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Nincs jó, csak elfogadott költségvetés
A költségvetés bizottsági vitája után, a végső döntés előtt 
konkrétumokról kérdeztük Szabó Tamás polgármestert.

Interjú a 3. oldalon.

A tél csodái
Verőfényes napsütésben siklani a ragyogó hómezőkön, 
miközben tüdőnk megtelik a kristálytiszta levegővel – 

nincs is ennél nagyszerűbb élmény.
Jegyzet a 4. oldalon.

Jubileumi bál a Nagyboldogban
Szombat este 20. alkalommal rendezték meg 

a szokásos január végi jótékonysági bált a 
Nagyboldogasszony Iskola javára.

Tudósítás a 6. oldalon.

Kiállítás nyílt a Hamza-életműből Hódmezővásárhelyen

A „próféta” hazatérése

• Sándor Eliza •

A jeles eseményre szép számú, egy buszt 
csaknem megtöltő jászberényi csoport 

is ellátogatott, köztük Szabó Tamás 
polgármester, Bolla János jászkapitány 
és felesége, a képviselő testületből Nagy 
András és Bohárné Bathó Rozália, a Jász-

berényi Hagyományőrző Együttes több 
tagja, valamint természetesen a szer-
vező Hamza Gyűjtemény és Jász Ga-
léria munkatársai. A busz vasárnap 
reggel 8 órakor indult a Jász Múzeum 
elől. Az út a nagy távolság s a kezdeti 
hideg ellenére is jó hangulatban telt, 
beszélgetéssel, nevetéssel s az épp e na-
pon született Hortiné Dr. Bathó Edit 
spontán köszöntésével, miközben házi 
sütemények, pogácsa és jó jászsági házi 
pálinka járt körbe.

Folytatás a 7. oldalon.

„Mindenféle művészeti hagyaték értékét az idő határozza meg. A művész halá-
la után néha csak évtizedek múlva tud az utókor biztos ítéletet formálni.”  Az 
éppen száztíz éve született és kerek húsz éve elhunyt Hamza D. Ákos szavai 
különösen időszerűen csengtek vasárnap. Bár életében számtalan kiállítása 
volt – ezek közül néhány Magyarországon, de még több külföldön – azonban 
szülővárosában, Hódmezővásárhelyen most először nyílott lehetőségük a he-
lyi művészetkedvelőknek megismerkedni életművével. Január 27-én ugyanis 
Hamza-kiállítás nyílott Hazatérés címmel a Tornyai János Múzeumban.

Bírósági ügyek 2011-2012-ben
Dr. Budai László, a Jászberényi Járás-
bíróság (korábban Jászberényi Városi 
Bíróság) elnöke bocsátotta rendelke-
zésünkre azokat az adatokat, amelyek 
birtokában megkísérelhetjük megraj-
zolni járásunk igazságszolgáltatással 
kapcsolatos arculatát, némely esetben 
a tendenciák érvényesülését is.

• Farkas Ferenc •

Bizonyosan tanulságos szemügyre 
venni a bűnesetek és a szabálysértések 
együttes számát, de a polgári ügyek 
alaku lását is a két tárgyévben. Az aláb-
bi számok az adott évben a bíróságra 
érkező ügyek számát jelzik:
büntető és szabálysértési ügyek ösz-
szesítve: 2011: 1486 db

2012: 2263 db
Az esetszám emelkedése szembeszökő, 
nőtt az elbírált ügyek száma. Ez akár 
azt is jelentheti, hogy igen jelentős há-
nyadban romlott a témával kapcsolatos 
összkép, hiszen százalékos arányban 
mintegy 50 százalék az eltérés.
A polgári ügyek tekintetében azt lehet 
megállapítani, hogy az ügyek száma 
nagyjából stagnál:

2011: 960 db
2012: 934 db
ügyet fogadott be a bíróság.

Néhány cselekmény- és pertípus
A tulajdon elleni szabálysértések illetve 
bűncselekmények (zömében lopások) 
igen gyakoriak, kortünetnek is minő-
síthetők. 2011-ben 428 esetet regiszt-
ráltak a bíróságon. 2012-ben ez a szám 
mérsékelten nőtt, hiszen 501 ilyen eset 
került bíróság elé. A számok ebben az 
esetben magukban foglalják a szabály-
sértést, a vétséget és a bűntettet egy-
aránt.

Jelentős része a perfolyamnak a köz-
lekedés szabályai ellen vétőkkel kap-
csolatos jogszolgáltatás. 2012-ben 582 
ilyen jogi eljárás indult. Mindebből je-

lentős részt tesz ki a szankciók szigorí-
tása ellenére az ittas vezetések száma, de 
általánosságban is kijelenthető, hogy 
rengeteg a közlekedési szabálysértés. 
Ahogyan szaporodik a gépkocsik száma, 
úgy nő a gépjárművezetők egy részét 
elmarasztaló bírósági eljárások száma is. 
Ez a szám egészen magas a 2011. évhez 
viszonyítva. A rendőrkapitányság által 
kiszabott bírságokat egyre több eset-
ben nem fizetik meg a terheltek. Ekkor 
a bírság elzárásra történő átváltozta-
tásról a bíróság határoz. A szabálysér-
tési törvény módosítását követően ez 
komoly terhet jelent a bíróság szá-
mára, amíg 2011-ben 223, 2012-ben 
már 963 ilyen átváltoztatásról kellett 
határozni. 

Külön sajátossággal rendelkezik a 
garázdaság, amely a társadalmi együtt-
élést gátolja, teszi lehetetlenné. Ennek 
száma mind a két tárgyévben száz alatt 
van. Tavaly ezek nagyobb része – 59 – 
vétség, kisebb része – 15 – bűntett volt. 
Általában ezzel összefügg a testi sértés 
két fajtája, a könnyű és a súlyos testi 
sértés.. Az erőszakos jellegű cselekmé-
nyek száma egyébként egyértelműen 
komoly emelkedést mutat. 2011-ben 
88, 2012-ben 139 testi sérüléssel járó 
bűncselekmény érkezett a bíróságra.

Folytatás a 4. oldalon.

Sportolók a városházán
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is 
megszervezte sportfórumát Jászbe-
rény önkormányzatának humán erő-
forrás bizottsága. Az összejövetel cél-
ja ezúttal is az volt, hogy a résztvevők 
véleményt cseréljenek Jászberény 
sportjáról, és további javaslat fogal-
mazódjék meg az elkészített és elfo-
gadott sportrendelethez. Ezt ugyanis 
márciusban – a jogszabályok válto-
zása miatt – újra kell majd tárgyalni. 

• Ács Tibor •

Kedden délután a városháza üléster-
mében tartott fórumon megjelent 
Jászberény polgármestere Szabó Tamás, 
Horgosi Zsolt, a Jászberényi VV Zrt. 
vezérigazgatója, több önkormányzati 
képviselő és természetesen jelen volt 
több sportvezető, szakosztályvezető is.

Szatmári Antalné, a bizottság elnök 
asszonya köszöntötte a sportfórum 
résztvevőit, és vitaindító beszédében 
vázolta Jászberény sportéletét. Elmond-
ta, hogy az önkormányzat a 140 millió 

forint támogatást nyújtott az elmúlt 
évben, ami közvetlenül és közvetetten 
a sportegyesületek támogatásában, a 
sport és szabadidő célú létesítmények 
fejlesztésében nyilvánult meg. 

A sporttevékenységeket a képviselő-
testület továbbra is támogatja. A sport 
nemcsak kiemelkedő teljesítményben 
nyilvánul meg, hanem a szabadidő-
sport terén is, hiszen a mindennapok 
része. Fontos szerepe van az egészség 
megőrzésben, az ifjúság testi-lelki fejlő-
désében. Nagyon fontos, hogy a fiata-
lok hasznosan töltsék el szabadidejüket, 
erre természetesen legjobb eszköz vala-
milyen sport tevékenység művelése. Az 
elnök asszony örömét fejezte ki, hogy 
új sportágak jelentek meg Jászberény 
sportpalettáján. Hangsúlyozta, hogy 
a sportágak pályázat útján történő tá-
mogatása bevált, ezt kívánják továbbra 
is folytatni. A szervezeteknek el kell 
dönteni, hogy a civil- vagy a sportkeret 
terhére pályáznak, hiszen mindkettő 
egyszerre nem lehetséges.

Folytatás a 2. oldalon.

Alakulnak a tavaszi-nyári programok
Tegnapelőtt esett a hó, ma szakad az 
eső megállás nélkül. Tél van, nagyon 
nem mutatkozik még a tavasz. És 
mégis, a szervezők egymással ver-
sengve véglegesítik a tavaszi, sőt nyári 
nagyprogramok előzeteseit. Felüdü-
lésképpen – és persze a hosszútávú 
tervezéshez sem hátrány – közread-
juk három nagyszabású program fő 
paramétereit.

• munkatársunktól •

II. Jászági Ifjúsági Néptánctalálkozó. A 
Jászság Népi Együttes, a Jászkerület non-
profit Kft. és az Országos Néptánc Bará-
ti Kör Egyesület nemzeti ünnepünkhöz 
kapcsolódóan, március 16-án, szomba-

ton második alkalommal rendezi meg 
a Jászsági Ifjúsági Néptánctalálkozót 
Táncra – Talpra magyar címmel. A 
rendezvény bemutatkozási, megméret-
tetési lehetőséget kíván adni az ifjúsági 
korosztályú néptánc együtteseknek és 
kamara együtteseknek. 

XIX. Jászok Világtalálkozója. Má-
sodik alkalommal nyitja meg a jászok 
világtalálkozójának körét Jászberény! A 
rendezvényt június 21-e és 23-a között 
szervezik. 

XXIII. Csángó Fesztivál. A Folklór 
Kulturális Közalapítvány augusztus 7 
és 11. között rendezi a XXIII. Csán-
gó Fesztivált, az Európai Kisebbségek 
Folklór Fesztiválját és Népművészeti 
Vásárát. 

Térségi vállalkozói fórum
Kedden, 29-én 13 órai kezdettel vállal-
kozói fórum zajlott a városháza dísz-
termében. A rendezvényre hivatalosak 
voltak a jászsági kistérségi települések 
önkormányzatai, valamint az itt mű-
ködő vállalkozások/cégek vezetői és 
képviselői. A fórum célja az volt, hogy 
a meghívottakat felkészítsék a 2o14-
2020-as európai uniós fejlesztési cik-
lusra a Jászsági kistérség és a megye 
vonatkozásában.

• T. R. •

A rendező szerv nevében Mészárosné 
Tóth Aranka mondott bevezetőt, majd 
városunk nevében Szabó Tamás polgár-
mester köszöntötte az előadókat és a meg-
jelenteket. Hangsúlyozta, hogy a helyi és 
a megyei önkormányzat, de a vállalkozók 
tekintetében is nélkülözhetetlen együtt-
működés érvényesítése nélkül kevésbé 
lehet eredményes, sikeres a 2014 és a 

2020 közötti életünk. Ha sikerül megfe-
lelő információkhoz jutnunk, életképes 
javaslatokkal előállnunk, akkor jelentős 
lépéseket tehetünk a boldogulás útján.

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés elnöke hangsú-
lyozta, hogy Jászberény kiemelt szerepet 
játszik a kistérség dinamikus fejlődése 
szempontjából. Napjainkban megterem-
tődik a gazdasági fejlődés intézményrend-
szere, létrejönnek törvényi keretei. Az EU 
kohéziós alapjának egy részét a megyék 
használhatják fel. Ennek következtében a 
tervezés időszakában a forrás a helyi igé-
nyek kielégítését szolgálja. Bizonyos, hogy 
a polgármesterek és a vállalkozók helyzet-
értékelése is hozzájárul a jövő sikeres for-
málásához.

Ezután Szántó Katalin, a Város-
Teampannon Kft. (Budapest) munkatár-
sa tartott tanulságos előadást a vállalkozói 
fórumok jelentőségéről.

Folytatás a 2. oldalon.



2013. január 31.2. oldal Önkormányzat

Fórum a belváros megújításáról
Az Észak-Alföldi Operatív Program új pályázati kiírása alapján 
(Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések – ÉAOP-5.1.1/D-12) 
lehetőség nyílik a jászberényi belváros megújításának folytatására.

Jászberény Város Önkormányzata a tervezett projekttel kapcsolatos 
tájékoztatót és fórumot tart.

A fórum időpontja: január 31. csütörtök 15.30 
A fórum helyszíne: Jászberény város Polgármesteri Hivatala,
Nagyterem, (Jászberény, Lehel vezér tér 18.).

Folytatás az első oldalról.
Kiemelte a Jászsági kistérség me-

gyénkben játszott szerepét. Bemutatta 
a megye kistérségi tagozódását, és jel-
lemezte az egységek összetartozásának 
jellemző vonásait. Vetített képek segít-
ségével közelebb hozta a hallgatósághoz 
az egyes kistérségek összefüggését fővá-
rosunkkal és egyéb országrészekkel, sőt a 
határos európai térségekkel is. Kiemelte 
a közlekedés (vasút, közút) minőségének 
meghatározó jellegét. Aláhúzta a Jászság 
mezőgazdasági, gyógyturisztikai jellem-
zőit. Szólott a lakosság képzettségbeli 
hiányairól, a sikeres kormányzati tevé-
kenység ellenére felvetődő problémákról. 
A létező veszélyek is szóba kerültek. Az 
elvándorlás, a hiányos jövőkép, a hitelhi-
ány egyaránt nehézségeket okoznak.

A térségi prioritások tekintetében ki-
emelt szerepe van városiasodásnak, az 
emberi erőforrás célszerű felhasználásá-
nak, a mezőgazdasági termelés hatéko-
nyabbá tételének, a vízminőség megőr-
zésének, a csatornarendszer kiépítésének, 
célszerű működtetésének.

Ugyancsak fontos térségi prioritás a 
főváros környéki agglomerációhoz való 
csatlakozásnak megyénk és Jász-Heves 
vonatkozásában. Nemkülönben fontos 
Jászberény – Gyöngyös – Jászárokszállás 
kapcsolatrendszerének működtetése is. 
Nélkülözhetetlen a klaszterek számának 
gyarapítása a mind hatékonyabb alkotó-
tevékenység kibontakoztatása érdekében. 
Nem kerülhető el a Zagyva menti víz- és 
környezetvédelem működtetése több 
más egyéb mellett.

Lakatos István irodavezető, a megyei 
hivatal munkatársa az tárgyidőszak költ-
ségvetési feladatait taglalta. Az elnyert 
európai uniós összeg hatvan százaléka 
a gazdaságra fordítandó. Az irányítás a 
szaktárcákhoz kerül. Ezt a bonyolult fo-
lyamatot hét operatív program keretében 
fogják megvalósítani. A munkafolyamat 
fontos kísérője a versenyeztetés, miköz-
ben a szomszédos országok tapasztalatait 
is hasznosítani szeretnénk. Helyet kap 
az integrált és a közösség által irányított 
beruházás is. Összekapcsolódik a Jász-

ság, Szolnok, a Nagykunság és Mezőtúr 
mindezzel kapcsolatos tevékenysége is. 
Fontos a Felső- és az Alsó-Jászság tevé-
kenységének harmonizálása, szakszerű 
kezelése. Minderre is szolgálnak a ma-
ihoz hasonló rendezvények, hiszen így 
tudnak az érintettek szembesülni a köz-
vetlenül megoldandó feladatokkal.

Ezután vélemények és hozzászólá-
sok következtek. Győriné dr. Czeglédi 
Márta, Jászfényszaru polgármestere az 
említett háromszög négy- vagy ötszögű-
vé tételéről szólott. Ezt jó szívvel fogad-
ná. Szóba hozta továbbá a Pest megyei 
vendégmunkásokat, a velük kapcsola-
tos gyakorlati kérdéseket. Aláhúzta a 
modern utak fontosságát, a műszaki 
értelmiség képzésének gondjait. Juhász 
Dániel, városunk alpolgármestere töb-
bek között az útépítés fontosságát emel-
te ki. A Jászság érdeke a gyorsforgalmú 
út kialakítása, mert enélkül lehetetlen 
a gazdaság igényelte módon közleked-
ni. Modernebbé kell tenni a közép- és 
a felsőfokú oktatást, csak ezáltal képzel-

hető el modern életvitel. Fejleszteni kell 
a jászsági gépgyártást, de az elektronikai 
ipar modernizálása nélkül sincs tovább-
lépés.

Gyenes László jászdózsai alpolgármes-
ter a Jászsági főcsatorna szükségességét 
emelte ki települése szempontjából is. 
Az utak nehezen bírják el a megnöve-
kedett forgalmat, ami összefüggésben 
van az ingázó munkavállalók számának 
növekedésével is. Véleménye szerint a 
Volán nem sokáig bír az egyre növekvő 
feladatokkal.

Borbás Zsolt, a megyei önkormányzat 
alelnöke válaszolt a 31-es és 32-es út-
tal kapcsolatban felvetett problémákra. 
Szólott a Jászsági főcsatorna elkészítésé-
nek költségeiről. Hangsúlyozta továbbá 
a nagy vállalkozások, (Electrolux, Sam-
sung, Jász Plasztik) jelentőségét, meg-
határozó szerepét. Az ötszögesítéssel 
kapcsolatos törekvéseket üdvözlendő 
jelentőségűnek tekintette.

Az újszerű rendezvényt követően több 
bolyban folytatódott az eszmecsere. 

Térségi vállalkozói fórum

Sportolók a városházán
Folytatás az első oldalról.

A diáksport kapcsán kiemelte, hogy 
a tanintézményekben kiváló munka 
folyik, hiszen a diákolimpiákon kitűnő 
eredményeket értek el a fiatalok. A leg-
jobbakat bizottságuk jutalmazta is az 
elmúlt év végén. 

A diák- és szabadidős sport pályázat 
útján történő támogatásra 2012-ben 
3 millió forintot terveztek be. Ennek 
elosztása szerencsésen alakult, hiszen 
mindenki kapott támogatást, aki pá-
lyázatot nyújtott be – fejezte be a város 
elmúlt évi sport tevékenységről szóló 
beszámolóját és egyben vitaindítóját 
Szatmári Antalné. 

