeivel hozta közelebb a várakozás
időszakát. Az aranyhajjal díszített ka-

rácsonyfák, a díszpapírba csomagolt
kockacukrok, az adventi estéken szépen
csengő vallási énekek, az éjféli mise katartikus élménye és a templom zsúfolt

Hulladékudvarunk december
23. napjától zárva tart. Nyitás január 2-án.

Védekezzünk a vízóra elfagyása ellen
A hideg beköszöntével a vízmérők,
a csövek és egyéb szerelvények elfagyása bosszúságot és előre nem várt
jelentős költségeket okozhatnak a
felhasználók számára. Mindezek
azonban kellő odafigyeléssel megelőzhetőek a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. tájékoztatása szerint.
Vízmérő-elfagyás észlelése esetén
haladéktalanul értesítsük a TRV Zrt.
munkatársait az ingyenesen hívható
műszaki hibabejelentő telefonszámon
(+36 80/205-157). Ellenőrizzük, hogy
a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van-e.
Amennyiben igen, próbáljuk elzárni a további vízelfolyás megelőzése érdekében.
Jó tudni, hogy a vízmérők rendszeres ellenőrzése és a vízórán belüli hálózat
karbantartása a hazai törvények alapján
a felhasználó feladata. A vízóra, illetve
a belső rendszer elfagyása, hibái miatt
szükségessé váló vízóracsere és vízelfolyás költsége is a felhasználót terheli!
Célszerű védekezni a vízi közművek elfagyása ellen is. Itt legfontosabb
teendők az elfagyás megelőzése érdekében lakott épületekben: az esetlegesen sérült vagy hiányzó vízóra akna
fedőlapjának pótlása; a vízmérőakna
oldalának, födémszerkezetének és fedőlapjának megfelelő szigetelése. Gondoskodni kell az akna környékének
feltöltéséről, a levegőáramlás megakadályozásáról, és tanácsos rendszeresen
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak akik,

ellenőrini – különösen fagyos időszakban- a vízóra és az akna állapotát.
A télen nem lakott épületek, üdülők vízvédelme érdekében zárjuk el a
vízóra előtti elzáró szelepet is. A vízóra
után lévő leürítő szelepet – ha ilyen van
beépítve – fordítsuk megfelelő állásba,
hogy a rendszerből lefolyjon a benne
lévő víz.
A kerti csapok téli fagyelzáróját teljes ütközésig el kell zárni, a kerti csap
csaptelepét pedig teljesen nyissuk ki,
hogy a fagyelzáró ürítőjén a kerti csap
függőleges ágából kiürüljön a benne
lévő víz. Ez a kiürülés halkan hallható
szivárgási zajjal jár, ami a kerti csaphoz
hajolva könnyen hallható. A folyamat
egy-két percet vesz igénybe, ezután a
szivárgási zaj meg kell, hogy szűnjön,
mert ellenkező esetben a fagycsap folyamatos ürítő állásban maradhat, ami
további vízelfolyást eredményezhet.
Víztelenítsük az épületen belül található berendezéseket, engedjük ki a
vizet a bojlerből, WC tartályból, esetleges egyéb berendezésekből!
A vizes szakemberek tapasztalata,
hogy a csőtörések száma a téli időszakban 10-15%-kal magasabb, mint
nyáron. Ezért télen rendszeresen, nagy
fagyok esetén különösen, ellenőrizze a
használaton kívüli ingatlanokat, ezzel
megelőzve az ivóvíz elfolyását, valamint
az épület és berendezések esetleges elfagyását.

facebook.com/
berenycafe
Fájó szívvel emlékezünk

Gyürki Vilmos
Szatmári Gyula
(1945-2017)
temetésén megjelentek, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Külön köszönet az IUSTA temetkezés
vezetőségének és munkatársainak, a
színvonalas ügyintézést.
Szerető család

halálának 8. évfordulójára.
„Tied a csend a nyugalom,
Mienk a könny
a fájdalom.
Akartunk mi annyi jót
és szépet,
De a sors életünkben,
Mindent összetépett.”
Szerető családod

padsorai mind élénken élnek Béla bácsi emlékezetében. Ezek a meghatározó
momentumok ihlették egyik alkotását
is, melyben egy téli estén a templomba
igyekvőket festette vászonra.
„Nem volt az asztal teli ajándékkal
megzsúfolva, és mégis együtt voltunk,
szerettük egymást” – utalt a családi ünneplésekre, és ezzel együtt az advent valódi tartalmára, mely nem a pénzköltés,
a boltok járása, hanem a szeretet. „Tegyük széppé lelkünket, újuljunk meg
emberségünkben, próbáljunk meg elcsendesedni, befelé fordulni, a lényegre
figyelni.”
Ezzel az üzenettel gyújtotta meg
Mező István lelkésszel együtt a város koszorújának második gyertyáját, mely a
fújdogáló szélben is kitartóan pislákolt.
Nem is csoda, hiszen a remény lángja
lobbant fel ezen az estén.

Éves számvetés a Klapkában
 folytatás az 1. oldalról
Ugyancsak elismerő szavakkal illette a szakmaválasztó kiállítás szervezőit, akik szemléletváltásra ösztönzik
a társadalom tagjait, méltó helyen értékelik a szakmát, a szakmunkásokat,
hiszen ők a gazdaság alappillérei.
Hicsó György főigazgató a Szolnoki Szakképzési Centrumról és a
hozzá 2015-ben csatlakozott Klapka
György iskoláról osztott meg néhány
információt. A kezdeti félelmek hamar szertefoszlottak, az elmúlt évek
sikerei bizonyítják a társulás működőképességét. Az épülő üzemek létjogosultságot adnak a szakképzésnek.
A továbbtanulás iránya kihívást jelent
pedagógusnak, szülőnek, gyermeknek,
vállalkozónak egyaránt s szemléletváltást feltételez, melyre közös erővel kell
megoldást találni. A pályaorientációs
programsorozat hivatott segíteni ezt
a feladatot, mely során az általános
iskolák diákjaihoz viszik el a műszaki pálya irányába továbbtanulást ösztönző információkat, eszközöket. Hiány szakképesítésekkel kapcsolatban
a főigazgató elmondta, hogy igény
merült fel Jászberényben kőműves és
szobafestő képzés bevezetése iránt. A
fenntartó felé az engedélykérések folyamatban vannak. Befejezésképp az
elmúlt év fejlesztéseiről hallhattunk
Hicsó Györgytől számszerű adatokat.
A Hatvani úti épület két szárnyán
megtörtént a nyílászáró csere, illetve
elkészült a szigetelés mintegy 28 millió forintnyi összegben, mely állami és
önkormányzati támogatásból tevődött
össze. A felújítás jövőre folytatódik.
Pályázati pénzből, 45 millió forintból napelemeket telepítettek az épületekre, amelyeket két héttel ezelőtt
bekötöttek az elektromos hálózatba.
Eszközbeszerzések ugyancsak voltak
az évben. Informatikai beruházás 12
millió forint, egyéb oktatáshoz szük-

séges gépek, berendezések beszerzése
15 millió forint, szakmai anyagokat
vásároltak 18 millió forintból, üzemeltetéshez hozzájárultak 12 millió
forinttal, karbantartást végeztek önkormányzati segítséggel 15 millió forint értékben. A saját forrást a jelentős
felnőttképzés bevételeiből biztosítja az
intézmény.
Szatmári Antalné alpolgármester
asszony a város nevében köszöntötte a jelenlévőket. Az alpolgármester
asszony megköszönte a szakképzési
centrum gondoskodását. Megígérte,
hogy a város a továbbiakban is gondol
az iskolára a költségvetés megalkotásakor, hiszen a szakképzés létfontosságú
a régióban.
Tamás Zoltán a fejlesztésért elmondott köszönő szavakat követően a
jövő elképzeléseit vázolta a hallgatóság
elé. Jelenleg 15 szakmát tanulhatnak
az iskola diákjai. Hegesztő, gépi forgácsoló, ipari gépész, villanyszerelő, asztalos, szakács, eladó, pincér, pék, cukrász, a szakközépiskola kínálata. Ezek
mellett a szakgimnáziumban közlekedés gépész, autószerelő, kereskedő,

vendéglátás szervező, illetve a fodrász
szakmát tanulhatják ki érettségivel.
Felnőtt oktatás keretében most végeznek a pékek. Első évfolyamon hegesztő
és szakácsképzés indult. Tamás Zoltán
érdekességképp elárulta, hogy HajnalNagy Gábor, városunk alpolgármestere
is az iskola tanulója és a felnőttképzés
keretében két év múlva szakácsoklevelet szerez majd. A távolabbi jövőre
előrevetítve a 2019/20-as tanévben
húsipari szakember (hentes) valamint
szociális gondozó, szakápoló képzés
indításáról tájékoztatott. A tanulók
részére a gyakorlati képzések helyszíne
már biztosított. Jövőre tíz szakmához
nyújt az állam ösztöndíj-támogatást,
de az önkormányzati támogatásokkal
kiegészítve az ösztöndíjrendszer lefedi az egész képzési palettát. A piac
igényeihez illesztett képzéshez kéri az
intézmény az általános iskolai pedagógusok és a vállalkozók együttműködését. „Az irány jó, ezen az úton kell
tovább haladnunk” – zárta szavait az
igazgató, mielőtt az előző előadókhoz
hasonlóan boldog karácsonyt kívánt a
jelenlévőknek.

