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A parasztkonyha süteménye
A búzacsírából készült hagyományos sütemény 

fortélyairól mesél Birgésné Kati kistermelő.
Írás a 7. oldalon

Jó ütemben halad az építkezés
Az elkerülő út befejező szakaszának 

pályaszerkezeti építése nyáron elkezdődik. 
Cikk a 6. oldalon

Fejlesztésekről és tervekről
Budai Lóránt polgármestert az elmúlt 
hetek közéleti aktualitásairól kérdeztük.

Interjú a 3. oldalon

TE IS FELÚJÍTASZ?
Nálunk alacsony árakon vásárolhatsz! LAKÁSFELÚJÍTÁSI

PROGRAMJászberény, Jákóhalmi út 3/a              57/ 500-870

Ujjé a ligetben 
nagyszerű!
Épp 135 éve annak, hogy Chicagó-
ban 1886. május 1-jén létrejött az 
a munkás tüntetés, amely a 8 órás 
munkaidő bevezetését tűzte zász-
lajára. Ez az esemény vált a Munka 
ünnepe eredetévé. Magyarországon 
1946 óta, 75 éve állami ünnep. Jász-
berényben 1971 óta, vagyis kereken 
50 éve rendezték az első majálist a 
Béke és Barátság Ligetben.

Jászberényben 1954-től egészen 1970-
ig tartottak felvonulásokat, A napot 
minden évben zenés ébresztő nyitot-
ta a helyi zeneiskola jóvoltából, akik 
időnként tehergépkocsin még zongo-
rát is vittek magukkal. 1957-1960-ig 
már előző este elkezdődött az ünnep-
lés fáklyás felvonulással a chicago-i 
munkások jelszavai  – 8 óra munka, 8 
órapihenés, 8 óra szórakozás – melletti 
szolidaritás jegyében.

Délelőtt a Tanácsháza, a mai 
Városháza előtt állították fel a díszt-
ribünt, s ez előtt vonultak fel az is-
kolások, vagy ahogy akkor írták: „a 
színben és lelkesedésben kimagasló 
fiatalok tömege”, a „magabiztos, 
lelkes, sportos” KISZ-esek, a sport 
egyesületek, és a város két legna-
gyobb vállalatának küldöttei. 

Sikeresen zárult a Szer nélkül program

Kárpáti Márta

Budai Lóránt polgármester köszö-
netét fejezte ki mindazoknak, akik 
részt vettek az elmúlt két év mun-
kájában. Külön kiemelte Balogh Béla 
alpolgármestert, aki, mint fogalma-

zott „saját gyermekeként” kísérte fi-
gyelemmel a projektet.

Sugárné Dr. Pető Katalin összefog-
lalójában hangsúlyozta, a szer nélküli 
életre való nevelést tulajdonképpen 
már a magzati korban el kell kezdeni. A 
pályázat keretein belül megszólítattak 

a Jászság várandós anyukáitól kezdve a 
bölcsődés, óvodás korosztályon keresz-
tül, az iskolások, tinédzserek, valamint 
szüleik, nagyszülőik is.  A pályázat 
hangzatos célkitűzései itt valóban testet 
öltöttek. A kollégák szólamok helyett 
olyan teret és hasznos időtöltést nyúj-
tottak, ahol eszébe sem jutott a fiatalnak 
drogot használni. Ezt a prevenciós célt 
szolgálja a mai sajtótájékoztató helyszí-
ne is, amely drogprezentációs klubként 
szerepel a pályázatban és, ami Ifjúsági 
Közösségi Színtérként kapott nevet.  Re-
mény szerint hamarosan benépesülhet 
fiatalokkal, megtelhet élettel a szépen, 
fiatalosan berendezett épület. 

Érettségi 2021
A héten a járványügyi korlátozá-
sok mellett elkezdődtek az érettsé-
gi vizsgák.

A Jászberényi Tankerületi Központ 
felügyelete alá tartozóan (Lehel Vezér 
Gimnázium, Szent István Sport Álta-
lános Iskola és Gimnázium)  150 diák 
vesz részt a vizsgán. A Szent József Ka-
tolikus  Elektronikai Technikumban az 
érettségizőink száma összesen 204 fő, 
amelyből a 12-es ballagó diákok szá-
ma 169 fő. 17 vizsgatárgyból összesen 
827 vizsgaeseményen vesznek részt a 
diákok az intézményben. A Jászberényi 
Nagyboldogasszony Katolikus Óvo-
da, Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Gimnáziumban 23 tanuló vizsgázik. A 
Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka 
György Technikum és Szakképző Is-
kolában 41 fiatal tesz érettségi vizsgát. 
A Terplán Zénó Kolping Technikum, 
Gimnázium és Szakképző Iskolában 57 
diák tesz érettségizik a héten. 

Újra nyitva az állatkert

Május 1-jén az oltási igazolással ren-
delkezők számára megnyitotta kapuit a 
jászberényi állatkert. Látogatásunkkor 
délig mintegy kétszáz látogató, első-
sorban kisgyermekes családok érkeztek. 
Többen unokáikat kísérték ki, mivel a 
szülők még nem rendelkeznek oltási 
igazolvánnyal. Vidám gyermekzsivaj 
töltötte be a rég nem használt játszó-
teret, az állatsimogató környékét. Az 
ormányos medvék látványetetésére 
is sokan kíváncsiak voltak. Az állatok 
nagy része szintén érdeklődve figyelte a 
már szokatlanná vált nyüzsgést.

Kertészkedő emberpalánták
Jászberény Város Óvodai Intézmé-
nyének tagóvodái minden évben 
megemlékeznek a Föld napjáról. 
Idén a kialakult helyzet miatt nem 
volt módunk közösen erdőt, mezőt 
járni, ezért hangsúlyossá vált az 
óvodaudvarok, és a veteményesker-
tek gondozása. 

A Központi Óvodában hagyomány 
az „egy gyerek, egy virág” program. 
Így az április 19-ei nyitáskor minden 
gyermek egy - egy tő muskátlival és 
széles mosollyal érkezett óvodánkba. 
Idén nemcsak a Föld napját, a talál-
kozás napját is ezzel ünnepeltük. Az 
otthonról hozott növényeket mindig 
közösen ültetjük el a gyerekekkel és 
ezzel tesszük virágossá udvarunkat, 
teraszainkat. 

Csoportjaink rendszeresen lá-
togatták a vírushelyzet előtti idő-
szakban a Kossuth úton található 
Agrodiszkont boltot, hogy a kertész-
kedésükhöz szükséges magokat, esz-
közöket beszerezzék. 

Sajnos ebben a nehéz helyzetben 
korlátozódott a személyes látogatás 
lehetősége, azonban a jó kapcsolat-
nak köszönhetően a Sprinter Agro-
port Kft. tulajdonosa Szabó Lehel 

Szilveszter és a boltvezető Horváth 
Dávid nem felejtették el óvodása-
inkat, és meglepetés ajándékokkal 
kedveskedtek. Rengeteg virágföld-
del, fűmaggal, locsolókannával, 
balkonládával és különböző kerti 
szerszámmal látták 
el az óvodát kör-
nyezetünk szépíté-
se érdekében, amit 
ezúton is köszö-
nünk.

A továbbiakban 
feladatunk lesz a 
gyermekek által 
művelt kiskertek 
gondozása, mely 
során ismét elő-
vehetjük azokat a 
magokat, szerszá-
mokat, amit a Föld 
napja alkalmából 
ajándékba kaptunk. 

Az óvodai ne-
velés alapvető elve 
a természet közeli-
ség, az élmény és a 
közvetlen tapaszta-
latszerzés. Mi sem 
szolgálja ezt job-
ban, mint amikor 

gyermekeink figyelemmel kísérik a 
saját kezük által gondozott növények, 
zöldségek fejlődését és virulását.

A Városi Óvodai  
intézmény nevelői

Jászberény Városi Önkormányzat 2017 decemberében támogatási kérelmet 
nyújtott be a „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelő-
zése érdekében” című pályázati felhívásra „Szer nélkül a teljes életért” címen. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Fele-
lős Helyettes Államtitkárság támogatásával megvalósuló közel 97 millió fo-
rintos projekt támogatási szerződés megkötésére 2019 év elején került sor. A 
programot záró sajtótájékoztatón, április 29-én a Kossuth úti Ifjúsági Közös-
ségi Tér udvarán Sugárné dr. Pető Katalin és Bódisné Görbe Krisztina projekt-
menedzser foglalta össze a projektben megvalósult elemeket, eredményeket.
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SEGíTSÉG A rEGISzTrÁCIÓHoz
Szeretne regisztrálni az önkéntes és ingyenes koronavírus elleni oltásra, 
de nem áll rendelkezésére internet vagy eszköz, amellyel online regisztrálni 
tudna? A Jászberényi Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz fordulhat 
bizalommal segítségért hétfői napokon 8:30 és 11:30 között vagy szerdai na-
pokon 13:00 és 16: 00 óra között a Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, 
Lehel vezér tér 18.) Táncsics Mihály utca felöli ügyfélablaknál.

A regisztrációhoz szükséges adatok: Név, lakcím, életkor, e-mail cím, 
telefonszám és TAJ szám. Amennyiben e-mail címmel nem rendelkezik, kol-
légáink generálnak az Ön számára e-mail címet a regisztráció érdekében. Tele-
fonszám megadása mint értesítési elérhetőség szükséges, ezért tisztelettel kér-
jük, hogy aki telefonszámmal nem rendelkezik, családtagjával, rokonával, egy 
kedves ismerősével vagy szomszédjával beszélje meg, hogy az Ő telefonszámát 
megadhassa és Önt értesítse, ha oltás végett keresi a megadott telefonszámon 
Önt a háziorvosa.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a regisztrációhoz nyújtott segít-
séggel egyidejűleg adatokat nem kezelünk! A munkatársaink által létrehozott 
e-mail címek a hivatal eszközein nem kerülnek beállításra, tárolásra, így azok-
hoz hozzáférésük nem lesz.

Jó egészséget kívánunk Jászberény város lakosságának a Jászberényi Pol-
gármesteri Hivatal nevében!

Baloghné Dr. Seres Krisztina
jegyző

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett férjem, 

édesapánk, nagyapánk 

Hevesi István 
(1946–2021) 

temetésén megjelentek  
és osztoztak mély fájdalmunkban.

Külön köszönet Resch Tamás káplán úrnak, 
Benicki Béla kántor úrnak, valamint a 
IUSTA Temetkezési Szolgáltató kedves 
munkatársainak odaadó munkájukért.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik szeretett feleségem,

Horti Józsefné 
Herczegh Ildikó 

(1942–2021) 
temetésén megjelentek és mély 

fájdalmunkban osztoztak. 

Köszönetet mondunk Szántó József apát-
plébános úrnak, Beniczki Béla kántor 

úrnak, az IUSTA Temetkezési Szolgáltató 
munkatársainak odaadó munkájukért.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

a rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik 

Illés Pál Alajost 
(1936–2021) 

utolsó útjára kísérték. 

Felesége, lánya,  
fia és családjaik

A közelmúltban elhunyt  
köztiszteletben álló orvos pár, 

Dr. BaraBás LíDia 
főorvos asszonyra és 

Dr. szövérfi KároLy 
háziorvosra 

emlékező istentiszteletre  
hívjuk a megemlékezni kívánókat, 
melyre a Jászberényi Református 

Templomban kerül sor  
2021. május 8-án 11 órai kezdettel.

