
Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Új folyam 10. év 13. szám (XXXIII./13.) 2021. július 1.

Két karatés bronzérem 
Tbilisziből

Beszámoló a 8. oldalon

Magyar Anita,  
a „Hétköznapok Hőse”

Interjú a 4. oldalon

Megújult a szabadtéri 
színpad

Tudósítás a 2. oldalon

Semmelweis-napi ünnepség a kórházban
Július elseje 2011 óta minden évben 
a magyar egészségügy ünnepe. Ezen 
a napon született 1818-ban Semmel-
weis Ignác, akit az anyák megmentő-
jeként ismernek. A Jászberényi Szent 
Erzsébet Kórházban június 30-án, 
lapzártánkkal egy időben tartották 
a Semmelweis-napi ünnepséget, ahol 
a hagyományoknak megfelelően elis-
merések átadására is sor került.

A Szent Erzsébet Kórház udvarán tartott 
Semmelweis-napi ünnepségnek jeles 
vendége is volt idén. Dr. Csiki Zoltán 
főigazgató megnyitója után köszöntőt 
mondott dr. Müller Cecilia országos 
tisztifőorvos, aki ugyancsak részese volt 
a jászberényi ünnepségnek. Köszöntöt-
te az ünnepség résztvevőit Pócs János, 
térségünk országgyűlési képviselője és 
Jászberény városa nevében dr. Gedei 
József alpolgármester is. Az ünnepi be-
szédet dr. Fábián Ilona, a rehabilitációs 
osztály osztályvezető főorvosa mondta, 
majd emlékérmeket adtak át. 

COVID-emlékérmet vehetett át: 
Dr. Ócsai Antal, Dr. Dalmadi Adri-
enne, Ádám Sarolta, Herédiné Tajti 
Magdolna, Mezőné Mizsei Tünde, 
Farkas Anita, Koczkás Renátó, Lalu-
ja-Kurin Beáta. Utiné Major Ágnes, 

Seregley Gabriella, Mós Attiláné, Bó-
táné Radván Erika, Gódor Mónika és 
Czigány Anikó. 

A Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara díját kapta: Jávorcsik 
Józsefné

A Jász Nagykun Szolnok Megyei 
Orvosi Kamara - Év orvosa díját vehet-
te át : Dr. Besenyi Orsolya

Főorvosi kinevezésben részesült: 
Dr. Buck Rita 

A 2021. évi Semmelweis-naphoz 
kapcsolódó nagyszerű hír, miszerint az 

egészségügyben kapható legmagasabb 
kitüntetést, a Batthyány-Strattmann 
László-díjat kapta dr. Ócsai Antal, a 
Szent Erzsébet Kórház Sürgősségi Be-
tegellátó Osztályának mb. osztályveze-
tője, orvosigazgatója. 

Olvasóink nevében is gratulálunk 
az elismerésben részesülteknek, s egy-
ben köszönjük az egészségügyben 
dolgozók áldozatos munkáját, melyet 
a Covid-19 világjárvány idején nyúj-
tottak valamennyiünk védelme érde-
kében!

Könyv a Jászságról
Hogy mire jó a világháló, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint annak a 
Jászságról Vlagyikavkázban megjele-
nő könyvnek az esete, melynek híre 
e-mailben jutott el szerkesztőségünk-
be. A könyv szerzője, Szergej Alagaty 
a Google fordítót használta, hogy 
felvegye megbízott főszerkesztőnkkel 
a kapcsolatot, mivel nem tud magya-
rul. A könyvről küldött orosz és angol 
nyelvű ismertetőjét lefordíttattuk, s 
az alábbiakban közöljük.

„A Kaukázusan rövidesen megjelenik 
egy, a jászokról készült régi fotókat tar-
talmazó könyv. Vlagyikavkázban az IR 
kiadó „Magyar Alania, utazás a múltba” 
címmel egy 215 oldalas, kiváló minő-
ségű fényképet tartalmazó fotóalbum 
kiadását készíti éppen elő.  A kiadvány 
a Jászságot és lakóit bemutató régi fo-
tókat tartalmaz, valamint rövid törté-
neti áttekintést ad a Jász Alánok megje-
lenéséről Magyarországon bemutatva a 
Jász városok és települések kialakulását 
is. Minden fejezetet az adott település 
régi címerének képével fog kezdődni. 
A képeket kísérő szöveg orosz és an-
gol nyelvű lesz, a képek megjelölése 
magyar nyelven is megtörténik.  A mű 
szerzője Sergey Alagaty író és etnográ-

fus. A könyv a szerző 15 év alatt gyűj-
tött anyagát mutatja be. Ez idő alatt si-
került a szerzőnek olyan, a XIX. – XX. 
fordulóján készült ritka képeslapokat 
és fényképeket összegyűjtenie, melyek 
most először fognak nyomtatásban 
megjelenni. A fotóalbumhoz hason-
ló munka még nem jelent meg sem 
Oroszországban, sem Magyarországon. 
Ez a kiadvány fontos lépést jelent az 
Oszét-Jász testvérkapcsolatok további 
megerősítésben.”

Köszönjük Stefán Ildikó segítségét, 
aki a hiteles fordítást biztosította szá-
munkra.

A terveknek megfelelően halad az elkerülő út befejezése
Talán nem véletlen, hogy nagy ér-
deklődés kíséri a Jászberényt elke-
rülő körgyűrű harmadik, egyben 
záró szakaszának építését. Több 
mint tíz éve várjuk már, hogy az 
első két szakasz után végre teljes 
legyen a körgyűrű. Az elmúlt héten 
csütörtökön Pócs János, térségünk 
országgyűlési képviselője, pénteken 
Budai Lóránt Jászberény polgár-
mestere és Balogh Béla alpolgár-
mester tekintette meg az építkezést. 
Mi a pénteki napon látogattunk ki 
a beruházáshoz. 

A helyszínen a beruházó és a kivitele-
ző egy-egy képviselője fogadta a város 
vezetőit. A mintegy egy órán át tartó 
tájékoztató során Budai Lóránt és Ba-
logh Béla az építkezés több pontján is 
tájékozódhatott a munkálatok jelen-
legi állásáról. Az első és legfontosabb 
megállapítás az volt, hogy a beruházás 
a terveknek megfelelőn halad a megva-
lósítás útján. 

A Jászberényt elkerülő út harma-
dik szakasza a második szakasz foly-
tatásaként egészen a 32-es főútig való 
csatlakozását jelenti. A hét és fél méter 
burkolat szélességű nyomvonal hossza 
mintegy 4.5 kilométer, melyen négy 
műtárgy is megépítésre kerül. A beru-
házás előtt a szükséges régészeti feltá-
rások megtörténtek, majd a kivitelező 
átvette az építési területet és megkezd-

te a munkát. Jelenleg földmű-építési 
munkálatok zajlanak a nyomvonalon. 
Van ahol még töltést építenek, de van 
már olyan szakasz, ahol javító- és védő-
réteget kezdtek el építeni. Folyamatos 
az építési anyagok beszállítása, mely 
során a várossal egyeztetve a teherautók 
a Hűtőgépgyári utat használják, hogy 
a városi forgalmat ne zavarják. Hama-
rosan kezdődhet a 4 ágú körforgalom 
építése is, amely a beruházás része. Még 
idén nyáron kezdetét veszi a pályaszer-
kezet építése is, ami azt jelenti, hogy 
CKT burkolatot követően, várhatóan 
két réteg hengerelt aszfalt is beépítésre 
kerül.

A négy műtárgy közül kettő a Gyil-
kos ér felett épül. Az egyik helyen egy 
2x2 m-es keret áteresz, a Gyilkos-ér 
belvízcsatorna és a Kis-gyilkos csatorna 
közös medre felett pedig 12 m hosszú, 
kéttámaszú, előregyártott vasbeton ge-
rendahíd épül. A Zagyvát keresztező 
harmadik híd 66,2 méter hosszú. Itt 
jelenleg a terület előkészítése zajlik és 
július első hetében tervezik a cölöpözési 
munkálatok megkezdését mindkét ol-
dalon. Itt azt is figyelembe kellett ven-
ni, hogy a Zagyva vízmagassága hogyan 
alakul. Hamarosan elkezdik a Borsóhal-
mi tározókiegyenlítő átereszének építé-
sét is. A beruházás során a kivitelező 

2,5 kilométer szerviz utat épít, mely a 
kivitelezési időszakban mint beszállító 
út funkcionál. A szerviz utakra a nyom-
vonalon két helyen lehet felhajtani, ez 
nem csak az anyagbeszállítást, hanem az 
ingatlanok megközelítését is segíti.

A beruházás befejezésének dátuma 
szerződés szerint 2022. augusztus 1-je. 

A találkozó során arról is szó esett, 
hogy az önkormányzat hogyan, mi-
ben tud a kivitelezők segítségére lenni 
a beruházás megvalósítása során. Az 
is elhangzott, hogy eddig mindenben 
konstruktív volt a kapcsolat, s ez így is 
marad a későbbiekben is.

Szántai Tibor

TE IS FELÚJÍTASZ?
Nálunk alacsony árakon vásárolhatsz! LAKÁSFELÚJÍTÁSI

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

Önkormányzati ülés
A pandémia okozta kényszerszünetet 
követően 2021. július 7-én, szerdán 
tartja következő soros ülését a Jász-
berény Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete. A tanácskozás 15.00 
órakor kezdődi a Városháza emeleti 
dísztermében.

Munkaszüneti nap
Július 1-jén, a Közszolgálati Tisztvi-
selők napján a Jászberényi Polgármes-
teri Hivatalban az ügyfélfogadás szü-
netel.

Kiállítás megnyitó
Július 7-én, 17 órakor tartja az új-
rarendezett állandó kiállításának a 
megnyitóját a Szikra Galéria. A ki-
állítást Csiszár Róbert művészeti író, 
a Damjanich János Múzeum munka-
társa nyitja meg, közreműködik Sas 
Dániel zongoraművész. 

Homoki találkozó
A Homokról elszármazottak immár 
hagyományos találkozóját idén július 
24-én, szombaton tartják. A találko-
zóra jelentkezni az 57/412-220-as te-
lefonszámon lehet minden nap 19.00 
óra után.



2021. július 1. 2. oldal www.jku.hu Önkormányzat 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében 
igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészség-
ügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 
18.) NM rendelet alapján 

Jászberényben 2021. június 24-től 2021. augusztus 13-ig 
tüdőszűrés lesz. 

2021. július 1. napján a tüdőszűrés SZÜNETEL. Ezen az időszakon belül 
a szűrés ideje: hétfőn és szerdán 12:30 - 16:30 óra kedden, csütörtökön és 
pénteken 8:30 - 12:30 óra. A szűrés utolsó napján, 2021. augusztus 13-án, a 
szűrés 8:30-12:00 óráig tart.

A szűrés helye: Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Ta-
gintézmény (Jászberény, Lehel vezér tér 6.) Bejárat: a Galamb utca felől 

Kérem, a társadalombiztosítási igazolványát (TAJ kártya), személyazonosító 
igazolványát és lakcím kártyáját a szűrésre vigye magával! 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a szűrővizsgálaton az arcmaszk használata 
kötelező! A várakozás során a min. 1,5 méteres védőtávolság tartandó! 
A szűrésnek helyet adó helységben és a várakozásra kijelölt helységben – a 
személyzeten kívül– max. 2-2 fő tartózkodhat. Belépéskor a kézfertőtlenítés 
kötelező! Naponta – várhatóan – max. 100 fő szűrését tudja az egészségügyi 
személyzet a rendelkezése álló időkereten belül elvégezni! 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a szűrés a 40. életévüket betöltött szemé-
lyeknek térítésmentes, ajánlott a dohányzó személyek részére! A 40 év alatti 
lakosoknak a vizsgálat térítésköteles, továbbá a szűréshez szükséges a foglalko-
zás egészségügyi szakorvos által kiállított BEUTALÓ is. 

Kiskorú személy vizsgálatára szülői beleegyező nyilatkozat alapján kerül-
het sor. A szűrés díját (1 700- Ft) postai csekken kell befizetni. A csekk kiadá-
sára beutaló alapján kerül sor. A vizsgálatra vonatkozó részletes tájékoztatást 
a szűrés helyén kapja meg. 

A lakossági szűrést csak egészséges és panaszmentes személy veheti 
igénybe!!! 

