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Faragó Péter magyar bajnok
Ismét versenghettek a karatékák, 

s eredménnyel tették.
Tudósítás a 8. oldalon

Újra nyitottak a múzeumok
A Hamza Múzeum és a Jász Múzeum  

ezt ajánlja a látogatóknak. 
Cikkek az 5. oldalon

Nagykanizsáról indult…
Antics István magas állami 
kitüntetést kapott.

Interjú a 4. oldalon
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Nemzeti 
Összetartozás 
Napja
Jászberény Város Önkormányzata és a 
Jászkerület Nonprofit Kft. június 4-én, 
pénteken 15 óra 30 perctől a Trianon 
emlékműnél (Apponyi tér) tart ünnepi 
megemlékezést a Nemzeti Összetarto-
zás Napja alkalmából, melyre hívják és 
várják a város érdeklődő lakosságát.

Megemlékező beszédet mond: 
Nagy Zoltán, a Szent József Katolikus 
Elektronikai Technikum, Gimnázium 
és Kollégium történelem tanára.

Közreműködnek: Sas Dániel zon-
goraművész, Molnár László népzenész, 
Kovács Zoltánné Lajos Krisztina nép-
dalénekes.

A megemlékezés koszorúzással zárul.

Új aljegyző
Baloghné dr. Seres Krisztina, városuk 
jegyzője arról tájékoztatta szerkesztő-
ségünket, hogy elbírálásra kerültek az 
aljegyzői állásra érkezett pályázatok. En-
nek eredményeként Jászberény város új 
aljegyzője dr. Szondi Szabolcs lesz, aki 
államigazgatási főiskolai és jogi egyetemi 
végzettséggel rendelkezik, közigazgatási- 
és jogi szakvizsgát tett, valamint adóha-
tósági ügyintézői gyakorlattal és közel 20 
éves jegyzői tapasztalattal rendelkezik. 
Jászberény város új aljegyzője várhatóan 
2021. június 7-én áll munkába.

Oszvald Nándor 
kiállítása
Oszvald Nándor jászberényi éksze-
rész-ötvösművész kiállítását június 
4-én, csütörtökön délután 17 órakor  
nyitja meg a Jász Múzeumban a jász-
kiséri születésű Ötvös Nagy Ferenc öt-
vös-iparművész, etnográfus, múzeoló-
gus. A kiállítás július 11-ig lesz látható.

Szurkoljunk 
együtt a foci Eb-n
A Jászkerület Nonprofit Kft. a 2021. 
évi labdarúgó Európa-bajnokság kap-
csán arra gondolt, hogy összehozza is-
mét a szurkolókat, ahogy az 5 évvel ez-
előtt történt. A június 11-én kezdődő 
kontinensviadal mérkőzéseit – melyek 
egyik házigazdája éppen Magyarország 
is – Jászberényben a Főnix MűHelyház 
udvarán, a Főnix Fociteraszon egy 15 
m2-es Led-falon tekinthetik majd meg 
a labdarúgás szerelmesei. A vendéglá-
tás és az egyéb kiszolgáló helyiségek is 
biztosítva lesznek. Eső esetén pedig A 
Főnix MűhelyHázon belül, kivetítőn 
lehet majd követni a mérkőzéseket. To-
vábbi részletek a www.jku.hu oldalon.

Kreatívok különlegességei a POP-UP üzletben
Kreatív termékem alkotói pályázat 
eredményhirdetését tartották, a be-
rendezése előtt álló belvárosi kreatív 
pont, a leendő rommLi üzlethelysé-
gében a Lehel vezér tér 33 sz. alatt, 
május 28-án kora délután.  Ez al-
kalommal találkozhattunk a bírálat 
során a legtöbb pontot elért kézmű-
vesekkel, művészekkel és megismer-
hettük ötletes termékeiket.

Demeter Gábor

A kulturális és kreatív gazdaság fej-
lődését támogatni hivatott Stimulárt 
projekt részeként és annak keretében 
hirdettek meg a Kreatív termékek alko-
tói pályázatot. Erre a felhívásra várták 
jászsági alkotók, kreatív vállalkozások 
termék portfolióit, fényképeken és szö-
veges leírás formájában február, márci-
us hónapokban. Összesen 19 pályamű 
érkezett, köztük újszerű dolgok, ki-
dolgozott termék ötletek, mindezeket 
egy ötfős zsűri értékelte, pontozásos 
rendszerben. A bírálók döntéseit, amit 
hangsúlyoztak: nem ragsor a kreatívok 
között, a járványügyi helyzet miatt csak 
most sikerült a nagy nyilvánossággal is 
megismertetni. Az eredményhirdetés 
és az oklevelek átadása alkalmat adott 
arra, hogy személyesen is megismerhes-
sük a díjazott alkotókat és munkáikat. 
Az eseményen Góg Zoltán a Stimulart 
projekt szakmai munkatársa elmond-
ta: a pályázat elérte célját, eredményes 
volt és színvonalas alkotások portfóli-
ói érkeztek. A kialakult végeredmény 
alapján négy alkotót és alkotását mi-

nősítették Stimulár díjas terméknek: 
Jakusné Farkas Ildikó fazekas, Bíró 
Boglárka festőművész (MiMiKRii 
CERAMICS), Tőzsér Melinda csuhé-
fonó népi kézműves és Koncz Gábor 
festőművész, grafikus. Nyereményük 
egy bemutatkozási, árusítási lehetőség 
POP-UP üzlet formájában, ami rövid 
időtartamú, de intenzív megjelenést 
kínáló üzleti megoldás, melynek kere-
tében május 28-tól július 4-ig várják 
az egyedi termékek iránt fogékony ér-
deklődőket és vásárlókat. A díjazottak 

mellett még további négy pályázónak 
szavaztak bizalmat a zsűri tagjai, Farkas  
Edit grafikus, Tajti Erzsébet viseletké-
szítő, Fülöp-Kukoly Erika kézműves 
(VARIÉS), Borbásné Budai Valéria vi-
seletkészítő, akiknek az értékelése szin-
tén kiemelkedő volt. 

Öt héten át lesz nyitva a POP-UP 
üzlet, a nyolc alkotónak, egymást vált-
va, kéthetes átfedésekkel lesznek lát-
hatók, elérhetőek termékeik. Érdemes 
lesz ezen időszak alatt többször felke-
resni, a Déryné Rendezvényház főtéri 

utcafrontján található üzlethelyiséget, 
megismerkedni, megcsodálni és vásá-
rolni is az ott található kézműves alko-
tásokból. Ezek a látogatások jó alkal-
mat jelenthetnek, hogy odaszokjunk a 
helyre, hiszen szeptemberben ott nyílik 
majd meg, roomLi a kreatív pont - 
jászsági alkotók boltja és kiállítók tere.

Fedezze fel ön is a kreatív kincse-
ket az időszakos üzlet az alábbi nyitva 
tartással érhető el: Kedd, szerda, csü-
törtök, péntek: 14.00-18.00, Szombat: 
9.00-14.00, Vasárnap - hétfő: zárva

Már látogatható a Lepkekert
A Jászberényi Állat - és Növénykert-
ben – a klasszikusokat idézve – ak-
kor is történik valami, amikor nem 
történik semmi. A Covid-19 járvány 
okozta kényszerű zárva tartás okozta 
szünetben sem tétlenkedtek az in-
tézmény vezetői és munkatársai, az 
elmúlt hét végétől egy új látványos-
sággal, a Lepkekerttel is várják a lá-
togatókat.

Szántai Tibor

A Lepkekert kialakításáról Kovács Ág-
nes, gyűjteményvezető helyettest kér-
deztük, aki nagyon sok érdekességgel 
szolgált, miközben a helyszínen be is 
mutatta az új kiállítóteret.

- Az elmúlt féléves kényszerű zárva 
tartás bennünket is nagyon elszomorí-
tott, nagyon hiányoztak nekünk a lá-
togatók. Egy állatkert egyik fontos cél-
kitűzése, hogy folyamatosan próbáljon 
valami újat is nyújtani a hozzá beté-
rőknek. Volt egy olyan épületünk, ahol 
egy ilyen, a trópusi körülményekhez 
alkalmazkodó fajcsoportot be tudunk 

mutatni. Kisebb-nagyobb átalakítás-
ra természetesen szükség volt, hogy a 
Lepkekertet be tudjuk rendezni. Mivel 
terveink szerint májustól szeptemberig 
fog működni a Lepkekert, a tervezett 
Zoo táborainknak egy új bázishelyet 
kellett találnunk. 

Menedzserklub jubileum
A napokban tartott sajtótájékoztatót 
a 25 éves Jászsági Menedzser Klub 
Egyesület vezetése, melynek témája 
a jubileumi programsorozat, illetve 
a szervezésükben városunkba érkező 
Aranyvonat fogadása volt.

Kárpáti Márta

Dr. Rédei István elnök elöljáróban el-
mondta, az alapítástól eltelt negyed év-
század nem csak az egyesületben, de a 
tevékenységük által érintettek életében 
is nyomot hagyott. A jubileumi szü-
letésnapot a járványügyi korlátozások 
közepette nem egyszerű megszervezni, 
de bizakodnak abban, hogy június kö-
zepére úgy alakul az életünk, hogy él-
ményeket átadva tehetik emlékezetessé 
az évfordulót. Az elmúlt 25 év történe-
tét Szatmári Zoltán alelnök foglalta 
össze. A történések főbb pontjait meg-
említve kaptunk képet a civil szervezet 
elmúlt két és fél évtizedének célkitűzé-
seiből, program-gazdag eseményeiből.

Dr. Rédei István hozzátette, számára 
az elmúlt időszak legnagyobb büszkesé-

ge, hogy egy olyan együttműködő kö-
zösséget tudtak létrehozni, ami mások 
számára is adni képes a szűkebb régió-
ban és a határon túl is. A továbbiakban 
ismertette a születésnapi program-
sorozat tervezett eseményeit, amely-
nek első állomása Oszvald Nándor  
ötvösművész önálló kiállításának meg-
nyitója lesz június 3-án, a Jász Mú-
zeumban. A vészhelyzet megszűntét 
követően ünnepi közgyűlésre is sor ke-
rül majd. Idén ismét társrendezőként 
szerepelnek a Kárpát-Haza Kulturális 
és Gazdasági Konferencián. Új kez-
deményezés a Jász Darts verseny, mely 
izgalmas programhoz támogatásukkal 
csatlakoznak. A Főnix Gála díjátadó 
ünnepséget szeptemberre tervezik. A 25 
év krónikájából digitális hordozón je-
lentetnek meg egy gazdag összefoglalót. 
A Jászság híres szülöttei program az itt 
élők emlékeinek megőrzésére, az általuk 
képviselt értékek megőrzésére fókuszál. 
Az ünnepi programok sorából kiemel-
kedik az Aranyvonat jászberényi érkezé-
se, amelyre június 12-én kerül sor.
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Így idén Zoo táborozóink bázisa 
immár a legújabb épületünkben, az 
Ökoturisztikai Látogatóközpontban 
lesz, a pénztárral szemben lévő Okta-
tóközpontban pedig berendezhettük a 
Lepkekertet. Gyakorlatilag az volt a fel-
adatunk, hogy a lepkéket egy bizonyos 
helyen belül tartsuk. Nagyon fontos, 
hogy a lepkék a fény felé törekszenek, 
így bizonyos területet le kellett határol-
nunk. Egy óriási hálórendszert alakítot-
tunk ki, s ezen belül egy kisebb dzsun-
gelre emlékeztető környezet hoztunk 
létre. Rengeteg virágos – többségében 
virágzó és nektárt adó – növény került 
ide. Ezeknek többféle funkciója is van. 
Egyrészt a nagylevelű növények leszálló-
pályaként szolgálnak a lepkéknek, más-
részt a virágzó növények a már kikelt 
pillangóknak biztosítanak táplálékot. 
Illetve, ha a bábból kikelt imágók úgy 
gondolják, annyira jó nekik az adottság, 
hogy akár szaporodnának is, akkor a pe-
téből kikelt hernyóknak is lesz tápláléka. 
Ilyen tápnövényeket is telepítettünk a 
mi kis dzsungelünkbe – mondta Kovács 
Ágnes, akitől azt is megtudtuk, honnan 
kerülnek a lepkék a Jászberényi Állat- és 
Növénykertbe.

