
Folytatás az 5. oldalon  

Folytatás a 2. oldalon  

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Új folyam 10. év 12. szám (XXXIII./12.) 2021. június 17.

Mi mindig csak adunk
75 éves érettségi találkozó

Beszámoló a 7. oldalon

A csodateremtés részese
Megnyílt Oszvald Nándor kiállítása. 

Cikk az 5. oldalon

A kitüntetett iskolaigazgató
Interjú Pomázi Imrénével

Interjú a 4. oldalon

Jászberénybe vezetett a felújított Aranyvonat első útja
Ha 2022-ben visszaemlékezünk 
majd a 2021-es esztendő jászberé-
nyi történéseire, akkor  június 12-e 
minden bizonnyal már városunk 
történelmének aranylapjain szere-
pel, hiszen a felújított Aranyvonat a 
Jászsági Menedzser Klub negyedszá-
zados jubileumára ezen a napon hoz-
ta el hozzánk a koronázási ékszerek 
másolatát. A vasútállomáson több 
százan várták a szerelvény érkezését.

Pár perccel az előre jelzett időpont 
után, de június 12-én kora délelőtt 
begördült a jászberényi vasútállomás 
első sínpárjára az Aranyvonat. A meg-
jelenteket, köztük dr. Mosóczi László 
közlekedéspolitikáért felelős államtit-
kárt, Pócs Jánost a Jászság országgyűlési 
képviselőjét, Borbás Zoltánt a JNSZ 
Megyei Közgyűlés alelnökét, Budai 
Lórántot Jászberény polgármesterét, 
Kökény Zoltánt a MÁV csomóponti 
főnökét, Borbás Ferenc emeritus jász-
kun főkapitányt, Nemes Józsefet regná-
ló Jászkapitányt, a Jászság települései-
nek és a járási hivataloknak a vezetőit, 
valamint az emeritus jászkapitányokat 
és kísérőiket dr. Rédei István a Jászsági 
Menedzser Klub elnöke köszöntötte. 

- Köszönet Voth Imrének, a Magyar 
Királyi Koronaőrség Egyesület elnöké-
nek, a Koronaőrség parancsnokának, 
hogy közreműködésének köszönhető-
en Jászberényben fogadhatjuk a koro-
názási ékszerek hiteles másolatait. Kö-
szönöm mindenkinek, hogy eljött erre 
a különleges eseményre. Hetvenkilenc 
év után első alkalommal indult el ez a 
vagon ismét Magyarországon, s itt ez 
érkezés során érthettük meg, hogy mit 
érezhettek azok, akik 79 évvel ezelőtt 

találkozhattak ezzel a vonattal, amely 
akkor a Szent Jobbot vitte el a telepü-
lésekre – mondta dr. Rédei István, aki 
dr. Mosóczi Lászlónak, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium közleke-
déspolitikáért felelős államtitkárának 
adta át a szót.

- Valóban történelmi nap ez, hi-
szen itt áll az Aranyvonat, és annak 
az az ereklyeszállító kocsija, amelyik 
1938-ban indult országjáró körútjára 
a Szent Jobbal. A magyar államalapító 
halálának 900. évfordulójára indult ez 
az aranyvonat, hirdetve Szent István 
emlékét és a magyarság évszázados tör-
ténelmét. Igazán előre tekinteni, erőt 

meríteni csak a múlt ismeretében lehet, 
s ha tiszteljük is múltunkat – kezdte 
ünnepi beszédét dr. Mosóczi László, 
aki arról is szólt, hogy az Aranyvonat 
a második világháborúban megsemmi-
sült és újjá kellett építeni. 

- Az elmúlt években a kormány tá-
mogatásával, a Nemzeti Múzeum szak-
embereinek segítségével az Aranyvonat 
megújult a Dunakeszi Járműjavítóban. 
A  vasút mindig is a közlekedés egyik 
jelentős eleme volt. Már 1846-ban 
indult az első vonatközlekedés a Bu-
dapest – Vác vonalon. Azaz, a vasút 
idén ünnepli 175. születésnapját. Az 
Aranyvonat közelebbi és jóval távolab-

bi időket is idéz, s felújítása után első 
útja ma Jászberénybe vezetett – folytat-
ta az államtitkár, aki következő időszak 
vasútfejlesztéséről is szólt.

Szavaiból kiderült, hogy a vasút a 
jövő meghatározó közlekedési eszkö-
ze is. A kormány közlekedésfejlesztési 
erőfeszítéseinek középpontjában a kö-
vetkező egy-másfél évtizedben egyértel-
műen a vasúti hálózat és a szolgáltatások 
korszerűsítése áll majd. Kiemelt cél a 
járműállomány fiatalítása, minőségi cse-
réje, amelyre a kapcsolódó ipari kapaci-
tások kiépítésével együtt mintegy 2000 
milliárd forintot terveznek fordítani. 

Újra élet költözött a Jász Látogatóközpontba
A Kossuth úti Jász Látogatóközpont 
uniós pénzből való felújítása után jó 
ideig nem volt igazán aktív része vá-
rosunk közéletének. Mára a helyzet 
alaposan megváltozott, ahogy maga 
a látogatóközpont is funkcióváltá-
son esett át.

Az elmúlt hét első három napján az 
Európai Szolidaritási Testülethez be-
nyújtott „Ecset és Híd” ifjúsági pályá-
zatnak köszönhetően fiatalok vették 
birtokukba a Látogatóközpontot. A 
program a társadalmi integrációs és az 
elfogadás előmozdítására a a művésze-
teket hívja segítségül. A fiatalok ön-
kéntes szerepvállalására épülő projekt 
lehetőséget ad a sérült és az egészséges 
tanulók rendszeres találkozására, mely-
nek keretében alternatív képzőművé-
szeti technikákat próbálhatnak ki kö-
zösen.  Az egy éves programsorozat a 
Jász Látogatóházban zajlik majd, s már 
ez a három nap is bizonyította, hogy a 
fiatalok milyen kreatívak. Az elkészült 

alkotások a közösségi tér falait díszítik 
majd.

A Jász Látogatóközpontban tett 
látogatásom során, nem csupán az al-
kotás folyamatát tekinthettem meg, 
hanem volt alkalmam beszélgetni Ha-
mar Katalinnal, a polgármesteri hiva-
tal ifjúsági referensével is. Tőle tudtam 

meg, hogy az immár ifjúsági közösségi 
térként működő épületben és udva-
rán milyen további lehetőségek állnak 
majd a fiatalok és az idősebbek számára 
rendelkezésre.

- Amióta megnyitottunk szinte 
minden nap vannak programok. 

TE IS FELÚJÍTASZ?
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Idén még nem lesz Csángó 
Fesztivál városunkban!
Bár a járványügyi helyzet sokat ja-
vult, a tavalyi év után idén sem tud-
ják megrendezni a Csángó Fesztivált 
városunkban. A Jászság Népi Együt-
tes vezetője, a fesztivál főszervezője, 
Szűcs Gábor elmondta, hogy nagyon 
sok szempontot kellett figyelembe 
venniük, amikor döntésüket az el-
múlt héten meghozták.

A Jászság Népi Együttes Víz utcai há-
zában beszéltünk meg találkozót Szűcs 
Gáborral, miután a végső döntés meg-
született a Csángó Fesztivál idei sorsá-
ról. Tavaly ünnepelte volna a fesztivál a 
30. születésnapját, melyet a pandémia 
ellehetetlenített. Abban viszont már 
sokan bíztak, hogy idén javul annyit 
a helyzet, hogy pótolni tudják a jubi-
leumi rendezvényt. A helyzet valóban 
sokkal jobb, mint egy évvel ezelőtt, de 
még számos olyan járványügyi szabály 

van életben, amely ellehetetleníti a 
nagyszabású, többezres rendezvények 
megtartását.

- Nagyon sajnáljuk, hogy nem tud-
juk idén sem megrendezni a Csángó 
Fesztivált. Szinte az utolsó pillanatig 
vártunk a végső döntéssel. Alaposan 
körbejártuk a rendezés lehetőségeit, s 
a biztonsági szakembereket is bevon-
va próbáltuk a megoldást megkeres-
ni. Most persze mindenkit az érdekel 
a legjobban, hogy miért ez a döntés 
született. Jelenleg még az a helyzet, 
hogy táncos-zenés rendezvényt csak 
védettségi igazolással lehet látogatni. 
A Csángó Fesztivál kapcsán napi több 
ezer emberrel kell számolni. A fesztivál 
a főtér, a Lehel vezér tér, a Szenthárom-
ság tér, a Promenád és a Hatvani út 
bevonásával egészen a Margit-szigetig 
igénybe veszi a területet. 

Folytatás a 3. oldalon  

Közmeghallgatás
Jászberény Város Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2021. Június 23-án, szerdán 10 órai 
kezdettel Jászberény város  Polgármes-
teri Hivatalában (Jászberény, Lehel ve-
zér tér 18.), az 1-es számú tárgyalóban 
közmeghallgatást tart, melyre várják az 
érdeklődőket.

Befejeződött 
fejlesztések
A Jászkerület Nonprofit Kft. június 21-
én délután adja át hivatalosan a TOP-
os pályázatból és önkormányzat segít-
séggel, valamint saját erőből is felújított 
Székely Mihály Szabadtéri Színpadot, 
melynek névadó ünnepsége a pandé-
mia miatt még elmaradt.

Június 30-án, délelőtt pedig a Lehel 
vezér tér 2. szám alatt található Civil 
Ház átadására kerül sor.

Nyári színházi 
sorozat
Idén sem marad el a Nyári Színházi 
sorozat városunkban, tájékoztatta szer-
kesztőségünket Dukai Rita, a Jászkerü-
let Nonprofit Kft. vezetője. Július 23-án 
elsőként a Luxemburg Grófja nagyope-
rett lesz látható a Pesti Művész Színház 
előadásában, majd augusztus 6-án a 
Salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház és 
a Soproni Petőfi Színház koprodukció-
jában a Tanulmány a nőkről zenés előa-
dásra, a sorozat zárásaként pedig szep-
tember 5-én a Tökéletes szerelem című 
darabra várják az érdeklődőket. 
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Peugeot i-Cockpit® vezetőhely, automata vészfékező  
rendszer, mobiltelefon-tükrözés
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Active 1.2 PureTech 100 LE

2008
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 A Peugeot 2008 vegyes fogyasztása WLTP 
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1Jelen ajánlat a 2021. június 1-től visszavonásig megkötött adásvételi szerző  désekre 
érvényes új Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 100 vásárlása esetén. A fenti kedvez-
ményes ajánlat teszt és használt Peugeot 2008 vásárlására nem vonatkozik. A ked-
vezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illusztráció.  
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a  
P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visz-
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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

Most éppen az „Ecset és Híd” szo-
lidaritási pályázatnak köszönhetően a 
Terplán Középiskola és az Eltérő Tan-
tervű iskola diákjai kezdeményeztek. Itt 
most egészséges és sérült gyerekek kü-
lönböző technikákat elsajátítva hoznak 
létre alkotásokat. Ahogy látni, nagy-
szerű alkotások születtek, s ezek fogják 
majd díszíteni a közösségi tér falát. Így 
szerintem sokkal inkább magukénak 
érzik majd ezt a teret. Lehetőséget tu-

dunk biztosítani a sérült és egészséges 
gyermekek találkozására, együtt mun-
kálkodására, melynek során mindkét 
fél a kezdeményezés nyertese lesz.

- Mi várja, mi fogadja itt a fia-
talokat? Mondhatjuk azt, hogy a ko-
rábbi látogatóközpont ma már inkább 
ifjúsági központ?