BATHÓ JÁnoS
(1934–2020)

halálának 1. évfordulójára
emlékezünk.

„Gondolatban sírodnál  
suttogom a neved,

Gondolatban sírodnál  
megfogom a kezed.

Gondolatban azt kívánom,  
hogy itt legyél velem, 

és te ott vagy, mert érzem, 
hogy szorítod a kezem.”

Nagyon szeretünk és soha nem feledünk.

Szerető felesége  
és családja

Köszönetünket fejezzük ki
a rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, szomszédoknak, 
munkatársaknak, akik 

Bagi Béla 
(1958–2021) 

temetésén részt vettek  
és sírjánál koszorút helyeztek el.

a gyászoló család

TÁJÉKozTATÁS
településrendezési terv éves felülvizsgálatáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-a alapján az 
alábbi előzetes tájékoztatást adom.

A Jászberény Városi Önkormányzat Jászberény Város Polgármesterének 
176/2020. (XII. 18.) határozatával megindította a város településrendezési 
eszközeinek részterületeket érintő módosítását. A szükséges tervanyagot a Vá-
terv95 Tervező és Szolgáltató Kft. (2094 Nagykovácsi Széna utca 8.) készíti. 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesí-
téssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017. (X. 
12.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a tervezett módosításokat és 
az érintett helyszíneket bemutató előzetes tájékoztatási dokumentációt a 
www.jaszbereny.hu városi honlapon tesszük közzé az alábbi helyen:

https://www.jaszbereny.hu/tajekoztatasi-dokumentacio/

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és 
településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 
2.) Korm. rendelet alapján személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot 
nem tartunk. Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 21 napon 
belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton. 

A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 
írásban juttathatják el 2021. május 31-ig Alvári Csaba főépítésznek címezve 
a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére vagy 
az alvari.csaba@jaszbereny.hu email-címre.

Budai Lóránt
polgármester

PÁLyÁzATI FELHíVÁS
ingatlan értékesítésére 

Jászberény Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát 
képező alábbi ingatlan értékesítése céljából:

Hrsz. Terület 
(m2) Megnevezés Természetben 

elhelyezkedés
Pályázati 

induló ár (Ft) 

8791 9520 kivett 
sporttelep

5100 Jászberény, 
Fémnyomó utca térsége 69 600 000 

Az ingatlanra vonatkozó pályázati hirdetmény – mely a pályázat részleteit 
tartalmazza – megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.jaszbereny.
hu) és a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A természetes 
személyek pályázaton való részvételét az Önkormányzat pályázati adatlappal 
segíti. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető, illetve a 
pályázat benyújtható a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán 
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. fsz. 2. iroda; tel.: 57/505-799). A 
pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 17. 11 óra 30 perc.

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.

Hadgyakorlat 
városunkban
A Black Swan 21 elnevezésű külön-
leges katonai műveleti gyakorlatot 
május 3–14. között hajtják végre. A 
megmozdulás Jászberényt is érinti.

Budai Lóránt polgármester közösségi 
oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a 
gyakorlatot a katonák több esetben civil 
öltözetben, civil gépjárművekkel, egyé-
ni fegyverrel (nappal és éjszaka) hajtják 
végre, mely megnövekedett gépjármű-
forgalommal és hanghatással jár. Válóczi  
Gyula őrnagy tájékoztatása alapján a Ma-
gyar Honvédség a vonatkozó jogszabályo-
kat betartva igyekszik a legkisebb mérték-
ben zavarni a jászberényiek nyugalmát.

Városunk polgármestere azt kéri, 
hogy a fent megjelölt időszakban fo-
kozottabb figyelemmel közlekedjenek. 
Amennyiben a gyakorlattal kapcsolatban 
kérdés merülne fel, vagy probléma adód-
na, akkor keressék bizalommal. Megérté-
süket és türelmüket előre is köszöni.

Április 27-i ülésén döntöttek az országatyák az Eszterházy Károly Egyetem sorsá-
ról. 140 igen 73 nem és egy tartózkodás mellett megszavazták, hogy az intézmény, 

– melynek tagja a Jászberényi Campus – fenntartója az Egri Egyházmegye lesz.

Fejlesztések
Képviselői jelzés nyomán megújul a 
Sün Sámuel óvoda előtti tér. A 351 
négyzetméternyi területen hamarosan 
elkezdődnek a munkák. A parkoló 
és az úttest rekonstrukcióját a J.V.V. 
Nonprofit Zrt. végzi.

A Neszűr 1.-2. dűlő előtti, illetve az 
ezzel szemben, a 31-es út túloldalán ta-
lálható buszmegállók megvilágításához 
szükséges 2 db tűzi-horganyzott, kan-
deláberes napelemes rendszer kiépítésé-
ről döntött a polgármester. A beton ala-
pokat már elkészítették a közmunkások.

A területen található kiszáradt, öreg 
fák kivágásával megkezdődött a Feren-
cesek terének rekonstrukciója. A mun-
kálatok előtt a Jászberényi Állat- és Nö-
vénykert szakemberei megvizsgálták a 
területet és a kivágandó fákon sem 
madár, sem mókus fészek nem volt 
látható. Az eltávolított fákat a jövőben 
pótolják. Az új ültetésű facsemeték je-
lentős részét a park területén, valamint 
a környező, fás szárú növényekben rit-
kább közterületeken ültetik el.

Elhunyt Sisa Béla építész
Sisa Béla (1942–2021) ybl díjas épí-
tésznek április 28-án, szerdán este 
Budapesti házában szíve utolsót 
dobbantotta. 79 éves korában egy 
nyugalmazott, de nyughatatlan ér-
tékőr távozott.

Sok megvalósított álommal, óriási 
szakmai hagyatékot hagyott hátra a 
következő nemzedékekre. A magyar-
országi népi építészet nagykövete volt 
és megmentője számtalan tájegységre 
jellemző háznak. Parasztház, kunyhó, 
szélmalom, templom, zsinagóga, tájház, 
kúria, kastély, vendéglő, fatorony viseli 
keze nyomát. Első munkáját, a rokokó 
szobrok kihelyezését, Jászberényben vé-
gezte. 1962 óta, több mint száz épület 
megújulását tervezte és több ezernél vett 
részt szakmai segítőként. Munkájáról 
milliónyi épület-fotó maradt, amiből 
számos kiállítás is született.

Sisa Béla építész a népi építészeti 
örökség kutatásának, helyreállításá-
nak és gondozásának kiváló szakem-
bere, meghatározó egyénisége volt. 
Munkássága során 115 műemléket 
dolgozott fel, emellett számos könyv, 
tanulmány, kiállítás, publikáció szer-
zője, illetve szervezője. Tevékenysége a 

Felvidékre és Erdélyre is kiterjedt. Kós 
Károly-Díjjal jutalmazták 2006-ban, 
amiért hivatástudata és dinamizmusa 
messze meghaladta a köztisztviselőktől 
elvárható vagy megszokott mértéket. 
Meggyőző erejű szenvedélyessége a 
kívülállók köréből számos hívet szer-
zett az örökségvédelem ügyének. A 
népi építészet értékeinek megőrzéséért, 
fennmaradásáért végzett sok évtizedes 
áldozatos munkája, valamint építé-
szettörténeti munkássága elismeréséül 
2013-ban Ybl Miklós-díjat kapott.

Gazdag élete volt. Mindig azt 
mondta: „Szerencsés, mert neki a hob-
bija a munkája”

www.jaszbereny.hu
https://www.jaszbereny.hu/tajekoztatasi-dokumentacio/
http://www.jaszbereny.hu
http://www.jaszbereny.hu
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Budai Lóránt fejlesztésekről, közügyekről, tervekről
Az elmúlt hetekben több fejlesztésről, 
vezetői intézkedésről is hírt adott 
közösségi oldalán Budai Lóránt pol-
gármester. Többek között ezekről 
kérdeztük bővebben április végén.

Kárpáti Márta

Jelentős és régóta várt beruházás a 
Vaspálya utca, rákóczi út felújítása. 
Mit tartalmaz a projekt?
A terület rekonstrukciója régóta előt-
tünk lévő ügy, mindent megtettünk 
annak érdekében, hogy a tervek meg-
valósulhassanak. Az időközben szű-
kösség vált anyagi lehetőségek sajnos 
kisebb volumenre adnak lehetőséget.

Milyen elemek kerültek ki az eredeti 
projektből?
Valamilyen szinten újraterveztük az 
eredeti elképzeléseket. Inkább a Vaspá-
lya utcára, a vasútállomás környékére 
és a Rákóczi útra fókuszáltunk. A be-
ruházás a járda, a zöldfelületek és az út 
teljes felújítását foglalja magában. A 
vasútállomás külső területének felújí-
tása, illetve a buszparkolók kialakítása 
kiesik ebből a tervből. A közel három-
százmilliós építkezést a közbeszerzés ki-
írásával reményeink szerint hamarosan 
elkezdhetjük, annál is inkább, mert a 
határidő-hosszabbítással együtt is jövő 
nyárra be kell fejeznünk a beruházást.

A Farmosi úti vásártér felújításáról is 
szó esett, ugyanakkor már azt is hal-
lottuk, hogy a pályázati pénz nem 
fedezi a költségeket.
A vásártér felújítása egy 2017-es pályá-
zat kapcsán vált most esedékessé, hi-
szen most kaptunk értesítést a pozitív 
elbíráslásról. A négy évvel ezelőtti vi-
szonyokhoz kalkulált árak azóta jelen-
tősen megemelkedtek, így hozzávetőle-
gesen 65 millió forintot hozzá kellene 

tennünk a projekthez. Ennek tükrében 
úgy döntöttünk, elkészítünk és be-
nyújtunk egy másik pályázatot, majd 
megnézzük, hogy amennyiben nyer, az 
előzőt ki tudjuk-e váltani vele. Jelenleg 
vizsgáljuk a lehetőségeket. Bízom ben-
ne, hogy a hiányzó önerő miatt nem 
kell visszaadni a projektet.

Az állatkerti projekt viszont szeren-
csére nem igényel önerőt. Hol tart a 
fejlesztés folyamata?
A 240 millió forintos beruházás terve-
zési folyamata egy-két héten belül le-
zárul. Egyeztettünk a szakemberekkel a 
közművek, az utak, járdák állapotáról, 
az új elemek létrehozásáról. A látoga-
tók számára minél kevesebb kellemet-
lenséget kívánunk okozni az építke-
zéssel, így őszre terveztük a kivitelezés 
elkezdését, amelynek jövő nyárra kell 
befejeződnie.

A Városi Piac elszámolásának ügye 
még nyitott kérdés. Milyen fázisban 
van a témakör?
Arra várunk, hogy a plusztámogatás 
megérkezzen a számlánkra, amelyből 
majd kifizetjük a kivitelezőt. A Thö-
köly úti parkolónál is ugyanígy törté-
nik az elszámolás. Mindkét összeg be 
volt tervezve a költségvetésbe, tehát 
nem kérdés, hogy kifizetjük a vállalko-
zókat. Nagyon remélem, hogy a piac 
kivitelezője ebben partner lesz. Ettől 
függetlenül a jogi álláspontunk nem 
változott, de az ügynek ezt a részét így 
majd le tudjuk zárni. A zárolás folya-
matban lévő bírósági ügy, amelyet szin-
tén csak egy bírói határozat tud felolda-
ni. Minden bizonnyal a kifizetés után 
megtörténik a feloldás a számlán.