Interjú
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Lapunkban az év során többször írtunk remélt, várt fejlesztésekről: tudósítottunk bizottsági és testületi
ülések idevonatkozó vitáiról és döntéseiről, pályázatok benyújtásáról.
Most év vége felé azzal kerestük meg
Szabó Tamás polgármestert, hogy segítsen a tiszta kép kialakításában,
vagyis abban, hogy milyen fejlesztések kezdődhettek el, illetve melyekhez tudott a város pályázati forrásokat szerezni.
Halász Lajos
Kezdjük a végén a történetet. Melyik az a legutóbbi pályázat, amit elnyert a város?
A legfrissebb jó hír egy 13,9 millió
forintos pályázat sikere, amelynek segítségével a mindenki által ismert Kígyó utca 12. szám alatti ház felújítására
kerülhet sor, amit aztán közösségi célokra fogunk hasznosítani.
Így év végén bizonyára megválaszolható a kérdés, hogy a tavalyi elképzelések, tervezések az idei és a
gördülő fejlesztésekről mennyire voltak reálisak?
Sok mindent tisztán láttunk már
az elmúlt év őszén is, ugyanis számos
olyan fejlesztés zajlott, zajlik a városban, ami áthúzódó, és a forrásai már
biztosítottak voltak. Erre jó példa a
TAO-fejlesztések csoportja, amelyeknél bizton számíthattunk több projekt megvalósulására. Az Electrolux
sportcsarnok bővítése és felújítása,
a jégcsarnok bővítése és környezetének rendezése, a futballpálya lelátójának megépítése jó példa lehet erre, de
ha már a sportnál tartunk a kosárlabdázók révén az Apponyi és a Rákóczi
úti iskola sportinfrastruktúra fejlesztése is ide tartozik. Optimisták voltunk,
de a kötelező óvatossággal terveztünk –
vagy ha ez nem számít öndicséretnek
jobban teljesítettünk a vártnál is –, így
szeptemberben már a plusz fejlesztések
miatt is kellett a költségvetésünket az
új helyzethez hozzáigazítani.
Jelentős saját fejlesztéseket is megvalósított az önkormányzat. Olykor
nem kötelező feladatkörben is...
Ebben az évben jubilált két oktatási intézményünk is. Mint köztudott,
az egyetem alapításának száz éves évfordulóját ünnepelte, ehhez az ünnepségsorozathoz mi az egyetem dísztermének felújításával járultunk hozzá. A
Lehel Vezér Gimnázium pedig különösen jelentős évfordulójához érkezett,
250 éves múlttal nagyon kevés iskola dicsekedhet ugyanis. A méltó körülmények megteremtéséhez mi a könyvtár, a folyosók felújításával, kifestésével,
az elektromos hálózat korszerűsítésével

Hitelcélok – 4 Mrd Ft
• Pályázatokhoz szükséges többletfedezet biztosítása: 600 MFt
• Városi úthálózat fejlesztése:
800 MFt
• Kerékpárút hálózat fejlesztése:
200 Mft
• Városi strand termálkút fúrása:
100 Mft
• Szennyvízelvezetés és szennyvíz tisztítás fejlesztése, felújítása: 500 Mft
• Csapadékvíz-elvezetés hálózatának fejlesztése: 1.000 Mft
• Közoktatási intézmény létrehozása, meglévő intézmények
felújítása, bővítése (2 óvoda,
Szent István Körúti iskola,
Kossuth úti tagintézmény):
700 Mft
• Zagyva-folyón nyári gát építése: 100 Mft
(A képviselő-testület
november 15-i döntése)
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Jó előkészítő év volt az idei
járultunk hozzá. Természetesen figyelemmel kísértük a nem jubiláló intézményeket is, például
a Klapka iskola felújítási
projektjéhez mi a fűtéskorszerűsítéssel járultunk hozzá és besegítettünk a szigetelés költségeibe is. Ezek a
tíz-húsz millió forintok akkor is jó helyre kerültek, ha
már nem a város az intézmények fenntartója, azonban minket és a Jászságot
szolgálják. Természetesen
folytattuk a mindennapi
életünket befolyásoló fejlesztési terveinket, például
az út- és járdaépítéseket is.
A saját erős fejlesztések gyorsítása érdekében hitelt tervez felvenni
a város. Ennek az ügyletnek ebben az évben pont
kerülhet a végére?
A
képviselő-testület
döntött a mintegy négymilliárdos hitel felvételéről,
amelynek megjelölte a céljait is. (Lásd táblázatunkat
– a szerk.). Az önkormányzatok az Orbán-kormány hitelkonszolidációját követően csak kormányzati
engedéllyel vehetnek fel hitelt az újabb
eladósodási hullám megelőzése érdekében. Hitelfelvételi igényünket az államkincstár befogadta, hiánypótlást kért,
amit teljesítettünk. Jelenleg a Nemzetgazdasági- és a Belügyminisztérium illetékes szakfőosztályai vizsgálják a kérelmünket. Az szokásos ügyviteli utak
és időpontok ismeretében még decemberben a kormány elé kerülhet a kérvényünk és döntés is születhet. Persze az
sem tragédia, ha ez a döntés más fontos ügyek miatt átcsúszik januárra, a lényeg az, hogy pozitív vagy részben pozitív legyen a végkicsengése.
Kicsit kilóg az idei összegzésből,
de talán logikus kérdés, amit illő feltennünk: Ennek a négymilliárdnak a
felhasználása hogyan történhet?
Ezt a hitelfelvételt úgy gondoltuk
végig, olyan fejlesztési terveket készítettünk elő, amelyek illeszkednek az
eddigi nagy uniós fejlesztésekhez és
a saját erőfeszítéseinkhez is. Terveink
szerint ötéves időintervallumban jelentős lendületet kaphat ezáltal a város élete, képe, fejlődése. Ez a jelentős összeg
még az alapos előkészítő munka ellenére sem egyszerre elkölthető és elköltendő. A bankokkal is úgy egyeztettünk,
hogy az összeg lehívásának a fejlesztések elkezdéséhez igazodó fenntartási
ideje legyen.
Megvannak az önkormányzatban
a szükséges személyi feltételek ezekhez az újabb beruházásokhoz?
A négymilliárd forint optimális felhasználása valóban nagy felelősség. Az
eddigi többmilliárdos projekteket is sikeresen levezényeltük, így az említett
hitel valamennyi projektjének terveztetése, kiviteleztetése is jó kezekben lesz.
A jól meghatározott célok mentén eddigi tapasztalata és rutinja alapján egyértelműen alkalmas a gárdánk ilyen
nagyméretű feladatok ellátására, koordinálására is.
Ha jól érzékeljük a városlakók
közhangulatát, sok fejlesztésnek
örülnek az emberek, de talán három
van, ami mindenkinél elsőbbséget
élvez. Ezek közül az egyik igen régi
történet, a várost megközelítő, illetve
elkerülő utak.
A 32-es út belső városi két kilométeres szakaszának a Közútnál rendelkezésre áll a forrása, a városhatártól a

fényszarui körforgalomig pedig az állam biztosította a majd hatmilliárd forintos összeget. Ezek tehát nemcsak eldöntött, de forrásokkal, tervekkel is
megtámogatott projektek, amelyeket a
tél múltával, tavasszal elkezdik építeni.

