
Folytatás az 5. oldalon  

Folytatás a 3. oldalon  

Folytatás a 2. oldalon  

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Új folyam 10. év 14. szám (XXXIII./14.) 2021. július 15.

Kapd el a fonalat! – Tábor sérült 
gyerekeknek a Jász Látogatóközpontban

6. oldal

Interjú a kitüntetett 
lelkésszel, Mező Istvánnal

4. oldal

Új háziorvos  
az ötös körzetben

3. oldal

TE IS FELÚJÍTASZ?
Nálunk alacsony árakon vásárolhatsz! LAKÁSFELÚJÍTÁSI

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

Olimpia 2021
Egy hónapon át a labdarúgó Euró-
pa-bajnokság küzdelmei tartották 
izgalomban a sportbarátokat, s még 
azokat is, akik kevésbé vonzódnak 
a sporthoz. A magyar válogatott 
három csoportmérkőzése sokak szá-
mára hozott felejthetetlen pillanato-
kat. Nagyszerű volt együtt szurkolni 
Jászberényben a Főnix Fociteraszon, 
köszönhetően a szervező Jászkerület 
Nonprofit Kft.-nek.

Sokáig nem maradunk nagysze-
rű sportélmények nélkül, hiszen már 
július 21-én kezdetét veszi Tokióban 
az elmúlt évről 2021-re halasztott 
Olimpiai játékok, melynek hivatalos 
megnyitóját július 23-án rendezik. A 
világ legjobbjai augusztus 8-áig ver-
sengenek egymással 42 helyszínen, 
33 sportágban a rekordnak számító 
339 érem megszerzéséért.

Az időeltolódás miatt ugyan 
nehezebben lehet majd követni az 
eseményeket, de több sportágban, 
több versenyszámban is éremesé-
lyes magyar sportolóknak szurkol-
hatunk. Remélhetőleg minél több 
felejthetetlen pillanattal leszünk 
majd gazdagabbak, s ez azt jelenti, 
hogy sportolóink nagyszerűen sze-
repelnek a XXXII. Nyári Olimpiai 
Játékokon, Japánban.

Nem lesz földgáz
A Földgázszállító Zrt. karbantartási 
munkálatai miatt – a távvezetéket és a 
gázátadó állomást érintik – Jászberény-
ben és Portelken 2021. augusztus 5-én 
06.00 órától 2021. augusztus 6-án 
12.00 óráig szünetel a gázszolgáltatás.  
A gázszünet ideje alatt azt kérik, hogy 
a fogyasztók a földgáz használatával ne 
kísérletezzenek, a főelzárót tartsák zárt 
állapotban a vezetékben lévő minimális 
nyomás megtartása érdekében.

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.

Meghosszabbítva
A „Gyűjts műanyag palackot és alkoss 
kedvedre” pályázat (előző lapszámunk 
6. oldalán tettük közzé) beadási határ-
ideje módosult. A műanyag palackból 
készített alkotásokat július 30-ig lehet 
hétfőtől – péntekig 7.00 és 15.20 óra 
között leadni a J. V. V. Nonprofit Zrt. 
székhelyén (Jb., Margit-sziget 1. sz.). 
Kiállítás augusztus 2-5. között a városi 
strand területén, eredményhirdetés au-
gusztus 6-án 16 órakor ugyanott.

Nyolc hónap szünet után ismét üléseztek
A napirendi pontok elfogadása és meg-
tárgyalása előtt Budai Lóránt polgár-
mester a térség országgyűlési képvise-
lőjét, Pócs Jánost köszöntötte, akihez 
lehetett kérdést intézni a képviselők-
nek. Bobák Zsolt a neszűri kerékpá-
rút felújításának támogatását kérte, 
aminek érdekében a 2022-es országos 
költségvetés elfogadása során a Jobbik 
módosító javaslatot is beterjesztett a 
parlamentben, de azt nem fogadták el. 
Pócs János válaszában elmondta, isme-
ri a Neszűr belső- és külső problémáit 
is. Amennyiben lehetősége lesz, akkor 
támogatni fogja a kerékpárút felújítá-
sát. Mint mondta, az elmúlt években 
mintegy 140 milliárd forintot sikerült 
a Jászságba hoznia. Azt kérte Bobák 
Zsolttól, hogy itt helyben nyújtsa be a 
módosító indítványait, ne a Parlament-
nek címezze azokat

