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Remekeltek a harcművészek
A Jászsági Harcművészeti Akadémia 

versenyzői sikeresen szerepeltek Budapesten.
Tudósítás a 8. oldalon

Emlékezés gróf Apponyi Albertre
Gróf Apponyi Albert, a Jászság  

országgyűlési képviselője 175 éve született. 
Írás a 7. oldalon

Könyvtáros ovisok
A Központi Óvodában könyvtárat 
működtetnek a gyerekek.

Cikk a 3. oldalon

TE IS FELÚJÍTASZ?
Nálunk alacsony árakon vásárolhatsz! LAKÁSFELÚJÍTÁSI

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

Legyen élmény az önkéntesség!
A Helyet! Alapítvány 1000 óra önkén-
tesség projektje keretében egyeztető 
fórumra invitálta Utasi Hajnalka kö-
zösségi civil szervező az önkéntes mun-
kában érintett szervezetek képviselőit 
május 10-én, hétfő délelőtt az Eszter-
házy Egyetem berényi kollégiumába.

kárpáti

A 2021. esztendő az Önkéntesség Ma-
gyarországi Éve. Idén azokra a fontos 
feladatokat ellátó önkéntesekre, civil 
szervezetekre irányul a figyelem, akik 
ellenszolgáltatás nélkül végzik tevé-
kenységüket az élet számos területén – 
mondta bevezetőjében Utasi Hajnalka. 
Kiemelte, a falvakra, kis településekre 
jellemző spontanitásból fakadó segít-
ségnyújtást meg kellene honosítani a 
városi közösségekben is. A továbbiak-
ban megosztotta a rendezvény részt-
vevőivel az önkéntesség terén megélt 
saját élettapasztalatait. Elmondta, hogy 
gyermekként az egyház szolgálatában 
segédkezett, később adománygyűjtés-
ben, kulturális programok résztvevője-
ként vett részt a rászorulók támogatásá-
ban. Az önkéntes munkához kötődnek 
az esélyegyenlőség, majd az autizmus 

témájában megírt mesekönyvei. Idén 
a Helyet! Alapítványon keresztül be-
kapcsolódott a Magyarországi Önkén-
tes Stratégia kidolgozásába, ahol az 
alapítvány véleményét képviselve több 
alkalommal tett javaslatot, kiegészítést 
a munkaanyagba erősítve az EMMI és 
a civil szervezetek kapcsolatát.

Egy felmérés szerint a felnőtt ma-
gyar lakosság mintegy harminc szá-
zaléka végez önkéntes tevékenységet. 
Hajnalka célja, hogy az önkéntesség 

váljon a napi rutin részévé, működjön 
úgy mint egy szabadidős tevékenység. 
A pályázat igyekszik a fiatal volontőrök 
számára olyan spontánnak tűnő, 
ugyanakkor folyamatos rendezvénye-
ket szervezni, ahol úgy érezhetik „ön-
kénteskedni menő”. Fontos, hogy a ge-
nerációk önkéntesei kommunikáljanak, 
dolgozzanak együtt. A tapasztalatokból 
minden résztvevő fejlődjön, építkezzen, 
jó példát mutasson a közösség számára.

Új redemptiós emlékhelyet avattunk

Szoboravatóval és koszorúzással em-
lékeztünk a jászkun redemptio 276. 
évfordulójára május 6-án, csütörtök 
délután.

Kárpáti Márta

A korlátozások miatt csupán marok-
nyian jelenhettek meg a Tulipános híd 
mellett rendezett  ünnepségen, ahol 
Bolla János emeritus jászkapitány kö-
szöntötte az emlékezőket, köztük Pócs 
János országgyűlési képviselőt, Budai 

Lóránt polgármestert és alpolgármes-
tereit, az önkormányzat képviselőit. 
Külön üdvözölte Dávid Sándor eme-
ritus jászkapitányt, fafaragó népi ipar-
művészt, aki míves köztéri alkotással 
ajándékozta meg Jászberény városát. A 
művész az önmegváltás 275. évfordu-
lójára készítette el a szobrot, azonban a 
járvány miatt azt tavaly nem volt alkal-
munk felavatni.

Bolla János rövid összefoglalóban 
idézte fel a történelmi eseményeket, 
emlékezett meg a redemptio kiemel-

kedő momentumairól. Kiemelte, 1995 
óta emlékezünk ünnepségek keretében 
önmegváltásunk évfordulójára. A jeles 
napot magasabb szintre emelte az or-
szággyűlés 2014. február 14-én hozott 
döntése, amely történelmi emléknappá 
nyilvánította május 6-át. Mi, késői utó-
dok büszkék vagyunk hőseinkre, akik 
nem adták fel, nagy áldozatok árán a 
magyar történelemben egyedülálló 
módon visszaszerezték elvett, elvesz-
tett ősi kiváltságaikat – hangsúlyozta a 
jászkapitány. Hozzátette, a kapitányok 

nevében örömének ad hangot, hogy 
a jászkun hagyományok újraélesztése 
kapcsán Jászberény befogadta a hagyo-
mányőrző rendezvényeket, amelynek 
méltó helyszíne ez az új emlékoszlop a 
jászok főtemploma, a kedves Tulipános 
híd és a Nádoroszlop ölelésében.

A továbbiakban Dávid Sándor is-
mertette alkotása jelképeit, annak szim-
bolikus mondanivalóját. Az oszlopfő 
csúcsán a Napkorong ragyog, alatta sti-
lizáltan a jász és kun lovas nemzetekre 
történik utalás. A kettős kereszt szim-
bólumból kiolvasható keresztény hi-
tünk, valamint a kettős halom és az ősi 
föld. Kétoldalt a fejfaszerű faragvány a 
jász és kun redemptusoknak állít emlé-
ket. Az oszlop hátoldalán a végtelenbe 
futó hullámvonalak a jászok és kunok 
egységét, barátságát, közös sorsát mu-
tatja, míg a madár motívum a szabad-
ság jelképét fogalmazza meg.

Budai Lóránt polgármester a város 
nevében megköszönte az emlékművet, 
amely meglátása szerint egy új, optimis-
ta jövőképet sugall a közösségnek. Re-
mény szerint az emlékhely megerősíti a 
jász identitást, az együvé tartozás érzését.

Az ünnepség zárásaként az elöljá-
rók és a hagyomány őrzői elhelyezték 
virágaikat az emlékmű lábánál, majd 
a Jászkapitány szobornál informális 
koszorúzással emlékeztünk meg őseink 
példamutató tettéről.

Jászságért Díj 
2021
„A Jászságért” Alapítvány Kuratóri-
uma által, harmincadik alkalommal 
kiírt, 2021. évi Jászságért Díj elisme-
résre, tíz személyre érkezett javaslat. 
Az átadandó Jászságért Díjat, s a vele 
járó 1 000 000 forint elismerést Dá-
vid Sándor fafaragó népi iparművész 
(Jászszentandrás) részére ítélték oda, 
a jászsági hagyományok megőrzésé-
ért végzett sokoldalú, példaértékű te-
vékenysége, életműve elismeréseként.

Dávid Sándor 1942. június 30-án szü-
letett Jászszentandráson. Családjával 
ma is ott él. Pályafutását asztalosként 
kezdte, majd faipari technikusi ké-
pesítést, később a budapesti Kandó 
Kálmán Műszaki Főiskolán műszaki 
oktatói oklevelet szerzett. Tudásszomja 
révén elsajátította a kádár szakma for-
télyait és megismerkedett a népi tárgy-
kultúra világával. Művészi tökélyre 
fejlesztve fafaragó tudását, 1988-ban 
elnyerte a népi iparművész címet. Két 
évtizedig szaktanárként is átadta tudá-
sát az ifjú nemzedéknek.

Köztéri alkotásai mellett készített 
népi kisbútorokat, tárgyakat, redemptiós 
emlékműveket. Emlékhelyeket díszítő 
oszlopai, kopjafái állnak – többek között 

– Szolnokon, Jászberényben, Jászágón, 
Lengyelországban, a Délvidéken. 

Az MSZP–Párbeszéd jelöltje

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnö-
ke Balogh Béla alpolgármester társa-
ságában sajtótájékoztató keretében 
mutatta be a jászsági választóknak 
az MSZP-Párbeszéd színeiben az 
előválasztáson induló Kertész Ottót 
május 12-én, szerdán délben a Jász-
kapitány szobor előtt.

k. m.

Kertész Ottót a berényieknek talán ke-
vésbé kell bemutatni, hiszen ismerik 
mint állatorvost, egykori alpolgármestert, 

a civil szféra közéleti szereplőjét. – A dok-
tor úr úgy döntött fordulóponthoz érke-
zett Magyarország sorsa, amely során el-
dönthetik a Jászságban élők is, hogy egy 
autoriter rendszer kiteljesedését fogják 
támogatni, vagy visszatérünk a demok-
ráciához. A jelölt méltó kihívója kíván 
lenni az itteni fideszes jelöltnek – mond-
ta bevezetőjében a politikus asszony. A 
folytatásban kiemelte; sok a teendő Jász-
berényben, a megyében. A jászoknak 
május a redemptio révén a szabadságot, 
szolidaritást, összetartozást jelenti. 
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Jászberény Városi Önkormányzat 
a hátrányos szociális helyzetű álta-
lános iskolások nyári felügyeleté-
nek, elfoglaltságának biztosítása, a 
családok segítése érdekében nyári 
napközis tábor szervezésére pá-
lyázatot ír ki.

A pályázók köre: a közneve-
lés-szolgáltatás megszervezésében 
való közreműködésre jogosult 
intézmények, szervezetek, egyéni 
vállalkozások.

A pályázat célja: a hátrányos 
szociális helyzetű általános iskolá-
sok szabad idejének irányított és 
felügyelet melletti hasznos eltöl-
tését biztosító nyári programok 
szervezését – a lehetőségek optimá-
lis kihasználásával – megvalósító 
program- és finanszírozási ajánla-
tok megismerése, a nyári napközis 
tábort lebonyolító intézmény, ille-
tőleg egyéni, vagy társas vállalkozás 
kiválasztása és a szervezéshez szük-
séges támogatás biztosítása.

A rendelkezésre álló keretösz-
szeg 1 000 000 Ft.

A pályázatok kizárólag erre a 
pályázati célra közzétett pályázati 
adatlapon nyújthatók be.

Beadási határidő: 2021. má-
jus 31-ig.

Az adatlap a részletes pályázati 
felhívással együtt az alábbi honla-
pon elérhető: www.jaszbereny.hu 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesz-
tési Bizottsága társasház homlokzat felújítási pályázatot hirdet.

A támogatás célja, hogy a Jászberény város közigazgatási területén található, a 
társasházi Alapító Okiratban osztatlan társasházi közös tulajdonban lévőként 
meghatározott társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzatának, 
külső szerkezeteinek felújítását elősegítse. A pályázatra elkülönített, rendelke-
zésre álló összeg: 2021. évre bruttó 10 000 000 Ft. Pályázatonként maximum 
bruttó 5 000 000 Ft támogatás igényelhető. A támogatás mértéke az elszá-
molható költségek legfeljebb 50 %-a.

Támogatható felújítások, tevékenységek, elszámolható költségek: 
utólagos hőszigetelés; homlokzati nyílászárók cseréje; homlokzati felület szí-
nezése; homlokzat felületképzésének megváltoztatása; erkélyek, függő folyo-
sók felújítása; tető héjazat csere; bádogos szerkezetek felújítása; cseréje.