Fontos megjegyezni, hogy
az állami költségvetésben
ezt az egy kivételt fogadta el az országgyűlés Pócs
János egyéni indítványára. Hozzájárult ehhez a sikerhez az is, hogy a jászsági
vállalkozók közösen fellépve mögé álltak. Ennek a
régi óhajunknak a teljesülése, ez a közös siker szinte megköveteli, hogy továbbra is felszínen tartsuk
az elkerülő út utolsó szakászának megépítését. Ha
a 32-es út esetében közös
erővel sikerült, meggyőződésem, hogy hamarosan
ebben is lesz eredmény.
A másik két nagyon
várt fejlesztés a piac és
környékének fejlesztése, illetve az új bölcsőde
megépítése.
A forrásokat ezekhez
is elnyertük. A Zöld város
projektben a főtér átépítésének harmadik szakasza
és a Polgármesteri Hivatal mögötti sétány kialakítása mellett központi elem
a piac és környékének korszerűsítése,
a parkolási anomáliák felszámolása. A
bölcsőde ügye tavasszal gyorsulhat fel
a terület közművesítésével, telkek kialakításával, amelyek közül 30-40 – a
CSOK rendszerbe bevonható – támo-
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gatott telekkel számolunk.
Eddig főleg fejlesztések megfogható, forintosítható részéről beszéltünk. Befejezésül mindezek szellemi
hátteréről kérdezzük. Idén a korábbi
évekhez képest is több fontos tanácskozás volt a városunkban.
Valóban nagyon erős szellemi bázis alakult ki a vállalkozók és az oktatás szereplőinek részvételével városunkban. Ezeknek az elvi iránymutatásai is
gyümölcsözőek lehetnek és fontosak,
azonban szoros kapcsolatban vannak
mindennapi életünk, főleg a gazdasági
szféra legégetőbb kérdéseivel. A vállalkozások számára talán a magánembereknél is fontosabb Jászberény és a Jászság jó megközelíthetősége. A 32-es út
forrásának kilobbizása is egy tavasszal
tartott konferencián kapott különösen nagy nyomatékot, amikor a jelenlévő miniszter tapasztalta a vállalkozók
és a város közös eltökéltségét. Hasonlóan gyakorlati haszna kell, hogy legyen az ősszel rendezett pályaválasztó kiállításunknak. Ez országosan is
újdonság, és az előbb említett tanácskozáshoz hasonlóan folytatást igényel.
Tulajdonképpen mindkét konferencia
középpontjába került a pályaválasztás,
a munkaerő-utánpótlás, a szakképzési
rendszer és a felsőoktatás is. A megye
kiszolgálója egyetemi szinten a Kecskemét-Szolnok és a Jászberény-Eger tengely. A jelen és a jövő igényeit állítottuk
középpontba a középfokú oktatástól a
felsőfokú oktatásig, különös tekintettel az informatikára és az automatizálásra. Ez jelenti a jövőt, amiért évrőlévre fejlesztéseinket meghatározzuk és
végrehajtjuk.

A Jászberény Városi Önkormányzat által 2016-2017 évben beadott pályázatok státuszáról
Európai Uniós forrásból megvalósítandó projektek
Projekt megnevezése
Projektazonosító
Elnyert támogatás (MFt)
Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés TársadalTOP-1.2.1-15299,99 (Jászberény Városi
mi és környezeti szempontból fenntartJN1-2016-00015
Önkormányzat: 180)
ható turizmusfejlesztés-Jászberény és
Jászdózsa települések összefogásával
A jászberényi Szivárvány Óvoda és
TOP-1.4.1-15Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé
78
JN1-2016-00008
való átalakítása és fejlesztése
Új, 6 csoportos városi bölcsőde
TOP-1.4.1-15292
kialakítása Jászberényben
JN1-2016-00026
A Jászberényi Református Egyházközség
Gólya Óvodájának bővítése új bölcsődei
TOP-1.4.1-15épületszárny építésével (kedvezményezett:
80 (Egyházi pályázat)
JN1-2016-00032
Jászberényi Református
Egyházközség)
Barnamezős területek rehabilitációja,
TOP-2.1.1-15Malom Konferencia és Rendezvényköz800
JN1-2016-00001
pont fejlesztése Jászberényben
Zöld város kialakítása Városi környezetTOP-2.1.2-15javító intézkedések és gazdaságfejlesztési
782,8
JN1-2016-00005
beavatkozások Jászberényben
Kerékpárosbarát fejlesztések
TOP-3.1.1-15325
Jászberényben
JN1-2016-00013
Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Gróf Apponyi Albert
TOP-3.2.1-15153
általános iskola épületének energetikai
JN1-2016-00012
korszerűsítése
Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Bercsényi úti általános
TOP-3.2.1-15183,52
iskola épületének energetikai
JN1-2016-00011
korszerűsítése
Fogyatékkal élők nappali otthonának
TOP-4.2.1-15120
kialakítása új épület építéssel
JN1-2016-00010
A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti
TOP-4.2.1-1510
Szolgálat épületének felújítása
JN1-2016-00018
Helyi foglalkoztatási együttműködés,
TOP-5.1.2-15433,1 (Jászberény Városi
paktum megvalósítása a Jászberényi
JN1-2016-00004
Önkormányzat: 74,29)
járásban
A társadalmi együttműködés erősítését
TOP-5.2.1-15100 (Jászberény Városi
szolgáló helyi szintű komplex
JN1-2016-00003
Önkormányzat: 2,9)
programok Jászberényben
Jászberény Városi Önkormányzat ASP
KÖFOP-1.2.19
központhoz való csatlakozása
VEKOP-16-2017-00641
Kulturális és közösségi terek
TOP-7.1.1-16-2016infrastrukturális fejlesztése és helyi
60 (Összességében: 400)
00021
közösségszervezés Jászberényben
Humán szolgáltatások fejlesztése
EFOP-1.5.3-16-2017500
a Jászberényi kistérségben
00019
Összesen: 3.650,51 MFt

Befejezési határidő
2018. december 31.

2019. június 30.
2018. október 31.

2018. október 31.

2019. szeptember 1.
2019. augusztus 1.
2018. december 31.
2018. október 31.

2018. augusztus 31.
2018. december 31.
2017. december 31.
2020. január 15.
2020. november 30.
2018. június 30.
2020. március 31.
2021. január 31.
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112 hírek
Sárban akadt autón segítettek
a tűzoltók. December 10-én este elakadt egy személyautó Jászalsószentgyörgyön, a Nyár úton. A kocsi kereke elmerült a sárban. A járműben
négyen tartózkodtak, két felnőtt és
két gyermek, ők sem tudtak kiszállni
az autóból. A jármű kimentésében a
jászalsószentgyörgyi önkéntes tűzoltók
működtek közre, kivontatták az autót
a sárból, így az folytathatta útját.
Lopni próbált. A 16 éves fiú december 10-én 19 óra körül Jászfényszarun bejutott egy lakatlan családi ház
udvarára, ahol egy kalapáccsal megkísérelte befeszíteni a bejárati ajtót.
Miután ez nem sikerült, a terménytárolóba ment, ahol azonban a tulajdonos megzavarta, így zsákmány nélkül
elmenekült a helyszínről. A rendőrök a
beszerzett adatok alapján azonosították
és gyanúsítottként kihallgatták a fiút.
A Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást indított lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt egy fiatalkorú jászfényszarui lakos ellen.
Ittasan vezetett. A rendőrök Jászjákóhalma belterületén december 9-én
15 óra 30 perckor – az úgynevezett
finn módszeres ittasság ellenőrzés során – ellenőrizték a személygépkocsival
közlekedő 58 éves helyi lakost. A gépjárművezetővel szemben alkalmazott
alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a járművezetőt előállították
és a vezetői engedélyét a helyszínen
elvették.
Gyalogost gázoltak a ködös
időben. December 8-án 5 óra előtt,
Jászberény külterületén, a 31-es számú főút 80. kilométerszelvényében
gyalogost gázoltak. A jelenlegi adatok
szerint az adott szakaszon egy személygépkocsi és ez tehergépkocsi anyagi
káros balesetet szenvedett. A sofőrök
az út szélén egyeztek meg a felelősség
kérdésében. A 61 éves gépkocsivezető
a ködös időben, az úttesten keresztben,
sötét ruházatban, szabálytalanul kívánt
visszamenni járművéhez, amikor egy

Friss hírek, információk
a Jászság életéről
berenycafe.hu | jku.hu

Apróhirdetés
Jászberény főterén társasházi lakást vásárolna magán személy. Elérhetőség:
06/20-566-1259

tehergépkocsi vezetője – fékezés ellenére – elütötte. A mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították a férfit,
aki azonban a gyors segítség ellenére
később életét vesztette.
Kiürítették az óvodát. December
7-én délelőtt gázszagot érzékeltek egy
jászárokszállási óvodában. Senki nem
lett rosszul, az óvónők a gyerekeket
egy közeli épületbe kísérték. Százan
hagyták el az óvodát, a kiürítés gyorsan, szervezetten történt. A jászberényi
hivatásos és a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók a kazánhelyiségben
észleltek kisebb szivárgást, amit a gázszolgáltató szakemberei azonnal orvosoltak. A fűtés helyreállt az óvodában,
a gyerekek rövid időn belül visszatérhettek az épületbe.
Árokba borult autó. December
5-én délután árokba borult és a tetejére fordulva állt meg egy személyautó
kedden délután Jászladány és Szászberek között. A járműben öten utaztak,
mindannyian megsérültek, de önerejükből el tudták hagyni a járművet. A
szolnoki hivatásos és a jászkiséri önkormányzati tűzoltók közreműködtek abban, hogy a három méter mély árokból
a sérültek kijussanak, majd megfelelő
ellátásban részesüljenek. A három súlyos és két könnyű sérültről a mentők
gondoskodtak, őket kórházba vitték.
Lángolt a tető. December 5-én
délután egy nyolcvan négyzetméteres
épület teteje égett pár négyzetméteren,
Jászárokszálláson a Pozsony utcában. A
jászárokszállási önkormányzati és jászberényi hivatásos tűzoltók oltották el a
tüzet, megbontották a födémet, ahol
két gerenda égett a mellettük elvezetett
kályhacső miatt. A födémet a tűzoltók
alátámasztották, a lakók átmenetileg
rokonokhoz költöztek.
Közúti baleset. December 5-én
este két személyautó ütközött össze
Jászberényben a Négyszállás utcában.
Összesen öten voltak érintettek a balesetben, könnyű sérüléseket szenvedtek mindannyian. A jászberényi
hivatásos tűzoltók áramtalanították a
járműveket, a mentők ellátták a sérülteket.