A kultúra támogatásának ügyében 
tett minisztériumi látogatás milyen 
eredménnyel zárult?

Az országgyűlési képviselő úr jelez-
te, van egy támogatási lehetőség, arra, 
hogy a kultúra területén a járvány mi-
att kiesett pénzt kompenzálja az állam-
titkárság. A Jászkerület Kft.-vel felmér-
tük a hiány mértékét, majd írtunk egy 
kérelmet. Mintegy ötvenmillió forint 
esett ki a jegyeladások hiányából faka-
dóan, a képviselő 7- 7,5 millió forintot 
irányzott elő támogatásként. A kérel-
met beadtuk, bármennyi támogatást is 
kapunk, nagyon jól fog jönni.

A támogatások témájánál maradva, 
érkezett már befizetés a Jászberényi-
ek a Városért közérdekű számlára?
Igen, az április 27-i információim sze-
rint 596 750 Ft érkezett erre a számlá-
ra. Erről a helyről is köszönöm szépen 
mindenkinek, aki kisebb vagy nagyobb 
összeggel segítette ilyen módon a várost!

A vendégmunkások viselkedését il-
letően többször érkezett panasz. A 
közelmúltban polgármester úr arról 
adott hírt, hogy szórólapokon ad ki 
tájékoztatót a viselkedés szabályai-
ról. Elkészültek az anyagok?
Felmérjük, melyek azok a legnagyobb 
munkáltatók, akik vendégmunkáso-
kat alkalmaznak. Hozzájuk eljuttatjuk 
a most készülő szórólapokat. Minde-
zek mellett, mint arról már hírt adtam, 
egyeztettem a közterület-felügyelet és a 
rendőrség munkatársaival a gyakoribb 
járőrözésről. Bízom benne, hogy az in-
tézkedések eredményeként nem lesznek 
gyakoriak a közterületi szabálysértések. 
A visszajelzések alapján a jászberényieket 
többek között a közterületi alkoholfo-
gyasztásuk és egyáltalán az utcai viselke-
désük zavarja. Hozzáteszem, a hatóságok 
részéről érkezett visszajelzések szerint 
nem kirívóak ezek az esetek. Meg kell ta-
nulnunk együtt élni az idegenekkel, ezen 
változtatni most nem tudunk.

A városlakók számára ugyancsak 
probléma a neszűr helyzete, az ott la-
kók életvitele. Foglalkozik a városve-
zetés az ottani állapotok rendezésével?
A magunk lehetőségeihez képest pró-
bálunk lépésről lépésre haladni. A 
dűlőutak részleges rendbetétele, a te-
rület hasznosítása – mint például a 
faültetés – folyamatos. Próbáljuk az ál-
lattartást felügyelni, a háziállatok hely-
zetét normalizálni. Szerencsére jegyző 
asszony aktív partner ebben a témá-
ban is. Egyeztetünk az állvédőkkel, a 
gyepmesterrel a kóbor és a rossz körül-
mények között tartott kutyák további 
sorsát illetően. Bízom benne, hogy a 
rendszeres ellenőrzés, figyelmeztetés, 
az esetleges szankciók meghozzák az 
eredményt. Már ebben a témában is 
előreléptünk, remélem, hamarosan a 
pozitív változás mindenki számára ér-
zékelhető lesz.

A közmunkaprogramban idén is mű-
ködik a fóliasátras földművelés?

Igen. Folyamatosan zajlanak a mező-
gazdasági munkák. A vetőmagok már a 
földben vannak, a palántákat is elültették.

A Faiskola utca ugyancsak prob-
lémás környék. Mi újság a hajlék-
talanok melegedőjével, a kiürített 
társasházzal, a „Helyet!” Alapítvány 
egykori tanodájával?
Sajnos a társasház jelenleg üresen áll, 
romlik az állapota. A bérlakásra kiírt 
pályázaton nem sikerült nyerni. Pró-
báljuk keresni a lehetőségeket a hasz-
nosításra. A „Helyet!” Alapítvány ki-
költözésével már nem várható nagyobb 
létszámban hátrányos helyzetűek meg-
jelenése a környéken. Úgy igyekszünk 
hasznosítani az épületet, hogy egy 
másik társadalmi réteg jelenjen meg 
ott, akár nap mint nap. Bízom benne, 
hogy találunk egy olyan funkciót, ami 
a környéken eddig elő-előforduló rossz 
érzést megszünteti a környéken. A téli 
melegedőben március végével meg-
szűnt a szolgáltatási lehetőség. Ősszel 
újragondoljuk az épület hasznosítását.

A Malom-projektnél történt előre-
lépés?
Mint már korábban is elmondtam, 
megtörtént a szakértői vizsgálat, a fel-
mérés a készültségi állapotról. Öt-hat 
vállalkozót kértünk fel, hogy ajánlat-
tétel előtt személyesen is tekintse meg 
a területet. Jó hír, hogy a többségük 
úgy nyilatkozik, vannak ötleteik, szíve-
sen befejezné a beruházást. Nyilván a 
költséghatékonyság itt is meghatározó 
tényező, hiszen kevesebb lesz a forrás, 
főleg, ha úgy alakul, hogy nem kapunk 
lehetőséget a határidő-hosszabbításra. 
A költségkeret mértéke a támogatás 
esetleges visszaadásától is függ. Elkép-
zelések, jelentkezők vannak, egy biztos, 
hogy mindenképpen be fogjuk fejezni 
a kultúrközpont építését.

A tényeket csak pontosan!
A Jászkürt Újság 2021. április 8-án 
megjelent 7. számában az önkormány-
zat bizottságainak elnökei és tanácsno-
kai számoltak be az előző év bizottsági 
és tanácsnoki munkájukról. A múlt év-
ben a pandémia miatt csak néhány ülést 
lehetett megtartani a munkatervekben 
elfogadottak közül.

Ezért különböző módon oldották 
meg a feladatukat. Volt, aki bizottsá-
gának feladatkörébe tartozó munkáról 
adott számot, de volt olyan is, aki „sza-
badon választott gyakorlatnak” tekintet-
te, ezért arról írt, ami eszébe jutott. Ezt 
saját joga volt megtenni. 

Amit nem szabad tenni, az a tények 
elferdítése. Olyan ténynek a valótlan 
közlése, ami mindenki számára hozzá-
férhető, nyilvános. 

Tamás Zoltán írja: „…a tényleges 
adóbevétele a városnak, több mint 350 
millió Ft-tal meghaladta a vezetés által 
a költségvetésbe beállított adóbevétel 
összegét.”

 Tény, hogy az iparűzési adó a terve-
zettnél kedvezőbben alakult, több lett a 
vártnál. Mivel más adónemeknél kisebb 
lett a bevétel, és a gépjárműadót elvonta 
a kormányzat, ezért összességében a ter-

vezettnek megfelelő a város adóbevétele.
Az is tény az, hogy a 2020-ra ter-

vezett adóbevétel 500 millió Ft-tal volt 
kevesebb a 2019. évi tényleges adóbevé-
telnél. A 2019. évben 3.460.008 ezer Ft, 
míg 2020-ban 2.963.698 ezer Ft volt a 
helyi adókból származó bevétele az ön-
kormányzatnak.  

Nem tudom, milyen okból közölt 
téves adatot a bizottsági elnök. Ha 
nem ismerte, akkor utána kellett volna 
néznie. Ha tudta a valós adatot, akkor 
milyen szándékkal akarta félrevezetni a 
város közvéleményét?  

Balogh Béla
alpolgármester

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatóság Jászberényi mérnöksége

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú szakmunkásképző 
iskola vagy szakirányú szakiskola vagy szakirányú OKJ bizonyítvány, szakmunkás-
képző iskola vagy szakiskola vagy OKJ bizonyítvány és „C” kategóriájú jogosítvány.

Önéletrajzok benyújtásának módja: 
• személyesen munkaidőben (H–P: 7:00–15:20) Jászberényi mérnökség: Rigó u. 3.
• elektronikusan: sarosi.norbert@kozut.hu e-mail címen

útüzemeltető szakmunkás
munkakörbe munkatársakat keres határozatlan időre.

Bódisné Görbe Krisztina mint pro-
jektmenedzser és pénzügyi vezető vett 
részt a munkában. A járvány miatt kis-
sé hosszabb időintervallumban meg-
valósult pályázat fő célkitűzése az volt, 
hogy a szenvedélybetegségektől meg-
óvják fiataljainkat. Mindezt az egészsé-
ges életmódra való nevelés eszközeivel, 
a hasznos időtöltések kínálatával. A 
rendezvényeken az előírtnál mintegy 
7 500 fővel több résztvevő vett részt. A 
programnak hat választható eleme volt, 
városunk önkormányzata mind a hatot 
teljesítette. A választható rendezvé-
nyeket is ezerötszázzal többen látogat-
ták, mint a minimum meghatározott 
létszám. Az elmúlt időszakban közel 
négyszáz hasznos programot biztosí-
tottak több mint 13000 résztvevőnek 
a városban. A pandémia miatt nehéz 
volt, de a menedzsment sikeresen, a 
kritériumok szerint végrehajtotta vala-
mennyi vállalt feladatát, igaz sokat az 
online térbe kényszerültek átvinni. A 
május 1-i projektzáróval nem ér véget 
a feladat, hiszen a kétéves fenntartási 
időben tovább dolgoznak a fiatalokkal 
a kollégák a szer nélküli élet megva-

lósításának érdekében. Zárszavaiban 
Bódisné Görbe Krisztina megköszönte 
a lelkes segítő munkát valamennyi pro-
jektben részt vevő munkatársának.

A projekt életkornak/célcsoport-
nak megfelelő információnyújtás volt 
az érintett célcsoport és mikrokörnye-
zetük (szülők, családi háttér) számára, 
naprakész információkkal a szerhasz-
nálat rövid és hosszú távú következmé-
nyeiről, a szerektől való függés tünete-
iről, a szerhasználat jogi aspektusairól, 
valamint a szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokról. Kapcsolódva a Szé-
chenyi 2020 céljaihoz, a célcsoport a 
város lakosságának szélesebb köre volt, 
életmódbeli ártalmaknak/rizikóténye-
zőknek kitett fiatalok és családtagjaik. 
Rövidtávú cél volt az egyre fiatalabb 
korosztály megfelelő tájékoztatása a 
kábítószer és az úgynevezett dizájner 
drogok terjedésével kapcsolatban/azok 
veszélyeiről. Fontos cél volt a jól kép-
zett szakemberek/szülők minél szoro-
sabb bevonása, családok/közösségek/
intézmények megszólítása. Bizalmi 
légkör kialakítása a segítségnyújtáshoz. 
A megvalósult programokhoz a megfe-
lelő információáramlás biztosítása.