Kérjük és köszönjük szíves megértésüket!
Baloghné Dr. Seres Krisztina

Jászberény város jegyzője

FELHíVáS TüDőSzűrő VIzSGáLATrA

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

Tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu
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Megújult az immár Székely Mihály nevét 
viselő szabadtéri színpad

Június 21-én koradélután a város ve-
zetőit, a tervezőket és a kivitelezők 
képviselőit, valamint a sajtó munka-
társait köszöntötte a megújult, s im-
már Székely Mihály nevét viselő sza-
badtéri színpad területén Dukai rita, 
a Jászkerület Nonprofit Kft. vezetője.
 
- A Jászkerület Nonprofit Kft. cél-
ja, küldetése a kulturális és közösségi 
programok biztosítása Jászberény város 
lakosságának és a városunkba látoga-
tóknak. A járványügyi korlátozások 
miatt rendezvényeink helyszíneit hosz-
szú időn át nem látogathatta közönség. 
Ezen időszak alatt igyekeztünk számos 
felújítást, karbantartást elvégezni, mert 
szeretnénk színvonalas helyszíneken fo-
gadni a közönséget – mondta beveze-
tőjében Dukai Rita, aki a befejeződött 
fejlesztés részleteiről is szólt.

Elmondta, hogy a 2018-ban be-
nyújtott TOP-7.1.1-16-H-ERFA-
2019-00138-TOP CLLD típusú 
pályázat szerződéskötése 2019 őszén 
megtörtént, melynek keretében nettó 
30 millió forint pályázati támogatás-
sal a Szabadtéri Színpad komplex fej-
lesztése valósulhatott meg. Az építési 
munkáltok nettó 24 millió forinttal, a 
számítástechnikai felszerelések beszer-
zése nettó 6 millió forinttal szerepelt a 

szerződésben. A pályázathoz kapcsoló-
dó kivitelezési munkák többszöri mó-
dosítás után 2020. szeptember 1-jén 
kezdődtek, s a befejezés határideje 
2021. március 31. volt. A kivitelezési 
munkák közben számos többletmun-
ka merült fel, melynek fedezetét – 8,9 
millió forintot – az önkormányzat biz-
tosította.

A felújítás során megtörtént a né-
zőtér középső részén az ülések cseréje, 
a kerítéscsere, kapuk megújítása, térkö-
vezés, területrendezés, zúzott kő frissí-
tése, projector, egyéb számítástechnikai 
felszerelések beszerzése. A munkálato-
kat a Pócs és Társa Építőipari Kft. vé-
gezte, a tervezői dokumentumokat Sisa 
Balázs építész készítette.

– A nézőtéren az ülések alatti terület 
rendezése is igényként merült fel. A vá-
ros vezetésével egyeztetve úgy döntöt-
tünk, hogy az ülések alatt betonozásra 
van szükség, melyet a Petro-ÉP 2017. 
Építőipari Kft. végzett el. A betonozás 
nettó 5,3 millió forintba került, s ezt a 
Jászkerület NKft. saját költségvetéséből 
biztosította. A hátsó kaputól az öltö-
zőkig vezető út rendezését is ez a cég 
végezte, s a 900 ezer forintos költséget 
a Jászkerület biztosította – mondta 
Dukai Rita, aki, mindenkinek köszö-
netet mondott, akinek része volt a fel-

újításban. Külön kiemelte, hogy a ter-
vezők, a kivitelezők és a város vezetői is 
nagyon rugalmasak voltak a kivitelezés 
során, s a sok egyeztetésnek meg is lett 
az eredménye.

Az ünnepi eseményen Budai Ló-
ránt polgármester is megköszönte 
minden együttműködő partner mun-
káját, melynek eredményeként már az 
elmúlt heti Tankcsapda koncerten is 
jobb körülmények között fogadhatta a 
felújításoknak köszönhetően az immár 
Székely Mihály Szabadtéri Színpad a 
vendégeit.

Remélhetőleg érdeklődőkben nem 
lesz hiány, hiszen számos nagyszerű 
program várja a következő hetekben 
a jászberényieket és a hozzánk láto-
gatókat a Székely Mihály Szabadtéri 
Színpadon. Amint azt Dukai Ritától 
megtudtuk, koncertezik itt a Kowalsky 
meg a Vega együttes, részesei lehetünk 
a Dumaszínház előadásának, megte-
kinthetjük A Déryné deszkáin színhá-
zi sorozat 3 előadását, s a Lehel Fest 
programjai is vélhetően sok érdeklődő 
figyelmét felkelti majd. A tervekben 
szerepel egy Rocknap megrendezése 
jászsági fiatalok bemutatkozásával egy-
bekötve, s egyeztetés alatt vannak to-
vábbi könnyűzenei estek is.

eszté

Sikeres szemétszedési akció

Szombaton délelőtt a Helyet! Alapít-
vány koordinálásával a Jászság Népi 
Együttes táncosai és a hozzájuk csatla-
kozó környezetvédő civilek a Zagyva-
part belvárosi szakaszának megtisztítá-
sára vállalkoztak. A Tulipános hídtól a 
Huszár utcai hídig tartó szemétszedés-
hez a J.V.V. Nonprofit Zrt. biztosította 
a gyűjtőzsákokat és szintén a társaság 
gondoskodik a jelentős mennyiségű 
hulladék elszállításáról. A zsákokba 
leginkább a hétvégi mulatozások vég-
termékei kerültek, mint a bokrokból, 
a fűből gyűjtött csikkek, üvegek, italos 

dobozok, papírhulladékok és a vízből 
kihalászott műanyagpalackok, illetve 
alumínium italos dobozok. Annak el-
lenére, hogy sokan részt vettek az ön-
kéntes akcióban, a zsákja mindenkinek 
jócskán tartalmazott szemetet ezen a 
rövid belvárosi szakaszon végighaladt 
gyűjtés után. A vidám hangulatban 
eltelt program a közösségépítés, a kör-
nyezetvédelem és a zöld tudatosság 
szép példája volt. Az önkéntesek szá-
mára a frissítő ásványvizet a Piacmarket 
üzletvezetője ajánlotta fel. 

(Forrás: J.V.V. Zrt. Facebook oldala)

A levéltetű egy rendkívül 
szapora kártevő
Hazánk növénytermelésébe szinte 
nincs is olyan növénykultúra, amit a 
levéltetvek nem károsítanának. Ezek 
a szívogató károsítók százezer számra 
lepik el a termesztett növényeket, de 
még a sokféle gyomot is. A gyengébb 
hatékonyságú védekezést az élve ma-
radottak gyorsan kiheverik. Szívoga-
tásukkal mennyiségi és minőségi ter-
mésveszteséget okoznak. Terjesztik a 
növényi vírusokat különösen a paprika, 
a burgonya és a gyümölcsfák esetében. 
A védekezés szempontjából a levéltet-
veket két nagy részre lehet csoportosí-
tani. Egy részük mindig a növény fel-
színén tartózkodik és szabad szemmel 
is jól látható (pl. a rózsalevéltetű). Ezek 
ellen jó hatással használhatók az olcsó 
vegyszerek. A másik csoport esetében 
a szívogatás nyomán kialakult torzulás 
védelmében történik a károsítás. Ezért 
ellenük csak a mélyhatású vagy a szisz-
temikus szerek hatásosak. 

Nagyon fontos a védekezés idő-
pontja. Az első egyedek és a kis telepek 
megjelenésekor célszerű végrehajtani a 
permetezést. Így még a jelentős kártétel 
is megakadályozható. Ha huzamosabb 
ideig kerül alkalmazásra egy növényvé-
dőszer akkor egy idő után hatékonysá-
ga csökken, esetleg meg is szűnik. Ez 
különösen gyakori a hajtatásban. Haté-
konyság csökkenés esetén új növényvé-
dőszert kell választani, még akkor is ha 
ez jelentős többletköltséget jelent. 

Különösen veszedelmes kártevő az 
őszibarack levéltetű, mert a világ mér-
sékelt és meleg égövén is előfordul és 
közel száz vírusfajt képes terjeszteni. A 
nyári tápnövényeinek száma négyszáz 
körüli. Túlszaporodás esetén szárnyassá 
alakulva tömegesen hagyják el az erede-
ti tápnövényt és kedvező légáramlattal 
messzire eljutnak. Sok nemzedéke kö-
zül még van, ami ősszel is károsít, de 
üvegházban még tél folyamán is szapo-
rodik. 

A levéltetvek elleni védekezésre 
számos növényvédőszert forgalmaz-
nak. Egyedülálló hatásmechanizmusú 
Chess a növénybe felszívódva, a kezelés 
pillanatától a levéltetű nem táplálkozik 
és két-három nap után elpusztul. A vé-
dőhatása három hét után sem csökken 
és még az üvegházi molytetű ellen is 
hatásos. A hasznos élő szervezetekett 
(katicabogár, fátyolka) megkíméli. 
Gyakran fordul elő, hogy a levéltetű 
szívogatásával egy időben rágó kárte-
vők is károsítanak, pld. gyümölcsfákon 
(szövőlepke) ebben az esetben a növény 
táplálkozási rendszerében is felszívódó 
permetezőszer használata célszerű. Ez a 
készítmény (acetamiprid) számos szívó 
és rágó károsító ellen is felhasználható, 
de még az élelmezésegészségügyi vára-
kozási ideje is kedvező.

Szegedi Szilveszter
növényvédő szakmérnök

Elvitte – lebukott
A Szolnoki Járási Ügyészség vádat 
emelt egy jászberényi férfi ellen közle-
kedés biztonsága elleni bűntett miatt, 
tájékoztatta szerkesztőségünket dr. 
Nagy Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

A 21 éves, erősen ittas férfi 2021. 
április 30-án éjszaka, Jászberényben, a 
Dózsa György úton kihelyezett, a gya-
log- és kerékpárút forgalmát szabályozó 
közúti jelzőtáblát addig rángatta, amíg 
annak tartóoszlopa eltörött. Ezt köve-
tően megfogta azt, és gyalogosan elin-
dult vele a városközpont felé. Eközben 
intézkedtek vele szemben a rendőrök.

A járási ügyészség tárgyalás mellőzé-
sével, pénzbüntetés kiszabását javasolta 
a férfivel szemben. Az ügy a Jászberényi 
Járásbíróságon folytatódik.
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Keresse, olvassa naponta frissülő 
online hírportálunkat!

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

•	 Strandröplabda	a	Lehel	Termálfürdő	és	
Kempingben

•	 Podmaniczky-díjas	jászságiak

•	 Önkormányzati	előzetes

•	 Beszámoló	a	Semmelweis-napról

•	 Kiállítás	megnyitó	a	Szikrában

Olvassa a BerényCafét!

Utazó szakemberek – integrációs kerekasztal beszélgetések
Jászberény Városi Önkormányzat 
a Humán szolgáltatások fejleszté-
se a Jászberényi kistérségben című 
projekten belül „utazó szakember” 
programsorozatot indít a járási szin-
tű szolgáltatásfejlesztés sikeres meg-
valósítására. A neves szakemberek az 
alábbi, ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatásokat kínálják Jászbe-
rényben, valamint a konzorciumban 
megvalósuló pályázat partnertelepü-
lésein (Jászjákóhalma, Jászágó, Jász-
boldogháza, Pusztamonostor, Jász-
felsőszentgyörgy és Jásztelek).

Gyermeknevelési szaktanácsadást nyújt 
Tóth Mónika Jászberény Városi Ön-
kormányzati Bölcsőde és Védőnői Szol-
gálat intézményvezetője minden olyan 
szülőnek, aki szeretné gyermeke visel-
kedésével,  nevelésével kapcsolatban 
felmerülő nehézségeket, és problémá-
kat szakember segítségével megbeszél-
ni. Az érdeklődők iránymutatást kap-
hatnak a családi nevelés megismerésére, 
a szülői kompetencia fejlesztésére, a 
családi közösség társadalmon belüli 
szerepének megerősítésére, valamint az 
egészségvédelem és az egészséges élet-
mód megalapozására.