Az ülés napirend szerinti folyta-
tásában előbb három sürgősségi elő-
terjesztésről döntöttek – egyhangúlag 
támogatták mind a hármat -, majd 
elfogadták az ülés menetéről szóló ter-
vezetet is.

A napirend szerinti tárgyalás a 
két ülés közti időszakról szóló polgár-
mesteri és  alpolgármesteri beszámo-
lók megvitatásával kezdődött. Tamás 
Zoltán, a Fidesz-frakció vezetője el-
mondta, hogy az elmúlt 8 hónapban 
a frakció 167 esetben egyetértett a 

polgármesteri döntésekkel, 15 esetben 
nem. Utóbbiakról szólt hosszabban, 
érintve a beruházások helyzetét, a Ma-
lom-projekt alakulását, az adóemelés 
kérdését, a költségvetés alultervezé-
sét. Miért mondta azt a polgármester, 
hogy a rendszerváltás óta nem volt 
ilyen nehéz helyzetben a város, amikor 
most kiderült, hogy a tervezettnél 950 
millióval több lett a bevétel? – tette 
fel a kérdést Tamás Zoltán, aki ennek 
kapcsán afelől is érdeklődött, hogy a 
polgármester kezdeményezésére elin-

dított gyűjtés befizetőinek akkor most 
visszafizetik a támogatásokat, mert a 
város nincs is rossz helyzetben. A saj-
tószabadság megcsorbításának nevezte 
a Jászkürt Újságnál történt megbízott 
főszerkesztő váltást, amelyről a polgár-
mester döntött. Tamás Zoltán azt is 
megjegyezte, hogy időnként nem tudta 
eldönteni, hogy mi is történik. Néha 
úgy érezte, bolond lyukból, bolond szél 
fújt. Ezt a hasonlatot használta néhány 
mondatos, rövid viszont válaszában a 
polgármester is, mondván ő sem tudja, 

mikor, mit is akar a frakcióvezető.  A 
polgármester és a két alpolgármester 
beszámolóját végül 7 igen, 2 nem és 6 
tartózkodás mellett nem fogadták el. 

Minimális többséggel ugyan, de 
elfogadták viszont az átruházott hatás-
körben hozott bizottsági döntéseket.

Teljes volt az egyetértés a képvi-
selők között a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság 2020. évi tevékenységé-
ről, valamint a Szent Ferenc Egyesített 
Szociális Intézmény 2020. évi szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolók kap-
csán. A vízügyesek jelezték, hogy jó az 
együttműködésük az önkormányzattal, 
s van teendőjük bőven, mert bizony a 
vízhálózat jelentős része elöregedett. 

- A város számára is fontos, hogy a 
vízhálózat megfelelő állapotban legyen, 
s a TRV Zrt. Ebben jó partnerünk, 
mondta a polgármester.

A szociális intézmény kapcsán 
egyöntetű volt a vélemény, hogy nagy-
szerűen helytálltak a Covid-19 idősza-
kában, amelyért jár a köszönet.

Az elmúlt nyolc hónapban a képvi-
selők, mivel ülést nem lehetett tartani a 
pandémia miatt, a tiszteletdíjuk 50%-
át kapták meg. Mivel az élet az önkor-
mányzatnál is ismét teljes egészében 
megindult, visszaállították a korábbi 
javadalmazásukat. 