– Mi bábokat rendelünk Costa Ri-
cából, ott van egy speciális lepkefarm, 
ahol az ott dolgozók lepketenyésztéssel 
és -keltetéssel foglalkoznak. Tehát nem 
vadon befogott élőlényekről van szó, 
azaz nem a dzsungel élővilágát szegé-
nyítjük a hozzánk kerülő példányokkal. 
A bábok repülőn érkeznek Budapestre, 
ugyanis ez a projektünk közös a Fővá-
rosi Állatkerttel. Mi onnan hozzuk el a 
nekünk rendelt kontingenst. A bábkel-
tetés egyébként egy nagyon izgalmas 
folyamat. Egy speciális keltetőszekrényt 
kellett kialakítanunk, ahol a leesést meg-
akadályozva úgy kell elhelyezni a bábo-
kat, hogy azok függőlegesen lógnak a 

levegőben. A bábból kikelő imágónak 
olyan állapotba kell kerülnie, hogy al-
kalmas legyen a repülésre. Minimum 
egy-két órának el kell telnie, hogy a 
gyűrött, kis gombóc állapotú pillangó 
szárnyai szépen kifeszüljenek és meg-
szilárduljanak. Ebben a végső állapot-
ban kerülnek ki a keltetőszekrényből – 
mondta Kovács Ágnes. 

– Jelenleg tíz fajt lehet itt megtekin-
teni. Vannak kisebb-, illetve nagyobb 
testű lepkéink. Az összes lepke nagyon 
látványos, színes, figyelemfelkeltő min-
tázatuk van. Igaz, amikor pihennek, ak-
kor úgy belesimulnak a környezetükbe, 
hogy alig lehet őket észrevenni. A repülő 
lepkék viszont nagyon színpompás lát-
ványt nyújtanak. A nagytestű azúr lep-
ke, illetve az óriási bagolylepke minden 
bizonnyal sokak tetszését elnyeri majd. 
Az azúr lepkének kék színű szárnymin-
tázata van, míg az óriás bagolylepke 
szárnyfonákján egy óriási szemfolt lát-
ható – mondta Kovács Ágnes.

A Lepkepark kialakítása jó hír a lá-
togatóknak, viszont az elmúlt hetekben 
történt egy szomorú esemény is a Jász-
berényi Állat- és Növénykertben.

– Több állatunkról is elmondható, 
hogy matuzsálemi életkort élnek meg.  
Ezek közül talán a legkedveltebb az 
oroszlán testvérpár, Alfa és Nagylány 
volt. Ők tavaly szeptemberben ünne-
pelték a 20. születésnapjukat. Nagyon 
nagy öröm és elismerés volt a gondo-
zóink számára, hogy ilyen kort élhettek 
meg. Viszont Alfán már akkor is látha-
tó volt a kora. Állapota idén márciusra 
már nagyon leromlott, és sajnos moz-
gásszervi megbetegedés miatt örökre 
el kellett tőle búcsúznunk. Így jelenleg 
két nőstény oroszlánt lehet megtekin-
teni nálunk – mondta Kovács Ágnes, 
aki a lepkepark megtekintése után, be-
szélgetésünk végén még megjegyezte, 
továbbra is arra törekednek, hogy le-
hetőségeik szerint időről-időre mindig 
tudjanak valami újat mutatni azoknak, 
akik felkeresik a Jászberényi Állat- és 
Növénykertet. Mint mondta, szeren-
csére mindig vannak olyan támogatók, 
akik segítik a munkájukat. A Lepkekert 
színpompás arculatának kialakításához 
a Kertkultúra Kertészeti Áruda járult 
hozzá felajánlásával, melyet ezúton is 
köszönnek.

A Jászsági Menedzser Klub és a 
MÁV Rail Tours Kft. közös szervezé-
sében a koronaékszerekkel hozzánk 
érkező nosztalgia gőzös valódi kurió-
zum. Az Aranyvonat eredetileg 1938. 
május 31-én indult országjáró körút-
jára. Három éven át vitte magával a 
Szent Jobbot, a lehető legtöbb magyar 
települést felkeresve. Az ereklyeszállító 
vagon különleges külső és belső díszí-
tést kapott, így adva méltó helyszínt 
az ereklyének, hirdetve a nemzeti egy-
séget. A több évtizednyi mellőzést kö-
vetően a Magyar Királyi Koronaőrök 
Egyesületének kezdeményezésére föl-
újították és eredeti pompájában hely-
reállították a vonatot. Az Aranyvonat 
a koronaőrökkel együtt 79 év után kel 
ismét útra és első állomása Jászberény 
lesz. Június 12-én a koronázási éksze-
reket, a Szent koronát, az országalmát, 
a királyi jogart és a koronázási palás-
tot szállítja városunkba, amelyek ezen 
a napon Főtemplomunkban lesznek 
megtekinthetők.

Az ereklyeszállítóhoz kapcsolt 
nosztalgia szerelvény reggel 7.30-kor 
indul a Nyugati pályaudvarról várha-
tóan mintegy 300 utassal. A vonaton 
a jászberényi hagyományőrzők és a pá-
linka lovagrend képviselői pogácsával 
és jászsági pálinkával kínálják az utazó-
közönséget. Menet közben Jászberény 
történetéről, látnivalóiról tájékozód-
hatnak a vendégek. A vonat 9:40-kor 
fut be az állomásra, ahol megtörténik 
az érkezők és a koronázási ékszerek ün-
nepélyes fogadása. Ezt követően hintós 
felvonulás lesz a Főtemplomhoz. 11 
órától hálaadó szentmisére kerül sor, 
majd az ereklyék 16.30-ig tekinthetők 
meg a templomban. A városba láto-
gatók helyi idegenvezetők segítségével 
ismerkedhetnek Jászberény nevezetes-
ségivel. A helybéliek számára lehetőség 
lesz a gyönyörűen felújított ereklye-
szállító vagon megtekintésére, amely 
16:45-ig a vasútállomáson tartózkodik. 
A nosztalgiavonattal Hatvanba majd 
vissza Berénybe lehet tenni egy élmé-
nyutazást 11:55 és 13:58 között.
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Már látogatható a Lepkekert

Menedzserklub jubileum

Új egészségügyi centrum nyílt 
városunkban
Premium Medical Center néven új 
egészségügyi szolgáltató kezdte el 
működését Jászberényben. A céget 
vezető Deák házaspár mutatta be 
tevékenységüket a sajtónak az egész-
ségügyi centrum Kossuth úti épüle-
tében.

kárpáti

A megnyitóra ellátogatott Vári-Nagy 
Judit, a Jászberényi Járási Hivatal ve-
zetője, akivel a média munkatársai 
közösen megtekintették az egészség-
házat. Az épület bejárása során meg-
tudhattuk, hogy a barátságos, fiatalos 
dizájnnal berendezett környezetben 
jelenleg MR vizsgálatokat végeznek 
minimális várakozási idővel. A köze-
li jövőben a szolgáltatások ultrahang, 
nőgyógyászat, laboratóriumi vizsgálat, 
bőrgyógyászat és gyermekgyógyászattal 
egészülnek ki.

Deák Csaba elmondta, hogy fele-
ségével, Deák Anitával álmodták meg, 
majd hozták létre az egészségügyi szol-

gáltatásokat nyújtó kft-t.  A centrum 
fő profilja a képalkotó diagnosztikai 
szolgáltatás, amely, mint tudjuk a kö-
zellátásban hosszú hetek, hónapok vá-
rakozását követően érhető csak el. A 
közelben pedig eddig nem volt lehető-
ség magánellátás keretében hozzájutni 
a vizsgálathoz. Az MR készüléket gyár-
tó General Electric céggel együttmű-
ködve a kecskeméti egészségcentrum 
után, a tulajdonosok városában, Jász-
berényben is elkezdhette működését a 
szolgáltatás. A jövőben több települé-
sen, országos hálózattá bővülve végzik 
majd tevékenységüket.

A vizsgálatokra telefonon és szemé-
lyesen lehet jelentkezni. Előfordulhat, 
hogy egyáltalán nincs is várakozási idő, 
azonnal, de jelenleg legkésőbb egy-két 
napon belül fogadják a beteget.  A 
kecskeméti helyszínükön már műkö-
dik az egészségügyi kártya elfogadó 
hely, amelyet hamarosan Berényben is 
adaptálnak. A finanszírozáshoz kapcso-
lódva biztosítókkal is igyekeznek fel-
venni a kapcsolatot.

Covid-19 
halálozások
Bár az operatív törzset és a Nemze-
ti Népegészségügyi Központot a te-
lepülések és a sajtó is rendszeresen 
kérte arra, hogy a sikeres járványügyi 
védekezés miatt, közöljék a telepü-
lésszintű adatokat a koronavírussal 
kapcsolatban, erre nem került sor. 

A koronavirus.gov.hu-n csak a buda-
pesti adatokról lehetett naponta tájé-
kozódni, de most, ha visszamenőlege-
sen is, elérhetővé váltak a járványügyi 
adatok. Igaz, nem a járvány teljes idő-
tartamára. A K-Monitor közérdekű 
adatigényléssel jutott hozzá ahhoz az 
adatsorhoz, amely megmutatja, hogy 
az egyes magyarországi településeken 
hány áldozata volt a koronavírusnak 
március 4-ig. Eddig az időpontig orszá-
gosan 15 619 áldozata volt a koronaví-
rus járványnak.

A Covid-19 jászsági áldozatai-
nak a száma településenként 2021. 
március 4-ig:

Jászberény 26
Jászapáti 16
Jászladány 7
Jászárokszállás 6
Jászjákóhalma 6
Jánoshida 5
Jászdózsa 5
Jászfényszaru 5
Jásztelek 5
Jászalsószentgyörgy 4
Jászfelsőszentgyörgy 4
Jászboldogháza 2
Jászszentandrás 1
Pusztamonostor 1
A számok március 4-e óta sokat 

változtak, hiszen a Covid-19 halálos 
áldozatainak száma 2022. június 2-án, 
szerdán már 29 774 volt.

Nőket zaklatott 
Jászberényben, letartóztatták
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fő-
ügyészség május 27 én adott ki sajtó-
nyilatkozatot egy jászberényi esettel 
kapcsolatban, melyet a főügyészséggel 
való kapcsolatfelvételt követően szer-
kesztőségünk is megkapott.

A Jászberényi Járási Ügyészség indítvá-
nyozta egy 38 éves jászapáti lakhelyű 
férfi letartóztatását szeméremsértés vét-
sége miatt. 

A rendelkezésre álló adatok szerint 
a férfi május 15-én délután, a jászberé-
nyi piactéren álló dohánybolt közelében 
ittasan odalépett egy nőhöz és kért tőle 
egy szál cigarettát. Miközben a férfi a 
sértetthez beszélt, a saját nemi szervét 
markolászta a nadrágján keresztül. A 
nő ezt észlelve igyekezett távozni, azon-
ban a férfi utána ment, és úgy követte 
a közeli élelmiszerboltig, hogy közben 
nadrágja sliccét lehúzta, és nemi szervét 

mutogatta. 
A férfi ugyanezen a napon a kora esti 

órákban, a piactéren kiszemelt magának 
egy másik, gyalogosan arra haladó nőt 
is. A nyomába szegődött, és az egyre sie-
tősebben lépdelő nőt egészen a lakásáig 
kísérte. Eközben nadrágján keresztül a 
nemi szervét markolászta, a rémült nő-
höz intézett obszcén kifejezések, kéret-
len szexuális ajánlatok kíséretében. 