A polgári jog, munkajog, a társada-
lombiztosítási jog és gazdasági jog te-
rületén felmerült, aktuális kérdésekben 
tart előadást és tanácsadást Dr. Kovács 
Emese jogász, aki az előadást követően 

válaszol az érdeklődők kérdéseire. 
Orvosi gyermek rehabilitációs szak-

tanácsadást, egyéni konzultációt nyújt 
Dr. Hajnal Györgyi, gyermekgyógyász 
adjunktus, ahol lehetőség nyílik a gyer-
mek krónikus, rehabilitációt igénylő 
betegségének áttekintésére, rehabilitá-
ciós lehetőségek feltérképezésére. Tá-
jékozódhatnak az érdeklődők az orvosi 
indikációhoz kötött szociális juttatá-
sokról és a gyógyászati segédeszközök 
hozzáférési lehetőségeiről, valamint a 
különböző fejlesztő terápiás módsze-
rekről.

Adósságkezelési és pénzügyi tanács-
adást nyújt Szendrei Péter, független 
vagyoni szakértő, melynek keretében 
tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek 
az aktuális családi kedvezményekről, 
hitelfelvételi lehetőségekről, valamint 
az eladósodás veszélyeiről. 

A fenti szolgáltatáscsomagot egészí-
ti ki a Gulyásné Rácz Gyöngyike által, 
heti rendszerességgel tartott ingyenes 
gyógypedagógiai tanácsadás, melynek 
során a tanulási nehézséggel küzdő, ta-
nulásban akadályozott, sérült vagy fej-
lődési zavar szempontjából veszélyez-
tett gyermekek szüleinek biztosítunk 
egyéni konzultációt. Beszélgetünk a 
gyermek fejlődéséről, állapotáról, fel-
térképezzük fejlesztésének, terápiás el-
látásának lehetőségeit. Az életvezetési 
tanácsok hozzájárulnak a fejlesztés ott-
honi módszereinek szélesítéséhez, vala-

mint a terápiás ellátás lehetőségeinek 
megismeréséhez.

Szintén Gulyásné Rácz Gyön-
gyike nevéhez fűződik a pályavá-
lasztási tanácsadás, melynek során a 
fejlesztő gyógypedagógus életút-támo-
gató pályaorientációs szolgáltatást és 
tanácsadást nyújt az egyéni készségek 
és képességek felmérését követően. 
Lehetőséget biztosítunk önismereti és 
szociális készségeket fejlesztő foglal-
kozáson, valamint patronáló-mentor 
programon való részvételre is.

Az utazó szakember szolgáltatáshoz 
kapcsolódik az integrációs kerekasztal 
rendezvények megszervezése, melyek 
célja a humán szolgáltatás területén 
dolgozó szakemberek szakmaközi 
együttműködésének előmozdítása. A 
kerekasztal beszélgetéseken feldolgo-
zásra kerülnek az egyéni tanácsadások 
tapasztalatai, cselekvési tervek kerülnek 
kidolgozásra, amelyek összegző megál-
lapításai beépülnek a projekt szolgálta-
tásfejlesztési cselekvési tervébe. 

A tanácsadásokon való részvétel 
ingyenes, azonban előzetes regisztráci-
óhoz kötött. Az érdeklődők Jászberény 
Városi Önkormányzat 57/505-730-as 
telefonszámán részletes információt 
kaphatnak a jelentkezés feltételeiről és 
a szakemberek által nyújtott szolgálta-
tás további részleteiről.

Hamar Kata, szakmai-vezető

Városházi hírek
Az elmúlt két hét során több emlí-
tésre méltó esemény is történt, amely 
mindennapi életünkre is hatással le-
het. Ezeket gyűjtöttük egy csokorba.

Bár a külső, úgynevezett lengyel piac 
fejlesztése a vártnál nehezebben alakul, 
ám az egyik legnagyobb probléma ott is 
megoldódott. Már nem kell a tilosban, 
a Szelei út két szélén megállni azoknak, 
akik a piacra érkeznek, ugyanis sikerült 
kialakítani egy átmeneti parkolót. Ez-
zel nem csak a hosszú évek óta fennálló 
parkolási probléma, hanem a baleset-
veszély is megszűnhet. Az információs 
táblák mellett, a kezdeti időszakban 
a Jászberényi VV. Nonprofit Zrt. és a 
Jászberényi Közterület-felügyelet mun-
katársai segítik az útbaigazítást és a biz-
tonságos közlekedést. 

A vírushelyzet adta kényszerbe-
zárást kihasználva megtörtént a pol-
gármesteri hivatal főbejárati ajtajának 
festése, javítása és a kivitelezési munka 
műszaki átadás-átvételi eljárása. Ezt kö-

vetően visszatért a megszokott rend, a 
polgármesteri hivatalba ismét a főbejá-
raton keresztül is be lehet

Július 1-jén van a Köztisztviselők 
Napja. Ebből az alkalomból Jászbe-
rény polgármestere egy közös ebéd-
re hívta meg a polgármesteri hivatal 
dolgozóit, s egyben meg is köszönte 
munkájukat.

A költségvetésben 2021-re tervezett 
teljes évi 1.8 milliárd forint iparűzé-
si adóbevétel az elmúlt hónap végén 
teljesült. A vállalkozások szeptemberi 
befizetése pedig már többletforrásként 
jelentkezik majd az önkormányzat 
számláján. Ez azt jelenti, hogy a legna-
gyobb helyi adófizetők működésében 
bekövetkező negatív változás a terve-
zettnél kisebb mértékben érintette költ-
ségvetésünket, valamint a vírushelyzet 
miatti bevételkiesés sem lett olyan ará-
nyú, mint amekkorával maguk, a nagy 
adófizetők számoltak év elején. Az 1 
milliárdos többletbevétel felhasználásá-
ról a képviselő-testület dönt majd.

Lezárult a zöld Város projekt
zöld Város Kialakítása – Városi 
Környezetjavító Intézkedések és 
Gazdaságfejlesztési Beavatkozások 
Jászberényben című  projekt záró 
rendezvényét tartották a Déryné 
rendezvényház dísztermében, június 
22-én a délelőtti órákban.

Jászberény Városi Önkormányzat 2016 
júliusában támogatási kérelmet nyújtott 
be a „Zöld város kialakítása” című pályá-
zati felhívásra. A projekt célja a zöldfelü-
letek megerősítése, minőségük javítása, 
a közlekedésirendszerek és infrastruk-
túrák életminőséget javító rekonstruk-
ciója, valamint a Városi Piac teljes körű 
megújítása volt. A 2017 májusi döntés 
alapján 782 800 000 Ft támogatást ítél-
tek meg a megvalósításához.

Két esztendővel ezelőtt indultak, 
több helyszínen, a kivitelezési munká-
latok.  Az elkészült fejlesztések legfőbb 
elemei a Városi Piac csarnokának és 
területének rekonstrukciója, a Fürdő 
utcai parkoló kiépítése, a polgármesteri 
hivatal udvarának felújítása, kijárással a 
Zirzen Janka utca felé. Továbbá a Holló 
András és Déryné utcákban, valamint 
a Lehel vezér téren a zöldfelületek nö-
vényállományának és a meglévő parko-
lóhelyeknek megújítása, utcabútorok 
elhelyezése, közvilágítás korszerűsítése 
voltak. A projekt keretében a megújult 
vagy újonnan kialakított zöldfelület 
nagysága négyezer m2, a városi terü-
leteken létrehozott vagy helyreállított 
nyitott terek nagysága összesen megha-
ladja a tízezer m2 –t.

A Zöld Város projekt esetében 
többször került sor a fizikai befejezési 
határidő módosítására, míg végül 2020 

júliusában záródtak le a kivitelezési 
munkálatok. Az azóta eltelt közel egy 
év alatt a használatba vételi engedélyek 
megszerzése, az igen jelentős saját erő 
biztosítása és záró elszámolások történ-
tek meg. A zárást hátráltatta a pandé-
mia is, hiszen a projekthez kapcsolódó 
rendezvényeket ezen időszak alatt nem 
lehetett megtartani. A projekt 2021. 
tavaszán 61 621 198 forint többlettá-
mogatásban részesült, így a támogatás 
teljes összege 844 421 198 forint lett, 
a teljes költség pedig 1 053 528 664 
forintnál állt meg.

A projekt záron, Budai Lóránt 
polgármester köszöntőjét követően, a 
megvalósítás szempontjairól számolt 
be, Bató Andrea projektmenedzser. 

A kivitelező Penta Kft. képviselője 
Czeglédi Csaba és a műszaki ellenőr-
zést végző Utiber Kft. nevében Kende-
resy Koppány egybehangzóan osztot-

ták meg tapasztalataikat. Elhangzott 
szavaik szerint jó volt az együttműkö-
dés, az összefogás a partnerek között, 
a menet közben felmerült nehézsége-
ket sikerült megoldani. Kalics József 
a fenntartást és üzemeltetést végző 
J.V.V. NZrt. képviseletében a projekt 
területeit érintő hétköznapi teendők-
ről beszélt. A felszólalók sorát Borbás 
Zoltán megyei közgyűlés alelnöke 
zárta, aki megköszönte a megvalósí-
tásban résztvevő mindkét városveze-
tés és testület munkáját, az összessé-
gében a megye legnagyobb projektje 
tekintetében. Az eseményt, kötetlen 
beszélgetések keretében zajló szakmai 
tanácskozás zárta.

A projektről bővebb információt 

találnak a város honlapján a mellékelt 
linkre kattintva:  http://www.jaszbe-
reny.hu/zold-varos-kialakitasa/

demeter

Jászberényben járt Dobrev Klára
Június 17-én, csütörtökön utcafórumot 
tartott Jászberényben a Demokratikus 
Koalíció, melynek vendége Dobrev Klá-
ra, a DK miniszterelnök-jelöltje volt. A 
párt az ellenzéki előválasztáson körze-
tünkben dr. Gedei Józsefet indítja, aki el 
is mondta, hogy mit képviselne megvá-
lasztása esetén. Dobrev Klára egy sikeres 

választást követő kormányzást vetített 
előre, amely során – amint mondta - 
nagyon sok igazságtalanságot kell majd 
orvosolniuk. A két politikus beszédét 
követően a fórum résztvevői mondhat-
tak véleményt és tehettek fel kérdéseket 
az előadókhoz. Részletes tudósításunk a 
BerényCafén (jku.hu) olvasható.

Miről tárgyalnak és döntenek a képviselők?
A pandémia okozta kényszerszüne-
tet követően július 7-én tartja soros 
ülését a Jászberény Városi Önkor-
mányzat képviselő-testülete. Az ülés 
helyszíne a Városháza emeleti nagy 
tanácsterme, ahol 15 órakor kezdő-
dik majd meg a tanácskozás. 

Az ülésre szóló meghívó 16 napirendi 
pontot tartalmaz. A képviselők beszá-
molót hallgatnak meg a Szent Ferenc 
Egyesített Szociális Intézmény, illet-
ve a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

2020. évi tevékenységéről. Döntenek 
majd arról az előterjesztésről, amely a 
költségvetés bevételi kiadási előirány-
zatait célzott módosítani. Döntés szü-
letik arról is, hogy a város benyújtsa-e 
a „Külterületi helyi közutak fejleszté-
se a Neszűrben” című pályázatot. Az 
előterjesztések között szerepel önkor-
mányzati tulajdonban lévő gépjármű-
vek értékesítésére, valamint ingatlanok 
pályázati úton történő értékesítésére 
vonatkozó írásos anyag is. 

Szó lesz az ülésen az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérletének 
szabályairól, a lakbérek mértékének 
megállapításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról is. Döntenek a 
helyi önkormányzati képviselők tiszte-
letdíjáról és természetbeni juttatásairól 
szóló önkormányzati rendelet módosí-
tásáról is. 

A tanácskozás végén lesz lehetőség 
interpellációra, felvilágosítás kérésére, va-
lamint napirenden kívüli felszólalásra is.
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Magyar Anita, a „Hétköznapok Hőse” közönségdíjasa
A Mozdulj Közhasznú Egyesület 
szavazásán a „Hétköznapi Hőse” díj 
közönségdíjasa a jászberényi Magyar 
Anita lett. A szervezők köszönik a tíz 
jelölt eredményes munkáját és a sok 
szavazatot.