A pályázatra jogosultak köréről, a támogatási feltételekről, a támogatás formá-
járól, odaítélésének feltételeiről, a pályázat tartalmáról, a támogatás folyósításának 
feltételeiről; a pályázatok benyújtásáról a részletes pályázati kiírásban olvashatnak 
a www.jaszbereny.hu honlapon. Ugyanott a pályázati adatlap és mellékletei is le-
tölthetőek, illetve személyesen átvehetők a Városfejlesztési Irodán. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30. (szerda) 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: Jászberényi Polgármesteri Hivatal, 5100 

Jászberény, Lehel vezér tér 18. 43. sz. iroda. A pályázat elbírálásának határide-
je: a pályázat benyújtását követő maximum 45 napon belül. Indokolt esetben 
egy alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható. A hiánypótlásra 
rendelkezésre álló idő: 10 munkanap. A Városfejlesztési Bizottság döntéséről 
a pályázók levélben értesülnek. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Város-
fejlesztési Iroda ad (telefon: 505-784). Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, pén-
tek: 8.00–11.30, szerda: 8.00–11.30, 13.00–16.00.

Önkormányzat 

Emlékezés

Sándor László
1970–2016

halálának 5. évfordulójára.
Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
egy gyertya az asztalon  érted ég,
egy fénykép mely őrzi emléked. 
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
mindig velünk leszel,  
az idő bárhogy is halad. 

Szívünkben örökre  
élni fogsz!

Emlékezés

Miller István
(1943–2020)

halálának 1. évfordulójára.

Feleségei és lányai

Tisztelt Lakosság! Jászberény Városi Önkormányzat az elmúlt évek gya-
korlata alapján 2021. évben is tervezi a lakosság kezdeményezésére in-
duló, ún. önerős járdaépítési, járdakarbantartási munkák elvégzésére, a 
szükséges beton és homokos kavics biztosítását.  

A lakossági igényeket az alábbi lehetőségek igénybevételével nyújthatják be: 
•	 postai úton a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály címére 

(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.), 
•	 személyesen a Hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban 

kihelyezett bármely véleményládába helyezve,
•	 elektronikusan a tothne.piroska@jaszbereny.hu e-mail címen.

A kérelem tartalmazza a kérelmező nevét, c ímét, elérhetőségét (telefon, email 
cím), a járda építés helyszínét, tervezett nagyságát, méreteit, egyéb kapcso-
lódó műszaki adatatot! A járdaépítések szervezéséről és koordinálásáról, a 
szükséges beton és homokos kavics szállíttatásáról a Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztály gondoskodik.Amennyiben kérdése merülne fel a 
06-57/505-710 telefonszámon érdeklődhet, illetve a fenti e-mail címen. A 
munkavégzéshez a szükséges anyagok szállítása, a szállítói kapacitás függvé-
nyében, előzetes időpont egyeztetés alapján történik.

Budai Lóránt 
polgármester

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja 
Jászberény város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy a Pünkösdi ünnepek 
miatt a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:

2021. május 22. (szombat): Jászberény hétfői program szerinti szállítás
2021. május 24. (hétfő): A szállítás szünetel!
A hétfői jászberényi társasházi program május 25-én (kedden) kerül pótlásra.

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

Tisztelt Ügyfeleink! 2021. május 17. hétfőtől változott az ügyfélfogadás 
rendje a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban. Ügyfélfogadási időben, 
azaz hétfőn és pénteken 8:30-tól 11:30-ig, valamint szerdán 8:30-tól 
11:30-ig és 13:00 órától 16:00 óráig az alábbiak szerint várjuk ügyfeleinket:

A Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben intézhető ügyek köre:
•	 Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
•	 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem
•	 Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás iránti kérelem
•	 Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelem
•	 Tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 

részére nyújtott települési támogatás iránti kérelem
•	 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települé-

si támogatás iránti kérelem
•	 Lakbértámogatás iránti kérelem
•	 Köztemetés
•	 Újszülöttek életkezdési támogatása iránti kérelem
•	 Anyakönyvi ügyek (kivéve: esküvő és apai elismerő nyilatkozat)

A koronavírus elleni védőoltás igénybevételéhez szükséges online regisztrá-
cióban való segítségnyújtás az ügyfélablaknál továbbra is igénybe vehető hétfői 
napokon 8.30 és 11.30 között vagy szerdai napokon 13.00 és 16.00 óra között.

Ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban személyes ügyin-
tézésre az alábbi ügykörökben van lehetőség:
•	 Bérlakással kapcsolatos ügyintézés
•	 Otthonteremtési támogatással kapcsolatos ügyintézés
•	 Hagyatéki eljárás
•	 Állatvédelem
•	 Birtokvédelem
•	 Méhek vándoroltatása
•	 Fa kivágási engedély iránti kérelem
•	 Illegális hulladék lerakás bejelentése
•	 Kút vagy szikkasztó árok létesítési vagy fennmaradási engedélyeztetése
•	 Kereskedelmi hatósági ügyintézés
•	 Szálláshely-szolgáltatás ügyintézés
•	 Telepengedélyezési eljárás
•	 3,5 tonna össztömeget meghaladó jármű tárolására alkalmas székhelyről/

telephelyről igazolás kiállítására irányuló ügyintézés
•	 Esküvővel és apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyintézés
•	 Főépítészi ügyek
•	 Városüzemeltetési bejelentések és panaszok intézése
•	 Egyéb egyedi eljárások

A Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodáján (5100 Jászberény, Rákóczi 
út 42-44.) és a Közterület-felügyeleten (5100 Jászberény, Déryné u. 1.) az 
épületen belüli személyes ügyfélfogadás biztosított.

Kérem, hogy munkatársaim és a többi ügyfél védelme érdekében tartsák be a 
járványügyi előírásokat; szájat és orrot eltakaró maszkban érkezzenek és hasz-
nálják a kihelyezett kézfertőtlenítőt. Együttműködésüket megköszönve, május 
17-étől újra személyesen várjuk Önöket!

Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyző

JÁR DAéPíTéS

ÚJ ügyféLfOgADÁSI REnD nyÁRI TÁBORHOMLOKZATfELÚJíTÁS

HULLADéKSZÁLLíTÁSI TÁJéKOZTATÓ

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala 
2021. május 7. napjától a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző be-
tegség miatt Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy települések közigazgatási 
területére községi zárlatot rendel el a mézelő méhekre, azok termékeire, 
valamint a velük érintkezésbe került ragályfogó tárgyakra. A határozat az mel-
lékelt linken érhető el: https://www.jaszbereny.hu/pages/jaszbereny/contents/
media/200/199001/hatarozat-kozsegi-zarlat-elrendelese.docx

ZÁRLAT MéZELő MéHEKRE

Hálás szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik 

id. Szűcs Kálmán 
(1929–2021) 

temetésén megjelentek, 
virágaikkal, koszorúikkal, 

részvétnyilvánításaikkal mély 
fájdalmunkban osztoztak. 

gyászoló család

Bódy Jánosné
(Gulyás Gizella)

1924–2021
Köszönjük mindenkinek a 

részvétnyilvánítást és a temetésen való 
részvételt, a megemlékezés virágait.

Bódy család

Köszönet a Delubrum Kft. és  
az Iusta Temetkezési Szolgáltató  

Munkatársainak.

nyitnak a 
múzeumok

A járványügyi enyhítéseknek köszön-
hetően újra nyitottak városunkban a 
múzeumok. Május 18-tól, a múzeumi 
világnap alkalmából ismét látogatható 
a Hamza Múzeum és Jász Galéria, ahol 
Ézsiás Gyöngyike időszaki tárlatát te-
kinthetik meg. A Jász Múzeum május 
25-én nyitja újra kapuit. A kulturális 
tereket csak védettségi igazolvánnyal 
látogathatják a vendégek.
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Ezeket a hívószavakat hangsúlyozzuk, 
mert ezek hiányoznak a jelenlegi kor-
mányzásból, amely magára hagyta ezt 
a térséget is az elmúlt tíz évben. A já-
szokat kellene középpontba helyezni, 
amelyre olyan emberekre van szükség, 
mint a doktor úr, aki az emberek köré 
épülő kormányzásban hisz. Az MSZP 
és a Párbeszéd egy zöld szolidáris balol-
dali jövőt szán Magyarországnak és ah-
hoz, hogy ez megvalósulhasson Jászbe-
rényben is, kérem támogassák Kertész 
Ottót – kérte a képviselő asszony, majd 
átadta a szót jelöltjüknek.

Kertész Ottó köszöntötte a válasz-
tókerület polgárait. A jelöltség elvál-
lalása kapcsán kiemelte, jászberényi 
születésű, itt élő lakosként pontosan 
ismeri a térség helyzetét, széles kapcso-

latokkal rendelkezik. Munkája révén 
nap mint nap kommunikál az embe-
rekkel. Úgy érezte most van itt az idő 
arra, hogy el kell indulni a választáson, 
amely a változást jelentheti. Önmaga 
szempontjából kötelezőnek érezte azt, 
hogy elvállalja a felkérést. Az utóbbi 
időben azt érzékelte, a Jászságban va-
lami felomlott, emberi kapcsolatok, 
családok mentek tönkre. Úgy gondolja 
lehetséges, hogy személyében képvi-
selheti azt, aki itt jászsági szinten egy 
kohéziós erőt tud felmutatni. Ameny-
nyiben a polgárok úgy gondolják a szo-
ciális, testi, lelki egészség megteremtése 
fontos, ha olyan képviselőt akarnak, 
aki az itt élők akaratát közvetíti, akkor 
segítsék ezt a demokratikus koalíciót 
arra, hogy az országot 2022-től ők irá-
nyíthassák.

  Folytatás az 1. oldalról  

Az MSZP–Párbeszéd jelöltje Könyvtárossá vált óvodások
Sok minden megváltozott 2020-ban. 
Elzártuk az óvodásainkat a külső be-
nyomások szerzésétől, a tapasztalatok 
felhalmozásától, a sétától, óvodán kí-
vüli élményektől. Ennek mindenki 
ismeri az okát. A világon bárhol olvas-
nák ezeket a sorokat, nem furcsállanák 
a benne leírtakat. Azonban van egy 
fogódzkodónk – az a tapasztalati tőke, 
amivel már csoportjaink rendelkeznek. 
Fülükben van a folyó hömpölygésének 
hangja, a kiserdő fáinak zúgása, amit 
meg-megtör az állatkerti oroszlán bő-
gése. Orrukban van a könyvtár illata, 
az ott szerzett élmények érzését felem-
legetjük.

És most bent vagyunk, képeket né-
zegetünk, nosztalgiázunk, fontoskodva 
nyúlunk a digitális eszközökért, hogy 
mégis megnézzünk, meghallgassunk 
ezt-azt, ami épp a témánkhoz, vagy az 
aktuális kérdésekhez illik.

Ebben a belterjes időszakban szüle-
tett egy ötlet Budapesten egy kis óvo-
dában, hogy játsszunk „könyvtárosat”, 
de igazából. Jó, játsszunk mi is. Óvo-
dánk drámajáték területén is mindig 
kapható egy jó ötlet megvalósítására, 
hiszen része a gyakorlatunknak. Létre-
hoztunk egy fiktív világot (könyvtárat), 
melyben szakértőként (könyvtáros-
ként) alapítottunk egy „céget” melyet 
működtetünk. A működtetés folya-
mán kliensek (olvasók, könyvtárveze-
tők) megbízásait teljesítettük és ren-
geteget tanultunk. Ez a folyamat nem 
egy játékidőre szólt, hanem egy hosz-
szabb időszakra, mely során a játéko-
sok maguk építik ki saját rendszerüket, 
amit működtetnek, fejlesztenek, szabá-
lyoznak. Gondoltuk, 2-3 hétig érdekes 
lesz számukra. – Tévedtünk.

Igen kérem szépen! Az óvodások 
működtetnek egy kölcsönzési folya-

matot. Varázslat, öröm, elhivatottság. 
Eleinte csak az otthonról és a cso-
portszobákból begyűjtött könyveket 
címkézték. Padlásról hozott polcokkal 
rendezték be a nekik szánt teret. Köl-
csönöztek, fotózták a kivitt könyveket, 
majd törölték a visszakerüléskor. Szá-
mon tartották a késedelmeket, ismer-
ték a polcokat. Ma már tudják mi a 
különbség a folytatásos mesék, mese-
gyűjtemények, gyermeklírák, érzéke-
nyítő könyvek, természettudományos 
könyvek, felnőtteknek, gyermekeknek 
szánt olvasmányok között. Ügyesen 
ajánlanak könyveket a 3 éveseknek és 
a kutató, iskolába készülőknek.