- Egy ifjúsági központ, egy ifjúsági 
közösségi tér, de én inkább úgy fogal-
maznék, hogy multifunkcionális kö-
zösségi tér, mert nem csak a fiatalokat 
várjuk ide, hanem a fiatalok szüleit is. 
Csütörtök délutánonként például ál-

láskeresési klubba várjuk az érdeklődő-
ket, ahol szakszerű gyermekfelügyeletet 
is biztosítunk. Az álláskeresők segítsé-
get kapnak az önéletrajzuk megírásá-
hoz, motivációs levelek készítéséhez is. 
Nagy cégek HR-es kollégáit is meghív-
juk ide. A sérült gyermekek szüleit is 
segíteni szeretnénk, az ő rendelkezé-
sükre is áll nálunk szakember ehhez. 
Pályaválasztási tanácsadást is tartunk az 
általános iskolát, illetve a  középiskolát 
végző gyerekek számára. 

- Milyen pályázat segítségével sike-
rült így kialakítanotok itt a helyet, s 
mit vállaltatok ebben a pályázatban?

- A közösségi teret az EFOP 1.5.3 
– Humánerőforrások fejlesztése a 
Jászberényi kistérségben pályázat inf-
rastrukturális beruházásából sikerült 
úgy felújítani, hogy használni tudjuk 
a gyerekekkel. Nagyon régóta vallom 
már, hogy az ifjúsági munka alfája és 
omegája, hogy legyen egy olyan kö-
zösségi tér, melyet gyerekek szívesen 
használnak. Ők lesznek, akik belakják 
és karban-, rendben tartják az épületen 

belüli és az udvari  területet is. Akkor jó 
ugyanis egy közösségi tér, ha azok, akik 
használják, a magukénak érzik.

- Több terem is a rendelkezésetekre 
áll itt az udvar adta lehetőségek mel-
lett. Mivel várjátok az épületen belül 
a fiatalokat?

- Ez a terem, ahol beszélgetünk egy 
fekete-piros ülőgarnitúrával és gamer 
székekkel van berendezve, van itt x-box 
és playstation is. Itt lehetőség lesz arra, 
hogy az e-sportban is kipróbálhatják 
majd magukat, hiszen összekötjük az 
online és az offline élményeket. A má-
sik teremben a nyáron lesz emelt szintű 
angol nyelvvizsgára, középfokú nyelv-
vizsgára való felkészítés és 10-12.-es 
diákoknak nyelvtani áttekintést adó, 
az írásbelire felkészítő 50-50-50 órás 
ingyenes képzés. Számos társasjátékot 
is vásároltunk, amilyen nem valószínű, 
hogy sokaknak lenne odahaza, de kül-
téri játékok is a fiatalok rendelkezésé-
re állnak majd. Nagyon jó lehetőséget 
biztosít az udvar is, ahol akár egy sza-
badtéri osztályfőnöki órát is megtart-
hatnak. Várjuk mindazok jelentkezé-
sét, akik ebben részt szeretnének venni. 
Lehet nálunk bográcsozni, grillezni, 
azaz a szülőkkel együtt is el lehet itt 
tölteni az időt a gyerekeknek. 

- Mikor és hogyan lehet igénybe 
venni most a Jász Látogatóközpont 
szolgáltatásait?

- Egyrészt lesznek meghatározott 
programok a házban (pl. youtube-est, 
e-sport, média programok, angol nyel-
vű klubdélután, karaoké parti), ame-
lyeket meghirdetünk. Másrészt előzetes 
bejelentkezés alapján is be lehet majd 
ide jönni. A polgármesteri hivatalban 
engem, illetve Kalmárné Rab Emeren-
cia kolléganőmet kell keresni, s velünk 
kell egyeztetni az igénybevétel kapcsán. 

Szántai Tibor

Újra élet költözött a Jász Látogatóközpontba
  Folytatás az 1. oldalról  

Egyelőre kevés a szúnyog
Az országos szúnyoggyérítési prog-
ram idén április 22-én indult, azóta 
folyamatosan zajlott a lárvák elleni 
biológiai védekezés. A hűvösebb idő-
ben a szúnyogok fejlődése lassú, így 
ez a módszer elegendő volt az ártalom 
megelőzésére. Az elmúlt hetekben le-
hullott jelentős mennyiségű csapadék 
miatt számos ideiglenes tenyészőhely 
alakult ki, amelyekben a meleg idő-
járás hatására a lárvákból rövid idő 
alatt kifejlődtek a szúnyogok.

A biológiai szúnyoggyérítés során a 
szúnyogok tenyészőhelyén egy termé-
szetes baktérium által termelt fehérjét 
tartalmazó készítményt juttatnak a 
vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózis-
ban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit 
pusztítja el, minden más élőlényre, így 
a nem vérszívó szúnyogokra is ártal-
matlan. A szakértők folyamatosan nyo-
mon követik a lárvák megjelenését és 
fejlődésüket, ez alapján határozzák meg 
a területet és a kezelés időpontját. 

Városunkban a földi biológiai szú-
nyoglárva irtást június második he-
tére ütemezték. A permetezéses földi 
biológiai szúnyoglárva irtás kezelendő 
területei a Hűtőgépgyári lakótelep és 
az állatkert környezetében található 
vízgyülemek, pocsolyák, tenyésztőhe-
lyek, mintegy 5-10 hektárnyi terület. A 
kezelt terület és a lakott övezet között 
50 méteres védőtávolságot tartanak a 
szakemberek. A tenyészőhelyek keze-
lésére alkalmas biológiai készítmény 
kifejezetten a szúnyogfajok lárvái ellen 
fejlesztették ki. A vízzel hígított szert 
földi géppel juttatják ki a helyszínre.

A koronavírus járványra való tekin-
tettel a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont határozatában ideiglenes jelleggel 
november 10-ig újra engedélyezte a 
Deltasect plus rovarirtó koncentrátum 
biocid termékek légi úton való kijutta-
tását. A légi permetezésre városunkban 
terveink szerint legalább három alka-
lommal fog sor kerülni. Első alkalom-
mal a jövő (a június 21-ével kezdődő) 
héten lehet légi gyérítés, a szúnyog-fer-
tőzöttség függvényében. A légi irtást a 
földi melegködképzéssel kombinálva 
sokkal jobb eséllyel csökkenthető a vér-
szívók egyedszáma.

Jászberény város teljes belterületén, 
527 hektáron, földi kémiai szúnyogir-
tás (imágóirtás) melegködképzéses eljá-
rással történő tervezett első időpontja 
június 7–9. között volt, de a szakem-
berek véleménye szerint az egyelőre 
kevés egyedszám nem tette szükségessé 
a gyérítést. Hasonló a helyzet a június 
16.17.18-ára tervezett munkák eseté-
ben, a jelzések alapján csak a legfertő-
zöttebb területeken; a „Hütőgépgyári 
lakótelepen”, illetve az állatkert kör-
nyezetében várhatóak a munkák. A 
következő tervezett időpontok június 
21.22.23., az időjárás és a fertőzöttség 
függvényében tartaléknapok június 
28.29.30-án lesznek. A július második 
hetére, továbbá július 26–28. között 
és augusztus 9.10.11-ére tervezett idő-
pontok a fertőzöttség kialakulása, az 
időjárás, illetve a városi rendezvények 
függvényében, illetve a légi irtás ered-
ményessége függvényében változhat-
nak. A lakosságot a médián keresztül 
minden esetben előre értesíti a J.V.V. 
Nonprofit Zrt.

A központi gyérítés mellett a lakos-
ság is sokat segíthet a szúnyogok elsza-
porodásának megakadályozásában. Bár 
a földi és légi kémiai szúnyogirtás a 
kifejlett szúnyogok nagy részét elpusz-
títja, a szúnyoglárvákból kikelő rovarok 
akár napokon belül pótolhatják az el-
pusztított vérszívókat. A szúnyoglárvák 
tenyészőhelyeinek a megszüntetése a 
tulajdonos, a terület használója/kez-
elője tudja elvégezni. Ez különösebb 
anyagi ráfordítást és vegyszerhasznála-
tot nem igényel, a környezetre nézve 
nem káros. 

Szüntesse meg otthonában azokat a 
vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok sza-
porodását segítik. Ha környezetében 
észleli szúnyoglárvák fejlődését, hívja 
fel családtagjai, ismerősei figyelmét is 
a szúnyogok elleni védekezés fontossá-
gára. 
•	 Az udvaron tárolt vödröt, kannát, 

talicskát, gyermekjátékot, stb. úgy 
fordítsa, tárolja, hogy abban az eső-
víz ne tudjon összegyűlni.

•	 Az állatok itatóvizét ne csak után 
töltse, hanem rendszeresen cserélje 
friss vízre.

•	 Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót, 
stb. fedje le vagy sűrű hálóval takar-
ja le.

•	 Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot 
tartsa karban, hogy a csapadékvíz 
elfolyhasson.

•	 A takaróponyvát, mezőgazdasági 
fóliát, stb. olyan módon terítse le, 
hogy a víz ne álljon meg rajta.

•	 Ne hagyja, hogy a virágcserepekben 
hosszabb ideig víz álljon. A temetői 
virágvázát töltse fel apró kaviccsal, 
sóderral vagy homokkal és erre önt-
se a vizet.

•	 Ne tároljon a szabadban szétszórtan 
olyan hulladékot, pl. gumiabron-
csot, stb. melyben a víz összegyűl-
het.
Több szúnyogfaj a telet úgy vészeli 

át, hogy a kifejlett szúnyogok fagytól 
védett helyekre húzódnak be ősszel. A 
garázs, pince, akna, istálló stb. nyílás-
záróit tartsa zárva az őszi hónapokban, 
vagy szúnyoghálóval védje azokat.

A Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont előírásainak megfelelően a la-
kosság részére javasolt intézkedések az 
alábbiak: „A Szabadban tárolt gyer-
mekjátékokat, élelmiszereket, evőesz-
közöket, a szabadban szárított ruhákat, 
a kezelés napján javasolt összegyűjteni 
vagy letakarni. A kezelés idejére és az 
azt követő 1 órában javasolt az ablako-
kat, ajtókat zárva tartani és a külső le-
vegőt bejuttató mesterséges szellőztető 
berendezéseket kikapcsolni. A kezelt 
területen termő zöldségeket, gyümöl-
csöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt 
ajánlott megmosni. Földi szúnyogirtás 
esetén a kezelést végző gépkocsi közvet-
len közelében tartózkodni nem szabad. 
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűj-
tő edényekben, a különböző tárgyak-
ban megülő esővízben akár egy hét 
alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. 
A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként 
ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok 
szüntessék meg, rendszeresen ürítsék 
vagy takarják le az épületek körüli ki-
sebb, pangó vízgyülemeket.”

Forrás: Országos Katasztrófa-
védelem, Nemzeti Népegészségügyi 

Központ, J.V.V. Nonprofit Zrt.  

Fejlesszük együtt Jászberényt!
A Jászberény Városi Önkormányzat a 
város fejlődését megalapozó terv (In-
tegrált Településfejlesztési Stratégia) 
készítését határozta el. A Stratégia cél-
ja, hogy a város problémáira megoldá-
sokat találjon, erősségeire fejlesztéseket 
építsen, ezáltal egy élhetőbb, biztonsá-
gosabb, szerethetőbb Jászberény jöjjön 
létre. A Stratégia segítségével a lehető 
legtöbb fejlesztési forrást fogjuk tudni 
Jászberénybe vonzani.

Ehhez számítunk az Ön, illetve 
vállalkozásaink, civil szervezeteink 
együttműködésre. Kérjük, ötleteikkel, 
javaslataikkal járuljanak hozzá a város-
fejlesztés sikeréhez, és együtt, közösen 
tervezzük meg Jászberény jövőjét! A 
tervezett fejlesztések fő területeit a Be-
rényCafé oldalán is olvashatják, ame-

lyekhez kapcsolódóan várjuk javaslata-
ikat, ötleteiket.