Középtávú cél volt a prevenció, 
egészségtudatosság, egészségnevelés, 
egészséges életmód, jövő-orientáció, 
optimista beállítódása. Sikerélmények, 
önismeret, önbizalom, önértékelés, jó 
kommunikációs készség kialakítása. 
Készségek, képességek fejlesztése, moz-
gás, zene, barátság, közösségformálás, 
közösségi terek, szabadidő hasznos 
eltöltése, pozitív örömforrások megta-
lálása. Szerhasználat megelőzése, vissza-
szorítása, szemléletformáló programok, 
célzott beavatkozások, közösségek és 
családok bevonása.

Hosszútávú cél a drog haszná-
lat csökkentése,  visszatérő, rend-
szeres droghasználat megelőzése. A 
célcsoport számára, egészséges vagy 
egészségesebb élet, jobb életminőség 
kialakítása, fenntartása. A korai isko-
laelhagyók számának csökkentése, se-
gítségnyújtás a társadalomba való be-, 
visszailleszkedésbe, a munkába állásba, 
visszaállásba. Csökkenteni a kábító-
szer fogyasztással összefüggő (fertőző) 
betegségek számát, drogfogyasztással 
összefüggő halálesetek, halandóság 
számát, a társadalmi kirekesztettséget,  
a kábítószer-bűnözést.

  Folytatás az 1. oldalról  

Sikeresen zárult a Szer nélkül program

Tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

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

AUTOMATA  
ÖNTÖZŐRENDSZEREK

cSopoRT

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
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Fotók: Faragó László (1–3), Morvay Lajos (4), Morvay Krisztina (5)

Ujjé a ligetben nagyszerű! – majálisok anno
Mellettük az első évben a Építőipa-

ri Szövetkezet, a Földművesszövetkezet, 
a Cipész és Szabó KTSZ is bemutat-
kozott, ezt követően csatlakozott a kö-
vetkező évben létesített Gépállomás és 
a Műtrágyaszemcséző Üzem is. Az azt 
követő években csatlakoztak a vasútál-
lomás dolgozói, a szőlőgazdaság, az 54-
es AKÖV, a posta, a tanácsi, és járási 
dolgozók, az egészségügyi dolgozók, az 
állami gazdaság, a tangazdaság és a ter-
melő szövetkezetek hatalmas serege, s 
később az összes Jászberényben műkö-
dő munkahely dolgozói. A felvonulók 
óriási transzparensekkel, feliratokkal 
mutatták be az akkori rendszer esz-
méjében, az ország újraépítésében való 
hitet, és az ebben tanácsot adó bölcs 
vezetők képeit, és buzdító felirataikat.

Az iskolások labdákkal, léggöm-
bökkel, májusfákkal, színes karikák-
kal, békegalambokkal, sportszerekkel 
vonultak el a dísztribün előtt, sőt, 
volt, hogy a kisdobosok orgona-
ágakkal szaladtak fel a dísztribünre, 
köszöntve a város-, olykor a megye 
vezetőit. A sportegyesületek egyen-
mezben vonultak, s szintén készültek 
valamiféle produkcióval. A KISZ-
esek úgyszintén. Az üzemek bemu-
tatták új járműveiket, termékeiket, 
legújabb eredményeiket. A téeszek 
kertészetei  egy-egy üveg jóféle itt 
termelt borral szaladtak fel a dísztri-
bünre ajándékként. Itt mutatták be 
az aktuálisan elért eredményeket is 
óriási transzparensekkel az üzemek 
(Élüzem, Minisztertanács kitüntetése, 
Kiváló Vállalat, a Kohó, és Gépipari 
Miniszter üdvözlete, stb.). A pékek 
kifliket, zsömléket dobáltak a kocsik-
ról az ünneplő közönségnek. A vál-
lalatok dolgozói hatalmas tömeggel, 
és káprázatos felkészültséggel gyalog, 
és díszes kocsikon érkeztek. A szinte 
vég nélküli felvonulók az ’50-es, ’60-
as években gyönyörű felvonulással és 
színes zászlóerdővel hirdették, hogy 
Jászberény nagy, fejlett iparos város 
lett, amely jólétben, erőben egyre 
gyarapodik. Az ünnepi felvonuláson 
mintegy 8 000-10 000 fő vett részt 
évente. Volt, hogy a felvonulók eleje 
a Tanácsháza előtt, a vége pedig még 
csak a Thököly út közepén járt.

Délután sportesemények játékos 
családi vetélkedők voltak, majd este 
mulatságok következtek a Margit-szi-
geti mulatóban, a Lehel téren, vagy a 
Lehel Klubban, a Déryné Kultúrott-
honban, a Tiszti Klubban, vagy a für-
dő előtt. Az első években tűzijáték és 
zenés est zárta az ünnepet az akkori 
Május 1. szigeten.

1959-ben részint társadalmi mun-
kában elkészült a Szabadtéri Színpad, 
s ezt felavatandó, 1960-ban itt tar-
tották a díszünnepséget szavalatokkal, 
énekkel, tánccal. 1961. május 1-re a 
városközpontban új virágágyak, új 
aszfaltozás, új utcai virágtartók, és a 
Tanácsháza előtt 40 évig csobogó, élő 
teknősökkel büszkélkedő új, megvilá-
gított díszkút készült.

KiserDei MajáLisoK 
1971–2004.

1971-ben megszűnt a városi felvo-
nulás, az ünnepség a Béke és Barátság 
Ligetbe, későbbi nevén Kiserdőbe he-
lyeződött át. Harminchárom éven át 
szórakozhattak a dolgozók az árnyas 
fák alatt. Itt már nem csak felvonultak 
a dolgozók a dísztribün előtt, sokkal 
inkább órákig kellett hallgatni a nagy-
gyűlést, melyen beszámoltak a legújabb 
termelés terén elért vívmányokról, és 
átadták a városi, megyei díjakat az üze-
mek dolgozóinak. 1976-ban például 
ismét elnyerte a Hűtőgépgyár a Mi-
nisztertanács és a SZOT vörös zászlóját 
s a dicsőséges eredményt tízpercenként 
kiabálták ki a fákra erősített hangosbe-
mondó tölcsérek.

Az utolsó zenés ébresztő teherau-
tója a városból a Kiserdőig szolgáltatta 
a muzsikát. 1978–1989-ig váltófutást 
rendeztek a fiataloknak a városból a Li-
getbe. Délelőtt még itt is nagygyűlés-
sel folytatódott a műsor, utána a helyi 
kulturális csoportok léptek fel az 1975-
ben épült beton színpadon. 1971-ben 
több mint 10 000-en mentek el a Béke 
és Barátság Ligetbe a gyönyörűen feldí-
szített színpad elé, hogy emelt fővel, a 
jól végzett munka örömével ünnepelje-

nek. A fiatalok egész nap énekeltek, ün-
nepeltek, este, mint a ’60-as években is 
mindig tábortűz zárta a napot. Majd az 
egyszerre akár 350 főt is befogadni ké-
pes vállalati sátrak hűvösében minden 
dolgozó, és családja elfogyaszthatta a 
kedvezményes ebédet (pacal-, és egyéb 
pörköltek, sör, kolbász), azután felke-
reshette a katonai sátrakban kitelepült 
helyi vendéglátó egységek egyikét, vagy 
szórakozhatott a sergőkön, céllövöl-
dékben. Délutánonként sokan átsétál-
tak a Hűtőgépgyár által 1979-ben léte-
sített Kultúrparkba, azaz az állatkertbe.

A város vezetése minden évben 
kora tavasszal összehívta a Szervező 
Bizottságot, akik megbeszélték a válla-
lásokat. A legtöbb segítség a Hűtőgép-
gyári dolgozóktól, és vezetőségtől érke-
zett. Közegészségügyi szempontból a 
kezdetektől fogva igyekezett a város ve-
zetése a Ligetben megadni, amit kellett, 
és lehetett; fából, később téglából épült 

– külön női, és férfi – wc-k álltak ren-
delkezésre, illetve két hosszú fém vályú 
felett elhelyezett kb. 12-14 csapos fo-
lyóvizes kézmosó rendszer is szolgálta a 
köztisztaságot. A Liget ellátottságához 
hozzátartozik, hogy erdő lévén, sem 
víz, sem áram nem volt az alapvető fel-
szereltsége, ezért azokat úgy kellett oda 
vezetni a hűtőgépgyári lakótelep leg-
közelebbi pontjáról. Évről-évre a gyár 
dolgozó építették ki, ezeket a rendsze-
reket, hogy a kilátogató dolgozók mi-
nél jobb ellátottságot élvezhessenek. A 
hangosítás sem volt egyszerű abban az 
időben rendelkezésre álló eszközökkel 
a szabad téren.

A Ligetbe ingyenes buszjáratok szál-
lították a dolgozókat, és családjaikat, 
útba ejtve a hűtőgépgyári dolgozók Ta-
nács körúti lakótelepét. De kerékpárral, 
gyalog is sokan érkeztek. A Kiserdőben 
egy kilométert is menni kellett a széles, 
poros úton a színpadig, és a nagy nyi-
tott területig, ahol a vurstli állt, de ezt 
senki sem bánta. 1971–1989-ig nem 
volt ritka a 15 000–20 000 ünneplő 
a Ligetben. A korabeli híradások nem 
egyszer írták, hogy kicsinek bizonyult a 
Liget! Hömpölygő emberáradat jelent 
meg az öreg fák alatt, léggömbökkel, 
vattacukrokkal, műanyag puskákkal, 
csattogós lepkékkel és dobolós bohó-
cokkal, a nap végére kicsit lepirulva, 
megfáradva. Mai napig rengetegen sír-
ják vissza azt a Kiserdő adta lehetőséget, 
hogy május 1-jén a családdal a fűben 
sokan összejöttek, és leheveredtek, be-
szélgettek, főztek.

Az ünnep módja haladt a modern 
világgal. A ’80-as években megjelen-
tek új sportok (taekwon-do, bmx, 
modern tánc, mentőkutyások) a be-
mutatkozók között. Sőt még videó-
sátor is volt, ahol egész nap filmeket 
vetítettek az arra fogékonyaknak. A 
rendszerváltás utáni években elvesz-
tette jelentőségét ez az ünnep. Azt 
sem lehetett tudni, ildomos-e meg-
rendezni. A kötelező nagygyűlések, 
ezzel együtt a zenés ébresztők, és a 

kulturális műsorok is elmaradtak. 
1995-ben megjelentek a különböző 
pártok a majálisokon, 1998-ban a 
Déryné Művelődési Központ, és az 
Öregzenészek Baráti Köre újra szín-
vonalas műsort rendezett. Azóta újra 
töretlen a majális sikere. Ma már in-
kább a családok, a vidámság, a szóra-
kozás, kikapcsolódás ünnepe.

A régi majális területe 2000-ben 
magánkézbe került, a szórakozás kij-
jebb szorult az erdőben. Ezt a terüle-
tet viszont gyakran elöntötte a tavaszi 
áradás, így 2005-ben már az Electrolux 
füves pályáján tartották a munka ünne-
pét, 2012-től pedig a Jászkerület Non-
profit Kft. szervezi újra a Margit-szige-
ten a legelső  mulatságok helyszínén!

Patakiné Kocza Anita
(Az összeállítás az Új Néplap 1957-

2020-as számaiból és akkori szervezők 
visszaemlékezéseiből készült.)

  Folytatás az 1. oldalról  
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Csomor Családi Méhészet
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 is várjuk vásárlóinkat!