Nyolc hónapos szünetet követően július 7-én tarthatott ismét ülést a Jászbe-
rény Városi Önkormányzat képviselő-testülete. A napirendi pontok tárgyalása 
előtt a képviselők Szabóné Gara Irén emléke előtt tisztelegtek egyperces néma 
főhajtással, aki 8 éven át volt a testület tagja és a közelmúltban hunyt el, s az 
önkormányzat saját halottjának tekinti. 

Újrarendezett állandó kiállítás

A Szikra Galéria állandó kiállításá-
nak újrarendezése befejeződött. A 
kulturális térben a megújult tárlatot, 
ünnepélyes keretek között nyitották 
meg a képzőművészet kedvelő kö-
zönség előtt, július 7-én délután.

Igen hosszú az ideje annak, hogy a 
Szikra Galériában kulturális képzőmű-
vészeti esemény zajlott és a kiállítás lá-
togatása is korlátozás alá esett, ennek 
oka a koronavírus okozta veszélyhely-
zet volt. Ezen kényszerű, zárva tartási 
időszakot, mégis hasznosan töltötte 
el a galéria tulajdonosa Szikra István, 
és a munkáját segítő kis közösség tag-

jai. Lebontották a nyolc éve a falakon 
lévő festményeket, átböngészték a 
gyűjteményben található alkotásokat, 
kigondolták az új, állandó tárlat ren-
dezésének koncepcióját, amit meg is 
valósítottak. Az újrarendezett állandó 
kiállítás megnyitását, szép számú kö-
zönség előtt, július 7-én tartották, a 
Szikra Galéria kávézójában.

A kivételes eseményre egybegyűlt 
művészetbarát társaságot Szikra István 
köszöntötte és visszaemlékezett a galé-
ria létrehozásának történetére, maga a 
kulturális tér, és egyben az első állandó 
kiállítás megnyitására. 

Közel félmilliós adomány 
Július 3-án, szombaton a Margit-szigeten rendezték meg az I. Vittorio Jano Jóté-
konysági Olaszautós és Veteránjármű Emléktalálkozót, melynek bevételét a Szent 
István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Is-
kola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola számára ajánlották fel a szervezők. 

A Magyar Istálló Olaszautós Egyesület 
volt a főszervezője annak a jótékony-
sági rendezvénynek, melyen autócso-
dákat tekinthettek meg az érdeklődők 
a Margit-szigeten. Az eseményről a 
legilletékesebbet, Krizsán Zoltánt, az 
egyesület elnökét kérdeztem.

- Mit érdemes tudni erről a ren-
dezvényről?

- Az I. Vittorio Jano Emléktalálko-
zó jótékonysági rendezvény, melynek a 

kedvezményezettje a jászberényi spe-
ciális iskola. Veterán autóknak és mo-
toroknak, valamint modern autóknak 
rendezünk szépségversenyt, főzünk, 
becsületkasszánk is van, s ezeket a be-
vételeket ajánljuk fel az iskola részére. 
A nevezési díj minimuma 2 000 forint, 
de mindenki maga dönti el, hogy ennél 
kíván-e többet fizetni, hiszen azzal az 
adomány nagyságát növeli. 



2021. július 15. 2. oldal www.jku.hu Önkormányzat 

Jászberény Városi Önkormányzat nyilvános versenytárgyalást hirdet a tulajdo-
nát képező, a jászberényi 7265 hrsz-ú, 1239 m2 területű, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben Jászberény, Báthory u. 37. szám alatt található 
ingatlan értékesítésére. 

Az ingatlan pályázati indulóára: 28.000.000.- Ft.

Az ingatlanra vonatkozó versenytárgyalási hirdetmény - mely a pályázat részle-
teit tartalmazza - megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.jaszbereny.
hu). Természetes személyek kizárólag az Önkormányzat által, erre a pályázati 
célra kiadott Pályázati Adatlapon nyújthatják be (www.jaszbereny.hu honlapon 
elérhető) a pályázatot. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető, 
természetes személyek esetén a pályázati adatlap beszerezhető, illetve a pályá-
zat benyújtható a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán (5100 
Jászberény, Lehel vezér tér 18. fsz. 2. iroda; Tel: 57/505-751, vagy 57/505-750). 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 25. (szerda) 16:00.