Lehet ezt a folyamatot megkoro-
názni? Igen lehet. Szülői kezdemé-
nyezésre a 220volt Webáruház ismét 
a gyermekek mögé állt. 500.000 fo-
rintnyi új könyvvel támogatta meg 
a „játékot”. További szülők adójuk 
1%-ából új polcokkal tették tágassá, 

esztétikussá, a gyermekek által elne-
vezett Hét titok csodálatos könyvtárát. 
Könyveink száma meghaladja a 200 
példányt.

Kapcsolatba állnak a Városi Könyv-
tárral. Online konferenciát szerveztek 
a budapesti testvér „játék” könyvtárral, 
az igazi felnőtt könyvtárral.  És nem 
részleteztem a munkaszerződés cere-
móniáját, egy díjátadó ünnepséget, a 
munkarendet, a könyvtári szabályok 
létrehozását, a takarítás, fertőtlenítés 
szabályozását, a hangulatos meetinge-
ket…

Mit látok ebből én, mint pedagó-
gus? Egy komplex nevelési folyamatot, 
melynek egyik eredménye, hogy sike-
rült visszakanyarítani az ifjú nemzedé-
ket a könyvek felé úgy, hogy közben 
a digitális eszközöket arra használják, 
amire valók, segítik velük saját mun-
kájukat.

Kunné Darók Anikó

Folytatás az előző lapszámból
Május 13-án szombaton érkezett 

meg az alispán rendelete, mely szerint 
a város azonnal fogjon hozzá a zsidók 
elkülönítéséhez. A munkák lebonyo-
lítása érdekében a város vezetése öt 
bizottságot hozott létre, melyek mind-
egyikében a városi hatóság és a rend-
őrség egy-egy képviselője is részt vett. 
Előbb a négy családot költöztették ki, 
majd a zsidó lakosságot költöztették 
be. Mindenki azt vitt magával, amit 
akart, de kevés volt a hely, hiszen egy 
szobába 6-7 személy is jutott. Az elha-
gyott lakásokat a benne lévő értékekkel 
a bizottság lezárta és lepecsételte. Az 
elhagyott házak, értéktárgyak ingó és 
ingatlan vagyonok, földtulajdonok, 
szőlők az állam tulajdonába men-
tek át. Az átköltöztetést május 18-án, 
csütörtökön befejezték. A járás hat 
községéből, Alattyánról, Jánoshidáról, 
Felsőszentgyörgyről, Jákóhalmáról, 
Jásztelekről és Monostorról szintén ide 
telepítették át a zsidó lakosságot, ösz-
szesen 49 főt. 1944-ben Jászberényben 
627 zsidó származású polgár élt, közü-
lük 100-an munkaszolgálatos katonák 
voltak a hadseregben, így e kijelölt 
tömbbe5,5föt helyeztek el. El lehet 
képzelni, milyen zsúfoltság lehetett. A 
város vezetői kezdetben – a zsidóság 
elitjével fenntartott jó kapcsolatnak 
köszönhetően – nem foganatosítottak 
szigorú intézkedéseket a gettóban, ha-
logatták annak körülkerítését is. Pénzes 
Sándor polgármester erkölcsi aggályait 
az is növelte, hogy sok ismerőse mel-
lett volt anyósát is a gettóba kellett 
költöztetnie. Május 22-én azonban 
radikális változás történt, a belügyi ve-
zetés a polgármesterrel együttműködő 
kapitányt elhelyezte, helyét Tóth Lajos 
rendőrtanácsos foglalta el, akinek már 
kellő tapasztalatai voltak a 12 ezres 

máramarosszigeti gettó létrehozásánál. 
Ugyanezen a napon a szabadságon 
levő Czigány Mihály helyére Cegléd-
ről dr. Bálint Sándort nevezték ki, aki 
Jászberényben a „zsidó ügyek” irányí-
tója lett. Pénzes Sándor polgármester 
ellen lojális magatartása miatt vizsgá-
latot indítottak, Az elkülönített rész 
utcára néző ablakait be kellett papírral 
ragasztani vagy be kellett meszelni. A 
lakók a házak udvarai között átjárókat 
létesítettek, hogy tudjanak egymással 
érintkezni. A zsidó tanács funkcióját 
kezdetben a hitközségi vezetők: Len-
gyel lmre elnök, Braun Károly alelnök 
és Vámos Adolf látták el, majd mun-
kaszolgálatra történt behívásuk után dr. 
Holló Kálmán orvos vette át ezt a fel-
adatot. Május vége felé a gettót körbe-
kerítették, csak a Zirzen Janka utcai ka-
pun lehetett elhagyni. Kedd és péntek 
kivételével 10 és 12 óra között lehetett 
kimenni, Ügyeket intézni, azonban ez 
idő alatt saját lakóházukba nem mehet-
tek be. A városi lakosság belépési enge-
déllyel mehetett be, azonban ezt a már 
korábban említett két személy később 
megtiltotta. Csősz László kutatásai 
szerint a jászberényi gettóban az orszá-
gos átlaghoz képest jobb körülmények 
voltak, valamivel elviselhetőbb volt az 
élet, megfelelő volt az élelmiszer-ellátás 
is. Több helyi polgár, köztük dr. Fri-
edvalszky Ferenc egykori polgármester 
adományokkal és információval támo-
gatta a bentlakókat, közölték velük az 
elhurcolásuk idejét is. A munkaszolgá-
latra történő behívások következtében 
a gettó foglyainak száma 494 főre csök-
kent. Szolnok megye jászsági része az I. 
csendőrkerülethez tartozott, az orszá-
gos deportálási terv szerint az I. csen-
dőrkerület a VI. deportálási zónába 
esett, így innen az utolsók között vitték 
el a foglyokat. Június 30-án hajnalban 

máshonnan idehozott csendőrök az ül-
dözötteket gyalogmenetben a Rákóczi 
úton levő Tanítóképző Intézetbe vitték, 
ahol brutális eszközökkel vallatták őket, 
és valamennyijüket megmotozták. A 
motozást nőknél bábák végezték, akik 
felnyúltak az alsó testrészbe is. Az itt 
elszenvedett tortúra következtében két 
házaspár öngyilkos lett. Következő ál-
lomás a vasúti pályaudvar, ahol bevago-
nírozták őket és a monori téglagyárba 
vitték a transzportot. Néhány napig itt 
voltak, majd Auschwitzba szállították 
őket, ahol túlnyomó részük – közöttük 
78 tizenöt év alatti gyermek – odave-
szett. Odaveszett a hitközség nagyre-
ményű és tehetséges fiatal rabbija, dr. 
Reich Béla is. A zsidó temetőben az 
emléktáblán 537 név szerepel. Ők va-
lamennyien jászberényiek vagy jászsági 
felsőjárásbeliek, illetve 39-en az ország 
más városaiból elhurcolt jászberényi 
származásúak.

Izraelita vallású honfitársaink el-
hurcolása után Jászberényben 152 
lakás maradt üresen, elpusztult egy 
kultúra, a város szegényebb lett, meg-
semmisült a gazdasági értelmiségi kö-
zéposztály legaktívabb rétege. Orszá-
gosan elmondható: máig hat az, hogy 
szétrombolták a vidéki gazdasági. élet 
hajszálgyökereit, megsemmisítették 
a kisvállalkozók dinamikus tömegét. 
1949-ben a jászberényi zsidó hitköz-
ség még 140 főt számlált. A dr. Klein 
Aladár elnöklete alatt működő vallási 
élet az 1960-as évek második felére 
megszűnt. Az elhanyagolt állapotban 
lévő templomot a hitközség 1965-ben 
eladta a Városi Tanácsnak.

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

A Belvárosi Termálfürdő újra megnyitotta kapuit!
Szolgáltatásaink: termálvizes medencék, finn és infra szauna, 
merülő medence, kamillás gőzkamra, gyógy, talp- és 
nyirokmasszázs, pedikűr, mofetta kabin (szén-dioxidos 
szárazfürdő), bioptron lámpa.
A  Fürdő szolgáltatásait a 194/2021 Korm. rendelet szerint 
érvényes védettség igazolvánnyal lehet igénybe venni. 
A rehabilitációs kezelések (gyógymasszázs, iszapkezelés, 
gyógytorna, tangentor (vízalatti vízsugármasszázs) szakorvosi 
beutalóval védettségi igazolvány nélkül is igénybe vehetők!

Jászberény, Hatvani út 5.     Tel.: 0657/412-108, 0630/942-1043     www.vvzrt.hu
Pünkösd vasárnap és hétfőn is nyitva vagyunk.

A holokauszt emlékére – 2. rész
nem kaptunk kompenzációt
Az állami elvonásokkal kapcsolatos 
kompenzáció kérdése az elmúlt hetek-
ben az egyik központi kérdése volt a 
helyi politikának is. Időközben meg-
született a kormánydöntés, s ebből 
kiderült, hogy az egyeztetések ellené-
re Jászberény nem kap kompenzációt. 
Erről tett közzé facebook bejegyzést 
Budai Lóránt polgármester, melyet az 
alábbiakban teszünk közzé.

Szántai 

„Ennyit ér a kormánynak Jászberény! 
Február közepén jártam először a Mi-
niszterelnökségen, ahol polgármester-
társaimmal a kormányzati intézkedések 
miatt keletkezett adóbevétel kiesés össze-
géről és annak jövőbeni kompenzálásáról 
egyeztettem Gulyás Gergely miniszter 
úrral. Az újabb látogatásra március kö-
zepén került sor. Ekkor már egy öt fős 

bizottság várt és kért tőlem részletes in-
formációkat a város gazdasági helyzetével 
kapcsolatban. Mindkét megbeszélésen 
elhangzott, hogy a közel fél milliárdos 
adóbevétel kiesés kompenzálásáról ápri-
lisban várható hivatalos döntés. Tegnap 
örömmel olvastam, hogy a 25 ezer fő fe-
letti települések részére 23 milliárd forint 
megítéléséről döntött a kormány:

Nagy reményekkel vártam a részlete-
ket – különös tekintettel arra, hogy vá-
rosunk milyen mértékben részesül majd 
a beígért kompenzációból. Reggel azon-
ban már az asztalomon várt a kijózaní-
tó valóság: hiába az 500 millió forintos 
elvonás, az adatszolgáltatás, az egyeztetés 
és az ígéret - Jászberénynek egyetlen fil-
lér sem jár: Az okokat nem tudjuk, csak 
sejtjük. Indok nincs, kérdés viszont meg-
annyi. A válaszokat Önöknek kell meg-
adniuk, legkésőbb jövő tavasszal. Feltéve, 
ha lesznek választások…”

Közlemény a piaccsarnokról
A 2021. május 5-i Szolnoki Törvény-
széki tárgyaláson a piac építésének 
kifizetése ügyében megegyezés tör-
tént ugyan, csakhogy ez Jászberény 
város adózóinak sok millió forintjá-
ba került.

A piac kivitelezője részére a beruházási 
költségen kívül városunknak pluszban 
ki kellett fizetnie az összesen nem 2,3 
millió forintot – mint azt a polgármes-
ter állítja –, hanem 5,6 millió forintot, 
melyre a vállalkozó több mint 9 hóna-
pot várt. Ezt az összeget május 7-én már 
át is utalta a város a vállalkozó számlájá-
ra. Budai polgármester a mai napig (má-
jus 11.) nem tudott a kamat 3,3 milliós 
összegéről, nem Ő írta alá, vagy félretá-

jékoztatta az ügyvédje, alpolgármestere, 
esetleg szépíteni akarja a dolgokat, vagy 
egyszerűen hazudik? Kérem, döntsék 
el Önök, akiknek az adóját meggon-
dolatlanul és felelőtlenül költik el a vá-
rosvezetők! A piac beruházás határidőre 
történő kifizetésének elmaradását, an-
nak körülményeit, okait, indokait nem 
tudjuk részleteiben, mert ehhez sem 
kérte ki a véleményünket a polgármes-
ter, csakúgy mint a Malom építésének 
leállításánál. Önkormányzati képviselők 
részvételével vizsgálóbizottságot állítunk 
fel annak érdekében, hogy kiderítsük 
történt-e szándékos károkozás a város-
vezetés részéről.

