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Húsvétra készülünk
A jászsági húsvét ünnepi szokásairól  

Hortiné dr. Bathó Edit tollából olvashatnak.
Írás a 7. oldalon

Történések a kórházban
A jászberényi kórház munkatársainak 

járvány elleni küzdelmét több fórum segíti. 
Összeállítás az 5. oldalon

Tavaszi lomtalanítás
A J.V.V. Nonprofit Zrt. tavaszi lomtalanítási 
akciójának ütemtervéről tájékozódhatnak.

Információ a 4. oldalon

TE IS FELÚJÍTASZ?
Nálunk alacsony árakon vásárolhatsz! LAKÁSFELÚJÍTÁSI
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Csendesen ünnepeltünk

A 48-as emlékműnél és a Petőfi szo-
bornál koszorúval, és virággal em-
lékeztek meg a hősökről nemzeti 
ünnepünkön.

Demeter Gábor

Az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc 173. évfordulója idén is csendesen, 

ünnepi programok nélkül telt el váro-
sunkban. Az idei koszorúzás szigorúan 
szűk körben, a nyilvánosság kizárásával 
zajlott. A városvezetés és maroknyian, 
párt és civil szervezetek képviseletében 
koszorúztak, március 15-én délelőtt, a 
48-as emlékműnél. Majd azt követően, 
a Petőfi szobornál, egy-egy szál virággal 
tisztelegtek a forradalom hősei előtt.

A Jászság márciusi ifjai
Az idei rendhagyó március 15-én jobbára online ünnepeltünk. A Jászság or-
szággyűlési képviselője középiskolások számára hirdetett beszédíró pályázatot 
a nemzeti ünnep kapcsán. A videófelvételeket szakmai zsűri értékelte. A kö-
zönségszavazatok alapján az első díjat Jakus Fanni, a másodikat Nagy Emőke, 
a harmadikat Lisóczki Bence kapta. A különdíjat Besenyi Vendel helytörténeti 
kutató Babinszki Gellértnek ítélte. Az alábbiakban Nagy Emőke, a Lehel Vezér 
Gimnázium tanulója versenyre érkezett ünnepi gondolatait közöljük.

k.m.

Egy március 15-ei beszéd megírása talán 
nem tűnik embert próbáló feladatnak. 
És mégis, amikor elkezdtem gondol-
kodni, hogyan is fogjak hozzá az íráshoz, 
mit kellene mindenképpen beleszőnöm 
mondandómba, kissé alábbhagyott a ma-
gabiztosságom. Hiszen gondoljunk bele: 
az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc óta 173 év telt el, és ez alatt a 173 
év alatt milliónyi beszéd született ugyana-
zon célból: hogy a magyarság egységesen, 
megadva a kellő tiszteletet megemlékez-
zen történelmünk egyik (ha mondhatom 
így) legtörténelmibb eseménysorozatáról. 

Hogyan tudnék én ennyi év után újat 
mondani? És ami még fontosabb: hogyan 
tudnám gondolataimat úgy szavakba ön-
teni, hogy azok méltók legyenek a forra-
dalom és szabadságharc eseményeihez és 
eredményeihez? Félek, sokak számára a 
márciusi megemlékezések már nem töb-
bek kiüresedett alkalmaknál, amelyeken 
minden évben nagyjából ugyanazok a 
szavak és gondolatok hangzanak el – ép-
pen ezért beszédemben nem a száraz tör-
ténelmi események és nevek felsorolására 
helyezném a hangsúlyt: Petőfi, Pilvax, 
Tizenkét pont, Batthyány-kormány… 
Hadd időzzünk el inkább ennél a szónál: 
szabadság! Elsőre nem tűnik túl külön-
legesnek, pedig mennyi minden benne 
van: ha van szabadság, akkor előtte volt 
elnyomás, volt rabság és volt szenvedés, és 
volt egy pont, ahol ezeket megelégelve az 
emberek úgy érezték, nem bírják tovább 
és eldöntötték, hogy ezt a szabadságot 
bármi áron el kell érni. Ha nem maguk-
nak, majd az utánuk jövőknek. 

Kedves Magyarok! Függetlenül attól, 
mennyire érdekli önöket/mennyire érde-
kel benneteket a történelem, kérlek, hall-
gassátok nyitott szívvel szavaimat !

Képzeljünk magunk elé egy huszon-
öt éves ifjút, aki egy éve végre egybekelt 
szíve választottjával. A szerelmesek bol-
dogan élnek, ám rövidesen akad valami, 
ami megbontja a rendet. Megbontja, de 
azzal a céllal, hogy egy tisztább, egy em-
beribb rend megvalósulhasson. Most lás-
suk ugyanezen ifjú elszánt tekintetét, és 
lássunk még száz és száz ilyen tekintetet; 
és dagadjon ez a sok száz ember tömeggé, 
töltsék meg a Nemzeti Múzeum előtti te-
ret, s ahogy elképzeljük, láthatjuk, ahogy 
a fiatalember a tömeg élére áll, és túlhar-
sogva a tömeget, beszédet mond. Az első 
március 15-ei beszédet. Amire egyszerre 
dobbantak a szívek, és amelynek hatá-
sára megérte forradalmárnak lenni! Az 
a fiatalember, talán nem nehéz kitalálni, 
Petőfi Sándor volt. Bevallom, így 18 éve-

sen gyakran gondolkodom rajta: Vajon 
milyen érzés lehetett ilyen fiatalon egy 
egész népet megmozgató forradalom 
egyik vezéralakjának lenni? Biztosan nem 
könnyű. Ugyanakkor hihetetlen erőt 
adhatott minden akkori forradalmárnak 
maga a tény, hogy a kitűzött célért több 
ezren vele együtt küzdöttek. 

Egy ember önmagában is csodálatos 
dolgokra képes, ha azonban emberek ez-
rei fognak össze, a lehetetlen először lehet-

ségesnek tűnik, a következő pillanatban 
pedig valósággá válik. Ez a hit, a sokáig 
lehetetlennek tűnő célok valósággá válá-
sába vetett hit vitte előre 173 éve azokat a 
felmenőinket, akikre történelmünk során 
talán a legbüszkébbek lehetünk. És félre-
értés ne essék, itt természetesen nem csak 
Petőfi alakjára gondolok. Az összes ember, 
aki a mi szabadságunkért, saját életének 
kockáztatásával bevállalta, hogy hinni fog 
a magyar nép felszabadításában, egytől 
egyig hatalmas tiszteletet érdemel. 

És mit tanulhatunk mi most tőlük – 
egy ilyen rendkívüli járványhelyzetben, 
amikor sokan talán úgy érzik, a korláto-
zásokkal szabadságukat veszítik el? Első-
sorban, azt hiszem, a közösség erejében 
való hitet: azt, hogy – bár ez is a kiüre-
sedett szállóigék egyike –, mégis nagy 
igazság: együtt bármi lehetséges! Legyen 
ez a bármi a Habsburg-elnyomásból való 
kitörés vagy egy világjárvány megfékezé-
se – ha hiszünk benne, hogy lehetséges, és 
megtesszük, amit a helyzetünk megenged, 
előbb-utóbb célhoz érünk. 

A beszédembe sajnos már nem fér 
bele, de a videó után,  kérem, gondoljuk 
át úgy a történelmi eseményeket, hogy 
bár magunk előtt látjuk az első kokárdá-
kat a szívek fölött, és halljuk, ahogy a tö-
meg egy emberként kántálja „Esküszünk, 
hogy rabok tovább nem leszünk!”, értsük 
meg és érezzük, hogy a forradalmi esemé-
nyek értünk is, a mi szabadságunkért is 
voltak. S legyen bármilyen kilátástalan 
a helyzetünk, mindig erőt meríthetünk 
1848 márciusi ifjainak összetartásából, 
tenni akarásából. 

Jászberényi kitüntetettek 

Magyarország köztársasági elnöke a 
nemzeti ünnep, március 15. alkal-
mából, a miniszterelnök előterjesz-
tésére kitüntetéseket adományozott.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült: Pomázi Imréné, a jász-
berényi Szent István Sport Általános 
Iskola és Gimnázium intézményvezető-
je példaértékű pedagógusi pályafutása, 
valamint magas színvonalú intézmény-
vezetői munkája elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt pol-
gári tagozata kitüntetésben részesült: 
Antics István pedagógus, a jászberényi 
Lehel Vezér Gimnázium igazgatója, 
közoktatási vezetője kimagasló szín-
vonalú pedagógusi és tehetséggondozó 
munkája, illetve intézményvezetői te-
vékenysége, valamint a helyi kulturális 
életben vállalt szerepe elismeréseként. 

A Magyar Arany Érdemkereszt ki-
tüntetésben részesült: Mező István, a 
Jászberényi Református Egyházközség 

lelkipásztora a Délpesti Református 
Egyházmegyében végzett több évtize-
des lelkipásztori szolgálata, a helyi kö-
zösségek és templomok építésében vál-
lalt kiemelkedő szerepe elismeréseként.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország 
belügyminisztere hosszú időn át vég-
zett kiemelkedő szolgálatteljesítése 
elismeréseként 2021. március 15-i 
hatállyal soron kívül előléptette tűz-
oltó századossá Tóvizi Gábor tűzoltó 
főhadnagyot.

Átadták a 
végátemelőt
A Szent István körúton, a Zagyva 
híd közelében található szennyvíz 
végátemelő szivattyúházat és beren-
dezéseit a tavalyi év második felében 
újították fel, műszaki átadása már 
decemberben megtörtént. A Víz vi-
lágnapján, március 22-én hétfőn, 
végleges átadására is sor került, a 
projekt zárása képen. 

demeter

Fontos eleme a város használtvíz elvezető 
rendszerének a szennyvíz végátemelő szi-
vattyúház, mely 17 éve létesült. Az azóta 
eltelt időszak alatt csak kapacitásbővítést 
végeztek a műtárgyon, így szükséges volt 
már műszaki megújítása, hiszen a szenny-
vízelvezetés terén stratégiai szerepet tölt 
be. A felújítás, a térség vízközmű szol-
gáltatója a Tiszamenti Regionális Vízmű 
Zrt. és a projekt hetvenmilliós költsége-
inek közel felét finanszírozó, Jászberény 
város önkormányzatának közös összefo-
gásával valósult meg. 

Az elmúlt év őszén elvégzett mun-
kák során tatarozták az épület falait és 
a szerelvényaknákat, új kapu is készült, 
a belső térbe kicserélték a villamos be-
rendezéseket, valamint a szereléshez 
karbantartáshoz nélkülözhetetlen darut. 

Folytatás a 2. oldalon  

Óraátállítás
Március 28-án, vasárnap hajnali 2 órakor  
3 órára kell átállítani az órákat.
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Lényeges eleme volt a beruházás-
nak a két új nagy teljesítményű áteme-
lő szivattyú üzembe állítása, melyeket 
modern frekvenciaváltós vezérléssel 
láttak el. A kivitelezést követően nőtt 
az üzembiztonság, mellyel fenntartha-
tó a problémamentes üzemmenet, va-
lamint a kapacitás növekedés további 
korszerűsítések végrehajtását segíti a 
városi szennyvízhálózaton.

A Víz világnapjára tűzték ki a mű-
szaki létesítmény végátadását, ahol a 
városvezetés és a Tiszamenti Regioná-
lis Vízmű munkatársai vettek részt. Az 

eseményen Fábrik Tamás, a kivitelező 
műszaki igazgatója példaértékűnek 
nevezte a város és a szolgáltató össze-
fogását.  Budai Lóránt polgármester 
elmondta, reméli a szakmai együtt-
működés a továbbiakban is folytatód-
ni fog.

A tulajdonos önkormányzat nem-
csak a szennyvíztisztításra, hanem a 
vízszolgáltatásra is ügyel, ugyanis az 
elmúlt hetekben három víztermelő 
kutat újítottak fel pályázat útján, illet-
ve tervezik egy új vízműkút fúrását is, 
mellyel az ivóvízellátás zavartalanságát 
biztosítanák.

Önkormányzat 

Emlékezzünk együtt!

Oláh lászló
(1948–1991)

már 30 éve nincs köztünk!
„hiányzol!”

Feleséged, gyermekeid, unokáid.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik

Horváth Józsefné
(Nagy Aranka)

1940 –2021

temetésén megjelentek, 
fájdalmunkban osztoztak.

Szerető családod

Emlékezés

Németh István
(1936– 2020)

halálának 1. évfordulójára.

„A fájdalomtól mindig könnyes a szemünk,  
mert gondolatban mindig itt vagy velünk.

Hiába borul rád a temető csendje,  
szívünkbe élni fogsz mindörökre.”

Örökké szerető felesége  
és családja

Bíró Sándor
halálának 1. évfordulójára

és neje

Bíró Sándorné
(szül.: Cseh Erzsébet)

halálának 5. évfordulójára.

soha el nem múló szeretettel: gyerekeitek és családjai.

Emlékezés

Szabó Balázsné
szül.: Sánta Klára Ibolya

(1951–2020)
halálának 1. évfordulójára.

„Oly szomorú nélküled lenni,
Téged mindenütt hiába keresni.

Téged várni, ki már nem jön többé
Szeretni fogunk mindörökké.”

szeretett családja

Egyedül élő, idős emberrel eltartási szerző-
dést kötnék. Szociális gondozó végzettségű 
hölgy vagyok. Érdeklődni lehet: 06 20/373 
1102. Sms üzenet esetén visszahívom.

Apróhirdetés

Az óvodai felvételiről a 2021/2022. nevelési évre
Jászberény Város Óvodai Intézményé-
ben a 2021/2022. nevelési évre vonat-
kozóan az óvodai beiratkozás időpontja: 
2021. április 26. (hétfő), 7.00–17.00 
óráig és 2021. április 27. (kedd), 7.00–
17.00 óráig. A kialakult járványügyi 
helyzetre tekintettel az óvodai beiratko-
zás időpontja és eljárás rendje változhat! 
Az esetleges változásról tájékoztató kerül 
közzétételre. Kérem kövessék figyelem-
mel a tájékoztatásokat! A beiratkozás 
helyszíne (valamennyi tagóvoda vonat-
kozásában): 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. 
u. 10. (Központi Óvoda)

A gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő nap-
jától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.