PÁLyÁzATI FELHíVÁS  
ingatlan értékesítésére 

Jászberény Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát 
képező, alábbi táblázatban felsorolt jászberényi ingatlanok értékesítésére la-
kóépület építése céljából:  

Magyar utcai telkek

Hrsz. Terület  
(m2) Megnevezés

Természet-
ben elhelyez-

kedés

Értékbecslő 
által megál-
lapított for-
galmi érték 
(Ft) - Áfát 

tartalmazza

Pályázati 
induló 
ár (Ft) 
- Áfát 
tartal-
mazza

3363/23 708
kivett beépítetlen 

terület
Jászberény, 

Magyar u. 3.
7 400 000 7 400 000

3363/24 673
kivett beépítetlen 

terület
Jászberény, 

Magyar u. 5.
7 000 000 7 000 000

3363/27 615
kivett beépítetlen 

terület
Jászberény, 

Magyar u. 7.
6 400 000 6 400 000

3363/35 563
kivett beépítetlen 

terület
Jászberény, 

Magyar u. 6.
5 300 000 5 300 000

3363/36 560
kivett beépítetlen 

terület
Jászberény, 

Magyar u. 8.
5 300 000 5 300 000

3363/37 561
kivett beépítetlen 

terület
Jászberény, 

Magyar u. 10.
5 300 000 5 300 000

3363/38 563
kivett beépítetlen 

terület
Jászberény, 

Magyar u. 12.
5 630 000 5 630 000

3363/40 563
kivett beépítetlen 

terület
Jászberény, 

Magyar u. 16.
5 300 000 5 300 000

3363/41 563
kivett beépítetlen 

terület
Jászberény, 

Magyar u. 18.
5 300 000 5 300 000

3363/42 563
kivett beépítetlen 

terület
Jászberény, 

Magyar u. 20.
5 300 000 5 300 000

Az egyes ingatlanokra vonatkozó pályázati hirdetmények - melyek a pályázat 
részleteit tartalmazzák - megtekinthetőek Jászberény Város honlapján (www.
jaszbereny.hu). Természetes személyek kizárólag az Önkormányzat által, erre 
a pályázati célra kiadott Pályázati Adatlapon nyújthatják be (www.jaszbereny.
hu honlapon elérhető) a pályázatot. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvi-
lágosítás kérhető, természetes személyek esetén a pályázati adatlap beszerez-
hető, illetve a pályázat Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán 
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. fsz. 2. iroda; e-mail: pestovics.andrea@
jaszbereny.hu  tel.: 57/505-751, mobil: 20/383-53-75). 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16. 11: 30.

PÁLyÁzATI FELHíVÁS  
ingatlan értékesítésére lakóépület építése céljából 

A „HELYET!” Alapítvány /székhely: 5100 Jászberény, Mátyás utca 34./ és 
a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. /székhely: 5100 Jászberény, Margit-sziget 
1./ a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00489 1000 óra önkéntesség projekt ke-
retében, közös kezdeményezésre hívja fel az óvodákat, az általános iskolások, 
gimnazisták, családok, baráti társaságok, cégek, vállalati önkéntesek figyelmét.
Az örökbefogadó önkéntes csapat vállalja, hogy negyedévente egyszer ösz-
szegyűjti a hulladékot az általuk kiválasztott játszótéren. Önkéntességükkel 
kedvet teremtenek a gyerekek, a fiatalok és felnőttek jó hangulatú közösség-
ben végzett önkéntességéhez. A „csapatok” tevékenységéről oklevelet állít ki 
a J.V.V Zrt. és Facebook oldalán közzéteszi önkéntes munkájukat! A hulla-
dékgyűjtéshez szükséges gumikesztyűt és zsákot a Jászberényi V. V. Nonprofit 
Zrt. biztosítja.