Tamás Zoltán
a Fidesz frakció elnöke

Jelentkezés: 2021. május 25-től 
kizárólag telefonon 9 és 15 óra között.
Tel.: 06-30/525-81-46 

A Zoo Tábor heti turnusai 2021. június 21.  
és augusztus 13. között zajlanak. 

A programváltozás jogát fenntartjuk. Korhatár: 7-12 év
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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!

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

ÁLLJON MEG EGY GYORS 
ELLENŐRZÉSRE,  

MIELŐTT A HŐSÉG ÁLLÍTJA MEG!

KLÍMATISZTÍTÁS 
5900 Ft1-tól minden autósnak

További akciós szervizcsomagokkal
és online nyereményjátékkal várjuk!

1Az akciós ajánlatok 2021. május 5-től 2021. június 30-ig érvényesek az akcióban részt vevő, 
hivatalos magyarországi Peugeot-márkaszervizekben. A klíma tisztítás egy gyári klíma tisztító 
spray-vel végzett beavatkozás. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import Kft. 
fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem 
minősül szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatás részleteiről és az igénybe vételi feltételekről 
márkaszervizeinkben kérhet tájékoztatást. A képek illusztrációk. A nyereményjáték részletei és 
játékszabályzata a www.peugeot.hu oldalon érhetők el. Az akció alkatrész-, tartozék- és csomag-
ajánlatai más akcióval, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem vonhatók össze. 
Részletek a www.peugeot.hu oldalon.
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PEUGEOT OROSZLÁN, 
1234 Oroszlán, Autó utca 7. 
Tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu
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Elsőáldozók vasárnapjai

Hat kisgyermek vette fel első alka-
lommal az áldozás szentségét május 
9-én, vasárnap délelőtt a Szentkúti 
templomban. Resch Tamás atya a 
Jézussal való barátság fontosságáról, 
az Úr értünk adott életéről és a szere-
tet nyelvén megszólaló szavak egysé-
géről beszélt prédikációjában.

A húsvét utáni hetedik vasárnapon 
ünnepeljük, hogy kereszthalála és fel-
támadása után negyven nappal menny-
be ment Krisztus. Urunk mennybe-
menetelének ünnepe (Ascensio Domini) 

áldozócsütörtök, de általában a követ-
kező vasárnap tartják. Ahogy ez történt 
május 16-án, vasárnap a Nagybol-
dogasszony Főtemplomban, ahol az 
egyházközség jeles napjai közt mindig 
nagy eseménynek számító elsőáldozás-
ra is sor került. Több, mint nyolcvan 
9-10 éves gyermek, „kis menyasszo-
nyok” és „kis vőlegények” igazi tes-
ti-lelki ünnepe volt, amikor először 
vehették magukhoz a szentostyát, azaz 
Krisztus testét. Nem más ez, mint az 
első találkozás az Eucharisztiában jelen 
lévő Jézussal.

Kilenc évtizeden túl is aktívan

Sápi Kálmánnét kilencvenedik szü-
letésnapja alkalmából köszöntöttük 
otthonában május 7-én, pénteken 
délután. A város nevében Tamás Zol-
tán körzeti képviselő adta át jókíván-
ságait egy csokor virág és Orbán Vik-
tor miniszterelnök levele kíséretében.

k.m.

Az ünnepelt Kabak Mária néven szü-
letett egykeként 1931. április 26-án 
Jászberényben. Akkoriban a szülők ker-
tészkedéssel foglalkoztak, reggeltől estig 
dolgoztak így sokat jelentett a kislány 
segítsége. Általános iskolai tanulmánya-
it követően női szabó szakmát tanult. 
Mestere a Kender utcában működő, ak-
koriban igen híres Bojtos Ilona szabósá-
gában volt. Fiatal évei keményen teltek, 
a háborúban édesapja mindig távol volt, 
így ketten édesanyjával vitték a háztar-
tást, dolgoztak a megélhetésért. Életének 
egyik meghatározó élménye, amikor sze-
retett édesapja végre hazatért a frontról.

Házasságából egy lánya és fia szüle-
tett. A cseperedő gyerekek mellett a Boj-
tos-féle szabóságból átment az egykori 
Pannónia helyén működő Szabó KTSz 
be, ahol öt évig dolgozott. Megszűnése 
után a Lehel Hűtőgépgyárban folytatta 
munkáját egészen a nyugdíjba vonulásá-
ig. Immár 35 éve, hogy a ház körüli mun-
kákat ellátva, jó egészségnek örvendve éli 
nyugdíjas napjait szűk családja körében. 
A szülinapi ünnepségen fia, lánya, veje 
társaságában szelte fel a méretes tortát. 
Falatozás közben felidézett egy-egy em-
léket a hosszú élet szép pillanataiból. El-
mesélte, hogy fiatalabb éveiben szívesen 
kézimunkázott, de ma már nincs türel-
me hozzá – igaz, a varrógép mai napig 
a szoba pótolhatatlan bútordarabja. A 
karácsonyi bejglit még mindig ő maga 
készíti és a rokonok elmondása szerint, 
még ha meg is reped a teteje, az csakis 
a jóságából fakad, mert az íze mennyei. 
A főzés 90 éven túl is a napi rutin része, 
amelynek fáradalmait este filmsorozatok  
megtekintésével piheni ki Mária néni.

Emlékeim 
Csernobilról
A csernobili atomreaktorban történt 
robbanást követő napon Szolnok me-
gyéből mintegy 300 KISZ fiatal indult 
el a hagyományos Barátság vonattal 
Kijev–Moszkva–Leningrád felé. E so-
rok írója is és még legalább tízen Jász-
berényből.

Első nap Kijevben zászlólobogtatás, 
találkozás baráti fiatalokkal. Másnap 
irány Moszkva. Lenin mauzóleum stb. 
és a főprogram, részvétel a május else-
jei felvonuláson. Elterjedt ugyan a hír, 
hogy történt valami atombaleset, de túl-
ságosan nem zavart bennünket.

Másnap utaztunk tovább Lening-
rádba. Addig még semmi hivatalosat 
nem hallottunk az eseménnyel kapcso-
latban. Akkor sejtettük, hogy komoly 
lehet a dolog, amikor visszafelé prog-
ramváltozást jelentettek be: Kijev he-
lyett Odesszába megyünk. A vonat abla-
kait és a sötétítő függönyöket szigorúan 
le kellett húzni. Addigra már mindent 
tudtunk az otthoni telefonokból. 

Azt nem gondolom, hogy a SZU el 
akarta titkolni az eseményt, hiszen két 
nap múlva megkezdték 200 000 ember 
páratlan módon történő evakuálását.

Erre a logisztikai feladatra fel kellett 
készülni. Én mint résztvevő nem azt 
tartom bűnnek, hogy nem jelentették 
be a robbanást, hanem hogy nem aka-
dályozták meg az utazásunkat. Nem 
kellett volna indokolni sem! Így viszont 
az idióta döntések áldozatainak tartjuk 
magunkat. Bennem is fel-fel merül, 
hogy hozzájárult-e az út a későbbi rá-
kos megbetegedésemhez. Valószínűleg 
inkább nem...

Réz Ádám

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.

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

T-GRÁNIT Kft.

tóásó tIbOr 
Jászfelsőszentgyörgy Fő út 25. 

Telefon: 30/214-6370

Egyedi elkészítésű síremlékek 
nagy szín- és formaválasztékban. 

Épületszobrászat, kandallók, 
lépcsők, kőkorlátok, kőcsobogók.

MINdeN, AMI Kőből KIvITelezHeTő!

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
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Újabb mérföldkő a Skodánál
A Skoda forgalmazója, a Porsche 
Hungária meghívására, részesei le-
hettünk a márka első olyan modell-
jének bemutatkozásán és tesztvezeté-
sén, amelyet az alapoktól elektromos 
autónak terveztek.  Ez a mai csúcs-
technológiát nyújtó személygépko-
csi az EnyAQ iV.

duka

Valódi mérföldkő az autómárka szá-
mára és a következő szintet is jelenti az 
első teljesen elektromos hajtású modell 
megalkotása. A legendás cseh márkánál 
tudnak gondolkodni és jó autókat pi-
acra dobni. Az elektromos autó gyár-
tása Csehországban, a Skoda történel-
mi központjában, Mladá Boleslavban 
2021 elején indult és tavasszal érkezett 
meg a szalonokba. Az Enyaq elnevezé-
se az ír „enya” szóból származik, amely-
nek jelentése „az élet forrása”, ami egy 
környezetbarátnak készült autónál jól 
csenghet.

A Zsámbék közelében található 
Drivingcamp vezetéstechnikai cent-
rumban Skoda ENYAQ iV-k sora 
parkolt egymás mellett, (iV a Skodák 
világában a környezetbarát autókat 
jelöli) így az első pillanatban látható 
volt az a nyolc fényezés, amelyben ez a 
modell elérhető. Hamar becserkésztük 
a tesztvezetésre váró ezüstszürke pél-
dányukat és közelebbről is szemügyre 
vettük a teljesen elektromos SUV-ot, 
ami minden részletében lenyűgöző és 
innovatív. Kívülről robosztusnak tű-
nik, formavilága szögletes, de beleillik 
a márka termékeinek palettájába. Ajtói 
hatalmasak, ami kényelmes ki- és be-
szállást tesz lehetővé. A led mátrix fény-
szórók fantasztikusan világíthatnak éj-
szaka (bár ezt nem tudtuk kipróbálni). 
A hűtőmaszkban létezik olyan opció, 
amiben 130 led ragyog, ami érdekes-
sé, egyedivé teheti a megjelenést, már 
akinek ez tetszik. Előre, a „motorház-
tetőnek” nevezett karosszéria elem alá, 
segédberendezések kerültek és tároló 
rekeszek. Négy kerék meghajtású vál-
tozat esetén ide elektromos motort sze-
relhetnek. Az MLB platformra épült 
szerkezet, aluról teljesen zárt padló-
vázában helyezkednek el a különböző 
akkumlátorcellák, melyekből három-
féle teljesítményű áll rendelkezésre. Ez 
határozza meg a különböző modellek 
erejét és hatótávolságát valamint ebből 
ered a változatok jelölése is. (50, 60, 
80,) Az ENYIAQ-ok, mint a régi jó 

Skodák, farmotorosak és hátsó kerék 
hajtásúak, öt féle „motorerővel” vagyis 
kW-ban mért rendszerteljesítménnyel 
rendelhetők, akár összkerekes, sőt rs 
változatban is. A villanymotor tehát, 
a hátsó tengelyre került és csomagtér 
alatt kapott helyet, de szinte semmit 
nem vesz a pakolható részből. Elöl tár-
csafékek, hátul pedig „igénytelenebb” 
dobfékek, illetve az elektromos motor 
indukciós fékezése (rekuperáció) vég-
zik a lassítást. Kuriózum a villany au-
tók között, hogy vontatni is képes és 
kihajtható vonóhoroggal rendelkezik a 
Skoda legújabb SUV-ja.

Az autó utastere tágas, harmoni-
kus új tervezési koncepciókra építve, 
öt életmód ihletésű belső tér változa-
tot kínál. Finomság az ajtó kárpitba 
rejtett esernyőtartó,  hátsó szélvédőnél 
a jégkaparó elhelyezése. A vezetéshez 
multi kormány, textúrázott tekerő 
gombokkal, közvetlenül a vezető előtt 
kisebb panel, ami jelzi a legfontosabb 
adatokat. Középen hatalmas, mindent 
tudó központi kijelző kezelőpult, gyö-
nyörű színekkel, de az érintőpanel 
alatt gombok is találhatók a funkciók 
kapcsolásához.