A szülő – 2021. május 25. napjáig 
benyújtott – kérelme alapján a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az 
évnek az augusztus 31. napjáig, amely-
ben a gyermek a negyedik életévét betöl-
ti, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal Jászberényi Járási Hivatala 
felmentheti az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól, ha a gyermek családi kö-
rülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket 
is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, Jászberényben lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme telje-
síthető.

A gyermek óvodai felvétele a fenn-
tartó önkormányzat által meghatározott 
körzethatárok szerint történik. Ameny-
nyiben a szülő gyermekét nem a körze-
tileg illetékes óvodába szeretné beíratni, 
arról első fokon az intézményvezetője, 
másodfokon a fenntartó önkormányzat 
jegyzője dönt.

A Jászberény Város Óvodai Intéz-
ményének óvodai felvételi körzete Jász-
berény város teljes közigazgatási területe, 
melyen belül az egyes tagintézmények 
külön óvodai felvételi körzethatárok-
kal rendelkeznek, melyek elérhetőek a 
Jászberény Város Óvodai Intézménye 
honlapján (jaszberenyiovik.hu) az alábbi 
linken keresztül közvetlenül: www.jasz-
berenyiovik.hu/dokumentumok/korze-
tek2020.pdf

Az óvodai beiratkozáskor be kell mu-
tatni: a gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványt, valamint a gyermek TAJ 
kártyáját, a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát 
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
20. § (3) bekezdése), a gyermek esetleges 
betegségeit igazoló dokumentumokat, 
amennyiben gyermekük szakértői véle-
ménnyel rendelkezik, a sajátos nevelési 
igényről a szakvéleményt, beilleszkedé-
si-tanulási-magatartási zavar megállapí-
tásáról szóló szakvéleményt, az étkezési 
térítési díj csökkentésére jogosító körül-
ményeket igazoló dokumentumokat (a 
gyermekvédelmi kedvezmény megálla-
pításáról szóló határozatot, tartós beteg-
ség igazolását, 3 vagy több gyermek ne-
velése esetén családi pótlék folyósításáról 
szóló igazolásokat).

Jászberény Város Óvodai Intézmé-
nye – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 7-8. §-a alapján 
– ellátja a gyermekek óvodai nevelését, a 
sajátos nevelési igényű (mozgásszervi fo-
gyatékos (mozgáskorlátozott), látássérült, 
hallássérült, enyhén értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral küzdő, a fejlődés egyéb pszichés 
zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozás zavarral küzdő) 
gyermekek óvodai nevelésének, ellátá-
sának szakmai feladatait, a gyermekek 
óvodai nevelését integráltan, az iskolai 
előkészítést, az óvodai étkeztetést és a re-
ferencia intézményi feladatokat.

Az óvodáztatási kötelezettség nem 
teljesítése esetén alkalmazandó jogkövet-
kezmények: az a szülő, vagy törvényes 
képviselő: a) aki a szülői felügyelet, vagy 
gyámsága alatt álló, 3. életévet betöltött 
gyermeket kellő időben az óvodába nem 
íratja be, b) aki nem biztosítja, hogy sú-
lyos, vagy halmozottan fogyatékos gyer-
meke a fejlődését biztosító nevelésben 
vegyen részt, c) akinek a szülői felügye-
lete, vagy gyámsága alatt álló gyermeke 
ugyanabban az óvodai nevelési évben 
az iskolai életmódra felkészítő foglalko-
zásokról igazolatlanul a jogszabályban 
meghatározott mértéket, vagy annál töb-
bet mulaszt, szabálysértést követ el.

A szabálysértés pénzbírsággal is bün-
tethető, melynek mértéke ötezer forint-
tól százötvenezer forintig terjedhet.

Ha a gyermek a nemzeti közneve-
lésről szóló törvény 24.§ (3) bekezdése 
alapján vesz részt óvodai nevelésben, és 
egy nevelési évben igazolatlanul tíz nap-
nál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyám-
hatóság szervezetéről és illetékességéről 
szóló 331/2006.(XII.23.)Korm. rende-
letben foglaltakkal összhangban – értesí-
ti a gyermek tényleges tartózkodási helye 
szerint illetékes gyámhatóságot.

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247. § c) pontja szerinti szabálysértési 
tényállás megvalósulásához szükséges 
mulasztás mértéke a közoktatási törvény 
24. § (3) bekezdése alapján óvodai neve-
lésben részt vevő gyermek esetén tizen-
egy nap.

Óvodaköteles gyermek esetében a 
nevelési-oktatási intézmények műkö-
déséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdése 
alapján a napi négy órában óvodai ne-
velésre kötelezett gyermek szülője, ha 
gyermeke az óvodakötelezettségét kül-
földön teljesíti, köteles arról a beiratko-
zás idejének utolsó határnapját követő ti-
zenöt napon belül értesíteni az Oktatási 
Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a 
www.oktatas.hu oldal Köznevelés menü-
pontjának Külföldre távozás bejelentése 
pontjából, vagy a www.oktatas.hu/koz-
neveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese  
linken elérhető űrlap kitöltésével és az 
Oktatási Hivatal részére postai úton tör-
ténő beküldésével tudják teljesíteni.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, 
átvételi kérelemnek helyt adó döntését 
írásban, a kérelem elutasítására vonatko-
zó döntését határozati formában közli a 
szülővel a beiratkozást követő 30. napig.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen 
a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő 
a közléstől számított tizenöt napon be-
lül illetékmentes fellebbezési kérelmet 
nyújthat be a fenntartóhoz (önkormány-
zati fenntartási óvodák esetében a jegy-
zőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A 
fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz 
másodfokú döntést.

Baloghné Dr. Seres Krisztina jegyző

Megújul a szobor

A Szent István Közösségi Ház Alapítvány és a volt homoki Szent Antal Tár-
sulat tagjai a Szelei út mentén, a homoki templomhoz vezető dűlőút végén 
felállított Szent Antal szobor (1914) felújításához kértek támogatást az ön-
kormányzattól. Az önrészt a kérelmezők előteremtették, így az összesen 1.3 
millió forintos munkálatokhoz a város 700 ezer forinttal járult hozzá.

Fogyatkozó kincsünk a tiszta víz

Március 22-e a Víz világnapja. Saj-
nos a kedvezőtlen környezeti hatások 
következtében térségünk, a Jászság is 
egyre inkább meg kell, hogy küzdjön 
a vízhiánnyal. A fogyó készletek mi-
att szükséges vizeink védelme, a vizet 
szolgáltató műtárgyak rekonstrukci-
ója, újak telepítése. 

A víziközművek üzemeltetéséért felelős 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
jelezte az önkormányzat felé, hogy a 
biztonságos üzemeltetés érdekében, a 
jászberényi vízmű telepen egy háló-
zati szivattyú cseréje, a Toborzó utcai 

szenny vízátemelőben pedig egy szenny-
vízszivattyú felújítása szükségessé vált. 
A hálózati szivattyú beszerzéséhez és a 
szennyvízszivattyú felújításához a pol-
gármester hozzájárult.

***
A Hentes utca egy szakaszán, a rendkívü-
li esőzések következtében a nyílt csapa-
dékvíz elvezető árok és az útpadka több 
helyen bemosódott. A nyílt árkot zárt 
vízelvezetéssel váltották ki a szakembe-
rek. A zárt csapadékvíz csatorna és a há-
rom víznyelő akna beépítése, a rákötések 
csatlakoztatása, az útpadka helyreállítása, 
valamint a közterület rendezése elkészült.

A személyes ügyfélfogadási szünet 2021. április 9-éig  
még biztosan tart a Polgármesteri Hivatalban.

A továbbiakról a jövőbeli kormányzati döntések függvényében döntünk.

  Folytatás az 1. oldalról  

Átadták a végátemelőt
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Megemlékezés  az új demokratikus Magyarország katonáiról
Jászberényben a Szabadság tér és a Dó-
zsa György utca sarkán álló bank falán 
egy emléktábla látható, mely azon sze-
mélyeknek állít emléket, akik a második 
világégés vége felé fegyvert fogtak. Ők 
már korábban megjártál a hadak útját és 
vállalták a fasizmus elleni harcot és azt, 
hogy a szovjet csapatok oldalán részt kí-
vánnak venni hazánk még német meg-
szállás alatt álló területeinek felszabadí-
tásában. Ők a Jászberényben 1945-ben 
megalakult I. gyaloghadosztály katonái 
voltak az új demokratikus Magyaror-
szág katonái.

Tekintsük át röviden hogyan jött 
létre ez a hadosztály. Jászberényt 1944. 
november 15-én a németek erős el-
lenállása következtében háromnapos 
ostrom után tudták bevenni a szovjet 
csapatok. A városban ekkor a lakta-
nyák üresen álltak, az öreg laktanya a 
Jásztelki úton, a második, az új lakta-
nya a Nagykátai út mellett. 

Jászberényt a II. Ukrán front kato-
nái foglalták el, a frontparancsnokság 
az Öreg laktanyában és a Méntelepen 
a hadifogolytábort alakított ki, Jászbe-
rényben hozták létre a II. Ukrán Front 

33. számú hadifogoly táborát. Főleg 
a Budapest környékén és a budapesti 
harcokban hadifogságba esett és ugyan-
ebben az időszakban a magukat önként 
megadó magyar katonákat helyezték itt 
el, de a tábor lakói között sok volt az 
elfogott civil és az olyan személy is, aki 
sohasem volt katona (körülbelül 25%).

1944. december 20-án az ország 
azon területeinek küldötteiből, ahol 
már nem folytak harcok Debrecenben 
összeült az Ideiglenes Nemzetgyűlés. 
Városunkat Baráth Endre – a későbbi 
szolnoki főispán – kisgazdapárti tag 
képviselte és megalakult az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány, melynek honvédel-
mi minisztere Vörös János vezérezredes 
lett. A Honvédelmi Minisztérium első 
személyi állományát a jászberényi hadi-
fogolytábor biztosította a minisztérium 
részére, ez a fogolytábor adta át az ideig-
lenes magyar kormánynak. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés legsür-
gősebb feladatának tekintette a szakítást 
a hitleri Németországgal és fegyverszü-
netet kérni a győztes szövetségi hatal-
maktól, a Szovjetuniótól, Angliától és 
az Amerikai Egyesült Államoktól.

1944. december 28-án ez a kormány 
hadat üzent a náci Németországnak. A 

hadüzenet napján kormánydelegáció 
utazott Moszkvába (Gyöngyösi János 
külügyminiszter, Balogh István/Balogh 
páter miniszterelnökségi államtitkár 
és Vörös János honvédelmi miniszter). 
1945. január 18-án Gyöngyösi János a 
moszkvai szövetséges hatalmak képvise-
lői előtt fegyverszünetet kért. Molotov 
külügyminiszter átnyújtotta a Magyar-
ország részére kidolgozott fegyverszüne-
ti feltételeket, 20-án ez aláírásra is került. 
Aláírói Vorosilov marsall és a magyar 
delegáció tagjai. Ebben a békeszerző-
désben Magyarország vállalta, hogy leg-

alább nyolc nehéz fegyverzettel ellátott 
gyalog hadosztályt állít fel.

Az ideiglenes kormány a hadosztá-
lyokhoz szükséges létszám biztosítását 
toborzással, sorozással és hadifoglyok 
átvételével tervezte biztosítani. A fegy-
verszünet aláírásának napján a magyar 
kormány toborzási felhívást bocsájtott 
ki és a toborzás elkezdődött. A jelentke-
zőket a  településeiken összeírták, a lajst-
romot a honvédelmi minisztérium felé 
megküldték. A jelentkezők hazamentek 
és várták a behívót. 

Budapest ostromakor a harcoló ma-
gyar alakulatok egy része átállt a szov-
jetek oldalára és részt vettek Budapest 
elfoglalásában. Ők voltak az a bizonyos 
Budai Önkéntes Ezred. Vezetőjük Va-
riházy Oszkár lett. Február 13-án ki-
vonták őket a harcokból, Kelenföldön 
gyülekeztették őket. Ezreddé szervezték 
őket pihentették és készültek a további 
feladatokra. Február 26-án parancsot 
kaptak, hogy gyalogmenetben vonulja-
nak Jászberénybe s ott az alakulandó I. 
gyaloghadosztály katonái lesznek. Teljes 
hadi felszereléssel indultak el. Jászberény-
ben azonban a hadifogolytábor (Jásztelki 

úti) várta őket. Üdvözlésben volt részük, 
majd letetették velük a fegyvert, és zene-
szó mellett bemasíroztak a fogolytáborba, 
hadifoglyok lettek. Szerencsére azonban 
jobb bánásmódban részesültek mint a 
többi hadifogoly. Március 3-án zeneszó 
kíséretében elvitték őket a Méntelepre, 
ahol már jobb körülmények várták őket. 
A szovjeteknek céljaik voltak ezzel az ez-
reddel. Korábban már tervbe volt véve 
Jászberényben az I. Demokratikus Gya-
loghadosztály létrehozása. A szovjetek e 
hadosztályba kívánták beosztani a budai 
önkénteseket, melynek ők lettek a mag-
jai. 

Közben megkezdődött Debrecen-
ben a 6. hadosztály szervezése, melyhez 
a jászberényi hadifogolytáborból is el-
vittek mintegy 2000 főt. 1945. február 
26-án a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
katonai megbízottja közölte a magyar 
Honvédelmi Minisztériummal, hogy a 
közeljövőben a Jászberényi hadifogoly-
táborból egy hadosztályra való hadifo-
goly kerül átadásra.

Folytatjuk....
Besenyi Vendel 

helytörténeti kutató

Város

„a Jászberényben 1945-ben megalakult 
I. gyaloghadosztály katonái voltak”

Valós lehetőségek költségvetése
A 2021. évi költségvetés előkészítése és 
elfogadása rendhagyóan történt. A le-
hetőségek szerint igyekeztünk a legtöbb 
véleményt bekérni, a legtöbb szereplő-
vel megismertetni a költségvetést.