A Jászberény fejlesztési stratégiájá-
hoz kapcsolódó javaslataikat írásban, 
elektronikusan juttathatják el a fejlesz-
tes@jaszbereny.hu  címre. Tájékozta-
tónkhoz kitölthető kérdőívet is csatol-
tunk, amely a

https://www.jaszbereny.hu/integ-
ralt-telepulesfejlesztesi-strategia/

címről tölthető le. Felhívom szíves 
figyelmüket, hogy a lakosság, a civil 
szervezetek és a vállalkozások számára 
külön-külön kérdőív áll rendelkezésre.

Budai Lóránt polgármester
A Gondolatébresztő a fejlesztési 

stratégiához című kiegészítés olvasható 
online hírportálunkon, a BerényCafe 
oldalán (jku.hu)

Halálos tűz
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 
kaptunk információkat arról, hogy 
kigyulladt egy 24 m2-es nyaraló és 
a vele egybeépített, 12 m2-es mel-
léképület és garázs június 10-ére 
virradó éjjel a Neszűrben. A tűz át-
terjedt egy nyitott színre és a benne 
álló gépjárműre, valamint egy szom-
szédos telken álló fóliasátorra is. Az 
esethez tizenhét tűzoltó érkezett 
négy gépjárművel. Két gázpalack 
a tűzoltók kiérkezése előtt, egy pe-
dig az oltás közben robbant fel. Az 
egységek az épületek alatt lévő szi-
vattyúaknában egy embert találtak, 
akinek az életét már nem lehetett 
megmenteni. 
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Bemutatjuk városunk új 
aljegyzőjét
Amint arról előző számunkban egy 
rövidhírben beszámoltunk, eredmé-
nyesen lezárult az a pályázat, melyet 
az aljegyzői poszt betöltésére írtak 
ki. Szondi Szabolcs lett a pályázat 
nyertese, akit hivatali irodájában lá-
togattam meg, s kértem arra, mutat-
kozzon be olvasóinknak.

- Az Államigazgatási Főiskolán kezdtem 
felsőfokú tanulmányaimat, ezt követő-
en pedig a Pécsi Tudományegyetem 
jogi karán szereztem másoddiplomát. 
Az Államigazgatási Főiskola elvégzése 
után a közigazgatásban helyezkedtem 
el és túlnyomórészt ott dolgoztam 
ezidáig. A közigazgatásban több mint 
20 év szakmai gyakorlatom van, ez na-
gyobb részben jegyzői, kisebb részben 
adóhatósági tapasztalat. Eddig közsé-
gekben voltam jegyző, s mivel nagyon 
szeretem ezt a munkát, késztetésnek, 
kihívásnak éreztem, hogy egy város al-
jegyzői állását pályázzam meg – kezdte 
beszélgetésünket Szondi Szabolcs, aki 
azt is elárulta, hogy az első napokban –
június 7-án állt munkába, mint aljegy-
ző – nagyon kedvező tapasztalatokat 
szerzett. Mint mondta, nagyon tetszik 
neki a munka, szimpatikus számára az 
apparátus, amelynek tagja lett. 

– Jól érzem magam a hivatalban és 
szeretnék a város érdekében eredmé-
nyesen munkálkodni – mondta Szondi 
Szabolcs, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei, családja Mátészalka környéké-
re való. Mostani családja Nyírpazony-
ban, Nyíregyháza mellett lakik. Felesé-
ge és annak első házasságból származó 

két gyermeke munkahelyi, illetve isko-
lai elfoglaltságuk miatt egyelőre nem 
követték a családfőt Jászberénybe, aki 
nálunk szolgálati lakást kapott. Hogy 
esetleg később ők is Jászberénybe jön-
nek-e, az a jövő kérdése, mondta érdek-
lődésemre Szondi Szabolcs.

– Nagyon jók az első benyomása-
im nem csak a hivatalról, de a városról 
és az itt élő emberekről is. Számomra 
mindig vonzó volt a Jászság néprajzi és 
egyéb szempontokból is. Az emberek 
közvetlenek és kedvesek, amikor még 
egy kicsit idegenül mozgok a városban 
és érdeklődöm, hogy mit, hol találok 
meg. Nagyon örültem, amikor meg-
tudtam, hogy sikeresen pályáztam, s 
én lehetek Jászberény város aljegyzője 
– mondta Szondi Szabolcs, akinek ol-
vasóink nevében is sikeres, jó munkát 
kívánunk.

Szántai Tibor

Városházi hírek
A Jászberényi Polgármesteri Hivatal si-
keresen pályázott a Családbarát Hely 
tanúsító védjegy bronz fokozatára. A 
védjegy hitelesen bizonyítja mind a 
munkavállalóink, mind a város lakos-
sága számára Hivatalunk családbarát 
szemléletét, egyúttal igazolja társadalmi 
felelősségvállalását is. A sikeres audit-
vizsgálat során bizonyítottuk, hogy tá-
mogatjuk a családon belüli szerepek be-
töltését és figyelembe vesszük a családok 
élethelyzetének változásait. A családba-
rát szemlélet olyan pozitív társadalmi 
üzenetet hordozó érték, amely kulcs-
fontosságú Önkormányzatunk társadal-
mi felelősségvállalása szempontjából is. 
Köszönöm a Hivatal minden dolgozó-
jának aktív együttműködését! – mondta 
Budai Lóránt polgármester.

Idén márciusban, elsősorban a ko-
ronavírusos betegek ellátása és a vé-
dekezéshez kapcsolódó felszerelések 
mielőbbi beszerzése érdekében  Jász-

berény Városi önkormányzat 1 millió 
forint anyagi támogatást biztosított a 
Jászberényi Szent Erzsébet Kórháznak. 

A napokban ismét kérelemmel for-
dult az önkormányzathoz  Dr. Csiki 
Zoltán, az intézmény vezetője. Ennek 
köszönhetően - a költségvetés átte-
kintését követően - újabb 1.5 millió 
forinttal járul hozzá a város az Ápolók 
Napja és a Semmelweis Nap megren-
dezéséhez.

Mivel a katasztrófatörvényből adó-
dó joga a polgármesternek június 15-
ével megszűnt, immáron lehetőség van 
képviselő-testületi üléseket rendezni. A 
pandémia okozta kényszerszünetet kö-
vetően az első képviselő-testületi ülés 
várható ideje: 2021. július 7.

A polgármester veszélyhelyzetben 
meghozott döntései az alábbi linken  
megtekinthetők:

https://www.jaszbereny.hu/polgar-
mesteri-dontesek.../

Projektpartnerek találkozója
A STIMULART projekt megvaló-
sításában közreműködők, az ebben 
érintetek csoporttagok találkozóját 
tartották június 7-én a Városháza há-
zasságkötő termében.  

demeter

A sorrendben ötödik eseményt sikerült 
végre személyes összejövetel keretében 
lebonyolítani hiszen az elmúlt időszak-
ban, a korlátozások miatt, csak online 
fórumok megtartására volt lehetőség. A 
találkozón két témában hangzottak el 
prezentációk. Előbb az elmúlt eszten-
dőben lebonyolított lakossági felmérés 
eredményeinek szakértői kiértékelé-
sét, eredményeit mutatta be, a mind-
ezt elkészítő cég munkatársa. A 2020 
szeptemberében zajlott telefonos meg-
kérdezés alkalmával 500 főt kerestek 
meg. Mivel a válaszolási hajlandóság 
megvolt, így 3-4 nap alatt sikerült a 
szükséges adatokat begyűjteni. A kiér-
tékelés után az eredményekből látható 
hogyan használja, és miként értékeli a 
helyi lakosság az életminőséget megha-
tározó lehetőségeket (kultúra, kreatív 
tevékenységek, aktív pihenés, stb.) a 
városban, illetve, hogy melyek a felme-
rülő ilyen irányú igények. Az előadást 
követő beszélgetés alkalmával a külön-
böző kulturális terekben dolgozók, kre-
atívgazdaságban tevékenykedők osztot-
ták meg tapasztalataikat.

A második téma, az egybegyűlt csa-
patból sokak szívügye, Jászberény új 
attrakciója, kulturális közösségi tere a 
Roomli – a kreatív pont volt. Megva-
lósulásának aktuális lépéseit ismertették 
az ennek különböző területein tevé-
kenykedő szakemberek. Bartos Kinga az 
arculat és a logó megalkotásáról beszélt, 

míg Sisa Balázs a belső dizájn kialakítá-
sát mutatta be szemléletes látványterve-
ken. A bolt funkció működtetéséről, a 
beszállítókról és a hosszú távú lehetősé-
gekről Gál-Dobos Beáta tartott ismer-
tetőt. Az elengedhetetlenül szükséges, 
minél több elérhető platformra felépí-

tett marketing statégiát Dudás Dóra is-
mertette. Az esemény záró részében vé-
lemények, ötletek, kérdések hangzottak 
el termékportfoliókról, a működtetés 
üzleti tervéről, stratégiai partnerségről 
valamint egyéb tevékenységekről, ami a 
közösségformálást segíti.

jku.hu

Keresse, olvassa naponta frissülő 
online hírportálunkat!

Politika, közélet, gazdaság, kultúra,  
sport, minden ami Jászberényben történik.

•	 Oszvald	Nándor	tárlatvezetése
•	 A	városfejlesztési	stratégiához		

várják	a	javaslatokat	
•	 A	futball	Európa-bajnokság	teljes	

menetrendje
•	 Új	otthonra	leltek	a	birkózók	
•	 Közlekedik	a	család

Olvassa a BerényCafét!

Ezek a szakaszok a Margit-sziget 
kivételével nem igazán körbehatárolt 
szakaszok. Csak a Margit-szigetre nem 
lehet egy ekkora fesztivált megszervezni.  
A Szabadtéri Színpadon nyilván lehetett 
volna egy-két gálát rendezni. A főtér és 
a többi általam említett terület szerves 
része már a fesztiválnak. Felmértük azt 
is, hogy milyen üzenete lenne, ha lekor-
donozzuk a főtér egy részét és beléptető 
kapukat állítunk fel, melyen a védettségi 
igazolvány bemutatásával lehet közle-
kedni. Lennének emberek egymástól 
elszakítva kordonon belül és kívül. No, 
ez aztán igazán nem illik bele a feszti-
vál jellegébe és szellemiségébe sem. 
Költségben is óriási kiadás lett volna a 
kordonozás és az üzenete sem lett volna 
jó. Azt a szabadság érzést kellett volna 
korlátoznunk, amit a fesztivál éppen 
hangsúlyozni szeretne, s ezért nem volt 
más lehetőségünk, minthogy elállunk a 
rendezéstől – mondta Szűcs Gábor.

A fesztivál főszervezője arról is be-
szélt, hogy azok, akikért a fesztivál szól, 
a moldvai, gyimesi csángók sem tudtak 
volna jelentősebb létszámban jelen len-
ni idén.  

Felmértük, hogy az oltottság az 
idősebb Erdélyben élő hagyományőr-
ző táncosok, zenészek között is olyan 
alacsony még, hogy talán csak né-
hányan lehettek volna jelen a ren-
dezvényeken. Az pedig, ha éppen 
Jászberényben fertőződne meg valaki 
nagyon rossz fényt vetett volna a fesz-
tiválra és a városra is.