A hozzászólók közül Kovács György 
a J-ÁSZ SE elnöke javasolta, hogy a 
sportrendeletnek legyen olyan passzu-
sa, amiben támogatásban részesülne 
az az egyéni sportoló, aki országos és 
nemzetközi szinten is kiemelkedő telje-
sítményt nyújt. Ezt a javaslatot később 
többen is támogatták. Kónya György a 
kispályás focisták versenybizottságának 
elnöke köszönetét fejezte ki Horgosi 
Zsoltnak a JVV Zrt. vezérigazgatójá-
nak, amiért a kispályás focicsapatok-
nak kedvezményt nyújtott a műfüves 
focipálya bérleti díjának megállapítá-
sakor. Ezzel elősegítette Jászberény leg-
látogatottabb tömegsportrendezvé nyét, 
ahol hetente 800-900 sportember 

tölti hasznosan a szabadidejét. Kónya 
György továbbá azt javasolta, hogy a 
sportszezon kezdetén szélesebb körű 
megbeszélés legyen a Bercsényi úti 
csarnok és a műfüves pálya használat-
bavételével kapcsolatban. Lehetőleg 
olyan elosztás legyen, hogy minél több 
sportág bejusson a pályákra. Horgosi 
Zsolt válaszában kifejtette, hogy na-
gyon nehéz az egyeztetés, mert előny-
ben kell részesíteni azokat a sportklu-
bokat (pl. foci és kosárlabda), amelyek 
önálló forrással is bírnak. Ők ugyanis 
nagy utánpótlásbázissal rendelkeznek, 
és ott a pályázati kötelezettség előírja 
a kötelező óraszámot. A külső csarnok 
meghibásodott fűtésével kapcsolatban 
azt a tájékoztatást adta, hogy a kül-
földről megrendelt alkatrészek minden 
valószínűség szerint a héten megérkez-
nek. Ha ez meghiúsul, akkor ideigle-
nesen visszatérnek a gázfűtésre. Fejes 
Attila a Tehetség SE elnöke felvetette, 
hogy valamelyik tanintézmény sport-
osztályt, vagy tagozatot indíthatna, 
mert nagyon sok tehetséges gyermek 
van Jászberényben. Szentesi Mihály 
önkormányzati képviselő és egyben 
a SZIE Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium tanára elmondta, hogy 
iskolájukban ez az elképzelés nyitott 
fülekre talált. Az egyeztetés folyik az 
iskola vezetése és a felettes szervek 

között a megvalósítással kapcsolatban. 
Szerdahelyi Gábor a jégpálya üzemel-
tetője arról tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy áprilisban adják be a jégpálya 
befedésére irányuló pályázatukat. Ha 
az elbírálás és a segítségnyújtás pozitív 
lesz, a következő évben megvalósulhat 
a beruházás. 

A fórum végén Szatmári Antalné 
megköszönte az építő jellegű javas-
latokat. Véleménye szerint a márciusi 
sportrendelet újratárgyalásán ezek 
közül több figyelembe vehető lesz 
majd. 

Jászberény, 
Lehel vezér tér 18.
Polgármesteri Hivatal
Hétfő, kedd, péntek: 
8 órától 12 óráig
Szerda: 8 órától 12 óráig, 
13 órától 17.30 óráig
Csütörtök: szünnap

Humán és Önkormányzati Igaz-
gatási Iroda
Hétfő, kedd, péntek: 
8.30 órától 11.30 óráig
Szerda: 8.30 órától 11.30 óráig, 
13.30 órától 17 óráig
Csütörtök: szünnap

Ügyfélszolgálat
Hétfő, szerda: 8 órától 12 óráig, 
13 órától 17.30 óráig
Kedd, csütörtök: 8 órától 12 óráig, 
13 órától 16.30 óráig
Péntek: 8 órától 12 óráig

Jászberény, Rákóczi út 25.
Adóigazgatási Iroda
Hétfő, kedd, péntek: 8 órától 12 
óráig
Szerda: 8 órától 12 óráig, 
13 órától 17.30 óráig
Csütörtök: szünnap

Jászberény, Szabadság tér 16.
Anyakönyvi Iroda
Hétfő, kedd, péntek: 
8 órától 12 óráig
Szerda: 8 órától 12 óráig, 

13 órától 17.30 óráig
Csütörtök: szünnap
Haláleset anyakönyvezése ügyében
Hétfő, szerda: 8 órától 12 óráig, 
13 órától 17.30 óráig
Kedd: 8 órától 12 óráig, 
13 órától 16.30 óráig
Péntek: 8 órától 12 óráig
Csütörtök: szünnap

A Jászberényi Járási Hivatal
Egységes ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8 órától 18 óráig
Kedd: szünnap
Szerda: 8 órától 16 óráig
Csütörtök: 13 órától 16 óráig
Péntek: 8 órától 12 óráig

Törzshivatal, Okmányiroda:
06-57/505-707
Járási Gyámhivatal: 
06-57/505-724

Jászberény, Ady Endre út 34.
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Szakigazgatási Szerv 
06-57/505-020
Járási Földhivatal 06-57/411-346, 
06-57/411-456

Jászberény, Jásztelki út 16.
Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltsége 06-57/505-660

Lehel vezér tér 9. II. emelet
Járási Népegészségügyi Intézet 
06-57/501-490

Hivatalok elérhetősége

A Jászkürt Újság 
digitális változata:

www.issuu.com/jaszkurtujsag
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Szabó Tamás polgármester a város gazdálkodásáról, célokról és hangsúlyokról

Nincs jó, csak elfogadott költségvetés

• Halász Lajos •

• Polgármester úr, a bizottsági vitát 
követően úgy látom, nem vállalunk 
nagy kockázatot, ha néhány órával 
a testületi ülés előtt nemcsak nagy 
vonalakban, hanem részletekbe me-
nően is beszélünk a város idei gazdál-
kodásáról. Ennyire jó ez a rendelet?
Az elmúlt két év rendeletalkotásainak a 
városi tapasztalatait – és természetesen 
a Parlamentben szerzetteket is – összeg-
zem, amikor azt mondom: Nincs jó, 
csak elfogadott költségvetés. Súlyponti 
eltérések, nézetkülönbségek az utolsó 
pillanatig vannak különösen az ellenzé-
ki képviselők és a mi frakciónk tagjai 
között. Ezeket azonban fel tudjuk ol-
dani, illetve végső soron a felelősséget 
mindig a kormányzó pártoknak kell 
viselniük. A négy bizottság összevont 
ülésén három tartalmi felvetés, kérdés, 
módosító indítvány hangzott el, vala-
mennyi a mi frakciónk részéről. Ezek 
közül egyet, a Trió Tv digitális átállá-
sának segítését befogadtam kétmillió 
forint összegben, egy összesített adat 
pontos részletezését megválaszolta az 
irodavezető úr, a SZIE iskola boldo-
gulásának évközbeni jószándékú fi-
gyelemmel kísérését pedig elvi szinten 
megígérhettem. Ezek konkrét dolgok. 
A jelenlévő két ellenzéki képviselő a 
rendelatalkotás feszített ütemét nehez-
ményezte, tehát nem a tartalmat érintő, 
hanem formális kritikát fogalmazott 
meg, és szokás szerint nem fogadta el 
az előterjesztést.

• Mielőtt a számokra térnénk át, áll-
junk meg egy pillanatra: abban azért 
van valami, hogy a gazdálkodás fel-
tételeinek számos paramétere meg-
változott, nota bene többet lehet raj-
ta gondolkodni… 
Az önkormányzatok gazdálkodásában 
2012/2013 vízválasztó. A helyi sajátos-
ságokat is figyelembe véve radikálisan 
megváltoztak a gazdálkodási feltéte-
lek. A járási hivatalok kialakítása, ezzel 
együtt feladatkörök átadása-átvétele; a 
közszolgáltatások közül az oktatás, a 
járó- és fekvőbeteg szakellátás állami 
fenntartásba vétele, a víziközmű va-
gyon üzemeltetésbe átadása már ön-
magában hatalmas változás. Ehhez még 
hozzáadódik a kistérségi társulások át-
alakulása. Mindezekhez hasonló lépté-
kű módosulást eredményez a korábbi 
normatív alapú finanszirozási rendszer 
átalakítása feladatfinaszírozássá. Jelen-
tős, pozitív hatással van a költségveté-
sünkre az önkormányzatok adósság-
konszolidációja, amihez hasonló még 
sose volt az önkormányzatiság történe-
tében. Sajátos jászberényi vonás, hogy 
a kifutó nagy fejlesztéseinkhez hasonló 
méretűek nem lesznek, és ez is némi át-
rendeződéshez vezet. 

• Vagyis tényleg feszített a rendeletal-
kotás üteme…
Mindkét kezünk tele volt munkával, 
új dolgokat kellett csinálnunk, de a 
feladat és a határidők adottak voltak. 
Hónapokkal korábban tudtuk, mi a te-
endő, ezt meg is fogalmaztuk a költség-
vetési koncepcióban. Az nem megoldás, 
hogy cselekvés helyett körbeüljük az új 
feladatokat, és várjuk, hogy a felvetődő 
problémák maguktól megoldódjanak. 

Köszönet mindenkinek, a hivatal dol-
gozóinak és a pozitívan hozzáálló kép-
viselőknek, bizottsági tagoknak, hogy 
keresték és megtalálták, megtaláltuk a 
legjobb megoldásokat.

• Elérkeztünk a számokhoz. Legelső-
ként kíváncsiak vagyunk, hogy az a 
legutóbbi kijelentése, miszerint jól 
kezelhető lesz az idei költségvetés, 
számszerűen igazolódott-e?
Jászberény 2013-as költségvetését 212 
millió forint működési többlettel ter-
veztük. Úgy gondolom, hogy ez a 
leghangsúlyosabb és legbeszédesebb 
szám, amit kiemelhetek. Ez külö-
nösen annak a fényében értékelhető, 
hogy a fent jelzett változások, feladat-
elvonások következtében a tavalyi 
7,54 milliárd forintos mérlegfőösz-
szegünk idén 5,98 milliárdra csök-
kent. Ez több mint másfél milliárdos, 
azaz húsz százalékot is meghaladó csök-
kenés az elmúlt esztendőhöz képest.

• Miből adódik össze ez a nagy kieső 
tétel?
A feladatváltozás miatt 260 millió fo-
rinttal kevesebb a normatív állami tá-
mogatás, az átengedett adóknál pedig 
420 millió forint a csökkenés. A város-
ban megvalósult fejlesztésekhez kap-
csolódó EU-s támogatás és az ehhez 
kötődő fejlesztési hiteligény együtt 840 
millió forint tesz ki, a Szent Erzsébet  
Kórház tagi kölcsönének kivezetése pe-
dig száz millió forintot jelent.

• Maradjunk a szűk hatmilliárdos be-
vételi tervnél. Ennek milyen a meg-
oszlása, honnan érkezik?
A legnagyobb tétel, 54 százalék a fel-
adatfinanszírozáshoz kötődő központi 
támogatás és a helyi működés bevé-
teleinek összege. Ezek az átengedett 
központi adók, normatívák, átvett 
pénzeszközök, az intézményi műkö-
dési bevételek, a vagyonértékesítés és 
a pénzmaradvány. Harminchét száza-
lékot tesznek ki a vállalkozások és ma-
gánszemélyek befizetései, tehát a helyi 
adók, bírságok, díjak, pótlékok. Kilenc 
százalékban szerepel a bevételi oldalon 
a fejlesztési hitel.

• Nagyítsuk ki a helyi adóbevételt. Ez 
is csökkenni fog?
Csökken az építményadó 24,5 millió 
forinttal (270 millióra) és a kommu-
nális adó négymillió forinttal (38 mil-
lióra) tavalyhoz képest. Emelkedik a te-
lekadó-bevétel harmincról 54 millióra, 
és az iparűzési adó 1,8 milliárd forintra 
(122,5 millió növekedés). Összességé-
ben terveink szerint a helyi adóbevéte-
lek 118 millió forinttal lesznek a tavalyi 
szint felett, és elérik a 2,162 milliárd 
forintot.

• Melyek lesznek a kiadási oldal leg-
nagyobb tételei?
A legnagyobb tételt a működési kiadá-
sok jelentik, 3,627 milliárd forintot, a 
felhalmozási kiadások pedig enyhén 
meghaladják a 2,2 milliárd forintot. 

Lényeges megemlíteni, hogy ezekből az 
összegekből céltartalékot képeztünk, az 
előbbinél 317, utóbbinál 634 millió fo-
rintot. Ugyancsak jelentős az általános 
tartalék: 150 millió forint.

• Mindig kényes kérdés a hitelkeret és 
a törlesztések. Mennyire eladósodott 
a város?
A hitelről mindig egy bizonyos határ-
napon tudunk pontosat mondani az 
árfolyamváltozások miatt. Ez év janu-
ár elsején 2,43 milliárd forint felvett 
hitelünk volt. Ennek a tervezett adós-
ságszolgálata idén 190, jövőre 206, két 
év múlva 264 millió forint. Az adós-
ságkonszolidáció várhatóan 972 millió 
forint könnyebbséget jelent majd (40 
%), így az év második félévétől a kon-
szolidált adósságszolgálat 153 millió 
forint lehet.

• Ennyi nagy szám talán több is, mint 
sok, mégis újabbak sorolására kérem: 
milyen újdonságok vannak a költség-
vetés részleteiben, és milyen súllyal?
Létrehoztunk vállalkozásfejlesztési ala-
pot 50 millió forinttal, hogy – a lecsen-
gő nagy fejlesztések ellenére – segítsük 
a munkahelyteremtést a városban. A 
társasház-fejlesztési alapba húszmillió 
forint vissza nem térítendő támogatás 
3-4 lakóközösség saját forrásait egészít-
heti ki. Itt különösen a városképi szem-
pontból kiemelt helyen lévő épületek 

tatarozását szeretnénk elősegíteni. Foly-
tatjuk a bevált sporttámogatási rendsze-
rünket, kiegészítve a felnőtt futballnak 
szánt ötmillió forinttal, amivel meg-
célozzák az NB III-as részvételt. Har-
mincnégy millió forinttal létrehoztuk a 
megvalósult fejlesztések tartalékkeretét, 
tízmilliós oktatás-fejlesztési kerettel ál-
lunk az iskolák felzárkóztató, minőségi 
oktatást célzó szándékai mögé például 
a korrepetáló, szakkörvezető tanárok 
óradíját finanszírozva. Mindezek az 
idei költségvetés pozitívumai.

•�Mit jelent a megvalósult fejleszté sek 

tartalékkerete? A megépült létesítmé-
nyek karbantartására gondoljunk?
Ez újonnan létrehozott keret, és ösz-
szegszerűen megegyezik a fejlesztéseink 
során kivetett, beszedni szándékozott 
kötbér összegével. Arról van szó, hogy 
a kötbért időbeli késésért vetjük ki 
szerződés szerint. Az a tapasztalatunk, 
hogy ahol szűkében vannak az időnek 
a kivitelezők, ott kapkodnak, ebből 
rossz(abb) munka és javítási igény ke-
letkezik. Természetesen van garancia is 
a világon, de annak érvényesítése sok-
szor vitával és késedelemmel jár, a ja-
vítás pedig például az óvodánál esetleg 
nem tűr halasztást.

• Hogyan érinti a költségvetést a vízi-
közmű-vagyon államosítása?
A várost két szempontból érinti. Egy-
részt a VV Zrt legerősebb lábát veszí-
tette el, ami a város legnagyobb saját 
cégéről lévén szó, érzékeny változás. 
Másrészt bérleti díjat fizet a közmű-
vekért Tiszamenti Regionális Vízmű. 
Ezt a 114 millió forintot beterveztük – 
másra nem is használható – ivóvíz- és 
csatornavezeték�-�felújításokra. Öröm 
az ürömben, hogy ilyen volumenű 
fejlesztési lehetőségünk még nem volt 
ezen a területen. Megpróbáljuk a fel-
újítandó utakkal összhangba hozni 
a fejlesztéseket. Abban a tekintetben 
sem befolyásolja a szándékainkat ez a 
változás, hogy a VV Zrt számára inflá-
cióval növelten biztosítjuk a szükséges 
forrásokat a városüzemeltetés minőségi 
javítása céljából. A város vezetésének és 
lakóinak egyaránt nagy elvárásai van-
nak ebben a tekintetben.

• Nem közvetlen a város költségveté-
sét érinti, de sokakat érdekel, hogy a 
közmunkák folytatódnak-e?

A tavalyi 110 millió forinttal szemben 
úgy tűnik, hogy 170 millió forinttal 
kalkulálhatunk. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy a tavalyi nagyjából száz közmun-
kás helyett annak másfélszerese juthat 
így munkához, hozzájárulva például a 
város szépítéséhez.

• Végezetül: sok egyeztetés előzte meg 
a költségvetés előkészítését. Az in-
tézményvezetők a közös bizottsági 
ülésen nem kértek szót, tehát ered-
ményes lehetett a korábbi párbeszéd. 
Érdekelne bennünket, hogy a gazda-
sági élet szereplői mit szóltak?
Valóban egyeztettünk a Gazdasági 
Tanács és a Menedzser Klub együt-
tes ülésén is. Részletesen elmondtuk 
elképzeléseinket, kitértünk a város-
üzemeltetéstől a fejlesztéseken át az 
iparűzési adóig szinte minden lényeges 
elemre. Úgy érzem, a gazdasági élet 
meghatározó személyiségei tisztában 
vannak azzal, hogy milyen lehetősége-
ink vannak, s hogy ezekkel vállalható 
módon kívánunk élni.

• Ez különösen fontos azóta, hogy 
ugyanezek a gazdasági körök jelezték 
szándékukat a tapasztalataik foko-
zottabb átadására, ha tetszik példá-
ul a szentendrei modell, a gazdasági 
alpolgármesteri poszt lehetőségének 
átgondolására.
Minden jó tanácsot érdemes meghall-
gatni, megfontolni. A világ változik, a 
gazdasági döntések racionalitása, szak-
szerű kezelése egyre elengedhetetle-
nebb. Talán azt is érdemes meggondol-
ni, hogy a pillanatnyilag üres aljegyzői 
posztra közgazdász szakember alkalma-
zása sem lenne ördögtől való ötlet.
(Szerda 18.40: 11 igen, 4 nem szava-
zattal elfogadták a város költségvetését.)