A korlátozott lehetőségek mellett 
alkalmat és lehetőséget biztosítottunk 
mindenki számára a véleményének 
megfogalmazására, módosító javaslatok 
benyújtására. Ezt vártuk valamennyi 
képviselő-társunktól is. Aki akart vagy 
szándékában állt, lehetőséget kapott a vé-
leményének érvényesítésére. A költségve-
tés előkészítési folyamata semmiben nem 
tért el a korábbi évek gyakorlatától. 

A költségvetés készítésénél elsőd-
leges szempont volt a város működő-
képességének biztosítása, a kötelező 
feladatokhoz szükséges források biz-
tosítása. A nem kötelező feladatokhoz 
annyi forrást lehet biztosítani, ami 
ezeken felül marad. Két év alatt 1200 
millió Ft-tal kevesebb saját bevétellel 
számolhatunk. A különleges jogrend 
adta felhatalmazás nem a polgármester 
személyes akarata, hanem jogszabályi 
kötelezés. Túlságosan egyszerű, a rész és 
egész viszonyát nagyon leszűkítő meg-
közelítés és azon keresztül vizsgálni a 
város egész évi költségvetését. Abból ki-
ragadva egy elemet (pl: képviselői keret), 
annak megléte vagy hiánya határozza 
meg az el- illetve el nem fogadás tényét. 
Természetesen senki nem vitatja (mint, 
ahogyan más hiányzó előirányzatok 
esetében sem) annak szükségességét és 
fontosságát. Ebben a helyzetben lehetett 
volna olyan, a bevételi forrás növelésére 
illetve a kiadási oldalon szereplő bár-
mely előirányzat csökkentésére vonat-
kozó módosítási javaslattal élni, amely a 
kérdéses előirányzat költségvetésbe tör-
ténő beépítését biztosította volna. Ilyen 
javaslat nem érkezett! 

Az elkészült költségvetés a város ér-
dekeit szolgálja. Megközelíthetjük ezt 
a kérdést úgy is, a 2021. évi költségve-
tés biztosította lehetőségek jelentősen 
eltérnek a korábbi évek lehetőségeitől, 
melyről már több esetben tettünk em-
lítést. Nem tekinthetünk el attól, hogy 
a bevételi kereteink jócskán beszűkültek, 
ezzel szemben az „elvárások” nem ehhez 
igazodtak. Ebből adódóan jelentősen 
felerősödött a kötelező és nem kötele-
ző feladatok költségvetésben betöltött 
szerepének újra gondolása, feladva ezzel 
esetleg az elmúlt évek (évtized) kizárólag 
forrás-kiosztó rendszerének mechaniz-
musát. Pontosan azt akarjuk üzenni ezzel 
a költségvetéssel, hogy a korábbi gyakor-
lat nem (volt) folytatható. Nem elvenni 

szeretnénk senkitől, hanem szeretnénk 
közös gondolkodásra késztetni min-
denkit, hogy ebben a környezetben is 
megtalálja önmagát, a helyét, a szerepét. 
A város, a városi lét értékeit szeretnénk 
megtartani, ahol esetleg az sérült, azt 
visszaállítani. Nem szabad elfelejtenünk 
azonban azt sem, hogy több, mint egy 
év óta teljesem más „ritmusban” éljük az 
életünket, egy világjárvány közepén.

Ez még nehezebbé teszi bármilyen 
változás, fejlődés feltételi rendszerének 
kialakítását, hiszen magunk is korlátoz-
va vagyunk. Elismerjük, hogy a költség-
vetés összeállításánál az óvatosság elve 
lebegett a szemünk előtt, de ezt felróni 
kritikaként, talán nem „sportszerű”. Ez 
az egyetlen esélyünk a jelenlegi gazda-
sági (költségvetési) viszonyok között. Az 
is igaz, hogy ebben nagymértékben se-
gít minket az elmúlt évi gazdálkodásból 
származó költségvetési maradvány, mely 
nélkül a 2021. évi költségvetés még az 
elfogadotthoz képest is szigorúbb lenne. 

Ha végig vesszük, hogy miből is áll ez 
a maradvány, a következő képet kapjuk: 
A költségvetésbe tervezett több, mint 
1,5 milliárd Ft költségvetési maradvány-
ból, a fejlesztési költségvetési maradvány 
több, mint 800 millió Ft. Ez (ek) a pro-
jektekhez, célfeladatokhoz kapcsolódó, 
előre leutalt összegek, melyek a kiadá-
sok közé a feladatokhoz kapcsolódóan 
visszatervezésre kerültek. A további 
több, mint 700 millió Ft maradvány-
ból több, mint 200 millió Ft az előző 
évről áthúzódó, szerződéssel rendelkező, 
eldöntött, de még ki nem fizetett felada-
tok, leutalt állami támogatások előlege, 
melyek ki- illetve visszafizetése szintén 
visszatervezésre került a költségvetésbe. 
A fentieken túl jelentkező több, mint 
500 millió Ft az a szabad maradvány, 
melyet a költségvetés készítésekor egyéb 
célok megvalósítására felhasználhattunk. 
Ennek egy része az év közben korrigált 

adóbevételi előirányzathoz képest tény-
legesen teljesített adóbevételek többleté-
ből (210 millió Ft), más része az egyéb 
bevételek-kiadások különbségéből (290 
millió Ft) adódik. 

A fenti levezetésből adódóan joggal 
kérdezheti bárki, hogy mi lett volna, ha 
az önkormányzat nem rendelkezik több, 
mint 500 millió Ft, a költségvetésbe 
szabadon bevonható maradvánnyal? A 
válasz egyértelmű. Mivel a költségveté-
si egyensúly biztosítása ekkora költség-
vetési maradvány bevonása mellett is 
szükségessé tette ilyen mértékű „elvonás” 
megtételét, ennél kisebb maradvány 
esetén nagyobb korrekciókat kellett vol-
na elfogadnunk a költségvetési egyen-
súly biztosításához. Az is igaz, hogy a 
maradvány ilyen mértékű alakulása, 
még minket is meglepett, köszönhető-
en ez elsősorban a város adófizető pol-
gárainak, vállalkozásainak, akik jobban 
teljesítettek az előre számítotthoz ké-
pest. Nem titok, hogy nagy reménye-
ket fűzünk az önkormányzat számára a 
későbbiek során megítélendő központi 
kompenzációhoz, ugyanis annak fel-
osztásával a költségvetésbe most nem, 
vagy nem megfelelő forrással rendelkező 
feladatok számára is forrásokat tudunk 
majd biztosítani, legyen az a fiatalok 
otthonteremtési- vagy bármely szervezet 
támogatása, elmaradt, de szükséges fej-
lesztés stb. megvalósítása. Szerettük vol-
na, ha egyetértés alakul ki a hitelfelvé-
telével kapcsolatban is, amely nem szól 
többről mint arról, amit már korábban 
is tervezett az önkormányzat – a jelen-
legitől lényegesen magasabb összegben, 
lényegesen jobb költségvetési kondí-
ciók mellett – olyan, a város biztonsá-
gos működést szolgáló, a mindennapi 
életre jelentős hatással bíró fejlesztések 
megvalósításáról, mint pl: új kút fúrása, 
szennyvízproblémák kezelése, csapadék 
elvezetés kezelése.

Természetesen készek és nyitottak 
vagyunk az év bármely, hátralévő szaka-
szában a költségvetést érintő bármilyen 
kérdésben együtt gondolkodni – legyen 
az akár a zárszámadás elfogadása is –, 
amely a város, az itt élők munkáját, élet-
körülményeit segíti, jobbá teszi. Ameny-
nyiben év közben kedvezőbben alakul 
az adóbevételünk a költségvetésben 
tervezetthez képest – ezt a szeptemberi 
adóbefizetést követően látjuk – termé-
szetesen együttműködésben dönthe-
tünk arról, hogy mihez tudunk többlet 
forrásokat biztosítani.

Balogh Béla
alpolgármester

A Fidesz frakció véleménye
Előterjesztés a Jászberény Városi 
Önkormányzat saját bevételeire, az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeire: tá-
mogatjuk az előterjesztést.

Előterjesztés a Jászberény Városi Ön-
kormányzat 2021. évi költségvetési 
előirányzatainak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotására: nem támogatjuk a költség-
vetési rendeletet. 

Ez a polgármester költségvetése, 
nem pedig a városlakóké és a Fidesz 
frakcióé. Tavaly is hasonlóan véleked-
tünk és igazunk lett több témában, csak 
hát a Covid közbeszólt és nem tudtunk 
sok mindent végigvinni. Sok minden 
hátrányt szenved ebben a költségvetés-
ben is, több évtized munkája veszhet 
kárba több területen. Amennyiben a 
zárszámadáskor már szavazhatunk tes-
tületileg, akkor adunk plusztámogatást 
a civil szervezeteknek, sportegyesüle-
teknek, médiának, kulturális terület-
re, városüzemeltetésre, stb. Ezenkívül 
visszaállítjuk a körzeti keretet is, mely 
most nullával szerepel a költségve-
tésben. Nehéz úgy a városvezetésnek 
segíteni, hogy közben a kormányt, a 

fideszes képviselőt szidják, ócsárolják 
mindenért. Ugyanakkor a vállalko-
zókat és a lakosságot megadóztatják, 
megsarcolják a tiltakozásuk ellenére 
(még szerencse, hogy a kormány ezt 
is eltörölte) és közben csodálkoznak, 
miért nem akarnak még plusztámo-
gatásokat adni a város számára. Nem 
ilyen várost szeretnénk, ahol nincs 
fejlődés, nincs a jelenlegi városvezetés 
által megfogalmazott pozitív jövőkép, 
nincs fejlesztési stratégia. Ez a költ-
ségvetés nem segíti a fiatalok városban 
maradását sem, mindezek miatt ehhez 
a költségvetés tervezethez nem adjuk a 
támogatásunkat!

Látogatás a 
miniszterelnökségen
Március 8-án Budai Lóránt, Jász-
berény város polgármestere Balogh 
Béla és dr. Gedei József alpolgármes-
terekkel, Balla György miniszteri 
biztos meghívására a miniszterel-
nökségen tettek látogatást.

„Az öt fős grémium előtt röviden vá-
zoltuk Jászberény jelenlegi gazdasági 
helyzetét, a kormány intézkedéseinek 
költségvetésünkre gyakorolt negatív 
hatásait, valamint a jövőre vonatkozó 
rövid- és hosszútávú terveinket. A rö-
vid eszmecserén záporoztak felénk a 
kérdések, melyekből gyorsan kiderült, 
hogy a különböző minisztériumok ál-
tal delegált fogadóbizottság már a dön-
tést hivatott előkészíteni. 

Ugyan a kompenzáció nagyságára 
vonatkozóan nem kaptunk ígéretet 
(ez áprilisra várható), a jó hangulatú 
megbeszélést követően jó szájízzel áll-
tunk fel a tárgyalóasztaltól. A közel 
500 millió forintos kiesés kárpótlása 
mellett ugyanis van néhány dolog, 
melyhez nem kell más, mint pozitív 
hozzáállás és jószándék. És én ezt ma 
látni véltem a tárgyalópartnereink sze-
mében. Bízom benne, hogy nem kell 
újra csalatkoznom…” – számolt be az 
eseményről közösségi oldalán Budai 
Lóránt.
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Jászberényi főzőkonyhánkra 
azonnali kezdéssel  
SZAKÁCS kollégát keresünk. 
Jelentkezni az allas@eatrend.hu email címen 
vagy a 06 30 338 04 05 telefonszámon.

Eatrend Danubia Kft.

Hulladékszállítási 
tájékoztató

A Jászberényi Vagyonkezelő ésVárosüze-
meltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja Jász-
berény város lakosságát és a vállalkozá-
sokat, hogy a Húsvéti ünnepek miatt 
a kommunális hulladékszállítást az aláb-
biak szerint végzi:

2021. április 2-án (péntek): 
• Jászberény pénteki program szerinti 

szállítás
• Jászberény zöldhulladék 4. program 

szerinti szállítás

2021. április 3-án (szombat):
• Jászberény hétfői program szerinti 

szállítás

2021. április 5-én (hétfő):  
A szállítás szünetel!

A hétfői jászberényi társasházi program 
pótlása: 2021. április 6. (kedd).

Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon 
a kukák kihelyezését reggel 6.30 -ig.

A Jászberényi Termálfürdőben folytatódnak 
a reumatológus vagy ortopéd szakorvos  
által kiírt kezelések, úgymint 

gyógymasszázs, gyógytorna,  
iszapkezelés és tangentor  
(vízalatti vízsugármasszázs). 
A kezelésekre csak orvosi beutaló ellenében tudunk időpontot adni H–P: 8:00–
16:30. Elérhetőség: 5100 Jászberény, Hatvani út 5., Tel.: 06-30/942-1043.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi  
Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

március 27. (szombat) 8:30-tól 
Klapka György SZKI tornaudvara 

(Hatvani út 2.)
Fajták: mucsu, golden, starking, 

jonagold, jonatán, idared
További információért kérem, 

forduljon a helyi önkormányzathoz!

Lomtalanítási tájékoztató 2021.

1. ProGrAM: MÁrCIuS 27.
Alkotás u; Árendás u; Bálvány u; 
Benczúr Gy. u; Csákány u, Csana u, 
Cserkész u, Csiga u, Csokonai V.M. u, 
Csoma u, Dinamit tér, Dózsa Gy. út, 
Ebhát u,Eperfa u, Fodor F. u, Gorkij 
u(Som u.,), Gyepü u, Hajdú u, Horgász 
u, Jákóhalmi út, Jász u, Jászkapitány u, 
Katona u, Kazal u, Kert u, Kisberényi 
tér, Korányi F. u, Kórház u, Kosárfonó 
u, Kovács u, Kötélverő u, Külső Pely-
hespart u, Kürt u, Madách I. u, Ma-
gyar u, Mátyás u, Móra F. u, Nemes u, 
Nyár u, Nyárfa u, Nyerges u, Páfrány 
u, Petrence u, Pesthy F. u, Pintér M. u, 
Régi vágóhíd u, Réz Kálmán u, Reze-
da u, Sikló u, Szárazmalom u, Szellő u, 
Szent Imre h. út, Szűcs u, Técső u, Tél u, 
Tímár u, Tüzér u, Tűzoltó u, Vásárhelyi 
I. u, Vásártér u, Vincellér u.