A „játszótér örökbefogadásról” mihamarabb érdeklődjenek, érdeklődjetek 
Utasi Hajnalka közösségi civil szervezőnél, hétköznapokon 8-16 óra között 
a +36 70 365 6184 számon vagy az utasihajnal@gmail.com e-mail címen, 
nehogy lemaradjatok!

Ugyanezen elérhetőségeken várom az isko-
lai közösségi szolgálatra (IKSZ) jelentke-
zők megkeresését is, többféle érdekes 
tevékenységet és intézményi alter-
natívát kínálva!

Tedd oda magad! 
Az önkéntesség menő! 

FOGAdJ ÖrÖKBE EGy 
JÁSzBEréNyI JÁTSzóTErET!

Európai Szociális
Alap

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!

Jelentkezés kizárólag fényképes 
önéletrajzzal  a bolcsode@pr.hu  

e-mail címen 2021.07.30-ig.

A Jászberény Városi 
Önkormányzati Bölcsőde

azonnali kezdéssel 

konyhalányt 
keres határozatlan időre, 

valamint 
a Thököly útra 4 órában

 takarítónőt 
keres.  

- Miért éppen Jászberényt válasz-
tották arra, hogy itt rendezzék meg az 
I. Vittorio Jano Emléktalálkozót?

- Nagy régóta jó a kapcsolatom 
Jászberény városával, ahol korábban 
nagyon sok időt töltöttem, mivel ma-
gam is jász gyerek vagyok (jászládányi). 
Személyes régi ismerősöm, jó barátom 
Budai Lóránt polgármester úr. Egyszer 
egy baráti vacsora keretén belül jött az 
ötlet, hogy Jászberénybe jöjjünk, mivel 
rendezvényünknek helyet kerestünk. 
Az egyesületünk szolnoki bejegyzésű, de 
országos szervezet. Szerettünk volna egy 
olyan helyet találni magunknak, ahol 
reményeink szerint rendszeresen fel tu-
dunk vonulni, tudunk rendezvényt tar-
tani és van lehetőségünk jótékonykodni 
is. Egyesületünk ugyanis nagyon nagy 
hangsúlyt fektet a közösségi értékekre, 
illetve a közösség erejére. Ez egy élhető 
méretű város, nagyon kedves emberek-
kel és a jelenlegi helyzetben úgy gon-
doltuk, hogy a pandémia okozta űrt 
rendezvényünkkel is kitöltjük. Ezért 
esett a választás Jászberényre.

- Milyen különleges autókat lát-
hattak a Margit-szigeten ezen a napon 
az érdeklődők?

- Volt itt egy szürke Lancia HPE, 
mellette egy gyönyörű 850 Fiat Cupe, 
amely szintén egyedülálló a felho-
zatalban. A piros Alfa Romeo GTV 
1978-ból korának csúcsmodellje volt, 
s nagyon nagy ritkaság. Talán ha 10 

db van belőle Magyarországon. Van itt 
egy 168-as Alfa Romeo, egy GTV Alfa 
Romeo 2,8 literes motorral, s a piros 
Maserati is csodaszép. Az adácsi egye-
sület például gyönyörű motorkerék-
párokat hozott el Jászberénybe, van itt 
egy hatalmas Limousine is.

- Ez az I. Vittori Jano Emléktalál-
kozó, s a rendezvény címéből gondo-
lom, hogy lesz második, harmadik és 
sokadik is. 

- Szándékaink szerint rendszeressé 
szeretnénk tenni a találkozót, s minden 
évben meg akarjuk rendezni.

- Akár úgy is, hogy visszatérnek 
Jászberénybe?

- Igen, ez a célunk.
Krizsán Zoltántól azt is megtud-

tam, hogy az egyesületüket 2019-ben 
egy baráti társaság tagjai hozták létre 
10 fővel. Két év alatt közel meghárom-
szorozták a taglétszámot, s jelenleg 29 
bejegyzett tagjuk van.   