3 Kg fElETT iNgyENES KiSZállíTáS 
JáSZbERéNy TERülETéN!

Csernobil 
évfordulóján
Különös hír hangzott el 1986. április 
végén a tiltott Szabad Európa rádió 
adásában, mely szerint erős radioak-
tivitást mértek a skandináv államok-
ban. Rövidesen érkeztek a hírek, hogy 
üzemzavar volt egy szovjet atom-
erőműben. Sajnos a sugárszennyezett 
légáramlat délfelé sodródott, ami elér-
te hazánkat is. 

Az ország népéhez nem hangzott el 
időben figyelmeztetés, mert jött május 
elseje, amit nem lehetett megzavarni az 
ellenséges hangú Szabad Európa hírei-
vel. Később a baj egyre nyilvánvalóbbá 
vált a Szovjetunió pedig kénytelen volt 
bevallani egy atomerőmű felrobbaná-
sát. Mindeközben mit tett a magyar 
MSZMP csúcsvezetése? Kiállt az emel-
vényre és integetett a majálist ünneplő 
tömegnek. A pódiumra való fellépés 
előtt ők megkapták a kalciumoltást. 
Évtizedekkel később egy akkori mi-
niszter kérdésre válaszolva, azt állította, 
hogy ők sem tudtak az esetről többet, 
mint a nép. 

A lakosság figyelmeztetése később 
történt meg. Kihirdették senki ne fo-
gyasszon salátát, sóskát, spenótot mert 
ezek sugárszennyezettek. Kapkodva 
megszervezték a radioaktív vizsgálatot 
Szolnokon.  Jászberényből minden nap 
11:30 és 12 óra között azonos helyről 
kellett földmintát és fűmintát vinni 
az intézetbe. Akkor, mint növényvé-
dő felügyelő, egyszer megkérdeztem 
a vizsgálatot végzőtől, hogy mit mu-
tatnak a műszerek a választ meg sem 
merték mondani. Sok nap után végül 
megszüntették a mintavételt a súlyos 
következményekről azonban hallgat-
tak, ahogy arról is, hogy Csernobilt 
megelőzően volt egy másik sugárszeny-
nyezés, amiről ma sem lehet tudni 
semmit. Egy radiobiologiai vegyvédel-
mi alapképzésen az akkori hadügymi-
nisztérium egy tábornoka jelentette ki, 
hogy Kína nem szüntette meg a magas 
légköri atombomba robbantási kísérle-
teket, amelyből Székesfehérvárig jutott 
el a sugárszennyezettség. 

Az atomerőműben történt robba-
nás hazánkban is óriási költségekkel 
járt. Az egészségügyi következményei 
rákos megbetegedések és combnyak- 
törések számának emelkedése. A rend-
szerváltás után lelkes egészségügyesek 
magán alapon végeztek Jászberényben 
is csontsűrűség mérést. Mit lehetett 
tudni Jászberényben, szűk körben 
Csernobil következményeiről. Az első 
kaszálású lucernából és füvekből jelen-
tős liszt és pellet készült, a terményfor-
galmi vállalatnál ezeket évekig tárolták. 
Időnként vizsgálatra mintát kellett vin-
ni majd későbbi években csak kis meny-
nyiségben lehetett a tápokba keverni. A 
nyugatra menő export szállítmányokat 
(zöldség, gyümölcs, madáreleség, stb.) 
is előzetesen évekig vizsgálni kellett. 
A vizsgálati bizonyítványt  mellékelni 
kellett az okmányokhoz. A nyugati 
kamionos első kérése Csernobil papír 
volt. Arról nem lehetett hallani, hogy 
a Szovjetunió vagy Kína fizetett-e vala-
mit az okozott károkért, de még min-
dig jól jönne vírusjárvány idején az 
ingyenes oltóanyag...

Szegedi Szilveszter

Finomságok a szakképzőből

A Szolnoki Szakképzési Centrum 
jótékonysági akciójának keretében a 
Szolnoki SzC Klapka György Tech-
nikum és Szakképző Iskola egymást 
követő két napon finomságokkal 
lepte meg az egészségügyben értünk 
fáradozókat.

k.m.

Április 30-án, délelőtt az iskola oktatói 
és tanulói saját készítésű édességcso-
maggal lepték meg az egészségügyi ellá-
tásban dolgozókat. A felnőtt cukrászok 
Bódiné Bagi Éva oktató irányításával 
35 doboz süteményt készítettek a Jász-
berényi Mentőállomás dolgozóinak. A 
mentőszolgálat munkatársainak Tamás 
Zoltán iskolaigazgató vitte el a finom-
ságokat és mondott köszönetet áldo-
zatos munkájukért az intézmény ne-
vében. Pócs Márton, a mentőállomás 
vezetője kollégái szóvivőjeként öröm-
mel fogadta az adományt és köszöne-
tet mondott valamennyi városlakónak, 
akik a válságos időben támogatásukról 
tesznek tanúbizonyságot.

Erdei gyümölcsleves túrógombóc-
cal, majonézes zöldbab saláta tanyasi 
csirkecombbal és brokkolival töltött 
sertésszűzzel, valamint csupa csoki 
szelet volt a majálisi menü a Jászbe-
rényi Szent Erzsébet Kórház Covid 
osztályán dolgozóknak. A hatvan 
adag ebédet a Szolnoki Szakképző 
Centrum Klapka intézményének fel-
nőtt szakács tanulói készítették Szabó  
István séf útmutatásai alapján. A 
desszertet Gondán Milán sütötte. A 
munkaszüneti napon dolgozóknak 
szerették volna kedveskedni a finom 
ebéddel – mondta Tamás Zoltán 
intézményvezető a kórház udvarán 
történő átadás alkalmával. Dr. Csiki 
Zoltán kórházigazgató kollégái nevé-
ben megköszönte az adományt, ami 
különösen jól fog esni a tegnapi nagy 
oltási roham után. Kiemelten öröm 
az, hogy az iskola vezetése nem feled-
kezik meg rólunk – mondta. Tamás 
Zoltán hozzátette, tavaly arcpajzsok-
kal segítették a munkát, és a jövőben 
is támogatni szándékozzák a kórházat 
tanulóik produktumaival.

Több százan várakoztak oltásra

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház épülete előtti teljes járdaszakaszt elfog-
lalta az oltásra várakozók hosszú sora április utolsó napján, péntek délután. A 
tumultus oka a Pfizer vakcina elérhetősége volt. A kórház dolgozói palacko-
zott víz osztásával enyhítették a hosszú várakozás fáradalmait.

Újra nyitnak kulturális tereink

A járványügyi korlátozások fokozatos 
feloldásával a Jászkerület Kft. terei is 
ismét megnyílnak a látogatók előtt. 

Hétfőtől a Lehel Film-Színház minden 
nap 15 órától 22 óráig várja az oltási 
igazolvánnyal rendelkező filmrajongó-
kat. Az aktuális moziműsorról a Jászbe-
rényi Kulturális Programok közösségi 
oldalán, valamint a plakátokon tájéko-
zódhatnak.

A Városi Könyvtár hétfő, kedd, 
csütörtök, pénteki napokon 9-től 17 
óráig lesz nyitva. Továbbra is biztosít-

ják a kölcsönzés lehetőségét azok szá-
mára, akik nem léphetnek be a könyv-
tár épületébe a járvány alatt bevezetett 

„könyvtár-kapu” rendszeren keresztül, a 
hátsó bejáratnál.

Dukai Rita ügyvezető asszony 
mindenkitől kéri a nyitás törvényi elő-
írásainak betartását. Csak védettségi 
igazolvánnyal, 18 év alattiak esetében 
védettségi igazolvánnyal rendelkező 
szülők kíséretében látogathatóak a 
kulturális intézmények. Továbbra is 
kötelező a maszk használata és a kéz-
fertőtlenítés.
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Jó ütemben halad az építkezés
A jászberényi elkerülő út harmadik, 
befejező szakaszának pályaszerkeze-
tének építését várhatóan ez év júli-
usában kezdik el a kivitelező cégek. 
A beruházást a nIF nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő zrt. megbízásá-
ból a Colas Út Kft. és a HE-Do Kft. 
konzorciuma valósítja meg.

A projektben az új, 2×1 sávos út 4,5 
kilométeren épül meg, és a 32. számú 
főutat köti majd össze a 31. számú főút-
tal. Az útszakasz a 32. számú főútnál 
nyomvonalkorrekcióval indul, és a ter-
vezési szakasz végén, a 31. számú főúti 
csomópontnál a meglévő körforgalom-
hoz csatlakozik. Emellett az új nyomvo-
nalon a Gyilkos ér I. belvízcsatorna és a 
Kis-Gyilkos csatorna közös medre felett 
12 méter hosszú, kéttámaszú, előregyár-
tott, vasbeton tartós gerendahíd készül 
el. A Zagyva folyó keresztezésében há-
romnyílású, 66 méter hosszú, szintén 
előregyártott, vasbeton tartós geren-
dahíd épül. Összesen három vízfolyást 
keresztez az új nyomvonal – mondta 
el Kiss Boglárka, a NIF szóvivője a  
magyarepitok.hu portálnak.

Az új nyomvonalon és a 3203. sz. 
Gyöngyös-Jászberényi út keresztezésé-

ben egy 25 méter sugarú, négyágú kör-
forgalmú csomópont épül, melynek 
gyöngyösi ágát 150 méteren, jászberé-
nyi ágát pedig 500 méteren újítják fel.

Molnár Ferenc, a Colas építésveze-
tője tájékoztatta a magyarepitok.hu-t a 
munka előre haladásáról. Elmondta: a 
tavaly májusban elrajtolt munkálatok 
először a fák kivágásával és a humuszo-
lással haladtak, jelenleg pedig a tölté-
sépítési feladatok mellett a közművek 
kiváltásán dolgoznak. A vezető szak-
ember kifejtette: a főldműépítéshez 

szükséges humuszolás során mintegy 
több mint 300 ezer köbméternyi földet 
mozgattak meg. A koronavírus járvány 
nem volt hatással a kivitelezési munká-
latokra. Minden résztvevő nagy hang-
súlyt fektetett a biztonsági előírások 
betartására – hangsúlyozta a szakember.

A projektben elkészülő útszakasz 
forgalomba helyezését követően a leg-
rövidebb és leggyorsabb útvonalon kö-
tik majd össze a 31. és 32 sz. főutakat, 
elkerülve a jászberényi városi forgalmat.

Forrás: magyarepeitok.hu

Stratégiai megállapodást 
kötött a Jász-Plasztik Kft.

A kormány és a Jász-Plasztik Kft. stra-
tégiai együttműködési megállapodást 
kötött, a fővárosban, április 22-én, 
csütörtökön – számolt be róla az MTI. 
A jászberényi cég a 89. vállalat, amely-
lyel a kabinet ilyen jellegű konvenciót 
létesített.

A Jász-Plasztiknak több európai helyszí-
nen van gyártó-, és telephelye, emellett 
beszállítója nagy elismert multinacio-
nális vállalatoknak, közöttük a Volks-
wagen csoportnak, vagy a Samsungnak. 
A cég csoportszinten 6 ezer embernek 
ad munkát, a Jászság egyik legnagyobb 
foglalkoztatója. Több mint 2,5 milliárd 
forintot fordítottak az elmúlt években 
környezetvédelmi beruházásokra, óvo-
dát építettek, és Jászberény lakosságának 
egyészségmegőrzése érdekében sport-
csarnokot építettek – sorolta Szijjártó 
Péter, külgazdasági és külügyminiszter 
az eseményen.