2. ProGrAM: ÁPrILIS 10.
Apponyi tér, Arany János u, Árpád u, 
Attila u, Bárány u, Béke u, Békés u, 
Bérkocsis u, Bimbó u, Bogár köz, Bo-
lyai J. u, Czigány J. u, Csillag u, Csók 
u, Csónak u, Darázs u, Eötvös u, Fa-
zekas u, Festő u, Gát u, Görbe u, Ha-
lász u, Harang u, Hatrózsa u, Határ u, 
Honvéd u, Huszár u, Ibolya u, Iskola u, 
Jásztelki út, Kalap u, Kalinka u, Kántor 
u, Káposztáskert u, Károly u, Kaszás u, 
Kender u, Király u, Koszorú u, Kökény 
u, Liliom u, Liszt F. u, Margit u, Mária 
u, Molnár u, Móricz Zs. u, Mozsár u, 
Munkácsy M. u, Pelyhespart u, Poty-
ka u, Puska u, Puskin sétány, Rácz u, 
Réhely u, Rét u, Rozmaring u, Rózsa 
u, Sárkány u, Sarló u, Sarok u, Sas u, 

Seregély u, Síp u, Szabadság tér, Sza-
badság u, Szabó u, Széchenyi u, Szegfű 
u, Szent István krt, Szentkúti tér, Szilfa 
u, Toldi M. u. Tóth u, Varga u, Vasvári 
P. u. Zagyvapart sétány.

3. ProGrAM: ÁPrILIS 17.
Ady E. út, Agancs u, Árvácska u, Ba-
goly u, Bajnok u, Bartók B. u, Bede-
kovich L. u, Bercsényi út, Blénessy J. u, 
Borsóhalmi út, Csalogány u, Dárdás u, 
Fáy A. u, Fehértói u, Galamb u, Ger-
gely u, Gólya u, Gyökér u, Halmay J. 
u, József A. u,Kálmán u, Kazincy F. u, 
Kengyel u, Kertváros u, Kinizsi u, Kiss 
E. u, Könyök u, Megyeház u, Méhész 
u, Mészáros L. u, Munkás u, Nagy-
templom u, Napsugár u, Négyház u, 
Október 23. u, Ősz u, Pacsirta u, Perec 
u, Petőfi S. u, Rácz A. u, Réz u, Sán-
dor u, Sármány u, Sipos O. u, Sólyom 
u, Szabadságharcos u, Székely M. u. 
Szélmalom u, Szent Pál u, Táncsics M. 
u, Telep u, Tóth J. u, Tölgyfa u, Vas u, 
Verseny u, Vértes u, Zirzen J. u, Zoltán 
u, Zöldár u.

4. ProGrAM: ÁPrILIS 24.
Ábránd u, Áldomás u, Ártér u, Árva 
u, Bakki J. u, Batthyány u, Bognár u, 
Csatorna u, Csík T. u, Dr. Wittmann 
T. u, Fenyő u, Gallér u, Gárdonyi G. u. 
Gyárfás u, Hársfa u, Irányi D. u, Kádár 
u, Kakukk u, Kodály Z. u, Kölcsey F. u, 
Kőrösi Cs. S. u, Lepke u, Lomb u, Lövész 
u, Mátra u, Messzelátó u,  Mező u, Mik-
száth K. u, Pannónia u, Platán u, Sírkert 
u, Szarka u, Szép u, Szivárvány u, Tavasz 
u, Vadász u, Vereckei u, Virág u, Zerge u.

5. ProGrAM: MÁJuS 08.
Akácfa u, Áldás u, Banner J. u, Bát-
hory u, Beleznay A. u, Benepuszta 
u, Boldogszállás u, Bulcsú u, Csonka 
u, Csörsz u, Daru u, Dob u, Érhát u, 
Forgács u, Fortélyos u, Frankel Leo u, 
Garat u, Gyöngyösi út, Hableány u, 
Harcos u, Hattyú u, Kapás u, Kárpát 
u, Klapka Gy. u, Komáromi J. u, Kun 
u, Lajosmizse u, Nádverő u, Négyszál-
lás u, Olvasókör u, Páva u, Redemptio 
u, Szérűskert u, Szigony u, Szobor u, 
Térítő u, Tigris u, Trombita u, Túzok 
u, Tündér u.

Álmos u, Árok u, Balaton u, Bokor 
u, Cserepes u, Damjanich u, Deák F. 
u, Diófa u, Faiskola u, Fátyol u, Fillér 
u, Futó u, Füst u, Gyalu u, Gyöngy u, 
Gyöngytyúk u, Horváth P. u, Jászváros 
u, Juhász u, Kápolna u, Kéve u, Kígyó 
u, Körte u, Kötő u, Medve u, Ménte-
lep u, Nyíl u, Repce u, Sarkantyú u, Sá-
ros-ér u, Sátor u, Suba u, Szél u, Szelei 
út, Tamás u, Temető u, Tompa M. u, 
Tört u, Zrínyi M. u.

6. ProGrAM: MÁJuS 15. 
Alsócsincsapart u, Aprítógégyár u, Át-
járó u, Berze N. J. u, Boróka u, Bo-
tond u, Buzogány u, Cimbalom u, 
Csengő u, Csóka u, Csokor u, Dem-
binszky u, Derkovits Gy. u, Dr. Varga 
L. u, Egér u, Eke u, Elefánti u, Felcső-
csincsapart u, Felsőmuszály, Fiastyúk 
u, Gerevich A. u, Göncöl u, Gyanta u, 
Gyöngyvirág u, Hatvani u, Hentes u, 
Herkules u, Hétvezér u, Hunyadi J. u, 
Ilona u, Jászkürt u, Jedám u, Jókai M. 
u, Karabély u, Kerékgyártó u, Kertész 

u, Költő u, Lagzi u, Líceum u, Liget 
u, Mályva u, Mártírok útja, Móczár 
M. u, Nádor u, Nagyér u, Nap u, Ne-
felejcs u, Öntő u,  Pákász u, Palánka 
u, Pethes I. u, Pipa u, Riszner sétány, 
Sánc u, Serház u, Sómérő u, Sport-
pálya u, Szekér u, Szent F. u, Szilvás 
dűlő, Szőlő u, Szúnyogos u, Tarnai 
A. u, Téglagyár u, Tejút u, Toborzó 
u, Üstökös u, Varjú u, Varró u, Víz 
u, Vízöntő u, Zagyvart u, Zagyvaparti 
tanyák, Zenész u.

7. ProGrAM: MÁJuS 29. 
Bajcsy Zs. u, Béla u, Bem József u, 
Berényi u, Csángó u, Delta u, Déryné 
u, Dohány u, Fácán u, Fecske u, Fék 
u, Fekete u, Felsőmező u, Fémnyo-
mó u, Fuvaros u, Fülemüle u, Fürdő 
u, Fűzfa u, Gém u, Gerle u, Gor-
janc I. sétány, Hajnal u, Hegedűs u, 
Hold u, Holló A. u, Ifjúság u, Ipar u, 
Ipartelep út, Jászai M. u, Jubileum u, 
Kálvin János u, Kard u, Kátai u, Kor-
csolya u, Kossuth Lajos út, Kőkép u, 
Lant u, László Károly u, Lehel u, Le-
hel Vezér tér, Mozdony u, Nagykátai 
út, Ostoros u, Pajtás u, Palotai J. u, 
Patkó u, Pesti u, Pipacs u, Rákóczi út, 
Rigó u, Róka u, Szarvas u, Széchenyi 
tér, Szent László u, Szentháromság 
tér, Szerecsen u, Szív u, Szövetkezet 
út, Thököly út, Traktor u, Tulipán u, 
Uszoda u, Váltó u, Vaspálya u, Vécsey 
E. u, Villany u, Viola u, Vízimalom u, 
Vörösmarty u,  

PorTELEK: Fenyves u, Fő u, 
Herboly I. u, Homok u, Március 15. u, 
Nyúl u, Vaskapu u, Vasút u.

A Jászberényi Vagyonkezelő és Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Zrt. tájé-
koztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy  
lomtalanítási akciót szervez, mely-
nek alkalmával az érintett terüle-
tekről a megjelölt időpontokban 
elszállításra kerülnek a háztartások-
ban feleslegessé vált lom hulladékok. 
Tájékoztatónk megtalálható a hon-
lapunkon is (vvzrt.hu), illetve a Be-
rénycafé (berenycafe.hu) oldalán is. 

Kérjük a lomtalanítás során az alábbi 
szabályok betartását:
• Lomhulladékok kihelyezésének idő-

pontja: reggel 7 óra.
• Szolgáltatást kizárólag szerződött 

partnereink jogosultak igénybe 
venni.

• A háztartásban keletkezett lomot az 
ingatlan előtti közút mellé, a for-
galmat nem akadályozó módon kell 
kihelyezni a lomtalanítás reggelén, 
hogy a célgépek és a dolgozók köny-

nyen meg tudják közelíteni, és a ra-
kodás biztonságosan, és balesetmen-
tesen, kézi erővel végezhető legyen.

• Maximálisan kihelyezhető lomhulla-
dék mennyisége 1,5 m3 

• A lomtalanítás során a nagydara-
bos, azaz a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedény méreteit 
meghaladó lom hulladék kerül el-
szállításra. A nagyméretű lomokat 
(pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) 
szétszedett állapotban kell kihelyez-
ni úgy, hogy az kézi erővel könnyen 
mozgatható legyen. Az apróbb mé-
retű lomokat kérjük zsákban, vagy 
dobozban kihelyezni a szétszóródás 
megelőzése érdekében. 

• A kikészített lomokat  kizárólag a jel-
zett időpontban szállítjuk el. Felhív-
juk figyelmüket, hogy a  később ki-
rakott hulladékot a szolgáltató nem 
szállítja el. 

• Az egyéb módon kihelyezett hulla-
dék nem kerül elszállításra.

A lom továbbra sem tartalmaz-
hat háztartási hulladékot, veszélyes 
anyagot tartalmazó fémhulladékokat, 
azbesztet tartalmazó hulladékokat, ve-
szélyes anyagokat tartalmazó faforgá-
csot, oldószereket, szerves oldószereket, 
savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú 
hulladékot, olajos rongyokat, fáradt 
olajat, olajszűrőket, fertőző hulladéko-
kat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, 
éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, 
fecskendők, vágó- szúróeszközök), per-
metszereket és azok dobozait, építési 
törmeléket, épület bontásból származó 
hulladékot, gumiköpenyt, autóbontás-
ból származó hulladékot, autóroncso-
kat, elektronikai hulladékot és zöldhul-
ladékot sem, mert azokat társaságunk 
nem szállítja el. 

A lakosság részére lehetőség van 
elektronikai hulladék, építési törme-
lék, zöldhulladék, veszélyes hulladék, 
gumiabroncs leadására a jászberényi 
hulladékudvarunkban.

A lomtalanítás során közterületre 
helyezett hulladék a szolgáltató tulaj-
donát képezi, így annak bárki más által 
történő elszállítása jogtalan eltulajdo-
nításnak minősül!

Városunk és környezetünk tiszta-
sága érdekében kérjük Önöket, hogy 
lomtalanítási akció során e tájékoztató 
szerint helyezzék ki elszállításra szánt 
lom hulladékaikat.

Köszönjük, hogy igénybe veszik 
szolgáltatásainkat! 

Jászberényi Vagyonkezelő és 
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Szolgáltatásaink:
• Teljes körű építőipari kivitelezés
• Építési és bontási hulladék befogadás 
   (beton, aszfalt, tégla, cserép, fahulladék)
• Újrahasznosítás: darálás, osztályozás
• A keletkezett darált anyag értékesítése
• Konténeres sittszállítás
• Gépi földmunka
• Nehézgép szállítás 1-24 t-ig

J Á S Z b e r é n y

5100 Jászberény 
Szelei út 9407 HRSZ 

06 57 410-031 
06 30 488-6575 
06 30 337-2924 

E-mail: tuttibau@invitel.hu

Zöldül a város
Az önkormányzat a jövőben szeretné 
bővíteni a város közterületi zöldfelüle-
teit. Ennek érdekében az elmúlt év vé-
gén az utcai környezetbe illeszkedő és a 
városi viszonyokat jól viselő facsemeték 
beszerzéséről döntött a polgármester.

A megvásárolt 100 gömbkőris, a 20 
tarka levelű juhar, a 30 vérjuhar és 30 
szilvaoltvány a napokban a közmun-
kaprogramra épülő, önkormányzati tu-
lajdonú csemetekertbe került. A több 
éves nevelést és gondozást követően 
megerősödött facsemetéket városi köz-
területekre ültetik. 

A korai 
zöldségfélékről
Jászberényben is jelentős a kihaszná-
latlan kiskertek területe. Amikor az 
életkörülmények rosszabbodnak, elő-
térbe kerül az önellátásra való törek-
vés. A házikerteket érdemes művelésbe 
vonni, mert a zöldségfélék megterme-
lésével sok kiadást lehet megtakarítani. 
A szellemi és a fizikai dolgozóknak is 
szüksége van munkájuktól eltérő fog-
lalkozásra heti néhány órában. 

A férfiak főként a gyümölcs és a sző-
lőtermeléssel, míg a háziasszonyok a 
veteményeskertben szorgoskodnak szí-
vesebben. Egy átlagos család éves zöld-
ségféle szükséglete burgonyával együtt 
kb. 4-500 m2-en már megtermelhető. 