Remek program volt a családok-
nak ez a rendezvény. A látvány mellett 
pedig az sem elhanyagolható, hogy a 
sütivásár, a nevezési díjak és az ebéd 
becsületkasszája összességében közel fél 
millió forintot hozott össze. Az össze-
gyűlt 466 ezer forintot Gulyásné Rácz 
Gyöngyike, az intézmény gyógypeda-
gógusa vehette át. 

Szép és eredményes nap volt, ame-
lyért a szervezőknek jár a köszönet, s 
reméljük egy újabb hagyományt te-
remtenek városunkban. eszté

Közel félmilliós adományt gyűjtöttek 
  Folytatás az 1. oldalról  

A város anyagi helyzete nem teszi lehetővé a Honvéd Jász-Kaszinó épületének 
teljes rekonstrukcióját, ám a magunk részéről minden tőlünk telhetőt megte-
szünk annak érdekében, hogy az amortizációs folyamatot megállítsuk és apró 
lépésekben visszafordítsuk. A kisebb javítások és rekonstrukciós munkák 
várhatóan még ebben a hónapban befejeződnek. Mert ez az ikonikus épület 
az eddigieknél sokkal többet érdemel – írta Facebook bejegyzésében Budai 
Lóránt polgármester.

Fejlesztések a nagyvisnyói táborban
A Nagyvisnyói Vásárhelyi István Üdü-
lőtábor felújítási munkálatai a pandé-
mia ellenére 2021-ben is folytatódtak. 
Jászberény Városi Önkormányzat 5 

millió forintot biztosított az központi 
épületben található női és férfi vizesb-
lokk felújítására. A felújítási munkák 
elvégzésére három árajánlatot kapott 

a Jászkerület Nonprofit Zrt, s a kivi-
telező a Simon Festőmester Építőipari 
és Kereskedelmi Kft. lett. A beruhá-
zás nettó értéke 7,5 millió forint volt, 
s az 5 milliós támogatást a Jászkerület 
saját pénzügyi forrásából egészítette 
ki. A felújítás eredményeként a közös 
mosdó- és zuhanyozó helyiségek im-
máron a kor igényeinek megfelelően 
lettek kialakítva, s ezzel a tábor kom-
fortfokozata tovább javult.

Mindenképpen szükség is volt erre 
a fejlesztésre, mert a járványügyi kor-
látozások fokozatos feloldásával egyre 
többen szeretnék igénybe venni a tábor 
adta lehetőségeket. Így a júliusi és az 
augusztusi hónap forgalma várhatóan 
erős lesz.

http://www.jaszbereny.hu
http://www.jaszbereny.hu
http://www.jaszbereny.hu
http://www.jaszbereny.hu
mailto:pestovics.andrea@jaszbereny.hu
mailto:pestovics.andrea@jaszbereny.hu
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Július 7-i ülésén döntött a jászberényi képviselő-testület a 950 millió fo-
rint helyi iparűzési adó többlet felhasználásról. Az előterjesztéshez két mó-
dosító indítvány érkezett, melyeket a polgármester befogadott, s végül a 
testület egyhangúlag hagyta jóvá az összeg alábbiak szerinti felosztását. 