Magyarországnak ilyen családi 
vállalkozásokra, ilyen stabil gazdasági 
szereplőkre van szüksége ahhoz, hogy 
2010-hez hasonlóan ne csak túlélje a 
mostani gazdasági nehézségeket, ha-
nem megerősödve kerüljön ki a vi-
lágjárvány jelentette gazdasági kihívá-
sokból. Az újranyitáshoz, a gazdaság 
felpörgetéséhez nélkülözhetetlenek a 
magyar vállalatok, amelyek elkötele-
zettek, és a nehéz időkben is megőrzik 
a munkahelyeket, újakat hoznak létre, 
és fejlesztésekkel erősítik pozícióikat az 
európai és globális piacokon. – fejtette 
ki a miniszter, és köszönetet mondott 
a cég tulajdonosainak, a Kasza család-
nak, az elmúlt évek erőfeszítéseiért. A 
magyar családi vállalkozás közel három 
évtizedes sikertörténete bizonyítja, ki-
tartó munkával, szakértelemmel, reális 
eséllyel törhet be külföldi piacokra, és 
érhet el nemzetközi sikereket.

A Magyarországon működő, és itt 
dolgozókat foglalkoztató, a családoknak 
megélhetést biztosító vállalatokat szö-
vetségeseknek tartják – mondta a tárca-
vezető hozzátéve: közülük a legnagyob-
bakkal, az exportpiacokra termelőkkel, 
nemzetközi sikereket elérőkkel, társa-
dalmi felelősségvállalásban példamuta-
tókkal a kormány stratégiai partnerségi 
megállapodásokat köt. Tavaly, amikor 
nagyon nehéz éve volt a gazdaságnak, 
akkor is 5 új vállalattal kötöttek megál-
lapodást, idén ez a harmadik.

A Jász-Plasztik Kft. kereskedelmi és 
műszaki igazgatója, Kasza Lajos elmond-
ta: az 1990-ben alapított cég létszáma 
mára csaknem 6 ezerre emelkedett, az 
alapításától kezdve családi tulajdonban 
van, a hírnevét műanyag-feldolgozó te-
vékenységével megalapozó vállalkozás 
nemcsak saját termékek gyártójaként, 
hanem multinacionális cégek beszállí-
tójaként is ismert. Az elmúlt években 
számos beruházást valósítottak meg, 
részben kormányzati támogatással.

A térség országgyűlési képviselője, 
Pócs János szerint a megye gazdasági tel-
jesítményének 60 százalékát olyan cégek 
adják, mint a Jász-Plasztik.

A cég közösségi oldalán megjelent 
közleményben ismerteti a megállapo-
dás általános céljait: a Jász-Plasztik Kft. 
hosszú távú és tartós magyarországi je-
lenlétét elősegítő párbeszéd megterem-
tése a kölcsönös bizalom és kiszámít-
hatóság jegyében. A Jász-Plasztik Kft. 
magyarországi tevékenysége bővítésének 
támogatása a magyar gazdaságba törté-
nő mélyebb beágyazódás érdekében. A 
Jász-Plasztik Kft. aktív szerepvállalásá-
nak megerősítése a magyar gazdaság tel-
jesítményének és nemzetközi versenyké-
pességének növelését célzó kormányzati 
gazdaságpolitika megvalósításában.
Forrás: MTI / facebook.com/jaszplasztik

A holokauszt emlékére – 1. rész
Az 1944. április 28-án kiadott ún. 
gettórendelet értelmében a zsidónak 
minősített lakosokat országszerte 
elkülönített lakónegyedekbe költöz-
tették. így történt Jászberényben is. 
A szomorú eseménynek Besenyi Ven-
del írásával állítunk emléket.

A városközpontban virágzó és eleven 
kultúra létezett, a jászberényi zsidó kö-
zösség itt élte szellemi és vallási életét. 
A Bercsényi úti iskola régi épületéhez 
csatlakozva állt a hitközség iskolája. A 
könyvtár helyén művészi ízléssel terve-
zett és felépített mór stílusú zsinagóga 
állt, melyet 1890-ben avattak fel és 
1968-ban bontottak el. Az 1840. évi 
XXIX. sz. törvénycikk, valamint az 1849. 
évi március 4-i birodalmi alkotmány 25. 
§-a lehetővé tette a zsidók szabad letele-
pedését a birodalom településein. Jász-
berényben az első zsidó, Buck Gábor  
és családja 1850-ben kérte a letelepe-
dést. Még 1850-ben megalapítják a 
zsidó temetőt, 1851-ben már Borinek  
Bernát személyében tanítót, Senfeld  
Jakab személyében előimádkozó-saktert 
alkalmaznak. A beköltöző családok szá-
ma növekszik, így felmerül az állandó 
imaház gondolata, mely 1857-ben meg-
valósul. Az első rabbi Natonek József, 
aki a hatóságok előtt is nagy tekintélyt 
szerzett, magyarul, németül, franciául, 
héberül írt és olvasott.

A zsidó lakosság hamar beilleszke-
dett a város életébe, melyben a koráb-
bi görögök szerepét vették át. A zsidó 
lakosság tagjai tisztes polgárai lettek 
a városnak. Gyermekeiket taníttat-
ták, kereskedők, tisztviselők, orvosok, 
Ügyvédek, földbérlők, szőlőbirtokosok, 
katonatisztek, pedagógusok, művé-
szek lettek belőlük – igyekvő polgárok 
voltak. Jó kapcsolatban álltak a lakos-
sággal, nemzeti ünnepeinket megünne-
pelték – még 1944. március 15-én is –, 
azokra a város vezetőit meghívták. Meg 
kell emlékeznünk a második rabbiról, 
Büchler Áronról, aki 1861-től 54 évig 
szolgálta híveit, 51 évig volt a mai Lehel 
Vezér Gimnáziumban hittanár, és aktív 
tagja volt a városi képviselő-testületnek 
is. Mai fogalmaink szerint ökumenikus 
szemléletű ember volt, működése alatt 
példás kapcsolat alakult ki a katolikus 
és a református egyház vezetőivel és hí-
veivel. Életében voltak nehéz időszakok 
is, volt olyan idő, amikor családjának 
ellátása, eltartása is nehézségekbe ütkö-
zött, anyagi ellátatlanságát és családja 

nélkülözését is istenfélő alázattal viselte, 
Anyagi helyzetének javítása érdekében 
Gyurka József római katolikus lelkész 
társadalmi mozgalmat indított, és ő 
maga is segítette anyagilag.

A zsidó lakosság száma 1910-ben 
érte el a maximumot, 1 017 főt, ami az 
összes lakosság 3,4%-át tette ki, mun-
kájuk eredményét mutatja, hogy 19ĺ8-
ban a város 130 legnagyobb adófizetője 
között 33 zsidót találunk, ami 25%-ot 
tesz ki. A zsidó lakosság lélekszáma az 
elvándorlás a születések számának csök-
kenése következtében fokozatosan csök-
kent. 1941-ben már csak 574 főt szám-
lál a közösség, mely az összlakossághoz 

viszonyítva már csak 1,8%.
Az I. világháborúban a harctereken 

a katonák között ott voltak a jászberé-
nyi zsidók is, közülük 33-an haltak hősi 
halált (3%-a a közösség lakosságának).

Az l. világháború után az egyes 
korlátozó intézkedések ellenére vi-
szonylag nyugodt élet következett és a 
munkaszolgálatos behívásokat s az ott 
elszenvedett veszteségeket beszámítva 
is – viszonylag biztonságban vészelték át 
a világháború első négy és fél évét. Vi-
szont ami ezután következett, az embe-
rileg nem felfogható, nem érthető.

Magyarország 1944. évi márci-
us 19-i megszállása után elszabadult 
a pokol. A helyi sajtót olvasva április 
elsejétől hetente olvashatunk zsidókra 
vonatkozó korlátozó intézkedésekről. 
Összeírták a zsidó telefon-előfizetőket, 
be kellett szolgáltatni a rádiókat, a zsi-
dók tulajdonában lévő járművel utaz-
hattak és csak személyvonaton. Korlá-
tozták a fejadagjukat, tejet csak terhes 
anyák és 3 év gyerekek kaphattak, vajat, 
tojást, rizst, mákot egyáltalán nem vá-
sárolhattak. Április 5-én az 1240/1944. 
sz miniszerelnöki rendelet előírta a meg 

különböztető jelzés viselését. Minden 6 
éven felüli zsidó személy köteles házon 
kívül felsőruházatának bal mellrészén 
jól láthatóan egy 10×10 cm átmérőjű 
szövet, selyem vagy bársony anyagból 
készült „kanárisárga” színű hatágú csil-
lagot viselni. A zsidó diákok nem visel-
hettek egyenruhát és diáksapkát, a zsidó 
üzleteket bezárták, készleteiket leltárba 
vették (városunkban április 25-én volt 
a leltározás); eltiltották őket a nyilvános 
fürdő használatától, megfosztották őket 
saját és bérelt birtokaiktól, azok kezelé-
sére zárgondnokot neveznek ki.

A rendelet megszegői ellen a rendőr-
hatóságok szigorúan járjanak el. Kilenc 
estről tudósít a helyi sajtó, melyekben a 
hatóság 500-1 000 pengő bírságot vagy 
15 napi elzárást szabott ki. A kamarák-
ból való kizárás következtében a város 
25 ügyvédje közül tíznek megvonták a 
működését. Az április 28-i 1610/1944 
miniszterelnöki rendelet elrendelte a zsi-
dók lakásának és lakhelyének kijelölését, 
tehát az elkülönítést, amely a köznyelv-
be gettóként vonult be. Alexander Imre, 
Szolnok vármegye alispánja május 10-re 
értekezletet hívott össze a járási főszolga-
bírók és a megyei városok vezetői részére. 
Az értekezletre már kész gettótervekkel 
kellett megjelenni. Ezen az értekezleten 
Jászberényből dr. Pénzes Sándor polgár-
mester, dr. Czigány Mihály jegyző, vi-
téz Vass János rendőrparancsnok és dr.  
Muhoray Károly járási főszolgabíró vett 
részt. Három gettótervet vittek maguk-
kal. Az egyik szerint a Nagykátai úton 
levő laktanyában helyezték volna el az 
érintetteket, ugyanis az akkor üres volt. 
Ezt a tervet elutasították, mivel az épület 
felett a Honvédség rendelkezett. A má-
sik szerint a Rákóczi utca Oszlop utca 
Kőkép utca – Kossuth Lajos út közötti 
tömbben lett volna az elhelyezés. Ezt is 
elutasították, mivel a lakások üressé tétele 
érdekében 109 családot kellett volna kila-
koltatni. Az alispán a harmadik tervezetet 
támogatta, mely szerint az elkülönített 
lakónegyed a belvárosban legyen, a mai 
Dózsa György út – Zoltán utca —Zirzen 
Janka utca – Táncsics Mihály utca – Ber-
csényi út által körül határolt területen, 
valamint magába foglalta a Bercsényi út 
másik oldalán a zsinagógától felfelé az is-
koláig elterülő területet. E tömbből csak 

Folytatjuk…
Az írás szerzője, Besenyi Vendel hely-
történeti kutató kérésére osztottuk meg 
önökkel a Berényi Kármentőben 2004-
ben is megjelent cikkét.

https://magyarepitok.hu/


2021. május 6. 7. oldalwww.jku.huAjánló

Csíramálé, a parasztkonyha süteménye 
A csíramálé nem más, mint csírázott 
gabonából készült édes lepény, amit 
évszázadok óta készítettek őseink. A 
csodálatos táplálékot, Az arany em-
ber című regényében Jókai is meg-
említi – „fenséges, mézédes csíramá-
lé” – és képzeljék, bárki hozzájuthat 
a finomsághoz városunk piacán is.

demeter

Valamikor kisiskolásként, osztály-
társakkal, egyikünk nagymamájánál 
vendégeskedtünk, aki máléval traktált 
bennünket. Lágy volt és édes, élmény 
maradt az íze, elmémbe vésődött a 
színe. Évek múlva, a multik személy-
telen világa helyet, az emberközeli vá-
sárlás helyeit keresve, egy piaci portya 

alkalmával kockára szeletelt, dobozok-
ba adagolt süteményekre leltem. Az 
aranybarna színe volt ismerős, a doboz 
címkéjén ez állt: csíramálé. Ekkor ta-
láltam rá újra a népi nyalánkságra és 
lettem állandó vevője, azóta is amikor 
a piacon járok.