A járási ügyészség azért indítványozta 
a korábban már szexuális bűncselekmény 
miatt büntetett gyanúsított letartóztatá-
sát, mert fennáll a veszélye annak, hogy 
szabadlábon hagyása esetén újabb hason-
ló bűncselekményt követne el. 

A nyomozási bíró elrendelte a férfi 
letartóztatását. A végzés nem végleges, a 
gyanúsított és védője fellebbezése miatt a 
Szolnoki Törvényszék, mint másodfokú 
bíróság dönt véglegesen a kényszerintéz-
kedésről.

Az önéletrajzokat a   
bolcsode@pr.hu  

e-mail címre várjuk.

A Jászberény 
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Sajtótájékoztató a Malomról, a piacról 
és a sajtószabadságról
A Malom-project, a piac kifizetése és 
a sajtószabadság volt a témája a Fidesz 
frakció május 28-án, pénteken déle-
lőtt rendezett sajtótájékoztatójának.

kárpáti–demeter

Tamás Zoltán frakcióvezető a Fidesz 
szerdai egyeztetésén elhangzottakat kí-
vánta megosztani a nyilvánossággal a 
média munkatársain keresztül. A piac 
kifizetésének pere két hete véget ért, 
azonban az ügy továbbra is számos 
nyitott kérdést hagy maga után. A sza-
bályosan teljesítő kivitelezővel miért 
kellett bíróság elé vinni az elszámolást, 
amelynek így súlyos per és kamatköltsé-
gei lettek? A városvezetés miért nyújtott 
be finanszírozási pótigényt a kormány 
felé (amit egyébként az országgyűlési 
képviselő közbenjárására 61 millió Ft 
összegben elnyertünk), annak ellenére, 
hogy a költségvetésbe betervezte a pót-
munka díját? A város jogi képviselője 
miért csak a bíróságon jelentette be, 
hogy peren kívül kívánnak megegyezni 
a kivitelezővel? A polgármester tudott 
a plusz 3,3 millió forint kifizetéséről? 
Amennyiben nem tudott úgy miért 
nem, amennyiben tudomása volt róla, 
akkor miért nem tájékoztatta a közvé-
leményt? Mindezek tisztázására a Fidesz 
frakció a Mi Hazánk Mozgalom képvi-
selőjével vizsgálóbizottságot hoz létre.

A Malom épülete jelenleg – az egy 
éve álló építkezés nyomán –, szinte 
ostrom utáni képet mutat. A nagy re-
ményekkel induló beruházás ma már 
a város szégyenfoltja. Amellett, hogy 
a hozzánk érkező vendégek, például az 
Aranyvonattal hamarosan érkezők, egy 
romos állapotot látnak a városközpont-
ban, óriási pénzeket emésztett fel és a 
városvezetés hibájából fakadóan várha-
tóan még többe fog kerülni Jászberény-
nek. Óriási probléma, hogy a szerző-
désbontás folyományaként a kivitelező 
Eco Saving Kft. visszaperelte a várost 
és az elmaradt haszon címén hatalmas 
összegeket követel. Az már biztos, hogy 
a bírósági eljárás alatt, akár évekig nem 
történhet meg itt semmilyen fejlesz-
tés. Nem jelent jót a városnak, hogy a 
közbeszerzési döntőbizottság elkezdte 
vizsgálni a gyanús körülmények között 
végrehajtott szerződésbontást. Tamás 
Zoltán emlékeztetett, hogy a beruhá-
zó annak idején határidő hosszabbí-
tást kért és 2021. június 30-ra ígérte 
az átadást, tehát tulajdonképpen most 
már készen lenne a Malom kultúrház. 
Ehelyett Damoklész kardjaként lebeg a 

város felett a milliárdos összeg, amit le-
hetséges, hogy vissza kell fizetni. Pénz-
ügyileg bármi is történik a katasztrofá-
lis látvány évekig velünk marad.

A tájékoztató harmadik témája a 
város lapja, a Jászkürt Újság körül ki-
alakult állapot volt. Az újság főszerkesz-
tőjének munkáltatója, mint lapkiadó, 
Horgosi Zsolt, a J.V.V. Zrt. Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója azt az utasítást 
kapta a polgármestertől, hogy vonja 
vissza a jelenlegi főszerkesztő megbí-
zatását és helyette az általa választott 
főszerkesztőt bízza meg a lap szerkesz-
tésével. A frakció és a Mi Hazánk kép-
viselője tiltakozásul a polgármestertől 
kéri, hogy szakmai okokra hivatkozva 
magyarázza meg döntését vagy vonja 
azt vissza. Tamás Zoltán úgy látja, hogy 
a városvezetés a döntést és ezzel a fe-
lelősséget áthárítja a vezérigazagatóra. 
A frakcióvezető szerint a kampányhoz 
akarja a városvezetés megszerezni a vá-
ros lapjának felületét.

Szatmári Anikó, a pénzügyi bi-
zottság elnökeként fűzte hozzá a to-
vábbiakat. Elmondta, hogy a bizottság 
szintén tiltakozást nyújt be a főszer-
kesztő-váltás ellen. Emlékeztetett a 
2017-es DK sajtótájékoztatóra, majd a 
2019-es fáklyás felvonulásra, amelyek 
a sajtószabadság ügyében történtek az 
akkori ellenzék részéről. Az új városve-
zetés első lépése volt az akkori főszer-
kesztő, Halász Lajos menesztése. Ezek 
után bízták meg Kárpáti Mártát, a lap 
újságíróját a szerkesztéssel. Később pá-
lyázatot írtak ki, ahol a város köztisz-
teletben álló polgáraiból álló bizottság 
Kárpáti Mártát nevezte meg a pályázat 
nyertesének. A városvezetés a döntést 
figyelmen kívül hagyva felkérte szer-
kesztőnek a harmadik helyen befutott 

pályázót, aki megtudva az eredményt 
nem vállalta a megbízatást. Ugyanígy 
tett a második helyezett is. Végül, im-
már több mint egy éve Kárpáti Márta 
maradt megbízott főszerkesztő. Mind-
ezek tükrében küldte el a bizottság is 
a tiltakozó levelét Horgosi Zsolt vezér-
igazgatónak és Budai Lóránt polgár-
mesternek.

Végezetül Bohárné Bathó Rozália 
képviselőasszony foglalta össze vélemé-
nyét, aki kifejtette, a városvezetés ret-
orikájában folyton a konstruktivitásra 
hivatkozik, ám a döntéseiben egyáltalán 
nem él a kölcsönös megállapodás lehe-
tőségével az önkormányzat irányában. 

***
A Jászkürt Újság lapzártájával egy idő-
ben, június 2-án szerdán kora délelőtt 
újabb sajtótájékoztatókat tartott az ön-
kormányzat képviselő testületének Fi-
desz-frakciója. A Galamb utcai parkoló 
bezárása adta az első helyszínt és témát. 
Szatmári Anikó képviselő ismertette a 

sajtó munkatársaival a helyzetet. E sze-
rint még az előző városvezetés által meg-
nyitott parkolási lehetőséget, melyet az 
önkormányzat magánszemélytől bérelt, 
a jelenlegi vezetés szűkös anyagiakra hi-
vatkozva visszamondta és megszüntette 
a parkoló használatát. A képviselő cso-
port véleménye szerint az igen forgalmas 
helyen működő parkolóra szüksége van 
a város lakóinak és az egyéb csatornákon 
elfolyó közpénzek költése helyett (pld. 
új karácsonyi diszkivilágitás) inkább 
erre kellene anyagiakat átcsoportosítani.

A második helyszín a Szent Erzsébet 
Kórház régi bejárata volt, ahol a frakció 
egy újabb 200 000 forintos adománnyal 
támogatta és egyúttal köszönte meg, az 
egészségügyi intézményben dolgozók ál-
dozatos munkáját. 

Polgármesteri válasz a Fidesz 
sajtótájékoztatóira
A FiDESz-frakció sajtótájékozta-
tóján három kérdéskört érintettek. 
Budai Lóránt polgármester érdek-
lődésünkre az alábbiakat nyilat-
kozta a felvetésekkel kapcsolatban. 

szántai

 - Az első reakcióm az volt, hogy a fel-
vetett három témából kettő már egy 
éve porondon van. Úgy tűnik, hogy a 
Fidesz-frakció nem talál új dolgokat, 
így maradnak a gumicsontnál. Úgy 
gondolom, hogy a piac ügye az meg-
oldódott. Az általunk jogtalannak 
ítélt többlet költséget a kormánytól 
kapott támogatásból ki tudtuk fizet-
ni. Ha nem igényeltük volna meg a 
többlettámogatást, akkor kellett vol-
na ezt saját forrásból tennünk. Akkor 
jártunk volna rosszul, ha nem kérjük 
és kapjuk a többlettámogatást.  An-
nak, hogy szándékos károkozás tör-
tént, pontosan az ellenkezője igaz. 
Állunk az esetleges vizsgálóbizottság 
elé és vállaljuk ezért a felelősséget. 

A Malom témája már hosszú ideje 
napirenden van. Ez talán a legnehe-
zebb megoldásra váró feladatunk, de 
a háttérben folynak az egyeztetések, a  
tárgyalások a beruházás folytatásáról, 
Én bízom benne, hogy ez menni is 
fog. Még nem jött sem a kormánytól, 
sem  az irányító hatóságtól olyan in-
formáció, amely ezt lehetetlenné ten-
né. Bízom benne, hogy ezt a kérdést 
is mielőbb megnyugtatóan tudjuk 
majd rendezni, s a munka folytatód-
ni fog.

Ami pedig a sajtószabadság sár-
ba tiprását illeti, egy kissé ironikus, 
amikor a FIDESZ félti a sajtószabad-
ságot. Az újság  a város életének egy 
olyan szegmense, amely szerintünk 
megújításra szorul. Az elmúlt idő-
szak azt mutatta meg, hogy a kétheti 

városi lap megújulása elmaradt. Sze-
retnénk, ha egy olvashatóbb, sokkal 
inkább a városlakókról szóló újsá-
gunk lenne. A váltást emiatt szeret-
tük volna, s én bízom benne, hogy 
az első két-három szám után már a 
városlakók is tapasztalhatják, hogy 
történt változás. De nem olyan, amit 
a FIDESZ-frakció vizionál.

A városközpont rekonstrukciója 
miatt lettek megkötve ideiglenes par-
kolókra szerződések a város részéről. 
Miután a munkálatok befejeződtek,  
a helyzet megváltozott, s így közös 
megegyezéssel szüntettük meg a Ga-
lamb utcai parkoló bérletét is.

Egyébként egy parkolási mun-
kacsoport végzi  a felmérést és az 
elemzést, hogy Jászberényben min és 
miért kellene változtatni ezen a téren. 
Ennek a csoportnak két fideszes tagjai 
is van, szerintem ott kellene ezekkel a 
kérdésekkel foglalkozni, nem pedig 
sajtótájékoztatókon. Hogy hogyan 
alakul a parkolási rend Jászberény-
ben, az a már említett munkacsoport 
munkájának eredményétől függ.

Városházi hírek

A Covid-19 járvány miatt érvényben 
lévő veszélyhelyzet során különleges 
jogrend van életben. A képviselő-tes-
tületek nem ülésezhetnek, a döntése-
ket a polgármesterek egy személyben 
hozzák meg. Természetesen lehető-
ségük van arra, hogy a testület tagja-
it, illetve szakértőket vonjanak be a 
munkába döntésük meghozatala előtt. 
Amíg ez a jogrend érvényben marad, 
kéthetente jelentkezünk ezzel az új 
rovatunkkal, melyben Budai Lóránt 
polgármester elmondja, hogy milyen 
fontos döntéseket hozott, illetve mi-
lyen kérdésekkel foglalkozott.