 1.  Útfelújítás  100 000 000 Ft
 2.  Szennyvíz- és ivóvíz ágazattal kapcsolatos kiadások  5 000 000 Ft
 3.  Szent Imre herceg úti híd felújítása  15 000 000 Ft
 4. Lehel vezér téri üzletsor tetőzetének felújítása  16 000 000 Ft
 5.  Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése 
  pályázat önereje  80 000 000 Ft
 6.  Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben  
  pályázat önereje  70 000 000 Ft
 7.  Gépi rács cseréje a szennyvíztisztító telepen  5 300 000 Ft
 8.  Informatikai eszközök beszerzése (PH)  6 000 000 Ft
 9.  Játszóterek karbantartási munkálatai  15 000 000 Ft
 10.  Városüzemetetési összeg növelése (JVV NZrt.)  20 000 000 Ft
 11.  Gallyazási keret  2 000 000 Ft
 12.  Közúti tábla kihelyezésre keret  1 000 000 Ft
 13.  Zagyva kotrás  15 000 000 Ft
 14.  Fürdő u-i köztéri illemhely üzemképessé tétele  3 000 000 Ft
 15.  Egyéb üzemeltetési feladatok  5 000 000 Ft
 16.  Könyvtár tetőszerkezet javítása  10 000 000 Ft
 17.  RNÖ támogatása  500 000 Ft
 18.  Jászberényi Röplabda Klub támogatása  10 000 000 Ft
 19.  Jászsági Térségi TV támogatása  4 000 000 Ft
 20.  Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány támogatása  1 000 000 Ft
 21.  Maci Alapítvány támogatása  2 000 000 Ft
 22.  Lapkiadás támogatása (JVV Nzrt.)  4 000 000 Ft
 23.  Állatkert üzemeltetési támogatása (JVV Nzrt.)  16 000 000 Ft
 24.  Városi strand és Fürdő üzemeltetési támogatása (JVV Nzrt.)  20 000 000 Ft
 25.  Jégpálya üzemeltetése (JVV Nzrt.)  2 500 000 Ft
 26.  LEHEL sportlétesítmények üzemeltetése (JVV Nzrt.)  2 000 000 Ft
 27.  Iskolai sportlétesítmények üzemeltetése (JVV Nzrt.)  1 000 000 Ft
 28.  SZÉP kártyára többletjuttatás (JVV Nzrt.)  9 400 000 Ft
 29.  Jászkerület Kft. támogatása  21 000 000 Ft
 30.  Csángó Fesztivál Alapítvány támogatása  500 000 Ft
 31.  JFC utánpótlás támogatása  2 000 000 Ft
 32.  JFC létesítmény üzemeltetés támogatása  3 000 000 Ft
 33.  TRIÓ rádió támogatása  1 000 000 Ft
 34.  1 db billencs tehergk. Beszerzése (JVV Nzrt.)  10 000 000 Ft
 35.  1 db kistraktor beszerzése (JVV Nzrt.)  11 500 000 Ft
 36.  Ebrendészeti telepen 10 db új kennel kialakítása (JVV Nzrt.) 10 000 000 Ft
 37.  Református Egyházközség fejlesztési támogatása  
  (templom udvar, közösségi terek megújítása)  14 000 000 Ft
 38.  Otthonteremtési támogatás (vissza nem térítendő)  10 000 000 Ft
 39.  Egyéni körzeti képviselői keret  28 000 000 
 40.  Társasház felújítási keret  20 000 000 Ft
 41.  Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása  2 000 000 Ft
 42.  Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap  10 000 000 Ft
 43.  Környezetvédelmi és zöldterület kezelési keret  2 000 000 Ft
 44.  Civil szervezetek pályázati kerete  2 000 000 Ft
 45.  Gépjármű beszerzés a Mezőőrség részére  10 000 000 Ft
 46.  Pluszmunka elismerése a Jászberényi Rendőrkapitányság részére  5 000 000 Ft
 47.  Általános tartalék  38 000 000 Ft
 48.  Céltartalék - Fejlesztési pályázatok önrésze  309 300 000 Ft

  Összesen:  950 000 000 

íGy dÖNTÖTTEK  
a plusz bevétel felhasználásáról

A nap legfontosabb napirendje a 
költségvetési bevétel és kiadás módosí-
tása volt. A helyi adóbevételek kedvező 
alakulásának köszönhetően 950 millió 
forinttal nagyobb bevétellel számolhat 
Jászberény. Ennek felhasználásáról is 
döntöttek az ülésen. Az előterjesztés-
hez Dobrán Gyula és Szatmári Anikó 
nyújtott be módosító javaslatot. Dob-
rán Gyula a mezőőrség számára egy 
autó beszerzését (10 millió Ft), vala-
mint a Jászberényi Rendőrkapitányság 
pótmunkájának az elismerését (5 millió 
Ft) javasolta. Szatmári Anikó az Állat-
kert és a Jászkerület támogatásának 
1-1 millióval történő megemelését – az 
egészségügyiek munkájának elismeré-
sére, családi nap megrendezésére fordít-
hatják -, valamint a képviselői keret (28 
millió forint) egyéni körzeti képviselői 
keretté átnevezését javasolta. A polgár-
mester mindkét képviselő módosító 