Előveteménynek ültethető zöldhagy-
ma, hónapos retek, borsó, saláta is mert 
alacsony a hőigényük. Ha kisebb fóliasá-
tor is van megtermelhető a meleg igényes 
paprika paradicsom, uborka, zöldbab, stb. 
A korai burgonyát jó, ha előcsíráztatva 
vetjük el ilyenkor a beteg és a cérnacsírás 
gumó sem kerül a földbe. Célszerű fém-
zárolt vetőgumót vásárolni, főként, ha az 
vírustűrő és korai mert több évi is újra 
vethető. A káposztafélék palántáit több-
nyire vásárolják az a legjobb, ha ismerős-
től. Alacsony hőt a kelkáposzta bírja job-
ban, a karalábé fagy után felmagzik. 

A kezdeti betegségek és károsítók el-
len a palántákat gyakran permetezve árul-
ják. A káposztaféléknél előfordul, hogy 
kiültetés után palánta fejlődésben lema-
rad. A gyökérnyaki részen nyüves. Ezt a 
tavaszi káposztalégy lárvája okozza, ami 
kukocosítja a retket is. A légy fő rajzása a 
cseresznyevirágzás és a kökényvirágzáskor 
a legnagyobb. Ez időszakban kell perme-
tezni, március végétől május elejéig. 

A frissen szervestrágyázott földbe 
nem ajánlatos vetni petrezselymet, sár-
garépát, burgonyát, vörös hagymát, 
fokhagymát, retket, céklát, mert fel ve-
heti a trágyaízt. Ha az elővetemények 
felhasználásra kerültek másodtermények 
ültethetők pl. cékla, téli retek, zöldbab és 
rövid tenyészidőjű káposztafélék. 

A zöldségfélék zöme vízigényes és 
a vezetékes víz pedig drága. Sok kiskert 
tulajdonosnak már van fúrt kútja. A be-
jelentési kötelezettség pedig az elmúlt év-
ben ismét el lett halasztva. 

Szegedi Szilveszter kertészmérnök

Tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

AUTOMATA  
ÖNTÖZŐRENDSZEREK
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„  Itt lehetne
szabadtéri irodánk is”

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

Vásárolsz vagy átalakítasz? Segítünk 
a meg va ló sításban. Hozd ki a legtöbbet 
az akár 3 millió Ft-os állami 
otthonfelújítási támogatásból!

Termelői méz
● propolisz 
● méhpempő

 06-30/483-07-90

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

 A hét minden napján lakásunkon
 is várjuk vásárlóinkat!

3 Kg feleTT IngyeneS KISZÁllíTÁS 
JÁSZberény TerüleTén!

Jászberényi orvosokat gyászolunk
Szomorú hírt osztott meg közösségi 
oldalán a Jászberényi Szent Erzsé-
bet Kórház.

Két nagyszerű kollégát vesztettünk el: 
dr. Barabás Lidia főorvos asszony és dr. 
Szővérfi Károly doktor úr immár nem 
tudják a mindennapokban segíteni vá-
rosunk betegeit és bennünket kollégái-
kat.

Nagyon fog hiányozni embersé-
gük, empátiájuk, segítőkészségük mely 
meghatározó volt az elmúlt 30 évben. 
Osztozunk a család mély gyászában, 
hisz mindkettőjük személye, feldolgoz-
hatatlan űrt és bánatot okoz.

Bízunk Megváltónk gyógyító sze-
retetében, megtört szívvel búcsúzunk a 
kollégák és munkatársak nevében.

Korszerű eszközök érkeztek
Invazív lélegeztetőgépeket, speciális 
infúziós pumpákat és betegőrző mo-
nitorokat március 18-án adták át a 
Szent Erzsébet Kórházban. Az orvos-
technikai eszközök tovább növelik a 
betegellátás biztonságát a fennálló 
pandémiás helyzetben is.

Dr. Csiki Zoltán, a kórház főigazgatója, 
dr. Besenyi Orsolya orvosigazgató, Pócs 
János országgyűlési képviselő jelenlété-
ben mutatták be, az Országos Kórházi 
Főigazgatóság által kihelyezett modern 
intenzív terápiás eszközöket.

A koronavírus-járvány elleni vé-
dekezés erősítése érdekében az Or-
szágos Kórházi Főigazgatóság többek 
között hét darab nagyteljesítményű 
invazív lélegeztetőgépet, központi 
monitorokat, valamint speciális infú-
ziós pumpákat bocsátott a Jászberényi 
Szent Erzsébet Kórház rendelkezésére 

– mondta dr. Csiki Zoltán főigazgató, 
majd köszönetét fejezte ki a korszerű 
eszközökért. Ezzel újabb jelentős lé-
pést tettek előre a koronavírusos be-
tegek ellátásában. Az új készülékekkel 
együtt a kórházban immár huszonhét 
lélegeztetőgép áll rendelkezésre.

Az eszközátadó ékes bizonyítéka an-
nak, hogy a Jászberényi Szent Erzsébet 

Kórház minden szempontból előrébb 
lépett az egészségügyi dolgozók meg-
becsülése terén – hangsúlyozta Pócs Já-
nos országgyűlési képviselő. Méltatta és 
megköszönte az intézmény munkatár-
sainak helytállását, majd megköszönte 
dr. Csiki Zoltánnak, hogy kapcsolatai 
révén az intézmény felszereltsége bővült.

Egyre nagyobb a terhelés, egyre 
több beteg érkezik hozzánk. Az orvo-
sok és a szakdolgozók igyekeznek minél 
magasabb színvonalon ellátni a betege-
ket. Ebben az új eszközök nagy segítsé-
get, nyújtanak – emelte ki dr. Besenyi 
Orsolya orvosigazgató.

Az eseményen elhangzott, a co-
vid-ellátásra kijelölt kórházakhoz ha-
sonlóan a Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórháznak is jelenleg három fő feladata 
van.  A sürgősségi ellátás biztosítása, a 
koronavírusos betegek ellátása és az egy-
re növekvő számú oltások lebonyolítása. 
Az intézmény a jelenlegi kihívásoknak 
meg tud felelni, rendben zajlik az oltás. 
A kórházi oltópontokon szinte min-
denki megjelenik, akit behívnak. Pfizer, 
AstraZeneca és Szputnyik vakcinával 
oltanak. Ezeket a megyei oltási munka-
csoport ajánlásai alapján mindig az oltás 
előtti napon szállítják le a jászberényi 
kórházba.

Adományok
A Jászberényi Szent Erzsébet Kór-
házban a járvány harcosait többen 
támogatják.

Pócs János, a Jászság országgyűlési kép-
viselője felajánlása révén minden nap 
biztosítja a Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház Covid-osztályán dolgozó mun-
katársak részére az ebédet. A képviselő 
szintén felajánlotta azoknak a regiszt-
rált személyeknek az oltóponra való be-
szállítását, akik nem tudnak másképp 
elutazni. Ők a 06-30/269-3422 tele-
fonszámon kérhetik a segítséget. 

Ugyancsak a kórház Covid osztá-
lyán dolgozók támogatására indult a 
Mozdulj! Jászberény és környéke ima 
és segítőcsoport civil kezdeményezés. 
Az interneten működő közösségi ta-
gok gyümölcs, üdítő, sütemény, kávé 
adományokkal adnak elsősorban lelki 
támogatás a járvány ellen küzdő dolgo-
zóknak.

Segítség az egészségügynek

Március 18-án Budai Lóránt polgár-
mester Balogh Béla és dr. Gedei Jó-
zsef alpolgármesterekkel Pócs János 
országgyűlési képviselői irodájában 
tett látogatást, ahol a járvány egész-
ségügyi része volt a fő téma.

A megbeszélésen dr. Csiki Zoltán főigaz-
gató úrral, valamint dr. Besenyi Orsolya 
orvos igazgató asszonnyal a Jászberényi 
Szent Erzsébet Kórház jelenlegi helyzeté-

ről és az önkormányzattal való együttmű-
ködés lehetőségeiről egyeztettek. 

„A lehetőségeinkhez mérten, a ma-
gunk részéről minden segítséget meg-
adunk, hogy a jelenlegi vírushelyzetet 
mind az egészségügyi dolgozók, mind 
pedig az ellátottak a lehető leggördülé-
kenyebben vészeljék át. Természetesen 
ennél konkrétabb felajánlásokat is tet-
tünk” – számolt be az eseményről Budai 
Lóránt közösségi oldalán.

Köszönet a szakembereknek
Március 19-én 9 órára kellett megje-
lennünk Jászberény ben, a Szent Er-
zsébet Kórház oltópontján a felesé-
gemmel együtt a Covid védőoltásra.

Az értesítést a háziorvosomtól kaptam. 
Ezt megelőzően két telefonos beszél-
getésünk volt, ebben az ügyben. Az 
elsőn azt beszéltük meg, hogy milyen 
védőoltást szeretnék kapni. Erre a vá-
laszom az volt, hogy nem tudom, mert 
akárkit hallgatok a tv híradásain ke-
resztül, mindenki másra esküszik. Per-
sze sokuknak halvány fogalmuk sincs, 
miről beszélnek. Ezért, én az orvosom 
véleménye alapján a Pfizer-BioNTech 
Covid-19 vakcinát választottam. A 
második telefonos beszélgetésünk arról 
szólt, mikor szeretném megkapni az 
oltást. Mire én, a lehető leghamarabb.  
Ezek után péntek, 9 órára kaptunk a 
nejemmel időpontot. 

Meglehetősen feszült idegálla-
potban indultunk el március 19-én a 
kórházba. A főbejáratnál két katona 
fogadott bennünket. Rövid sorba-
nállás után ellenőrizték a jegyzékben, 
hogy szerepel -e a nevünk. Mivel a 
jegyékben külön volt voltak felsorolva 
a háziorvosok által bejelentett betegek, 
nem okozott gondot a keresés. Ez már 
az elején megnyugvással hatott ránk. 
Látszott a szakszerűség. Segítőkészen 
útbaigazítottak az oltópontok felé. Itt 
ismételt jelentkezés és nyilvántartás 
ellenőrzése  után végezetül arra a hely-
re irányítottak, ahol az oltást végül is 

megkaptuk. Természetesen itt is volt 
nyilvántartás, ami teljesen megegyezett 
az előbbiekkel. Ez magától érhető, és 
még a rosszakarat sem találhat benne 
kivetni valót.

A procedúra mindenütt kedves, se-
gítőkész, katonás fegyelemmel zajlott. 
Ennek köszönhetően, az itt dolgozók-
nak nem okozott gondot a feledékeny, 
lassú észjárású, munkában megörege-
dett idős emberek, olykor értelmetlen 
viselkedése sem. Nekik is nyugodt, 
megértő kedvességgel, segítettek.

Meg kell mondanom, kellemesen 
csalódtam. Arra biztatok mindenkit, 
a háziorvosán keresztül jelentkezzen a 
kórházi oltópontra.

Annak idején az Egészségügyi Bi-
zottság tagjaként Válenti főorvos úr 
vezetésével, segítettük a kórház mun-
káját. Csak gratulálni és köszönetemet 
tudom kifejezni az oltópontokon dol-
gozó orvosoknak, ápolónőknek.  Kö-
szönet illeti a honvédség kivezényelt ál-
lományát is, akik segítik az itt dolgozók 
munkáját.

Jelenleg már nem ismerem a beré-
nyi háziorvosok napi munkáját, de ne-
kik is köszönet, hiszen ők készítik elő 
az oltásra várókat, hogy minél előbb 
megkapják a védettséget.

Megnyugodva tapasztaltam ez alatt 
a rövid idő alatt, hogy a Szent Erzsébet 
Kórház ismét hozzáértő, betegcentri-
kus vezetőt kapott.

Galcsik Tibor
jászberényi lakos
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A pArTner SZIgeTI KfT.
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása 
a legmagasabb napi áron.

Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Cement Diszkont

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406.  Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

25 éve a lakosság szolgálatában.

Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriási készletről.

Több fajta szén, fabrikett, 
tűzifa kapható.

lambéria, hajópadló. 
Építőanyagok.

Automata színkeverés kül- és 
beltérre egyaránt!
egyedi színek, 
nagy színválaszték.
rövid idő alatt létre-
hozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Kémény Dr. Kft.
Gyûjtõkémények felújítása

Kandallókémények, gázkémények szerelése, javítása, bélelése, marása, 
szilárdtüzelésü kémény belsõ vakolása bontás nélkül KAmIX technológiával!

émI minõsítéssel rendelkezõ cég.
Szaktanácsadás, teljes körû ügyintézés.

Cegléd, Székely u. 15. | www.kemenydr.hu
kemenydr01@gmail.com   | +36 20 974 3719

Megújul a Ferencesek tere
Március 10-én a Ferencesek terén tar-
tott sajtótájékoztatót Budai Lóránt 
polgármester, Balogh Béla alpolgár-
mester és dr. Novák István plébános, 
melyen részt vett a körzet önkor-
mányzati képviselője, Bódis Béla is.

Szántai Tibor

– Jövőre lesz 550 éves a Jászberényi Fe-
rences Templom, s ez az alkalom jó lehe-
tőséget ad arra, hogy a Ferencesek tere 
régen várt felújítása megkezdődjön. Ezt 
az ötletünket tavaly év végén megosztot-
tuk Ternyák Csaba érsek úrral, amikor 
nála jártunk. Ő pozitívan fogadta elkép-
zeléseinket, s a szavakat tettek követték. 
Néhány napja megszületett az első terv, 
melyet természetesen egyeztettünk plé-
bános úrral is – mondta a sajtótájékoz-
tató bevezetőjében Budai Lóránt.

A város jelenlegi gazdasági helyzeté-
ből adódóan, a terv több lépésben va-
lósulhat meg – derült ki a polgármester 
szavaiból, aki annak a reményének is 
hangot adott, hogy a megújítást követő-
en a templom és környezete méltó lesz 
azokhoz a rendezvényekhez, melyeket 
itt szoktak tartani. Azt szeretnék, ha a 
jövő évi évfordulós ünnepségen már 
látható és érezhető lenne, hogy a tér 
fejlesztési munkálatainak első lépcsője 
megvalósult. A polgármester megemlí-
tette azt is, hogy 2014-ben volt már egy 
terv a Ferencesek tere megújítására, de 
ez nem készült el.