Fenntartónknak,
támogatónknak
és minden segítőnknek,

Kellemes
Ünnepeket

kíván a
Kossúth Népdalkör

Diákolimpikonokat köszöntöttek
Országos Diákolimpia versenyek,
különböző sportágaiban dobogós helyezést elért versenyzőket, felkészítő
tanáraikat, edzőiket köszöntötték december 12-én a Déryné Rendezvényház
nagytermében.
demeter
A diákolimpia versenyek országos
döntőin dobogóra állni óriási teljesítmény. Sok-sok edzéssel töltött óra, tengernyi verejték, kudarc és siker, rengeteg lemondás áll mögötte, a háttérben
áldozatot nem sajnáló szülőkkel, kiváló
szakmai munkát végző edzőkkel, testnevelőkkel.
Hagyományait követve, az elmúlt
esztendőben elért kiváló eredményeket
ismerte el városunk önkormányzatának
Humán Erőforrás Bizottsága ezen az
estén. A zsúfolásig telt nagyteremben
Sipos Zoltán önkormányzati képviselő,
a Humán Erőforrás Bizottság tagja üdvözölte a megjelent sportolókat, felkészítésüket végző tanárokat, edzőket és a
kísérő szülőket.
Az ünnepi köszöntőre felkért Szabó
Tamás polgármester elismerését fejezte
ki az elért eredményekért, az egyéniben
és csapatban nyújtott sport teljesítményekért a versenyzőknek, az őket felkészítő pedagógusoknak és mellettük a
szülőknek is, akik áldozatvállalása nélkül
ez nem ment volna. Elmondta, hogy
örömet jelent a városvezetésnek, egyben
üzenet és visszajelzés is, hogy amit a sport
érdekében tesznek, jó irányú lépések. Ebben partnerek az iskolák, a szaktanárok,
akik a fiatalokkal intenzíven és kitartóan
foglalkoznak. Végezetül azt kívánta ki-ki
találja meg örömét a mozgásban, a sportban, a versenyzésben és mindenki tudjon
jövőre egy kicsit tovább is lépni.
A köszöntő ünnepség műsorát a Jászsági Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak műsora színesítette. Az alkalomhoz
illően Pierre de Coubertin báró Óda a
sporthoz című versét hallhattuk, majd a
Lehel-Melody TSE versenytáncos párosának rövid bemutatóját láthattuk. Lázár
Ervin meséjének egy részlete következett,
amiben egy versíró vetélkedés elevenedett
meg, zárásként a 2b osztályos tanulók
minyonoknak öltözve adták elő vidám és
mozgalmas táncprodukciójukat. A mű-

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

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

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

2017. december 14.

Jászberény, Nagykátai út 3.
(Penny markettel szemben)
Tel.: 06-20/409-4896
Nyitva tartás: H-P.: 9-17,
Sz.: 9-13, V.: zárva

106 féle laminált padló
készletről!

sort követően a mindenki által nagyon
várt díjkiosztásra került sor.
Tíz sportágban, az egyéni és csapat
teljesítmények értékelése kapcsán közel
nyolcvan díjazott diákolimpikon neve
hangzott el. Felkészítő testnevelő tanáraik, edzőik közül tizennégyen vehették
át a jutalmaikat. Ezek a szakemberek
mind hiszik és vallják Szent-Györgyi
Albert szavait: „A sport nem csupán
testnevelés, hanem a lélek legfontosabb
nevelő eszköze is!”
Az elismeréseket Nagy András, a
Humán Erőforrás Bizottság elnöke
nyújtotta át, ami egyedileg készült,
mindenkinek a nevére szóló oklevél
volt. Melléje mindenféle nyalánksággal, gyümölcsökkel megtöltött nagy
csomag járt melyek átadásában Balog

Donát a Humán Erőforrás Bizottság
tagja és Bohárné Bathó Rozália önkormányzati képviselő segédkezett.
Szívből gratulálunk a diákjainknak,
akik kiváló teljesítményükkel dicsősé-

get, elismerést szereztek iskolájuknak
és városunknak is!
A díjazásban részesült sportolók és felkészítőik részletes névsora a
BerényCafén olvasható.

Hajnal Hotel ***

3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő
Hajnal utca 2. Tel.: +36-49/50-51-90
Email: hajnalpa2@t-online.hu

Valentin napi hétvége

Február 9-11. 3 nap / 2 éj
A CSOMAG TARTALMA:

• Szállás,– svédasztalos reggelivel és
vacsorával, élőzenével
• Üdvözlőital
• Gyógyvizes medencék, úszómedence,
gyerekmedence, szauna, infrakabin használat
• 1-1 pohár pezsgő a vacsorához, szombat
esti műsor az étteremben
• A pároknak egy-egy masszázsfotel használat • Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása
• Ingyenes parkolás, WiFi
• Fürdőköntös használata

Hajnal szárny: 24.000 Ft/fő/2 éj Kikelet szárny: 25.000 Ft/fő/2 éj

A város legszebB
fenyőfái
ebben az évben is
a Rét u. 21. szám alatt
és a Kórház melletti Zöldségesnél.
06-70/215-9204 Ny.: H-Szo: 8-17-ig.
Hétvégén is nyitva a Rét u. 21. szám alatt.
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Tények és adatok egy fontos ügyről Kis helyen nagyker
Dr. Gedei József felperes szerkesztőségünk részére 2017. december 2.
napján postai úton feladott, és legjobb tudomásunk szerint – 2017.
december 5. napján kézbesített a
Jászkürt Újság szerkesztőségéhez
címzett kérelmében a Jászkürt Újság
2017. évi 46. számában megjelent
„Segítsünk dönteni saját sorsunkról” elnevezésű cikk vonatkozásában
helyreigazító közlemény közzétételét
kérte. Velünk egyidőben küldte meg
a bíróságnak is keresetét!
halász
A szerkesztőség felperesi megkereséstől függetlenül, a lakosság objektív
és teljes körű tájékoztatása érdekében
a Jászkürt Újság 2017. december 14.
napján megjelenő számába betervezte,
és betűhűen közli a képviselő-testület
betelepítési kvóta elleni határozatát,
ugyancsak szó szerint közli dr. Gedei
József ehhez kapcsolódó – be nem fogadott – módosító indítványát, valamint
a perbe vont újságcikk azon bekezdését, amelyre felperes hivatkozik. Tehát
nem a felperes terjedelmes, országos
politikai kitekintésű elemzését, hanem
az eredeti, általa megfogalmazott módosító indítványát. Ugyanis ebből fakad minden félreértés és sérelemérzet.
Felperes a cikkben nehezményezi
a betelepülők kifejezést. Ugyanakkor
felperes idézett önkormányzati módosító indítványában váltakozva használja
a bevándorlók és a betelepülők kifejezéseket. „Bevándorolt és befogadott
népcsoport”, „szüksége lenne további betelepülőkre”, így alapot adott a
köznyelvet beszélők számára egyfajta,
a lényeget nem érintő egyszerűsítésre.
Az is hibás megközelítése felperesnek,
hogy a jászok nem betelepülők, hanem
úgymond bevándorlók méltó örökösei.
Aki bevándorolt, az a XIII. században
is betelepült, és nem kivándorolt.
A módosító indítványban azt írja
Gedei a bevándorlók „magyarországi
befogadása kikerülhetetlen”, és hogy a
kvótát el kell fogadni. Ezt nehéz úgy
értelmezni, hogy nem a bevándorlók
érdekében nyújtotta be a módosító
indítványát, a kvótát elítélő többi képviselő ellenében. Mindenesetre mi az
olvasóink elé tárjuk szó szerint, ki mit
határozott, írt, mondott.