- Köszönöm a lehetőséget a szerve-
zőknek, hogy részese lehettem ennek 
a nagyszerű kezdeményezésnek. Nem 
érzem magas hősnek, csak próbálok 
mindent megtenni azért, hogy segítsek 
azoknak, akik éppen bajban vannak. 
Köszönet a jelölésért, a sok támogat 
szavazatért és szívből gratulálok azok-
nak, akiket velem együtt jelöltek a díj-
ra! Mindenkinek kívánok jó egészséget 
és sok örömet, boldogságot az életben! 
– írta a Facebook bejegyzésében Ma-
gyar Anita, akit természetesen megke-
restünk a hír kapcsán.

- Anita, honnan az indíttatás, 
hogy karitatív tevékenységet folytass, 
segíts embereken?

- A negyvenedik születésnapo-
mon, 2019-ben kezdődött, amikor 
családomtól azt kéretem, hogy ne ve-
gyenek nekem semmit, hanem próbál-
juk meg segíteni a demens betegeket. 
Időközben megnyertem egy pályáza-
tot, melynek eredményeként 100 db 
könyvemet, verseskötetemet ki lehe-
tett adni. Egy hetem volt kiválogatni 
a verseket, s a kiadást követően egy 
kis könyvbemutatót szerettem volna. 
Nos, ez olyan jól sikerült, hogy elég 
nagy összeg gyűlt össze a támogatásra. 
Akik megvásárolták a könyveket, akik 
támogató jegyeket vásároltak, mind 
segítettek abban, hogy a tervezett tá-
mogatás minél nagyobb legyen. Innen 
indult az egész. Számomra borzasztóan 
jó érzés az, amikor az ember adni tud. 
Én úgy érzem, hogy sokkal többet kap-
tam, mint amennyit adtam. Bármilyen 
ajándéknál többet ért ez számomra. A 
folytatást az jelentette, amikor a térségi 
tv-ben láttam, hogy Varga Viki számá-
ra kérnek segítséget. A Béres Krisztivel 
egyszerre írtunk a tv-nek, hogy mi se-
gíteni szeretnénk. Na, így jött létre a 
Jászberényi Jótékonykodó Csoport. A 
mai napon már több, mint 1800 ta-
gunk van. Azt gondolom, hogy lehet 
bármilyen vita is közöttünk a városban, 
de nagyon sok jó ember él itt.

- Mit tapasztaltál, hogyan állnak 
az emberek a segítségkérésekhez?

- A bizalom nagyon fontos. Mi 
mindent vezetünk táblázatban forint-
ról forintra. A csoport kontrollálás 
alatt van, hirdetőt nem engedünk be, 
mert ez nem hirdető felület. A más-
fél év alatt már öt gyermeket, illetve 
családjukat tudtuk támogatni. Mivel 
pénzről és adományról van szó, ezért 
fontos nagyon a bizalom. Bárki, bármit 
visszakereshet nálunk, s meggyőződ-
het, hogy minden felajánlás, minden 
forint jó helyre került. A Facebook-li-
citeink megegyeznek azokkal, amiket 
a táblázatainkban vezetünk. Az utalá-
sokat mi nem látjuk, nem is akarjuk 
látni. Kapcsolatot tartunk a szülőkkel, 
hogy jelezzék vissza, ha az adott licitre 
az összeget megkapták. Azt gondolom, 
hogy bíznak bennünk segítőink, mert 
máskülönben nem tudnánk ilyen ered-
ményesen működni. Egyébként elég 
sokan vannak (a támogatók mintegy 
30%-a), akik azt kérik, hogy az ő ne-
vüket ne is hozzuk nyilvánosságra. Ér-
dekes ez, mert van aki meg kifejezetten 
ragaszkodik, hogy feltüntessük egy-egy 
esetben, hogy ő is támogatta a jó ügyet. 

- A licit az egyik támogatási forma, 
de szerveztetek már süteményvásárt is. 
Hogy jönnek ezek az ötletek, hogy ép-
pen mikor, hogyan gyűjtsetek bizonyos 
célra támogatásokat?

- A Sütivásárt sajnos a pandémia 
miatt nem tudtuk magtartani. Több 
százan jelentkeztek erre, minden meg 
is volt szervezve, de a járvány közbe-

szólt. Egyébként a süteményfelajánlók 
a süteményük értékének megfelelő 
összeget átutalták annak a gyermek-
nek, akinek éppen akkor gyűjtöttünk. 
Illetve sokan, akik vásárolni szerettek 
volna, szintén utaltak akkor Vikinek 
a számlájára, akinek a megsegítésére 
akkor gyűjtöttünk. Sok ötlet van, sok-
féle módon lehet gyűjteni, de ehhez is 
közösen együtt kell dolgozni a csoport-
ban. Ruhákat például a mai napig is 
sok helyre hordunk. Általában mindig 
van 5-8 család, akik rászorulnak erre, s 
mi tudunk róluk. 

- Hogyan választjátok ki a gyere-
keket, családokat, akiket támogatni 
szeretnétek?

- Mi soha nem választunk, a csa-
ládok jelentkeznek nálunk. Általában 
elektronikus úton veszik fel velünk a 
kapcsolatot. Én és Kriszti is megkapja 
mindig ugyanazt a segélykérő levelet, 
s akkor egyeztetünk arról, hogy kit, 
milyen időszakban tudunk segíteni. 
Azért arról meggyőződünk, hogy mi-
lyen helyzetben van a gyermek, a csa-
lád, milyen esélyei és költségei lehetnek 
egy-egy kezelésnek. Azután kitűzünk 
egy célt. mint például a barcelonai 
műtétre, amire 2,5 millió forint össze-
gyűjtését terveztük meg. Én egyébként 
egy kicsit hajcsárnak is érzem magam 
mindaddig, amíg a kitűzött célt el nem 
értük.

- Hoztál magaddal egy kimutatást 
arról, hogy a kezdetektől eddig kit és 
hogyan, mennyivel tudtatok támogatni.

- A mai napon már a 10 milliós 
határt is átléptük. Közösen öt gyer-
meknek tudtunk eddig segíteni. Varga 
Viki volt az első, akit 3 millió forint 
körüli összeggel sikerült támogatnunk. 
Banya Ricsike támogatására 2,5 milliót 
gyűjtöttünk. Csipe Zozinak 270 ezer, 
Papp Lilinek 287 ezer forintot sikerült 
támogatásként megszereznünk. A Ber-
csényi Iskolába a Krízis csoport jóvol-
tából egy kupakgyűjtő szívet is sikerült 
elhelyeznünk, amelynek hozadékát az 
igazgató úrral való egyeztetés alapján 
az iskola rászoruló diákja kaphat majd. 
A kupakokat éppen a napokban fog-
juk innen elszállítani. Jelenleg a Tarcsa 
Natasának gyűjtünk, Egy hete kezdtük 
és nagyon jól állunk, hiszen már közel 
400 ezer forint gyűlt össze. Az ő esete 
azért külön is érdekes, mert ő nem Jász-
berényben, hanem Jászladányban él. 
Ez pedig azt jelenti, hogy a csoportunk 
már túl nőtte Jászberény határait. Ezen 
felül több segítségre szoruló családot, 
autizmussal élő gyermekeket támogat-
tunk különböző programok szervezé-
sének eredményeként. Ilyen volt pél-
dául a Virtuális Jászsági Futóverseny, 
a Huszár utcai leégett ház lakóinak 
szervezett gyűjtés, de karácsonyi aján-
dékokkal leptünk meg családokat, jó-
tékony koncerteket is szerveztünk. Két 
kupakgyűjtő tároló edényzetet helyez-
tünk ki Jászberénybe, melyben össze-
gyűlt kupakok leadása után az összeget 
jótékony célra bocsájtottuk. Sport- és 
egészségnapot szerveztünk, óvodák-
nak és bölcsődének karácsonyi játékot 

tudtunk adni, fertőtlenítő oszlopot 
helyeztünk ki a Bercsényi Iskolában és 
legutóbb a Visontai autósnapot támo-
gattuk. Ezek összértéke haladja meg a 
10 millió forintot.

- Ha valaki szeretne hozzátok csat-
lakozni, az hogyan teheti ezt meg?

- Segítő tagként az elmúlt hóna-
pokban nagyon sok fiatal csatlakozott 
hozzánk. Ezt meg is osztottam a cso-
portban. Sok tizen-, huszonéves fiatal 
jelentkezett azzal például karácsony 
előtt, hogy összegyűjtöttek ruhát, ké-
szítenének mézeskalácsot is, de segít-
séget várnak abban, hogy hová, kinek 
vigyék. Krisztivel alapítványokat keres-

tünk meg, s az ő segítségükkel sikerült 
az ajándékokat rászoruló családoknak 
eljuttatni. Bárki csatlakozhat hozzánk. 
Keressenek meg messengeren, vegyük 
fel a kapcsolatot. Minden segítő szán-
dékú emberre szükségünk van. 

- Milyen érzés Hétköznapi Hősnek 
lenni?

- Nem érzem magam Hétköznapi 
Hősnek. Biztos van sok Hétköznapi 
Hős, akikről nem is tudunk. Az el-
múlt másfél-két évben azért osztottam 
meg sok mindent a Facebookon, hogy 
a jót a felszínre hozzam vele. Mivel ez 
sikerült, s megtörtént, így ennek na-
gyon örülök. Számomra már az is nagy 
megtiszteltetés volt, hogy szóba jött a 
nevem a közönségdíj kapcsán a Moz-
dulj Közhasznú Alapítvány szavazásán. 
Úgy gondolom, hogy ez egy izgalmas 
kis játék, ahol mind a tíz jelölt elnyer-
hette volna ezt a címet.  Szerintem arra 
a tevékenységre, amit mi végzünk, arra 
nem a hős szó a jó jelző, hanem a pél-
damutatás. 

- Azért egy országos tízes listára 
nem lehet véletlenül felkerülni.

- Bármily hihetetlen is, én nem 
tudtam, hogy bárki is javasolt engem 
erre a listára. A Kék Pillangó Jászsági 
Autistákért Alapítvány elnöke, Har-
nyos Kitti és néhányan  összedolgoztak 
és sok információt gyűjtöttek be rólam. 
Jászberényben több embertől kértek 
néhány sort rólam, hogy miért java-

solnának erre a közönségdíjra. Amikor 
elolvastam, bizony sírtam is.

- Amikor megtudtad, hogy te ka-
pod a díjat, mit éreztél?

- Az egyik ismerősöm hívogatott 
telefonon, amikor egy értekezleten 
ültem. Gratulált, de először nem tud-
tam, hogy mihez. Azután persze nagy 
örömet okozott. Ismerem én is a Fa-
cebook-szavazásokat, melyeken biztos, 
hogy nagyon sokat számít az is, hogy 
ki mennyire aktív, kinek hány ismerőse 
van. Szerintem mind a tíz jelölt közül 
bárki más is lehetett volna a közönség-
díjas, ő is megérdemelten kaphatta vol-
na meg ezt az elismerést. 

- Azért az jó érzés lehet, hogy ilyen 
visszajelzést kapsz a munkád eredmé-
nyeként?

- Így igaz, s motivál is a további 
munkára.

- Azt hiszem téged nem kell külö-
nösebben motiválni. Amit te eldöntöt-
tél, hogy szeretnél megvalósítani, azért 
mindent meg is teszel.

- Igen, s remélem, hogy ez így is 
marad és még nagyon sokakon tudunk 
majd segíteni.

Magyar Antának Olvasóink ne-
vében is gratulálunk a Hétköznapi 
Hősök-díj közönségszavazatán elért 
sikeréhez, s további sikeres karitatív 
munkát kívánunk neki és a Jászberényi 
Jótékonykodó Csoportnak.

Szántai Tibor

Két versenyen is remekeltek ifjú táncosaink
A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 
fiataljai az Oktatási Hivatal által ren-
dezett Országos Néptánc Tanulmányi 
Verseny előselejtezőjén 12 döntős 
helyet szereztek. A Gyermek Néptán-
cosok XIV. Országos Szólótánc Fesz-
tiváljának döntőjében pedig mindhá-
rom viganós pár különdíjas lett.
 
Az Oktatási Hivatal által rendezett 
Országos Néptánc Tanulmányi Ver-
senyen, amely az idén online zajlott, 
19 produkciót indított a Viganó Alap-
fokú Művészeti Iskola két különböző 
korcsoportban, szóló és páros kategó-
riában. Az előselejtezők produkcióit 
Debrecenben értékelték, míg a  döntő 
értékelése Sátoraljaújhelyen történt. A 
viganósok 12 produkciója (11 páros és 
1 szóló) jutott a döntőbe, és sokan kö-
zülük szép helyezéseket értek el.
A viganósok eredményei: 
II. korcsoport: 

1. helyezett: Busai Bori - Makula 
Zoltán

Busai Bori és Makula Zoltán fel-
vételt nyert a Magyar Táncművészeti 
Egyetem Középiskolai képzésére nép-
tánc szakra.) 