– Azt gondolom, hogy az 550 éves 
évfordulóra készülve egyházközségünk 
számos olyan problémát próbál orvo-
solni, amelynek itt van már az ideje. 
Egyrészt templomunk belsőjének meg-
újítását a hívek adományaiból, támo-
gatásokból és az önkormányzat segít-
ségével az elmúlt két esztendőben már 
sikerült megvalósítani. A másik nagy 
projektünk a homlokzat rendbetétele 
lesz. A harmadik nagy feladat pedig, 
amelyet az önkormányzattal közösen 
szeretnénk megoldani, az itt lévő tér 
megújítása. Az elmúlt hónapokban Ba-
logh Béla alpolgármester úrral egyeztet-
ve alakult a terv, melyet valamennyien 
el tudunk fogadni. Egyházközségünk is 
szeretne ehhez a projekthez kapcsolódni, 
s ennek keretében az úgynevezett Por-
cinkula kápolnát és templomunk főbe-
járata közötti teret kívánjuk megújítani. 
Szeretnénk, ha ez a terület a parknak 
egy igazán szép, szakrális része lenne – 
mondta dr. Novák István. 

A munkálatok első része hamarosan 
elkezdődik, mégpedig azoknak a fáknak 
a kivágásával, amelyek akadályozzák a 
megújítást. Természetesen új fák ülteté-
sére is sor kerül a területrendezés során.

Bódis Béla, a terület fideszes önkor-
mányzati képviselője is örömét fejezte 
ki, a Ferencesek tere átalakulása kapcsán.

– Nagyon örülök, hogy ez a mun-
ka megkezdődik. Az itt lakóknak régi 
vágya már, hogy a park megújuljon. 
Közel 20 éve lakom itt a közelben, s 

tudom, hogy már azóta várják az itt 
élők, de mondhatom a város közössége 
is, hogy a Ferencesek tere megszépül-
jön és régi fényében ragyogjon. Azok 
az elemek, melyeket a tervben láttam, 
nagyon jól szolgálják majd az itt élők 
igényeit – mondta Bódis Béla, aki azt is 
megjegyezte, ha lesz lehetősége, akkor a 
körzeti keretéből támogatni fogja a tér 
újjászületését. A képviselő megemlítette 
azt is, hogy tavasszal-ősszel rendszeresen 
szerveznek itt a lakókkal szemétszedést, 
hogy a környezetet szebbé tegyék, s ez 
idén sem marad el. 

Balogh Béla alpolgármester kiemel-
te, hogy a tér funkciójának figyelembe-
vételével kezdődött a tervezés, melynek 
során folyamatos volt az egyeztetés  
dr. Novák Istvánnal. 

– Nem hagyhattuk figyelmen kívül, 
hogy a Ferencesek tere egy közösségi, 
s egyben szakrális terület is. Ugyan-
akkor tekintettel kellett lennünk az itt 
élők, a gyermekek igényeire, valamint 
arra is, hogy a közelben két olyan in-
tézmény van, melyben idősek laknak. 
Szóval megpróbáltunk olyan, minden-
ki számára elfogadható tervet készíteni, 
amelyet az anyagi lehetőségeink ismere-
tében meg tudunk valósítani – mondta 
Balogh Béla.

A sajtótájékoztató végén újságírói 
kérdésre válaszolva az is kiderült, hogy 
a Ferencesek terének megújítása előre-
láthatólag több tízmillió forintos beru-
házás lesz.

Extra segítség az otthonfelújításhoz 
Az elmúlt időszak szinte minden gaz-
dasági szegmensen otthagyta nyomát, 
ám a felújítást, otthonteremtést célzó 
állami támogatásoknak köszönhetően 
az építőipar és építőanyag kereskede-
lem továbbra is fejlődik. A jászberényi 
székhelyű, családi vállalkozásként mű-
ködő  Barakk-Studio Kft. több mint 25 
éve vesz részt sikeresen az építőanyag 
kereskedelemben, most pedig – rea-
gálva változó világunk igényeire – az 
állami otthonfelújítási programban 
résztvevők számára nyújt egyedülál-
ló lehetőséget. Speciális ajánlatukról 
Horváth Balázs cégvezetőt kérdeztük. 

Mielőtt rátérnénk az ajánlatra, néhány 
szóban összegezzük, melyek a legfon-
tosabb tudnivalók az otthonfelújítási 
támogatásról.
A támogatást a gyermeket váró vagy ne-
velő családok igényelhetik. A Magyar 
Államkincstár utólagosan visszafizeti a fel-
újítási és korszerűsítési költségek 50%-át, 
ami maximum 3 millió forint lehet. Ezt 
az összeget szinte minden felújítással kap-
csolatos munkára és anyagszükségletre fel 
lehet használni. A vissza nem térítendő 
támogatást a benyújtott számlák kifizeté-
sét követően lehet megigényelni a kormá-
nyablakban.
Milyen új szolgáltatással várják a vásár-
lókat? Hogyan kapcsolódik ez a támo-
gatáshoz?
A széles spektrumú termékkínálat mellett  
(festék, barkács, tapéta, függöny, lám-
pa, fürdőszoba és kertészet) különféle 
szolgáltatásokat, lakberendezést, házhoz 
szállítást, szaktanácsadást és anyagszük-
séglet-számítást egyaránt igénybe vehet, 

aki ilyen szándékkal tér be áruházunkba. 
Idén reflektálva az állam által nyújtott 
támogatásra tovább bővítettük a lehető-
ségeket. Ha valaki úgy határoz, nálunk 
veszi meg a felújításhoz szükséges épí-
tőanyagait, megháláljuk döntését egy akár 
200.000 forint értékű vásárlással teljes ter-
mékkínálatunkból.
Miből áll pontosan az ajánlat? Miként 
lehet igénybe venni?
Igyekeztünk vásárlóbarát megoldást talál-
ni, így már pusztán egy személyre szóló 
ügyfélkártya átvételével elindítható a fo-
lyamat. A kártyát pénztárunknál és online, 
BarakkShop webáruházunkból is kérheti 
az ügyfél. Az ajánlat lényege, hogy mun-
katársaink erre a kártyára gyűjtik az áru-
házban beszerzett anyagok után kapott 
számlákat. Amikor vásárlónk úgy határoz, 
minden szükséges anyagot sikerült besze-
reznie, összesítjük számára az eddig ke-
letkezett számlákat. A végösszegtől függ, 
milyen értékű ajándékkártyát állítunk ki. 
Mire használhatják fel a kapott aján-
dékkártyát?

Az ajánlat, igazodva az állami támoga-
táshoz 2022. december 31-ig igényelhe-
tő, még az ajándékkártyát a kiállítástól 
számított kilencven napig lehet felhasz-
nálni. Ugyanitt kiemelném, hogy ezt 
már nem csak építőanyagra, tetszőlege-
sen bármilyen nálunk kapható termékre 
beválthatja a vásárló, így felújított ott-
honát akár lakberendezési árucikkekkel 
is szépítheti.
Honnan tájékozódhatnak a részletek-
ről a vásárlók?
Személyesen áruházunkban bármilyen 
felmerülő kérdésben tudunk segítséget 
nyújtani, és nem szükséges ügyfelünknek 
azonnal döntést hozni. Tájékoztató bro-
súránkat hazaviheti, átbeszélheti otthon a 
részleteket. Honlapunkon, közösségi mé-
dia felületeinken is folyamatosan kom-
munikálunk. Nemrég hoztunk létre egy 
online csoportot, melyben banki szakér-
tő bevonásával igyekszünk tájékoztatást 
adni, hogy vásárlóink a kellő információ 
birtokában vehessék igénybe kedvező 
ajánlatunkat. (x)

Élmény volt mozogni
A Karantént Túlélő Mozgásterá-
pia hosszútávú programmal olyan 
elfoglaltságot kívánt biztosítani a 
Jászkerület Nonprofit Kft. a város 
lakosainak, ami rendszerességet 
visz a mindennapokba és kimozdu-
lási lehetőséget, motivációt nyújt. 

A kötelezően betartandó szabályok 
(kijárási korlátozás, intézmények be-
zárása), és a zord időjárás miatt az 
emberek hajlamosak voltak a téli 
időszakban könnyen lemondani a 
mozgásról, a kimozdulásról, az adó-
dó programokról, ezzel ingerszegény 
környezetet teremtve maguknak. Ezt 
ellensúlyozandó dolgoztunk ki egy 
olyan programot, amely miatt akár 
minden nap útra kellett kelni, és – 
nem többet – naponta egy fél órát 
kellett sétálni, vagy futni. A lyukasztó 
pontok egyrészt az igazolást szolgálták 
a teljesítéshez, másrészt vittek egy kis 
játékosságot a monoton futásba.

A magunk mögött hagyott két hó-
napban – eddig tartott ugyanis a prog-
ram – igen változatos volt az időjárás. 
Általában hideg volt, hó, jég, fagypont 
alatti hőmérséklet, de volt folyamato-
san három napos eső is. Ezért minden 
teljesítőnek dicséretére válik, aki akár 
egyszer is teljesítette a távot! Városunk 
szépen kiépített Zagyva-parti sétá-
nyán élmény volt futni, akár egyénileg, 
akár családdal, barátokkal.

Aki futva teljesítette a távot, az 
ajándékokon túl, gazdagabb lett azzal 
az érzéssel, hogy fitteb lett a tavaszra, 
mint a tél elején volt. Aki sétálta a táv-
okat, közben tartalmas beszélgetések-
kel, a természet szépségével, és a téli 
esték csendjével lett gazdagabb. Olyan 
együtt töltött időt biztosított ez a 
program családoknak, gyermekeknek, 
szülőkkel, barátoknak, pároknak, me-
lyet egyébként nem tettek volna meg. 
Mindezt 52 napon át! 

A teljesítésekért jutalmak is jártak, 
ezzel is motiválva a lakosokat a több-
szöri teljesítésre. Az összehajtható ku-
lacsért szükséges teljesítéseket mint-
egy ötven fő érte el, a csuklótárcáért 
(11 futás után) körülbelül harmincan 
jöttek be intézményünkbe, a csősál, és 
a futókesztyű nagyjából további húsz 
főnek okoztak örömet (21 illetve 31 
után), és a hátizsák ajándékát – amiért 
már negyven nap fölött kellett telje-
síteni – tízen érték el. Hatan voltak 
azok, akik két napnál többet nem 
hagytak ki ebben a kéthónapos idő-
szakban, séta vagy futás nélkül! Az ő 
jutalmuk még egy széldzseki is volt.

A város napi és az azt követő hét-
végére hasonló mozgásos játékkal je-
lentkezünk Berényi Vivicitta néven. 
Kérem, figyeljék a híradásokat!

Patakiné Kocza Anita
Jászkerület Nonprofit Kft.

Méterekkel a mezekért 
A Jászberényi Triatlon Egyesület utánpótlás csoportjában sportoló gyerekek 
szeretnének egységes, egyedi versenymezben rajthoz állni szeretett sport-
águk megmérettetésein. A speciális ruházat készítési költségeire, egy ado-
mánygyűjtő kampányt gondoltak ki Méterekkel a mezekért! címmel. Az 
alábbiakban közöljük az egyesület felhívását kampány részleteiről.

Az ifjú triatlonosok keményen ké-
szülnek edzéseiken, és elszántan 
várják a kihívást. Tegyél te is hozzá 
a kilométerekhez, ezzel is segítve a 
fiatalokat közös álmuk megvalósítá-
sában! Mindezt oly módon teheted, 
hogy kilométereket vásárolsz meg, 
az egyesületnek átutalt adománnyal. 
A támogatások összegeit méterekre 
váltjuk, és az így kapott távot a hó-
nap végén, egy váltófutás keretében 
teljesítjük, lefutjuk.

Tudjuk, hogy most kicsit minden-
kinek bizonytalanabb az élete. De ha 
csupán 500 Ft-tal segítesz, már tudod, 
hogy 2021. március 28-án neked is 
köszönhetően fut valaki 100 métert. 
Ha 5000 Ft-ot tudsz erre szánni, ak-
kor már 1 km-t „meg is tettél”. Ha 
még ennél is keményebben szeretnél 
megdolgoztatni bennünket, annak 
sincs akadálya, vállaljuk a kihívást! 

A triatlon mindent magába foglal, 
amit szeretünk, élvezzük a mozgást. 
A felkészülés, vagy a versenyek alatt 
úszunk medencében, tóban és folyó-
ban. Mindegyik más illat, más íz és 
szín. Tekerünk a pusztában, szembe 
a széllel, viaskodunk az emelkedővel, 
gurulunk a lejtőn. Futunk terepen és 
aszfalton, esőben, szélben, versenyeken 
főleg tűző napsütésben. Kíváncsi izga-
lommal állunk rajthoz hétről hétre és 
kitörő örömmel érkezünk a célba, mert 
ebben a sportban mindenki nyertes! 

Segíts nekünk ezt az örömöt egy-
séges mezben átélni! Támogass ben-
nünket a Jászberényi Triatlon Egyesü-
let 10400566-50515757-80881000 
számlaszámára utalt adománnyal és 
2021. március 28-án érted is futunk!

Kitűztük a célt, valóra váltjuk ál-
munk! Tedd magad büszkévé és segíts 
nekünk ebben!
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Húsvéti szokások a Jászságban

A Jászság Istenfélő és hagyománytisztelő, 
katolikus népe mindig illő tisztelettel és 
áhítattal ülte meg az esztendő ünnepe-
it. A húsvéti ünnepkör gazdag hagyo-
mány-világából a Jászságban különösen 
nagypéntekhez fűződik számos szokás 
és hiedelem. A Jászságban a pénteki 
napot általában szerencsétlennek tartot-
ták, de a nagypénteket meg különösen 
annak, hiszen Jézus kínszenvedésének 
és kereszt-halálának napja volt. Ezen a 
napon szigorúan tilos volt mindenféle 
házkörüli tevékenység. Igyekeztek is 
minden munkát nagypéntekig elvégez-
ni, mert ekkor nem lehetett kenyeret sü-
tni, mert a kenyér kővé válik (Jászdózsa), 
nem lehetett mosni, mert a villám bele-
csap a ruha viselőjébe (Jászberény), nem 
volt szabad tyúkot ültetni, mert nem 
lesz szerencse hozzá (Jászdózsa). Ezen 
a napon még az istállót sem ganajozták 
ki, s nem dolgozhattak a földeken sem. 
A gazdaasszonyok is már az előző nap 
elkészítették az ételt, hogy ezen a napon 
ne kelljen főzniük. A legtöbbjük déle-
lőtt és délután is elment a templomba 
a szent sírt meglátogatni, az idősebbek 
pedig szinte egész nap a templomban 
voltak.