Egyébként azért halasztottuk a 
döntést, ameddig csak lehetett, mert 
bíztunk benne, hogy tovább enyhül-
nek majd a járványügyi szabályok. Saj-
nos egyelőre olyan nagy rendezvényt, 
mint a miénk jelenleg még nem lehet 
komoly korlátozások nélkül megszer-
vezni. Nem véletlen, hogy más nagy, 
országos fesztiválok szervezői, rendezői 
is korábban már hasonlóan döntöttek, 
mint most mi. A szervezést különben 
időben elkezdtük, nagyon sok zenekar-
ral, táncegyüttessel tárgyaltunk, s ők 
pozitívan álltak a mi fesztiválunkhoz. 
Külföldiek ugyan ezúttal nem léptek 
volna fel, de ez inkább kezelhető lett 
volna, minthogy a moldvai és gyimesi 
csángók hiányozzanak a fesztiválról. A 
fesztivál fővédnökének Pócs János or-
szággyűlési képviselő segítségével fel-

kértük dr. Kásler Miklós miniszter urat, 
aki örömünkre ezt el is vállalta még a 
tavasz folyamán. Egy szó, mint száz 
nagyon körbejártuk a fesztivál megren-
dezésének kérdését, felelősségteljesen 
döntöttünk. Nagyon reméljük, hogy 
jövőre már annyira szabadok leszünk, 
hogy tudunk egy méltó fesztivált ren-
dezni – mondta Szűcs Gábor, akit arról 
is megkérdeztem, hogy mivel készül az 
őszre az együttes.

- Miután a lehetőség megteremtő-
dött az együttes visszatért a próbate-
rembe, s most gőzerővel készülünk egy 
új műsorral. Éjjel-nappal a próbate-
remben vagyunk. Ferenczi György, és 
a Rackajam, valamint Pál István Sza-
lonna és bandájával közösen készülünk 
egy új bemutatóra, melynek a címe 
„Mindenek szerelme”. Ezt augusztus 
12-én szeretnénk bemutatni a jászbe-
rényi Szabadtéri Színpadon. Idén 50 
éves a Jászság Népi Együttes és 20 éves 
a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola. 
Reméljük ez év végén a jubileumokat 
megtudjuk rendezni és közösen tu-
dunk ünnepelni. 

Szántai Tibor

Idén még nem lesz Csángó Fesztivál!
  Folytatás az 1. oldalról  

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
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A szeretet, a segítőkészség és egymás tisztelete kell az eredményes munkához

- Hogyan és mikor kezdődött a te peda-
gógusi pályafutásod? Esetleg volt családi 
indíttatás is abban, hogy ezt a pályát vá-
lasztottad?

- Nem volt családi motivációm, pá-
lyaválasztásomat elsős iskolás élménye-
im alapozták meg. Kisiskolásként Szécsi 
Antalné Joli néni személyében olyan 
tanító néni védőszárnyai alatt sajátít-
hattam el az írás-olvasás-számolás tu-
dományát a Bercsényi Miklós Általános 
Iskolában, aki példa volt és lehetne ma is 
sok pedagógus számára. Végtelenül tü-
relmes, a pályáját tisztelő, nagy hivatás-
tudattal rendelkező pedagógusként gon-
dolok rá és ezt a mintát követve magam 
is így készültem a pályára, s igyekszem 
így dolgozni mind a mai napig.

- Miután megszerezted a tanítói dip-
lomát hol kezdtél el tanítani?

- A Jászberényi Tanítóképző Főis-
kolán végeztem tanító szakon, majd 
később a főiskola vezetésének kérésére 
lettem pedagógia szakos bölcsész és ta-
nár. A pedagógusi pályát Jászladányban 
kezdtem, ahol nagyon jó pedagógus kö-
zösségbe kerültem. Az ott töltött öt év 
alatt pályakezdőként sok segítséget kap-
tam akkori vezetőimtől, munkatársa-
imtól. A hátrányos helyzetű gyermekek 
tanítása nemcsak szakmai tudásomat 
erősítette, de emellett sokat tanultam a 
hivatás iránti alázatból, kitartásból, kö-
vetkezetességből, szorgalomból. Olyan 
értékek ezek számomra, melyek ma is 
meghatározzák, befolyásolják minden 
döntésemet, szakmai munkámat.

- Van vagy vannak még olyanok, akik 
a példaképeid voltak, akik sokat segítettek, 
akiktől sokat tanultál? Kire emlékszel a 
legjobb szívvel?

- Szakvezetőmre, Szabó Józsefné 
Margó nénire nagyon nagy szeretettel 
gondolok. A pályám kezdetén ő volt 
a másik példaképem, de Telek Béláné 
Évike nénitől is nagyon sok, értékes 
tapasztalatot szerezhettem. A főiskolán 
Dr. Fábiánné Dr. Kocsis Lenke tanár-
nő volt nagy hatással rám. Ma is szíve-
sen, s nagy szeretettel emlékszem azokra 
az órákra, amiket ő tartott nekünk. A 
tanári mesterség mellett emberségből is 
rengeteget kaptunk tőle. 

- Jászladányról hogyan kerültél Jász-
berénybe?

- A Gyakorlóiskolában 1993-ban 
vált népszerűvé az ÉKP (értékközvetítő 
és képességfejlesztő pedagógia) mód-
szertana, növekedett az induló osztá-
lyok száma, így szakvezetőim javaslatára 
kerültem az intézménybe. Ez hatalmas 

váltás volt a jászladányi évek után, vi-
szont itt is nagyon jó mentoraim voltak, 
együttműködő, segítőkész munkatársak 
fogadtak. A tőlük kapott tudásra, em-
berségre, hivatástudatra építettem saját 
életutam. 

- Meddig élted itt a pedagógusok „egy-
szerű” életét, mikor lettél vezető?

- Hat év intézményben töltött idő 
után, 34 évesen kerültem vezetői be-
osztásba, hiszen 1999-től igazgatóhe-
lyettesnek választott meg a tantestület, 
így egy év megszakítással 21 éve veszek 
részt a vezetőség munkájában. Mindig 
úgy éreztem, s ma is megtiszteltetésként 
élem meg, hogy a ma már több mint 
100 éves múltra tekintő Gyakorlóiskola, 
ma Szent István Sport Általános Iskola 
és Gimnázium vezetője lehetek.  Az in-
tézmény vezetését 2003-ban Dr. Boros 
Dezső igazgató úrtól vettem át. Bölcs 
tanácsai, széles látóköre, higgadtsága - 
ahogyan a stresszes helyzeteken úrrá tu-
dott lenni - sokszor voltak segítségemre, 
s hozzájárultak sikeres intézményvezetői 
munkámhoz. 

- Visszagondolva az elmúlt időszak-
ra, melyik volt számodra a kedvesebb, a 
tanítás vagy a vezetői munka? Gyanítom 
persze, hogy mit fogsz válaszolni.

- Mindkettő kihívással teli feladat. 
Ha azt válaszolom, hogy a tanítás, akkor 
persze felmerülhet, hogy miért is vagyok 
vezető immár ilyen hosszú ideje. Úgy 
gondolom, hogy a két feladat kitölti az 
életem, kiegészítik egymást. Vezetőként 
a mindennapos kihívásoknak való meg-
felelés, a kollégákkal való eredményes 
munkakapcsolat kialakítása és fenn-
tartása a legfontosabb számomra, de  
emellett ma is a nap fénypontja, amikor 
tanítási órát tarthatok, hiszen a csillogó, 
tudásra vágyó húsz- harminc szempár 
felüdüléssel tölt el engem. 

- Iskolátokban intézményfenntartó 
váltás is történt az évek során. Ez meny-
nyire könnyítette meg, vagy nehezítette a 
vezetői munkád?

- 2015-ig több fenntartóváltás is 
történt az életünkben. 2000-ben a Jász-
berényi Tanítóképző Főiskola a Szent 
István Egyetembe integrálódott, így 
másfél évtizedre fenntartónk az egyetem 
lett. 2011-től az egyetem a szarvasi és 
jászberényi campust összevonta, így a 
szarvasi központtal működő karhoz tar-
toztunk, ami számunkra meglehetősen 
nehéz időszak volt, főként a két város 
távolsága miatt. 2015-ben a Klebelsberg 
Központ vett át bennünket, másfél évre 
a Szolnoki Tankerülethez majd a 2017-
től megalakult Jászberényi Tankerületi 
Központhoz kerültünk. A tankerület 
vezetésének sokat köszönhet iskolánk, 
stabillá váltunk, s évtizedes problémák 
oldódtak meg sikeres pályázataiknak 
köszönhetően: gyarapodott az eszköz-
parkunk, és az infrastruktúránk is sokat 
fejlődött, a volt MHSZ épületének fel-
újításával pedig egy újabb telephellyel 
bővült intézményünk.

- Ha lehet így fogalmazni, ti nemcsak 
egy egyszerű általános iskola vagytok, ha-
nem sportiskola is. Ez mennyivel ad szá-
modra több feladatot?

- Köznevelési típusú sportiskola 
2008-ban lettünk. Nagyon jó területi 
adottságokkal rendelkezünk, közel a 
műfüves pálya, s iskolaként Európában 
is kuriózumnak számít, hogy az udva-
runkban  fedett jégpálya működik. A 
sportiskolai képzés elindításakor gyor-
skorcsolyában elért kimagasló eredmé-

nyeinkre építettünk. Több olimpikon 
is került ki falaink közül, elég, ha csak 
Darázs Péter, Huszár Erika és Nagy 
Mariann nevét említem, de hosszan so-
rolhatnám még a gyorskorcsolya sport-
ban sikeres tanulóink nevét. Belovai 
József kollégám tanítványai voltak ők, 
akik mesterük szárnyai alól „repültek” 
a világversenyekre, és értek el kiemel-
kedő eredményeket. Sportiskolaként 
egyébként legfontosabb feladatunk, 
hogy a kiemelkedően sportoló fiatalok 
tanulmányi előmenetelét az edzőtábo-
rok, versenyek miatti esetleges hiányok 
pótlását korrepetálással, felzárkóztatással 
is segítsük.

- Mi volt az első gondolatod, amikor 
megtudtad, hogy ilyen magas állami elis-
merésben részesülsz?

- Nem számítottam ilyen kitünte-
tésre, meglepődtem, de nagyon örültem 
neki. Az indoklásban az áll, hogy pél-
daértékű pedagógusi pályafutásommal, 
valamint magas színvonalú intézmény-
vezetői munkámmal érdemeltem ki az 
elismerést, ami különösen azért esett jól, 
mert mindkettőt szívvel-lélekkel vég-

zem, s örültem annak, hogy ezt mások 
is értékelik. Igaz, hogy én kaptam ezt 
a díjat, de tudom, hogy sikeres vezető 
csak egy összetartó, egymást segítő, a 
pedagóguspálya iránt elkötelezett kö-
zösség élén lehetek, melyben meghatá-
rozó szerepet kap a vezetőség. E téren is 
szerencsésnek gondolom magam, hiszen 
évek óta lelkiismeretesen, támogatóan 
segítik munkám helyettes kollégáim. 
Mészárosné Suba Judittal már 15 éve 
Stelkovicsné Kreuter Anikóval pedig 10 
éve igyekszünk az iskola életét úgy alakí-
tani, hogy az a legjobban szolgálhassa a 
színvonalas oktató-nevelő munkát.

- Mit szóltak a kitüntetésedhez a kol-
légák az iskolában?

- Nagyon örültek neki. Szinte mind-
annyian azonnal gratuláltak, üzeneteket 

írtak. Úgy érzem, az összetartozásunk 
révén ők is részesei ennek a sikernek.  A 
sok szeretet, jókívánság, amit az ismerő-
söktől, munkatársaktól, barátoktól kap-
tam a kitüntetés kapcsán segít abban, 
hogy megerősített hittel, lelkesedéssel 
folytassam tovább munkám. 