- Ez a jogrend  nem az én kivált-
ságom, nem én akartam, a kormány 
majd a parlament döntött bevezeté-
séről, meghosszabbításáról. Ez ugyan 
egy egyszemélyes döntési mechaniz-
mus, de minden esetben kikérem a 
képviselő-testület teljes egészének a 
véleményét. Azt is elmondhatom, 
hogy az esetek nagy többségében – 

80-90%-ban – egyhangú döntés szü-
letik. A város a megkezdett úton halad 
tovább, ha nem is teljes egyetértésben, 
de a többségi döntések alapján. 

- Az elmúlt időszak legfontosabb 
történéseiről szólva ki kell emelnem 
a Ferencesek terei park felújítását, 
a Szabadtéri Színpad megújítását. 
Ezek olyan döntések, amelyek napi 
munkát, korrekciókat igényelnek. 
Napirenden van a vasútállomás kör-
nyékének rekonstrukciója. Több 
olyan kisebb-nagyobb beruházásunk 
is van, melyekkel szeretnénk a város-
lakók életét megkönnyíteni. Azért 
azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez 
az időszak nem a milliárdos fejlesz-
tések ideje, de szeretnénk így is javí-
tani az itt élők helyzetén. Fontos az 
utak, járdák állapotának javítása, az 
ivóvíz- és a csatornahálózat felújítása. 
Ezek a JVV Zrt. bevonásával lehe-
tőségeink ismeretében folyamatosan 
történnek..

Virágos Jászberény

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – tartja a mondás. No, és az sem 
mellékes, hogy a sokszínű virágok szebb, hangulatosabbá teszik környezetün-
ket. A Jászberényi VV. zrt. munkatársai márciusban 1 000, májusban 12 000 
virágpalántát ültettek ki a városban.  így már 47 különböző színű és mintájú, 
új egynyári virág díszíti utcáinkat és tereinket.

igazgatási 
szünet
Jó, ha már most gondolunk arra, 
hogy idén is lesz igazgatási szünet a 
polgármesteri hivatalban. Igaz, a téli 
még messze van (2021. december 
27-31.), de a nyári már sokkal köze-
lebb, hiszen az 2021. augusztus 2-6  
között lesz.

Ezekben az időszakokban a 
feladatok folyamatos ellátása érde-
kében a hivatal ügyeleti rendben 
működik, az ügyfélfogadás viszont 
szünetel. Az ügyelet rendjét a jegyző 
külön intézkedésben határozza meg. 
Az igazgatási szünet a közterület-fel-
ügyeletet munkarendjét nem érinti.

Hogy az ügyeletek rendje ho-
gyan alakul, azt természetesen ami-
kor megtudjuk, közölni fogjuk, s 
arról tájékoztatjuk majd olvasóinkat 
is, hogy ne érje önöket meglepetés, 
ha a jelzett időpontokban szeretné-
nek ügyeket intézni a hivatalban.
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Nagykanizsáról indult és Szegeden át ért révbe Jászberényben
Névjegy
Név: Antics István
Születési hely: Nagykanizsa
Születési idő: 1967. 09. 30.
Családi állapot: elvált, kapcsolat-
ban él
Gyermek: Dorottya, negyedéves 
orvostanhallgató a SOTE-n
Végzettség: magyar-történelem-la-
tin szakos tanár (JATE), közoktatá-
si vezető (BME)
Munkahely: Lehel Vezér 
Gimnázium
Beosztás: igazgató
Kitüntetései: Zirzen Janka-díj, me-
gyei pedagógia díj, a Magyar Arany 
Érdemkereszt Polgári Tagozata

Antics Istvánnal, a Lehel Vezér 
Gimnázium igazgatói irodájában be-
szélgettem. Hosszú évek ismeretsége 
okán ez a találkozó igen közvetlenre 
sikeredett, s az ilyenkor szokásos magá-
zódást is mellőztük.

- Mi volt az első gondolatod, ami-
kor megtudtad, hogy magas állami el-
ismerésben lesz részed?

- Először hihetetlennek tűnt szá-
momra, amikor a hivatalos értesítést 
megkaptam. Percekig csak újra és újra 
elolvastam az e-mailt, hogy valóban ró-
lam van-e szó benne. Amikor aztán tu-
datosult bennem, hogy ez nekem szól, 
akkor nagyon jólesett, hogy így értéke-
lik a munkámat.

- Kezdjük az elején! Miért válasz-
tottad a pedagógusi pályát? Volt esetleg 
valamilyen családi indíttatásod?

- Nem volt, engem a bölcsészettu-
domány érdekelt. Amikor a gimnázi-
umba mentem, édesapám azt szerette 
volna, hogy egyetemet végezzek. Fel-
vételi előkészítő táborokba jártam, s 
mivel az osztályfőnököm Szegeden 
végzett, így az ő tanácsára kerültem a 
JATE táborába, ahol azt éreztem, hogy 
ez egy jó egyetem. Elkezdtem a történe-
lem-magyar szakot, és később a latint is 
felvettem. Harmadéves koromban egy 
egyetemi tanár felkért arra, hogy legyek 
egy ilyen felkészítő táborban csapatve-
zető. Tartottam egy kéthetes kurzust, s 
akkor éreztem meg, hogy ez a feladat 
nekem való. Ott tulajdonképpen el is 
dőlt a sorsom.

- Hogy kerültél Jászberénybe?
- A volt feleségem Jászárokszállá-

son kezdett tanítani, s azután én is a 
Jászságba kerültem, 1992-ben a Lehel 
Vezér Gimnáziumban kezdtem. Jókor 
kerestem munkahelyet, mert éppen 
volt egy megüresedett tanári álláshely. 

- Nagykanizsa és Szeged után 
Jászberénybe, egy kisvárosba kerültél. 
Mennyivel volt itt más az élet? Oko-
zott ez számodra problémát?

- Nem éreztem igazán különbséget. 
Egy kezdő tanárnak elég sok feladata 
van, s ez nagyon lefoglalt. Ráadásul 
akkor még csak a történelem szakot 
végeztem el, magyarból és latinból 
egy-egy évvel később diplomáztam, így 
a tanulás is sok időmet lekötötte. Ké-
sőbb beigazolódott, hogy jól döntöt-
tem, amikor Jászberényt választottam, 
mert megszerettem a várost, az em-
bereket, s a város is nagyon jó helyen 
van. Szeretem a csendesebb vidéket, de 
Budapest is közel van, s ha bármikor 
olyan impulzusokat akarok, melyeket 
csak nagyvárosokban kaphat az ember, 
akkor az innen gyorsan elérhető.

- Volt esetleg olyan pedagógus a 
gimnáziumban, aki a szárnyai alá vett 
mint kezdő fiatalt?

- Nagyon jó közösségbe kerültem. 
Fantasztikus nagy tanáregyéniségek 
vettek körül, akikre csak hálával tudok 
visszagondolni. Megemlíthetem Tóth 
Marianna nevét, aki ma is a mun-
kaközösség vezetője, de Turi István 
neve is sokak számára lehet ismerős. Ő 
ugyan teljesen más szakot tanított, de 

nagyon sokat segített nekem. Kaptam 
más iskolából is biztatást. Kiss Gyula 
szinte a mentorom volt. Nagyon sokat 
kaptam az akkori igazgatóhelyettestől,  
Szemánné Barkóczi Judittól is.

- A kitüntetés indoklásában három 
dolog szerepel. Vegyük sorra ezeket! 
Kimagasló színvonalú pedagógusi és 
tehetséggondozói munka.

- Azt gondolom, hogy nagyon sok 
diák került ki a kezem közül akár a nor-

mál gimnáziumi, akár a nyolcosztályos 
tehetséggondozói osztályból. Osztály-
főnökként is dolgoztam, s diákjaim 
közül sokan kerültek be a felsőoktatás-
ba, s ott is megállták, megállják a he-
lyüket. Ez lehet az egyik ok. A másik, 
hogy sok-sok versenyen vettünk részt, 
s a tehetséggondozás eredményeként az 
országos versenyeken is szép eredményt 
értek el diákjaim.

- Az indoklás második megállapí-
tása: kiemelkedő intézményvezetői te-
vékenység.

- Én 2004-ben lettem igazgatóhe-
lyettes, majd 2010 óta vagyok kineve-
zett igazgató, miközben természetesen 
tanítok is. A tanítást már felüdülésként 
élem meg, talán csak az első évek vol-
tak nehezebbek. Amikor belső em-
berként kerültem az intézmény élére, 
akkor megtapasztaltam, hogy ennek 
sok előnye és sok hátránya is van. Az 
első időszakban ez sok gondot okozott, 
de azután „kiegyenesedtek” a dolgok. 
Ezzel együtt is egy intézmény vezetése 
nagyon komoly kihívás, nagy feladat. 
Örülök, hogy úgy ítélik meg, hogy 
ezen a téren is jó munkát végeztem, 
végzek.

- Az indoklás harmadik része a 
helyi kulturális életben való szerepvál-
lalás.

- Nagyon büszke vagyok arra, hogy 
akár az önkormányzat, de civil szerve-
zetek is felkértek például különböző 
ünnepi beszédek megtartására. Való-
színű, hogy ez is lehet az indoklás oka.

- Az ember nem az elismerésekért 
dolgozik, de ha ilyenben része lesz, ak-
kor az jó érzéssel tölti el.

- Így van. Fontos visszajelzések 
ezek, hogy az ember jól végzi a mun-
káját. Nagyon jó érzés az, amikor egy 
órán látom a diákok szemében, hogy 
értik, amiről szó van. Vagy egy vizsga, 
amikor a tanítványom vissza tudja adni 
azt, amit szerettem volna neki megta-

nítani. Persze a kitüntetés is nagyon jó 
dolog, s arra inspirál, hogy a további-
akban is hasonlóan végezzem a mun-
kámat.

- Egy sikeres vezető mögött mindig 
áll egy jó csapat.

- Először is nagyon büszke vagyok 
arra, hogy egy ilyen nagy múltú in-
tézményt vezethetek, olyan nagyszerű 
kollégákkal, mint a munkatársaim. Na-
gyon jók a munkaközösség-vezetőim. 

Én igyekszem nem kinevezni, hanem 
azt megbízni, akit a munkaközösség 
arra méltónak tart. Rájuk nagyon ko-
molyan támaszkodom. Igazgatóhelyet-
tesként is nagyon jól tudtam együtt 
dolgozni Nagy András igazgató úrral 
és Szemánné Barkóczi Judittal. Most 
is könnyű helyzetben vagyok, mert he-

lyetteseim, Forgó Katalin és Berkóné 
György Ildikó is kitűnő munkát végez. 
Ők biztos hátteret nyújtanak nekem az 
iskolában. 

- Pedagógusként, intézményvezető-
ként mi a filozófiád?

- Az elsőszámú cél iskolavezetőként, 
hogy a tőlünk kikerülő diákok olyan 
tudásra tegyenek szert, amellyel meg-
állják a helyüket az életben. Harminc 
évvel ezelőtt még zöld táblára, krétával 

írtunk, ma pedig már minimum min-
den termükben van okostábla. A fejlő-
déshez elengedhetetlen digitális világot 
az iskolában is ki kell alakítani. Ez nagy 
feladat. Ugyanakkor nagyon gyorsan 
változik a világ, s nekünk erre a változó 
világra kell a gyerekeket felkészíteni. Ez 
pedig azt jelenti, hogy nekünk a kihí-

vásokra gyorsan és időben kell választ 
adni. A mi iskolánknak a Jászságban 
azért is van különlegesen nagy szerepe 
és felelőssége, mert volt tanítványaink 
gyerekei később nálunk tanulnak. Pon-
tosan azért, mert bíznak az intézmény-
ben, s ennek nekünk meg kell felelni.

 - A fenntartóval és a város vezeté-
sével mint a település egyik nagy intéz-
ményének vezetője, együtt kell dolgoz-
nod. Mennyi külső segítséget kaptok a 
sikeres munkavégzéshez?