Jászberény város polgármestere év eleji interjújában azt nyilatkozta lapunk-
nak, hogy a Parlament által december 11-én elfogadott, a Magyar Közlöny-
ben december 18-án közzétett országos büdzsére alapozva a hatályos rende-
letekben előírt 45 napon belül megalkotja és elfogadja saját költségvetését a 
város. Szabó Tamás a január 30-i beterjesztési időpontot is megelőlegezte, és 
úgy vélte, hogy a költségvetési koncepció és az akkor már rendelkezésre álló 
adatok alapján jól kezelhető lesz az idei költségvetés. Most, a költségvetés 
bizottsági vitája után, közvetlenül a végső döntés előtt immár a konkrétu-
mokról beszélhettünk.

„�Jászberény 2013-as költségvetését 212 
millió forint működési többlettel terveztük. 
Úgy gondolom, hogy ez a leghangsúlyosabb 
és legbeszédesebb szám, amit kiemelhetek.”

Nyitvatartás:   Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16; 
Pénteken 8-12;
Szerdán nincs ügyfélfogadás.
Ebédidő 12-12.30.

Elérhetőségek:  Jászberény, Fürdő utca 5-7.
(a Malom mellett)
berenyiujsag@gmail.com; 
30/351-26-22, 57/502-622

Hirdessen a város lapjában!
Jászkürt ÚjságJászberény város lapja 
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Győzött a Jászság Népi Együttes!

A tőlük megszokott alázatos öröm-

tánccal nyerték meg a Jászság Népi 

Együttes táncosai szombaton a Föl-

szállott a páva Kárpát-medencei nép-

zene- és néptánc-tehetségkutató ver-

senyét. A Duna Televízió, az MTVA 

és a Hagyományok Háza összefogá-

sával indított megmérettetésen a se-

lejtezőtől a döntőig izgulhattunk a 

mieinknek, és velük örülhettünk a 

díjkiosztón. 

•  gergely •

•  Kárpáti Márta •

•  munkatársunktól  •

•  Munkatársunktól  •

A 360 produkció közül a zsűri magas 

pontszámai alapján jutottak hétről 

hétre tovább, és nyerték el tánccsoport 

kategóriában az első helyet a vele járó 

egymillió forint pénzjutalommal. A se-

lejtezőtől a döntőig négy koreográfiát, 

magyarszentbenedeki, mérei, jászsági 

és bökönyi táncokat mutattak be, me-

lyekre az Együttes vezetője, Szűcs Gá-

bor készítette fel a táncosokat. A Jászság 

Népi Együttes sikert sikerre halmoz, 

méltán lehetünk rájuk büszkék, hiszen 

tiszta szívből táncolnak, és örökítik to-

vább kultúránkat. Az Örökös Kiváló 

Együttes címet viselő tánckar először 

1977-ben nyert a Ki mit tud? televí-

ziós vetélkedőben, melyet most meg-

ismételtek. Külön öröm, hogy a most 

nyertes táncosok közül ketten elmond-

hatják majd gyerekeiknek: a szüleik és 

nagyszüleik is televíziós tehetségkuta-

tót nyertek 35 év különbséggel a Jász-

ság Népi Együttes tagjaként. Személyes 

élményeiről a Jászság Népi Együttes 

egyik tagját, a verseny résztvevőjét, Pé-

ter Szilárdot kérdeztük:
− Tizenöt éve táncolunk együtt ezzel 

a csapattal, és sok megmérettetésen túl 

vagyunk már, de ehhez hasonló televí-

ziós műsorban még nem vetélkedtünk. 

Nagy várakozás és feszültségekkel tűz-

delt, kemény felkészülés előzte meg a 

versenyt, de Szűcs Gábor, a művészeti 

vezetőnk segített feloldani a feszültsé-

geket. Ilyen műsor még nem volt, és 

nem tudtuk, hogy milyen lesz a fogad-

tatása, ami szintén fokozta az izgalma-Adventben, a főtéren
örömvasárnap ünnepén

kat. Az élő adásra már csak színpadi 

drukk volt bennünk. A győzelem pil-

lanatát csodálatos, leírhatatlan katarti-

kus élményként éltük át. Örülök, hogy 

hazánkban van olyan kultúránkat nép-

szerűsítő vetélkedő, melyet a televízió 

az egész világon közvetít és népszerűsít.
Fotó: Gorácz József December 16-án, ezüstvasárnap újra gyerekzsivaj töltötte meg a Déryné Ren-

dezvényházat. Kicsik és nagyok már szinte hazajárnak, hogy ajándékokat, 

díszeket fabrikálva együtt készülődjenek az ünnepre, megtekintsék a soron 

következő, karácsonyt idéző bábjátékot.A kisteremben 14 órától szorgos kis 

kezek formázták az agyagot, készültek 

a szebbnél szebb gyertyatartók, angya-

lok, szerencsemalackák. Cukormáztól 

maszatos arcok hajoltak a mézeska-

lács-figurák fölé, hogy kicifrázzák a 

sütiharangokat, szíveket, csillagokat. 

A Tarisznya Műhely asztalánál a kákán 

is lehetett csomót találni, hiszen itt 

kötözték a kákacsillagokat, készítettek 

angyalokat.A díszteremben a Miskolci Csoda-

malom Bábszínház előadásán kacagtak 

nagyokat az apróságok. Tréfáskedvű 

pásztorok Betlehembe vezető kalandos 

útját kísérte nyomon a színdarab tör-

ténete.
Mire elérkezett a gyertyagyújtás ide-

je, már valóságos sokadalom vette kö-

rül a díszkivilágításban pompázó pro-

menádon a város adventi koszorúját, 

annak reményében, hogy együtt éljék 

át az áhítatot a rózsaszín, Szűz Máriát 

jelképező, gyertya meggyújtásakor.

Juhász Dániel alpolgármester ünne-

pi gondolataival az ókori Betlehem és 

a mai világ hasonlóságait világította 

meg. Jézus megszületésének idején is 

jellemzően mindenki saját magával 

volt elfoglalva, kevesen vették észre az 

egyszerű jászolban rejlő kincset, a Meg-

váltót. A ma emberére sajnos szintén a 

külsőségek előtérbe kerülése jellemző, 

a fogyasztás templomai, a plázák csil-

logása elvakít. Karácsony közeledtével 

gondoljunk egymásra is, készüljünk 

arra, hogy a csoda megszülethessen szí-

vünkben – kérte az alpolgármester úr.

Az ünnepi gondolatok sorát Szabó G. 

László református lelkész fűzte tovább. 

Egy Istenre rátalált fiú igaz történetét 

osztotta meg az egybegyűltekkel. A 

történet hőse karácsonyi ajándékként 

odafigyelést, szeretetet adott embertá-

rasainak, mellyel környezetét is jobbá 

tette. A lelkész arra kérte a jelenlévőket, 

fogadják el a békejobbot, melyet Isten 

nyújt, hogy Jézust szívünkbe fogadva 

megszülethessen bennük is a béke.Folytatás a 3. oldalon.

Tisztelt Városlakók!Három gyertyát már meggyújtot-

tunk az adventi koszorún. Odahaza 

a családban, az otthon melegében, 

és a város karácsonyfája mellett, a 

szabadban, kicsit fázósan, a közös él-

ménytől mégis lelkesen. 
Az elmúlt napokban a feldíszített 

város, az egyházi események, az ün-

nepi fények egyaránt utánozhatatlan 

hangulatot teremtettek. Jól tudjuk, a 

béke, az elcsendesedés, a lelki meg-

nyugvás, és a feltöltődés ideje ez. 

Polgármesterként felrémlenek 

előttem az év megható pillanatai. 

Voltak tömegeket vonzó népünne-

pélyeink, mint a jászok világtalálko-

zója, a csángó fesztivál, a búcsúk, az 

aratófesztivál, Jászberény megújult 

belvárosának birtokbavétele, megün-

nepeltük a 150 éves Palotásy János 

Vegyeskart, felvidámodtunk a kor-

szerű óvodájukat megköszönő kicsik 

tengerész-műsorán.Egy hosszú hétvége és itt van a ka-

rácsony. Tapasztalatom szerint az advent 

utolsó néhány napja a legnehezebb. 

Egyszerre kellene lezárnunk a mun-

kahelyünkön az évet gazdaságilag, 

még többet szeretnénk adni szeret-

teinknek lelkileg, mérleget csinálunk 

az évről…és ott van még az ajándé-

kozás finise is. Olykor az utolsó pillanatig pró-

báljuk kitalálni, mivel okozhatunk 

gyerekeinknek, társunknak igazi 

örömet, olyat, amitől felcsillan a sze-

mük. Jóllehet forintban szerényebb 

az ajándékunk, de a figyelmesség, a 

szeret mértékét a legnehezebb idők-

ben sem kell visszafognunk.
Ilyen gondolatok futnak át az 

agyamon, amikor készülök az idő-

sek karácsonyi ünnepségére. És az 

is, hogy az utána következő testületi 

ülés döntéseinek is csak akkor van 

értelme, ha adventben és azon kívül 

is a városlakók iránti tisztelet és sze-

retet munkál mögöttük.
Áldott, békés karácsonyt, sikerek-

ben gazdag boldog új évet kívánok!Szabó Tamáspolgármester
Támogatást kaptak a tűzoltók

Több mint ötmillió forint értékű 

támogatást nyertek az Országos Ka-

tasztrófavédelmi Főigazgatóság pá-

lyázatán a Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei önkéntes tűzoltó egyesületek. 

Az átadásra december 18-án került 

sor a jászberényi tűzoltólaktanyában.Az évente megrendezett pályázaton 

idén először nem pénzben, hanem az 

általuk igényelt, tűzoltáshoz szükséges 

eszközök formájában kaptak támoga-

tást az egyesületek.
Folytatás a 3. oldalon.

A Jászság legsikeresebb asszonya

Győriné dr. Czeglédi Mártát, Jászfényszaru 

polgármesterét családról, városról és a békességről 

kérdeztük.Interjú a 3. oldalon.

Apám háborús karácsonyai

Streitmann András édesapja háborús 

karácsonyait idézi meg, egy a Don-

kanyarban íródott vers apropóján.Cikk a 7. oldalon. Orgonavarázslat

Rákász Gergely virtuóz módon orgonált 

és zenetörténeti kommentárjaival derűt, 

vidámságot lopott a szívünkbe.Írás a 11. oldalon.

Idősek karácsonya
Szerdán, kora délután Jászberény városa idős polgárait köszöntötte. Az ifjú-

sági Házba 460 polgártársunk volt hivatalos, akik, ünnepélyes környezetben 

pásztorjátékot nézhettek meg és kétezer forintos vásárlási utalványt kaptak. 

A zsúfolásig megtelt teremben Szabó 

Tamás polgármester mondott ünnepi 

köszöntőt, majd Szabó J. Róbert refor-

mátus lelkész fejtegette a karácsony hit-

béli üzenetét. Az önkormányzat Humán 

Erőforrás Bizottsága (HEB) nevében 

Szatmári Antalné elnök üdvözölte szív-

hez szóló szavakkal a megjelenteket. A 

hangulatot a feldíszített fa, a szaloncukor 

mellett a Barátok temploma hittanosai-

nak pásztorjátéka emelte. 
A város 1990 óta folyamatosan, min-

den évben megszervezi az idősek karácso-

nyát. Ebben az évben a HEB egymillió 

forintot szánt az ünnepségre, az ajándé-

kokra és az utalványokra. A nagy sikert 

aratott hittanosokat egy-egy tábla csoko-

ládéval jutalmazták. Pénteken, ugyancsak 

kora délután, 14 órakor a város gyerekeit 

köszöntik majd a Főtemplomban. 
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Semmi sem örök, csak a változás

Pócs János, a Fidesz jászsági választókerületi elnöke 

nyilatkozik gyökereiről, dinnyéről, politikáról.

Interjú a 3. oldalon.

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma

A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi 

miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Cikk a 6. oldalon.
Laki Ida festő születésnapi köszöntése

A Jászjákóhalmáról elszármazott művészt 92.-ik 

születésnapján köszöntötte szülőfalva küldöttsége.

Írás a 7. oldalon.

A második magyar hadsereg emlékezete

• Farkas Ferenc •

A Vallomások című Jászapátin megje-

lent kötetben érzékletesen idézték meg 

a tragikus napot: „Az urivi hídfőből 

várt orosz támadás 1943. január 12-

én 9.45-kor kezdődött heves tüzérségi és 

Sztálin-orgona (sorozatvető)-előkészítés 

után 10.30-kor megindult. Ez a tá-

madás néhány nap alatt elsöpörte a 

magyar második hadsereget.” Szakály 

Sándor történész tv-beli közlése szerint 

a támadás negyvenkétezer magyar kato-

na életét követelte. A Mohácson táma-

dó magyar sereg létszáma huszonötezer 

fő volt, és annak túlnyomó része el-

esett. Tehát történelmünk legnagyobb 

emberveszteségét a Don-kanyarban 

szenvedtük el. Több ezer kilométerre 

a hazától, kegyetlen, nálunk szokatlan 

időjárási körülmények között.

Délután öt órára megtelt a Szentkúti 

templom emlékezőkkel. Olyanokkal 

is, akik láthatták a hadba vonulókat, 

olyanokkal is, akik már egészen kevés 

résztvevőről tudhatnak, de a tragédia 

jelentőségével tisztában vannak.

A hősök és áldozatok emlékére Kiss 

Lajos atya ünnepi szentmisét muta-

tott be. Bevezetőjében idézte a pusz-

tító tragédia előzményeit. Trianon 

igazságtalansága vezethette az akkori 

országirányítókat a háborúba való belé-

pésre, és azt remélték, hogy ezzel elérik 

az igaztalan szerződés korrekcióját.

Folytatás a 2. oldalon.

Fotók: Jász Múzeum arcíhvuma

Megéri-e torkosnak lenni?

Valaha farsang egyik különleges 

napja volt a Torkos Csütörtök. A 

néphagyomány 
szerint 

ilyenkor 

az emberek még Nagyböjt előtt 

utoljára bőségesen kiélvezték a kuli-

náris örömöket. Az utóbbi években 

a Magyar Turizmus Zrt. egy akció 

keretében felélesztette ezt a hagyo-

mányt.

• Sándor Eliza •

A csatlakozó éttermek és más, ételt is 

felszolgáló vendéglátóipari egységek 

e napon 50% kedvezményt adnak az 

ételek és italok árából. Egyesek szerint 

ez a forgalom – egyszersmind a bevétel 

– fellendülését szolgálja, míg mások sze-

rint ráfizetéses. A jászberényi vendéglá-

tósokhoz intézett körkérdésünkre elle-

ne és mellette szóló érveket is kaptunk.

A városunkban másfél hónapja 

nyílt River Étterem és Bowling Club-

ba már lehet asztalt foglalni a jeles 

napra a Torkos Csütörtök hivatalos 

honlapján. Mint elmondták: „Nem-

rég nyitottunk, így különösen fontos 

számunkra, hogy minél többen eljöj-

jenek és megismerjék éttermünket.” A 

korábbi évekhez hasonlóan szintén 

csatlakozott az akcióhoz – bár a hon-

lapon még nem szerepel – az Aranysas 

Étterem. Meglátásuk szerint ez jó rek-

lám az üzletnek: több vendég ismeri 

meg a helyet, és régi vendégeik is újabb 

ételeket próbálhatnak ki elérhetőbb 

áron. Sok vendéglátóipari egység azonban 

másként látja a dolgot. A Sólyom Pan-

zió tulajdonosától például a következő 

választ kaptuk: „Nem veszünk részt 

benne, soha nem is vettünk, mert nem 

értek egyet vele.” Hasonlóan vélekedik 

a Cimbalom Csárda tulajdonosa is: 

„Kövezzenek meg, ha akarnak, de én 

a kezdetek óta nem veszek részt ben-

ne!” Indoklása szerint az akció csupán 

a Magyar Turizmus Zrt.-t gazdagít-

ja, míg a vendéglátósoknak ráfizetés. 

Egyes helyek viszont azért nem csat-

lakoznak, mert méretükből adódóan 

nem engedhetik meg maguknak, mint 

például a Vincellér Étterem és Borozó. 

A Hotel Lehel Gyöngye számára pedig 

részleges nyitvatartása teszi lehetetlen-

né az akcióban való részvételt. Mások, 

mint például a Pipacs Étterem, korábbi 

negatív tapasztalataik miatt nem vesz-

nek már részt az akcióban.

A Torkos Csütörtököt idén – a 

néphagyománytól és az eddigi évek 

gyakorlatától eltérően – nem a ham-

vazószerda utáni napon, hanem ja-

nuár 31-én rendezik.

Hófedte hétfő reggel hómunkásokkal

Hófedte a tájat hétfő reggelre, erre 

a látványra ébredtünk. A gyerekek 

közül valószínűleg sokan ujjongtak 

a látottaknak, és gyorsabban ment a 

hétfői készülődés. Örülhettek, hogy 

végre előkerülhetnek a szánkók, és 

hóembert is lehet majd építeni. A fel-

nőtteket viszont inkább az motiválta, 

hogy minél előbb előkerítsék a hóla-

pátot, és eltakarítsák az utat a házuk 

körül. Jól indult a hét nekik is…

• Buschman Éva •

A városban a JVV Zrt. feladatkörébe 

tartozik az önkormányzati kezelésű utak 

tisztítása, hó- és síkosságmentesítése. A 

cég negyvenöt munkatárssal, három te-

hergépkocsival – köztük a két új beszer-

zésű Mercedesszel –, öt kistraktorral, 

amelyek hótolólappal, sószóróval felsze-

reltek, valamint két hó rakodásra és só-

zásra átalakított MTZ traktorral láttak 

munkához. A külterületi földutakat egy 

Caterpillar géppel tartják karban, illet-

ve szükség szerint külső vállalkozókat is 

bevonnak a munkába.