2, helyezett: Dudás Lili - Kispál 
Domonkos

3. helyezett: Tukora Nóra - Tukora 
Eszter

3. helyezett: Kovács-Szűcs Réka - 
Halaj Benedek

8. helyezett: Fődi Eszter Anna - 
Ürmös Tibor

9. helyezett: Guba Nikolett Hanna 
- Boda Kristóf

11. helyezett: Kovács Réka - Vígh 
Marcell 
III. korcsoport: 

2. helyezett: Pernyész Fanni Haj-
nalka - Hlavacska Lázár

3. helyezett: Rubint Rebeka - Nagy 
Marcell

3. helyezett: Halaj Vince
6. helyezett és különdíjas: Dudás 

Anikó - Ivanics Patrik

11. helyezett: Ambrus Zóra - Kár-
mán Máté

A Gyermek Néptáncosok XIV. 
Országos Szólótánc Fesztiváljának 
Észak-Alföldi régiós selejtezőjét még 
2020. október 24-én Jászberényben ren-
dezték meg. A Viganó Alapfokú Művé-
szeti Iskola három párosa is továbbjutott 
és szerepelhetett a június elején Szarva-
son megrendezett döntőben. 

Különdíjat kapott a Gyimesi tán-
cok hiteles eltáncolásáért: Pernyész 
Fanni és Hlavacska Lázár. "Pántlikás 
táncos" címet nyert: Dudás Lili, Bu-
sai Bori. "Bokrétás táncos" lett: Kispál 
Domonkos, Makula Zoltán. 

Az I. korcsoport legkiemelkedőbb 
táncospárja címet a Dudás Lili – Kis-
pál Domokos páros kapta, s bekerültek 
azon 20 táncos közé is, akik egy külföl-
di vendégszereplést is nyertek.

A sikeres párok és szóló táncosok 
felkészítői:

Busai Zsuzsanna és Busai Norbert 
ÁRENDÁS (7 pár és 1 szóló)

Kuli Orsolya és Nagy Valter 
GALAGONYA (5 pár és 1 szóló)

Dudásné Mosóczi Lívia és Dudás 
Dániel BARKÓCA (2 pár)

Szűcs Eszter és Nagy Richárd 
BORBOLYA (2 pár)

Szőcs Szilárd és Csomor Zoé (1 pár)
A táncosoknak és felkészítőiknek 

Olvasóink nevében is gratulálunk!

Busai Bori és Makula zoltán első lett az Országos Néptánc Tanulmányi Verse-
nyen a második korcsoportosok között.

A Dudás Lili - Kispál Domonkos páros mindkét versenyen kiemelkedően 
szerepelt.
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Oklevélátadó a Jászberényi Campuson
Az immár Székely Mihály nevét vi-
selő szabadtéri színpadon június 26-
án, szombaton tartotta oklevélátadó 
ünnepségét az Eszterházy Károly 
Egyetem Jászberényi Campusa, me-
lyen képviseltette magát az egyetem 
vezetése és ott volt Budai Lóránt, 
Jászberény polgármestere is.

A Himnuszt követően a Cantate Nobis 
Énekkar műsorával vette kezdetét az 
ünnepség, melyen dr. Varró Bernadett, 
a Jászberényi Campus főigazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket és a végzős 
hallgatókat.

- A jó ünnepi beszéd titka a jó kez-
dés és a jó befejezés, valamint az, hogy 
ezek közel legyenek egymáshoz – kezd-
te ünnepi köszöntőjét dr. Varró Berna-
dett, aki úgy fogalmazott, hogy a most 
végzős hallgatók egy rendkívüli évvel 
zárták tanulmányaikat.

- Az aggodalom, a félelem és a szo-
rongás sem hiányzott az Önök utolsó 
tanévéből. Ez az esztendő kitörölhetet-
len lesz az emberek életéből. Az okta-
tásban a digitális tanítás került előtérbe, 
amely betört az életünkbe a pandémia 
miatt. Nagy öröm, hogy a nehézségek 
ellenére 123-an tettek eredményes zá-
róvizsgát - a Csecsemő és kisgyermek-
nevelő szakon 29 fő, Közösségszervezés 
szakon 11 fő, óvodapedagógus szakon 
40 fő, Tanító szakon 32 fő, Szociális 

munka szakon 1 fő, Szociálpedagógia 
MA szakon 9 fő, Programtervező infor-
matikus FOSZ képzésen 1 fő -,  s így 
a nehézségek ellenére ünnepelhetünk. 
Az igazi munka azonban Önök számá-
ra csak most kezdődik, s ehhez kívánok 
sok sikert – mondta a főigazgató. 

Az ünnepi köszöntőt a díjak, elis-
merések átadása követte. A pandémia 
miatt ezúttal két tanév (2019/2020 és 
2020/2021) adták át.
Tanay-díj:
2019/2020

Stefán Ildikó, nyugalmazott főis-
kolai adjunktus 

Dr. habil. Koltay Tibor, nyugal-
mazott főiskolai tanár 
2020/2021

Ugrin György, nyugalmazott főis-
kolai adjunktus 
Eszterházy Károly-emlékérem:
2020/2021

Tóth Mariann - Anyanyelvi és Mű-
vészeti Nevelési Tanszék oktatója 
EHÖK Nívódíj - "Dolgozó a 
hallgatókért":
2019/2020

Szaszkó Éva - tanulmányi ügyintéző 
2020/2021

Bóta Éva - tanulmányi ügyintéző
Aranykréta-díj:
2019/2020

Kovács-Bogya Tünde, Társada-
lomelméleti Tanszék oktatója 

Szalay Krisztina, Társadalomelmé-
leti Tanszék oktatója 
Félév Oktatója díj:
2020/2021

Kovács-Bogya Tünde, Társada-
lomelméleti Tanszék oktatója 
Fábián Hallgatói díj:
2019/2020

Ambrús Enikő Martina - tavaly 
végzett óvodapedagógus szakos hallgató 
2020/2021

Mikula Pálma - végzős tanító sza-
kos hallgató
Hallgató a tudományért díj: 
2020/2021

Barankai-Erős Katalin - végzős 
csecsemő-és kisgyermeknevelő szakos 
hallgató 

Cseriné Demeter Bernadett - tavaly 
végzett közösségszervezés szakos hallgató 
Főigazgató elismerő oklevél:
2019/2020

Pomázi Imréné – a Szent István 
Sport Általános Iskola és Gimnázium 
Intézményvezetője 

Dr. Novák István - címzetes egye-
temi tanár, plébános 
2020/2021

Dr. Bernhardt Renáta - adjunktus 
Dr. Magyar Ágnes - adjunktus 
Dr. Sinka Annamária - adjunktus 
Majorné Csikós Márta - oktatási 

csoportvezető 
Nagy Erika - tanszéki ügyintéző 

Megnyílt a Déryné Galéria
Június 18-án, pénteken délután három órakor radoszlav Miklós, a Csányi 
Alapítvány operatív igazgatója és dr. Gedei József, Jászberény alpolgármestere 
nyitotta meg az egykori Jászkürt fogadóban a Déryné Galériát. A galériameg-
nyitó egyben kiállítás megnyitó is volt; Kökényné Nemoda Enikőnek, a Csá-
nyi Alapítvány támogatottjának képeit csodálhatták meg a résztvevők.

– A Csányi Alapítvány 15 éve itt, az 
egykori Jászkürt fogadóban kezdte meg 
működését. Előbb béreltük az épületet, 
majd megvásároltuk a tulajdonosoktól. 
Végig jó volt a kapcsolatunk a város ön-
kormányzatával. Az egyik vállalásunk 
az volt, hogy az épületben kialakítunk 
egy galériát, s ez valósult meg most. A 
Déryné Galéria első kiállítója természe-
tesen egy olyan ifjú művész, akit a Csá-
nyi Alapítvány támogatott. Ajánlom az 
önök figyelmébe Kökényné Nemoda 
Enikő kiállítását – mondta Radoszlav 
Miklós.

– Mivel Jászberény lakossága csök-
ken, nekünk kiemelt feladatunk, hogy 
olyan várost teremtsünk, ahová szíve-
sen visszajönnek a fiatalok. A Csányi 
Alapítvány ebben nagyon jó partner. 
Kökényné Nemoda Enikő festményei 
a gyerekekről szólnak. A gyerekek 
őszinték, sokszor mást látnak, mint a 
valóság. Az ideák felé kell vinni a vi-
lágot – mondta dr. Gedei József, aki 
annak a reményének is hangot adott, 
miszerint az önkormányzat és a Csányi 
Alapítvány a jövőben is eredményesen 
tud majd együtt dolgozni.

Miután a Déryné Galéria átadása 
megtörtént, dr. Horváth Dániel, az 
egri Eszterházy Károly Egyetem vizuá-
lis tanszékének vezetője, DLA doktori 
címes, Eszterházy-díjas művész, Kö-
kényné Nemoda Enikő tanára nyitotta 
meg tanítványa kiállítását.

Kökényné Nemoda Enikő a 2020. 
évi Jászsági Évkönyvben megjelent, 

Hosszú az út a gyermekportrékig 
című írásában eddigi életútját mu-
tatta be. Többek között az alábbiakat 
írta:

„Az egyetemi alapképzés három 
éve a kísérletezésről szólt, hiszen kipró-
báltam magam mindenféle művészeti 
tevékenységben, kezdve az absztrakt 
festészettől a body artig. A diploma 
évében azonban, megtaláltam azt a té-
mát, ami a leginkább érdekelt, és hozzá 
azon médiumot, amivel a legjobban 
meg tudtam valósítani az elképzelése-
imet. Végül a gyermekportrékban talál-
tam meg azt a tematikát, amit tovább 
szeretnék vinni. 2019 októberében 
kezdtem el ezt a festménysorozatot, 
amiből kiválasztottam öt darabot, vé-
gül így alakult ki a diplomamunkám.  
A sorozat címe: Gyermekportrék. A 
festmények vegyes technikával készül-
tek vászonra, a portrék mindegyikét 
olajjal festettem meg, és emellett ra-
gasztószalagot használtam.”

A galéria, illetve a kiállítás megnyi-
tóján három fiatalember is közreműkö-
dött. Kökény Zsolt, Enikő férje, Kökény 
Viktor sógora és Adamecz Sándor. A 
három fiú zenével, dallal színesítette a 
jeles eseményt, mégpedig nem is akár 
hogyan. Méltán arattak nagy sikert.

Városunk egy újabb kulturális tér-
rel lett gazdagabb, ahol a későbbiek so-
rán nem csak az alapítvány által támo-
gatott fiatalok, hanem a városi, jászsági 
alkotók is megjelenhetnek majd.

eszté

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2021. 
májusától bővítette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban 
elérhető ügyfélszolgálati irodák körét. 

Jászberényben az új ügyfélpont: Jászberény 1 POSTA, Lehel vezér tér 7-8. 

ügyfélfogadás időpontja: 
kedd 14.00 -18.00 óra
szerda 8.00-12:00 óra
Csütörtök 14.00-18.00 óra
Az új ügyfélponton a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlázással, 
pénzügyi rendezéssel és díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek intézésére 
van mód. Jászberényben meglévő ügyfélszolgálat (Jászberényi Vagyonkezelő 
és Városüzemeltető NZrt.): Cím: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1. 

ügyfélfogadás: 
hétfő 07.00-19.00 óra
kedd 7.30-12.00 óra
szerda: 11.00-15:00 óra
csütörtök: 7.30-12:00 óra
péntek: szünnap 
Tel.: +36/57/411-651 Mobil: 06/20/494-6350 

A hulladékszállítással (például többlethulladék elszállítása, eseti lomtalanítás, 
edényzet cseréje vagy mozgatása stb.), az adatváltozással (szerződéskötéssel, 

-módosítással, - megszüntetéssel) illetve az egyéb technikai jellegű kérdésekkel 
kapcsolatos teljes körű ügyfélszolgálati ügyintézés a megszokott módon a fen-
ti elérhetőségeken történik. 