- Mit szólt a családod?
- A gyerekeim, a férjem, a szüleim 

büszkék rám, de én is az vagyok rájuk, 
sokat köszönhetek nekik is, hiszen a 
sikeres munkához kell egy nyugodt 
háttér. Szerencsére a családom mindig 
tolerálta a vezetői kötelezettséggel járó 
feladataimat, mellettem álltak, s állnak a 
nehéz időszakokban és természetesen az 
örömben is osztoznak velem.

- Ha meg kellene fogalmaznod a peda-
gógusi, illetve a vezetői filozófiádat, akkor 
mit mondanál?

- Egy tantestületben a hittel végzett, 
színvonalas munka mellett a szeretet, a 
segítőkészség, az egymás tisztelete a leg-
fontosabb az eredményes munkához, de 
ugyanennyire fontos ez a szülőkkel és a 
gyermekekkel való kapcsolatban is. Ha 
ez megvan, akkor együtt minden nehéz-
séget le tudunk győzni. Az intézményi 
kommunikációban Teréz anya gondo-
latait tartom mindig szem előtt, mely 
szerint  „A kedves szavak rövidek és 
könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk 
valóban végtelen.”

- Nem tehetem meg, hogy a hama-
rosan véget érő tanévre ne kérdezzek rá, 
hiszen ilyet még nem éltetek meg koráb-
ban.

- A pandémiás helyzet mindenkit 
váratlanul ért. Én azt láttam, hogy 
szinte egyként fogott össze a tantestü-
let, s együtt próbáltuk megoldani ezt a 
nehéz feladatot. Szülői oldalról is sok 
segítséget kaptunk, s a visszajelzések is 
nagyon pozitívak voltak. Rengeteget 
fejlődött a tantestület digitális kompe-
tenciája, öröm volt számomra látni a 
példaértékű együttműködést, egymás 
segítését, az egymásra való odafigye-
lést.

- Melyek a közeljövő legfontosabb 
feladatai számodra? Mit szeretnél elérni, 
mivel lennél elégedett, ha mondjuk két év 
múlva beszélgetnénk?

- Az embernek mindig vannak ter-
vei. Ami számomra, számunkra a leg-
fontosabb, az elért eredmények megtar-
tása, ami nem kis feladat, hiszen minden 
tanév új kihívások elé állít pedagógust, 
diákot, szülőt egyaránt. Gimnáziumunk 
egyre stabilabb, az elmúlt időszakban 
nem voltak beiskolázási nehézségeink, 
sportiskolai képzésünk további erősí-
tése, az egyesületekkel való folyamatos 
kapcsolattartás azonban továbbra is 
kiemelt feladat. Nem mondtunk le a 
főiskolai hallgatók gyakorlati képzéséről 
sem, s szeretnénk a főiskolával való jó 
kapcsolatunkat is fenntartani, erősíteni. 
A pályázati lehetőségeket kihasználva 
szeretnénk az iskola belső tereit, energe-
tikáját is a kornak megfelelően korszerű-
síteni. Van tehát feladat bőven, melyek 
megoldásában továbbra is számítok 
munkatársaimra, vezetőtársaimra, a 
fenntartónkra és az iskola partnereire. 

Pomázi Imrénének olvasóink ne-
vében is gratulálunk kitüntetéséhez és 
hasonlóan sikeres éveket kívánunk neki 
mint pedagógus és mint intézményve-
zető!

Szántai Tibor

Névjegy
Név: Pomázi Imréné
Születési hely: Jászberény
Születési idő: 1965. 12. 01.
Családi állapot: férjezett
Gyermekek: Szabolcs, a Jászberényi 
Rendőrkapitányság informatikusa, 
Tamás Budapesten közgazdász
Végzettség: tanító, pedagógia sza-
kos bölcsész és tanár (Debreceni 
Egyetem)
Munkahely: Szent István Sport Ál-
talános Iskola és Gimnázium
Beosztás: intézményvezető
Kitüntetések: Szent István Egyetem 
babérkoszorú arany fokozat (2008), 
az iskola által alapított Talentum díj 
(2009) Zirzen Janka díj (2013)

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából három jászberényi szakember is magas állami kitüntetésben részesült. Az 
őket bemutató sorozatunk második részében Pomázi Imrénével, a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezetőjével beszélgettem, aki példaértékű pedagógusi pályafutása, valamint magas színvonalú intézmény-
vezetői munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Sokéves ismeretségünk okán 
ezúttal is mellőztük a magázást. 
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- Tavaly álltak forgalomba az első 
emeletes vonatok Vác és Cegléd irá-
nyában. A 600 ülőhelyes járművekből 
2022 végéig összesen 40 darab érkezik 
a gyártótól. Idén indul az első Kö-
zép-Európai vasút-villamos Hódme-
zővásárhely és Szeged között A MÁV 
saját fejlesztésű és gyártású IC-kocsi-
jaiból egyre több  jár a nemzetközi és 
a belföldi távolsági forgalomban is. A 
tervek szerint még idén nyáron bemu-
tatkoznak majd a hazai szakemberek 
munkáját, tehetségét dicsérő járműcsa-
lád I. osztályú darabjai is. Zárásként az 
itt élőknek, a jászságiaknak is szeretnék 
olyat mondani, ami az ő életüket is 
könnyebbé teheti: rövidesen elkészül 

a Budapest – Hatvan vasútvonal re-
konstrukciója, a részleges korszerűsí-
tések a Budapest – Újszász vonalon is 
megtörténnek. Ez már lehetővé teszi a 
kapacitások olyan mérvű átrendezését, 
hogy Jászberényt is közvetlenül Buda-
pesttel a vasúti vérkeringésbe be lehes-
sen kapcsolni – mondta dr. Mosóczi 
László. 

Budai Lóránt, városunk polgármes-
tere három szám – 25, 5, 53 – köré épí-
tette fel beszédét.

- Huszonöt éves az a Jászsági Me-
nedzserklub, amely nem csak egy vál-
lalkozói fórum, ahol a vállalkozók 
egymással találkozhatnak és véleményt 
cserélhetnek, hanem mára már egy 
olyan baráti társaság lett, amely ideoló-

giától függetlenül azon dolgozik, hogy 
kitűzött gazdasági céljait elérje, a térség 
fejlődését szolgálja. Idén öt éve, hogy 
a Szent korona városunkban járt. Ak-
kor is a Jászsági Menedzserklub hoz-
ta el hozzánk. Köszönet ezért nekik, 
mert nagyon nagy szükség van erre a 
misszióra is. Utoljára mondom az 53-
as számot. Ötvenhárom éve ugyanis 
annak, hogy visszakerült a jászberényi 
Főtemplom tetejére az 1956-ban le-
rombolt Szent korona. Ma már Ma-
gyarország határain belül az egyetlen 
templom a miénk, melynek csúcsán 
a Szent korona díszeleg. Ezzel együtt 
érdekes, hogy ezt kevesen tudják. Re-
mélem, hogy a mai nappal ez is jobban 
ismertté válik – mondta Budai Lóránt, 
aki megköszönte mindazok munkáját, 
akik ennek a nagyszerű napnak a szer-
vezésében részt vettek.

Borbás Ferenc emeritus jászkun fő-
kapitány is köszöntötte az Aranyvonat 
fogadásán megjelenteket.

- A Szent Korona mindig ott van 
az életünkben, akár a jászberényi 
Nagyboldogasszony Főtemplom tete-
jén, akár otthonunkban. Ennek a mai 
napnak az emlékét raktározzuk el, hogy 
az év hátralévő részében elő tudjuk 
ezt venni. A hagyományok tisztelete 
nagyon fontos, s jó, hogy ezt vallja a 
Jászsági Menedzserklub is. Nagyszerű 
eredményeket érnek el és sokat adnak 
a városnak a hagyományőrzőknek is. 
Legyen ez továbbra is így – mondta 
Borbás Ferenc

A köszöntőket követően a Szent 
koronát a koronaőrök hintóra helyez-

ték és a Főtemplomba vitték. Ott ün-
nepi szentmise vette kezdetét, melyet 
Szántó József címzetes apát-plébános 
tartott. Ennek bevezető részében Pócs 
János, térségünk országgyűlési képvi-
selője szólt az egybegyűltekhez.

- A Jászság gazdasági életének veze-
tői kihívásként élték meg a pandémiás 
helyzetet, s jól reagáltak rá. Munkájuk 
eredménye, hogy térségünk megerő-
södve jött ki ebből a helyzetből. Ma 
többen dolgoznak a Jászságban, mint 
a járványt megelőző időszakban. Kö-
szönhető ez a Jászsági Menedzser Klub 
tagjainak, s a magyar kormány támo-
gatásának, ami a térségbe érkezett – 
mondta Pócs János, aki külön kiemelte 
a klub elnökének, dr. Rédei  Istvánnak 
a munkáját. 

Az országgyűlési képviselő azt is 
hangsúlyozta, hogy a Jászsági Mene-

dzser Klub tagjai nem csupán gazdasági 
eredményeikkel járulnak hozzá a térség 
fejlődéséhez, hanem azzal is, hogy tá-
mogatják a az önkormányzatokat, az itt 
működő civil szervezeteket.

A szentmisét követően a Nagy-
boldogasszony Főtemplomban sokan 
rótták le tiszteletüket a magyar Szent 
Korona előtt. Sokan használták ki azt 
a lehetőséget is, hogy az Aranyvonattal 
Jászberény és Hatvan között tehettek 
utazást. 

Bár a 2021-es esztendő második 
fele még hátra van, nem túlzás azt állí-
tani, hogy az év egyik legkiemelkedőbb 
napján vagyunk túl. Felemelő érzés 
volt az Aranyvonatot, a Koronázási 
ereklyék másolatait fogadni, megtekin-
teni, ennek a nagyszerű napnak a része-
sévé válni .

Szántai Tibor

  Folytatás az 1. oldalról  

Jászberénybe vezetett a felújított Aranyvonat első útja

A csodateremtés részese
Oszvald Nándor ötvösművész gyűj-
teményes kiállításának megnyitóját 
tartották június 3-án, csütörtökön 
délután a Jász Múzeumban, amely 
egyben a Jászsági Menedzserklub 
jubileumoi rendezvénysorozatának 
kezdetét is jelentette.

Demeter Gábor

Nemrégiben a korlátozások feloldásá-
val, a múzeumok kiállító terei is újra 
látogathatók lettek. A Jász Múzeum 
munkatársai elgondolkoztak milyen 
attrakcióval lephetnék meg érdeklő-
dő közönségüket. Oszvald Nándor 
ékszerész, ötvösművész gyűjteményes 
kiállítását már nagyon régen tervez-
ték, hiszen az eddigi bemutatók al-
kalmával munkássága egy-egy szelete 
volt megismerhető. Ez alkalommal te-
vékenységének teljes képe, művészeté-

nek három fő területe, tekinthető meg 
az időszaki tárlaton. A látvány világot 
is maga a mester gondolta ki, rendez-

te össze, melyben Fábián Rigó Attila 
közreműködött. Az ötvösremekek 
mellett Varga József fafaragó alkotásai 
és Keltai Zalán festményei gazdagítják 
még a látottakat.

Mindezeket Hortiné Dr. Bat-
hó Edit, a Jász Múzeum igazgatója 
mondta el bevezető beszédében, az in-
tézmény udvarán, a megnyitóra szép-
számmal egybegyült érdeklődő előtt.

A XX. század elejének korszakát 
megidéző, Hacsaturján és Gershwin 
dallamokat játszott Sas Dániel zongo-
raművész, nem csak hangulati elem-
ként, hanem azért is, mert az ekkori 
autómobilok egy-egy modelljének 
makettmását, örömmel készítette el 
Oszvald Nándor.

„Nem régóta tartó ismeretség, 
de annál fontosabb szakmai barátság 
okán, egy kiváló mester tisztelt meg 
azzal, hogy nyissam meg kiállítását” 

– kezdte ajánlóját Ötvös Nagy Ferenc 
ötvös – iparművész.