Jászberény város határozata
a betelepítési kvótáról.
Jászberény Város Önkormányzat
Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, azt jogtalannak
és értelmetlennek tartja, mivel növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.
A kvóta veszélyezteti kultúránkat és a
mindennapok biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene az ország szociá-

lis, egészségügyi és oktatási rendszerére.
Kérjük a Kormányt, hogy minden
lehetséges eszközzel akadályozza meg
az illegális migránsok beáramlását és a
kötelező betelepítési kvótát, védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!
A Képviselő-testület felkéri dr. Szabó Tamás polgármestert, hogy jelen
határozatot juttassa el Magyarország
Kormánya számára.
Jászberény, 2016. január 26.

dr. Gedei József
módosító indítványa
Módosító indítvánnyal érintett
előterjesztés: Előterjesztés a kötelező
betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezésére. Módosító indítvány benyújtója/benyújtói: Dr. Gedei József önkormányzati képviselő.
„Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének…/2016.
(II.10.) határozata a kötelező betelepítési kvóta elfogadásáról
1. Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete rögzíti, hogy Jászberény lakói a jászok, a kabán kultúrájú
ászi törzsekhez kapcsolódó, iráni nyelvet beszélő alán törzsek, Magyarország
területére a XIII. században bevándorolt
és befogadott népcsoport leszármazói,
kulturális értékeinek méltó örökösei.
Jászberény ehhez a származáshoz hűen,
testvéri kapcsolatokat ápol az iráni Yazd
várossal. A Jászok bevándorlásának fő
oka a szállásterületeiket érintő háborúk
voltak. A Jászok befogadásának oka, a
tatárjárást követően megfogyatkozott lakossá pótlása, a Szent István-i intelmek
alapján, az ország kulturális gazdagítása
és védelme volt.
2. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy
kisebb nagyobb számban, a XIII. századi bevándorlást követően is érkeztek
Jászberénybe, a biztonság hiánya, a kilátástalanság elől ide menekülők. Őket a
népnyelv máig ’gyüttmenteknek’ hívja.
Jászberényben most is élnek olyan emberek, akik a háborús övezetekből érkeztek és városunkban befogadást nyertek.
3. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy
Jászberény demográfia krízishelyzettel
küzd, ezért szüksége lenne további betelepülőkre, akik elfogadják alapértékeinket, jogszabályainkat, és képesek
alkotó módon hozzájárulni városunk
fejlődéséhez.
4. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy
sajnálatos módon a harmadik évezred
hadviselési formái közé tartozik a terrorizmus, amelynek nem oka, hanem
következménye a bevándorlás.
5. Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete rögzíti, hogy Európa, amelynek Magyarország teljes jogú
tagja, osztja értékeit, élvezi gazdasági
támogatását, új és komoly kihívások-

Segédmunkást, kőművest keresek.

06-70/773-5112

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

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

kal küzd – közte a minden korábbinál
jelentősebb – bevándorlással. A kihívásokat közös európai fellépéssel oldhatjuk meg. A bevándorlók egy részének
magyarországi befogadása és integrálása,
történelmi, gazdasági, politikai, emberiességi okokból kikerülhetetlen.
6. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő – testülete rögzíti, hogy
felelőssége kettős. Egyrészről elő kell
mozdítania a Jászberényben élők boldogulását, más részről teljesítenie kell az
ország EU-s tagságából származó, rá háruló kötelezettségeket, hűen történelmi
múltjához. A befogadás nyilván nem lehet korlátlan, sem ellenőrizetlen, hiszen
a bevándorláshoz társadalmi kockázatok
is kapcsolódnak. Jászberény érdeke,
hogy az EU döntéshozóit támogassa a
közös határok fokozottabb védelméért.
7. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a
tagállamok által közösen elfogadott
európai megoldásokat. Ha a kvóta elfogadást nyer, úgy azt is.
8. A Képviselő-testület felkéri Dr.
Szabó Tamás polgármestert, hogy a
jelen határozatot juttassa el Magyarország kormány számára

 folytatás az 1. oldalról
Az italnagykereskedés a
negyven méter széles, 200
méter hosszú telken található hatalmas raktárakkal,
a borászat pedig Budapesten, Kőbánya Óhegyen van
a Szent László Gimnáziumtól egy kőhajításra. Az
italnagykereskedés is bővebb, még két diszkonttal
és egy tiszaföldvári kisebb
telephellyel, a borászathoz
pedig a Balaton melletti
Szólád is hozzátartozik.
A családi vállalkozás
1991-ben alakult Jászberényben, de ahogy Szabó
Tamás polgármesternek és
a vendégeknek a házigazda Csernák István elmondta, kapcsolata régebbi Jászberénnyel.
1970-ben Budafokról, mint borászt
küldték az akkori Állami Pincegazdaság
vezető pozíciójába, amelyben – milyen
kicsi a világ – éppen az egyik látogató,

Jászkürt Újság tudósítása
November 9-én, csütörtökön este
a Déryné Rendezvényház díszterme rég nem tapasztalt zsúfolt képet
mutatott. Telt ház várta Kósa Lajos
tárca nélküli minisztert, a nemzeti
konzultáció vendégelőadóját, aki a
rendezvényt megelőzően a helyi sajtó
képviselőivel találkozott.
(részlet:) „Kósa Lajos közvetlenségével hamar megnyerte a résztvevők szimpátiáját. A pulpitus megmozgatásával
„átrendezte” a termet, hogy közelebb
kerüljön a hallgatósághoz. Kész, kerek prezentációval érkezett, ám néhány
kérdésére adott válasz meggyőzte arról,
hogy a terembe ülők mindegyike hallott
már a migrációról, Soros Györgyről, az ő
terveiről, és arra a kérdésre sem tette fel
senki a kezét, hogy ezzel a témával nem
kell foglalkozni. Így lemondott a jól átgondolt előadásról és a számok, adatok
többségéről, inkább néhány olyan gondolatot emelt ki, ami a hátteret segített
megvilágítani. Tekintettel volt a helyszínre is, ahol a város korábbi polgármestere és képviselője dr. Gedei József
önkormányzati képviselőként előterjesztést nyújtott be a migránsok érdekében,
a jászok türelmét, empátiáját felemlegetve, mivel véleménye szerint ők is
betelepülők. – Ez sületlenség, ami arra
utal, hogy aki ezt hiszi, az a vendéget a
betörőtől nem tudja megkülönböztetni,
hiszen a jászokat a teljes királyi hatalmában lévő IV. Béla hívta be és telepítette
le szerződéses feltételekkel. Őseink vállalták új hazájuk fegyveres védelmét,
amiért kiváltságokban részesültek.”

TARGONCAVEZETŐ
és
RAKTÁROS
munkakörbe
dolgozókat felveszünk.
Szállás szükség esetén
biztosított.
Érdeklődni:

06-30/499-6819

Bohárné Bathó Rózsika nyugállományba vonuló édesapját váltotta.
Azóta sok munkásév eltelt, ma már
száz dolgozót foglalkoztatnak – sorolta
az adatokat a cégvezető Csernák Péter.
Az italnagykereskedésekből inkább 12,
mint 24 óra alatt akár napi nyolcvan
tonna árut szállítanak ki 1500 kiskereskedő és vendéglátó partnerüknek a

megyén kívül Pest, Heves és Hajdú-Bihar egyes részeire is. A raktárban megbizonyosodhattunk arról, hogy ötven
beszállító partnerük között szinte mindenki és minden műfajban jelen van.
Még izgalmasabb a borászat története. 2010-ben vásárolták meg az
Óhegyi Pincét Kőbányán. A háromezer négyzetméternyi mészkőbe vájt
pincerendszer ötvenezer hektó bornak
ad helyet. A néhol húsz méter magas
folyosókban szinte eltörpül a Kallaműhelyben készült 100 hektós hordó
is. A fejlődés itt sem áll meg, rozsdamentes technológiával is rendelkeznek, meg 250 mázsa szőlőt befogadó
présgéppel, óránként 10 ezer üveget
megtöltő palackozó gépsorral. Ezekre
szükség is van, mert Szekszárd, Tolna,
Debrő, Mátra, Somló és Badacsony
borvidékéről 20-30 ezer mázsa szőlőt
vásárolnak évente. A minőségről elég
annyit megemlíteni – a helyszíni kóstolás ezt sejtetni engedte –, hogy nemzeti
borkiválóság címekkel rendelkeznek.
Borcsaládaik közül a Vadász Cuvée és
a Balaton Art a zászlóshajók különleges címkéikkel, a roséra pedig hiába vigyáznak, mindig előbb elfogy, mint az
újbor palackba kerül.
A látogatás a helyhez illő jó hangulatban fejeződött be.
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Diakónus felszentelés Egy fogság emlékei

Kazsimér Nóra

forradalom 50. évfordulójáig magyar
nyelven nem voltak olvashatók. A fogságról első körben a titkosszolgálati vallatók jegyzőkönyveiből értesülhetünk,
illetve baráti levelekből, fennmaradt
jegyzetekből, melyeket természetesen
a hatóságok elolvastak, ellenőriztek és
dokumentáltak.

hétköznapibb életet megteremteni a
gyerekeknek, akik így nem érezték,
hogy fogságban vagy veszélyben vannak. Iskolát létesítettek, tanultak, sétáltak, élték a mindennapok ritmusát,
már amennyire ezt engedték a mikrofonnal beépített huzatos faházak, ahová
semmilyen üzenet nem jutott el a távol
lévő családtagoktól. A Romsics Ignác
’56-ot feldolgozó könyvébe is bekerült
csoportkép történetét Donáth László
kalauzolásával ismerhettük meg. A csa-