ÚJ üGyFéLSzOLGáLATI IrODA 

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.
Ideje: 2021. július 13. 10:00–16:00

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!

Balról jobbra dr. Gedei József alpolgármester, dr. Horváth Dániel művész-
tanár, Kökényné Nemoda Enikő és radoszlav Miklós, a Csányi Alapítvány 
operatív igazgatója
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Várja vendégeit a Lehel Termálfürdő és Kemping is
A vírushelyzet miatt bevezetett korlá-
tozások gyakorlatilag lakatott tettek 
az uszodák, fürdők ajtajára. Novem-
berben bezárásra került a létesítmény, 
nem üzemelhettek a medencék. Ez 
év februárjában nyílt lehetőség a fe-
dett uszoda részleges megnyitására, 
de csak az igazolt versenysportolók 
részére. Igy már módot és lehetősé-
get tudtak adni, a triatlonosoknak, 
úszóknak arra, hogy vizes edzéseiket 
megtarthassák. Májustól a védettségi 
igazolvánnyal rendelkezők is hasz-
nálhatták a létesítményt és rövidesen 
szauna szolgáltatásukat is újra tudták 
indítani, amire mindig nagy igény 
mutatkozik.

A veszélyhelyzeti időszak alatt, a több 
mint négy évtizedes strandfürdő egysé-
geiben, a folyamatosan előkerülő hibák 
miatt, felújítási és karbantartási mun-
kálatok sokaságát végezték el, készülve 
a korlátozások enyhítését követő idő-
szakra. Ennek keretében, (a lehullott 
csempék helyére) új műgyanta burko-
latot kaptak a termál medencék, mely-
nek árnyalata így harmonizál a gyógy-
hatású termálvíz színével. 

Az 50 m-es medence kifestve várta 
a feltöltést, majd sajnálatos módon a 
víz egy része eltűnt. Az üzemi szintre 
töltést követően, a nyomás hatására ki-
derült, hogy a több mint 40 éves, ide-
jemúlt technológiával készült meden-
cetest olyan nagymértékben szivárog, 
hogy lehetetlen a korábbi formában 
(teletöltött állapotban) üzemeltetni.  
A több mint négy évtizedes szerkezet 
elöregedett, azonnali orvoslása tetemes 
pénzbe kerülne, a végleges megoldás, a 
teljes modernizálás/átalakítás pedig a 
számítások szerint százmilliokra rúgna. 
A nyári szezonban az 50-es úszóme-
dence így csak félig került feltöltésre és 

hatalmas fürdőmedenceként funkcio-
nál a gyerekek és táborozók legnagyobb 
örömére. Ráadásul már felfújható esz-
közök, matracok, labdák is kerültek a 
nagymedencébe, melyek feldobhatják 
a vízi élményeket.

Ez úton is kérik, elsősorban úszó 
vendégeik megértését és köszönik azt a 
sok pozitív javaslatot, melyből nyomon 
követhető, hogy a város lakói igenis 
szívükön viselik a családias környezetű, 
még a Hűtőgépgyár által épített fürdő 
sorsát (számos vendég még az is felvetet-
te, hogy nagyobb értékű, hosszabb időre 
szóló bérlet vásárlásával is támogatni kí-
vánja a medence mielőbbi fejlesztését). 

Az úszni kilátogató vendégeket 
nem szerették volna megfosztani a 
testmozgás lehetőségétől, ezért az ed-
digi üzemelési ciklust módosítva, a fe-
dett uszoda vizét teljes szinten tartják, 
(nem engedik le tanmedence szintre), 
hőmérsékletét pedig sportolásra-alkal-
masra állítják be. 

Újdonság, hogy a legkisebbek, a 
tavalyi évben elkészült, élmény ele-
mekkel színesített, modern előírások-
nak megfelelő, feszített víztükrű gyer-
mekmedencét már birtokba vehetik, 
használhatják, valamint a termálme-
dencénél a vendégek kényelmét fogja 
szolgálni az időközben elkészült nyak-
maszírozó elem is.

A nyári sportokat szem előtt tartva 
nagy gondossággal készítették elő ho-
mokos sportpályáikat, melyek strand-
foci, strandröplabda és strandkézilab-
da mérkőzéseknek remek helyszíne 
lehet. A nyári hétvégéken a különböző 
strandsportágak kupamérkőzései kö-
vetik egymást, sportolási vagy éppen 
szurkolási lehetőséget kínálva a szaba-
didőjüket itt eltöltőknek. A fürdő és a 
sportrendezvények iránt érdeklődők a 
közösségi médiában szereplő oldalról 
(LEHEL Termálfürdő és Kemping) 
tájékozódhatnak bővebben szolgálta-
tásaikról.

Parkosított környezetben várja látogatóit  
a belvárosi strandfürdő

A Jászberényi Belvárosi Strandfür-
dő június 22-én, nyitotta meg kapuit 
rendezett, parkosított környezetben a 
strandolást, úszást, brűgölést, napozást 
kedvelő és kikapcsolódásra vágyó kö-
zönsége előtt.
A hőségben jólesik a csobbanás a hűs 
medencékben, a relaxálás a langyos víz-
ben. Fürdés, úszás után a büfé hűsítő 
kínálata oltja a szomjat, a finom falatok 
csillapítják az éhséget. A legkisebbek 
számára vidám, biztonságos játszótéri 
eszközök egészítik ki a strandi szórako-
zás lehetőségeit.

A Jászberényi Strand és Termálfür-
dőt üzemeltető J.V.V. Nonprofit Zrt. a 
strand nyári szezonra való felkészítését 
áprilisban megkezdte, azonban a ked-
vezőtlen időjárási viszonyok, az évszak-
nál jóval hidegebb és a sok csapadék 
miatt, nehezebben és lassabban haladt 
az előkészítő munka – tájékoztatott 
Horgosi Zsolt vezérigazgató.

A medencéknél és a lábmosóknál 
nagyon sok csempe felvált, ezeket javí-
tották és újraburkolták. A gépházakban 

több meghibásodás is mutatkozott, a 
különböző szivattyúkat megjavították, 
illetve ahol szükséges volt új alkatré-
szeket szereztek be. A termálkúthoz 
vásárolt új szivattyút a nyári üzemmód 
megkezdéshez felszereltették. Az öltö-
zők, zuhanyzók, szociális helyiségek, 
kabinok, padok, asztalok, napozóágyak 
tisztasági festésen és nagytakarításon 
estek át. A zöldterületeket folyamato-
san karbantartják, virágokkal díszítik. 
A strandröplabda- és focipályák rend-
betétele megtörtént. A fürdőhigiénia 

betartása érdekében a fertőtlenítő 
adagolók, figyelemfelkeltő táblák is a 
helyükre kerültek. A vegyszertároló he-
lyeken elvégezték a szükséges karban-
tartásokat és a takarítást. 

A medencék – gyermek, élmény, 
strand és úszó – szükséges teljes körű 
savazása, takarítása, mosatása megtör-
tént. A szigorított szabályok szerint 
újra nyitás előtt, a medencék teljes körű 
bakteriológiai és kémiai vizsgálatát el 
kellett végeztetni. Az előírt vízminta-
vételt megrendelték, majd a vízmintát 
június 15-vel levették. A termálkútról 
és a hideg vizes töltővízről ugyancsak 
mintát vetettek. Ezek negatív eredmé-
nye június 21-én megérkezett, így 22-
én minden készen állt a nyitásra.

A Jászberényi Strandfürdő hétköz-
nap 9 órától este 7-ig, hétvégén 9-től 
este nyolcig várja a kikapcsolódni vá-
gyókat. Reggeli úszásra kedden és csü-
törtökön reggel hat és nyolc óra között 
van lehetőség, a sportolás után el kell 
hagyni a stand területét vagy nap je-
gyet szükséges váltani. Belépés egyelő-
re védettségi igazolvánnyal lehetséges. 
A 18 év alattiak védettségi igazolvány-
nyal rendelkező családtaggal látogat-
hatják a strandot. A távolságtartás itt 
is ajánlott.

Integrált TENGErI-CSILLAG 
úszótábor 
A Lehel Termálfürdő és Kempingben 
az  úszótábort Sipos Zoltán testneve-
lő tanár, edző vezeti, szakmai asszisz-
tensek közreműködésével. A tábor-
ban ép és fogyatékkal (autizmussal, 
Down-szindrómával) élő gyerekek, 
fiatalok vesznek részt, akik a Maci 
Óvodából, a Jászberényi Sportegyesü-
let Labdarúgó Utánpótlás Szakosztá-
lyából és a “Helyet!” Alapítvány által 
működtetett Eperfa utcai Támogatott 
Lakhatásból, valamint az Albatrosz Fo-
gyatékkal Élők Nappali Ellátásából ér-

keznek. Jászberényben és a Jászságban 
egyedülálló módon ép és sérült fiatalok 
számára nyújtanakk közös programot. 

A tábor megálmodóinak elgondo-
lása beigazolódni látszik: a táborozók 
nem úgy tekintenek egymásra, mint 
segítőkre és segítségre szorulókra, ha-
nem mint akik teljes értékűen kiegé-
szítik egymást. Az úszótanfolyamok 
lebonyolításánál integrált úszásokta-
tási tematikát alkalmaznak, az oktatás 

differenciált, az egyéni képességek, 
haladási szintek szerint történik. Az 
Európai Unió országaiban ez a formá-
ja a táboroknak már régóta működik. 
A Tengeri-Csillag tábor 5 hete alatt, 
minden úszó csoportban helyet kap-
nak fogyatékkal élő gyerekek, fiatalok, 
biztosítva számukra az esélyegyenlőség 
és együttlét élményének megtapaszta-
lását. Ezzel a nemzetközileg már kipró-
bált, alkalmazott módszerrel a gyerme-
kek felé pozitív szakmai és pedagógiai 
értékeket közvetítenek. Az úszásoktatás 

mellett rengeteg vidám, készségfejlesz-
tő sportjátékot (számháború, kincs-
keresés, vízicsata, labdarúgás stb.) ját-
szanak a táborozók, így a sportolás, a 
közösség formálás, ismerkedés mellett 
tartalmasan telik a nyári szünetük. 

A tábor szervezői és résztvevői ez-
úton is köszönik a  Lehel Termálfürdő 
Kft.-nek a gyönyörű környezetet, vala-
mint a tábor megvalósításában nyúj-
tott segítséget és támogatást!

A „HELyET!” Alapítvány és a Jászberényi V. V. Nonprofit zrt. a TOP-7.1.1-
16-H-ESzA-2019-00489 1000 óra önkéntesség projekt keretében újabb 
közös kezdeményezésre hívja fel a jászberényi gyerekek, fiatalok figyelmét!

Gyűjts össze ásványvizes, üdítő italos műanyag palackokat és tedd megfe-
lelő zsákba. De nem elég, ha gyűjtöd a műanyag palackokat kreatív alkotást 
is várunk Tőled. Fontos, hogy mindkét feltételnek teljesülni kell, hogy indul-
hass a versenyen! 

Az összegyűjtött műanyag palackokat a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. 
kommunális-ágazatának a telephelyén (5100 Jászberény, Jákóhalmi út 13.) 
illetve a Hulladékudvarban (5100 Jászberény, Szelei út 2.) adhatják le az ön-
kéntesek.

Tárgyi feltételként a társaság a műanyag zsákot biztosítja, melyet az ön-
kéntesek a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. központjában (5100 Jászberény, 
Margit-sziget 1.) alatt vehetik át.

A műanyag palackból, palackokból készített ötletes alkotást a J.V.V. Non-
profit Zrt. Margit-sziget 1. szám alatti székhelyén  2021. július 9. napjáig, 
munkaidőben (hétfőtől - péntekig  7 és 15.20 óra között) adhatnak le az 
önkéntesek. Az alkotásokra az alkotó nevét, életkorát, a szülő telefonszámát és 
e-mail címét szükséges ráírni. Az alkotásokból a Jászberényi Strand területén 
kiállítást nyitnak majd, amely július 10-től július 23-is lesz megtekinthető. A 
pályázat eredményhirdetésre 2021. július 23-án 17 órakor kerül sor. A nyer-
teseket e-mail-ben értesítjük. A strand területére történő belépés védettségi 
igazolvánnyal rendelkező egy felnőtt kíséretében lehetséges. (Az alkotók egy 
felnőtt kíséretében érkezhetnek, betartva a Covidra vonatkozó hatályos jog-
szabályokat.) 