Megnyitó mondataiból megtud-

hattuk Oszvald Nándor ötvösmű-
vészről, hogy már gyermekkorában 
megmutatkozott képzőművészet irán-
ti érdeklődése, szeretete, sokat rajzolt 
festegetett szobrászkodott, csodálta a 
régi művészeket, és már ekkor magá-
val ragadta az önálló alkotási vágy.

Szakmai életútja igen változatos, 
eddigi életműve pedig rendkívül gaz-
dag. Több évtizedes alkotómunka 
tárul élénk ezen a kiállításon. Az ék-
szerek készítésén túl, a drágaköves, 
zománcos makettjei igazolják, hogy az 
anyag szabta korlátok hogyan vállnak 
felismert lehetőségekké, hogyan válik 
egyenrangúvá az anyag és az azt for-
máló ember. Szaktudásának ékes bizo-
nyitékai az általa készített motorkerék-
párok, vitorláshajók, autók modelljei, 
melyek egyenként is remekművek. A 
jász identitás magával ragadta és ehhez 
is próbált a maga sajátos eszközeivel 
hozzájárulni. A hagyomány egy szele-
tét, a jászok őseinek (szkíták, alánok) 
ókori ötvös remekeit rekonstruálta, 
saját alkotásain keresztül ezzel felele-
venítve azt. Egyedi ötvös munkái egy 
modern, bátran kísérletező, szuverén 
alkotó, kibontakozásának számos le-
hetőségét mutatják. Az fémmegmun-
kálás művelői, köztük az ötvösök, 
egyfajta isteni tudás birtokosai, isme-
reteik révén a csodateremtés részesei.

Ismerje meg ön is ezt a csodát, 
tekintse meg Oszvald Nándor gyűj-
teményes tárlatát, a Jász Múzeum 
időszaki kiállításán, ami július 11-ig 
látogatható.

Június 20-án Oszvald Nándor tár-
latvezetése mellett tekinthető meg a 
kiállítás. Minden bizonnyal sok új és 
érdekes információt megtudhatnak a 
mestertől az egyes alkotásokkal kap-
csolatban az azon résztvevők. Délelőtt 
10 órakor kezdődik a tárlatvezetés, 
melyen a járványügyi szabályok elő-
írásainak megfelelően a maszkviselet 
kötelező és azon csak érvényes védett-
ségi kártyával lehet részt venni. 

Logiscoolos diáklány sikere
Lassan megszokhatjuk már, hogy 
minden számunkra jut valamilyen 
diáksiker. Városunk fiataljai sok pá-
lyázaton vesznek részt eredményesen. 
Ezúttal Bakos Andrea, a jászberényi 
Logiscool vezetője szállította a jó 
hírt. Egy fiatal tanítványuk, a 8 éves, 
másodikos Horváth-Nagy Grace Éva 
a Microsoft Digigirlz Al Challenge 
versenyen a díjazottak közé került, 
korosztályában a 4. helyen végzett.

A Microsoft és a Logiscool Digitális 
Tudásért Alapítványa idén is meghir-
dette a Microsoft Digigirlz Al Chal-
lenge versenyt (2020. október 16-tól 
2021. május 29-ig) lányoknak 8-11 és 
12-18 éves korosztályban. Közel 300 
digitális technológia és mesterséges in-
telligencia iránt érdeklődő ifjú hölgy 
vett részt a többfordulós online meg-
mérettetésen. A három tematikus kvízt 
sikeresen kitöltő lányok közül 78-an 
jutottak tovább a második és egyben 
utolsó fordulóba, ahol egy, a mester-
séges intelligenciáról szóló projektet 
kellett benyújtani az alábbi témában: 
Ötletek arról, hogy a mesterséges intel-
ligencia miként tudja segíteni a gyer-
mekek életét. A verseny zárásaként a 
kihívást legjobban teljesítő lányok egy 
online élménynapon vehettek részt a 
Microsoft Magyarország szervezésében 
2021. május 29-én.

A mesterséges intelligencia (rövi-
den AI az angol ’artificial intelligence’ 
szóból) ma már rengeteg környezeti, 
egészségügyi, kulturális és egyéb terület 
fejlődését támogatja. Segítségével nem 
csak élvezetesebb számítógépes játé-
kokat vagy szervezettebb közlekedést 
érhetünk el, de előmozdíthatjuk a kö-
zösségek életét és földünk védelmét is. 
A jövő kihívásaira a most felnövő gene-
ráció találja majd meg a megoldásokat, 
amiben kulcsszerepe lesz a mesterséges 
intelligencia ismeretének.

Nagy örömükre a - tavalyi sikerek 
után - idén Horváth-Nagy Grace Éva 8 
éves, 2. osztályos diákunk jutott be az 

első forduló után a végső projekt sza-
kaszba meghívott 78 lány közé, majd a 
benyújtott pályamunkák alapján a 30 
díjazott közé, és korosztályában a 4. 
helyen végzett. Projektmunkája a zsűri 
nagy kedvence lett. Grace egy rendkí-
vül kedves és színvonalas pályamunkát 
készített „MI MENZA” néven. Kar-
tonból és műanyagból készített, majd 
a Logiscoolban megszerzett tudását 
felhasználva microbittel programozott 
egy olyan automata etetőt, amely a 
család kedvenc tacskó kutyáját akkor is 
ellátja étellel naponta háromszor, ha ő 
már nem otthonról tanul és szülei sem 
otthonról dolgoznak.

Az elmúlt öt év alatt Logiscool is-
kolánkban azon dolgoztunk, hogy nép-
szerűsítsük az informatikát, a digitális 
világ megoldásait, illetve a programo-
zást a fiatalok körében. Grace sikere 
egy újabb lehetőség, hogy bemutassuk, 
milyen kreatívak a fiatalok, s milyen 
értékeket tudnak létrehozni segítsé-
günkkel.

Bakos Andrea, iskolavezető
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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!

Jászberényi telephelyre 
gépkocsivezető 

munkatársat keresünk.

Feltételek:
• "C" kategóriás jogosítvány
•  GKI
•  sofőrkártya

Előnyt jelent:
• "E" kategóriás jogosítvány
•  könnyű, vagy nehéz-

gépkezelői jogosítvány

partner szigeti Kft.
Telefonszám: +36 20 206 8588

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!

Határon átnyúló kapcsolat
Az anyaország és a határainkon kívül 
élő magyarok kapcsolatépítésében a 
sportnak nagy szerepe van. Ezt erő-
síti az a hír, melyet Fejes Attilától, a 
Tehetség SE elnökétől kaptunk.

Örömmel jelentjük be, hogy a Nemzeti 
Összetartozás Napján partneregyesüle-
ti megállapodás született az 1898-ban 
alapított, majd 2008-ban újra életre 
hívott erdélyi, Marosvásárhelyi Spor-
tegyesület (MSE) és a Tehetség Sporte-
gyesület (TSE) között.

A két klub részéről Farczádi Attila 
és Fejes Attila által előkészített közös 
szándéknyilatkozat számos szakmai te-
rületen jelenthet előrelépést és tartogat 

hasznos közös együttműködést. 
A TSE pálya közelgő ünnepélyes 

megnyitóján rangos utánpótlás ku-
pák is szerepelnek majd a program-
ban, több élvonalbeli klub meghívása 
mellett az MSE utánpótlás csapatai is 
emelik majd a Tehetségek Határtalanul 
Kupa színvonalát. Közös edzőtáborok, 
szakmai továbbképzések és vélemény-
cserék, illetve minkét klubból válo-
gatott tehetségek alkotta csapatokkal 
nemzetközi tornákon való szereplés 
lehetősége is erősítheti majd a testvé-

regyesületi közösség kialakítását.
Örülünk, hogy egy ilyen nagy múl-

tú, határon túli egyesülettel dolgozha-
tunk közösen.

Népi hangszer oktatás 
A jászberényi Palotásy János Zeneis-
kola a Csángó Fesztivál Alapítvánnyal 
kötött együttműködési megállapodás 
értelmében a 2021/2022. tanévre várja 
a népi hangszert és népi éneket tanulni 
vágyó gyermekeket és felnőtteket.

Az iskola és az alapítvány célja, 
hogy az ebben az évben 50. születés-
napját ünneplő Jászság Népi Együttes 
műhely- és színpadművészeti munká-
jához  biztosítsák a színvonalas népze-
nész képzést.A  Kossuth-díjas Csík Ze-
nekar alapító tagjának, Csík Jánosnak 

szakmai tanácsadásával kiváló, országo-
san is elismert tanárok vesznek részt a 
tanításban. 

Választható hangszerek: népi hege-
dű, népi brácsa, népi bőgő, népi cim-
balom.

Jelentkezni elektronikus úton, a 
Zeneiskola honlapján található jelent-
kezési lap kitöltésével és beküldésével 
lehet. --- www.pjz.edu.hu 

A jelentkezéshez segítség és továb-
bi információ: Papp Imre 06-70/625-
2040 és pappimre25@gmail.com

Rendkívül gazdag életművet teremtett
Vidám, bohém természete miatt 
közismert és közkedvelt alakja volt 
városunk akkori művészeti életének 
Benke László festőművész. Munkás-
ságának táblakép festészeti terüle-
téről került kiválasztásra a Pipacsos 
mező tanyával című olajfestménye, 
melyet a Szikra Galéria - még online 
megjelenő - A hónap műtárgya soro-
zata, júniusban mutat be.

duka

Benke Bertalan egykoron ismert szabó-
mester és Jászberényben művelt, kiváló 
művészi érzékkel rendelkező felesége, 
Reinelt Mária voltak a szülei Benke 
Lászlónak, aki 1903. június 6-án látta 
meg a napvilágot. Művészi igényes-
séggel rajzokat készítő édesanyjától 
örökölhette kézügyességét, ami hamar 
megmutatkozott. Noha a középiskolát 
be sem fejezte - az érettségi akkor még 
nem volt feltétel -, rátermettségét látva 
felvették a Képzőművészeti Főiskolára, 
de megszakította ottani tanulmánya-
it és az Iparművészeti Főiskola díszítő 
festő szakán diplomázott. Tanulmányai 
alatt több alkalommal szerzett előkelő 
helyezést, a növendékeknek kiírt szak-
mai versenyeken. Mint egyszerű szo-
bafestő szegődött a szünidőkben sváb 
mesterekhez, akik a főváros templo-
mainak belső felújításán dolgoztak. Jó 
keze volt az ornamentikához, remekül 
meg tudta rajzolni a részletelemeket. A 
harmincas évek elején Olaszországban 
járt, tanulmányozni a freskó és secco 
technikákat. Hazatérve a jászberényi 
Szentkúti Templom festése volt első 
saját, teljesen önálló munkája. Annak 
elvégzését követően sorra kapta hason-
ló megbízásait, felfedezték ezen egyedi 
művészeti munkákhoz való hozzáér-

tését, tehetségét. Több mint félszáz 
templom díszítményeinek, mennye-
zetfreskóinak, oltárképeinek teljes vagy 
részbeni festése őrzi keze munkáját. A 
barokk stílusban volt legjobban ott-
hon, a bonyolult cikornyás minták, a 
monumentális, gazdag díszítettség vi-
lágában. 