Kíváncsiak voltunk már nagyon 
milyen is a csak elektromos motorral 
felszerelt járgánnyal az autózás. Start-
gombbal indult, a hatás kedvéért teret 
engedtünk a fénynek és elhúztuk a 
napfénytetőt. Menetválasztó kapcsoló 
a középkonzolon hátramenetre állítva, 
a tolatást parkoló asszisztens szolgálta-

tás 360 o-os kamerarendszere segíti, az-
tán csak a két pedál valamelyikét kellett 
taposni, főként a gázt. Az állandó, ren-
delkezésre álló nyomaték miatt azért 
teljesen más, mint egy hagyományos 
személykocsi, de vezetés szempont-
jából észre sem lehetett venni, hogy 
villanyautóval száguldunk. Mivel az 
elektromos autókat nem a benzin apró 
robbanásai, hanem a csaknem teljesen 
súrlódásmentes indukció hajtja meg, 
így a klasszikus motorhang sem kép-
ződik, szinte hangtalanul suhantunk. A 
szélvédőre a sofőr számára hasznos in-
formációkat vetít a kiterjesztett valósá-

got használó head-up display rendszer, 
mely segítségével anélkül jutunk plusz 
információkhoz, hogy a szemünket le 
kéne venni az útról. Remek ötlet és 
megoldás hogy az index hangja a hang-
szórókból jön. Vezetési segédek hada 
könnyíti az elektromos SUV-al való 
közlekedést, sávtartó és holttér-figye-
lő, veszélyt felismerő városi vészfék, és 
még mindenféle technika, ami ma el-
érhető ezen a területen. Baleset esetén 
pedig 9 légzsák védi a jármű utasait. 

Skoda Enyaq iV modellel autóz-
ni, kifejezetten élmény volt az Etyek 
környéki dombokon, őszinte, elége-
dett mosolyt csalt az arcunkra. Bár az 
elektromos autók sosem kerülnek ke-
vésbe, inkább rendkívül sokba, mélyen 
zsebünkbe kell nyúlni, ha éppen ilyet, 
szeretnénk. De miért ne? Mérföldkő 
lehet egy ilye remek járgány használata 
számunkra is akár. (x)

Vidám közösségi takarítás

A Jászberényi Szemétszedők Önkéntes Csoportja, május 9-én vasárnap, im-
már második alkalommal, ezúttal a Kiserdő környékére hirdette meg tevékeny 
délelőttjét a környezetük szebbé tételéért tenni akaróknak. A mintegy félszáz 
önkéntes – köztük sok diák –, valamint családok, baráti társaságok több tucat 
zsákot töltöttek meg az összegyűjtött hulladékkal a Zagyva-part–Hűtős bekö-
tőút–nagykátai út kerékpárútja által határolt térségben. A tevékeny délelőtt 
végeztével jól esett a fűben heverés, sőt aki úgy gondolta jógával is lazíthatott, 
majd az eseményt közös ebéd zárta.

Zagyva-parti 
sétatúra
A nagyboldogasszony iskola 1. c 
osztálya rendhagyó biológia óra ke-
retében ismerkedett szűkebb környe-
zetünkkel, a Zagyva-part élővilágá-
val. Sinkovics Tünde Mária tanárnő 
elhatározta, hogy egy szép vízparti 
sétára viszi el az osztályát. A Zagy-
va-part szépségeit, élővilágát fedez-
ték fel együtt.

A Nagytemplom háta mögött 
ereszkedtek le a vízpartra és tették 
meg felfedező útjukat. A tanárnő sok 
érdekességet mutatott tanítványainak. 
Felhívta az értékes gyógyerővel ren-
delkező gyermekláncfűre a figyelmet, 
de találtak csalánt is a vízparton, erről 
már volt, aki tudta, hogy gyógynövény. 
Láttak örvös galambokat fészekrakás 
közben, felfedeztek halakat a vízben, 
kacsákkal is találkoztak.

Kellemes kikapcsolódás, hatalmas 
élményekkel teli séta volt ez a suli leg-
kisebbjeinek.

Kelemen Csilla

  Folytatás az 1. oldalról  

Legyen élmény az önkéntesség!

A mögöttünk lévő hónapok át-
rajzolták az önkéntes tevékenységek 
körét is, egyes lehetőségek bezáródtak, 
ugyanakkor másokra éppen ebben 
az időszakban volt legnagyobb szük-
ség. A gyógyszerkiváltás, bevásárlás, 
de akár egy-egy telefonhívás is sokat 
jelentett a bezártság heteiben. Az on-
line térbe áthelyezett programok színt 
vittek a járvány gondjaival terhelt vi-
lágunkba.

A korlátozások feloldásával újabb 
utak nyílhatnak meg az önkéntesség 
terén. Ebben kérte a partnerek ötle-
teit, tereit, felajánlásait a háromnapos 
rendezvény nyitó előadásán a prog-
ram házigazdája.

A játszótér-takarítás, az állatkerti 
segítő munka, a levendulakert kiala-
kítása, a műanyagpalack-gyűjtés, a 
környezetvédelmi munka elsősorban 
a J.V.V. Nonprofit Zrt. képviselőit, 
mint a helyszínekért felelősöket szó-
lította meg. A Hamza Múzeumban 
nyári díszek készítésére, tábori segít-
ségnyújtásra lehetne önkénteseket fel-
kérni. A Jövőkép Alkotók Egyesülete 

kültéri alkotó tevékenységébe vonná 
be a volontőröket. Az éttermekben 
kialakított kupakgyűjtő szigetek az 
étterem tulajdonosokat szólítja meg, 
amely munka koordinálásában részt 
vehetnének például az önkéntesség 
terén nagy tapasztalattal rendelkező 
Csányi Alapítvány tanulói. Az egyes 
ünnepkörökhöz tartozó kézműves 
tevékenységekbe, előadásokba, mű-
helymunkákba, céglátogatásokba az 
Eperfa utcai lakhatási program részt-
vevői, valamint az Albatrosz Nappali 
Intézmény ellátottai szerepelhetné-
nek önkéntesek közreműködésével. A 
Csángó Fesztivál már régóta ismert 
terep az önkéntesek számára, ezért 
számít az alapítvány a szervezők ta-
pasztalatára. Innovatív ötletként me-
rült fel a szinte használaton kívüli 
városi telefonfülkék mini könyvtárrá 
alakítása. Ide is elkélne némi önkén-
tes munka.

A megbeszélés további részében az 
önkéntesek jutalmazásáról, a felada-
tok elosztásáról, további lehetőségek-
ről egyeztettek a résztvevők.
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A pályázatra kiírt helyiség adatai:
•	 helyrajzi száma: 406/A/5
•	 címe: Jászberény, Lehel vezér tér 16.
•	 alapterülete: 72 m2

•	 műszaki állapota: jó
•	 felszereltsége: gázkazán, radiátorok, bojler

A pályázó által vállalandó munkálatokat a pályázatban meg kell jelölni: tisztasági 
festés, egyéb felújítás, beruházás. A munkálatok értékének a bérleti díjba történő 
beszámításának módja: a pályázati dokumentáció részeként megjelölt részletes be-
ruházási munkák igazolt költségei 50%-ának beszámítása oly módon, hogy a bér-
leti díjba betudott havi összeg nem lehet több, mint a havonta fizetendő bérleti díj 
50%-a. Beszámításra maximum a bérleti szerződés lejáratáig van mód. A helyiség 
megtekinthető: a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt-vel (a továbbiakban: JVV NZrt.) 
történő előzetes egyeztetés alapján (Virág Ildikó.: 57/503-280/ 3 mellék)

A helyiségben folytatható tevékenység:
•	 kereskedelem (6. melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez )
•	 szolgáltatási tevékenység (2009. évi LXXVI. törvényben szabályozottak 

szerint, kivéve pénzügyi szolgáltatás)
Pályázati induló bérleti díj: 2.500 Ft/m2/hó + ÁFA 
Pályázati biztosíték (3 havi bérleti díj): bruttó 685.800,- Ft
A bérleti szerződés időtartama: 5 év

A pályázat kiírására az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének 
megállapításáról szóló 22/2011. (VI.9.) önkormányzati rendelet (továbbiak-
ban: Rendelet) alapján kerül sor. A pályázat nyertese a legelőnyösebb ajánla-
tot tevő pályázó a Rendelet 8. számú melléklete szerint pontrendszer alapján.

A pályázatokat a JVV NZrt. (5100 Jászberény Margit sziget 1.) részére 
postai úton, vagy személyesen – a Titkárságra leadott zárt borítékban – 2 
példányban írásban és 1 példányban CD-n kell eljuttatni. A borítékon fel kell 
tüntetni, hogy a pályázat a 406/A/5 hrsz. számú üzlethelység bérléséről szól.

A pályázatnak meg kell felelnie a Rendeletben foglalt előírásoknak. A pá-
lyázatnak tartalmaznia kell:
•	 A végezni kívánt tevékenység, illetve forgalmazni kívánt árucikkek körét 

részletesen bemutató szöveges és grafikus tájékoztatót, amelynek az üzlet-
berendezésen túl ki kell terjednie a kirakatra, a portálra és a homlokzati, 
reklám megjelenésre is

•	 Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázó 
esetén a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartásba vételével ösz-
szefüggő numerikus azonosítóját (cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási 
számát, stb.), a képviselő nevét és személyi adatait (születési név, anyja neve, 
születési helye, ideje, lakcíme). A pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem 
régebbi cégkivonatot, melyben a cég főtevékenysége megfelel az üzlethelyi-
ségben végzendő profilnak, referenciát az eddigi tevékenységről, pénzügyi 
háttér igazolását, a pályázó előző évre vonatkozó gazdasági adatai alapján 
(amennyiben rendelkezik a pályázati ajánlat benyújtója azzal), és nyilatkoza-
tot arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása és helyi adótartozása

•	 Természetes személy esetén a pályázó személyi adatait (születési név, anyja neve, 
születési hely és idő, állandó lakcím, adóazonosító jel, személyi azonosító jel)

•	 Aláírva csatolni kell egy hozzájáruló nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a 
pályázó a személyes adatainak kezeléséhez.

•	 A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat, valamint nyilatkozatot a 
pályázatban szereplő adatok valódiságáról és a pontozásra kerülő vállalások 
betartásáról.

A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a biztosíték 20%-
át, 137 160 Ft-ot azaz százharminchétezer-százhatvan forintot  a JVV NZrt. 
részére, a Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10104569-47783000-01005007 
számú számlára fizesse be, és ennek pályázati díjként történő megfizetését 
bizonyító dokumentum bemutatásával igazolja. Azoknak a pályázóknak, akik 
a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a pályázati díjat 
a JVV NZrt. a pályázati eljárás lezárását követő 15 napon belül visszatéríti. A 
pályázat nyertese által befizetett pályázati díjat a Rendelet 31. § (2) bekezdés 
b) pontja szerinti biztosítékba be kell számítani.

A beérkezett pályázati ajánlatokat a Rendelet 33. § alapján a Pénzügyi, 
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: PGTB) bírálja el a JVV 
NZrt. által készített előterjesztés alapján. 

A pályázati kiírás időpontja: 2021. május 20.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 04. 1200 óra
Az elbírálás várható időpontja: a pályázat benyújtásának határidejét követő 
PGTB ülés

A pályázat kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A PGTB a belvárosban a Rendelet 8. mellékletben szereplő pontozási 

rendszer alapján választja ki a nyertes ajánlattevőt a JVV NZrt. javaslatára. A 
pályázati ajánlatok benyújtói közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
tevővel – aki a legmagasabb pontszámot éri el – kell szerződést kötni.

A PGTB döntése után a JVV.NZrt. írásbeli értesítésének kézhezvételét kö-
vető 8 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyerte-
sének mulasztása miatt a bérleti szerződés az erre nyitva álló 8 napos határidőn 
belül nem jön létre, a JVV NZrt. szerződéskötési kötelezettsége megszűnik. 
Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződésben megjelölt időpontban az 
ingatlant nem veszi birtokba, az a bérleti szerződéstől való elállásnak minősül. 
Ebben az esetben a JVV NZrt. a pályázat soron következő helyezettjével köthet.