Ahány emlék, annyiféle nézőpont
és történelem létezik a világon, melyek egy egésszé összegyúrva sem tennék ki a teljes, átfogó képet egy-egy
múltbéli, több ezer életet meghatározó
eseményről. Ez történt a snagovi fogságot felidéző megindító beszélgetésen
is, melyen Donáth László evangélikus
lelkész, Vásárhelyi Mária szociológus
és Szilágyi Julianna pszichiáter vettek
részt, akik mind máshogy, más érzéseket felmutatva emlékeztek meg a szörnyű eseményekről. Letartóztatások,
elhurcolás, deportálás, fogság, elszigeteltség, rejtőzködés, lehallgatások és
félelem.
Bár még csak kisgyermekek voltak, ezek a hangsúlyos részletek egyikőjük történetéből sem hiányoztak.
A szemünk előtt elevenedtek meg a
történelem részletei, melyeken keresztül a három édesapa egyszerű árulóból
a népi demokrácia ellenségévé vált.
Snagov egy közel hatezer lélekszámú
város Bukaresttől északra. A magyar
történelembe mégsem mint tóparti
üdülővároska került be, hanem mint az
1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeinek egyik színtere, a Romániába hurcolt Nagy Imre-csoport rabhelye.
Kádár János hatalomátvétele, a
forradalmárok sorsa, a megtorlás és a
szocialista rendszer kiépülésének története ma már szinte senkinek sem
ismeretlen, mégis, a fogság részleteit
egészen napjainkig homály fedte. Ennek oka – mint azt a meghívott vendégek is elmondták – hogy a snagovi
kényszertartózkodás dokumentumai a

Ezek az írások bizonyítékul szolgálnak a Nagy Imre-csoport forradalmi
erőfeszítéseiről, a foglyok által átélt erőszakról, az elkerülhetetlenbe való beletörődésről. Mégis, ahogy a három meghívott vendéget hallgattuk, egy egészen
másféle látásmódot élhettünk át. Méghozzá a gyermeki emlékezés látásmódját, mely – amit csak lehet – megszűr,
és csupán a legrejtettebb pillanatokban
engedi át a borzalmakat. Éppen úgy,
mint ahogy azt Szilágyi Julianna egyik
gyerekkori emléke is mutatja, melyben
a Godzilla című film vetítése közben
tör fel a kislányból minden félelem,
melyet korábban eltompítottak a gondosan berendezett hétköznapok. A filmet azóta sem nézte meg, ahogy nem
szívesen utazik olyan helyre sem, ahol
már elfogynak a magyar feliratú táblák,
mint ahogy elfogytak akkor, 1956-ban
is, amikor a lefüggönyözött buszok elhagyták az ország határát.
Az édesapáktól leválasztott anyák
mindennek ellenére igyekeztek a leg-

ládokat – köztük a három gyermeket
– megörökítő képet a lelkész Haraszti
Iréntől, egy patikus család leánygyermekétől kapta, akinek családját szintén
meghurcolták és megölték. Donáth
László éppen az ilyen és hasonló tragikus események miatt érez hálát azokért,
akik a bennünk élő múlt közvetítését
vállalják olyanok helyett, akik ezt már
nem tehetik meg. Míg a fekete fehér
fotón keresztül az elmúlt eseményeibe
csöppentünk, addig Vásárhelyi Mária
szociológus éppen azon munkálkodik a
jelenben, hogy a fennmaradt interjúk,
levelek és írások segítségével rekonstruálni tudja az elfeledett foglyok és az ismeretlen hősök neveit. Fontos, hogy a
jövő megismerje, és ezáltal megbecsülhesse a Nagy Imre-per áldozatait akkor
is, ha a politika ezt sokszor nem veszi
figyelembe. Ugyan az 1958-as hazatéréssel a legtöbbeknek véget ért a fogság,
az átélt traumák mindig ott maradnak,
leülepedve a lélek alján, bármennyi
emléket is szitáljanak meg az évek.

November 23-án a Nagy Imre Társaság Emlékezés a snagovi évekre címmel megrendezett eseményén három,
1956-os forradalmár gyermekének
emlékeit élhettük át a könyvtár kamaratermében.

 folytatás az 1. oldalról
A lektor, az akolitus és a diakónus
az egyházban olyan szolgálatra kap
megbízást, amely nem az egyéni ambíciókat erősíti, hanem a közösséget.
Ebben a hitben és meggyőződésben
megerősödve kérte akolitussá avatását
Sinka Ferenc, valamint diakónussá avatását Muhari Ferenc. A szentelési szertartás első részében dr. Ternyák Csaba
Sinka Ferencet avatta föl akolitussá.
„Az akolitus az egyházközségben a
plébános felügyelete alatt szolgál, egységben a plébánossal.” A közösség építésére, az igeliturgia vezetésére és áldoz-

tatásra kap megbízást.
A szerpapi, azaz a diakónusi szolgálatra jelentkező Muhari Ferenc engedelmességi ígéretet tett vállalt feladatai elvégzésére, Jézus Krisztus követésére, az
egyház szolgálatára. Letérdelt az érsek
atya előtt, majd arccal a földre borult a
teljes önátadás jeléül, és a Mindenszentek litániáját imádkozták közösen a hívekkel szolgálatáért. (Diakónus feladatai!) A beöltözést követően a főpásztor
kézrátétellel szolgáltatta ki a szentséget,
majd a felszentelt kezébe adta az evangéliumos könyvet, szolgálata liturgikus
eszközét. „Amit olvasol hidd, amit hiszel, tanítsd, amit tanítasz, kövesd is!” –
e szavakkal indította el az érsek Muhari
Ferencet a diakónusi pályáján.
A szentmise a felajánlási résszel
folytatódott, ahol az újonnan felszentelt diakónus elsőként szolgált az oltárnál. Emellett feladata lesz az Ige-, valamint a szeretetszolgálat, és plébánosi
felhatalmazásra keresztelhet, eskethet
és temethet is.
Dr. Ternyák Csaba emlékezetbe
idézte, amikor a Jászság sok papi hivatást adott az egyházmegyének és
mindnyájunk imájába ajánlotta, hogy
a papi, szerzetesi, szerzetesnői hivatás
iránt vonzódó fiatalok meghallják a
Jóisten hívószavát, és döntsenek e hivatás mellett. „Adná Isten, hogy kiviruljon ismét az egyházi hivatás tavasza
itt, Jászberényben, és a Jászság szívéből
bontakozzon ki a megújulás!”

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

Egy Banksy festmény kálváriája
(Saving Banksy) amerikai dokumentumfilm

Komiszkenyér
Ócsai Antal előadóestje
Görgei Artúrról

január 12., péntek, 18.30 óra

A haszonleső művészvilág csúfondáros leleplezése.
A Hollywood Filmfesztivál zsűrije a legjobb dokumentumfilm díjra jelölte.
Vendégünk a forgatókönyvíró-producere: Boros Éva.

január 11., csütörtök,
18.30 óra

Dr. Ócsai Antal
a jászberényi kórház főorvosa.
Műsora az 1848-49-es
szabadságharc egyik
legtehetségesebb hadvezérének önéletírásaiból készült.
Görgeit a világosi fegyverletétel után igazságtalanul a bűnbak szerepére kárhoztatták.
Január 30-án lenne 200 éves.

A gondnok

Mucsi Zoltán, Katona László, Scherer Péter

január 31., szerda, 18.30 óra

Van egy alak, egy pofa, és egy pasas.

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

Ajánló

2017. december 14.

Konszolidációs móka
A beregszászi társulat már visszajáró
vendégként érkezett december 7-én
a Főnix Fészek Műhelyházba. Ezen
az estén Zelei Miklós Hubertusz
című darabjában megidézték a kádári konszolidáció és a rendszerváltás
idejét, az új világra készülő emberek
vágyait, gyanútlanságát.

nek –, a hányattatásait meséli el. A fiatal lányt megtéveszti egy álpap, Lőrinc
barát, aki valójában Vadász Lőrinc, az
ÁVH hadnagya. Gyónással és atyáskodó bizalmaskodással próbálja rávenni,
hogy vezesse el a még szabadon lévő fiatal forradalmárokhoz. A lány nem sejt

arról az időről, hogy a forradalom és az
utána következő szocialista konszolidáció egyszerre voltak szörnyűségesek és
mai szemmel nevetségesek.
A sokszereplős előadásban a
Vidnyánszky Attila alapította beregszászi társulat színészei több figurát is

semmit, de nem is tud sokat mondani.
Hamarosan kiderül azonban, hogy mást
temettek el, a szeretett férfi pedig disszidált nyugatra. Julit manipulálják, hogy
csalja haza szerelmét, akivel mindenképpen le akar számolni a megtorló hatalom, mert a fiatal munkás irányítóként
bátor és szellemes akciókkal vett részt a
harcokban.
Emellett, eközben zajlik a hétköznapi élet és megelevenednek képek, rövid
jelenetek, amelyek a kor hangulatát, atmoszféráját, közegét hivatottak átadni,
gyakran nagyon ironikusan, szabadon,
humorosan. Az emberek felvonulnak,
munkásmozgalmi dalokat énekelnek,
Kádáros vicceket mesélnek. Ezek a rövid helyzetek, életképek sokat meséltek

megformáltak. Főképp az álpap sikeredett igen élethűre, Kacsur András hátborzongatóan hitelesen formálta meg a
hiteltelenségét paposságával palástoló
papot.
Pokoljárás, alászállás volt ez a dráma, mely egy sátáni világot tárt fel, a
kádári kispolgári rendőrállam világát,
és annak a mai napig romboló továbbélését. Csak az ihletett művészet
és művész képes arra, hogy miközben
a poklot játssza, a nézőt is berántsa
ebbe a játékba, ahol tisztaságot áraszt,
megtisztít, ezzel aratva diadalt és szavai
szárnyán a kelő nap, valahol bennünk
is derengeni kezd. Ezen az estén, a darab végén nemcsak a nézőtéren gyulladt világosság…