Tóth Endre kommunális ágazatvezető 

elmondta, hogy több ütemben végezték 

a hó eltakarítását. Az első körben a köz-

intézményekhez vezető legfontosabb 

közlekedési útvonalakat tisztították 

meg, majd azokat a helyeket, amelye-

ken sokan áthaladnak iskolába-munká-

ba menet. A következő lépés a gyűjtő 

utak rendbetétele volt, majd a város 

többi útjáról is eltolták a havat. Ezután 

következett a sózás, só és sóder keveré-

kével, ami csúszásmentessé tette az uta-

kat. A városban található 130 kilométer 

közút hó- és síkosságmentesítésével a 

délelőtt folyamán végeztek a szakembe-

rek. Az utak járhatóvá váltak, jelentő-

sebb közlekedési fennakadás a városban 

nem volt. Természetesen az utak meg-

tisztítása mellett a város kezelésében 

lévő járdák, a 20 kilométer kerékpárút 

és a gyalogátkelőhelyek megtisztítása is 

kiemelt feladat volt, elsőként az iskolák 

és egyéb közintézmények előtt.

Tóth Endre hangsúlyozta, hogy a 31-

32-es főközlekedési utak, a Farmosi, a 

Rákóczi, a Thököly, a Mária illetve az 

Attila utak nem a város kezelésébe tar-

toznak, így ezeket nem ők takarították. 

Az említett területek a Közútkezelő 

Kht.-hez tartoznak.

Hazatérés – szülőhelyén nyílik

kiállítás Hamza D. Ákos műveiből

110 év után Hamza D. Ákos hazatér 

Hódmezővásárhelyre. A neves film-

rendező, forgatókönyvíró, producer, 

költő, festő- és szobrászművész ha-

gyatékából a Tornyai János Múzeum-

ban nyílik kiállítás január 27-én köz-

életi elöljárók jelenlétében. A tárlat 

március 24-ig lesz megtekinthető a 

Csongrád megyei városban. 
• g. k. e. •

Az esemény különlegességét az adja, 

hogy Hamza D. Ákos munkásságát még 

sosem mutatták be szülővárosában. A 

kiállítás ezért a művésznek mind a filmes 

pályafutásába, mind pedig képzőművé-

szeti alkotótevékenységébe bepillantást 

nyújt. Megközelítőleg félszáz festmény 

és grafika, öt kisplasztika, több digita-

lizált stáb- és werkfotó, személyes ok-

mány, illetve számos kapcsolódó rendez-

vény szolgálja majd a rendezők céljait, 

közvetetten tehát a polihisztor Hamza 

minél szélesebb körben történő megis-

mertetését. A január 27-től megtekint-

hető anyag zömét a jászberényi Hamza 

Gyűjtemény és Jász Galéria kölcsönzi a 

befogadó és társzervező intézménynek.

Hamza D. Ákos 1903-ban született 

Hódmezővásárhelyen, innen került még 

gyermekként szüleivel Nagyszebenbe, 

majd kilencévesen Aradra. Gimnázi-

umba Szolnokon járt, de a kecskeméti 

piaristáknál érettségizett. Élete tehát 

kalandosan indult, ám még ennél is 

mozgalmasabban folytatódott, hisz 

egyetemi tanulmányainak befejezése 

után Párizsba került, ahol tíz évet töl-

tött el, többek között dekoratőrként az 

egyik filmgyárban. 1938-ban költözött 

vissza Magyarországra. Néhány barátja 

társaságában Budapesten önálló vállal-

kozásba kezdett, filmeket gyártott és 

forgalmazott nem kis sikerrel. A háború 

után Franciaországban, Olaszországban 

és Brazíliában élt, rendezett, festett és 

szobrászkodott. 1989-ben tért haza 

végleg Magyarországra, mert – mint fo-

galmazott –, a szíve hazahozta. 90 éves 

korában hunyt el Jászberényben.

Szeptemberben a Szolnoki Galériá-

ban nyílik újabb reprezentatív Hamza-

kiállítás, jövőre pedig Vechtában, Jász-

berény németországi testvérvárosában. 

A jászberényi közgyűjtemény valószínű-

leg még az idén Makedóniában is részt 

vesz majd egy, a magyarországi keresz-

tény kultúrát népszerűsítő programban.

A második magyar hadsereg doni katasztrófájának hetvenedik évfordulóján, 

szombaton, 12-én ünnepi szentmisével, gyertyagyújtással tisztelegtünk az el-

esett hősök és áldozatok emléke előtt. Így bizonyítván, hogy az időben távo-

lodó esemény részesei, a mieink bennünk élnek tovább. 

Jászkürt
Újság

Jászberény város lapja 

Új folyam 2. év 4. szám (XXV./4.)

2013. Január 24.

Fórum az állattartási rendeletről

Szabó Tamás polgármester és Gottdiener Lajos 

jegyző lakossági fórumot tartott a kedvtelésből 

tartott állatok tartásának helyi szabályozásáról.

Tudósítás a 2. oldalon.

Nem igaz, hogy nem lehet!

Amikor más már elhagyná magát, Pápay Aranka 

akkor lelt új hivatásra. Az órás szakmától az írásig 

vezető útról otthonában kérdeztük.

Interjú a 3. oldalon.

Esküvői melléklet

Mennyibe is kerül 2013-ban egy esküvő? A teljesség 

igénye nélkül próbálunk képet adni a Jászberényben 

és környékén fellelhető lehetőségekről..

Összeállítás az 5. oldalon.

Jankovics Marcell animációs filmjével ünnepeltük a magyar kultúra napját

Küzdeni és bízva bízni – Csokonai-díjas a JNE

Január 22. A kézirat tanúsága szerint 

Kölcsey Ferenc az 1823-as évben ek-

kor tisztázta le Himnuszunk kézira-

tát. 1989 óta a magyar kultúrát emel-

jük piedesztálra országszerte ezen 

a szimbolikus napon, többek között 

különböző kulturális rendezvények-

kel és díjak átadásával. Jászberény 

idén Az ember tragédiájának Janko-

vics Marcell által animációs filmre 

adaptált változatával ünnepelt.

• se •

Az 
ünnepi 

események 
a 

városi 

könyvtárban kezdődtek 16.30 órakor, 

a szerzőnek a filmből vett képeiből 

rendezett vándorkiállítás megnyitójával. 

Az 
ünnepség 

első 
mozzanataként 

Balogh Fáni vezetésével elénekeltük az 

esemény apropójául szolgáló művet, 

országunk 
Himnuszát, 

melynek 

kinyomtatott 
szövegét 

mindenki 

megkapta ajándékba. Ezt követően 

Juhász Dániel alpolgármester mondta 

el ünnepi köszöntőjét.

Hangsúlyozta: korunkban, amikor a 

materializmus talán nagyobb szerepet 

kap, mint valaha, fontos, hogy szakít-

sunk időt kultúránk – s annak egyik, 

ha nem a legfontosabb alkotóeleme: 

nyelvünk – megőrzésére, ápolására és 

fejlesztésére. Fontosnak érzi, hogy min-

den jászhoz eljusson az üzenet: minden 

egyénnek szerepe van abban, hogy 

amit felmenőitől kapott, azt továbbad-

ja a következő generáció számára.

Cikk a 6., a JNE a 7. oldalon.

Iroda- és üzemavató az Electroluxnál – Nincs döntés a torony sorsáról

Végre itt is elértünk Európába

Kétheti próbaüzemet követően ked-

den délelőtt vegyes célú üzem és 

irodaépületet adtak át az Electrolux 

területén. Földszintje köztes fal nél-

kül közvetlenül kapcsolódik a TT 

üzemhez, így annak bővítése válik 

lehetővé 700 négyzetméterrel. A fö-

lötte lévő két emeleten hetvenegy 

munkahelyet alakítottak ki, ide a 

cég kultikussá vált toronyépületéből 

költöztek át a munkatársak.

• Halász Lajos •

Az eseményre érkező vendégeket a 

szűkebb értelemben vett házigazda 

Szentpéteri Ferenc, a hűtőszekrénygyár 

igazgatója és Takács János, az Electrolux 

Holding 
kelet-közép-európai 

régió-

vezetője 
fogadta 

munkatársaik 

gyűrűjében. A házigazda fel lehetett 

készülve az épületet szokatlannak 

találó vélekedésekre, mert rögvest 

megnyugtatott mindenkit: nem félig 

kész épületet látunk, nem felejtették el 

befejezni az építők, ez az új ipari stílus.

Valóban, a földszinten a majdani 

termelő részleg még üres, a lépcsőház-

ban a nyers betonlépcső dominál, és a 

teljesen berendezett irodaszinteken is 

a látvány erős meghatározói a masszív 

betonelemek, a jórészt szabadon futó 

fűtő-hűtőcsövek, nota bene az ipari 

csarnok belsőt az íróasztalok fölött szű-

kíti le az inkább jelképes álmennyezet.

A cél azonban éppen az volt, hogy 

a munkatársak közel kerüljenek a ter-

melőegységekhez, és egy pillanatra se 

felejtse még a látogató sem, hogy ipari 

üzemben van. Ez a szikárnak ható le-

írás azonban csak a felszín, ami mögött 

hamar felfedezhető a zöld gondolat, a 

hatékonyság. A két szinten elhelyezett 

nyitott iroda munkatársainak kényel-

mét padlófűtés és hűtés, háromrétegű 

szigetelt üveg biztosítja. A nyárra gon-

dolva automata redőnyöket építettek 

be. A munkatársak mindkét teremben 

látják egymást, még a tárgyaló is há-

rom oldalról üvegfalú, ugyanakkor a jó 

hangszigetelésnek köszönhetően nem 

zavarják egymás telefonos kommuni-

kációját. Munkaterületüket tekintve 

gyári és európai szintű feladatokat egy-

aránt ellátnak, itt kapott helyet a mar-

keting és a beszerzés is.

Az épületet svéd forrásból 1,2 mil-

liárd forintért építették fel négy és fél 

hónap alatt. A termelőszint és a két iro-

daszint fele-fele arányban testvériesen 

megosztozott a költségeken, egyaránt 

600 millió forintba kerültek. Az első 

hatszázmillióba belefértek telephely-

szintű energetikai fejlesztések is. Szent-

péteri Ferenc szerint nem szlogen, hogy 

a munkatársak második otthona lehet 

ez az épület.
Ehhez a gondolathoz jutott el Takács 

János is mondandója végére. Előbb 

azonban összevetette az Electrolux 

korábbi nagy fejlesztéseivel a mosta-

nit. Paramétereiben az 1999-es 18 ezer 

négyzetméteres csarnok, majd a 2005-

ös nyíregyházi 45 ezer négyzetméteres 

csarnok látszólag sokkal nagyobb fej-

lesztés a mostaninál. Fontosak is voltak, 

hiszen „vasat”, azaz technikát helyeztek 

el bennük, azonban ez a mostani mégis 

több, mert kollegáknak készült, a krea-

tív, modern munkavégzés feltételeit te-

remti meg. A munkatársak lojalitásával, 

munkamoráljával eddig sem volt gond. 

Ezen az új munkahelyen azonban reg-

gel jó érzéssel kezdhetnek a feladatok-

hoz, és este a sikert, a jól végzett mun-

ka örömét könyvelhetik el. Sikereket 

kívánva ugyanakkor megjegyezte, ne 

essenek abba a csapdába, hogy összeke-

verik az első otthonukat a másodikkal.

Dr. Gönczy Sándor az Electrolux 

Holding alelnöke európai szinten fe-

lelős a hűtőszekrénygyártásért. Kilenc 

gyár tartozik a vezetése alá, így van rá-

látása épületekre, technikára, munkasi-

kerekre. Ezért hangsúlyos a megállapí-

tása, hogy ezzel az épülettel „végre itt is 

elértünk Európába”. Véleménye szerint 

messze ez az épület a legigényesebb és 

legszínvonalasabb az általa ismertek 

közül.

Folytatás az 5. oldalon.

Vigyázzunk a

nőkre, hogy jól

érezzék magukat!

Ahogy az rendesen lenni szokott, az 

év első bálját szombaton a Jászsági 

Menedzser Klub Egyesület tartotta. A 

14. menedzser bálnak a Déryné Ren-

dezvényház termei adtak otthont. Fő-

képp a díszterem, amelynek ereden-

dő méltóságát és patináját a szolidan 

visszafogott díszítés hagyta érvénye-

sülni. Jellemzően az egész bál mér-

téktartó, bensőséges hangulatú volt 

kellemes zenével, meglepetés pro-

dukciókkal, könnyed ételekkel és 

italokkal, sok tánccal és csevegéssel.

• h. l. •

A csevegés alatt ezúttal jellemzően a 

kötetlen beszélgetéseket kell érteni. 

Természetesen volt megnyitó dr. Rédei 

István, az egyesület elnöke és Eszes Béla 

– a bál védnöke, a Jászsági Önkormány-

zatok Szövetsége elnöke – jóvoltából, 

sőt az első alkalommal jelen lévő Pócs 

János alsójászsági parlamenti képviselő 

is mondott az est során pezsgős köszön-

tőt, mondhatni a Jászság szívmelengető 

dícséretét, de az alap az egymást jól is-

merő folyamatosan változó összetételű 

baráti társaságok beszélgetése volt.

Folytatás a 3. oldalon.

Közgyűlés a 

hittanteremben

Az állampárti időkben ebben a he-

lyiségben tartották az atyák a hittan-

órákat. Most kényszerű okból itt, a 

főtemplom hittantermében gyüle-

keztek a tagok a Keresztény Értelmi-

ségiek Szövetsége éves közgyűlésére.

• Farkas Ferenc •

Szántó József apát közölte velünk, hogy 

a Szent István Ház statikai állaga meg-

romlott, és emiatt nem tarthattuk össze-

jövetelünket a szokott helyén. Elmondta 

azt is, hogy az épület teljes rendbehoza-

tala 11 millió forintba kerül majd. Ezt 

az összeget egyrészt az érsekségtől, más-

részt az önkormányzattól, harmadsor-

ban a hívektől reméli megkapni. Amíg 

el nem készül, türelemmel kell visel-

nünk a helyszűkéből adódó hátrányokat.

A szervezet lelki vezetője imával 

kezdte a közgyűlést, majd a házszente-

lés könyörgése hangzott el. Az elnöklő 

Taczman András bejelentette, hogy a 

szervezet 75 tagjából 45 jelent meg, így 

a közgyűlés határozatképes.
Folytatás a 4. oldalon.

Helyfoglalás hétfő estig   Anyagleadás kedd délig   Megjelenés csütörtökön

Jászkürt
Ú

jság

Jászberén
y váro

s lapja 

Ú
j fo

lyam
 2. év 5. szám

 (XXV./5.)

2013. jan
uár 31.

N
incs jó, csak elfogadott költségvetés

A költségvetés bizottsági vitája után, a végső döntés előtt 

konkrétum
okról kérdeztük Szabó Tam

ás polgárm
estert.

 Interjú a 3. oldalon.

A tél csodái

Verőfényes napsütésben siklani a ragyogó hóm
ezőkön, 

m
iközben tüdőnk m

egtelik a kristálytiszta levegővel – 

nincs is ennél nagyszerűbb élm
ény..

Jegyzet a 4. oldalon.

Jubileum
i bál a Nagyboldogban

Szom
bat este 20. alkalom

m
al rendezték m

eg 

a szokásos január végi jótékonysági bált a 

Nagyboldogasszony Iskola javára..

Tudósítás a 6. oldalon.

H
am

za-kiállítás nyílt H
ódmezővásárhelyen

A „próféta” hazatérése

• Sándor Eliza •

A jeles esem
ényre szép szám

ú, egy buszt 

csaknem
 m

egtöltő jászberényi csoport 

is ellátogatott, köztük Szabó Tamás 

polgárm
ester, Bolla János jászkapitány 

és felesége, a képviselő testületből Nagy 

András és Bohárné Bathó Rozália, a Jász-

berényi H
agyom

ányőrző Együttes több 

tagja, valam
int term

észetesen a szer-

vező H
am

za Gyűjtem
ény és Jász Ga-

léria m
unkatársai. A busz vasárnap 

reggel 8 órakor indult a Jász M
úzeum

 

elől. Az út a nagy távolság s a kezdeti 

hideg ellenére is jó hangulatban telt, 

beszélgetéssel, nevetéssel s az épp e na-

pon született H
ortiné D

r. Bathó Edit 

spontán köszöntésével, m
iközben házi 

sütem
ények, pogácsa és jó jászsági házi 

pálinka járt körbe.
Folytatás a 7. oldalon.

„M
indenféle m

űvészeti hagyaték értékét az idő határozza m
eg. A m

űvész halá-

la után néha csak évtizedek m
úlva tud az utókor biztos ítéletet form

álni.”  Az 

éppen száztíz éve született és kerek húsz éve elhunyt H
am

za D
. Ákos szavai 

különösen időszerűen csengtek vasárnap. Bár életében szám
talan kiállítása 

volt – ezek közül néhány M
agyarországon, de m

ég több külföldön – azonban 

szülővárosában, H
ódm

ezővásárhelyen m
ost először nyílott lehetőségük a he-

lyi m
űvészetkedvelőknek m

egism
erkedni életm

űvével. Január 27-én ugyanis 

H
am

za-kiállítás nyílott H
azatérés cím

m
el a Tornyai János M

úzeum
ban.

Bírósági ügyek 2011-2012-ben

D
r. Budai László, a Jászberényi Járás-

bíróság (korábban Jászberényi Városi 

Bíróság) elnöke bocsátotta rendelke-

zésünkre azokat az adatokat, és adott 

felvilágosítást, am
elyek birtokában 

m
egkísérelhetjük 

m
egrajzolni 

járá-

sunk igazságszolgáltatással kapcsola-

tos arculatát, ném
ely esetben a ten-

denciák érvényesülését is.

Bizonyosan tanulságos szem
ügyre venni 

a bűnesetek és a szabálysértések együttes 

szám
át, de a polgári ügyek alaku lását is 

a két tárgyévben. Az alábbi szám
ok az 

adott évben a bíróságra érkező ügyek 

szám
át jelzik:

büntető és szabálysértési ügyek ösz-

szesítve:

2011: 1486 db

2012: 2263 db

Az esetszám
 em

elkedése szem
beszö-

kő, nőtt az elbírált ügyek szám
a. Ez 

akár azt is jelentheti, hogy igen jelentős 

hányadban rom
lott a tém

ával kapcsola-

tos összkép, hiszen százalékos arányban 

m
integy 50 százalék az eltérés.

A polgári ügyek tekintetében azt lehet 

m
egállapítani, hogy az ügyek szám

a 

nagyjából stagnál:

2011: 960 db

2012: 934 db

ügyet fogadott be a bíróság.