- A fenntartók az elmúlt években 
változtak, de mi mindig megtaláltuk 
a közös hangot velük. Ugyanez igaz 
a város vezetésére is. Mindkét oldal-
ról megkaptuk azt a segítséget, ami az 
eredményes nevelőmunkához kellett.

- Most lassan egy különlegesen ne-
héz tanév vége felé járunk. Gondolom, 
már ti is nagyon vártátok, hogy ismét 
találkozhassatok a tanítványokkal. 

- Tavaly március óta egy rövid szü-
netet leszámítva szinte egy éven át a di-
gitális oktatásra kellett szorítkoznunk. 
Örömmel mondhatom, hogy nekünk 
nagyon gyorsan sikerült ezt a helyzetet 
kezelni. Ezt szülői visszajelzésekből is 
tudom. Próbáltunk minél többet segí-
teni a gyerekeknek, de én a szülőknek 
is megköszöntem az együttműködést, 
mert nélkülük nem ment volna ilyen 
jól a digitális munka. 

- Játsszunk el a gondolattal, hogy 
1-2- évvel már idősebbek vagyunk! 
Mivel lennél elégedett, ha akkor kér-
deznélek?

- Mindennapi életünk része a ge-
nerációváltás, s ez számunkra is nagy 
kihívás. Olyan szakemberekkel kell 
pótolni a nyugdíjba menőket, akik ké-
pesek magas színvonalú oktatómunkát 
végezni. Ha ez sikerül, akkor elégedett 
leszek, mert akkor ebből adódni fog, 
hogy a másik nagy célunkat is meg-
valósítjuk. Mégpedig azt, hogy minél 
több diákunk eljut a felsőoktatásba. 
Szeretném, ha két év múlva is úgy te-
kinthetnék vissza az eltelt időszakra, 
hogy hasonló eredményekről tudunk 
számot adni, mint amilyeneket koráb-
ban elértünk.

No, hát ehhez kívántam én a ma-
gam és olvasóink nevében is beszélgeté-
sünk végén sok sikert Antics Istvánnak.

Szántai Tibor

A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából idén is sor került állami kitüntetések adományozására. Nem kis örömünk-
re és büszkeségünkre három jászberényi díjazottat is köszönthettünk e jeles ünnepen. Közülük elsőként Antics istvánt 
kerestük fel, aki a Magyar Arany érdemkereszt Polgári tagozatát kapta meg kimagasló színvonalú pedagógusi és tehet-
séggondozói, valamint kiemelkedő intézményvezetői tevékenységéért és a helyi kulturális életben vállalt szerepe okán.

Nagyszerű leheles tanulmányi siker
Szenzációs eredményt ért el a Lehel 
Vezér Gimnázium F1 elnevezésű csa-
pata a X. Jakucs László Nemzetközi 
Középiskolai Földrajzversenyen. A 
közel 100 versenyző csapat közül 
az első helyet ugyanis a Ménkű Jú-
lia-Vincze Ákos páros – felkészítő: 
Fábián Nikolett – szerezte meg.

Szántai Tibor

A Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Természeti Földrajzi és Geoinformati-
kai Tanszéke immár tizedik alkalom-
mal hirdette meg a Jakucs László Nem-
zetközi Középiskolai Földrajzversenyt 
a magyarországi és határon túli, 9-12. 
osztályos középiskolai tanulók részére.

A versenyre kétfős középiskolás csa-
patok jelentkezését várták, egy iskolá-
ból maximum 5 csapat jelentkezhetett. 
A vetélkedés az általános és középisko-
lai természetföldrajzi tananyagra épült, 
ezen túlmenően a 2020/2021-es tanév-
ben a verseny kiemelt témája a Karsztos 
térszínek a Kárpát-medencében volt.

A verseny három fordulóból állt. 
Az első fordulót január utolsó napja-
iban rendezték. Ez írásos feladat volt, 
melyet a csapatok az egyetemi online 
Coospace rendszerben oldottak meg. A 
középdöntőbe a versenyre jelentkezett 
közel 100 csapat közül 30 került be.

A középdöntőt és a döntőt március 
26-27-én ugyancsak online rendezték. 

Előbbiben írásban, utóbbiban már szó-
ban mérték össze tudásukat a csapatok, 
ugyancsak az egyetemi Coospace rend-
szerben.

A döntőbe kerülő csapatok és felké-
szítő tanáraik értékes nyereményekkel 
gazdagodtak: 

- Az első helyezett csapat megkapta 
a Jakucs László emlékplakettet.

- Az 1-8. helyezettek könyveket, 
könyvutalványokat, emléktárgyakat, 
kaptak. A legjobb határainkon túli 
középiskola csapata különdíjban része-
sült.

- A Jakucs László Középiskolai 
Földrajzversenyen 2021-ben első, má-

sodik és harmadik helyezést elért csa-
patok és felkészítő tanáraik fődíjként 
részt vehetnek egy belföldi tanulmányi 
kiránduláson, teljes ellátással.

Az első helyért külön versenyt ví-
vott a jászberényi F1 és a budapesti 
Elvetődöttek csapat. A versenyfutást 
7 tized ponttal nyerte a Lehel Vezér 
Gimnázium csapata a Fazekas Mihály 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-
um kettőse előtt.

Ménkű Júliának és Vincze Ákos-
nak, valamint felkészítőjüknek, Fábián 
Nikolettnek olvasóink nevében is gra-
tulálunk a nagyszerű eredményhez!
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Táborba várja a gyerekeket a 
hamza Múzeum
A pandémia csendesülését követően, 
stílszerűen, a Múzeumi Világnapon, 
május 18-án nyithatták meg újra 
kapuikat a magyar múzeumok a lá-
togatók előtt. A hamza Gyűjtemény 
és Jász Galéria is azóta látogatható 
városunkban a Gyöngyösi út 7. szám 
alatt. 

Ahogy az ország többi múzeumában, a 
Hamzában is nagyon várták már az új-
ranyitást, ám a kényszerzárlat alatt sem 
tétlenkedtek, derült ki az intézmény 
vezetőjének Farkas Editnek a szavai-
ból, amikor erről kérdeztem.

- Még 2020. november 21-én be-
zártak a múzeumok hazánkban, s így 
mi sem fogadhattunk látogatókat. Az 
azóta eltelt időszak lehetőséget adott 
számunkra, hogy a múzeumi leltárain-
kat aktualizáljuk, a raktározási gondja-
inkon enyhítsünk. A tavaly átköltöz-
tetett könyvtárunk helyére került az 
adattárunk, s így most már új helyen 
tudnak kutatni nálunk az érdeklődők. 
Volt időnk az újrafotózásra is, mivel 
számos műtárgyról csak rossz minő-
ségű fotó állt rendelkezésünkre. Ezt a 
hiányosságunkat most pótolhattuk. 
Mindezek mellett természetesen van-
nak kötelező feladataink – a statiszti-
kák, a beszámolók elkészítése, kurató-
riumi ülések megtartása –, melyeket 
el kellett végezni. Jól kihasználtuk ezt 
az időt, mert amikor programjaink is 
vannak, akkor sokkal nehezebb össze-
hangolni ezeket a tevékenységeket. Ez-
zel együtt természetesen nagyon vártuk 
már a nyitást.

- Mivel készült a múzeum az új-
ranyitásra?

- Tavaly október 18-án nyílt nálunk 
Ézsiás Gyöngyi kiállítása a Magyar Fes-
tészet napja alkalmából, ám a kény-
szerbezárás miatt ez nem futhatott ki a 
terveink szerint. Így most még két hé-
tig látogatható. A nyáron pedig egy új 

kiállításra is várjuk majd látogatóinkat, 
merthogy a kortárs gyűjteményegysé-
günk eddig háttérbe szorult, s most egy 
ilyen kiállítást is összeállítottunk. Ezzel 
már készen vagyunk, s miután zárjuk 
Ézsiás Gyöngyi kiállítását, ezt nyitjuk 
majd meg.

- A gyerekek már megszokhatták, 
hogy nyáron a Hamza Múzeum tábort 
szervez számukra. Így lesz-e ez idén is?

- Bizony, bizony idén is tervezünk 
tábort mégpedig négy turnusban 
Jászberényben, s mivel a Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társaság meghí-
vott bennünket, így Jászfényszaruban 
is táborozunk majd egy héten át.

- Milyen további tervei vannak az 
intézménynek az idei év második fe-
lére?

- Most az elsődleges célunk a tábo-
rok sikeres lebonyolítása. A kiállítások-
kal óvatosabbak vagyunk, mert nem 
tudni, hogy a következő hónapokban 
hogyan alakul a pandémiás helyzet, 
lesz-e esetleg egy újabb olyan időszak, 
amikor a korlátozások bennünket is 
érintenek. Nagyon vártuk már az új-
ranyitást, s akkor még óvatos voltam a 
szakkörökkel. Azóta már kijött a ren-
delet, hogy tarthatunk foglalkozásokat, 
s már meg is tartottuk az elsőt, ahol 
nagyon örültünk annak is, hogy újra 
láthatjuk egymást.

A Hamza Múzem és Jász Galéri-
ában tett rövid látogatásom alatt Far-
kas Edit bemutatott Lacinak is, akit 
leginkább Lackónak szólítanak. Ő az 
intézmény macskája, akivel nagyon 
rövid idő alatt barátságot is kötöttünk. 
Beszélgetésünk alatt mellettem telepe-
dett le, és figyelmesen hallgatott. Ami-
kor pedig elbúcsúztam, megegyeztünk, 
hogy legközelebb meglepem valami fi-
nomsággal is. Ő a táborozó gyermekek 
nagy kedvence, és már nagyon várja 
őket.

Szántai Tibor 

Mivel várja a látogatókat a Jász 
Múzeum az újra nyitás után?
A Jász Múzeum a Múzeumi Világna-
pot követően, május 25-étől fogadja 
a látogatókat. hogy mivel és mire ké-
szülnek az év hátralévő részében, azt 
hortiné dr. Bathó Edit, az intézmény 
igazgatója mondta el érdeklődésünkre. 

Szántai Tibor

- Hogyan, mivel készült a Jász Múze-
um az újranyitásra?

- Június  3-án nyitjuk meg ez évi 
első kiállításunkat. Oszvald Nándor 
közismert jászberényi ékszerész-öt-
vösművész kiállítása lesz ez, amelyben 
munkásságának egészét mutatjuk be. 
Nándi nagyon sokoldalú ékszerész és 
ötvös művész. Foglalkozik ékszerek-
kel, templomi műtárgyakat is készít, s 
szeret visszamenni a múltba. Szívesen 

foglalkozik a szkíták tárgyi világával. A 
régészeti feltárások során előkerült ék-
szerek másolatát készíti el. A másik sze-
relme pedig a régi járművek elkészítése 
arany és drágakövek felhasználásával. 
Ez nemzetközi hírnevet is hozott már 
számára. Kiállításához jól kapcsolható, 
hogy június 12-én, szombaton érkezik 

Jászberénybe az az aranyvonat, ame-
lyik 1938-ban a Szent Jobbot hordoz-
ta végig az akkori, nagy Magyarország 
területén. Ezt a vonatot felújították és 
az első útja Jászberénybe vezet majd. 
A hét kupéból, amelyek a 20. század 
30-as éveit idézik vissza, egyben a ko-
ronaőrök hozzák a koronázási jelképek 
másolatait, a Szent koronát, a jogart,  
az országalmát és a koronázási palástot. 
Akkor várunk ide 300-350 turistát is, 
akik ismerkednek majd Jászberénnyel 
is. Visszatérve Oszvald Nándor kiállí-
tásra, azt június 3-án, csütörtökön 17 
órakor nyitjuk a Jász Múzeum udvará-
ban. A jászkiséri születésű  Ötvös Nagy 
Ferenc ötvösművész a Kecskeméti Mű-
vésztelep egyik oszlopos tagja nyitja 
majd meg. A kiállítás július 11-ig lesz 
látogatható. 