Horgosi Zsolt
JVV NZrt.vezérigazgató

A pályázati kiírást jóváhagyom.
Budai Lóránt

polgármester

PÁLyÁZATI KIíRÁS 
önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelység bérbeadására

A pályázatra kiírt helyiség adatai:
•	 helyrajzi száma: 3907/3/A/-6
•	 címe: Jászberény, Szövetkezet u. 5.
•	 alapterülete: 20 m2

•	 műszaki állapota: jó
•	 felszereltsége: villanyóra

A helyiség megtekinthető: a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt-vel történő elő-
zetes egyeztetés alapján (Virág Ildikó.: 57/503-280/ 3 mellék)
Pályázati minimális induló bérleti díj: 12 000 Ft + ÁFA/hó
Pályázati biztosíték (3 havi bérleti díj): bruttó 45 720 Ft
A bérleti szerződés időtartama: 5 év

A pályázat kiírására az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapí-
tásáról szóló 22/2011.(VI.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
alapján kerül sor. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó.

A pályázatokat a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. (5100 Jászberény, Margit szi-
get 1.) részére postai úton, vagy személyesen – a Titkárságra leadott zárt boríték-
ban – 2 példányban írásban  és 1  példányban CD-n kell eljuttatni. A borítékon 
fel kell tüntetni, hogy a pályázat a 3907/3/A/-6 hrsz. számú garázs bérléséről szól.

A pályázatnak meg kell felelnie a Rendeletben foglalt előírásoknak. A pá-
lyázatnak tartalmaznia kell:
•	 Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázó 

esetén a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartásba vételével 
összefüggő numerikus azonosítóját (cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántar-
tási számát stb.), a képviselő nevét és személyi adatait (születési név, anyja 
neve, születési helye, ideje, lakcíme). A pályázathoz csatolni kell 30 napnál 
nem régebbi cégkivonatot, és nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs 
köztartozása és helyi adótartozása.

•	 Természetes személy esetén a pályázó személyi adatait (születési név, anyja neve, 
születési hely és idő, állandó lakcím, személyi igazolványszám, adóazonosító)

•	 Aláírva csatolni kell egy hozzájáruló nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a 
pályázó a személyes adatainak kezeléséhez.

•	 A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat, valamint nyilatkozatot a 
pályázatban szereplő adatok valódiságáról.

A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázati ki-
írásban meghatározott összegű biztosíték 20%-ának megfelelő összeget , a 
Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. részére, a Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 
10104569-47783000-01005007 számú számlára fizesse be, és ennek pályáza-
ti díjként történő megfizetését bizonyító dokumentum bemutatásával igazol-
ja. Azoknak a pályázóknak, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot 
nem szereztek, a pályázati díjat a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. a pályázati 
eljárás lezárását követő 15 napon belül visszatéríti. A pályázat nyertese által 
befizetett pályázati díjat a Rendelet 31.§. (2) bekezdés b) pontja szerint a 
biztosítékba be kell számítani.

A beérkezett pályázati ajánlatokat a Rendelet 33. §  alapján a Pénzügyi, 
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: PGTB) bírálja el a Jász-
berényi V.V. Nonprofit Zrt. által készített előterjesztés alapján. 

A pályázati kiírás időpontja:  2021. május 20.
A pályázat benyújtásának határideje:  2021. június 4. 
Az elbírálás várható időpontja: a pályázat benyújtásának határidejét követő 
PGTB ülés

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot érvényes pályázat(ok) 
beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese a PGTB döntése után a Jászberényi V. V. Nonprofit 
Zrt. írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a bérleti 
szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertesének mulasztása miatt a bérleti 
szerződés az erre nyitva álló 8 napos határidőn belül nem jön létre, a Jászbe-
rényi V. V. Nonprofit Zrt. szerződéskötési kötelezettsége megszűnik. Ameny-
nyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződésben megjelölt időpontban az 
ingatlant nem veszi birtokba, az a bérleti szerződéstől való elállásnak minősül.

Horgosi Zsolt JVV NZrt.vezérigazgató
A pályázati kiírást jóváhagyom.

Budai Lóránt polgármester

PÁLyÁZATI KIíRÁS 
önkormányzat tulajdonában lévő garázs bérbeadására

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatáro-
zott felhatalmazás alapján Jászberény Város Polgármestere 149/2021. (V. 6.) 
határozatával elfogadta Településszerkezeti tervének módosítását, és 8/2021. 
(V. 6.) önkormányzati rendeletével módosította Helyi Építési Szabályzatát és 
Szabályozási Tervét a Jászberény, 0274/91, 0270/17, 0268/136, 0268/137, 
0268/138, 0268/139, 0268/140, 0268/141 hrsz.-ú ingatlanokon napelemes 
kiserőmű megvalósítása érdekében.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégi-
áról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sa-
játos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) a) 
pontja alapján a településrendezési eszköz elfogadott módosítását közzéteszem 
digitális formában a https://www.jaszbereny.hu/elfogadott-dokumentacio/  
önkormányzati honlapon, valamint nyomtatott formában a Polgármesteri 
Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti székhelyén a városi főépí-
tész fszt. 45. irodáján.

Budai Lóránt polgármester

TÁJéKOZTATÁS 
településrendezési terv módosításról

Koszorúzás

Május 16-án, vasárnap Tőtevényen, 
a háborús emlékmű lábánál Budai  
Lóránt polgármester a város nevében 
koszorút helyezett el a két nagy világ-
égés tanyai hősei és áldozatai emlékére. 
A Katona Katalin szervezésében ren-
dezett megemlékezésen Mező István  
szólította imára a megjelenteket, a tör-
ténelmi eseményeket Besenyi Vendel 
helytörténeti kutató idézte fel. Hagyo-
mányőrzők közvetítésében korabeli 
katonadalok előadása tette teljessé a 
családias eseményt.

értékőrző túra

Mi, jászok és kunok nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy együvé tartozunk, s közös 
magyarországi gyökereink az 1200-as 
évekig nyúlnak vissza. Történelmünk 
egyik dicső tette az önmegváltás  volt. 
Magyarország kormánya 2016-ban a 
jászok napjává nyilvánította május 6-át, 
a redemptio 1745. évi kihirdetésének 
napját. Azóta minden évben számos 
programelemmel készül a Jászkerület 
Nonprofit Kft. a jeles nap megünnep-
lésére, mely programok elsősorban a 
diákoknak szólnak. 

A diákok programját idén nem 
tudtuk a megszokott módon megren-
dezni. Ezúttal olyan sétatúrát dolgoz-
tunk ki Jászberény város lakosainak, és 
a várost megismerni vágyóknak, mely 
során a történelmi értékeket, emlék-
műveket kellett felkeresni, és ott a már 
szokássá vált lyukasztós módszerrel kel-
lett bizonyítani a teljesítést. Az igazoló 
füzet egyben ismereteket is tárt fel az 
útvonal közelébe eső majd’ összes mű-
emlékről röviden. Sokan teljesítették a 
sétát a kisgyermekes családok, a lokál-
patrióta fiatalok, az iskolások, a tudás-
ra vágyó lakosok, illetve a sétát és kü-
lönleges ismereteket egyaránt értékelő 
szeniorok közül is. A sétát tíznapos 
időintervallumban bármikor lehetett 
teljesíteni időkorlát nélkül.

A Nádor-oszlop, a ’48-as szobor, 
a Rákóczi fája, és a Korsós lány kútja 
közül az utóbbi megtalálása jelentette 
többek számára a legnagyobb kihívást. 
Ezek mellett minden egyéb műemlék-
ről, mely közelében elhaladt a túra tar-
talmazott gondolatébresztő informáci-
ókat a füzet. Szerettük volna a lakosok 
tudását bővíteni és igényeiket felkel-
teni kedves városunk,  közös történel-
münk megismerése iránt. Az ismeretek 
mellett minden teljesítő egyedi befutó 
érmet is kapott, emlékeztetőül az ér-
tékőrző sétára. Mert fontos, hogy sze-
ressük, ismerjük a városunk, keressük, 
terjesszük az egyedi értékeinket, és 
büszkék legyünk rájuk.

Patakiné Kocza Anita
szervező
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Emlékezés a 175 éve született gróf Apponyi Albertre
„…három nemzedékre néző  

ember katedrális.”
Kornis Gyula

Ebben az évben – május 29-én – ünne-
peljük gróf Apponyi Albert születésének 
175. évfordulóját. Könyvtárat is kitöltene 
azoknak a tanulmányoknak, könyveknek 

– beleértve emlékiratai, levelezései, parla-
menti felszólalásai és közéleti tevékenysé-
geinek számtalan formáját is – a száma, 
amelyben a „grand man” tevékenységeit 
méltatják. Politikus, miniszter, Jászbe-
rény aranymandátumos országgyűlési 
képviselője volt, és számtalan társadalmi 
szervezet alapítója, elnöke, vagy támoga-
tó tagjaként tevékenykedett. Emlékére fel 
szeretnénk villantani az olvasók számára, 
hogy egész életében a zene nagy barátja is 
volt, mint országgyűlési képviselő, mint 
kultúrpolitikus mindig mindent megtett 
a művészet nagyvonalú támogatása érde-
kében. Így hát nem csoda, hogy a XIX. 
századi zene két olyan nagy géniuszával 
volt személyes barátságban, mint Liszt 
Ferenc és Richard Wagner. Így ebben a 
cikkben Liszt Ferenc zenéje iránti rajon-
gását és személyes barátságukat elevenít-
jük fel. 

A Veritas Történetkutató Intézet szer-
vezésében 2017-ben egy könyvbemuta-
tón mutatták be Anka László történész 
nagyszerű szerkesztésében az „Apponyi  
Albert válogatott levelezése” című köny-
vet. Nagyon sok érdekes dolog elhang-
zott a város legendás képviselőjéről és Eu-
rópa szerte nagyrabecsült politikusáról. A 
könyvbemutatón részt vett Marinovich 
Endre professzor, mint az intézet igazga-
tóhelyettese és nagyon érdekes, megszív-
lelendő gondolattal állt elő. Jászberény 
számára egy nagy lehetőség a jövőben, 
hogy egy ilyen nagy formátumú ember 
félévszázadon ellátta a város képviselő-

ségét és állandó szereplésével mindig 
nagy lehetőséget teremtett a város szá-
mára. Egy óriási reklám, egy védjegy egy 

„brand” és eddig ki nem használt lehető-
sége a városnak, hogy megfelelő módon 
tálalja az ország, a világ felé Apponyi gróf 
sokszínű személyiségét és tevékenységét. 

A zene szeretete családi örökség 
Gondolatban utazzunk vissza 1820-

ig, amikor is a kilencéves „csodagyerek” 
Liszt Ferenc november 26-án Eszterházy 
Mihály pozsonyi palotájában koncertet 
adott a pozsonyi magyar főnemesség 
előtt. Kivételes zenei tehetsége folytán 
olyan élményt adott, hogy a jelenlévő 
főurak egy csoportja többek között Ap-
ponyi György gróf – Albert édesapja – 
Apponyi Antal gróf nagykövet – Albert 
nagybátyja – Viczay Ferenc gróf, Szapáry 
gróf és természetesen a vendéglátó Esz-
terházy komoly ösztöndíjat szavaztak 
meg Liszt magasszintű tanításának a 
fedezésére. Ez az anyagi támogatás biz-
tosította számára, hogy Bécsbe tudott 
költözni és Európa zenei fővárosában a 
legkiválóbb tanárok segítségével folytatta 
tanulmányait.