Később, a fenséges csíramálé készí-
tője, Birgésné Kati kistermelő elmesél-
te: már kislány korában elleste a málé 
készítésének fortélyait az apai nagyma-
mától, aki sokszor készítette a ragacsos 
édességet. Amikor átvette szülei gaz-
daságát többen biztatták, hogy a pa-
rasztkonyha ezt a süteményét ne csak 
a családnak készítse, hanem eladásra is. 
Megpróbálkozott kereskedelmi meny-
nyiség előállításával és döntését nem 
bánta meg. Hetente akár tíz tepsivel is 

süt, amiből száznál több szeletet cso-
magol, melyek hamar vevőre találnak 
a piacon. A nagymama egykori recept-
je szerint, a búzát egy estén át áztatja, 
másnap kerül a csíráztatóedénybe, ahol 
napokig locsolgatni kell, hogy kifejlőd-
jék az élet. A szinte tüskés sündisznó-
ként csírába szökkenő búzaszemeket le-
darálja, a levet bekavarja lisztel és az így 
kapott masszát süti ki, aztán mihelyt 
kihűlt szeleteli.

A mézédes csíramálé egészséges 
étek sőt, szervezetünk számára fontos 
tápanyagok forrása, igazi vitaminbom-
ba. Azért imádják annyian, mert édes, 
viszont nincs benne egy gramm hozzá-
adott cukrot sem, ami azért lehetséges, 
mert a gabonában lévő keményítő a 
sütéskor szőlőcukorrá és malátacukor-
rá alakul át. Nem tartalmaz semmilyen 
adalékanyagot, állományjavítót, színe-
zőt, aromát vagy tartósítószert, viszont 
vasat, kálciumot, káliumot, nátriumot, 
magnéziumot, mangánt, B1 - B6, fol-
savat és a nagyon ritkán előforduló B12 
vitamint, igen. Tehát a csíramálénak is 
értékes szerepe lehet a táplálkozásunk-
ban, hiszen könnyen emészthető, ezál-
tal salaktalanítja a szervezetet, aminek 
ha nem kell nap, mint nap megküzde-
ni a méreganyagokkal, akkor az immu-
nitásunk erősödni fog!

Végigolvasva e sorokat, talán 
nemsokára, vasárnapi ebéd utáni 
desszertnek akár egy kocka csíramá-
lé is kerülhet az asztalra, ezért aztán 
keresse a piaccsarnokban a csíramálé 
feliratot.  

Földvár állt a zagyva partján
Talán az ősidők óta háborítatlanul 
és szeszélyesen erre kanyargó zagyva 
mesélhetne arról, hogy ártéri erdője 
rejtekében miféle erődítés állhatott 
jó nyolc évszázaddal ezelőtt. Mert 
állt itt egy kis vár, – ma a közelben 
ott lévő majorság és egykoron, a tö-
rök időkben elnéptelenedett Kere-
kudvar falu szomszédságában, – ez 
bizonyos. 

Demeter Gábor

Suhanc gyermekként még magam is 
hallottam „várdombnak” nevezni a fák-
kal benőtt, a folyótól érdekesen merede-
ken emelkedő földhalmot, de csak afféle 
szóbeszédnek gondoltam. Olvasmánya-
im szerint csak egyetlen vár emelkedett 
városunkban a történelem során, a Fe-
rences kolostor körül. A XVI. században 
a törökök által létesített fa cölöpökből 
készült palánk vár, ami csak néhány 
évtizedig létezett, végül felgyújtották és 
tűz pusztította el a védművet.

A valószínűsíthetően jóval előbb, a 
XIII. században építették azt az erős-
séget, mely az egykori oklevelekben 

említett Kerekudvar falu veremházai 
fölé emelkedhetett. A kis várról ugyan 
egyetlen korabeli írásban sem található 
adat. Létezése kutató régészek és tör-
ténészek számára ismert és elfogadott. 
Feltételezhetően nem sokáig állhatott, 
de valószínűsíthető fontos erődítése 
lehetett a területnek. A múlt eszten-
dőben a Jász Múzeum megbízásából 
fémkereső műszeres bejárást végeztek 
a szakemberek és az ezek nyomán  ta-
lált leletekből – kerámia töredék a XIII. 
századból és III. András ezüst dénár – 
arra következtetnek, hogy az Árpád-há-
zi királyok korának végén emelhette a 
földvárat egy erőskezű főnemes. 

Közvetlenül a folyó mellett, az 
ártéri lapályból hirtelen, meredeken 
emelkedik ki a fákkal benőtt magaslat. 
Ezen felfedezhető az egykori sáncárok 
mélyedése és az onnét felszökő, mester-
ségesen emelt földhalom tetején lehe-
tett a kis vár központi része, ahol fából 
ácsolt épület, torony állhatott.  A maga 
korában közvetlenül palánkfal védhet-
te az erősséget és természetes védvonal 
lehetett a Zagyva és annak mocsaras 
területei.

A földhalomra jó néhány éve még 
nem vitt fel semmilyen csapás, csak a 
mellette lévő szántóföld peremén lehe-
tett megkerülni. Aztán egyszer ösvényt 
tapostak rajta, ami átvezet a domb 
derekán és része lett a Zagyva-partján 
haladó túra és terepkerékpáros útvo-
nalnak. A több mint nyolcszáz éves 
történelmi emlék élővé tételére, – hi-
szen az Alföldön nem sok ilyen van, 

– elképzelésekből, már számos akad, 
ezek többségéhez pályázati pénzügyi 
források szükségesek. A szakemberek 
régészeti feltárást és kutatómunkát 
terveznek, háromdimenziós térképet 
is szeretnének készíteni a várról, mind-
ezeket részletes ásatás is követheti majd. 
Viszont a Natura 2000 természetvédel-
mi területen található földvár környe-
zetének rendezését, már ebben az esz-
tendőben szeretnék elkezdeni, őshonos 
fák telepítésével és információs tábla 
kihelyezésével. Amennyiben lehető-
ség lenne rá, az egykor itt álló torony 
történelmi rekonstrukcióját készítenék 
el, amiből a mai időkben kilátóként 
tekinthetnék a látnivalókra, a Zagyva-
menti Természetvédelmi területen.

Sodró lendületben
Végre megnyílhattak április 24-én, 
szombaton a teraszok. A KultUdvar 
aktuális zenei programja is nyílt tér-
ben szólalt meg ezen az estén, a ha-
gyományőrző közösségi tér udvarán 
Dresch Mihály Húros Kvartettjével 
muzsikált.

duka

Bár a közönség továbbra is csak élő on-
line lehetett a zenei élmény részese, de 
legalább már a kocsma kiülőjén, egy 
korsó sör mellett tehette ezt meg. 

Dresch Mihály zenész, kiváló sza-
xofonos saját, egyéni stílust, zenei 
világot alakított ki az erdélyi auten-
tikus folk jellemző elemeinek a jaz-
zel való egybeolvasztásával, melyet 
több, más – más összetételű együttes 
előadásában hallgathat a publikum. 
Népzenei formációkban aktív népze-
nészekkel alkotott kreatív fúziója, a 

Húros Kvartett hagyományokat, de 
a szabadságot is tisztelő műsorával 
érkezett a KultUdvar Tradíció Fúzió 
Folk XXI. sorozatába.

Dresch Misi és Húros Kvartettjé-
nek nincs két egyforma műsora, mert 
annak tételei pont ott, a pillanat vará-
zsa alatt születtek. Hangulatokat ját-
szottak sodró lendülettel, ami magával 
ragadott, a jazz és a népzene tökéletes 
összhangjával és észrevétlenül vezettet 
át az egyik zenei világból a másikba. A 
zenei gondolatok párbeszédbe elegyed-
tek, társultak a szabad rögtönzésekkel, 
összekovácsolta őket az improvizáció 
ereje, ugyanakkor intim volt, de sze-
mélyes is, hit, erő, szabadság sugárzott 
belőle.

Elképesztő technikai tudás van a 
fellépő zenészek kezében és kifogyha-
tatlan kreativitás a fejekben. Dresch 
a szaxofonok mellett, saját fejlesztésű 
furulya féléjét, a fuhunt is megszó-
laltatta, ifj. Csoóri Sanyi a brácsát 
és tamburát bűvölte, Bognár Andris 
nagybőgőn játszott, Zimber Feri cim-
balmozott. 

A zenészeknek hatalma volt előhív-
ni a zenei energiákat, mely alkalmas 
volt az érzelmek mély kifejezésére. Mu-
zsikájukat a szívünkbe zártuk.

redemptios séta 
Jászberényben
Egy kis sétára vagy éppen futásra invi-
tálnak minden jászt és a történelmünk, 
városunk iránt érdeklődőt a Jászkerület 
munkatársai.

Az újabb kihívás alkalmával több 
megjelölt műemlék felkeresése során 
érdekességeket tudhatnak meg Jászbe-
rény történetéről, és a Redemptioról. 
Az ismertető / lyukasztó füzet ez alka-
lommal is a Kőhídnál lévő pékségben, 
és az Ifjúsági Házban vehető át. A sétát 

– a tömeges találkozás elkerülése végett –  
május 1-9. bármikor lehet teljesíteni. 
A teljesítőknek az ismeretanyagon túl 
egyedi befutó érem is jár. Információ: 
Patakiné Kocza Anita 06-30-231-9078  
kocza.anita@jaszkerulet.hu

Tőtevényen május 16-án 16 órakor az emlékmű előtt az érvényes 
járványügyi előírások szerint emlékeznek a háborús áldozatokra.

Készül a Hajta 
könyv
Mint már az általunk korábban közzé-
tett felhívásból kiderült, Varga Kamill 
szerzetes és öccse a Hajta puszta törté-
netéből készül könyvet írni. A kutató-
munka szépen halad, alakul a szöveg.