A templombelsők felújítása, ki-
festése jórészt a nyári időszakra esett, 
fennmaradó idejében szinte megszám-
lálhatatlan táblaképet festett, annak 
minden műfajában. Kitűnő portrék, 
csendéletek és mindenek előtt a Jász-
ság szeretett vidéke: a tanyák világa, a 
Zagyva-part, és szülővárosának szám-
talan utcarészlete került a vásznakra. 
Pasztózusan festett képeit erőteljes kol-
orizmus és posztnagybányai realizmus 
jellemzi. Festményeit mindig a szabad-
ban, a kiválasztott helyszínen készítet-
te, még télen is. El sem tudta képzelni, 
hogy vázlatokat készítsen, és majd mű-
teremben fesse meg a tájat, számára a 
táj volt a műterem. Portrékat is  kivétel 

nélkül csak élő modellekről, személye-
sen jelenlévőkről volt hajlandó alkotni. 
A Lehel Vezér Gimnázium folyosóján 
található egy különleges tabló, ahol a 
végzősök vonásait kézzel készített, élet-
hű portrékon örökítette meg Benke 
László. 

Képzőművészeti tevékenysége mel-
lett számtalan dolog érdekelte. Kiváló 
ismerője volt az zenetörténetnek, tagja 
volt a Palotásy Kórusnak és a Nagybol-
dogasszony templom kórusának. Szí-
nielőadásokban szerepelt, melyeknek 
technikailag is bravúros díszleteit maga 
készítette. Munkássága mindkét terüle-
tén folyamatosan, nagy munkabírással 
és igényességgel dolgozott.  1983. szep-
tember 28-án hunyt el Jászberényben. 

Benke László művészi életútja so-
rán rendkívül gazdag életművet terem-
tett, ennek megismertetésére a Hamza 
Gyűjtemény gondozásában jelent meg 
2001-ben egy monográfia, mely művé-
szeti alkotómunkáját megfelelően ösz-
szefoglalja az útókor számára.

A zsúfolásig megtelt jászberényi Ferences templomban június 6-án, Úr napján 
a dr. Novák István főigazgató atya által celebrált szentmisén huszonöt kisgyer-
mek vette magához első szentáldozása alkalmával Krisztus testét. A szentmise 
Úr napi körmenettel zárult.

Zöld város
Június 22-én, kedden délelőtt 10 óra-
kor rendezik a Déryné Rendezvényház 
dísztermében a Városi környezetjavító 
intézkedések és gazdaságfejlesztési be-
avatkozások Jászberényben című pro-
jekt zárórendezvényét. 

Ezen a Zöld város projekt megva-
lósításáról a projektmenedzser, a kivi-
telező, a műszaki ellenőr és a fenntartó 
képviselője is tájékoztatást ad az érdek-
lődők számára. A rendezvény végén, a 
zárszó előtt lehetőség van szakmai kon-
zultációra is. 

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, betoncserepek, 

térháló, vasanyag.

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.
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Szerető családom!
20 éve már, hogy elmentem tőletek…

Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott. Azóta könnyes szemmel  
állunk sírod felett, fájó szívvel őrizzük emlékedet.

Imáról suttog a júniusi szél…, de közöttünk a szeretet örökké élni fog!
Soha el nem múló szeretettel  

gondolunk Rád!

Szerető családod és barátaid

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk 

Simon Ferenc  
(Simi)

tragikus halálának  
20. évfordulójára  

(2021. 06. 17.)

Emlékezés

SzívóS zSuzSanna
(1971 – 2019)

halálának 2. évfordulójára.

„Fájdalomtól mindig könnyes a szemünk, 
mert gondolatban mindig itt vagy velünk.
Hiába borul rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.”

Szüleid, testvéred

Hálás szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik

Matók Antal
(1930–2021)

temetésén megjelentek, virágaikkal, 
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal 

mély fájdalmunkban osztoztak.

gyászoló család 

„Másokért élünk, mi mindig csak adunk”
Egy (tiszteletbeli ) osztályfőnök feljegy-
zései „diákjai” 75. érettségi találkozójá-
ról:

Ha a kedves Olvasó elmúlt már 23 
éves, tudja, hogy egy érettségi találko-
zót általában az eredeti középiskolában 
szokás tartani, s a találkozó rendszerint 
a hetes jelentésével veszi kezdetét. A Le-
hel Vezér (akkori nevén:József nádor) 
Gimnázium 1946-ban maturált diákjai 
az egykori osztálytárs: dr. Suba György 
lakásán gyűltek össze 2021. jún. 5-én, a 
déli órákban. A hetes körbenézett, s ér-
zékelte: mindössze ketten voltak jelen 
az egykori 21 fős osztályból: dr. Suba 
György jászberényi, s Varga József, je-
lenleg budapesti lakos; számíthattak 
volna még dr. Hagyó Tibor érkezésére, 
ám  a harmadik, még élő osztálytárs 
betegség miatt nem tudott jelen len-
ni. Dr. Drávai Gyula özvegye, Erzsike 
szintén velünk együtt ünnepelt.  A töb-
biek, 18-an….-nos, sajnos ők „igazol-
tan” voltak távol…

Az egykori diákokat felkereste An-
tics István, gimnáziumunk jelenlegi 
igazgatója is, aki szívből megörvendez-
tette az egykori tanulókat kedves aján-
dékával: egy-egy leheles nyakkendővel, 
s a kézbe vehető tablóképpel, amelyen 
ott látható az egykori osztály, s a teljes 
tanári kar. Az osztályfényképet látva 
nyomban megindult az emlékezések 
sora: ”Emlékszel arra, amikor…?”; 
„Tudod, ki volt az, aki…?”

Jómagam óriási megtiszteltetésként 
élem meg, hogy 20 évvel ezelőtt,  az 
akkor még sokkal több tagot számláló 
osztály megkért arra: legyek az elhunyt 

Simon András tanár úr helyett a tiszte-
letbeli osztályfőnökük.

A finom ebéd elfogyasztása után 
még nem is gondoltuk, hogy pár nap 
múlva, kedd este újabb meglepetés vár 
ránk: az Önök kérték című népszerű 
tv-műsorban felolvasták dr. Subáné Ju-
lika levelét, akinek kérésére az osztály 
egykori tanulója: Baksay Árpád ope-
ra-és operetténekes adott elő egy dalt a 
75 éves érettségi találkozó tiszteletére. 
(Csak nekem tűnt úgy, hogy meg-meg-
remegett a műsorvezető hangja az év-
számok ismertetése során?)

Ezek a diákok 1946-ban voltak 
18 évesek. Ha a kedves Olvasó elég 
jól számol fejben, máris megállapít-
hatta, hogy az egykori tanulók ma 93 

évesek. Istennek hála, tiszta szívvel, 
friss gondolkodással szóltak a múlt-
ról, s terveztük együtt a következő 
találkozót.

Ahogy elköszöntem kedves „osztá-
lyomtól”, hazafelé menet nem tudtam 
elszakadni a cikk címadó, Ady End-
rétől kölcsönzött sorától. Másokért 
élni…; Mindig csak adni… Igen, kö-
zelről tudom: ez történt ezeknek a „di-
ákoknak” az egész életében, s ez történt 
ezen a délelőttön is.

Kaptam, kaptunk emberségből, 
tiszteletből sokat.

Isten éltesse kedves „osztályomat” 
egészségben, békességben sokáig!

Petrics Anna
tiszteletbeli osztályfőnök

A Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én délután a trianoni béke-
diktátum aláírásának 101. évforduló-
ján, a jászberényi Trianon emlékműnél 
a Nemzeti Összetartozás Napi megem-
lékezést rendezte meg Jászberény Váro-
si Önkormányzat és a Jászkerület Non-
profit Kft. A megemlékezés résztvevői 
Kovácsné Lajos Krisztinával énekel-
hették el a Himnuszt (kísért: Molnár 
László), mellyel a hagyományoknak 
megfelelően kezdődött a jászberényi 
ünnepség. 

Június 4-ét 2010-ben nyilvánította 
a Magyar Országgyűlés Nemzeti Em-
léknapnak. Az 1920-as trianoni bé-

keszerződés aláírására emlékezünk ezen 
a napon, amelynek eredményeként 
kétharmadával megcsonkították a tör-
ténelmi Magyarországot. Erről is szólt 
megemlékező beszédében Nagy Zoltán,  
a Szent József Katolikus Elektronikai 
Technikum, Gimnázium és Kollégium 
történelem tanára. Előtte még Kovács-
né Lajos Krisztina a Hazám, hazám 
című moldvai dalt, valamint a régi 
székely himnuszt énekelte el. Furulyán 
és tárogatón Molnár László kísérte. A 
megemlékezésen, amely koszorúzással 
zárult Sas Dániel zongoraművész is 
közreműködött. 

Olvasói levelet kaptunk
Az elmúlt időben a Szent Antal szobor 
felújításával kapcsolatban pontatlan 
számadatok jelentek meg. A számok 
beszélnek, ha pontatlanok, a megbíz-
hatóság, a becsület elúszik, hiteltelenné 
válik az ember.

A szobor felújításának költségvetése 
1 100 000 forint volt. Ebből 700 000  
forint volt a Polgármesteri Hivatal tá-
mogatása, s négyszázezer önrészt vállal-
tunk. Hetvenöt személy adománya ösz-
szesen 290 500 forint volt, amit ezúton 
is köszönünk. 

Az adományba kapott kerítés fel-
újítása, a térkövezés 328 ezer forintba 
került.  Utólag még néhány személytől 
adományt kellett kérnem, ami 35 ezer 
forint lett.  Tehát a szobor 1 028 000 
forintba került. A pénzmaradvány 2 
500 forint, amit a Misi Béla család sír-
jának lefedésére fordítjuk. 

A Jászberényi Városi Könyvtár 
helytörténeti részén (számítógépről) 
bárki ellenőrizheti mindezt (adomá-
nyozók neve, pénzadományok, kiadás, 
elszámolás). Óvakodjuk olyan kijelen-
tésektől, amiről nem győződtünk meg. 

Szabó Csaba kőszobrász munká-
jáért járó pénz átutalása folyamatban 
van. 

Szeretném, ha a Homok legfiata-
labb öregdiákjai a templomkertben ta-
lálható L alakú épületről nem állítanák, 
hogy ez volt az iskola. A homoki (nagy) 
iskolának egy épülete volt, amit az álla-
mosítás után kapott meg. 

Ez az épület a Katolikus Olvasóegy-
letnek készült, amit őseink Körnek 
neveztek és használtak. Szeretném, ha 
Homoki Kör néven maradna a köztu-
datban, tiszteletben tartva elődeinket, 
közösségteremtő, vallásos tevékenysé-
güket.

Emlékeink sajnos nagyon gyorsan 
halványulnak. Ezért tartom nagyon 
fontosnak, hogy a homoki elszárma-
zottak mielőbb állítsanak emléket isko-
lájuknak, annak telkén egykor működő 
Újerdei Postafióknak és az Egészség-
háznak.

A jóindulatú emberek segítségét 
előre is köszönöm.

Tisztelettel:
Katona Katalin

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com
vagy telefonon: 06-30/651-1098

Lakossági hirdetések felvétele  
a heti újságba  hétfő 16 óráig.

Adja fel 
hirdetését 

a város lapjában!

Növényvédelem mérgek nélkül
A növényvédelem kizárólagos törekvé-
se, hogy mérgezéssel semmisítsen meg 
minden károsít, beleértve a gyomnövé-
nyeket is, súlyos gondokat idézett elő.

Az első nagy pánikot keltő figyel-
meztetés világviszonylatban egy könyv 
volt, melynek címe Néma tavasz. Az 
írója a növényvédő szerek félemeletes 
bűnlajstromát szedte össze. No, de mi 
lett a könyv megjelenésének következ-
ménye? Az akkori USA elnök külön-
leges vizsgálóbizottságot hozott létre. 
A feladat pedig az volt, hogy évente 
beszámoljanak a növényvédő szerekkel 
kapcsolatos visszaélésekről és az oko-
zott egészségügyi problémákról. Ezt 
követően rövid idő múlva a könyv írója 
rákban halt meg, abban a betegségben, 
melyre felhívta a figyelmet. 