„Mit jelent nekem a Zeneakadémia.”
Apponyi Albert neves parlamenti 

„szűzbeszédére” 1873. február 8-án került 
sor. A főrendiház jegyzőjeként, 27 évesen 
mondta el első híres szónoki beszédét. 
Egy új zeneakadémia felállítása érdeké-
ben szólalt fel. Egész pontosan a „zene és 
ének akadémiájáról” beszélt a parlament 
költségvetési vitájában. A fiatal szónok 
beszéde annyira magával ragadta a kép-
viselő társait, hogy maga Deák Ferenc is 
állva tapsolt neki és a nyílt ülésen meg-
ölelte őt. 

Később Liszt Ferenc is reagált Appo-
nyi parlamentben elhangzott beszédéhez. 

Idézzünk Apponyi grófhoz írt leveléből: 
„Kedves Grófom, ön is briliánsan meg-
győzte a képviselőház tagjait arról, hogy 
az úgynevezett akadémia hasznos lenne 
a művészet kellő rangra emelésében Ma-
gyarországon” 

Talán Apponyi gróf fent említett be-
széde is hozzájárult, hogy a mester közeli 
barátságba fogadta az ifjú grófot – 35 év 
volt köztük a korkülönbség, közel egy 
emberöltő – aki aztán haláláig lelkes ér-
tője és támogatója volt Liszt Ferenc zené-
jének. 

1873-ban Liszt Ferenc 50 éves művé-
szeti jubileumán magyar barátai körében 
ünnepelték és egy nevezetes és sokak által 
jól ismert fotó meg is örökítette ezt az 
eseményt. (Kozmata Ferenc fotója)

1875. márciusában a magyar parla-
ment kinevezte Liszt Ferencet a leendő 
Zeneakadémia elnökének. Az intézmény 
igazgatója pedig Erkel Ferenc volt. Liszt 
1876-ban érkezett Budapestre, ahol két 
legszorosabb barátja Mihalovics Ödön 
és Apponyi Albert várták. Pár nap múlva 
meg is kezdte az oktatást. Bösendorfer a 
hírneves bécsi zongoragyártó két nagy ér-
tékű zongorát küldött az intézetnek. Az 
oktatás az akkori Duna-parti Hal téren 

– ma Március 15. tér – Liszt pesti lakása 
melletti házban indult el, az ún. Friedrich  
házban. Csak érdekességképpen, amikor 
rá egy évre, 1876-ban nagy árvíz volt a 
Dunán, akkor Liszt Apponyi gróf Budán 
lévő Szervita téri lakásába költözött né-
hány hónapra a veszély elmultáig. 

Apponyi Albert és még sokan mások 
nagyon eredményesen lobbiztak, és végre 
1907 májusában felavatták az „Országos 
Magyar Királyi Zeneakadémia” új épü-
letét. A véletlen úgy hozta magával, hogy 
éppen Apponyi minisztersége idején 
készült el az épület, amelynek alapkövét 
képletesen rakta le a híres és már emlí-
tett 1873 évi parlamenti beszédével. Az 
ötnapos ünnepségsorozat egyik felemelő 
eseménye Apponyi Albert szónoklata, 
ünnepi beszéde volt. Idézünk az ünnepi 
beszédből: „Merem állítani (…), hogy a 
művelt világ egyhangú elismerése a mi 
zeneakadémiánkat Európa legkiválóbb 
zeneintézetei közzé sorolja. (…) Az ün-
nepségsorozat lezárásaként Apponyi gróf 
fogadást adott a Royal Szállóban a zene-
akadémia tanárai és művészei tiszteletére. 

Apponyi visszaemlékezései  
Liszt ferencről

Liszt Ferenc barátsága óriási hatással 
volt rá. Ezt sok visszaemlékezése igazolja, 
ezekből emeljünk ki néhányat! 1929-ben 
a „Muzsika” című folyóiratban – amely 
a korszak zeneművészeti, zenetudományi 
és zenekritika rangos folyóirata volt, eb-
ben írta meg emlékezéseit Liszt Ferencről. 
Először saját magát így jellemezte a már 
idős politikus: „Mint olyan ember, aki 
a zenevilággal csak a fül és a szív útján 
áll kapcsolatban, de így azután szorosan, 
aki tehát a zene országában csak hűséges 
alattvalói szerepet játszhat, alig van jo-
gom egy zenei folyóirat hasábjain más 
címen nyilatkozni.”  Majd igy folytatja: 

„E személyes befolyások közt a legtisztább 
az a baráti viszony volt – a distancia teljes 
fenntartásával használom ezt a kifejezést 

– amely éveken át Liszt Ferenccel kötött 
össze.”

Továbbá ebben a cikkben arról is 
mesélt, hogy Liszt által hogyan került 
közvetlen kapcsolatba Richard Wagner-
rel, nemcsak személyes barátságba, de a 
zenéjének megértése terén is. Erről majd 
egy következő cikkben emlékezünk meg.

gróf Apponyi Albert emléke
Történetünk hőse, hat évtizeden át 

volt jellegzetes alakja a polgári Magyar-
ország közéletének. Végig a politikai 
nyilvánosság reflektorfényében élt és 
dolgozott. Eredményei és tettei mai is 
tiszteletet parancsolnak. Sok jászberényi 
emberben felmerülhet az a gondolat, ho-
gyan lehetne még jobban őrizni és ápolni 
Jászberény aranymandátumos képviselő-
jének az emlékét. E cikk zárógondolatá-
ban idézzük fel Apponyi Albert halálakor 
a kor rangos zenei újságjában megírt 
nekrológ utolsó sorát: „A nemes gróf át-
lépte a halhatatlanság küszöbét, mi pedig 
megtörten siratjuk benne az ország zenei 
ügyeinek több mint hat évtizeden át küz-
dő lelkes megértő barátját.”

Emlékét örökké őrizzük és ápoljuk.

Források:
Fővárosi Lapok 1876-02-18/ 39.szám
Emlékezések Liszt Ferencről. Muzsika 

1929. 1-2. szám
Liszt Ferenc válogatott levelezései. 

Eckhardt Mária szerk. 
Zeneműkiadó, Budapest, 1989.

Anka László szerk.: Apponyi Albert 
válogatott levelezése. Veritas, 
Budapest 2016.

Metykó Béla 
helytörténeti kutató

Mindig újszerűséget kereső művész
A Szikra galéria képzőművészeti so-
rozata, A hónap műtárgya, májusban 
egy kevésbé ismert festő, B. Simon 
ferenc Csoma-kert című olajképét 
választotta ki bemutatásra és egyben 
megemlékezésre az alkotó születésé-
nek 115. évfordulójáról.

Demeter gábor

Az idősebbek közül valószínű sokan 
tudják hol is volt városunkban a Cso-
ma-kert. Visszapörgetve az idő kerekét 
jó néhány évtizeddel a ma Szikra Galéri-
ának átalakított nagypolgári lakóház ab-
lakán, ha kitekintenénk, éppen a Cso-
ma-kertet láthatnánk. A terület Csoma 
Kálmán, a múlt század első felében itt 
élt főgimnáziumi tanár nevét viseli, aki 
Bathó kerti út 2. szám (ma Mártírok 
utca 6.) alatt lakott egykoron. A ház-
hoz óriási telek tartozott, ami lenyúlt a 
Zagyváig, s még saját „kikötője” is volt. 
Az ingatlant 1955-ben kisajátították, 
államosították, telkekre osztották, me-
lyekre felépítették a még ma is meglévő 
házakat.

Az alkotó, B. Simon Ferenc életéről, 
aki 1938-ban festményen örökíttette 
meg a Csoma-kertet, kevés irodalmi 
anyag lelhető fel. Jászberényben szüle-
tett 1906 májusában, Radimeczky Ilo-
na és Bethlenfalvi Simon Ferenc refor-
mátus lelkész harmadik gyermekeként. 
Egyedül nőtt fel, mert a két testvére 
korán meghalt. Már a jászberényi gim-
náziumi évei alatt is festegetett, rajzol-
gatott. A szabadkézi rajzórákon Fenyves 
Adolf tanár úr vezetésével készültek 
munkái. Érettségi után szeretett volna 
bekerülni a Képzőművészeti Főiskolára. 
Szülei azonban nem támogatták e ter-
vét, hanem elsősorban teológiára, vagy 
a Jogi Akadémiára akarták küldeni. Ő 
mégis ragaszkodott az elképzeléséhez, és 

sok idejét Szolnokon, valamint Kecske-
méten, a festőtelepeken töltötte, ahol az 
ott munkálkodó művészek biztatására 
végül is jelentkezett a Képzőművészeti 
Főiskolára, ahová felvételt nyert. El-
végezte a rajztanári szakot, majd a fes-
tőművészeti szakon folytatta tanulmá-
nyait, többnyire kitűnő eredménnyel.

Sokszínű életet élt, szeretett sportol-
ni, nyaranként teniszezett, trénerkedett, 
teniszütőket húrozott. Sokat úszott és 
nagy hobbija volt a fotózás is. Eközben 
mindig is festegetett, de csak 1940-ben 
jött el számára egy jászberényi kiállítás 
lehetősége, ami közönségsikert hozott 
számára. Tagja volt a berényi Nyolcak 
csoportjának, akikkel ezután rendsze-
resen kiállított. 1942-ben saját kérésére 
kikerült a frontra, a szolgálat alatt – a 
kitüntető oklevelek rajzolása mellett –, 
lehetősége nyílt festeni is. Itt készültek 
levelezőlapokra rajzolt egyedi karikatú-
rái is. A sors Sályba vezérelte ahol hosz-
szabb ideig élt és alkotott, itt ismerte 
meg feleségét Molnár Rozáliát. Életének 
utolsó éveiben Mezőkövesden vállalt 
rajztanári állást, de már sokat betegeske-
dett, amelynek következtében nagyon 

legyengült a szervezete. 1955-ben hunyt 
el tüdőgyulladásban, a miskolci kórház-
ban. Síremléke Sályon, a református te-
metőben található.

Művészetét tömören jellemzi a kö-
vetkező idézet az 1940. március 9-i 
Jász Hírlapból: „Nyugtalan természetű, 
állandóan fejlődő, mindig újszerűséget 
kereső művész, aki soha sincs megelé-
gedve az elért eredménnyel, hanem új és 
újabb ötleteivel, egészen egyéni elgon-
dolásaival ejti bámulatba híveit.”

Csoma-kert című kartonra készült 
olajképe egyedi módon, színrovátkák-
ból van összeszőve. Sárga, kék, barna, s a 
zöldnek minden árnyalata megtalálható 
rajta. A palettán kikevert színek közvet-
len ecsetvonásokkal kerültek a vászonra 
oly biztonsággal, hogy utólagos javítá-
sok feleslegessé váltak. A festékcsíkok 
tisztán ragyogtatják magukat a fekete 
alapon, ezáltal a beavatatlan szemlélő-
nek az az érzése támad, mintha a sok 
száz színrovátka külön keretben élne.

Amint megtehetik, keressék fel a 
Szikra Galériát, hogy B. Simon Ferenc 
alkotását megnézve, részesei legyenek 
ennek a művészi élménynek is!

Szeretettel várják az érdeklődőket a Homoki búcsúra május 30-án, 
10.45-től. A találkozó része lesz az aktuális témák megbeszélése.  
A búcsúi szentmise 11 órakor kezdődik a Homoki kápolnában.

Székely kapuja Jászalsószentgyörgy 
büszkesége. Műveinek jó részét önzet-
len felajánlásként készítette el. Szü-
lőfalujában lévő alkotásai közül ki-
emelkedik a római katolikus templom 
nevezetes Aba-Novák freskói előtt szol-
gáló szembemiséző oltár.

Hat évtizedes szakmai pályafutása 
során munkatársa lehetett Makovecz 
Imre Kossuth-díjas építésznek, Kő Pál 
Kossuth-díjas szobrászművésznek. Al-
kotásai évtizedek óta szerepelnek helyi 
és országos (Iparművészeti Múzeum) 
valamint külföldi kiállításokon (Con-
selve, Olaszország).