- Milyen további tervei vannak az 
intézménynek az év második felében?

- Július 21-én nyitjuk majd meg 
Gorácz József fotókiállítását, aki elősze-
retettel fotózza a Jász viseleteket. Főleg 
az újjászületett jász viseleteket. Ez egy 
kortárs kiállítás lesz. Arról szól, hogy 
kik, hogyan, miképp hordják ma a jász-

sági népviseletet. Szerettük volna, ha a 
Csángó Fesztivál idején is látogatható 
legyen ez a kiállítás, s reméljük, hogy 
az is megrendezésre kerül. Ugyanakkor 
azért is gondoltunk ilyen kiállításra, 
mert a Jászság Népi Együttes 50 éve 
alakult, s az ő tiszteletükre is rendezzük 
ezt. Szeretnénk folytatni a Múzeumi 
Esték és a Belvárosi Esték sorozatun-
kat, viszont a Múzeumok Éjszakáját 
nem tudjuk megrendezni. Sokára de-
rült csak ki, hogy meg lehet rendezni, s 
a programok megszervezésére így nem 
állt elég idő a rendelkezésünkre. Pedig 
ez egy nagyon népszerű rendezvényünk 
volt. Remélem jövőre ismét találkozha-
tunk majd a Múzeumok Éjszakáján 
Jászberényben. 

- A közeljövőben nagyon nagy 
feladatunk lesz épületeink állagának 
a javítása. Most egy országos civil pá-
lyázat lehetőséget ad arra, hogy talán 
lesz lehetőségünk felújításokat elvé-
gezni. Sikeres pályázat esetén a város is 
segítene, s télre talán tudnánk javítani 
a jelenlegi helyzeten. Folyamatosak a 
régészeti feltárásaink is, azaz van dol-
gunk bőven. 

- Egy TOP-os pályázatnak köszön-
hetően hamarosan, június végére el-
készül két foglalkoztató füzetünk. Az 
egyik a jász hímzésről, a másik a jász 
viseletről szól. Kimondottan felső ta-
gozatos általános iskolásoknak szól ez a 
két füzet, amely különböző feladatokat 
tartalmaz. Szeptember végére ugyan-
csak TOP-os támogatással jelentet-
nénk meg a Jászberényi értékek inven-
táriumát. Ez egy A/4-es méretű, 250 
oldalas színes kiadvány lesz, amelyben 
benne lesz Jászberény minden épített 
és természeti értéke, szokásai, szellemi 
öröksége. Ez nagyon nagy munka, már 
dolgozik rajta egy csapat. No, és lenne 
még egy kiadvány a jászkaptányokról 
egy A/5-ös formátumú, színes köny-
vecske. A Redemptionak pedig immár 
a 28. évfolyamát adjuk majd ki.  

A népzene igazán szabad zene
A TradicióFúzió Folk XXi. sorozat 
ezúttal is az online térben jelentke-
zett, a Pünkösdöt megelőző szomba-
ton. A KultUdvar ezen a délutánon, 
művészetek különböző ágait fogad-
ta, családias környezetben, melynek 
keretében fotókiállítás és népzenei 
koncert is a program része volt.

duka

Pásztor életről készült pillanat felvéte-
lek kiállítása keretezte az udvart, ahol 
Napszentület címmel, Nagy Gábor 
fotóiból volt látható egy válogatás. Az 
alkotó nemcsak zenészként (kiváló 
dudás!), de nagyszerű fotóművészként 
olyat alkot műveivel, melyek megőrzik 
magyarságunk emlékeit.

A zenei programként hallható 
koncert, részben lemezbemutató is 
volt egyben, hiszen Szokolay Dongó 
Balázs és Fábri Géza első közös CD 
felvételén (Mikor megyek hazafelé) 
szereplő számok először kerültek élő-
ben közönség elé.

A két művész ésszerűen képvise-
li a népzene saját megfogalmazását, 
dallamaikat a parasztzenére jellem-
ző természetes rögtönzéssel adják elő 
és fejlesztik tovább. Úgy játszák el az 
egyes darabokat és újítják meg azokat, 
ahogyan még senki más nem tette, 
a duó esetében éppen erről van szó.  
Szokolay Dongó Balázs duda, furulya, 
szopránszaxofon és még számos fúvós 
hangszeren játszó muzsikus, évtizedek 
óta a hazai népzenei színtér kiemel-
kedő szereplője, háttérembere számos 

együttesnek, projektnek. Fábri Géza, 
aki a koboz játéka mellett énekel, a 
vajdasági táncházmozgalom egyik 
elindítója, több együttes tagja volt, 
köztük a Vágtázó Csodaszarvasnak is. 
A hangszerek párosítása bevonzza a 
moldvai muzsikát és a szinte magától 
jött elképzelés imponálóan sikeres. Az 
alapképlet az volt, hogy a koboz segít-
ségével Géza egy szilárd, de változatos 
zenei alapot épített, korrekt ének-tel-
jesítmény közepette. Dongó pedig fel-
vonultatott egy kisebb hangszer-arzen-
ált (duda, furulya, szoprán-szaxofon), 
hogy azok valamelyikén kalandozzon a 
koboz-futamok felett. Mindezzel fris-
sítették, korszerűsítik, modernizálták 
a moldvai muzsikát. Néhány zene-
számmal emlékeztek a csángó virtuóz 

kobzos, Gyöngyös György játékára, aki 
az elbeszélések szerint egymaga tartott 
táncházat a fiataloknak Lujzikalagor-
ban. A népzenei hangverseny végén, 
még a szervező Kocsán László is be-
szállt, és vígan ütötté tapanját, fokoz-
ván a hangulatot.

Az közösségi esemény népzenei est-
tel, örömzenéléssel zárult, ahol Musa 
Józsi és barátai játszottak a mulatság-
hoz.

A TradicióFúzió Folk XXI. sorozat 
záró felvonása június 5-én, szombaton 
lesz a Víz utcában, ahol a RitMusa ze-
nekar szeretné majd elnyerni, szívünk 
ritmusát.

(felhasznált forrás: Riff – Olasz 
Sándor és Mikor megyek hazafelé 

CD borító)

Jászberényi a díjazottak között
Az idei évben is nagy sikere volt az 
ORFK-Országos Balesetmegelőzé-
si Bizottsága által meghirdetett „Így 
közlekedtek ti!” című rajzpályázat-
nak. A Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Balesetmegelőzési Bizottsághoz 3 
korcsoportban összesen 148 pályázat 
érkezett. A szakmai zsűrinek nem volt 
könnyű dolga, amikor korcsoporton-
ként ki kellett választania azt a kreatív, 
szépen megkomponált, 6-6 alkotást, 
amelyet díjaztak.  

A RepTár-Szolnoki Repülőmú-
zeumban megszervezett ünnepélyes 
díjátadón, május 25-én - a legjobbak 
értékes ajándékokat kaptak. Kosztyó 
Gábor rendőr alezredes, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapi-

tányság Közlekedésrendészeti Osztály 
vezetője köszöntötte az alkotókat. 
Hangsúlyozta a szülői példamutatás 
fontosságát, és felhívta a gyerekek fi-
gyelmét az új közlekedési eszközök 
helyes használatára.

Az alsótagozatos korcsoportban 
(7-10 évesek) a jászberényi Bercsényi 
Általános Iskola 2. b osztályos tanu-
lója, a 8 éves Mezei Petra alkotása is 
bekerült a díjazott hat pályázat közé.

A gyermekek rajzai mindig tükröt 
mutatnak a mai közlekedési morál-
ról. Ne feledjük, ennek pozitív irányú 
megváltoztatásában nekünk felnőttek-
nek van nagy szerepünk! A példamu-
tatás a mi feladatunk – hangzott el a 
díjátadón.
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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!

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

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.

Előfizetési 
felhívás
Kedves Könyvszerető és tisztelő jászbe-
rényi és elszármazott Honfitáraink! A 
Jász helytörténeti Kör és a JABE kiadá-
sában szeretnénk Kiss Erika. „A Csiri 
kocsmától a Jászkürt fogadóig” c. kéz-
iratát megjelentetni. 

A könyv mintegy 300 évnyi vissza-
tekintéssel a szálláshelyek, fogadók is-
mertetése mellett a régi kocsmák emlé-
keinek felkutatása is sok érdekességgel 
szolgál. A vendéglátás koronkénti vál-
tozásait, olykor sajátos, helyi érdekessé-
geit is olvashatjuk e kötetben. Kiderül 
az is, hogyan fogtak össze, milyen egye-
sületeket, szövetkezeteket alakítottak. 
Ám a levéltári iratok tanúsága szerint 
azt is megtudhatjuk, hogy hol és kik-
nek volt kocsmája. Sorra veszi a 20. szá-
zad elején kialakult szakmai összefogás 
történetét, a jeles vendéglősök - olykor 
kiemelkedő - munkásságát is elénk tár-
ja. A polgári fejlődés hozta változások a 
cukrászdák, a mézesbábosok, a fagylal-
tosok működése is alapos kutatás ered-
ményeként olvasható a kötetben.

Jászberénynek több jeles, a vendég-
látásban kiemelkedő személyiségeinek 
bemutatása mellett a vendéglátás fon-
tos részeseit, a cigány muzsikosokat is 
megismerhetik a könyv olvasói. Ilyen 
összefoglalás eddig még sosem készült 
Jászberényben.

A könyvet 180 oldal terjedelemben, 
2021 szeptemberében tervezzük megje-
lentetni. A könyv kiadásához előfizetők 
támogatására is számítunk. Előfizet-
hető 2021. június 1–30. között a Jász 
Múzeumban, a Városi Könyvtárban, a 
Tuti-Tipp szerkesztőségében (Jászbe-
rény Kossuth u. 21. sz.) és a gyűjtőknél. 

A könyv előfizetési ára 2000 Ft/db, 
akik később vásárolják meg 2300 Ft-ba 
fog kerülni. 

Dr. Suba Györgyné 
JHK titkára 

Középkori kocsma karnevál

A TradicióFúzió Folk XXi. nagy-
koncertjeinek sorában, május 8-án, 
szombaton este, a „középkori világ-
zene” műfájának egyetlen hazai kép-
viselője, a Bordó Sárkány régizene 
rend dinamikus csapata idézte meg, 
a végvári vásári mulatságok hangula-
tát, népi táncosaink székházában.

Duka

Szerettünk volna élőben is ott lenni a 
Víz utcában, a Bordó Sárkány középko-
ri kocsma karneválján, de még mindig 
nem lehetett. Maradt az online-banzáj, 
de így is egy remek koncert közönsége 
lehettünk. Erősen középkori gyökerű 
kortárs zene szólt, sodró lendülettel, 
a lábakban táncvágyat gyújtó lelkese-
déssel. Dalaik letűnt korok hangula-
tát idézte vissza, melyek dallamvilágát 
átszűrték saját egyéniségükön, zenei 
ízlésükön, vegyítve azt alkotói képze-
letükkel. Saját szerzeményeik mellett 
magyar táncokat és dalokat adtak elő, 
illetve más népek egykori zenei világá-
ból merítettek, mindezeket kizárólag 
akusztikusan megszólaltatva. A korhű 
hangszerek sokaságát bűvölték, melyek 
egy letűnt, ámde annál dicsőbb korszak 
világába vezetek pezsgő ritmusban. A 

„Sárkányok” magával ragadó tempe-
ramentumos kobzos-énekese Szlama 
László szinte odakötötte a publiku-
mot a készülékek elé. A zenekar rock 
bandákra jellemző színpadképeket vil-
lantott, miközben Dickmann Roland 
dudán, Kiss Ernő mandocsellón, Fábi 
János hegedűn, Szőke Miklós Márk 
ütőhangszereken játszott.  Az említett 
hangszereken kívül az est folyamán sok 
egyéb instrumentum is előkerült még. 
Vendégmuzsikusként Csasznyi Imre 
szerepelt néhány nótánál.