A profit előállításának jogát ritkán 
vonják kétségbe, ez vonatkozik a nö-
vényvédelemre is. Alapos vizsgálatok 
után is hosszú idő elteltével fordultak 
elő újabb problémák. Volt olyan ható-
anyag, amely felhasználása után három 
hónap múlva okozott feltűnő ízvál-
tozást. A SEVIN típusú rovarölőszer 
gyümölcsritkítást, érésgátlást okozó 
mellékhatása is kiderült. 

A DELÁN gombaölőszer a jonatán 
és más almafajtákon is piszkos elszíne-
ződést okozott, ezért kellett betiltani 
ezeket a vegyszereket. Évtizedekkel ez-
előtt új utakat kellett keresni a növény-
védő szerek gyártásában. A fejlődés 
arrafelé irányult, hogy a növényvéde-
lem ne mérgezésen alapuljon, hanem 

például jól célzott biokémiai beavat-
kozással zavart okozzon a kártevő fej-
lődésében. 

Már régen fogalomba került és jó 
eredménnyel használták a lombrágó 
hernyók és a körtelevélbolha ellen is 
a DIMILIN-t. Ez megvedlést gátló 
hormonhatású készítmény. Egy másik 
hatóanyag, a PIMETROZIN hatása 
pedig abban áll, hogy a levéltetvekben 
a jóllakottság érzését kelti és azonnal 
befejeződik a szívogatás, két három 
napon belül kiszáradást és pusztu-
lást okoz (CHESS). Már évtizedek 
óta jó eredménnyel szorította vissza 
az amerikai szövőlepke kártételét egy 
baktériumtenyészet. Ez azon az erdé-
szeti megfigyelésen alapszik, hogy az 
erdőben nem okozott tar-rágást Bac. 
Thuringiensis. A cseresznyelégy elleni 
küzdelemben jelentős eredményt ért el 
a sárga ragasztós lap csalogató színével 
összefogdossa a rajzó legyeket, így a 
kártételük jelentősen csökken. 

Gyakran jelentős károkat okoz-
nak a növénytermesztőknek a vadak. 
A hagyományos védekezés, riasztás és 
kerítésemelés, helyett jóval hatásosabb, 
termelői tapasztalatok szerint olcsóbb 
is az ultrahangos technológia. A mér-
gezésen alapuló növényvédő szerek ese-
tén sincs mindig teljes kármentesség, 
más módszerek is csak az elviselhetőség 
határán belül tartják a károsítókat.

Szegedi Szilveszter
növényvédő szakmérnök

Szent Iván nap
Hamarosan eljő június 24-e, melyet 
Szent Iván-napként is ismerhetünk, 
s amely Keresztelő Szent Jánosnak, a 
magyar népdal „virágos” Szent Jánosá-
nak és az ősi fényszimbolikának közös 
ünnepe. A nyári napfordulótól mind-
össze három nap választja el. János és 
a napfordulat együtt ünneplése az V. 
századtól vált általánossá a világban. 
Egy forrás szerint, mi magyarok a XI. 
században már gyújtottunk tüzet Iván 
előestéjén. 

Szokásunk régiségét a szlávos név-
változat bizonyítja leginkább. A keresz-
tény liturgia szókincse nyelvünkben 
nagyrészt a görög-szláv jövevényszavak-
ból áll, mivel a térítő papok többsége 
először ezeken a nyelveken szólt eleink-
hez. 

Más lapra tartozik, hogy már az 
arab és bizánci források is megemlékez-
nek a pogány magyarok tűzimádatáról, 
és a tűzkultusz a napév fordulópontjai-
hoz kötődő rítusok része volt.
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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 17. – csütörtök
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
Tel.: 506-930

június 18. – péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

június 19. – szombat
PatikaPlus (Tesco)

június 20. – vasárnap
Thököly Gyógyszertár

június 21. – hétfő
Thököly Gyógyszertár

június 22.- kedd
Szentháromság Patika
Jb. Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635

június 23. – szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb. Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 24. – csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út 10.
Tel: 410-834

június 25. – péntek
PatikaPlus (Tesco)

június 26. – szombat
Kossuth Gyógyszertár

június 27. – vasárnap
Szentháromság Patika

június 28. – hétfő
Thököly Gyógyszertár

június 29. – kedd
Thököly Gyógyszertár

június 30. – szerda
Szentháromság Patika

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. 

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
július 1-jén 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a Berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

06. 18.  pénTeK 17 °C  |  32°C

06. 20.  vasárnap 20 °C  |  34 °C

06. 22.  Kedd 20 °C  |  32°C

06. 19. szombaT 18 °C  |  34°C

06. 21.  HéTfő 20 °C  |  34°C

06. 23.  szerda 20 °C  |  31°C

06. 17.  
csüTörTök

Forrás: idokep.hu

17 °C | 31°C

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.

Megyei bajnok lett a JKSE Öregfiúk csapata 
A szolnoki SPC ellen a döntő máso-
dik mérkőzését is megnyerte a Jász-
berényi Öregfiúk kosárlabdacsapat, 
s ezzel megszerezte a megyei bajnoki 
címet.

Amint arról korábban beszámoltunk, 
a megyei felnőtt kosárlabda-bajnokság 
alapszakaszát a JKSE Öregfiúk nyerték, 
s a rájátszásban is sikerrel vették az aka-
dályokat. Így a szolnoki SPC ellen vív-
hatták a két győzelemig tartó döntőt.

A finálé első találkozóját hazai kör-
nyezetben 72-61-re nyerték meg váro-
sunk kosarasai. A második mérkőzést 
június 1-jén rendezték Szolnokon. 
Ahogy azt várni lehetett óriási küzde-
lem folyt a pályán. A hazaiak a har-
madik, döntő találkozó kiharcolásáért 
küzdöttek, míg a mieink számára már a 
bajnoki cím megszerzése volt a cél.

Az első félidőben fej-fej mellett 
haladtak a csapatok és 32-32-es ered-
ménnyel mentek a nagyszünetre a csa-
patok. Fordulás után a bajnoki cím sor-
sa szempontjából meghatározó 10 perc 
következett, melyet a JKSE Öregfiúk 
nyert 22-16-ra. A hatpontos előnyből 

pedig, nem kis izgalmak közepette, 
egyet sikerült megtartani a mérkőzést 
záró tíz percben, s így a bajnoki dön-
tőt 2-0-ra a JKSE Öregfiúk együttese 
nyerte.

Bajnoki döntő 2. mérkőzés:
SPC – JKSE Öregfiúk 71-72 (21-

22, 11-10, 16-22, 23-18)
A bajnoki döntőt 2-0-ra a JKSE 

Öregfiúk csapata nyerte. Az alapsza-

kasz és a rájátszás során 15 játékos sze-
repelt az együttesben.

A bajnokcsapat névsora: Cseh 
György, Gulyás Csaba, Borszéki Csaba 
Szögi Ádám (csapatkapitány), Treba 
Kovács János, Hőgye István, Pikó Zol-
tán, Pap Gergő, Székely Gábor, Sörés 
László, Nyirí Dániel, Tóth Zalán, 
Kovács Vilmos, Kovács Ákos, Kaszás 
Márton.

Bécsi Sára és Tugyi Zétény 
magyar bajnok!
Nem túlzás azt állítani, hogy sport-
történelmet írtak a Jászberényi Bir-
kózó Club fiataljai, hiszen soha ko-
rábban nem volt még egyszerre két 
magyar bajnoka az egyesületnek. 
Most viszont ez is megtörtént.

Június 5-én és 6-án Győrszentivánon,  
Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pontban  rendezték meg a diák I. kor-
csoportos, a diák II. korcsoportos és a 
serdülő szabadfogású magyar birkózó 
bajnokságot.

Az első napon a Jászberényi Bir-
kózó Club öt versenyzője állt rajthoz 
a diák I. korcsoportosok versenyében. 
Száraz Tibor tanítványai közül a 46 
kilósok között Tugyi Zétény szenzáci-
ós birkózással, öt győztes mérkőzéssel 

szerezte meg a bajnoki címet. Az 54 
kilogrammos súlycsoportban Mondi 
Márk is beverekedte magát a döntőbe, 
s csak ott szenvedett vereséget, így a 
második helyet szerezte meg. Kiss Ke-
vének, Mondi Leventének és Gajdos 

Koppánynak ezúttal nem sikerült pont-
szerző helyen végeznie. 

Vasárnap az 58 kilogrammos ser-
dülő lányok 11 fős mezőnyében indult 
Bécsi Sára, aki semmit sem bízott a vé-
letlenre és magabiztos birkózással nyert 
meg a bajnoki címet.

Azaz, két nap alatt két bajnoki el-
sőséget is szereztek a Jászberényi Birkó-
zó Club versenyzői, amire korábban a 
jászberényi birkózás történetében még 
nem volt példa.

Jászberényi rúdtáncbajnok
Május utolsó napjaiban rendezték 
meg Budapesten a Pole Artistic Hun-
gary Competition Országos Magyar 
Rúdtánc Bajnokságot, melyen a jász-
berényi születésű Szigeti Zita (a fotó 
jobb szélén) a Felnőtt Női Profi kate-
góriában 1. helyezést ért el.

Szigeti Zita végzett színpadi táncos, 
hét éve rúdtáncol, két éve a Rúdsport 
Országos Magyar Bajnokságon arany-
érmet szerzett. Edzője Litkei Dorottya.

A megszerzett bajnoki címmel egy-
ben kvalifikációt is szerzett a Pole Art 
Italy 2021 novemberében megtartandó 
nemzetközi versenyére, illetőleg a Posa 
Art World Championship 2021. évi vi-
lágbajnokságra.

Szigeti Zita edzőként is tevékenyke-
dik, jászberényi rúdtánc stúdiójában sok 
szeretettel várja a gyermekektől kezdődő-

en a felnőtt hölgyeket is, akik kedvet érez-
nek a rúdtánc sportot kipróbálni, és hozzá 
hasonlóan a rúdtánc szerelmesévé válni.

Kalla Tibor sikere 
Veresegyházán
Jó napjai vannak a jászberényi asz-
taliteniszezőknek, hiszen az NB III. 
Dél-Alföldi-csoportjában nagy küz-
delemben megszerezték a második 
helyet a megyei rivális, az újszásziak 
előtt, majd az országos senior rang-
listaversenyen szerepeltek remekül.

Június 5-én, szombaton Veresegyházán 
rendezték meg a Termálfürdő Kupa 
Országos Nyílt Veterán Ranglistaver-
senyt, ahol a jászberényi asztalitenisze-
zők is indultak az NGS UNION JASE 
színeiben. 

A legfiatalabbak között, a 40-49 
évesek kategóriájában Ivony Tamás a 
legjobb 16 közé jutott. Az 51-59 éve-
sek kategóriájában Győri Róbert a leg-
jobb 16-ba jutott, míg Taksz József egy 
körrel tovább lépett és a legjobb 8 kö-
zött fejezte be a versenyt.

A legjobb eredményt a +80-as – 
nem tévedés, a 80 évnél idősebbekről 
van szó – korcsoportban Kalla Tibor 
érte el. Nyolcvan fölött nagyon sokak-
nak a hétköznapi séta is sok gondot 
okoz, ám Veresegyházán hat (!) örökifjú 
is asztalhoz állt a +80-asok versenyé-
ben. Két hármas csoportban rendezték 
az előmérkőzéseket, majd az első kettő 
jutott a négy közé. Ott körmérkőzéses 
formában döntötték el a helyezések 
sorsát, s Kalla Tibor veretlenül végzett 
az élen. Nagyszerű sikeréhez olvasóink 
nevében is gratulálunk!

Az ő példája is bizonyítja, hogy 
nincs korhatár a sportban, bizony 
nyolcvan fölött is van sportélet!

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