Néhány cselekm
ény- és pertípus

A tulajdon elleni szabálysértések illet-

ve bűncselekm
ények (zöm

ében lopások) 

igen gyakoriak, kortünetnek is m
inősít-

hetők. 2011-ben 428 esetet regisztráltak 

a bíróságon. 2012-ben ez a szám
 m

érsé-

kelten nőtt, hiszen 501 ilyen eset került 

bíróság elé. A szám
ok ebben az esetben 

m
agukban foglalják a szabálysértést, a 

vétséget és a bűntettet egyaránt.

Jelentős része a perfolyam
nak a közle-

kedés szabályai ellen vétőkkel kapcsola-

tos jogszolgáltatás. 2012-ben 582 ilyen 

jogi eljárás indult. M
indebből jelentős 

részt tesz ki a szankciók szigorítása elle-

nére az ittas vezetések szám
a, de általá-

nosságban is kijelenthető, hogy rengeteg 

a közlekedési szabálysértés. Ahogyan 

szaporodik a gépkocsik szám
a, úgy nő a 

gépjárm
űvezetők egy részét elm

araszta-

ló bírósági eljárások szám
a is. Ez a szám

 

egészen m
agas a 2011. évhez viszonyít-

va.
A rendőrkapitányság által kiszabott 

bírságokat egyre több esetben nem
 fize-

tik m
eg a terheltek. Ekkor a bírság el-

zárásra történő átváltoztatásról a bíróság 

határoz.

A szabálysértési törvény m
ódosítá-

sát követően ez kom
oly terhet jelent a 

bíróság szám
ára, am

íg 2011-ben 223, 

2012-ben m
ár 963 ilyen átváltoztatásról 

kellett határozni. 

Külön sajátossággal rendelkezik a ga-

rázdaság, am
ely a társadalm

i együttélést 

gátolja, teszi lehetetlenné. Ennek szám
a 

m
ind a két tárgyévben száz alatt van. Ta-

valy ezek nagyobb része – 59 – vétség, 

kisebb része – 15 – bűntett volt. Általá-

ban ezzel összefügg a testi sértés két faj-

tája, a könnyű és a súlyos testi sértés.. Az 

erőszakos jellegű cselekm
ények szám

a 

egyébként egyértelm
űen kom

oly em
el-

kedést m
utat. 2011-ben 88, 2012-ben 

139 testi sérüléssel járó bűncselekm
ény 

érkezett a bíróságra.Folytatás a 4. oldalon.

Sportolók a városházán

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is 

m
egszervezte 

sportfórum
át 

Jászbe-

rény önkorm
ányzatának hum

án erő-

forrás bizottsága. Az összejövetel cél-

ja ezúttal is az volt, hogy a résztvevők 

vélem
ényt 

cseréljenek 
Jászberény 

sportjáról és további javaslat fogal-

m
azódjék m

eg az elkészített és elfo-

gadott sportrendelethez. Ezt ugyanis 

m
árciusban – a jogszabályok válto-

zása m
iatt – újra kell m

ajd tárgyalni. 

• Ács Tibor •

Kedden délután a városháza üléster-

m
ében 

tartott 
fórum

on 
m

egjelent 

Jászberény polgárm
estere Szabó Tam

ás, 

H
orgosi Zsolt a Jászberényi VV Zrt. 

vezérigazgatója, több önkorm
ányzati 

képviselő és term
észetesen jelen volt 

több sportvezető, szakosztályvezető is.

Szatmári Antalné a bizottság elnök 

asszonya köszöntötte a sportfórum
 

résztvevőit, és vitaindító beszédében 

vázolta Jászberény sportéletét. Elm
ond-

ta, hogy az önkorm
ányzat a 140 m

illió 

forint tám
ogatást nyújtott az elm

últ 

évben, am
i közvetlenül és közvetetten 

a sportegyesületek tám
ogatásában, a 

sport és szabadidő célú létesítm
ények 

fejlesztésében nyilvánult m
eg. 

A sporttevékenységeket a képviselő-

testület továbbra is tám
ogatja. A sport 

nem
csak kiem

elkedő teljesítm
ényben 

nyilvánul m
eg, hanem

 a szabadidő-

sport terén is, hiszen a m
indennapok 

része. Fontos szerepe van az egészség 

m
egőrzésben, az ifjúság testi-lelki fej-

lődésében. Nagyon fontos az, hogy a 

fiatalok hasznosan töltsék el szabadide-

jüket, erre term
észetesen legjobb esz-

köz valam
ilyen sport tevékenység m

ű-

velése. Az elnök asszony öröm
ét fejezte 

ki, hogy új sportágak jelentek m
eg a 

jászberényi sport palettáján. H
angsú-

lyozta, hogy a sportágak pályázat útján 

történő tám
ogatása bevált, ezt kívánják 

továbbra is folytatni. A szervezetek-

nek el kell dönteni, hogy a civil- vagy 

a sportkeret terhére pályáznak, hiszen 

m
indkettő egyszerre nem

 lehetséges.

Folytatás a 2. oldalon.

Alakulnak a tavaszi-nyári program
ok

Tegnapelőtt esett a hó, m
a szakad az 

eső m
egállás nélkül. Tél van, nagyon 

nem
 m

utatkozik m
ég a tavasz. És 

m
égis, a szervezők egym

ással ver-

sengve véglegesítik a tavaszi, sőt nyári 

nagyprogram
ok előzeteseit. Felüdü-

lésképpen – és persze a hosszútávú 

tervezéshez sem
 hátrány – közread-

juk három
 nagyszabású program

 fő 

param
étereit.• m

unkatársunktól •

II. Jászági Ifjúsági Néptánctalálkozó. 

A Jászság Népi Együttes, a Jászkerület 

nonprofit Kft. és az O
rszágos Nép-

tánc Baráti Kör Egyesület nem
zeti 

ünnepünkhöz kapcsolódóan, m
árcius 

16-án, szom
baton m

ásodik alkalom
-

m
al rendezi m

eg a Jászsági Ifjúsági 

Néptánctalálkozót Táncra – Talpra m
a-

gyar cím
m

el. A rendezvény bem
utatko-

zási, m
egm

érettetési lehetőséget kíván 

adni az ifjúsági korosztályú néptánc 

együtteseknek és kam
ara együtteseknek. 

XIX. Jászok Világtalálkozója. M
á-

sodik alkalom
m

al nyitja m
eg a Jászok 

Világtalálkozójának körét Jászberény! 

A rendezvényt június 21 és 23. között 

szervezik. 

XXIII. Csángó Fesztivál. A Folklór 

Kulturális Közalapítvány augusztus 7 

és 11. között rendezi a XXIII. Csán-

gó Fesztivált, az Európai Kisebbségek 

Folklór Fesztiválját és Népm
űvészeti 

Vásárát. 

Térségi vállalkozói fórum

Kedden, 29-én 13 órai kezdettel vál-

lalkozói fórum
 zajlott a városháza 

díszterm
ében. A rendezvényre hiva-

talosak voltak a Jászsági kistérségi 

települések 
önkorm

ányzatai, 
vala-

m
int az itt m

űködő vállalkozások/

cégek vezetői és képviselői. A fórum
 

célja az volt, hogy a m
eghívottakat 

felkészítsék a 2o14-2020-as európai 

uniós fejlesztési ciklusra a Jászsági 

kistérség és a m
egye vonatkozásában.

A rendező szerv nevében M
észárosné 

Tóth Aranka m
ondott bevezetőt, m

ajd 

városunk nevében Szabó Tamás pol-

gárm
ester köszöntötte az előadókat és 

a m
egjelenteket. H

angsúlyozta, hogy 

a helyi és a m
egyei önkorm

ányzat, de 

a vállalkozók tekintetében is nélkülöz-

hetetlen együttm
űködés érvényesítése 

nélkül kevésbé lehet eredm
ényes, sike-

res a 2014 és a 2020 közötti életünk. 

H
a sikerül m

egfelelő inform
ációkhoz 

jutnunk, életképes javaslatokkal elő-

állnunk, akkor jelentős lépéseket tehe-

tünk a boldogulás útján.

Kovács 
Sándor, 

a 
Jász-Nagykun-

Szolnok 
M

egyei 
Közgyűlés 

elnöke 

hangsúlyozta, hogy Jászberény kiem
elt 

szerepet játszik a kistérség dinam
ikus 

fejlődése szem
pontjából. Napjainkban 

m
egterem

tődik a gazdasági fejlődés 

intézm
ényrendszere, létrejönnek tör-

vényi keretei. Az EU kohéziós alapjá-

nak egy részét a m
egyék használhatják 

fel. Ennek következtében a tervezés 

időszakában a forrás a helyi igények 

kielégítését szolgálja. Bizonyos, hogy 

a polgárm
esterek és a vállalkozók hely-

zetértékelése is hozzájárul a jövő sikeres 

form
álásához.

Ezután Szántó Katalin, a Város-

Team
pannon Kft. (Budapest) m

unka-

társa tartott tanulságos előadást a vál-

lalkozói fórum
ok jelentőségéről.

Folytatás a 2. oldalon.

Február 7. Egészségmelléklet

Keressen bennünket, megtaláljuk az Önnek 
leginkább megfelelő keretes vagy apróhirdetést, 
de akár pr-megjelenési formát is.

Családi események hírelésében is állunk rendelkezésére.
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Folytatás az első oldalról
Szinte végtelen azoknak a jogi ak-

tusoknak a sora, amelyek révén min-
dennapjaink megfelelő szabályok ér-
vényesítésével válnak emberivé vagy 
legalább emberközelivé. A jogászok, 
a különböző testületek számos olyan 
aktust bonyolítanak le, amelyek révén 
mindennapjaink élhetőbbek lesznek, 
hiszen az anomáliák egy részét ki tud-
ják szűrni, az ellentéteket fel tudják 
oldani, vagy legalább mérsékelni tud-
ják intenzitását.

Talán külön is érdemes szólni a fia-
talkorúak büntetőügyeiről. A leggya-
koribb bűncselekmények itt is lopás, a 
testi sértés és a garázdaság, de a csalás, 
a rablás, a kifosztás, a rongálás, de 
még a fogolyszökés is előfordul. Ez azt 
bizonyítja, hogy nem nélkülözhető 
ennek a korosztálynak a fokozott jogi 
és emberi védelme, mert különben 
esetleg nem találják meg helyüket a 
vétlenek közegében. Sajnos országos 
viszonylatban is magas a Jászságban 
fiatalkorúak által elkövetett bűncse-
lekmények száma.  

Ami a polgári ügyeket illeti, nap-
jainkra leginkább jellemző pertípus a 
válóper. A benső kapcsolat megszű-
nése fájdalmas, s olykor a szerelem 
kegyetlen gyűlölet lesz. 2011-ben 256 
házassági per zajlott, 2012-ben pedig 
195. A kapcsolódó perek száma is je-
lentős, hiszen a gyermekek elhelyezése 
is nagy viták forrása. Ennél is fájdal-
masabb lehet a gyermekek tartásáról 
dönteni. 2012-ben a 195 házassági 
per mellett 150 gyermektartással kap-
csolatos per zajlott, de jelentős a 97 
gyermekelhelyezéssel kapcsolatos bí-
rósági aktus is. 

Végül megkérdeztük dr. Budai Lász-
lót, a január 1-jén felállt járásbíróság 
elnökét, lesz-e változás az ügyvitelben. 
A bíróság hatásköre és illetékessége 
nem, tulajdonképpen csak az elneve-
zése változik. Az ügyfelek változatlan 
feltételek mellett gyakorolhatják joga-
ikat, teljesíthetik kötelezettségeiket. 

Bírósági ügyek 
2011-2012-ben

A tél csodái
Talán a januári születésemnek köszönhetem, de az emberiség azon ritka 

egyedeit képviselem, akik gyermekéveiket rég maguk mögött hagyva, 
még mindig szeretik a telet. Persze ilyenkor nem a város latyakot hányó útja-
in, a szürkén szitáló ónos esőben behúzott nyakkal sietős reggelekre gondo-
lok. Ezt a telet én sem kedvelem annyira.

Számomra a téli varázslat a puhán kavargó ezernyi megismételhetetlen 
hópihében, az ablakokra rajzolt jégvirág fraktálokban, a zúzmara kristállyal 
díszített ágakban, a hóruhás fenyőkben, a jégcsapokkal csipkézett ereszek-
ben, a téli égbolt csillagos ragyogásában rejlik. És a csendben. Amikor vastag 
hópaplan takarja a tájat, valahogy minden lelassul, elcsendesedik, mintha az 
ember lelke is beburkolózna valami puha lepelbe.

A hideg hónapok nagyszerű lehetőségeket kínálnak a sportolásra is, és itt 
nem csak a hólapátolásra gondolok, bár egy kiadós égi áldás után abban is 
alaposan meg lehet izzadni. Egy jó kis hócsata garantáltan lefárasztja a család 
apraját, nagyját. Kreativitásunkat hószobrok faragásában élhetjük ki. A lus-
tábbak vagy kevésbé ügyesek számára a hóangyal elkészítése biztos siker. Sze-
rencsére korcsolyázási lehetőségünk a városban is van, de aki teheti, egyszer 
feltétlenül látogasson el a világ legszebb szabadtéri koripályájára a budapesti 
Városligetbe. Ki-ki tudása szerint fogócskázhat, táncolhat vagy egyszerűen 
csak körbe-körbe korizhat a jégen, mindahány nagyon jó kikapcsolódást ígér.

S zánkózásra, síelésre, snowboardozásra már utaznunk kell néhány kilo-
métert, de biztosan megéri rászánni a pénzt és az időt, mert hihetetlen 

élményt ad a havas hegyoldal. Verőfényes napsütésben siklani a ragyogó hó-
mezőkön, szemlélni a gyönyörű tájat, miközben tüdőnk megtelik a kristály-
tiszta levegővel – nincs is ennél nagyszerűbb élmény. Az ember szinte percről 
percre újratöltődik energiával, nem is érzi a hideget, csak a létezés örömét.

A hozzánk közeli Mátra sajnos nem hóbiztos terep, északi szomszédainknál, 
a határtól 50 km-re már biztosan találunk remek pályákat elfogadható áron. 
A vastagabb pénztárcájúakat Magyarországon az eplényi sícentrum várja. A 
pályák ördögeinek hozzánk legközelebb Ausztria végtelen símezői kínálnak 
kikapcsolódást. Városunkban szinte minden iskola szervez sítábort, de érde-
mes egyénileg is, akárcsak egy hétvége erejéig felkerekedni és kikapcsolódás-
ként siklani néhány napot.

Bármilyen téli sportolás után egy jól befűtött szauna forró levegője nyújtja a 
legjobb relaxálást a fáradt izmoknak. Este, a lángok játékában gyönyörködte-

tő kandalló mellett kedvenc könyvünk társaságában elkortyolva egy bögre forralt 
bort vagy finom fűszeres teát a hosszú téli esték elmaradhatatlan szertartása.

Akiket nem győztem meg a tél szépségeiről, azok számára van egy jó hírem. Egy 
hónap múlva itt a tavasz!

Kárpáti Márta

Beszámoló a laktanyából
Idei első számunkban Fózer Tibor tűz-
oltó alezredes részletesen elemezte a 
katasztrófavédelem tavalyi eredménye-
it. Az év elindultával a helyi sajtó szé-
lesebb köre előtt válaszolt a felmerülő 
kérdésekre.

A tavalyi év az átszervezések éve volt a 
Jászberényi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltségen. A három szakterület összevo-
násával bővült az állomány és az ellátan-
dó feladatok köre, valamint a laktanya 
épülete is megújult. 

Változásokkal teli éven van túl a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Jászberényi Katasztró-
favédelmi Kirendeltsége. Az április elseje 
óta új struktúrában működő szervezet az 
integrálódott tűzvédelmi, polgári védel-
mi és iparbiztonsági szakterületeken látja 
el feladatát. Ellenőrzésüket az integrált 
hatósági osztály végzi. Illetékességi terü-
letük a Jászság, ahol kilencvenezer lakos 
védelmét látják el újszerű, felújított gép-
technika segítségével.

A belső változások mellett a laktanya 
épülete is megújult, 55 millió forint ér-
tékben. Az öt hónapig tartó munkálatok 
során lecserélték a nyílászárókat, hőszige-
telték az épületet, és a magas tető cseréje 
is megtörtént. 

Kiemelkedő volt a 2012-es év tavaszi 

időszaka vonulási számok tekintetében. 
A hathetes, aszályos időszakban történt 
az éves vonulások 40%-a. A Hajtában 
hetven hektáron pusztító tűz szerencsére 
kivételes esetnek mondható, ettől elte-
kintve az éves vonulás szám átlagosnak 
mondható. Fózer Tibor tűzoltó alezredes 
kirendeltség-vezető elmondta, hogy a 
Jászberényi Tűzoltóság 482 vonulást haj-
tott végre saját területén és 115 esetben 
a szomszédos megyékben. Szeptembertől 
az átlagosnál kevesebb riasztást kaptak, 
mint az előző években.

Fózer Tibor hozzátette, hogy a két járás 
megalakulásával módosult az állomány-
táblájuk és két katasztrófavédelmi megbí-
zott állt munkába. A Védelmi Bizottság 
feladatait január elsejétől a helyi járási hi-
vatalok látják ugyan el, de a megbízottak 
segítik a munkájukat és ellátják a védelmi 
igazgatásból adódó plusz feladatokat. 

Tavaly az átszervezés okán nem bő-
vült az állomány, idén két jászberényi 
fiatalember vesz részt az öt hónapos tan-
folyamon Szegeden és Budapesten. Az 
oktatást követően várhatóan július elsejé-
vel kezdik meg szolgálatukat. A tovább-
képzések, felkészülések folyamatosak az 
állományban lévő 67 munkatárs számára 
is. Ilyenek a vezetői-, gépjárművezetői-, 
illetve a speciális szakmához kapcsolódó 
képzések. 

Két műszakos könnyű, 

betanított munkára 

hölgyeket felveszünk.

Felvételi időpont egyeztetés:
57/506-612

Berény vill Kft.

Méz, propolisz,
virágpor, méhpempő
méhviasz, gyertyák.