A kiállított alkotások közül az 1-3. helyezett kerül díjazásra és egy külön-
díj is átadásra kerül.. 

A nyereményeket a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. biztosítja:
- 1 db családi belépő a Jászberényi Állat- és Növénykertbe, 
- 1 db családi belépő a Jászberényi Strandfürdőbe,
- 1 db 2 fő részére szóló belépő a  Jászberényi Állat- és Növénykertbe, 
- 1 db 2 fő részére szóló belépő a Jászberényi Strandfürdőbe. 
A kiállított alkotásokért felelősséget nem vállalunk! A nyeremények kész-

pénzre nem válthatóak! Az alkotásokat nem küldjük vissza! Mutasd meg má-
soknak is, hogy környezetbarát önkéntes és kreatív is vagy!  A programra 2 fő 
diák önkéntest is keresünk!   

zöldnek lenni jó! Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
A programról érdeklődhettek Utasi Hajnalka civil szervezőnél, hétközna-

pokon 8-16 óra között  a +36 70 365 6184 számon vagy az utasihajnal@gma-
il.com e-mail címen. Ugyanezen elérhetőségeken várják az iskolai közösségi 
szolgálatra (IKSZ) jelentkezők megkeresését is, többféle érdekes tevékenysé-
get és intézményi alternatívát kínálva! 

Tedd oda magad! Az önkéntesség menő!

GyűJTS MűANyAG PALACKOKAT  
éS ALKOSS KEDVEDrE!

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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Hálás szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik

Kátai Attila 
(1974–2021)

temetésén megjelentek, virágaikkal, 
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal 

mély fájdalmunkban osztoztak. 

gyászoló család

EMLéK EzéS
Gerőcs Imréné (szül: Matók Rozália)

halálának 24. évfordulóján

„Elmúlt 24 hosszú év, soha nem látunk többé,
könnyes szemmel súgjuk, hiányzol örökké.
Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél,
most bánatodat ránk hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.”

Szerető férje, fiai, menye és unokái

élmény és hit a Gólya Óvodában és Bölcsődében

Különleges nevelési éven vagyunk túl, 
mint minden köznevelési intézmény… 
Nehéz, embert- és közösséget próbáló 
nevelési éven. Krisztus hitéből erőt me-
rítve, következetesen végeztük intézmé-
nyi feladatainkat, és tartattuk be a hoz-
zánk érkezőkkel is a követelményeket. 
Leszűkült életterünkben igyekeztünk a 
meghittséget, családiasságot mind telje-
sebben megélni.  Nem a korlátjainkra, 
hanem a lehetőségeinkre fókuszálni. Ki-
emelt feladatunknak tekintettük, hogy 
a világból áradó megkeseredettséget, 
reménytelenséget, unalmat kizárjuk, 
hogy a gyerekek a világ nyomorúságá-
ból a lehető legkevesebbet szívják ma-
gukba. Hiszen bármilyenek is a külső 
körülmények, mi óvodapedagógusok és 
kisgyermeknevelők a gyermekkor önfe-
ledtségét, örömteliségét, „az élet szép” 
alapgondolat átadását vagyunk hivatot-
tak megteremteni.

Intézményünk, a Jászberényi Re-
formátus Egyházközség Gólya Óvodája 
és Bölcsődéje a 2020-2021-es a pandé-
mia miatti rendhagyó nevelési év végén 

rendhagyó módon indította a nyarat is.  
„Állati küldetés” fantázianéven egyhe-
tes bibliai tábort rendeztünk, melyben 
minden óvodás gyermek részt vett. Ve-
zérigénk: „…légy erős és bátor…” (Józs 
1,9) volt. Napirend keretén belül, a dé-
lelőtti órákban megismerkedtünk egy- 
egy bibliai történettel, amely alapvető, 
lényeges erkölcsi tanítást adott, s ame-
lyek betartásához tényleg erőre és bátor-
ságra van szükség még felnőtt korban 
is.  (Ilyenek: a segítés, odafigyelés, szó-
fogadás, hibáink bevallása, Isten hitünk 
felvállalása).  A történetekben szerepelt 
egy-egy állat is: 1. nap- teve, 2. nap- 
fürj, 3. nap- szamár, 4. nap- disznó, 5. 
nap- juh.  A történetmondás után az 
adott állatot és tulajdonságait helyeztük 
fókuszba, és ahhoz kapcsolódó, óvo-
dás életkornak megfelelő tartalommal 
tölttük meg a délelőtt hátralévő részét. 
Annál is inkább szívügyünknek érez-
tük ezt a megközelítést, mert friss Zöld 
Óvoda révén fontosnak tartjuk a ter-
mészet közelségének megéreztetését, az 
állatszeretetre nevelés megvalósítását is. 

A változatos élményeken, játékosságon 
keresztül szinte észrevétlenül mélyült, 
épült az erkölcsi tartalom is. Így tör-
ténhetett, hogy helyet kapott sok-sok 
mozgásos vetélkedő, vizes homokban 
dagonyázás, színezés, barkácsolás, állat 
tanulmányozás- és simogatás, fürjtojás 
kóstolás,  stb. A tábori friss tudásról a 
részt vevő gyermekek táborzáróval egy-
bekötött évzáró istentisztelet keretében 
adtak számot szüleiknek, hozzátartozó-
iknak.

 Szeretettől vezérelve, hálával telt szív-
vel köszönöm a Fenntartó Presbitérium-
nak és a szülőknek az egész éves segítést, 
támogatást, azt a nagyszerű együttmű-
ködést, amit a közvetlen kapcsolattartás 
hiánya sem tudott kikezdeni. 

Köszönöm az Olvasóknak azt a 
tiszteletet, szeretetet, elfogadást, bi-
zalmat, hitet, melyet intézményünk 
iránt tanúsítottak. Isten gazdag áldását 
kérem Önökre. Sok erőt, kitartást, jó 
egészséget, kellemes pihenést, feltöl-
tődést kívánok Mindannyiunknak a 
nyárra. Laska Erika, intézményvezető

Tízéves a Nagy Imre Társaság 
Jászberényi Csoportja
Társaságunk a covid-járvány miatti 
zárlat miatt hosszú szünet után ez év 
június 3-án tartotta meg rendes évi be-
számoló és tervtárgyaló közgyűlését.

Az elmúlt évben a pandémia miatt ke-
vés rendezvényünk volt. Két összejöve-
telünk volt: megkoszorúztuk Donáth 
Ferenc emléktábláját február 22-én, 
október 23-án és november 4-én részt 
vettünk a város által szervezett megem-
lékező ünnepségen. Országos rendez-
vényeken a pandémia miatt nem tud-
tunk részt venni.

Ez évi terveink között az 56-os 
hagyományok ápolásán kívül 3 fontos 
feladat szerepel:

- Emléktáblát kívánunk állítani az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
egy elfelejtett mártírja, a jászberényi 
származású Kökény Albert emlékére, 
aki 1956. november 9-én fegyverrel a 
kezében, tűzharcban esett el a dunán-
túli Tarjánban.

- Ugyancsak Kökény Albert em-
lékére a Fehértói temetőben, az 56-os 
emlékhelyen emlékoszlopot kívánunk 
emelni. 

- Az 1956-os helyi események je-
lentős alakja volt Imre Béla. Tevékeny-
ségéről Metykó Béla tagtársunk tanul-
mányt kíván írni.

Szervezetünk 10 évvel ezelőtt, 
2011. január 24-én alakult meg. Ezen 
az ülésen megemlékeztünk a 10 éves 
évfordulóról és értékeltük eddigi tevé-
kenységünket.

Az eltelt tíz évben 39 helyi ülést 
tartottunk, 11 alkalommal vettünk 
részt országos rendezvényen. 14 nyil-
vános rendezvényt tartottunk. Ezek 

közül kettő országos rendezvény volt: 
2015-ben megemlékeztünk a földosz-
tás 70. évfordulójáról; 2016-ban pe-
dig a Jász Múzeummal közösen tudo-
mányos konferenciát szerveztünk az 
1956-os forradalom 60. évfordulója 
alkalmából. Mi voltunk a házigazdái 
2018. április 14-én a Nagy Imre Társa-
ság országos tisztújító közgyűlésének is.

A szervezetben vagy a szervezet 

érdekében végzett munkája elisme-
réseként Goda Zoltán tagtársunk és 
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigaz-
gató, mint külső támogató, a társaság 
legmagasabb kitüntetését, a Nagy Imre 
Emlékplakettet vehette át (Goda Zol-
tán 2016-ban, Hortiné dr. Bathó Edit 
2017-ban).

Nagy Imre és társai perében az 
ítélethozatal 1958 júniusában történt 
meg. Akiket halálra ítéltek, június 16-
án kivégezték. Újratemetésük 1989. 
június 16-án történt meg. E pernek 
helyi vonatkozású szereplője is volt, dr. 
Donáth Ferenc, aki Jászárokszálláson 
született és Jászberényben érettségizett. 
Ő a Nagy Imre-per másodrendű vád-
lottja, 12 évi börtönbüntetésre ítélték. 
Az 1956-os forradalom meghatározó 
személyisége, a „hajlott hátakat kiegye-
nesítő” egyénisége volt – olvashatjuk 
emléktábláján. Emléktáblája 2016-tól 
látható egykori iskolája, a mai Lehel 
Vezér Gimnázium falán.

Ezen az ülésünkön megemlékez-
tünk Nagy Imréről és mártírtársairól, 
Donáth Ferencről és 1956 jászberényi 
hőseiről is. Ülésünk befejezése után a 
Donáth-emléktáblánál koszorúzási ün-
nepséget tartottunk, Donáth Ferencre, 
az 1956-os forradalom jászsági szárma-
zású kiemelkedő személyiségére emlé-
keztünk.

Az emléktáblánál koszorúzott és 
kegyelettel emlékezett:

- Jászberény Város Önkormányzata 
– Budai Lóránt polgármester,

- a Nagy Imre Társaság Jászberényi 
Szervezete – Metykó Béla tag,

- a Lehel Vezér Gimnázium – An-
tics István igazgató.

Szervezetünk életében eltelt tíz év. 
Az egy évtized alatt munkánkat Jászbe-
rény Város Önkormányzata, valamint 
a Jász Múzeum mindig önzetlenül tá-
mogatta, de a helyi sajtó is mindig tájé-
koztatta a város lakosságát munkánkról 
és rendezvényeinkről. Köszönet ezért 
valamennyiüknek.

Besenyi Vendel, 
a helyi NIT csoportvezetője

Boldog szülinapot Marika néni!
Kilencven év jóval több, mint egy 
átlag emberöltő. Már egy város, egy 
ország életében is nagy idő. Aki most 
lesz kilencven éves, az megélte a má-
sodik világháborút, 1956-ot és az azt 
követő időszakot, a rendszerváltást, 
azaz bőven lehet mesélni valója a mai 
fiataloknak.

Nos, ilyen Czikora Istvánné, Marika 
néni is, akit az elmúlt héten köszöntött 
otthonában a város nevében körzeti 
képviselője,  Bódis Béla. Én pár nappal 
előtte jártam Marika néninél, aki szí-

vesen fogadott, s nem kis meglepetést 
tartogatott számomra. Nagyon nem is 
kellett kérdeznem, mert a szellemileg 
nagyszerű állapotban lévő asszonyon 
egyáltalán nem látszott, hogy a kilen-
cedik ikszet is behúzta már.

Elmondta, hogy tősgyökeres jász-
berényi, hárman voltak testvérek, de 

már csak ő él. Párját 10 éve temette el, 
ám így sincs egyedül, mert az ő szava-
ival élve, nagyszerű családom van, s a 
szomszédaimról is csak jókat tudok 
mondani. Előbb konyhán dolgozott, 

majd 26 éven át a Lehel Hűtőgépgyár 
műanyagüzemének volt a munkatársa. 
Egy fia és egy lánya két-két unokával 
örvendeztette meg, akik nagyon szere-
tik a mamit. Ketten jelenleg Angliában 
élnek, de meglepték azzal, hogy szüli-
napjára meglátogatták.  