Demeter Gábor
Zelei Miklós Hubertusz című drámáját 2015 nyarán fejezte be, és egy
esztendő múlva jelent meg a Székelyföld kulturális folyóiratban, Konszolidációs móka egy részben alcímmel.
Az ebből készült előadást Berettyán
Nándor fiatal színművész rendezte és
állította színpadra. Tavaly, az előadás
készítésekor az 1956-os forradalom évfordulója volt, ezért nagyobb figyelem
irányult az események felé és újra is
gondolták azt. Már csak azért is, mivel
több, mint negyedszázados függetlenségünk és szabadságunk is 1956-ban
gyökerezik.
Az előadás két részre volt bontható.
Egy nagyon erős történetre az áldozat
és a bűn képviselőjéről – 1957-től a
rendszerváltásig –, és egy reális-szürreális életképek, helyzetek sorára, amelyek
árnyaltabbá, színesebbé, olykor humorosabbá tették a képet a korról. A kommunizmus Magyarországra gyakorolt
hatását, annak működését – helyenként
groteszk módon ábrázolva –, közelebb
hozta azt a gondterhes és akadályokkal
teli időszakot, amelyben egykor szüleinknek, nagyszüleinknek élniük kellett.
A fordulatokban gazdag dráma valójában tábortűzi műsorokat idéző furcsa
történet, mely egy temetéssel kezdődik.
A mártírhalált halt csepeli martinászt,
Montág Ernőt, a forradalmi harcok tevékeny résztvevőjét temetik. A történet
a továbbiakban Kapás Julinak, az újpesti
Törekvés kenyérbolt eladójának, a vallásos és naiv lánynak – a mártír szerelmé-

Elgondolkodtató alkotások
Az idei év utolsó bemutatójára gyűltek össze a képzőművészet iránt érdeklődők, valamint a kiállító művészt tisztelők és szeretők. Farkas Edit grafikus,
festőművész SZER-etet című kiállítás megnyitójára november utolsó napján
került sor, a Lehel Film-Színház galériáján.
d. g.
Farkas Edit sokak által ismert képzőművész Jászberényben. Itt született,
a mai napig itt él, iskolái nagy részét
is itt végezte, és különböző társadalmi
funkciókat, szerepeket is betölt a város
életében. Jelenleg a Hamza múzeum és

Jász Galéria vezetője, a Jövőkép Alkotók Egyesületének tevékeny tagja.
Alkotóként, csoportos kiállításokon már sok alkalommal találkozhattunk grafikáival, festményeivel, ám ez
az első egyéni, önálló tárlata, melynek
címe SZER-etet. Az ősnyelv titkaihoz
nyúlik vissza, ahol a szer jelentése: kap-

csolat, összefűz, rend.
A tárlat megnyitására a szervezők
Utasi Hajnalka költőt kérték fel. Ő
már több alkalommal dolgozott együtt
Farkas Edittel, legutóbb verseskötete
és a nemrég megjelent mesekönyve illusztrálása kapcsán. Szerinte a művész
festményei, az ott megjelenített absztrahált formák rejtvényeket adnak fel a
nézők számára és elgondolkodtatnak.
Ezekhez a címek, amelyekkel megjelölte a képeit, csupán egyfajta sugallatot, iránymutatást adnak, a megfejtést
a szemlélőnek kell továbbgondolni,
ami újabb egyedi érzéseket hozhat a
felszínre.
Utasi Hajnalka saját műfajában,
versben méltatta a festőművész, grafikus alkotásait Rejtvények címmel,
majd arra kérte a látogatókat, hogy induljanak útra a „SZER-etet és a képzelet világába”, tekintsék meg a tárlatot.
Farkas Edit egyik kedvenc műfaja
az illusztráció. A kiállítótérben egymás
mellett egy hét darabból álló sorozat
is látható, melyeket a Republic együttes dalai ihlettek. Góg Zoltán, a kiállítás
rendezőjének köszöntő szavait követően Terenyi Krisztián gitárjátékát énekével kísérve előadott a zeneszámokból.
Zárásképpen Farkas Edit a kiállítás
fő képéhez, a Tükröd vagyok címet viselőhöz készült három színtanulmányt
adott át a bemutató létrehozásában és
megnyitásában közreműködőknek.
Ajánlom az alkotások megtekintését, amit január 14-ig tehetnek meg.

www.jku.hu

7. oldal

Programajánló
● Adventi lelkigyakorlat
December 14-én, 15-én és 16-án,
csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órakor Füleczki István egri
káplán tart adventi lelkigyakorlatot
első nap a Barátok templomában,
majd a Szentkúti templomban és
harmadik nap a Főtemplomban.
● Európa Film- és Kulináris Klub
December 14-én, csütörtökön
18.30 órakor vetítik a Twist Olivér magyarul beszélő, angol-csehfrancia-olasz filmdrámát, melyhez
karácsonyi tortát kínálnak.
● Zenés Múzeumi Esték
December 15-én, pénteken 17 órakor Molnár László népzenész és barátai tartanak karácsonyi koncertet a
Jász Múzeumban.
● Karácsonyi Falu I.
December 15-én, pénteken 17
órakor a Virtus Kamara Táncegyüttes, majd 17.45 órakor a Helyet!
Alapítvány által működtetett Kis
csillag tanodába járó gyermekek adnak adventi műsort a Szentháromság
téren. 18.30 órakor Swing Business
koncerttel zárul a nap programja.
December 16-án, szombaton 1016 óráig Karácsonyi Kultúrzugba
várják a családokat a Jászberényi
Városi Könyvtár dolgozói, majd 15
órától startol a Mézeskalács futam a
Szentháromság térről. 16.30 órakor
mesedélután lesz, 19 órakor pedig a
Cool Christmas Swing Trio énekel a
téren.
● Adventi hangverseny
December 16-án, szombaton 16
órakor a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkara ad
adventi hangversenyt a Nagytemplomban. Vezényel: Beniczki Béla.
● Magor – 10 éves jubileumi koncert
December 16-án, szombaton 19
órakor a jászberényi Magor zenekar
tartja jubileumi koncertjét a csapat
fennállásának 10. évfordulója alkalmából az Ifjúsági Házban.
● Advent harmadik vasárnapja
December 17-én, vasárnap 9.30
órától 13 óráig a Levendula Játszóház és Alkotóműhely családi adventi játszóházba várja a családokat
a Szentháromság téren, majd 15.30
órától a BaHorKa Társulat mutatja
be Téli mese című interaktív folklórműsorát a Lehel Film-Színházban. A
város adventi koszorúján 17 órakor
gyújtják meg az örömet jelképező
harmadik gyertyát a Szentháromság
téren. Köszöntőt mond Szabó Tamás
polgármester és dr. Novák István
plébános.

● Karácsony sétány átadása
December 17-én, vasárnap 14 órakor adják át a Karácsony sétányt,
közösségek karácsonyfáinak sétányát
a Fürdő utcai parkban.
● Déryné Vegyeskar karácsonyi
hangversenye
December 17-én, vasárnap 18 órakor a Déryné Vegyeskar ad karácsonyi hangversenyt a Barátok templomában.
● Ünnepi pódium – A Palotásy János Zeneiskola ünnepi koncertje
December 17-én, vasárnap 18
órakor a Palotásy János Zeneiskola
tanárai és növendékei mutatják be
ünnepi koncertjüket a Déryné Rendezvényházban.
● Karácsonyi Falu II.
December 18-án, hétfőn 17 órától a Szent István Körúti Egységes
Gyógypedagógiai Intézet fiataljai
adnak műsort, majd 17.30 órakor
az Eszterházy Egyetem Jászberényi
Campusának hallgatói, 18 órakor
pedig a Dance Fitness SE növendékei lépnek színpadra a Szentháromság téren. December 19-én,
kedden 17 órakor a Székely Mihály
iskola diákjai adnak zenés-verses karácsonyi műsort. December 20-án,
szerdán 17 órakor a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola tanulói adnak karácsonyi műsort, majd 17.30
órától az intézmény 2.a osztályosai
mutatják be betlehemes műsorukat.
18 órától Kundóri, 19 órától pedig
az An. Er. Jazz Band koncertezik.
December 21-én, csütörtökön 18
órakor a Jászsági Hagyományőrző
Egylet adja elő karácsonyi műsorát, majd 19 órakor Detvai Gyula
koncertezik. December 22-én 15
órától 19 óráig óránként fogadja a
Tintaló Cirkusz a gyermekeket 1620 fős csoportokban, szülők nélkül.
A minivilágban mívesen faragott bábok kelnek életre. Fergeteges Zumba
bemutató László Tünde instruktortól és csapatától, majd a napot és
egyben a Karácsonyi Falu programjait Opitz Barbara koncertje zárja.
● Szeretet ebédje
December 22-én, pénteken 14 órára
invitálják a rászorulókat a város szeretet ebédjére, a Szentháromság térre.
● Klubkoncert
December 22-én pénteken 21 órától a Follow The Flow koncertezik a
Lehel Film-Színház emeletén.
● Gyertyagyújtás
December 23-án, szombaton 17
órakor lobban fel a városi adventi koszorú negyedik gyertyája is a
Szentháromság téren.

A Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja

Újévi operett nagykoncert
Jászberény, Lehel Film-Színház
2018. január 6., szombat 19 óra

Közreműködik: Mádi Piroska, Köllő Babett, Buch Tibor,
Kovács Szilárd, valamint a társulat tánckara
További információ:
www.facebook.com/pestimagyaroperett
www.facebook.com/jaszberenyiprogramok
www.instagram.com/jaszberenyiprogramok
www.jaszberenyiprogramok.hu
Jegyelővétel programjainkra:
Lehel Film-Színház Jászberény, Fürdő utca 3.,
nyitva: minden nap 15-22 óráig;
Jászberényi Városi Könyvtár Jászberény, Bercsényi út 1.,
nyitva: h., k., cs., p.: 9-18 óráig, szo.: 9-13 óráig.
Online jegyértékesítés: www.lehelfilmszinhaz.hu
(A társulat a szereplőváltoztatás jogát fenntartja)

Termelői
méz
● propolisz ● méhpempő
● virágpor

● méhviasz gyertya

Találkozunk az Adventi Vásáron is!

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
/Csomor Családi
Méhészet

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Csipkét horgol a fákra a tél
Csütörtöktől folytatódik az esős, ködös
időjárás. A felhőzet
csak vasárnap délelőttre
szakadozik fel, ekkorra hidegfront érkezik.
Éjjelente mínuszokat
mérhetünk, és napközben is maximum 3-4
fok lesz a csúcshőmérséklet. Hétfőn és kedden többször előbújnak
a nap sugarai, de felmelegedésre nem számíthatunk.

2017. december 14.

Legjobb hat között a röplabdacsapat
Mintegy 300 km-t kellett utaznia a
jászberényi női röplabdacsapatnak
december 9-én vasárnap, hogy a soron következő bajnoki mérkőzését lejátssza a Haladás-Szombathely ellen.
Ács Tibor

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
december 14. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

december 15. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

december 20. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

december 16. szombat
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

december 21. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

december 22. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

december 18. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

december 23. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

december 19. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

december 24. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
december 16. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Nagy Júlia
Jb., Korcsolya u. 4.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig

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

Még több sporteseményért keresse weboldalunkat:

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

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

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

A hosszú utazás ellenére is frissek
maradtak a lányok, merthogy ők kezdték meg a pontgyártást, ami szépen
tovább gyarapodott, amit 4-8-nál Mucsi Péter edző meg sokallt és magához
rendelte lányait. Minden bizonnyal
megpróbálta megnyugtatni és hatásosabb játékra buzdítani tanítványait.
Deme Gábornak sokkal könnyebb volt
az „osztályfőnöki percet” megtartani,
hiszen már szombaton eldőlt, hogy a
szombathelyi mérkőzéstől függetlenül
a legjobb hat között szerepelhetnek a
rájátszásban. Az edzői utasítás sem segített a Haladásnak, így Lékó Lilláék
szép nyugodtan, 25-17-re abszolválták
az első játszmát. A következő szettet ott
folytatták, ahol az előzőt abbahagyták,
sőt egy gyors 5-0-t alkotva jelezték,
hogy nyerni érkeztek Vas megye fővárosába. Ezt ugyan megnehezítették a
közben egyre jobban belelendülő vendéglátók, hiszen 17-17-nél még együtt
volt a két együttes. De ettől kezdve lá-

Fotó: Gémesi Balázs
nyaink „megrázták” magukat és most
20 pontot engedélyezve az ellenfélnek,
2-0-ra alakították a mérkőzés állását. A
harmadik és egyben a befejező játszmában sem volt gond, hiszen jól védekeztek, a pontfelelősök – Pintér, Servcsuk
és Miklai – pedig, látványos mozdulatokkal termelték a találatokat, és végül
ezt a játszmát is 25-17-re nyerték, így
természetesen a mérkőzés végkimenetele is eldőlt. Haladás-Szombathely
– Jászberényi RK 0-3
JVT: Bleicher N., Sevcsuk, Pintér

A., Adamenja, Miklai, Borsos. Csere:
Lékó, Bertók (liberók).
Deme Gábor vezetőedző a mérkőzés után elmondta, hogy az előző napi
eredmények tudatában nyugodtan
játszhattak a lányok és jó játékkal biztos győzelmet arattak. Azt is hozzátette
még, hogy – mivel a hat közé jutás már
biztosított – Gödöllő ellen hazai pályán
több fiatalnak is lehetőséget ad majd a
játékra. Ezt a mérkőzést egyébként ezúttal december 16-án, szombaton játs�szák 19 órai kezdettel.

Két hazai meccs, két vereség

héttel nőtt a különbség a vasiak javára.
A befejező negyedre elfáradtak játékosaink és a rutinosabb vendégcsapat
biztos, mondhatni könnyed győzelmet
aratott. JP Auto-Jászberényi KSE –
Falco Vulcano Energia KC Szombathely 71–90. Ezzel a vereséggel

Sajnos kosárlabdacsapatunk nem
tud kilábalni a gödörből, hiszen a
legutóbbi két hazai mérkőzését is
elveszítette, így továbbra is csak egy
győzelem áll a nevük mellett.

pontban –, kedden este pedig a nemzetközi porondon is szereplő Szombathely
volt a vendég a Bercsényi úti játékcsarnokban. Ezt a mérkőzést már sokkal

ács
Az újabb fiaskó december 9-én
kezdődött Paks ellen. Cseh György találatával vette kezdetét a mérkőzés, ám
nemsokkal később a vendégek egyenlítettek és ők vezettek a szünetben is
négy ponttal. A 2. félidőt is ők kezdték jobban, tíz ponttal is vezettek, ám
a berényi alakulat egy 7-0-s rohammal
hat pontra megközelítette a vendégcsapatot. Majd Nelson és Rakics hárompontos dobása után már 54-54 állt az
eredményjelzőn. Ám innentől kezdve
megállt a tudomány és az Atomvárosiak újra felülkerekedtek. Jól védekeztek
és nem mellesleg a támadásaik is hatékonyak voltak, így biztos győzelmet
arattak: JP Auto-Jászberényi KSE –
Atomerőmű SE 70-88. Megszakadt
tehát a kosárlabdacsapat győzelmi szériája a Paks ellen, azaz harmadszor már
nem ment.
December 12-én - szokatlan idő-

Fotó: Gémesi Balázs
fittebben kezdték kosarasaink, olyan�nyira, hogy az elején 16-4-re is vezettek, de még a szünetre is maradt egy kis
előny. Igaz, mindössze csak kettő pont.
A 3. etapban aztán gyorsan megfordult
az eredmény, de ekkor még ismét vissza
tudták venni a vezetést Molnárék hat
egységgel. A negyed végére viszont már

természetesen továbbra is a sereghajtó
szerepét tölti be a JKSE. Az előttünk
álló soproniak is csak egyszer nyertek,
így december 22-én, pénteken kiesési
rangadót láthatunk Jászberényben. De
először a hétvégén, szombaton az Alba
otthonában lép pályára a berényi alakulat.

Siker az Alpok Adria Kupán

ben tartandó Csizmadia Kupára készül. A szakosztály ezentúl is szeretettel
várja a korcsolya után érdeklődőket az
edzések ideje alatt, mindennap délután
fél 4-kor a jégpályán.
Somogyi Károlyné

A december 9-i hétvégén rendezték
meg a szerb fővárosban az Alpok Adria
kupasorozat második állomását, ahol
a JSE gyorskorcsolyázói ezúttal is kimagasló eredményeket értek el.
Aranyérmeseink: Túri Anna, Zsigó
Máté, Major Dominik. Ezüstérmesek:
Somogyi Barbara, Szőcs Nikolett Mónika. Bronzérmesek: Taczman Máté és
Zsigó Bence.
Ezenkívül természetesen értékes
helyezések is születtek. Negyedik helyezettek: Nagy Netti, Schönborg Melinda, Redler Aisa és Pető Bendegúz.
Továbbá Kiss Kende és Schönborg Virág
8., Gál Boglárka pedig a 12. helyen
korcsolyázott a célba. Belovai József
tanítványai e nemzetközi verseny után
sem tétlenkednek, mert a „B” korcsoportú lányok a hétvégén Szlovákiában

mérettetik meg magukat, ahol a cél az
Európa Kupára való kijutás. A csapat
többi tagja pedig a januári, Debrecen-