3 kg feletti rendelés esetén 
Jászberényben 

ingyenes házhozszállítás!

30/483-0790
csomor.imre@freemail.hu
5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

TERMELŐI M
ÉZ

Csomor Imre

Köszönjük a támogatást!

A Cantate Nobis Énekegyüttest az a 
megtiszteltetés érte, hogy az idei Mene-
dzser bálon műsorral léphetett fel. Szép 
hagyomány, hogy a tombola bevételét 
civil szervezeteknek ajánlják fel, ezzel is 
segítve működésüket. A kórus ezúton 
szeretné megköszönni a meghívást és a 

támogatást a Jászsági Menedzser Klub 
Egyesület Vezetőségének, név szerint 
dr. Rédei István, Sas István és Szatmári 
Zoltán (Szekuritás Kft.) uraknak. Re-
méljük, hogy kellemes perceket szerez-
tünk a bálozóknak!
Köszönettel:

Thormanné Husznay Mária
karnagy

Apróhirdetés
ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ a Szent 
László utca 14. szám alatti bejáratott 
élelmiszerboltként működő üzlethelyi-
ség. Érdeklődni: 70/613-4475.

Három-négy szobás, nappalis, tégla épí-
tésű családi házat keresek, Jászberény 
belső részén. Csendes utca, gyümölcsfák 
előnyben. Tel.: 06-30/9330-159

Rendőrségi hírek
Majdnem kihűlt. A jászberényi 
rendőrök január 27-én a késő esti 
órákban biztonsági intézkedést foga-
natosítottak. Járőrözésük során egy 
társasház előtti lépcsőn találtak egy 
személyt, akit ellenőrzés alá vontak. 
A férfi erősen ittas állapotban, maga-
tehetetlenül ült és összefüggéstelenül 
beszélt. A rendőrök megelőzvén a 70 
éves férfi kihűlését mentőt hívtak hoz-
zá, akik a jászberényi kórházba szállí-
tották. 

Frontális karambol Alaty-
tyánon. Négy könnyű sérültje van 
annak a közlekedési balesetnek, mely 
január 23-án 8.15 órakor történt a 
32. számú főközlekedési út 42. km 
szelvényénél. Egy mendei férfi köz-
lekedett személygépkocsijával János-
hida felől Jásztelek irányába, amikor 
Alattyán belterületén egy jobbra ívelő 
útkanyarulatban elvesztette uralmát a 
járműve felett és átsodródott a szem-
közti forgalmi sávba, ahol összeütkö-
zött a szemből szabályosan közlekedő 
kistehergépkocsival. A kiérkező mentők 
négy személyt szállítottak korházba.

Kozmetikumokat loptak. Ja-
nuár 21-én, hétfőn a kora délutáni 
órákban a Jászberény, Nagykátai úton 
lévő egyik bevásárlóközpontban há-
rom jászárokszállási fiatal különféle 
kozmetikumokat próbált meg eltu-
lajdonítani. Az egyes termékeken 
elhelyezett áruvédelmi eszközt leka-
parták, és egy táskába rakva próbál-
ták meg elhagyni az üzletet. A helyi 
biztonsági őrök ezt észlelve távozásu-
kat megakadályozták, és a rendőrök 
kiérkezéséig az elkövetőket a hely-
színen visszatartották. Előállításu-
kat követően kihallgatásuk során a 
cselekményt elismerték, az okozott 
kár lefoglalással megtérült. Az ügy-
ben a kapitányság bíróság elé állítást 
tervez.

Január 29-én a reggeli órákban egy 
jászberényi áruházban értek tetten egy 
46 éves férfit, aki szintén kozmetikai 
terméket próbált eltulajdonítani. A 
biztonsági őrök állították meg, akik 
értesítették a rendőrséget. A lopással 
okozott kár közel 2.000 Ft. A Jászbe-
rényi Rendőrkapitányság büntetőeljá-
rást indított az ügyben.

Új Comenius projektek
A Belvárosi Általános iskolának és 
a Székely Mihály Általános Iskolá-
nak évek óta vannak európai uniós 
projektjei. A közelmúltban a már 
egy éve működő két projekt mellett 
újabb kettő indult el. 

• Kiss Attila •

Az elmúlt év végén a JKI Székely Mi-
hály Általános Iskola két pedagógusa 
vett részt Kirkbymoorsideban, York 
mellett egy induló Comenius pro-
jekt találkozóján hét ország pedagó-
gusaival. A magyar tanárok mellett a 
fogadó angol iskola, szlovén, bolgár, 
lengyel, olasz és a koordinátor török 
intézmény képviselői voltak a találko-

zó résztvevői. Megismerkedtek egy-
mással az intézmények, bemutatták 
iskolájukat, megbeszélték a kétéves 
közös munka menetét, egyeztették 
a következő találkozók színhelyét és 
időpontját, megbeszélték a tanulók 
részvételét a projektmunkában, a ta-
lálkozókon és egyeztettek egy tanári 
kérdőív kérdéseiről is. A következő 
találkozó idén márciusban lesz Len-
gyelországban.

A JKI Belvárosi Általános Iskola 
szintén egy új Comenius projektbe 
fogott bele, itt viszont  a Belvárosi 
volt a házigazda. Szintén hét iskola 
tanárai gyűltek össze, a jászberényie-
ken kívül a koordinátor itt egy izlandi 
iskola, a többi partner pedig lengyel, 

olasz, török, bolgár és portugál iskola. 
Itt a téma az európai kultúra megis-
mertetése, a kulturális értékeken és a 
sporton keresztül a hátrányos hely-
zetű tanulók bevonása a projektbe. 
Itt is kérdőívvel kezdődött a munka, 
és az iskolák bemutatkozása, egymás 
megismerése volt a fő cél az első talál-
kozón. A résztvevők megismerhették 
egymás ételeit, italait. A szabad prog-
ramban megcsodálhatták fővárosunk 
szépségeit, és Hajdúszoboszlón is 
eltölthettek egy napot. A Jász Mú-
zeumban megismerhették városunk 
történelmét, és fogadta a vendégeket 
Juhász Dániel alpolgármester is. Eb-
ben a projektben a következő találko-
zó márciusban Olaszországban lesz.

Kiégett melléképület a Vörösmarty utcában. Január 23-án lakástűzhöz riasz-
tották a jászberényi lánglovagokat a nagy füstre felfigyelő szomszédok. Első-
ként szabadnapos tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik megkezdték a felde-
rítést, és meggyőződtek az idős lakó biztonságáról. A Vörösmarty utcai ház 
melléképületének tetőszerkezete teljesen megrongálódott, a tűz szétterjedését 
azonban a helyszínre érkező tűzoltók időben megfékezték.
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Esküvői kiállítás a Sólyom Panzióban
Idén sem maradt el a megszokott családias han-
gulat és élénk érdeklődés az esküvői kiállításon. 
Az évtizedes múltra visszatekintő rendezvényt 
Balogh Fáni esküvőszervező szervezte második 
alkalommal a Sólyom Panzióban január 26-án.

A 18 kiállító a szolgáltatások széles kínálatával várta 
a házasulandó fiatalokat és kísérőiket. A helyszín, a 
torta, a zenekar, a dekoráció, a vőfély, az esküvői 
öltözékek, a tánctanár, a fotós és videós mind meg-
találhatók voltak a standoknál. 

Az esküvői kiállítás a szolgáltatók számára lehető-
séget biztosít bemutatkozásra, így hosszabb távon 
nemcsak esküvők alkalmával választják majd őket. 
Itt koncentráltan, egy helyen tehetik ismertebbé 
vállalkozásukat. A fiatal párok pedig az esküvői 
szervezés kavalkádjában időt és pénzt spórolhatnak 
a szolgáltatások kiválasztásában a jászberényi és 
környékbeli vállalkozások köréből. Képet kaphat-

nak az aktuális árakról, trendekről és sok esetben 
előfoglalási kedvezménnyel foglalhatnak időpon-
tot. Balogh Fáni elmondta, hogy sokan kiemelték 
a rendezvény családias hangulatát. Napközben a 
Silver Band varázsolt lakodalmi hangulatot a ren-
dezvényen megforduló több mint száz érdeklődő 
elégedettségére, de táncbemutatóval és tombola-
sorsolással is színesítették a programot.

J ászberénytől 12 km-t a 31-es főúton haladva 
Budapest felé, 66-os kilométerkőnél találjuk 

a 2,5 hektáros területen elhelyezkedő, 2006 óta 
üzemelő rendezvényházat. Lakodalmak, családi 
és baráti összejövetelek, céges rendezvények lebo-
nyolítását vállalják 100-400 főig légkondícionált 
nagytermükben. A terem a létszám nagysá-
gához igazítható, különböző asztaltípusokkal 
berendezhető, többf le színd korációval variálható 

exkluzív lakodalmas helyszín. 

P olgári szertartását a parkban lévő esküvői 
pavilonban is megtarthatja az ifjú pár. Ki-

tűnő fényképeszkedési lehetőséget nyújt a szépen 
gondozott park, a kis kerti tó, a nyáron százával 
nyíló virágok. Jó parkolási lehetőséget biztosít az 
autóval érkező vendégek részére a külön kialakí-

tott nagy parkoló. 

A z étel minőségéről a rendezvényház-
ban található modern konyha és a 

Szent István Király Vendéglő kitűnő gárdá-
ja gondoskodik. Külön süteményes helyiség 
és külön hűtőkamra van a sütemények torták 

elhelyezésére.

Udvarias, figyelmes kiszolgálás, korrekt árak.

Kedvcsináló a honlapon: 
www.rendezveny-haz.hu és a 

Szent István Király Vendéglő facebook 
oldalán található fényképek.

Telefon: 29/443-884; 30/966-5912

Szent Imre Herceg Rendezvényház
Nagykáta-Egreskáta

LeheL Vezér Gimnázium
Matematika osztály (4 év)
Felvehető létszám: 35 fő
Általános tantervű osztály (4 év)
Felvehető létszám: 35 fő
Angol nyelvi előkészítő osztály (5 év)
Felvehető létszám: 35 fő
8 évfolyamos osztály, (8 év)
Felvehető létszám: 32 fő

TerpLán zénó műszaki és 
közGazdasáGi szakképző iskoLa 
Angol nyelvi előkészítő osztály (5 év)
választható szakképesítés(ek): 
gépgyártástechnológiai technikus; 
gazdasági informatikus; informatikai 
rendszergazda; kereskedő; logisztikai ügy-
intéző; pénzügyi-számviteli ügyintéző; 
vállalkozási és bérügyintéző
Gazdasági-szolgáltatási szakterület – 
közgazdaság szakmacsoport (4+2 év)
választható szakképesítés(ek): kereskedő; 
logisztikai ügyintéző; pénzügyi-számvite-
li ügyintéző; vállalkozási és bérügyintéző
Gazdasági-szolgáltatási szakterület 

– kereskedelem, marketing – üzleti 
adminisztráció szakmacsoport (4+2 év)
választható szakképesítés(ek):
kereskedő, logisztikai ügyintéző; pénz-
ügyi-számviteli ügyintéző; vállalkozási és 
bérügyintéző
Műszaki szakterület – gépészet, közle-
kedés szakmacsoport (4+2 év)
választható szakképesítés(ek):
gépgyártástechnológiai technikus; 
autóelektronikai műszerész; autószerelő
Műszaki szakterület – informatika, 
electrotechnika – elektronika szakma-
csoport (4 év)
választható szakképesítés(ek):
gazdasági informatikus; informatikai 
rendszergazda; műszaki informatikus
Felvehető létszám: osztályonként 35 fő

Liska József kaToLikus 
erősáramú szakközépiskoLa, 
Gimnázium és koLLéGium
szakközépiskoLai képzések (4+1 éV)
Elektrotechnika-elektronika szakma-
csoport 
Felvehető létszám: 2 osztály 
Tervezett szakmai leágazások: automatikai 
technikus; erősáramú elektrotechnikus 
Informatika szakmacsoport 
Felvehető létszám: 1 osztály 
Tervezett szakmai leágazások: informati-
kai rendszergazda.

Gimnáziumi képzések (4 éV)
Általános tantervű gimnáziumi képzés, 
emelt idegen nyelvi óraszámmal 
Felvehető létszám: fél osztály 
Általános tantervű gimnáziumi képzés, 
fakultatív órakeretben katonai pályá-
hoz szükséges ismeretekkel
Felvehető létszám: fél osztály 
Közbiztonsági gimnázium
Felvehető létszám: egy osztály 
Érettségi utáni szakképzés:
automatikai technikus (2 év);
erősáramú elektrotechnikus (2 év);
informatikai rendszergazda (2 év);
ügyintéző titkár (1 év);
idegen nyelvi titkár (1 év)

Szóbeli elbeszélgetés világnézeti kérdé-
sekről. Felvételi követelmény: az iskola 
keresztény értékrendjének elfogadása.

kLapka GyörGy szakközép- és 
szakiskoLa, áLTaLános iskoLa és 
speciáLis szakiskoLa
szakközépiskoLai oszTáLyok

Egészségügy (4+2 év): egészségügyi 
asszisztens; gyakorló ápoló
Közlekedésgépész (4+2 év): autószerelő; 
autóelektronikai műszerész

Kereskedelem (4+2 év): kereskedő; 
logisztikai ügyintéző
Vendéglátóipar (4+2 év): vendéglátás-
szervező; vendéglős
Informatika (4+2 év): műszaki infor-
matikus; CAD-CAM informatikus, 
informatikai rendszergazda
Szépészet (4+2 év): gyakorló fodrász; 
gyakorló kozmetikus
Gépészet (4+2 év): gépgyártás technoló-
giai technikus

Szakirányú érettségi esetén a képzési 
idő 4+1 év. A tanulók felvétele az 
általános iskolai tanulmányi eredmény 
alapján történik, felvételi vizsga nincs.
Felvehető létszám: nincs meghatározva.

szakiskoLai oszTáLyok

hároméves képzések
eladó; festő, mázoló, tapétázó; gépi 
forgácsoló; hegesztő; ipari gépész; kő-
műves, hidegburkoló; központi fűtés- és 
gázhálózat rendszer-szerelő; víz-, csatorna 
és közműrendszer szerelő; mezőgazdasági 
gépész; asztalos; női szabó; férfi szabó; 
pék; pincér; szakács; szerszámkészítő; 
szociális gondozó és ápoló; villanyszerelő
kétéves képzések:
konyhai kisegítő; előkészítő évfolyam 
speciális szakiskolai képzéshez

Felvételi vizsga nincs.

naGyboLdoGasszony 
kéTTannyeLVű kaToLikus 
áLTaLános iskoLa és Gimnázium
Gimnáziumi oszTáLyok:
Általános tantervű (4 év)
Felvehető létszám: 26 fő

Elbeszélgetés világnézeti kérdésekről. 
Felvételi vizsga nincs.

szie GyakorLó áLTaLános 
iskoLa és Gimnázium
Gimnáziumi oszTáLyok (4 év):
Matematika tagozatos gimnáziumi 
Felvehető létszám: 12 fő
Angol nyelvi tagozatos gimnáziumi
Felvehető létszám: 12 fő
Angol nyelvből szóbeli meghallgatás.
Közoktatási típusú sportiskolai képzés
Felvehető létszám: 10 fő
Sportegészségügyi alkalmassági és 
fizikai képesség felmérési vizsgálat.

fonTosabb dáTumok:
Január 31. A megyei kormányhiva-
tal, a fővárosban a főjegyző megkül-
di az általános iskolának a kötelező 
felvételi feladatot ellátó középfokú 
iskola nevét és címét.
Február 1. Jelentkezés a Belügymi-
nisztérium és a Honvédelmi Minisz-
térium által fenntartott iskolákba. 
Február 7. A központi írásbeli fel-
vételi vizsgát szervező középfokú in-
tézmények az Oktatási Hivatal által 
meghatározott módon értesítik az 
írásbeli eredményéről a tanulókat. 
Február 15. Az általános iskola 
továbbítja a tanulói jelentkezési 
lapokat a középfokú iskoláknak, a 
tanulói adatlapok első példányát pe-
dig a Felvételi Központnak. (A 6 és 
8 évfolyamos gimnáziumba történő 
jelentkezésről a tanuló közvetlenül 
is megküldheti a jelentkezési lapot a 
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot 
a Felvételi Központnak.) 
Április 25.  A felvételt hirdető kö-
zépfokú iskolák megküldik a fel-
vételről vagy az elutasításról szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az ál-
talános iskoláknak. 

Kollégiumi elhelyezést 
mind a hat iskola biztosít.

Középiskolai felvételi körképA Lehel gimnázium 
kis matematikusai
Iskolánk tanulói ebben a tanévben má-
sodik alkalommal vettek részt a Bolyai 
Matematika Csapatversenyen, amelyen 
a komoly matematikai ismeretek mel-
lett a munkamegosztás, együttgondol-
kodás képességére is nagy szükségük 
volt. A feladatsort a diákoknak négyfős 
csapatokban dolgozva kellett megolda-
niuk, melyek között részletes kidolgo-
zást igénylő és feleletválasztós feladatok 
is szerepeltek. 

A verseny első, megyei fordulójában 
kiemelkedő sikert értünk el, hiszen hat 
csapatunk kapott meghívást a megyei 
eredményhirdetésre. Ezek a csapatok sa-
ját kategóriájukban bekerültek a megye 
6 legjobbja közé. Az eredményhirdeté-
sen a Lehel Vezér Gimnázium csapata 
képviseltette magát a legnagyobb lét-
számban, 24 tanulóval és két tanárral. 

A megyei fordulóból a 7. N osztály 
Okosak nevű csapata (Horváth Hilda 
Abigél, Farkas István Gábor, Gyarmati 
Zalán Gyula és Németh Balázs) beju-
tott az országos döntőbe, amelyet Bu-
dapesten, a Veres Péter Gimnáziumban 
rendeztek meg.

Az döntőben az ország összes nyolc- 
és hatosztályos gimnáziumának tovább-
jutó csapataival kellett megmérkőznünk, 
és az írásbeli forduló mellett már szóbeli 
döntő is várt a legjobbakra. Tanulóink 
kiemelkedő írásbeli teljesítményükkel 
kivívták a szóbeli döntőbe kerülés lehe-
tőségét, ahol szintén szépen helyt álltak. 