Közéleti feladatvállalásai között je-
lentős jászszentandrási önkormányzati 
képviselői tevékenysége, valamint a 
helyi Jász-Szó havilap negyedszázadig 
viselt főszerkesztői posztja. 2007-ben 

szülőfaluja jászkapitánynak választotta. 
E tisztségben a mai napig fáradhatatlan. 
Tagja a Jászok Egyesületének.

Felesége, a pedagógus Busa Erzsébet,  
és három felnőtt gyermeke, hat uno-
kája nyújtottak biztos családi hátteret 
alkotóművészete kiteljesedésének.

Munkásságát miniszteri elismeré-
sekkel, Jászszentandrás Községért ki-
tüntetéssel (2009), Jász-Nagykun-Szol-
nok megye Művészeti Díjával (2011) 
ismerték el.

Dávid Sándor népi iparművész cse-
lekvő, áldozatkész munkássága példaér-
tékű, s messze földre vitte a Jászság hírne-
vét. Alkotói életútja, a Jászság érdekében 

végzett közösségi szolgálata méltóvá teszi 
személyét a Jászságért Díj elnyerésére.

A 2021. évi Jászságért Díj átadásának 
időpontjáról a kuratórium később dönt.

Forrás: Jászok Egyesülete hirlevele

  Folytatás az 1. oldalról  

Jászságért Díj 2021
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május 21. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út. 10.
Tel:410-834

május 22. szombat
Szentháromság Patika
Jb. Lehel Vezér tér 14.
Tel.: 502-635

május 23. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb. Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 24. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
Tel.: 506-930

május 25. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

május 26. szerda
Thököly Gyógyszertár

május 27. csütörtök
Szentháromság Patika

május 28. péntek
Kossuth Gyógyszertár

május 29. szombat
Thököly Gyógyszertár

május 30. vasárnap
Thököly Gyógyszertár

május 31. hétfő
Mérleg Gyógyszertár

június 1. kedd
PatikaPlus (Tesco)

június 2. szerda
Thököly Gyógyszertár

június 3. csütörtök
Thököly 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. 
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mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta
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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 
június 3-án 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a Berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

05. 21.  PénTeK 21 °C  |   7 °C

05. 23.  vasárnaP 21 °C  |  12 °C

05. 25.  Kedd 24 °C  |  14°C

05. 22. szOmbaT 23 °C  |  12 °C

05. 24.  HéTfő 23 °C  |  10 °C

05. 26.  szerda 21 °C  |  12 °C

05. 20.  
csüTöRTök

Forrás: idokep.hu

19 °C | 11°C

Sporthírek: 

Szántai Tibor

Kezünkben a bronz
A labdarúgó nB III 35. fordulójában 
egy, a 36. fordulójában pedig három 
pontot szerzett a Jászberényi fC csa-
pata, s ezzel szinte biztossá vált, hogy 
a 2020/2021-es szezonban a Kele-
ti-csoport dobogóján végez. Hogy 
harmadik lesz, vagy esetleg előrébb 
lép egy helyet a gárda, az az utolsó 
két fordulóban dől el.

Bár a bajnokság 35. fordulójában a kie-
sés ellen harcoló Gyöngyös otthonában 
csak egy pontot szerzett a JFC, így is 
kedvező helyzetben várhatta a szezon 
utolsó három mérkőzését. Gyöngyösön 
a hazaiak kétszer is vezetést szereztek, 
ám mindkét alkalommal sikerült az 
egyenlítés Németh Gyula csapatának. 
Lőrincz és Gémesi szerezte a találkozón 
a berényi gólokat, s mindkét gárda 10-
10 emberrel fejezte be a küzdelmet.
gyöngyösi AK – Mátra-Beton – Jász-
berényi fC 2-2

A 36. fordulóban az élmezőnyben 
tanyázó egriek látogattak Jászberénybe. 
Az első félidő közepén négy perc alatt 
két gólt is szerzett csapatunk – Nagy 
Szabolcs, majd Pálinkás talált az egri 
kapuba – és megnyugtató előnnyel 
mehettek a fiúk a nagyszünetre. A má-
sodik félidőben az egriek ugyan szépí-
tettek, de ezt követően már csak két 
kapufára futotta erejükből, s a három 
pont Jászberényben maradt.
Jászberényi fC – Eger SE 2-1

A megszerzett 3 pontnak köszönhe-
tően csapatunk előnye 6 pontra nőtt a 
füzesgyarmatiak előtt, azaz a hátralévő 
két fordulóban egy pont megszerzése 
is a harmadik helyezés bebiztosítását 
jelentené. Mivel pedig az előttünk álló 
BVSC-Zugló a rangadón vereséget 
szenvedett a már bajnok tiszakécskei-
ektől, így a fővárosaik előnye 2 pontra 
csökkent a mieinkkel szemben. Azaz, 
ha az utolsó két forduló eredményei 
kedvezően alakulnak, még a második 
helyet is megszerezheti a JFC.

A mieink a 37. fordulóban a 
DVTK II csapatát fogadják május 23-
án, majd június 5-én a DVSC II ellen 
idegenben fejezik be a bajnoki szezont. 
A BVSC-Zugló előbb a balassagyar-
matiakkal otthon, majd a tiszafüredi-
ekkel idegenben játszik. 

A labdarúgó nB III Keleti-cso-
port élmezőnyének állása a 36. for-
duló után:
1. Tiszakécskei LC  (87-24) 88
2. BVSC-Zugló  (73-38) 74
3. Jászberényi FC  (75-37) 72
4. Füzesabonyi FC  (65-44) 66
5. Kisvárda Master Good II (54-44) 64
6. Balassagyarmati VSE  (46-31) 63

Két harmadik 
hely Egerből
A hétvégén Egerben rendezték meg a 
Diák I. korcsoportos kötöttfogású bir-
kózó Országos Bajnokságot, melyen 
ott voltak a Jászberényi Birkózó Club 
fiataljai is. Közülük Kiss Keve és Mondi 
Márkó érte el a legjobb helyezést.

A Jászberényi Birkózó Club fia-
taljai Száraz Tibor vezetésével vettek 
részt a hétvégi kötöttfogású országos 
bajnokságon. A mester igazán elé-
gedett lehet fiaival hiszen két érmet 
hoztak haza és értékes helyezéseket 
szereztek Egerben.
A Jászberényi Birkózó Club verseny-
zőinek eredményei:

32 kg: 3. Kiss Keve
38 kg: 5. Mondi Levente 
46 kg: 7. Tugyi Zétény 
50 kg: 8. Gajdos Koppány
54 kg: 3. Mondi Márkó

Remekeltek a JHA versenyzői

A hétvégén Budapesten rendeztek Ju-
Jitsu rangsorversenyt, melyen nagysze-
rűen szerepeltek a jászberényi Jászsági 
Harcművészeti Akadémia versenyzői. 
Az akadémia hat fiatalja összesen ki-
lenc érmet gyűjtött a versenyen.

A berényi akadémisták a Fighting Sys-
tem versenyszámban léptek tatamira és 
felkészítőik legnagyobb megelégedésére 
szerepeltek. A sikeres fiatalok közül is ki-
emelést érdemel Sipos Áron, aki 4 „Full 

ippon” győzelmével a mezőny fölé nőtt.
A JHA versenyzőinek eredményei:

Sipos Áron két első helyezés 
Borbás Patrik egy első helyezés
Farkas Márton két második helyezés
Palotai Lóránd egy második és egy 
harmadik helyezés
Palotai Zsombor  egy második helyezés
Takács Norbert  egy harmadik helyezés

A versenyzők felkészítő mesterei: 
Garamvölgyi Mihály, ifj. Garamvöl-
gyi Mihály, Gulyás Richárd és Vas Pál.

Megyei teniszbajnokság
Május 2-án Martfűn kezdte a megyei 
tenisz csapatbajnokságot a Jászberé-
nyi CO-OP Star SE. A nyitó fordu-
lóban azonnal rangadót játszottak 
teniszezőink és nagy csatában szen-
vedtek csak vereséget.

Május másodikán az előző szezon első 
két helyezettjének összecsapásával vette 
kezdetét a megyei tenisz csapatbajnok-
ság. A Jászberényi CO-OP Star SE le-
génysége volt a martfűiek vendége, s a 
várakozásoknak megfelelően nagy csa-
tákban dőlt el a mérkőzés sorsa. Új az 
idei bajnokságban, hogy az egyéni győ-
zelmek 2 pontot, a párosban elért sike-
rek 3 pontot érnek. Martfűn a berényi-
ek közül Halápi Ákos nyerte meg egyéni 
mérkőzését és nyert a Sződi Szabolcs 

– Halápi Ákos páros. A többi találkozót 
a hazaik nyerték nagy küzdelemben, s 
végül 9-5-re nyerték a találkozót, amely 
alakulhatott volna másképpen is, hiszen 
nagyon szoros mérkőzéseket vívtak a te-
niszezők. 

A bajnokság második fordulójában 
már hazai pályán szerepelt a Jászberényi 
CO-OP Star SE. A törökszentmiklósiak 
ellen semmit sem bíztak a véletlenre te-
niszezőink, s egyetlen mérkőzést sem en-
gedtek át ellenfelüknek. Egyéniben győ-
zött Sződi Szabolcs, Halápi Ákos, Szabó 
Tamás és Farkas Dániel, s nyert a Sződi 
Szabolcs – Halápi Ákos és a Bartóki  
József – Simon György kettős is. Azaz, 
a Jászberényi CO-OP Star SE 14-0-
ra győzte le a Törökszentmiklósi TK 
csapatát.

Búcsú az nB I A-csoportjától

Május 12-én, szerdán játszotta a 
2020/2021-es szezon utolsó bajnoki 
mérkőzését a Jászberényi KSE nB I 
A-csoportos csapata. férfi kosarasa-
inknak ez volt a búcsúmérkőzése a 
legjobbaktól, hiszen tíz szezon után a 
2021/2022-es bajnoki évet már az nB 
I B-csoportjában kezdhetik majd. 

Már az alapszakasz befejezését követően, 
az alsóházi rájátszás megkezdésekor biz-
tos volt, hogy a Jászberényi KSE együtte-
se nem tud a 14., utolsó helyről előrébb 
lépni. Ez pedig azt jelenti, hogy az együt-
tes egy évtizednyi szereplés után búcsúzik 
a legjobba csapatokat felvonultató NB I 
A-csoportjától. Az utolsó bajnokira már 
csak egy idegenlégióssal állt ki csapatunk 
a teljes kerettel érkezett oroszlányiak el-
len. A vendégek a rájátszásban elszenve-
dett vereségért szerettek volna visszavágni, 
s ezzel a győzelemmel a 10. helyre pályáz-
tak. Nos, erőfeszítéseiket siker koronázta, 
hiszen a papírformának megfelelőn meg 
is nyerték a találkozót. Igaz, az első fé-

lidőben a tartalékos berényi gárda erőn 
felül teljesítve alaposan megszorongatta 
az Oroszlánokat. Kétszer 10 perc után 
48-46 állt az eredményjelzőn, azaz Patai 
Benjámin fiai vezettek. A nagyszünetet 
követően azután más sebességi fokozatra 
kapcsoltak a vendégek és Washington 
vezérletével egyre inkább elhúztak. A be-
rényi fiúk becsülettel küzdöttek, de meg 
kellett hajolniuk a nagyobb tudás előtt.
Jászberényi KSE – OSE Lions 86-107 
(28-22, 20-24, 23-37, 15-24)

Legjobb pontszerzők: Czirbus 20,  
Filipovics 18, Füzi 17 illetve Washington  
24, Kucsora 22, Abell 13, Illés 12

A találkozót követően dr. Csiki Zol-
tán, a JKSE elnöke a Jászsági Térségi TV-
nek nyilatkozva elmondta, a szövetség 
felé jelezték, hogy a következő szezonra 
az egyesület az A-, illetve a B-csoportos 
szereplést is vállalja, attól függően, hogy 
a helyzet hogyan alakul. Egyelőre az a 
biztos, hogy a B-csoportra kell majd 
készülni kosarasainknak, ha valamilyen 
változás nem történik.

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