Nagypéntek voltaképpen már a 40 
napos böjt végét jelezte, de ugyanakkor 
ez a nap még a szigorú böjt napja volt, 
amelyet a jász ember mindenkor komo-
lyan vett, és maradéktalanul betartott. 
A vallásosabbak közül sokan már nagy-
csütörtökön 9 órától kezdve a szombat 
esti feltámadásig böjtöltek, és se nem 
ettek, se nem ittak. A legtöbben azon-
ban csak péntek délig tartózkodtak az 
evéstől, ivástól. Jászberényben úgy tar-
tották, „ezen a napon csak ëccé szabad 
jólaknyi”. Akik déltől ettek is, csak so-
vány, ún. böjtös ételeket fogyaszthattak: 
savanyított korpából főzött cibere leves, 
aszatszilva leves (kiszi), olajos vagy tejjel 
főzött bablevest, mézes-mákos csíkot, 
foghagymát, vacsorára pedig az ebéd 
maradékát, vagy pedig erős túrót, vörös-
hagymát és főtt krumplit ettek. Cseme-
geként egész nap fogyaszthattak almát, 
diót, sült tököt, pattogatott kukoricát. 
A legtöbb jászsági faluban nagypéntekre 
csíramálét sütöttek. A gazdaasszonyok 
nagypéntek előtt nyolc nappal kezdték 
csíráztatni a búzát, s a friss hajtásokat le-
darálva, mézédes süteményt készítettek 
belőle. A böjti ételek sorában ott talál-
juk még a krumpli gancát, a kukorica 
görhét és a macokot.

A nagyböjtben, de különösen nagy-
pénteken még a legiszákosabb ember-
nek sem volt szabad inni. A tilalmat 
általában be is tartották, de ha valaki 
mégis berúgott, az igencsak főben járó 
bűnnek számított. Krisztus feltámadá-
sának örömére azonban a legtöbb he-
lyen mégis előkerültek a pálinkával és 
borral teli butellák, kancsók.

Nagypénteken a hajnali mosako-
dással, illetve meztelen fürdéssel egész 
évre biztosíthatták az egészségüket.  
Jászdózsán napfelkelte előtt a Tarnára 
mentek fürödni, majd a lovakat is ki-
hajtották és megúsztatták a folyóban. 
Később már vödörrel hordták fel a vizet 
mosakodni, s az állatokat itatni. Jászbe-
rényben úgy tartották, hogy aki „nagy-
pinteken rëggē a folyóba memmosgyik, 
a’ nem lesz rihes”. A család egészségét 
úgy is elő lehetett segíteni, hogy nagy-
pénteken néhány almát dobtak a kút-
ba, amit húsvét első napján szedtek ki. 
S amilyen egészséges maradt az alma, 
olyan egészséges lett a család is abban 
az esztendőben. 

Az időjárásra vonatkozóan is tartja 
magát néhány hiedelem: „Nagypinteki 
eső ahány szem, annyi méreg.” (Jászbe-
rény) „Ha nagypénteken borul, jó évre 
számíthatsz. De ha szépen süt a nap, a 
tarlón nem izzadsz.” (Jászszentandrás)

A nagypénteki szokások közül az 
egyik legarchaikusabb, a Pilátus-verés, 
amelyet az emlékezet a Jászságban hol 
nagycsütörtökre, hol pedig nagypén-
tekre tesz. A Pilátus-verés voltaképpen 
egyfajta zajkeltéssel járó szokás. Nagy-

pénteken a suttyó gyerekek csoportja 
furkósbottal jelent meg a templomban, 
hogy a szertartás után Pilátust megver-
jék, amiért Jézust keresztre feszíttette. 
Pilátust a templom padjai és fakorlátai 
helyettesítették, amelyeket a gyerekek, 
hatalmas zajt csapva, ütlegelni kezdtek. 
A hívők nagy része ekkorra már elhagy-
ta a templomot, csupán néhány kíván-
csi lányka maradt odabenn. A verést a 
nap folyamán többször megismételték. 
A szokás igen régi, feltehetően egyházi 
eredetű, gyakorlására már a 16. század-

ból vannak adataink, s elterjedése az 
országban igen széleskörű. Feltételezzük, 
hogy a Pilátus-verés szokása korábban 
az egész Jászságban általános lehetett, de 
emlékezete napjainkban csupán Jászá-
rokszállásról maradt fenn. 

A naphoz fűződő másik zajkeltő szo-
kás a kolompolás, amelynek a Jászság-
ban kétféle változata ismeretes. Az egyik 
féregűző kolompolás, amikor nagypén-
teken a gazdaasszonyok rossz edényeket, 
lábasokat verve körül járták a házat, s 
közben azt mondogatták: „Kígyók, bé-
kák távozzatok!” (Jászdózsa), „Kígyó, 
béka takarodjatok a háztól!” (Jászfény-
szaru). Jászberényben nagypéntek reg-
gelén a gazdaasszony cirokseprűvel 
körbesöpörte az épületek tövét, hogy a 
kígyók és békák eltávozzanak.

A kolompolás másik formája, amikor 
legények vagy gyerekek végzik. A hiede-
lem szerint nagypénteken azért nem szól-
nak a harangok, mert Rómába mentek. 
Ezért este a férfiak és a gyerekek nagy 
ökörkolompokkal, csengőkkel, kerep-
lőkkel felszerelve járták az utcákat, és ha-
talmas zajt csaptak. Jászárokszálláson úgy 
tartották, hogy nagypénteken Krisztus 
halála miatt elsötétül az ég, s az ilyenkor 
csoportosan megjelenő boszorkányokat 
kell elűzni a kolompolással. A jászberé-
nyi tanyavilágban a kolompoló legények 
az ökörhajtó négyellő ostort is magukkal 
vitték, s ha a tanya gazdája megelégelve 
a zajt, ingben-gatyában kiszaladt a ház-
ból, a hátára vagy a lábára suhintottak 
a négyellővel. Előfordult az is, hogy a 
gazda szekerét a legények bosszúból az 
éjszaka folyamán szétszedték, és a ház ge-
rincén összerakták. A gazda reggel nem 
tudott mást tenni, csak káromkodni.

A nagypénteki szokások közül csu-
pán a kolompolás maradt fenn napja-
inkig. Az iskolás gyerekek egy-egy cso-
portja néha még ma is végigjárja a város 
utcáit, kezükben kereplővel, csengővel, 
kolomppal. A szokás jelentéstartalmát 
már nem ismerik, de jó balhénak tart-
ják, és szívesen csinálják. Több mint tíz 
évvel ezelőtt a jászberényi Kuckó Óvoda 
kis óvodásai, óvónői és szülői gárdája is 
csatlakozott a kolompolókhoz, és azóta 
minden évben közel 50-60 főnyi cso-
portjukkal, hatalmas zajt csapva járják 
az óvoda körüli utcákat. Néhány háznál 
már várják a kolompolókat, ezeken a 
helyeken a gyerekek megállnak, elmon-
danak egy féregűző verset, a háziak pe-
dig gumibékával kínálják meg őket. 

Néhány évvel ezelőtt a Kürt íjászai 
hagyományőrző csoport is bekapcsoló-
dott a szokás gyakorlásába, s nagypén-
teken a város utcáit járva kolompolnak, 
karikás ostort pattogtatnak, és tehénszarv 
kürttel tülkölnek. Az ismerős házak gaz-
dái gyakran kínálják meg a kolompoló-
kat egy kis gonoszűző pálinkával. 

Bathó Edit
néprajzkutató

Jászság

Az operaénekes neve nyert

A város polgármestere új elnevezés javaslattételére kérte fel Jászberény lakóit. A 
kérésre 14 különböző javaslat érkezett, ebből a harmadik legtöbb szavazatot 
Déryné Széppataki róza kapta, a második helyezett Berente Imre lett, a vokso-
lók legnagyobb része pedig Székely Mihály nevét szerette volna az intézmény új 
nevének választani. A beérkezett voksok alapján Budai Lóránt kezdeményezte, 
hogy a közintézmény a Székely Mihály Szabadtéri Színpad elnevezést kapja.

Ismét búcsúzunk egy tanártól
Az emberi lét véges. Tudjuk. Mégis 
megdöbbenünk, elszomorodunk, 
ha valaki elhunytáról hallunk. Fő-
leg, ha közelről ismertük. Megdöb-
bentem, elszomorított, amikor meg-
hallottam, hogy március 7-én 85 
éves korában befejeződött Csomor 
Józsefné, Klárika, kedves kolléga-
nőm földi élete. 

Mindig hálásan gondolok rá, segített, 
támogatott a munkámban. Nyugdíjas 
tanárokként több éven keresztül, ha 
egy-egy bevásárlás során összefutot-
tunk az áruházban, jókat beszélget-
tünk. Körülbelül három éve megszűn-
tek ezek az áruházi beszélgetések, csak 
néha hallottam róla. Egy-egy fénykép, 
egy-egy régi újsághír kapcsán felidé-
ződött bennem mindig elegáns, szőke 
kontyos, filigrán alakja, aki jól hallható, 
hangos „Jó napot kívánok”-kal fogadta 
a diákok köszönését. Így is nevelt.

A Jászapátiban született, ízig-vérig 
jász lány 1962 és 1991 között a Lehel 
Vezér Gimnázium tanára volt, innen 
ment nyugdíjba. Az iskola meghatá-
rozó, szívvel-lélekkel dolgozó, nagy-
tudású magyar-történelem szakos 
tanáraként végtelen számú tanítványá-
nak adta át tudását, segítette az életét. 
Osztályfőnökként hét osztályt érettsé-
giztetett le, köztük több nagy létszámú 
fiúosztályt, ami nem kis teljesítmény 
volt. Szigorú tanár volt, akinél az órá-
kon rend és fegyelem uralkodott. Szi-
gorú, de igazságos tanár volt, aki min-
denkiben meglátta a jót, a tehetséget.

Komplex, újszerű tanítási mód-
szerével megszerettette tantárgyait. Az 
évek során több mint 150 diákja vá-
lasztotta a történelmet felvételi tárgy-
ként. Volt olyan év, hogy az összes 
diákját felvették egyetemre, főiskolára.

A hivatalos tanórák mellett minden 
tettével, megmozdulásával oktatott és 
nevelt. Rengeteget szervezett, például 
rendhagyó irodalomórákat, vezette a 
történelem tanári munkaközösséget, 
pályázatokon vett részt. Az iskola tény-
legesen a második otthona volt, hiszen 
délutánonként a tehetségfejlesztő fog-
lalkozásokon dolgozott a gyerekekkel.

Huszonhat évig működött a hon-
ismereti szakkör, ahol a vezetésével a 
tagok nagyon tartalmas, időtálló mun-
kát végeztek. A szakkör sikerességét 
bizonyítják a pályázati eredmények, a 
dobogós helyezések. 

Egy példa csak, hogy milyen fon-
tos volt a tevékenységük: 1981-ben, 
a Honismeret szaklapban jelent meg. 

„Itt szeretném kifejezni köszönetemet 
a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium 
helytörténeti szakkörének, különösen 
vezetőjének, Csomor Józsefné tanárnő-
nek, aki Kempelen Riza síremlékének 
felkutatásban, 1977-ben szakkörével 
együtt segítségemre volt.”

Őnélküle nem lett volna és nem 
létezett volna 27 éven át az iskolai di-
ákújság, amely kezdetben Fórum, ké-
sőbb Lehel Harsona néven vált ismert-
té, kedvelt lappá. A Lehel Harsonák 
ma is szép emlékeket idéznek fel, hasz-
nos tartalmúak, az iskola történetének 

hiteles rögzítői, megőrzői. A hihetetle-
nül összetett újságkészítés nehézségeit – 
hiszen a gyakorlott diákszerkesztők leé-
rettségiztek, s újakat kellett betanítania 

– jó érzékkel, sikeresen megoldotta. Az 
általa kiválasztott diákszerkesztők igazi 
lelkes diákok voltak, akik megtapasz-
talták a sikeres munka örömét, profi-
táltak a végzett munkából, s ma is szí-
vesen emlékeznek ezekre az évekre.

Támogatta az 1975-ben megala-
kult iskolai ifjúsági klub (akkori nevén 
KISZ-klub) működését. Előadásokat 
tartott a klubfoglalkozásokon, példá-
ul Ady verseit népszerűsítette. Nagyon 
sokszor vállalt klubügyeletet. Az első 
sorban hallgatta, nézte végig a diákze-
nekarok műsorát, nem szenvedett az 
erős zenétől, és minden más produkci-
ót is élvezettel követett.

Sok időt, türelmet igénylő kutatás 
után, hosszas, kitartó munkával 1967-
ben majd 1992-ben bővítve megírta 
az iskola történetét a Magyar Tudo-
mányos Akadémia híres iskolák soro-
zatába. 1992-ben pedig a jubileumi 
évkönyvet ő szerkesztette. 

A város közéletében is aktív volt. 
Részt vett a Jászsági Évkönyv szerkesz-
tésében, 2006-2014 között különböző 
témájú írásai is megjelentek a kiad-
ványban, melyek az olvasók számára 
nagy élményt nyújtottak. Napilapok-
ba is írt cikkeket. Tagja volt a Nagy 
Imre Társaság jászberényi csoportjának. 
Vizsgáztatott, versenyeken zsűrizett.