A TradicióFúzió koncertek szerve-
zője, Kocsán László kérésére, egy jász-
sági népdalt választott és dolgozott fel, 
erre az alkalomra a Bordó Sárkány csa-
pata. Bartók Béla, 1907 nyarán, Jász-
berényben rögzített fonográf felvételei 
közül, Az egri vármegye című szólalt 
meg, egyedi és sajátos középkori zenei 
stílusban, ami fergeteges sikert aratott.

Az egész előadás szédítő iramban 
szárnyalt, tánc nélkül épkézláb ember 
nem bírhatta ki és jótékony hatása 
az online közönség felüdülését hozta 
magával. A Bordó Sárkány Régizene 
Rend bulija nagyszerűen sikerült, ha 
kihagytad visszanézheted a Kult Udvar 
közösségi oldalán és részese leszel az él-
ménynek.

Jászberényben 
is maszkot le!
A legújabb kormányrendelet értel-
mében Budai Lóránt, városunk pol-
gármestere döntést hozott arról, hogy 
Jászberény város közigazgatási terüle-
tén a maszk használati kötelezettséggel 
érintett közterületek, valamint nyilvá-
nos helyek kijelöléséről szóló 36/2020. 
(XI. 16.) önkormányzati rendeletet ha-
tályon kívül helyezi.

Mindezek alapján a hét elejétől, 
keddtől immár nem kell maszkot vi-
selni a vasútállomáson és a buszpálya-
udvaron, a külső és - a zárt csarnok 
kivételével - a belső piacon, valamint a 
játszótereken. 

Minden bizonnyal sokak számára 
ez nagyon jó hír, hiszen ahogy érkezik 
a meleg, egyre nehezebben viseltük 
már el a maszkot szabadtéren is. Sokan 
megkérdőjelezték egyébként is hasz-
nosságát, de higgyünk a szakemberek-
nek, s örüljünk, hogy most már nem 
kell használnunk csak zárt terekben. A 
maszk tehát úgy tűnik, jó szolgálatot 
tett, de bevégeztette dolgát. Jó lenne, 
ha így is maradna, s a későbbiekben 
sem lenne szükség használatára. Most 
egy kicsit fellélegezhettünk.

Debütáltak az új mezekben
Új egységes és egyedi versenymezeik-
ben nyitották és indították el az idei 
versenyszezonjukat városunk triatlo-
nosai a hétvégén Tiszaújvárosban.

A Jászberényi Triatlon Egyesület után-
pótlás korcsoportjaiban versenyző fiatal 
sportemberek egy adománygyűjtő kam-
pánnyal szedték össze az anyagi forráso-
kat, egységes, egyedi versenyruházatuk 
elkészíttetéséhez. Ez volt a Méterekkel 
a mezekért címmel a közösségi mé-

diában meghirdetett esemény. Ennek 
lényege az volt, hogy a felajánlott ösz-
szegeket futó méterekre váltották át, és 
a kampány végére kikerekedett távot, 
egymás között megosztva teljesítettük, 

lefutották. A szükséges pénzügyi keret 
összejött. A színárnyalat és a dizájn ki-
agyalásában, az ötletelésben az egyesü-
let triatlonos lányai is közreműködtek. 
Időközben elkészültek a speciális ver-
senyruhák, melyekben úszni, kerékpá-
rozni és futni is remekül lehet.  Ezekben 
az új mezekben, először az május utolsó 
hétvégéjén, Tiszaújvárosban rendezett, 
XXX. Tisza Triatlon Klubcsapat OB-n 
és ranglista eseményen versenyeztek a 
sportág utánpótlását jelentő jászberé-

nyi fiatalok. A szezonnyitó eseményen 
nemcsak az egységes ruházat debütált, 
de több, újonc korcsoportos ifjú ver-
senyző is első triatlon versenyét teljesí-
tette sikeresen.  
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Emlékezés

Bujdosó Antal
(1933–2012)

halálának 9. évfordulójára.

Az élet múlik, de akit szeretünk,  
arra életünk végéig  

könnyes szemmel emlékezünk.

Szerető feleséged  
és családod

Hálás szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik

id. Vas János
(1944–2021)

temetésén megjelentek,  
virágaikkal, koszorúikkal, 
részvétnyilvánításaikkal  

mély fájdalmunkban osztoztak.

gyászoló család

Főhajtás Sisa József emlékére
Május 22-én, szombaton, a Ferences 
templomban búcsúztak el tisztelői, 
az életének 71. esztendejében, feb-
ruárban elhunyt Sisa József ipar-
művésztől, a rekeszzománc technika 
mesterétől.

A művész tisztelőit szűkebb családja 
várta templomban, ahol az előtérben 
mécsest gyújthattak emlékére majd 
elhelyezhették virágaikat, zománc dí-
szítésű urnája alatt. Hozzátartozók, ba-
rátok, művésztársak, ismerői és elisme-
rői között, városunk elöljárói is, méltó 
módon vettek végső búcsút Sisa József 
ötvös mestertől.

Sisa József iparművész mestertől 
nem álltak messze az ötvös- és zo-

máncművészet technikai problémáinak 
bravúros megoldásai. Műveihez azt az 
eljárást vette elő, amivel a legjobban ki 
tudta fejezni mondandóját, rendkívüli 
kompozíciós érzékkel, finom vonalve-
zetéssel. Sokszor alkalmazta a népmű-

vészet díszítőelemeit, sajátosan átfogal-
mazott formában, de mégsem szolgaian 
másolva azokat. Művei rendkívül moz-
galmasak, olykor zsúfoltság benyomását 
keltik, de még mindig elfogadható mó-
don. A zománc adta színharmóniával 
olyan összhatást ért el, hogy a látvány 
ékszer hatású, és  polírozott kereteivel 
együtt, mindez rendkívüli, ami igazán 
jellemző volt Sisa József műveire.

Emléke velünk marad!

A professzor példája
Névadója születésének századik év-
fordulójára emlékezik a Terplán 
zénó Kolping Technikum, Gimná-
zium és Szakképző iskola, melynek 
alapítói, Molnárné Somogyi Margit 
és Molnár József egyetemi éveik alatt 
a professzor tanítványai voltak.  A 
miskolci Nehézipari Műszaki Egye-
tem egykori kiváló tanszékvezetőjére 
tizenöt évvel ezelőtt nemcsak szak-
mai pályája miatt esett a választásuk.

Mint Molnár József műszaki igazgató 
elmondta, szellemiségét azóta is példá-
nak tekintik emberileg, szakmailag és 
pedagógiailag egyaránt. 

A 2006-ban tartott ünnepélyes né-
vadó meghívóján Terplán Zénó egyik 
gondolatát idézték: „Boldog az a diák, 
akinek ilyen professzora van. Elleshe-
ti tőle határtalan optimizmusát, azt a 
meggyőződést, hogy az újért, a fejlő-
désért érdemes küzdeni. Megismerheti 
mellette a jól végzett munka örömét, 
megtanulhatja tőle, hogy minden tu-
domány végső célja maga az ember.” 
Ő maga is ezzel a mentalitással élt és 
dolgozott, munkatársai, tanítványai év-
tizedek múltán is jó szívvel emlegetik a 
hozzá kapcsolódó élményeiket. 

Tudományos eredményei, szak-
mai elismerései mellett is megőrizte 
szerénységét, alázatát, vallotta: „Szak-
mámban a legnagyobb elismerés az 
egykori tanítványok szeretettel átitatott 
visszaemlékezése például egy jól sike-

rült előadásra, egy-egy kérésük gyors 
elintézésére, vagy a vita hevében elejtett 
szellemes elszólásra...”

Harminckilenc éven át, 1989-ig 
vezette a Miskolci Egyetem gépelemek 
tanszékét, volt a gépészmérnöki kar dé-
kánja, és az intézmény rektor-helyette-
se is.

Jászberényben az elmúlt évtizedek-
ben több száz olyan mérnök dolgozott, 
dolgozik, aki a Miskolci Egyetemen 
végzett, és Terplán Zénó hallgatója volt. 

– Iskolánk képzési profilja is illesz-
kedik néhai professzorunk szakterüle-
téhez, a gépészet területén szeretnénk 
azt az elhivatottságot átadni diákja-
inknak, ami Zénó bácsit is jellemezte 
oktató munkájában – hangsúlyozta 
Molnárné Somogyi Margit, aki volt 
tanítványként sok személyes emléket is 
őriz a professzorról. 

Szőrös zoltán

Jász testvérünk 
távozott
Szomorú szívvel vettük tudomásul, 
hogy Szűcs Kálmán, az 56-os Szövetség 
tagja csendben és szerényen távozott 
közülünk. Az egész életére jellemző 
volta szerénység, hazája iránti elkötele-
zettség, embertársai tisztelete, megbe-
csülése. Személye a Jász embert példáz-
za. Ő ugyanis ahhoz a korosztályhoz 
tartozott, akik megvalósították, hogy 
most mondhassuk, hogy mi vagyunk 
a büszke Jászok. Nekik köszönhetjük, 
ők teremtették meg azt a világot, ami 
egyedülálló a nemzet életében, hogy 
példaként emlegessék szűkebb hazán-
kat, a Jászságot. Sokat tettek ezért. 
1956-ban a magyarok szabadságukért 
küzdöttek, hoztak áldozatot és nem 
mást akartak, mint szabad, semleges 
Magyarországot, boldog, békés embe-
rekkel. Ezzel a felfogással értett egyet 
Kálmán bácsi, ezért csatlakozott az 
56-os Szövetséghez, mely hazaszerető, 
vallásos emberekből áll és a gonoszság 
ellen küzd.

Nagybecsű örökséget hagytatok 
ránk, Kálmán bácsi, nagy felelősség en-
nek megtartása. 

Nagy tisztelettel kérjük az Önkor-
mányzatot, amennyiben névadót ke-
resnek, vegyék figyelembe ajánlásun-
kat, Szűcs Kálmán bácsit. 

Minden erőnkkel azon leszünk, 
hogy méltó utódok legyünk reformá-
tushoz és Szövetségünkhöz méltóan. 

Nyugodj békében kedves Kálmán 
bácsi!

Csomor András
az 56-os Szövetség jászkiséri elnöke

Búcsú és szoborszentelő 
homokon

Május 23-án, vasárnap kora délután 
a Homoki búcsút követően szentel-
te újra Szántó József apát plébános a 
Szelei út- Homoki bekötőút keresz-
teződésében található Szent Antal 
szobrot, amely az önkormányzat se-
gítségével és a hívek anyagi hozzá-
járulásával újulhatott meg összesen 
egymillió forintból. Az apát áldást 
kért a hívekre, a környék lakóira, a 
szobor restaurálási feladataiban részt-

vevőkre. Budai Lóránt polgármester 
elmondta, hogy örömmel adomá-
nyozta az önkormányzat a 750 000 
forintos támogatást a közösség javára. 
Katona Katalin, aki a restaurálás szer-
vezését összefogta, köszönetét fejezte 
ki mindazoknak, akik adományaikkal 
kiegészítették a támogatást, munká-
jukkal segítették a Szabó Csaba kőfa-
ragó által megújított műemlék kör-
nyékének rendbetételét.

A háborús hősökre emlékeztünk május utolsó napján, hétfő este. A Szentkúti 
templomban Szántó József főapát celebrált ünnepi misét a hősök napja alakalmá-
ból, majd a Szentkúti téren Pálné Szántó Anita történelemtanár szavait követően 
koszorúzással tisztelegtünk a két nagy háborúban elesettek, a szenvedők emléke 
előtt. A Szentháromsági téri lovasszobornál szintén a hála virágaival fejezték ki 
tiszteletüket a város elöljárói, civil szervezetek, intézmények képviselői.

hősök napja Jászberényben Emlékezés dr. Czettler Jenőre
A Jászok Egyesülete és a Civil Ösz-
szefogás a Jászkun emléknapon meg-
koszorúzta Czettler Jenő felújított 
emléktábláját a budapesti Kodály kö-
röndnél lévő egykori lakóháza falán.