A verseny nagy sikerrel zárult, hiszen 
csapatunk az előkelő 5. helyen végzett a 
26 csapatot számláló mezőnyben. Gra-
tulálunk a csapat tagjainak! Nagyon 
büszkék vagyunk rájuk!

Antics István
igazgató
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Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor,

Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Taczman Mária.
Fotó: Sárközi János; Tördelés: Sándor Eliza.

Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com

Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Ügyeletek
Gyógyszertárak

január 31. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834

február 1. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb. Gyöngyösi út 44.
Tel.: 413-382

február 2. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

február 3. vasárnap
Elixír Gyógyszertár
a TESCO-ban

február 4. hétfő
Szentháromság Patika
Jb. Lehel vezér tér 14. 
Tel.: 502-635

február 5. kedd
Elixír Gyógyszertár
a TESCO-ban

február 6. szerda
Thököly Gyógyszertár

február 7. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb. Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

Központi felnőtt és 
gyermekorvosi ügyelet:

Jb. Thököly út 13. 
Hétköznap: 18-tól 8 óráig. 
Tel.: 0656/ 221-304.

Hétvégén, pihenő- és 
ünnepnap: 8-tól 8 óráig 
(24 órában) 
Tel.: 0656/ 221-304

Ambuláns felnőtt-ellátás 
hétvégén és ünnepnap: 
8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 
221-304

Ambuláns gyermekellátás 
hétvégén és ünnepnap: 
8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 
221-304

Fogászati ügyelet
Heti pihenő-, 
munkaszüneti és 
ünnepnapokon: 
7 és 15 óra között 
a Szolnok, Temető út 1. 
szám alatti rendelőben. 
(tel: 56/210-130)

Gyermekorvosi ügyelet 
szombat, vasárnap a 
Thököly úti rendelőben 
8-tól 18 óráig lesz.

Jász Trió TV - A Jászság közelebbről

Január 31. (csütörtök)
06.00 Apáti Hírmondó
08.00 Értékőrző
08.30 Képújság
17.30 Lovassy Esték
18:30 Épí-tech 
19.00 Berényi Hírmondó
20.00 Berényi Hírmondó
21.00 Kívánság Batyu
22.00 Berényi Hírmondó

Február 1. (péntek)
06.00 Berényi Hírmondó
08.00 Épí-tech
08.30 Bencze Show
Bornai Tibor 
09.00 Képújság 
18.30 Kulturális magazin 
19.00 Fényszaruról jelentjük
20.30 Berényi Hírmondó
21.30 Rock magazin 
22.00 Fényszaruról jelentjük

Február 2. (szombat)
06.00 Berényi Hírmondó
07.00 Fényszaruról jelentjük
08.30 Kulturális magazin
09.00 Berényi Hírmondó
10.00 Képújság
16.00 Kulturális magazin
16.30 Berényi Hírmondó
17.30 Kívánság Batyu
18.30 Kulturális magazin
19.00 Berényi Hírmondó

20.00 Apáti Hírmondó
21.00 Rock magazin
21.30 Berényi Pillanatok 
22.00 Fényszaruról jelentjük

Február 3. (vasárnap)
06.00 Berényi Hírmondó
07.00 Apáti Hírmondó
08.00 Fényszaruról jelentjük 
09.00 Kulturális magazin
10.00 Értékőrző
11.00 Képújság
16.00 Értékőrző
16.30 Berényi Hírmondó
17.30 Kívánság Batyu
18.30 Kulturális magazin
19.00 Berényi Hírmondó
20.00 Kulturális magazin
20.30 Értékőrző
21.00 Rock magazin

Február 4. (hétfő)
06.00 Berényi Hírmondó
07.00 Kulturális magazin
08.00 Értékőrző
08.30 Képújság
18.30 Épí-tech
19.00 KOSÁRLABDA:
Top Cop Security 
Jászberény- Alba Fehérvár 
20.30 Bencze Show
Vendég:  Dévényi Ildikó 
21.00  Rock magazin 
21.30 Berényi Hírmondó

Február 5. (kedd)
06.00 00 KOSÁRLABDA:
Top Cop Security 
Jászberény- Alba Fehérvár
07.30 Épí-tech
08.00 Kulturális magazin
08.30 Képújság
18.00 Épí- tech
18.30 Bencze Show
Vendég:  Dévényi Ildikó
19.00 Lovassy Esték
20:00 Épí-tech
20.30 Bencze Show
Vendég:  Dévényi Ildikó
21.00 KOSÁRLABDA:
Top Cop Security 
Jászberény- Alba Fehérvár

Február 6. (szerda)
06.00 Apáti Hírmondó
07.00 Apáti Hírmondó
08.00 Értékőrző 
08.30 Képújság
17.00 Jászapáti képviselő-
testület soros ülése 
18.00 Kívánság Batyu
19.00 Apáti Hírmondó
20.00 Apáti Hírmondó
20.30 Értékőrző
21.00 Kívánság Batyu
22.00 Apáti Hírmondó

Szombaton lássuk együtt a medvét!
Egy sokak által ismert, hosszú év-
tizedes népi hagyomány kötődik a 
medvék viselkedése és az időjárás 
összekapcsolásához, mely szerint 
ha február 2-án jó idő van, a medve 
meglátja az árnyékát, és ettől meg-
ijedve visszabújik barlangjába. Ez 
pedig a néphit szerint a tél elhúzó-
dását jelzi. Ha azonban nem látszik 
az árnyéka, a téli hideg már nem tart 
sokáig.

• Tóth Tibor •

Bár a medvék nem alszanak igazi téli 
álmot, állatkertünkben minden évben 
rendezünk egy játékos medvelest – ki-
csiknek és nagyoknak –, ezen a kora feb-
ruári napon. Idén is változatos családi 
programot állítottunk össze, mely kel-
lemes tavaszváró kikapcsolódást nyújt a 
hozzánk kilátogatóknak.

A rendezvény tíz órától délután két 
óráig az állatkert területén több hely-
színen kerül megrendezésre. Sok-sok 
vidámsággal, izgalommal és nyeremény-
nyel készülünk, mindezeket – a tőlünk 
megszokott módon – ismeretterjesztő 
formába öntve.

Az Oktatóházban, a gyerekek ké-
szíthetnek medve figurákat, többféle 

alapanyagból, különféle technikákkal. 
Az alkotásokat a helyszínen „medve 
szépségversenybe” is be lehet nevezni, 
melynek győztesei egyedi jutalomban 
részesülnek! Ugyanitt folyamatos vetí-
tést tartunk Földünk medvéiről, a med-
ve nevű növényekről és állatokról, va-
lamint az időjárásról. Első alkalommal 
kialakítunk egy medvebarlangot is az ar-
borétum területén, ahol érdekes medvés 
élmények várják a bátor jelentkezőket, 
de ez egyelőre maradjon meglepetés!

A programból nem maradhat ki az 

országban egyedülálló, nagy népszerű-
ségnek örvendő pingvinséta (11 órától), 
délben az ormányos medvék látvány-
etetése következik, majd természetesen 
a barnamedvéket is megpróbáljuk elő-
csalogatni fél egytől. Negyed kettőtől 
pedig hivatalosan is bemutatkoznak az 
állatkert új lakói: Vanda, a kétpúpú teve 
lány és az ifjú tatu fiú!

A kérdés már csak az, meddig kell di-
deregnünk még, és mikor érkezik a várva 
várt tavasz! S hogy mit jósolnak nekünk 
a medvék? Kiderül február másodikán…

Jubileumi bál a Nagyboldogban
Szombat este 20. alkalommal került 
megrendezésre a szokásos január 
végi jótékonysági bál a Nagybol-
dogasszony Kéttannyelvű Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium és 
az Egyházi Iskoláért Alapítvány 
szervezésében a Déryné Rendez-
vényházban.

• Taczman Mária •

Az est házigazdája, Demeter Sándor 
igazgatóhelyettes köszöntötte a vá-
rosvezetés és az egyházi intézmények 
képviselőit, Bolla János jászkapitányt, 
Szabó Tamás és Pócs János polgármes-
tereket, Szántó József, Novák István, 
Dombi Ferenc atyákat, Bolla Ilonát, a 
szülői munkaközösség elnökét, Erős 
Erzsébetet, az alapítvány elnökét és 
Szabó Lászlót, a Liska József Katolikus 
Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázi-
um és Kollégium igazgatóhelyettesét. 

Demeter Sándor a szórakozva segítés 
mottóval fogalmazta meg a bál legfőbb 
célját. A bevételből két évtized alatt 
120 iskolai tábort és 40 külföldi utat tá-
mogattak, és számos hátrányos helyze-
tű tanuló osztálykirándulási költségeit 
állták; felépült az iskolaudvaron a ját-
szótér; elkészült az új informatikai bá-
zis. Ajándékkal köszöntötték Dugonics 
Sándort és feleségét, akik 20. alkalom-
mal is a bál vendégei voltak. 

Novák István iskolaigazgató a misz-
tikus, megfoghatatlan 20-as számról 
szólt köszöntőbeszédében. Ha valaki-
nek 20 éves autója van, az egy veterán, 
ósdi járműnek számít. Ha valaki olyan 
szerencsés, hogy 20 éves bora vagy pá-
linkája van, az nagy kincs birtokosá-
nak mondhatja magát. Ha pedig vala-
kinek 20 éves gyereke van vagy éppen 
ő maga 20 éves, erejének, szépségnek, 
szellemi frissességének teljében van, 
életének első negyedében, kincsszerző 
időszakában jár. 20 év egy olyan kis 
nemzet, mint a magyar szempontjából 
is számottevő. Városunk története is 
bővelkedett eseményekben az elmúlt 
két évtizedben. Ha csak a Nagybol-
dogasszony iskola intézménynevét te-
kintjük, az is bővült a két tannyelvű és 
a gimnázium névelemekkel.

Ezután Bolla János, regnáló jászka-
pitány és a bál fővédnöke üdvözölte az 
eseményt mint a 20. alkalommal meg-
rendezett, mára már hagyománnyá 
vált közösségformáló fórumot. A jász-
kapitány négy unokája közül három az 
egyházi iskola tanulója. Itt biztosítva 
van számukra a testi-lelki-szellemi fej-
lődés, a közösségbe való beilleszkedés 
megtanulása, a cserkészet értékőrző te-
vékenységeibe való bekapcsolódás le-
hetősége. Bolla János szólt családjának 
az egyházhoz számos szállal fűződő 
viszonyáról, őseinek a vallásmegtartó 
erejében való rendíthetetlen hitéről is.

Az ünnepi műsor első meghívott 
előadói a Palotásy János Zeneiskola 
ifjú növendékei voltak. A Gitárzene-
kar 17 gitárosának művészeti vezetője 
Péterné Varga Erzsébet és Erős Dénes. A 
bálon saját készítésű átiratokkal szere-
peltek. 

A klasszikus gitármuzsikát nép-
tánc követte, a Nagyboldogasszony 
iskola tanulóit láthatta a nagyérde-
mű, mint a Viganó Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény legifjabb 
utánpótlás csoportját. A szombat este 
bemutatott jászsági oláhos táncok ko-
reográfiáját Kocsán László és Kocsánné 
Kuli Orsolya készítette. 

Az este fénypontja a Jászság Népi 

Együttes magával ragadó produkciója 
volt. A Duna TV „Fölszállott a páva” 
népzenei tehetségkutató műsorának 
tánccsoport kategóriában való I. he-
lyezettjét először üdvözölte báli kö-
zönség Jászberényben a verseny után. 
Legfrissebb elismerésük a Csokonai 
Vitéz Mihály Állami Kitüntetés. Ez-
úttal magyarszentbenedeki táncokkal 
érkeztek, a koreográfia Szűcs Gábor 
munkáját dicséri. 

Az ünnepi vacsora előtt köszöntöt-
ték Bobák Józsefet, a Kukta Kft. vezető-
jét, aki munkatársaival szintén 20 éve 
biztosítja a báli menüt. Szombat este 
gombás marhaszelet, zöldséges csir-
ketekercs, párolt rizs és burgonyafánk 
került az ünnepi asztalra. A vacsora 
után egy emeletes születésnapi tortával 
is megörvendeztették az édesszájúakat.

A nyitótáncot az iskola volt diákjai 
táncolták. A bécsi keringő koreográ-
fiáját Oláhné Molnár Anna készítette. 
Az este további részében értékes tom-
bolanyereményekkel gazdagodtak a 
bálozók, a főnyeremény Benke László 
művésztanár festménye volt. A talpalá-
valót hajnali 4 óráig az Átrium együt-
tes húzta. A jubileumi báli rendezvény 
alkalmából az öregdiák szívből jövő 
köszöntése szól az iskola valamennyi 
dolgozójának és diákjának!

Pályázat a világtalálkozó logójára
A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
pályázatot ír ki a XIX. Jász Világtalálkozó logójának megtervezésére.

A pályázat célja: A két évtizedes múltra visszatekintő Jász Világtalálkozó 
arculatának, kulturális és közösségi jelentőségének megfelelő logó 
megalkotása, figyelembe véve, hogy a 2013. évi rendezvénynek helyet 
adó település Jászberény. 
Beadási határidő: 2013. február 22.
További információ a pályázattal kapcsolatban: 
Góg Zoltán  |  gog.zoltan@jaszkerulet.hu
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Programok
Kortárs alkotók a Jászságból
Január 31-én, csütörtökön 17 
órakor a Jászsági Képzőművészet-
barátok Egyesülete Kortárs alko-
tók a Jászságból című kiadványát 
mutatják be a Jász Múzeumban. 
A katalógust a közönség számára 
ajánlja Hortiné Bathó Edit, a Jász 
Múzeum igazgatója, közreműköd-
nek a Palotásy János Zeneiskola 
gitáros növendékei.

Az áldott Orvos
Február elsején, pénteken 17 
órakor Az áldott Orvos – Betegség 
és gyógyulás a Bibliában címmel 
nyílik vándorkiállítás a könyvtár 
kamaratermében. A megnyitón 
beszédet mond Szabó J. Róbert, 
református lelkipásztor, Burján 
Tamás, az MBTA munkatársa és 
Dr. Csiki Zoltán, a Szent Erzsébet 
Kórház főigazgatója. A kiállítás 
február 14-ig, a könyvtár nyitva 
tartási idejében megtekinthető.

Jubileumi Gazdabál
Február másodikán, szombaton 
18 órától Jubileumi Gazdabál 
lesz a Déryné Rendezvényházban. 
Ünnepi beszédet mond Jakab 
István, az országgyűlés alelnöke, a 
MAGOSZ elnöke.

IV. OTP Bank Családi 
Korcsolya Nap és Jégshow
Február 2-án, szombaton 9 órá-
tól az OTP Bank jászberényi dol-
gozói negyedik alkalommal szerve-
zik meg a Családi Korcsolya Napot 
és Jégshow-t a főiskola jégpályáján. 
A színes programok és ingyenes 
korcsolyázási lehetőség mellett 
meleg teával és zsíros kenyérrel 
várják az érdeklődőket.

Majd a papa
Február 3-án, vasárnap 17 óra-
kor a Lehel Film-Színházban 
mutatják be a Majd a papa három 
felvonásos zenés vígjátékot a jász-
árokszállási Görbe János Színját-
szó Egyesület tagjai.

Régi idők mozija
Február 7-én, csütörtökön 19 
órakor vetítik a Lehel Film-
Színházban a Csak egy kislány van 
a világon című 1930-as, magyar 
romantikus filmet, Jávor Pál fő-
szereplésével. Beszélgetés dr. Kis 
Tibor filmtörténésszel. 

Jászország sorozat
Február 8-án, pénteken 18 óra-
kor Farkas Kristóf Vince a Csörsz 
árok: a mondától a valóságig cím-
mel tart előadást a Déryné Ren-
dezvényházban.

Ajánló

Folytatás az első oldalról.
Tizenegy óra körül megérkeztünk a 

megyei jogú városba, ahol többen meg-
lepetéssel konstatáltuk, hogy „Nekik is 
van korsós lányuk, de a mienk szebb.” 
Utunk egyből a múzeumba vezetett, 
ahol már a kirakatban a Hamza Galé-
ria kiadványai fogadtak bennünket. Az 
ünnepség megkezdése előtt városunk 
jeles szülöttének képeit és a modern 
felszereltségű múzeum néprajzi gyűj-
teményét szemléltük, míg Paku Beáta 
jazzénekes akusztikus gitárkísérettel 
előadott dalai segítették a ráhangoló-
dást az eseményre.

12 órakor kezdetét vette az ünnepé-
lyes megnyitó.  Nagy Imre művészet-
történész, a Tornyai János Múzeum 
igazgatója köszöntötte a megjelenteket, 
külön kiemelve a jászberényi küldött-
séget és a megjelent közéleti elöljáró-
kat. Ezt követően ismét Paku Beáta 
előadását élvezhettük, majd elsőként 
Szabó Tamás, Jászberény polgármes-
tere mondta el köszöntőjét. Ebben 
kiemelte: ahogy Hamza Dezső Ákos 
86 éves korában hazatért Jászberénybe, 
úgy tért ma haza – művei által – Hód-
mezővásárhelyre is.  

Sérgio Eduardo Moreira Lima, Brazí-
lia budapesti nagykövete is megtisztelte 
jelenlétével az eseményt, és ünnepi kö-
szöntőjében elismerő szavakkal és nem 
kis büszkeséggel méltatta a hazájában 
csaknem 40 évig intenzíven alkotó 
művészt. Végül, a jelenlevők kelle-
mes meglepetésére beszédét néhány 
mondatban, szinte hibátlan kiejtéssel 

magyarul is összefoglalta. Ezt követően 
Almási István, Hódmezővásárhely pol-
gármestere szólalt fel, aki megköszönte 

a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria 
munkatársainak, hogy felhívták fi-
gyelmüket városuk jeles szülöttének 
munkásságára, és a múzeum rendelke-
zésére bocsátották a műveket. Külön 
felhívta a figyelmet a Tiszavirág című 
Hamza-filmre, mely bizonyítja, hogy 
a művész élete során legalább egyszer 
újra ellátogatott Hódmezővásárhelyre; 
valamint felvillantotta a Hamza és vá-
rosuk posztumusz díszpolgára, Lucien 
Hervé (Elkán László), a magyar szár-
mazású fotóművész életrajza közötti 
párhuzamokat is. „Senki sem lehet pró-
féta a saját hazájában” – mondta –, s 
ők mindketten olyan területen alkottak 
kimagaslót, melyet csak szülőföldjük-
től távol tudtak kibontakoztatni.