- Sokat tudnék mesélni az elmúlt 
kilencven évről, de nem érzem magam 
ilyen öregnek. Főleg akkor fiatalodom 
meg, amikor az unokák jönnek és ké-
rik, hogy mesélj mami, meg játszanak 
velem. Nagyon szerettem sütni-főzni, 
s a mai napig is szeretik a gyerekek a 
mami főztjét – mondta Marika néni, 
akinek beszéd közben végig mosolyog-
tak a szemei. Pedig az élet őt sem kí-
mélte, számos műtéten átesett, de nem 
panaszkodik, mert aranyos családja 
van, akik soha nem hagyták magára.

Nagyon jót beszélgettünk, s én azt 
kértem Marika nénitől, hogy találkoz-
zunk 10 év múlva is. Akkor lesz 100 
éves, s az már egy korszakot átölelő 
század lesz. Ő megígérte, hogy várni 
fog. Én pedig remélem, hogy akkor is 
beszélgetünk majd egy jót.

Addig is, Olvasóink nevében is kö-
szöntjük 90. születésnapja alkalmából 
Czikora Istvánnét és kívánunk neki 
további jó egészséget családja körében!

Szántai Tibor

Sarlós Boldogasszony ünnepe
Sarlós Boldogasszony ünnepén a római 
katolikus egyház arról az eseményről 
emlékezik meg, amikor Szűz Mária 
(méhében Jézussal) meglátogatta ro-
konát, az ugyancsak gyermeket (Ke-
resztelő Jánost) váró Erzsébetet. A 13. 
századtól július 2-án tartották, egészen 
a II. vatikáni zsinatig, amikor is május 
31-re helyezték át. Azonban néhány 
országban – így Magyarországon is – 
napjainkban is július 2-án ünneplik. 
Mivel pedig ez a nap az aratás kezdeté-
nek ideje, ezért magyarul a Sarlós Bol-
dogasszony nevet viseli. 

A Boldogasszony megnevezést 
Szent Gellért püspök ajánlotta, így 
tisztelve a Szűzanyát. A viszonylag 
kései ünnepet könnyű a többi Mária 
ünneptől megkülönböztetni: az aratás 
patrónája Szűz Mária. 

A pap megáldotta a szerszámokat, 
de ténylegesen ezen a napon nem dol-
goztak. Az aratás az ünnep másnapján, 
július 3-án kezdődött. Sarlóval az asz-
szonyok arattak, és a férfiak kötözték a 
kévét.

Tudatjuk mindenkivel,  
aki ismerte és szerette, hogy 

Bakki Árpádot 
(1937–2021) 

június 21-én a jászberényi  
Új Temetőben szűk körben eltemettük. 

Köszönjük mindenkinek a személyesen 
vagy közösségi médián keresztül 
kinyilvánított együttérzést  
és az emlékezés virágait. 

A Bakki család
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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

július 1. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb. Kossuth út 92.
Tel.: 411-368
július 2. péntek
Jb. Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
július 3. szombat
Szentháromság Patika
Jb. Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635
július 4. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
július 5. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
Tel.: 506-930
július 6. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

július 7.  szerda
Thököly Gyógyszertár
július 8. csütörtök
Szentháromság Patika
július 9. péntek
Kossuth Gyógyszertár
július 10. szombat
Thököly Gyógyszertár
július 11. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
július 12. hétfő
Mérleg Gyógyszertár 
július 13. kedd
PatikaPlus (tesco)
július 14. szerda
Thököly Gyógyszertár
július 15. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
július 16. péntek
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 15-én 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

07. 02.  pénTeK 29 °C  |  17°C

07. 04.  vasárnap 30 °C  |  16 °C

07. 06.  Kedd 28 °C  |  19°C

07. 03. szombaT 28 °C  |  16 °C

07. 05.  HéTfő 30 °C  |  18 °C

07. 07.  szerda 30 °C  |  18 °C

07. 01.  
CsüTöRTök

Forrás: idokep.hu

31 °C | 20°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.

Két jászberényi bronz a karate Eb-n
Június 26-27-én Georgia fővárosá-
ban, Tbilisziben rendezték meg a 
felnőtt Shinkyokushin Karate Euró-
pa-bajnokságot, amely egyben válo-
gató is volt a 2022-es, lengyelországi 
világbajnokságra. A kontinensviada-
lon a yakuzák SE/y Akadémia két 
versenyzője is indult, s mindketten 
bronzérmet szereztek.

Sensei Agócs Tibor tanítványai közül 
Móczó Milán (-75 kg) és Kerekes Réka 
(-65 kg) lépett tatamira Tbilisziben, az 
Európa-bajnokságon. Milán szombaton 
versenyzett és első két mérkőzését meg-
nyerve jutott az elődöntőbe, ahol a ké-
sőbbi győztes, georgiai Lasha Ozbetel-
ashvilitől kapott ki és bronzérmes lett.

Réka vasárnap lépett tatamira és ő is 
két győztes találkozóval a háta mögött 
mérkőzhetett a döntőbe jutásért, de ott 
litván ellenfelével már nem bírt, s ő is a 
dobogó harmadik fokára állhatott.

Sensei Agócs Tibor Réka versenyé-
nek befejezését követően az alábbiak-
ban értékelte az Eb-n látottakat:

- Két igen fiatal, 19 éves versenyző-
vel jöttünk a felnőtt Eb-re. Milánnak 
már volt tapasztalata, hiszen tavaly be-
robbant a felnőttek közé és ezüstérmet 
szerzett. Az ő esetében a döntőbejutás 
is benne volt az elődöntőbeli mérkő-
zésében. Milán azt gondolta, hogy 3 
percben meg tudja verni az egyébként 
nagyon erős hazai versenyzőt, ám ez 
nem jött össze, s a folytatásra elfáradt. 
Taktikai hiba volt ez, ami egy 19 éves 
versenyző esetében előfordulhat, s ez a 
tapasztalat hiányát jelenti. Réka eseté-
ben reális a bronzérem. Két szép győ-
zelem után egy olyan litván karatékával 
került össze, aki sokadik Eb-jén vett 

részt, azaz sokkal tapasztaltabb, rutino-
sabb volt, s ezt érvényesíteni is tudta. 
Az sem elhanyagolható tény, amikor a 
két versenyzőm eredményét értékelni 
kell, hogy az elmúlt 1-1,5 évben nem 
voltak versenyek, s így nem tudtak 
tapasztalatokat gyűjteni a felnőttek 
mezőnyében. Jövőre Magyarországon 
lesz az Eb házigazdája, s 50 éves lesz 
a Magyar Kyokushin Karate. Remé-
lem, hogy arra a kontinens viadalra 
már a korábban megszokott módon, 
az edzések mellett versenyeken való 
részt vétellel is tudunk majd készülni, 
s akkor még eredményesebbek leszünk 
– mondta Sensei Agócs Tibor.

A szombati versenynapon a magyar 
válogatott tagjai közül csak Móczó Mi-

lánnak sikerült érmes helyezést elérnie. 
Vasárnap Kerekes Réka mellett még 
Tóth Csenge és Dávid Máté állhatott a 
dobogó harmadik fokára. A több éven 
át a Yakuzáknál edződött Mező Lili 
pedig a döntőbe is bejutott, s csak ott 
szenvedett vereséget. Azaz, az öt meg-
szerzett magyar éremből kettő teljes 
egészében a miénk, s Lili ezüstérmében 
is ott van a Yakuzák SE-nél végzett ko-
rábbi edzésmunkája.

Rékának, Milánnak, Sensei Agócs 
Tibornak és mindazoknak gratulálunk, 
akik segítették a két karatékát, hogy 
sikerrel járjanak Tbilisziben! Természe-
tesen jár a gratuláció a további magyar 
érmeseknek és felkészítőiknek is!

szántai

A yakuzák SE/y Akadémia Eb csapata: balról jobbra Gedei Gábor, Ali Hayder 
(ezüstérmes vendég a képen), Solymosi Antal masszőr, Móczó Milán, Kerekes 
réka, Agócs zsófia. Elöl Sensei Agócs Tibor.

Toppon, a terepen triatlonban
Június közepén a XXXV. Palóc Tri-
atlon keretében bonyolították le a 
Terep Triatlon Országos Bajnoksá-
got, ahol kategóriájában, Demeter 
Gábor a dobogó legmagasabb foká-
ra állhatott.

Balassagyarmaton a Nyírjesi tavak és 
azokat körül ölelő erdökkel tarkított 
domboldalak adták a helyszínét és út-
vonalait a Magyar Triatlon Szövetség 
által kiírt, ez évi Terep Triatlon Or-
szágos Bajnokságnak. A Jászberényi 
Triatlon Egyesület szenior korú ver-
senyzője Demeter Gábor (aki a sport-
szervezet vezetője is) pont harminc 
esztendeje, éppen itt, az akkori Palóc 
Triatlonon indult először „olyan igazán 
nagy” triatlon versenyen. Ezt a spor-
tos jubileumot szerette volna egy re-
mek versenyzéssel és dobogós helyezés 
megszerzésével ünnepelni. Az elmúlt 
esztendők terepes OB-in már sikerült 
több alkalommal neki a korosztályos 
dobogó, a kollekcióban bronz és ezüst 
érmek megtalálhatóak, de a legfénye-
sebb még hiányzott.

A szombati versenynapon a triatlo-
nistáknak először 500 m kellett úszni 
a Nyírjesi tóban, majd homokos emel-
kedőkkel és murvás lejtőkkel nehezí-
tett erdei utakon tettek meg 12 km az 
mtb kerékpárok nyergében. A befejező 
szám 4 km terepfutás, dimbes-dombos 
ösvényeken kanyarogva a tavak körül. 

Demeter Gábor lendületes, taktikus 
versenyzéssel a Terep Triatlon Orszá-
gos Bajnokság szenior 3 (50-54 éve-
sek) kategóriájában az első helyen ért 
célba.

A három évtizedes rutinnal rendel-
kező triatlonosnak további sikereket 
kívánunk olvasóink nevében is!

Ugyanezen megmérettetés kere-
tében, a Triatlon Egyesület  utánpót-
lás kategóriákban versenyző fiataljai, 
Malahovszki Miksa és Kardos János 
éppen csak lemaradtak a dobogóról, 
mindketten negyedik helyen zárták 
futamukat.

Megkezdődött
Június 20-án megkezdődött a strand-
kézilabda szezon a Lehel Termálfür-
dő és Kemping strandján. A Konkoly 
Elektro Kupán tizenkét csapat mérte 
össze erejét.

Soha nem látott mezőny gyűlt össze az 
idei első strandkézilabda tornára, mely-
re 12 csapat nevezett. Három négyes 
csoportban zajlottak a küzdelmek reg-
gel 8 órától délután 5 óráig. A tovább-
jutó hat csapat ezután ki-ki meccseken 
döntötte el, hogy ki jut be a legjobb 
három közé. Az első párban az ENUSE 
I. csapata győzte le a JagerBombákat, 
majd a Maják verték meg a Jóbaráto-
kat. Az utolsó párból az országos baj-
nokságokban rendre az első hat hely 
valamelyikén végző Nyúlon Túl lépett 
túl a jászberényi Rebarbarán. 

A hármas döntőben először az 
ENUSE I. győzte le nagy csatában a 
Majákat, a másodikon pedig a Nyú-
lon Túl is könnyedén verte a budapesti 
lányokat. A végére maradt a döntő, a 
Nyúlon Túl az első félidőt magabizto-
san húzta be, de a második félidőben 
már megizzadtak a fiatal lányokat 
felvonultató ENUSE I. ellen. Végül 
megnyerték ezt a mérkőzést is, és így 
a Konkoly Electro Kupát is a magasba 
emelhették a nap végén.
Különdíjasok 
Legjobb mezőnyjátékos: Vágó Kriszti-
na (Nyúlon Túl)
Legjobb kapus: Szlávik Linda (Maják)
Gólkirálynő: Eke Níla (ENUSE I.) 

A jászberényi torna egyébként 
egy sorozat első állomása volt. A tö-
rökszentmiklósi Crazy Kézi-BEKKA 
tornával együtt egy összesített pont-
verseny van meghirdetve. Mindkét 
helyszínen három-három alkalommal 
mérhetik majd össze tudásukat a je-
lentkező csapatok, s a mérkőzéssorozat 
végén az összetett győztest is díjazzák 
majd. 

A következő jászberényi torna idő-
pontja július 17.

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