A jászberényi Lehel Vezér Gim-
názium tanára volt, de munkájával, 
életével végül is a Jászságot szolgál-
ta. A gimnáziumi osztályok mellett 
a kereskedő és a felnőttoktatásban, a 
levelező tagozat osztályaiban is emlé-
kezetesen tanított. A tanítványainak 
többsége a Jászságban született, itt 
élte gyerekkorát. A tanulmányaik so-
rán segítette őket abban, hogy célju-
kat elérjék. Nagyon tudott lelkesedni 
egyénekért, dolgokért, eseményekért. 
A lelkesedését átvették a diákjai is, 
örök fiatalként dolgozott velük. Az 
Új Néplap 1990. június 2-i számában 
Tál Gizella cikkében fel is tette a kér-
dést: „Csomor Józsefné a jászberényi 
gimnázium tanárnője. El sem akarom 
hinni, hogy valójában már nyugdíjas 
lehetne. Tele van lelkesedéssel, mun-
kával, új ötletekkel. Hogy hogyan élte 
túl, megmaradva ilyen fiatalnak, tisz-
tának, az elmúlt évtizedeket? – Amikor 
becsuktam magam mögött az osztály 
ajtaját, megszűnt a külvilág, a tanterv, 
a tanmenet s miegymás – mondja. – 
Csak a gyerekek voltak s én. Minden 
órának úgy kezdtem hozzá, hogy most 
megváltjuk a tanítványaimmal a vilá-
got. Persze, hogy erről szó sem volt, de 
sikerült együtt gondolkodnunk, be-
szélgetnünk a francia forradalomról 
vagy Ady életérzéséről, mikor mi volt a 
téma. A felvételi vizsgán persze nem a 
gondolkodást „mérik”, így azt mond-
tam a gyerekeknek, „ne haragudjatok 
rám”, de kénytelen vagyok számon 
kérni tőletek az adathalmazokat. A 
tanítványok nem hoztak szégyent ta-
nárnőjükre.”

Csomor Józsefné tanári pályájára 
igaz Németh László következő gondo-
lata: „Azért vagyok pedagógus, hogy a 
természetnek nyers gyémántját szép vi-
gyázattal csiszoljam kristályba.”

Március 7-én a Lehel Vezér Gim-
názium égi tanári szobájában az égi 
tantestület tagjai sajnos új tagot üdvö-
zölhettek. Ha csendes napokon, esté-
ken valamerről jellegzetes, Csomorné 
Kláriká-s nevetést hallunk, gondoljunk 
rá, rájuk, lehet, hogy éppen földi éle-
tük vidám oldaláról beszélgetnek.

Isten veled Klárika, nyugodj béké-
ben tanárnő!

Csörgő Terézia
a Lehel Vezér Gimn.  

nyugalmazott biológia-kémia  
szakos tanára

A negyven napos böjti időszak végén kezdődik a húsvét a kereszténység egyik 
legnagyobb ünnepe, ekkor emlékezünk Krisztus feltámadására. A húsvéti ünnep-
kör virágvasárnaptól (húsvétot megelőző vasárnaptól) húsvét vasárnapját követő 
fehérvasárnapig tart. Az ünnepkörhöz fűződő szokások nagy része egyházi ere-
detű (tűzszentelés, vízszentelés, ételszentelés, határkerülés, Pilátus-verés stb.) és 
többnyire régi pogány képzetekhez kapcsolódik. A nem egyházi jellegű húsvéti 
szokások (öntözés, tojásfestés stb.) a természet megújhodásával állnak kapcsolat-
ban és a jelképes megtermékenyítést, valamint a rituális megtisztulást célozzák.
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Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;  
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő köz-
ponti szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Köz-
világítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás kar-
bantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés 
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt. 
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157; 
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfo-
gadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetősége-
ink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás, 
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933,  
06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-fel-
ügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hul- 
ladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Egészségügyi ügyeletek

március 26. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

március 27. szombat
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
Tel.: 506-930

március 28. vasárnap
Thököly Gyógyszertár

március 29. hétfő
Thököly Gyógyszertár

március 30. kedd
Szentháromság Patika
Jb. Lehel Vezér tér 14.
Tel.: 502-635

március 31. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb. Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 1. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út. 10.
Tel:410-834

április 2. péntek
PatikaPlus (Tesco)

április 3. szombat
Kossuth Gyógyszertár

április 4. vasárnap
Szentháromság Patika

április 5. hétfő
Thököly Gyógyszertár

április 6. kedd
Thököly Gyógyszertár

április 7. szerda
Szentháromság Patika

április 8. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár

Gyógyszertárak orvosi ügyelet 
Tisztelt Betegek! Lég-
úti panaszokkal ren-
delkező/lázas betegek 
a személyes megjele-
nés helyett hívják a  
70/370-31-04-es tele-
fonszámot! Az ügyelet 
épületének ajtaja zárva 
van, kérjük, csengesse-
nek! A szakszemélyzet 
a kikérdezést követően, 
ha nem észlel COVID 
gyanús tüneteket, be-
engedi önöket a váróhe-
lyiségbe, ahol szívesked-
jenek az 1m távolságot 
megtartani. A szájmaszk 
használata kötelező. Ér-
kezéskor és távozáskor 
kérjük, használják a vá-
rókban kihelyezett kéz-
fertőtlenítő szert. 

Jászberény város közéleti lapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta

Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu

Munkatársak: Demeter Gábor, Szántai Tibor  |  Tördelés: Boommédia Kft.

Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház), 
E-mail: berenyiujsag@gmail.com  |  Hirdetések: 06-30/651-1098

Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!

Kiadó: Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomda: Tuti-Peso Kft.  |  Terjesztés:Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480

Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
április 8-án 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a Berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

03. 26.  péntEK 14 °C  |  2 °C

03. 28.  vasárnap 14 °C  |  5°C

03. 30.  KEDD 18 °C  |  6 °C

03. 27. szombat 16°C  |  4 °C

03. 29.  hétfő 16 °C  |  3 °C

03. 31.  szErDa 19 °C  |  7 °C

03. 25.  
csütörtök

Forrás: idokep.hu

11 °C | 1°C

Előny a berényi hokisoknál
A hét végén megkezdődött a bronz 
párosmérkőzés a jégkorong oB III-
ban és az oB IV/A-ban is. A Lehel 
HC és a Warriors Jászberény is hazai 
pályán szerzett előnyt.

Szombaton délután (március 20-án) 
az OB IV/A-ban a Warriors Jászberény 
csapata a White Sharks HC ellen hazai 
környezetben, a Jászberényi Jégcsar-
nokban kezdte meg a bronzéremért 
folyó párharcot. Ahogy azt várni lehe-
tett, óriási küzdelem folyt a jégen. Alig 
másfél perc után már 1-1 állt az ered-
ményjelzőn, majd a vendégek szereztek 
vezetést. Az első harmad végére azon-
ban a Warriors fordítani tudott (3-2). 
Amikor 4-2-re alakult az eredmény, 
úgy tűnt, hogy sima hazai siker szüle-
tik, ám a vendégek nemcsak egyenlítet-
tek, de fordítani is tudtak 4-5. A fordu-
latoknak azonban még nem volt vége, 
s nagy küzdelemben végül 7-6-ra a 
Warriors nyerte meg az első mérkőzést.

Warriors Jászberény – White Sharks 
HC 7-6
A jászberényi gólszerzők: Baranyi 

Ferenc (2), Durucz Dániel (2), Guba 
Martin (2), Remete Ádám 

A két csapat második mérkőzését 
március 28-án, vasárnap játsszák az Új-
pesti Jégcsarnokban.

Vasárnap (március 21-én) az OB 
III-ban is lekezdődött a párharc a 
bronzéremért a Lehel HC és a Hargi-
ta Farkasok között. A tavalyi kisdöntő 
visszavágójának első mérkőzését a ven-
dégek kezdték sokkal jobban és a 10. 
percben már 3-0-ra vezettek. Az első 
harmad végén 3-1-volt az eredmény, 
ám a találkozó 33. percében már 3-3 

állt az eredményjelzőn. A záró 20 perc-
ben ismét a vendégek szereztek vezetést 
(3-4), ám az egyenlítést követően az 59. 
percben sikerült a mieinknek a győztes 
gólt is megszerezni (5-4).

Lehel HC – Hargitai Farkasok 5-4
A jászberényi gólszerzők: Bálint  

Artúr (2) Várkonyi Bence, Szabó Zoltán,  
Szajka György

A két csapat második mérkőzését 
az Érdi Jégcsarnokban március 28-án 
rendezik.

A Kecskemét után jöhet a rájátszás
A férfi kosárlabda NB I A-csoportjá-
ban március 27-én játsszák az utolsó 
alapszakaszbeli mérkőzéseket. Ezt 
követően rendezik meg a Magyar 
Kupa 8-as döntőjét, majd a rájátszás-
sal folytatódik a bajnokság.

A Jászberényi KSE csapata március 27-
én hazai pályán a kecskemétieket fogad-
ja, s ellenük zárja az alapszakaszt. Mivel 
a szövetség döntése értelmében az alap-

szakasz eredményeit viszik magukkal a 
rájátszásba a csapatok, így a mieink na-
gyon nehéz helyzetbe kerültek. Főleg 
azért, mert a korábbi években megszo-
kott playout-ot, az utolsó két helyezett 
2 győzelemig tartó mérkőzését a benn-
maradásért törölték. Azaz, a rájátszást 
követően a 14. helyezett csapat a ma 
érvényben lévő szabályok szerint kiesik. 
Ez pedig azt jelenti, hogy a mieinknek 
mindenképpen győzniük kell a kecske-

métiek ellen, hogy maradjon esélyük 
a bennmaradás kiharcolására. Az előt-
tünk álló Zalaegerszeg négy győzelem-
mel gyűjtött többet, s ezt a különbséget 
csökkenthetnék egy Kecskemét elleni 
győzelemmel, ha a ZTE ugyanakkor 
kikap Sopronban.

Ha így is alakul, akkor is három 
győzelemmel áll majd a JKSE előtt a 
ZTE. Azaz a rájátszásban mindenkép-
pen oda-vissza vernünk kell az eger-
szegieket, s még így sem a saját kezünk-
ben lesz a sorsunk. Az már eldőlt, hogy 
a ZTE mellett a Kaposvár, az Oroszlány, 
a Kecskemét és a Pécs lesz az ellenfelünk 
a rájátszás során. Tíz mérkőzés, melyek-
ből a lehető legtöbbet meg kell nyerni, s 
közben figyelni azt is, hogy a zalaeger-
szegiek milyen eredményeket érnek el.

Azaz, nincs könnyű helyzetben  
Patai Benjámin és csapata. Nagyon hi-
ányzik a körmendi sikert követő két 
hazai mérkőzés, amikor a ZTE és az 
Oroszlány is győzni tudott a Bercsényi 
játékcsarnokban. Talán elcsépelt, de 
igaz: „A remény hal meg utoljára.” En-
nek a szellemében saját maguk önbe-
csülése miatt is küzdeni kell majd ko-
sarasainknak a bajnokság folytatásában.

Két mérkőzés, egy pont
A tavaszi 3. és 4. fordulóban felsőhá-
zi csapatok ellen kellett pályára lép-
nie a megfiatalított Jászberényi FC-
nek az NB III Keleti-csoportjában. 
A két mérkőzés egy pontot hozott a 

„konyhára”, így továbbra is várta ma-
gára a gárda első tavaszi sikere.

Pedig a 24. fordulóban, amikor a lista-
vezető Tiszakécske LC-t fogadtuk, na-
gyon közel álltunk az első tavaszi győ-
zelemhez. A 8. percben Szöllősi szerzett 
vezetést, majd a második félidő elején 
büntetőhöz jutott csapatunk, ám Sütő 
11-esét a kapus lábbal hárította. Ez pe-
dig annyira felhozta a vendégeket, hogy 
a 70. percben Kalmár egyenlített, majd 
a 87. percben Galacs a győztes gólt is 
megszerezte a tiszakécskeiek számára. 
Óriási lehetőséget szalasztott el Németh 
Gyula csapata, hiszen győzelem esetén 
pontszámban beérte volna a listavezetőt.

JFC – Tiszakécske LC 1-2
A 25. fordulóban a hatodik helyen 

álló Balassagyarmati VSE otthonában 
létek pályára Lőrinczék. Egy jobbára 

kiegyenlített játékot hozó találkozón 
a kapuk keveset forogtak veszélyben, s 
mivel a gólszerzési lehetőségek mind-
két oldalon kimaradtak, így a csapatok 
1-1 ponttal gazdagodtak a találkozó le-
fújását követően.

Balassagyarmati VSE – JFC 0-0
A 25. fordulót követően az NB III 

Keleti-csoportjában a 62 pontos Ti-
szakécske LC áll a tabella első helyén. 
A Jászberényi FC 54 ponttal a máso-
dik, míg a BVSC-Zugló 52 ponttal a 
harmadik.

A következő fordulóban a megyei 
riválist, a Tiszafüredi VSE gárdáját fo-
gadja a JFC, majd az SBTC ellen ide-
genben lép pályára az együttes. 

március 27., 15.00 óra: 
Jászberényi FC – Tiszafüredi VSE
április 4., 16.30 óra: 
SBTC – Jászberényi FC

Sporthírek: 
Szántai Tibor

Érvényesült  
a papírforma
Elmaradt a női NB I 4-7. helyért 
folyó rájátszásban a március 20-ra 
kiírt Jászberényi VT – PTE-PEAC 
találkozó. Információink szerint 
a mérkőzést a pécsiek betegségre 
hivatkozva mondták le. Az MrSZ 
Versenybizottsága 3-0-val igazolta a 
találkozót a JrK számára.

Kedden viszont (március 23-án) a Bu-
daörsi DSE – Jászberényi RK találkozót 
már megrendezték. Ezen a mérkőzésen 
érvényesült a papírforma, a nagyobb 
játékerőt képviselő hazaiak játszma-
veszteség nélkül győztek, de a második 
és harmadik szettben nagyon meg kel-
lett küzdeniük minden pontért: 

Budaörsi DSE – Jászberényi VT 
3:0 (13, 18, 18)

A Jászberényi VT a következő fordu-
lóban, április 3-án a DSZC-Eötvös DSE, 
Derecske ellen lépnek pályára hazai kör-
nyezetben. Az együttes jelenleg harma-
dik a 4-7. helyért folyó rájátszásban.

https://www.facebook.com/berenycafe
https://www.facebook.com/berenycafe