Kamill testvér arról tájékoztatta 
szerkesztőségünket, hogy sokan jelent-
keznek a régi hajtaiak közül élménye-
ikkel, hozzászólásaikkal. Egyre több az 
anyag a Hajpuszta Facebook oldalon is. 
Most épp a népdalokat, zenéket gyűjti. 
Már két hajtai kirándulást szerveztek és 
május 22-én lesz egy harmadik is. Ezen 
alkalmakkor előjönnek az élmények, 
romházak történetei, felemlegetődnek 
a „Cupák Béla” bácsik, illetve egy tér-
kép készítése is jól halad...

Megszépült az Ifjúsági Ház
Az Ifjúsági Ház épületében Jászberény 
Városi Önkormányzat „Humán szol-
gáltatások fejlesztése a Jászberényi kis-
térségben” című EFOP pályázatából és 
a Jászkerület Kft. saját forrásából vál-
lalt fejújítási munkák elkészültek. Az 
átadóra május 5-én, szerdán délelőtt 
került sor.

Az önkormányzat és a sajtó képviselő-
it Dukai Rita ügyvezető asszony köszön-
tötte. Ismertette a nettó 22,8 millió forin-
tos beruházás részleteit. Bejáratiajtó csere, 
mosdók felújítása, tetőszigetelés, csapa-
dékvíz-elvezetés, festés, burkolás, pár-
kánycsere, parketta felújítás valósult meg 
az elmúlt hónapok alatt. Budai Lóránt  
polgármester megköszönte a munkát és 
bizalmát fejezte ki, hogy sokan látogat-
nak majd el a közösségi térbe.

A korlátozások enyhítésével szombat este újra megtelt élettel Jászberény bel-
városa. A teraszokon maszk és oltási igazolvány nélkül bárki helyet foglalhat 
és baráti körben elfogyaszthatja kedvenc italát vagy kedvére falatozhat.
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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

május 7. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

május 8. szombat
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
Tel.: 506-930

május 9. vasárnap
Thököly Gyógyszertár

május 10. hétfő
Thököly Gyógyszertár

május 11. kedd
Szentháromság Patika
Jb. Lehel Vezér tér 14.
Tel.: 502-635

május 12. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb. Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 13. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út. 10.
Tel:410-834

május 14. péntek
PatikaPlus (Tesco)

május 15. szombat
Kossuth Gyógyszertár

május 16. vasárnap
Szentháromság Patika

május 17. hétfő
Thököly Gyógyszertár

május 18. kedd
Thököly Gyógyszertár

május 19. szerda
Szentháromság Patika

május 20. 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 
május 20-án 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a berénycafé 
facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

05. 07.  PénteK 18 °C  |  8°C

05. 09.  vasárnaP 21 °C |  3 °C

05. 11.  Kedd 28 °C  | 11 °C

05. 08. szOmbat 17 °C  |  4 °C

05. 10.  Hétfő 25 °C  |  8°C

05. 12.  szerda 25 °C  | 13 °C

05. 06.  
csüTöRTöK

Forrás: idokep.hu

17 °C | 7°C

Sporthírek: 

Szántai Tibor

Móczó Milán márkanagykövet lett
A Jász-Plasztik Autócentrum Kft. 
marketing stratégiájában előkelő 
helyet foglal el a márkanagykövetek 
kiválasztása. olyan hírességek ta-
lálhatók közöttük, mint a kétszeres 
olimpiai bajnok vívó Szilágyi Áron, 
a rádiós műsorvezető Sebestyén Ba-
lázs, az énekes rúzsa Magdi. Hétfő-
től pedig egy jászberényi fiatalember 
is közéjük tartozik.

Móczó Milán, a Yakuzák SE/Y Akadé-
mia 18 éves válogatott karatékája két-
szeres junior Európa-bajnok, aki a fel-
nőtt Európa-bajnokságon is a döntőig 
menetelt és ezüstérmet szerzett.

Milán a magyar érettségiről érkezve 
hétfőn délután vette át a Jász-Plasztik 
Autócentrum Kft. jászberényi Suzuki 
szalonjában azt a Suzuki Vitarát, amely 
nagy segítségére lesz az edzések, edző-
táborok látogatásában. Mint köztudott, 
Milán most a grúziai Európa-bajnok-
ságra készül. s a felkészülés következő 
állomása egy horvátországi edzőtábor 
lesz Krk szigetén, ahová már az új, 
szponzori autóval érkezik majd.

– Nagyon büszkék vagyunk Mi-
lánra, hogy méltónak találták erre a 
támogatásra, mindent megteszünk, 
hogy méltó módon képviselje a Su-
zuki márkát. Nagyon örülünk, hogy 
biztonságban, időhatékonyan, kényel-
mesen tud utazni a feladatai elvégzé-
séhez. Biztos vagyok abban, hogy ez 

is hozzájárul a jövőbeni teljesítményé-
hez. Köszönet a lehetőségért ifj. Kasza 
Lajosnak, a Jász-Plasztik tulajdonosá-
nak, Lukács Krisztinának, a JP Autó 
marketingvezetőjének, Nagy Zsoltnak, 
a jászberényi Suzuki autószalon veze-
tőjének és munkatársainak – mondta 
sensei Agócs Tibor.

Tavaszra elfogytak a gólok
A labdarúgó nB III Keleti-csoport-
jában szereplő Jászberényi FC csa-
pata a legutóbb három forduló alatt 
ugyan nem kapott gólt, de rúgni is 
csak egyet rúgott, s így 5 ponttal gaz-
dagodott. Az együttes előnye a ne-
gyedik Füzesgyarmatiakkal szemben 
5 fordulóval a 2020/2021-es szezon 
vége előtt 5 pontra csökkent.

Ősszel 21 fordulót rendeztek meg a 
labdarúgó NB II Keleti-csoportjában 
és a Jászberényi FC 51 megszerzett 
ponttal, 57 rúgott és 23 kapott góllal 
az 55 pontos Tiszakécskei LC mögött 
a második helyen telelt. Amint arról 
beszámoltunk, a téli szünetben jelentős 
változások történtek az együttes kereté-
ben. Stabil kezdőjátékosok távoztak és 
helyükre fiatalok érkeztek. A cél pedig 
a dobogós hely megtartása volt. A har-
madik hely megszerzése tűnt reálisnak, 
s így is alakultak az eredmények.

Ami szembetűnő, hogy támadás-
ban, a gólszerzésben esett nagyon visz-
sza az együttes. A tavasszal lejátszott 12 
forduló alatt. mindössze 10 gólt szerez-
tek a JFC játékosai. Ami viszont dicsé-
rendő, hogy csak 10 gólt kapott a gárda 
ezeken a mérkőzéseken. A góltalanság 
rányomta a bélyegét a JFC legutóbbi 
három mérkőzésére is. A 31. játékna-
pon Putnokon, a 33. fordulóban Hat-
vanban szerezett 0-0-s eredménnyel 1-1 
pontot az együttes. A 32. fordulóban 
pedig 1-0-ra legyőzték hazai pályán a 
Tállya KSE csapatát.

Így most, öt fordulóval a 2020/2021-
es szezon zárása előtt 5 pontra csökkent a 
JFC előnye a harmadik helyen a negye-
dik füzesgyarmatiakkal szemben. A két 
együttes éppen a következő játéknapon, 
május 5-én Jászberényben mérkőzik 
meg egymással. Ennek a találkozónak az 
eredménye alapjaiban határozhatja meg 
a két csapat versenyfutását a harmadik 

helyért. Május 12-én Gyöngyösre láto-
gat a JFC, majd május 16-án az egriek 
érkeznek a jászberényi városi stadionba. 
Május 23-án a DVTK második csapatát 
fogadják labdarúgóink, majd május 30-
án a DVSC második együttese ellen fe-
jezi be a szezont Németh Gyula csapata. 

A labdarúgó NB III Keleti-csoport 
élmezőnyének állása a 33. forduló után 
1. Tiszakécskei LC  (78-23) 79
2. BVSC-Zugló  (71-36) 71
3. Jászberényi FC  (67-33) 65
4. Füzesgyarmati SK  (59-37) 60
5. Balassagyarmati VSE  (39-27) 58
6. Kisvárda M. G. II  (49-42) 55

Két győzelem, egy vereség
A Tippmix férfi kosárlabda nB I 
A-csoportjának alsóházi rájátszásá-
ban - legutóbbi megjelenésünk óta 

– három mérkőzést játszott a JKSE 
csapata. Az oroszlányi sikert követő-
en hazai pályán legyőztük a kaposvá-
riakat, majd ugyancsak hazai környe-
zetben kikaptunk a kecskemétiektől.

Oroszlányban az első 10 perc után 22-
7-re vezettek a hazaiak, s a mieinknél 
csak Primoracnak sikerült pontokat 
szerezni. A második negyed elején már 
30-10-re is vezettek az oroszlánok, de 
ekkor varázsütésre valami megválto-
zott a pályán. Patai Benjámin csapata 
elkezdett eredményesen védekezni és 
támadni és fokozatosan kezdte ledol-
gozni hátrányát. A félidőben 10, a har-
madik negyed után már csak 3 ponttal 
vezettek a házigazdák. A záró tíz perc-
ben pedig Primorac egymás utáni há-
rom triplájával sikerült a mieinknek a 
maguk javára fordítani az eredményt.
oSE Lions – Jászberényi KSE 92-96

A következő fordulóban az egykori 
jászberényi vezetőedző, Nikola Lazics 
csapata, a Kaposvári KK vendégszere-
pelt a Bercsényi úti játékcsarnokban. A 
vendégeknél már hiányzott két idegen-
légiós, de helyettük a fiatalok szerették 
volna bizonyítani rátermettségüket. 
Nem is játszott rosszul a kaposvári csa-
pat, de csak szorossá tudták tenni a ta-
lálkozó végeredményét.

Jászberényi KSE – Kaposvári KK 
86-80

A kecskemétiek ellen az alapsza-
kaszban és az alsóházi rájátszásban is 
vesztettünk, s most itt volt a lehetőség 
a javításra. Főleg annak ismeretében, 
hogy Váradi Kornélnak nélkülöznie 
kellett három idegenlégiósát is. Ennek 
ellenére a vendégek irányították végig 
a játékot a mérkőzésen és a harmadik 
negyedben el is döntötték a találkozó 
sorsát. A kecskemétiek sokkal jobb csa-
patteljesítményt nyújtottak, s így tel-
jesen megérdemelten szerezték meg a 
győzelmet. Ezen a találkozón már 130 
szurkoló jelen lehetett, ám a lelátón 
nem voltak többen ötvennél. 

Jászberényi KSE – Duna Aszfalt- 
DTKH Kecskemét 82-96

A JKSE-nek még három mérkőzé-
se van hátra az alsóházi rájátszásban. 
Lapzártánkat követően, május 5-én 
Pécsen, majd 8-án Zalaegerszegen lép 
pályára az együttes, s a szezont május 
12-én hazai pályán az oroszlányiak el-
len zárják majd. A hátralévő találko-
zók eredményétől függetlenül a JKSE 
az utolsó, 14. helyen zárja majd a sze-
zont. Ez pedig a jelenleg érvényben 
lévő szabályok szerint azt jelenti, hogy 
jövőre a B-csoportban szerepelhet 
majd a gárda. Hogy így lesz-e, vagy 
változik a versenyszabályzat, az a sze-
zon végén kiderül.

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