Végül Gurzó K. Enikő művészettör-
ténész, a kiállítás kurátora és rendezője 
megnyitóbeszédére került sor. „Nehéz 
helyzetben vagyok, az urak szinte már 
mindent elmondtak…” – kezdett hoz-
zá, azonban értő és elemző szakmai elő-
adása megfelelő kiegészítést nyújtott az 
elhangzottakhoz. Bemutatta Hamza D. 
Ákost, az embert, aki „érzelmileg na-
gyon kötődött mindenhez, amihez hoz-
záfogott”, s aki feltehetően éppígy ra-
gaszkodott a városhoz is, melyhez élete 
legmeghatározóbb korszaka, gyermek-
kora kötötte. Többet megtudhattunk 
élete állomásairól: a Magyarországon, 
Párizsban és Brazíliában töltött évek-
ről is, valamint sokszínű művészetének 
korszakairól. 

Hamza mindig is a belső én kifeje-
zését célozta meg. Még figurálisabb 

jellegű képeivel is elsősorban az érzetek 
megragadására törekedett, de előszere-
tettel boncolgatta az olyan megfogha-

tatlan dimenziók kérdéskörét is, mint a 
tér és az idő. Magáévá tette Kandinszkij 
szemléletmódját, miszerint a képző-
művész éppúgy képes pusztán színek-
kel és formákkal közvetett módon 
kommunikálni, mint a zeneszerző. Bár 
ezt a közönség még száz évvel az irány-
zat születése után is nehezen fogadja 
be, s Hamza képeit elsőre kaotikusnak 
láthatja, értő szemlélésükhöz tudnunk 
kell, hogy épp ellenkezőleg: a harmó-
nia, az egyensúly és a rend iránti vágy 
vezette ecsetét. 

Szót ejtett még a polihisztor filmes 
pályafutásáról is. A nagy népszerű-
ségnek örvendő, könnyen emészthető 
filmek – mint például az Egy szoknya, 
egy nadrág – mellett ugyanis kevésbé 

ismert, de legalább ilyen jelentős stí-
lusmeghonosító művek is köthetőek 
nevéhez. Hangsúlyozta: Hamza eköz-
ben egy percre sem hagyott fel a képző-
művészeti alkotótevékenységével sem. 
Beszéde zárásaként elmondta: „Hamza 
D. Ákos őszinte, igaz ember volt, aki a 
humanista értékeket mindvégig képvi-
selte.” Végül, megköszönve mindazok 
közreműködését, akik létrejöttéhez 
hozzájárultak, a körülbelül ötven fest-
ményből, grafikából és öt kisplasztiká-
ból álló, valamint a polihisztor irodal-
mi és filmes alkotótevékenységébe is 
bepillantást nyújtó kiállítást „nagy bra-
zil vigalommal” megnyitottnak nyil-
vánította. Végső ráhangolásként Paku 
Beáta egy brazil dalt adott elő. 

A kiállítás megtekintése után a mú-
zeum földszintjén kis állófogadásban 
volt része csoportunknak, majd fél 
2-kor röpke városnéző körútra indul-
tunk. A barangolás során vendéglátó-
ink jóvoltából betekintést nyerhettünk 

a vásárhelyi városháza termeibe, a nagy 
múlttal rendelkező Fekete Sas Ren-
dezvényház gyönyörű báltermébe, de 
látogatást tettünk a Tornyai Múzeum 
kiállítóhelyeként üzemelő Alföldi Ga-
lériába és a kommunizmus időszakát 
bemutató Emlékpont Múzeumba is. 
Élményekkel feltöltődve indultunk 

haza, s a csaknem háromórás buszút az 
érkezéshez hasonló hangulatban telt. A 
jókedvű csoport népdalokat énekelve 
érkezett meg a hófedte Jászberénybe fél 
hétkor.

(Fotók: Bugyi Gábor)

Kiállítás nyílt a Hamza-életműből Hódmezővásárhelyen

A „próféta” hazatérése

Emlékezzünk gróf 
Apponyi Albertre
Gróf Apponyi Albert, Jászberény 
város egykori országgyűlési kép-
viselője halálának 80. évfordulója 
alkalmából megemlékezést szervez 
a Jászok Egyesülete és a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége jászbe-
rényi csoportja. Február 6-án, 
szerdán 17 órakor kezdődik a 
megemlékezés az Apponyi téri em-
lékműnél, ahol Hortiné dr. Bathó 
Edit, a Jász Múzeum igazgatója 
mond beszédet. A főtemplomban 
18 órakor Szántó József apátplébá-
nos mutat be engesztelő szentmi-
sét gróf Apponyi Albert emlékére.
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Továbbjutottak 
az úszók
Az úszó diákolimpia megyei döntő-
jének Mezőtúr adott otthont január 
16-17-én. Az első helyezettek tovább-
jutottak a márciusban sorra kerülő 
országos döntőbe, ahol majd Hód-
mezővásárhelyen képviselik városun-
kat.

III. korcsoport
100 m gyorsúszás
1. Gyóni Bence, Jászárokszállás
1. Dobos Bianaka, Jászárokszállás
100 m hátúszás
1. Dobos Bianka
50 m mellúszás
1. Udvardi Máté, Jászberény, 
Gróf Apponyi Albert Ált. Iskola
1. Vass Gabriella
4×50 m gyorsváltó
1. SZIE, Jászberény (Bartus György, 
Kerek Olivér, Melegh Bence, Nyitó 
Máté)
1. SZIE, Jászberény (Czigány Hella, 
Kiss Virág, Kun Fruzsina, Lázár Lilla)
IV. korcsoport
100 m gyorsúszás
1. Szívós Eszter, Jászberény, SZIE
100 m hátúszás
1. Szerdahelyi Virág

Felkészítő testnevelők: 
Ilonka Zsuzsanna, Szöllősi Boglárka, 
Pesti Péter, Szöllősiné Kárpáti Ágnes, 
Szöllősi Károly

Búcsúzunk Csányi Károly birkózótól

Csányi Károly minden idők második 
legeredményesebb birkózója a felnőtt 
korcsoportban a Lehel SC-nél. 2013. 
január 23-án búcsúztunk a Fehértói 
temetőben a 64 évet élt kiváló sport-
embertől.

Birkózó pályafutását 1962-ben kezd-
te el, gyorsan felívelő eredményei szü-
lettek serdülő korcsoportban, megyei 
bajnok, keletterület bajnoka és a Ma-
gyar Serdülő Csoportbajnokságon elért 
IV. helyezést mint veretlen nehézsúlyú 
versenyző ért el 1964-ben. Hadosztály 
magyar bajnok 1972-ben.

Öt Országos Lehel Kupán egyé-
ni- és csapatgyőztes volt. Számtalan 
országos versenyen ért el első helyezést. 
Keletterület bajnoka, vidékmagyar 
bajnokság harmadik helyezettje fel-
nőttben. Magyar Bajnokság VII. 
helyezettje 1980-ban a felnőtt kor-
csoportban. OB II. csapatbajnokság 
keletterületi győztese és a bajnokság 
hatodik helyezett csapatának húzó-
embere volt. OB II. egyéni magyar 
bajnokság másodikja 1980-ban. 

Kitűnő edző, legeredményesebb ta-
nítványa Járomi Antal volt, aki a Ta-
tabányai Úttörő Olimpián harmadik 
lett 1979-ben. Hatalmas tekintélyével 
az úttörőket vonzotta az edzésekre való 
járáshoz. Sok tanítványa későbbi ma-
gyar bajnokság dobogós versenyzője 
lett mint Vass Attila és Vass Csaba. 

Országos játékvezető és edző lett 
1979-ben. Mindig igazságosan bírás-
kodott, tanítványai több százan voltak, 
és nagyon szerették őt. Mindig vidám 
és humoros sportember volt.

1981-ben munkahelyi elfoglaltsága 
miatt szerződést bontott a Lehel SC-
vel. A Hűtőgépgyárban dolgozott 35 
évet, majd az Aprítógépgyárban foly-
tatta nyugdíjas koráig.

Búcsúztatta a család, birkózó barátai, 
ismerősök tábora. Nagy csapás a sport-
ág kitűnőségének elveszítése, soha nem 
felejtük.

Kisádám Antal
Jászberényi Birkózó Szakosztály 

elnöke 1974-1987-ig.

Focistáink megkezdték a felkészülést
Arról a múlt heti számunkban tettünk említést, hogy a jászberényi labdarúgó-
csapat az elmúlt hétvégén a Bercsényi úti csarnokban vett részt a megyei te-
remfoci selejtező mérkőzésein.   Jászberény és Jászfényszaru elsőként, Pusz-
tamonostor pedig (egyik) legjobb másodikként jutott a megyei teremfoci 
döntőbe, amit Kunhegyesen rendeznek majd február 2-án.

Szombaton aztán kilátogattak a fiúk a 
műfűre is, ahol „matinémeccsen” (11 
órai kezdéssel) fogadták a szintén me-
gyei bajnokságban (Pest m. II.) szerep-
lő nagykátai alakulatot. Az előkészületi 
meccsen az alábbi játékosok kaptak 
szerepet:

Juhász Tibor – Nagy Csaba, Szanyi 
Krisztián, Lukácsi Lóránt, Litkei Bar-
na – Szerencsi József, Nagy Gábor, Gu-
lyás László, Nagy Ferenc, Hájos Nor-
bert, Német Gyula.

Pályára lépett még Gacs Gergő is, 
Német Norbi, Varga Viktor, László 
Krisztián a kispadról figyelte társa-
it, mert apró sérülés akadályozta őket, 
hogy szerepet kapjanak. Tóth Márk 
és Kalóz Ádám pedig inkább odahaza 
maradt, hogy minél előbb felépüljön a 
tavaszi pontvadászatra. 

Az összeállításból látható, hogy két 
„régi-új” tapasztalt játékos, Gulyás 

László és Német Gyula is Jászberény 
csapatát erősíti a tavaszi szezonban. 
Vigh Tibor elmondta még, hogy kapus-
posztra vonatkozóan Varga Zoltánnal 
tárgyalnak. A berényi szurkolóknak 
nemigen kell őt bemutatni, innen in-
dult és – többek között – Szombathely 
csapatában az NB I-ben is szerepelt. 

Német Gyula a szünetben elmondta, 
hogy két okból is nagyon örül. Egyrészt, 
hogy újra van városunknak felnőtt lab-
darúgócsapata, másrészt, hogy ő is újra 
idehaza játszhat és segíthet. A volt NB 
II-es gólkirály tette is a dolgát, hiszen 
háromszor is betalált a kátaiak kapujá-
ba. Egyébként a barátságos felkészülési 
meccset a berényi srácok nyerték 5-4 
arányban.

Legközelebb szerdán (lapzártunk 
után) este 17 óra 30 perces kezdéssel, 
Gyöngyös focistái lesznek az edzőpart-
nerek Jászberényben. 

Szenzációs kezdés, sima győzelem
Talán az évad legjobb első negyedét 
produkálta Jászberény kosárlabda 
csapata az elmúlt szombaton este, a 
nagy múlttal rendelkező Szombat-
hely ellenében.

Aki egy kicsit később érkezett a kosár-
meccsre, és azt hallotta az ajtóban, hogy 
a vendégek még csak 9 pontig jutottak, 
azt gondolta, nemrég kezdődött az ösz-
szecsapás. Viszont ha minden adatot 
megnézett a „villanyújságon”, nagyon 
elcsodálkozott. Ott ugyanis ez állt: egy 
perc van hátra az első negyedből, és a 
vendégcsapat még nem jött ki a tízből! 
Az etap befejeztével aztán kijött eggyel, 
de ez húsz pontos hátrányt jelentett szá-
mukra, 31-11 ide.

Ez a tetemes előny meg is adta az 
alaphangulatot, és mint a végelszámo-
lásnál kiderült, szükség is volt rá.. A 
közönség hatalmas hangerőt képviselt – 
nagyon sportszerűen persze –, így igen-
csak elnyomta a vendégszektorban ülő 
vasi drukkerek próbálkozását. Ezt tették 
a fiúk is a pályán, jól játszottak, remekül 
védekeztek. Ha egy kicsit megközelítet-
te őket a SZOVA, akkor dobtak kosarat, 
amikor kellett. Nagyszerű az egészben, 

hogy a kapitány Dramicsanin mellé – 
akire egyébiránt nagyon ügyeltek – fel-
zárkóztak még legalább hárman: Soós, 
Török és Rakits is, és így egy percig sem 
forgott kockán a hazai győzelem. Még 
egy érdekes statisztikai adat. Az első 
negyedet nyerte „csak” a JKSE a többi 
hármat a vendégek, de a vége így is, 12 
pont ide, és ez a fontos: 

TOP COP Security Jászberény 
–SZOVA-Trend Optika KC 

Szombathely 83-71 
TOP COP Security Jászberény: 

RAKITS 19/9, SOÓS 14/9, Markovics 
6, DRAMICSANIN 18/9, TÖRÖK 
21/3 Csere: Mladenovics 3/3, Horti -, 
Szabó P. 2

A berényi kosarasok népszerű trénere, 
Sutyi bácsi nagyon boldog volt a kosár-
labda mérkőzés után és természetesen a 
csapatsiker mellett kiemelte a hazai kö-
zönség teljesítményét is. Török Rollinak 
is bőven kijutott a gratulációból, aki az 
est egyik főhőse volt 21 kosarával, főleg 
a vendégek palánkja alatt nyújtott ki-
emelkedőt. 

Jövő szombaton jön az Alba, akik „el-
véreztek” Kaposváron. Nem ártana, ha 
itt lenne a folytatás…

Rövid hírek
Magyar Amatőr Jégkorong Baj-
nokság. Újabb fordulót játszott 
Jászberény első számú csapata az 
amatőr bajnokságban. A múlt 
szombati hazai meccsen fővárosi 
ellenfelüket győzték le: Jászberény 
HC – Ferencvárosi Pingvinek 3-1.
Női röplabda NB II. Jászberény 
női röplabda csapata lejátszotta az 
idei év első hazai mérkőzését. A lá-
nyok jó játékkal, biztosan győzték 
le ellenfelüket: Jászberényi RK – 
Tiszavasvári 3-1. A juniorok még 
ennél is sikeresebbek voltak, 3-0 
arányban nyertek a vasvári lányok 
ellen. 
Utánpótlás labdarúgás. A hétvégén 
újabb labdarúgótornát rendezett a 
Tehetség SE a Jászberényi VV Zrt. 
külső sportcsarnokában az U-10-es 
korosztály részére. A teremfoci tornát 
az egri srácok nyerték, a TSE ezúttal 
is a 4. helyen végzett. Viszont a TSE 
két tagja lett a legjobb védőjátékos, 
Molnár Dávid és a legjobb kapus, 
Ecsegi Zsolt személyében. 

A TSE másik csapata, az U-9-es 
korosztály Kókán lépett pályára és 
veretlenül nyerte meg az Elektrikó 
Kupát.

A Tisza Kupa Nemzetközi 
gyorskorcsolya verseny 
berényi dobogósai:

Szeged, 2013. január 18-20.

Novice B lányok:
1. Somogyi Barbara
2. Nagy Anna
3. Kurta Bíborka

Novice A fiúk:
1. Tiborcz Dániel

Váltók:
3. Somogyi Barbara, Nagy Anna, 

Kurta Bíborka
1. Kis Virág, Túri Anna

Sikeres rajtot vett a Csík Tibor SE
Jól kezdte az idei évet városunk ököl-
vívó klubja, a Csík Tibor SE. Gyön-
gyösön a Régiós kupán kilenc egye-
sület 52 versenyzője lépett ringbe, 
a „pofonpartin”, ami egy egész éves 
pontrendszerre épülő, versenysoro-
zat. 

Jászberényt öten képviselték, akik közül 
ketten első mérkőzésüket játszották. 
Farkas Zsolt és Banya Ábel nagyszerűen 
helytálltak, mindketten döntetlent 
értek el. Oláh Richárd, kétszer is 
rászámoltatott ellenfelére, aki feladta 
az egyenlőtlen küzdelmet. Sas Ádám, 
a sikeres magyar bajnoki szereplést 
követően, egy nála 8 kilóval nehezebb 
ellenfelével szemben is vállalta a csatát. 
Próbálkozása sikeres volt, hatalmas 
pontelőnyre tett szert, majd a második 
menetben, le is zárta a meccset. 69 kg-
ban Balog Tamás két meneten keresztül 
játszadozott el szlovák riválisával, majd 
egy erősebb roham után, már repült is 

a törölköző a losonci sarokból. 
Január 26-án Miskolcra utazott a 

csapat, ahol Iványi László, Balog Tamás 
és Oláh Richárd mérettette meg magát 
kitűnően, hiszen mérkőzéseik után, 
mindhármuk karját magasba emelték 
a ringben. Érdekesség még, hogy Tomi 
ellenfele egy, míg Ricsi ellenfele há-
rom súlycsoporttal feljebbről érkezett. 
Mécs Endre edző elmondása szerint a 
versenyzőknek jó alkalom volt az éles 
körülmények közötti küzdelmek gya-
korlására. A szabályok szerint egyénileg 
kap mindenki pontokat, ami az év vé-
gén, a csapatversenyről is dönteni fog. 

A következő forduló Egerben lesz, 
majd Budapestre utaznak a bokszo-
lók egy három napos viadalra. A Csík 
Tibor SE továbbra is várja a bokszol-
ni vágyó fiatalokat, fiukat tíz, lányokat 
14 éves kortól. Jelentkezni lehet hét-
főn, szerdán és pénteken, 16 órától a 
JVV Zrt. külső sportcsarnoka melletti 
kőházban.

Sítábor Szlovákiában

Január 20-a és 26-a között a szlovákiai Kokavában tartottak sítábort kiseb-
beknek, a Szöllősi család szervezésében. A kezdetben esős időt felváltotta a 
havazás, majd az utolsó napokon már jó időben gyakorolhattak a jászberényi 
gyerekek a 40-50 centiméteres hótakarón.

Fotó: Szöllősi Boglárka