A Jászok Egyesülete Budapesten szer-
vezet elnökének emléktáblája ez év 
február 5-én került vissza régi helyére. 
A műemléki épület 2004-ben leégett, 
felújítása most is folyik. Czettler Jenő 
emlékét 1991 tavasza, a Jászok Egyesü-
letének újjáalakulása óta hirdeti a már-
ványtábla.

Czettler Jenő agrárközgazdász, 
egyetemi tanár, akadémikus, egyúttal a 
képviselőház elnöke és a felsőház tagja 
is volt. Jászárokszálláson született 1879-
ben, Középiskolai tanulmányait Jászbe-
rényben, jogi tanulmányait Budapesten 
és Berlinben végezte. Németországban, 
Dániában és Svédországban szerzett 
tapasztalatokat a mezőgazdasági szoci-
álpolitikáról és a mezőgazdasági szövet-
kezetekről. 1914-ben egy gazdagimnázi-
um létrehozásában jeleskedett Nevéhez 
fűződik a Földmíves Párt megalapítása 
1918-ban. A Tanácsköztársaság ide-
jén erőszakkal távolították el a Magyar 
Gazdaszövetség igazgatói székéből és a 
szövetséget feloszlatták, egyetemi előa-
dásokat nem tarthatott.

Az őszirózsás forradalom bukása 

után újjászervezte a Magyar Gazdaszö-
vetséget. Meg akarta erősíteni a jómódú 
birtokos parasztság helyzetét, de szegé-
nyebbekre, a föld nélküliekre is gondolt, 
nekik a „kisbérletes telepítést” szánta.

Több ciklusban képviselte a Jászsá-
got a nemzetgyűlésben, majd az országy-
gyűlésben.

Nagy szerepe volt az elődszervezet, 
a Jászok Egyesülete Budapesten megala-
kulásában, melynek 1946-ig, betiltásáig 
az elnöke volt.

Az ÁVH 1950-ben letartóztatta, 
majd a Legfelsőbb Bíróság a „népköz-
társaság megdöntésére irányuló szer-
vezkedés kezdeményezése és szervezése” 
címén titkos eljárásban, jogerősen 12 évi 

börtönre, teljes vagyonelkobzásra ítélte. 
1953-ban börtönkórházban halt meg, a 
301-es parcellába temették. Földi ma-
radványait rokonai Tápióság község te-
metőjében helyezték végső nyugalomra 
1989-ben. Ítéletét 1990-ben megsem-
misítették és pertörléssel rehabilitálták. 
Tiszteletére szülőfalujában emlékoszlo-
pot emeltek.

A mostani megemlékezésen a Já-
szok Egyesülete koszorúját Fehérné dr. 
Ábrahám Etelka elnökségi tag, a Civil 
Összefogás koszorúját pedig Heizler 
Norbert országos koordinátor helyezte 
el az emléktáblánál. A megemlékezés a 
Szózat eléneklésével zárult.

Bognár Mária

személyesen szerkesztőségünkben:
Jászberény, Bercsényi út 1/A.  
(Ifjúsági Ház) 

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com

vagy telefonon: 06-30/651-1098

Adja fel 
hirdetését 

a város lapjában!

Lakossági hirdetések felvétele  
a heti újságba  hétfő 16 óráig.
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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

június 4. péntek
Szentháromság Patika
Jb. Lehel Vezér tér 14.
Tel.: 502-635

június 5. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

június 6. vasárnap
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
Tel.: 506-930

június 7. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb. Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 8. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út. 10.
Tel:410-834

június 9. szerda
PatikaPlus (Tesco)

június 10. csütörtök
Thököly Gyógyszertár

június 11. péntek
Thököly Gyógyszertár

június 12. szombat
Mérleg Gyógyszertár

június 13. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár

június 14. hétfő
Szentháromság Patika

június 15. kedd
Kossuth Gyógyszertár

június 16. szerda
Mérleg Gyógyszertár

június 17. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)

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: Szántai Tibor

Telefon: 06-30-351-9877, e-mail: esztibor@gmail.com

Munkatárs: Demeter Gábor  |  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 
június 17-én 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a berénycafé 
facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

06. 04.  pénTeK 9 °C  |  24 °C

06. 06.  vasárnap 14 °C  |  27°C

06. 08.  Kedd 14 °C  |  27 °C

06. 05. szombaT 12 °C  |  25 °C

06. 07.  HéTfő 15 °C  |  26 °C

06. 09.  szerda 15 °C  |  27°C

06. 03.  
csütörtök

Forrás: idokep.hu

10 °C | 24°C

Sporthírek: 

Szántai Tibor

Faragó Péter magyar bajnoki címet szerzett
A yakuzák SE JKA Shotokan Ka-
rate Szakosztály 7 fős csapata a kö-
zelmúltban Törökbálinton vett részt 
az Országos Magyar Bajnokságon. 
Sensei Botos zoltán 4. danos mester 
tanítványai nagyszerűen szerepeltek, 
hiszen egy arany- és három bronzér-
met nyertek, míg két fiatal a negye-
dik helyen végzett.

Másfél év után – a pandémiás helyzet 
miatt – ez volt az első verseny, melyen 
sensei Botos Zoltán tanítványai meg-
mérettethették magukat. A különbö-
ző kategóriákban 103 nevező összesen 
160 nevezést adott le. Az Y Házban 
készülő berényi fiatalok nagyszerűen 
szerepeltek. Közülük is kiemelkedett 
Faragó Péter, aki a 14-15 évesek között 
magyar bajnoki címet szerzett.

A jászberényi fiatalok eredményei:
Haladó kategória kumite – 14-15 

éves korcsoport – 4 kyu: 1. Faragó Péter
Haladó kategória – kata – 11-12 

évesek: 3. Kovács Máté

Utánpótlás kategória kumite – 12-
13 évesek: 3. Berki László

Utánpótlás leány kumite – 9 éve-
sek: 3. Faragó Anna

Utánpótlásban a leány és a fiú katá-
ban is egy-egy negyedik helyet szerzett 
Berki Erzsébet és Faragó Roland.

A Yakuzák SE JKA Shotokan Ka-

rate Szakosztálya várja azokat a fiata-
lokat, akik kedvet kaptak e sportág 
űzéséhez. Az Y Házban kedden és csü-
törtökön 17 órától 18.30 óráig tartják 
edzéseiket. 

Legközelebb júniusban a Heves 
Kupán versenyeznek majd ismét a 
szakosztály fiataljai.

A debreceni döntetlen bronzérmet ért
Vasárnap rendezték a labdarú-
gó NB iii Keleti-csoportjában a 
2020/2021-es szezon utolsó for-
dulóját. A Jászberényi FC a DVSC 
ii. csapatának vendége volt és egy 
pontot kellett szereznie, hogy a do-
bogó harmadik fokán zárja a baj-
noki évet.

Egy igazán változatos mérkőzésen meg-
lett az a bizonyos egy pont, így a Jász-
berényi FC elérte célját és a dobogón 

végzett a Keleti-csoportban. Debre-
cenben Gémes révén már a 3. percben 
vezetett a JFC, majd Talpalló és Gellén 
találataival fordított a hazai gárda. A 
38. percben Pálinkás egyenlített, s egy 
perc elteltével már 3-2-re a JFC veze-
tett, miután Szöllősi is a debreceni ka-
puba talált. Az ötgólos első félidő után 
a második 45 percben csak egy újabb 
találat született. A 63. percben Kovács 
egyenlítet, így a DVSC II. – Jászberé-
nyi FC végeredménye 3-3- lett. Izgal-

mas, jó mérkőzést játszott egymással 
a két csapat, melyen végül igazságos 
eredmény született. 

A labdarúgó NB iii Keleti-cso-
port végeredménye
1. Tiszakécskei LC  (94-27) 94
2. BVSC-Zugló  (75-39) 78
3. Jászberényi FC   (78-41) 73
4. Füzesgyarmati SK  (70-44) 72
5. Kisvárda MG II.  (57-45) 68
6. Eger SE  (62-36) 66
7. Balassagyarmati VSE  (46-32) 64
8. Sényő-CARNIFEX FC  (65-58) 57
9. DVSC II.   (65-57) 54
10. Ceglédi VSE  (45-47) 50
11. Tiszafüredi VSE  (59-68) 48
12. Tfürdő FC Tiszaújváros (51-62) 48
13. DVSC II.  (58-59) 46
14. Tállya KSE  (52-57) 43
15. Putnok FC  (56-74) 42
16. SBTC  (54-76) 41
17. Gyöngyösi AK – MB  (54-80) 39
18. FC Hatvan  (45-63) 38
19. Sajóbábonyi VSE  (41-102) 24
20. Mezőkövesd Zs FC II. (43-103) 20

A bajnok tiszakécskeiek felkerültek 
az NB II-be, míg a 16-20. helyen vég-
zett csapatok kiestek az NB III-ból

Jégkorongozó ezüst Budapestről
Remekül szerepelt a Hungary Talent 
csapata által immár harmadik alkalom-
mal megrendezett XCBlade 3on3 Ice 
Hockey Challenge Tournamenten a 
Jászberényi Lehel HC U-14-es csapata. 
Hetler Ádám fiai az Óbudai Jégpályán 
csak rosszabb gólarányuk miatt szorul-
tak a második helyre az erős mezőny-
ben. A csapat tornán való részt vételét a 
Barakk Építők Áruháza, a Berva Sörö-
ző, a boommédia Kft., a ForiComp Szá-

mítógép-Ház, a Jász-Barkács, az Ugrá-
lóvár Jászberény, és a vizgazwebshop.hu  
támogatta. 

A csapat által elért eredmény érté-
két növeli, hogy nem egyszer, egy-két 
évvel idősebbekből álló ellenféllel kel-
lett megküzdeniük. Az elszántság, az 
akarat és nem utolsó sorban a tehetség 
is meghozta eredményét, és hajszál hí-
ján maradtak csak le a fiúk a képzelet-
beli dobogó legmagasabb fokáról.

Álló sor balról-jobbra: Jónás Balázs, Dávid Levente, Svejkovszky Marcell, 
Lukáts zsombor, Vízvári Olivér, Kálmán Viktor, Szabó Balázs. Első sor bal-
ról-jobbra: rigling Tim, Gudmon Donát, Csillik Barnabás, Gál Benedek, Vizi 
Marcell.

Asztalitenisz
Az Újszászi Városi Vasutas SE elleni 
rangadóval zárta az NB III dél-keleti 
csoportjában a bajnokságot az NGS 
Union JASE csapata. A mérkőzés a 
csoport második és harmadik helyé-
ről döntött. Ősszel az újszásziak hazai 
környezetben 10-8-ra győztek, s most 
is ugyanez az eredmény született, csak 
most a jászberényiek örülhettek a csa-
pattalálkozó végén. Azt követően pedig 
nagy számolgatás kezdődött, mert azo-
nos pontszámmal végzett a két csapat, s 
az egymás elleni szettgyőzelmek száma 
döntött közöttük. Ez pedig kettővel a 
mieinknek volt jobb, így a jászberényi 
asztaliteniszezők szerezték meg a máso-
dik helyet. 

NGS Union JASE–Újszászi VSE 
10-8.

A győzelmeket szerezték: Börzsei 
Krisztián – Tóth Balázs, Börzsei Krisz-
tián (3), Győr Róbert (2), Tóth Balázs 
(3), Taksz József (1) illetve Katona 
Csaba – Leskó László, Bene László (4), 
Koroknai Tamás (2) Leskó László (1).

A bajnoki címet a Kiskunmajsai 
AC I. csapata szerezte meg.

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