indítványát befogadta, s ezekkel együtt 
fogadták el egyhangúlag az előterjesz-
tést. Ezen napirend tárgyalása során 
nem is igazán az elosztás hogyanja volt 
a kérdés, hanem az, hogy miért is lett 
ilyen mértékben alultervezve a bevétel. 
A vita során számos érv elhangzott, pro 
és kontra, de abban egyetértés volt, 
hogy ilyen helyzetben még senkinek 
nem kellett költségvetést tervezni (pan-
démia, az ezzel kapcsolatos kormányza-
ti intézkedések stb).

Az ülés hátralévő részében dön-
töttek önkormányzati tulajdonú gép-
járművek értékesítéséről, valamint 
önkormányzati ingatlanok ismételt ér-
tékesítéséről. A képviselők egyhangúlag 
támogatták a „Külterületi helyi utak 
fejlesztése a Neszűrben” című pályázat 
benyújtását. 

A napirendek végén ezúttal is félóra 
állt a képviselők rendelkezésére, hogy 
felvilágosítást kérhessenek. Ezek során 

Dobrán Gyula a conselve-parki parko-
ló állapotának javítását vetette fel (nyá-
ron poros, esős időben saras). A képvi-
selő arról is kérdezte a polgármestert, 
hogy tud-e arról, hogy egy jászberényi 
nagyvállalkozó már 160 indiai munkás 
alkalmazásáról egyezett meg, s továb-
bi 600-at hozna még a városba. Budai 
Lóránt jelezte, nem tud erről, mert a 
vállalkozóknak nincs feléje semmilyen 
bejelentési vagy tájékoztatási kötele-
zettsége e téren. Bódis Béla járda és 
világítás kiépítési igényét jelezte körze-
tében. Tamás Zoltán bejelentette, hogy 
négy képviselő az SZMSZ módosítása 
kapcsán rendkívüli ülés összehívását 
kezdeményezte, de azt eddig a polgár-
mester nem rendelte el. Ennek kapcsán 
a megyei kormányhivatal állásfoglalá-
sát várja ő és a hivatal is. Bobák Zsolt 
egy elhanyagolt terület rendbetétele 
kapcsán kérte az illetékesek segítségét.

Szántai Tibor

Nyolc hónap szünet után ismét üléseztek
  Folytatás az 1. oldalról  

Búcsú a képviselőtől 
Szabóné Gara Irén (1951–2021)

Szabóné Gara Irén, leánykori nevén 
Gara Irén 1951. november 11-én 
született Keszthelyen. Alsóbb isko-
láit édesapja katonatiszti szolgálatai 
miatt különböző iskolákban, majd 
gimnáziumi tanulmányait Jászapátin 
végezte el. Az érettségi után a BME 
vegyész karán 1974-ben szerzett mér-
nöki diplomát. 

Az iskolai évek végeztével a jász-
berényi LEHEL Hűtőgépgyárban 
kapott állást, ahol 25 évet dolgozott. 
1995-ben megszerezte a második 
diplomáját környezetvédelmi üzem-
mérnöki szakon.

1997-ben alapította meg a saját 
környezetvédelmi tanácsadó vállal-
kozását, az Ökopont Kft-t, ahol kol-
léganőjével, Szabó Zsuzsannával a 
jászsági vállalkozók környezetvédelmi 
és munkavédelmi ügyeiben jártak el 
szakszerű tanácsadással. 

Kivételes és precíz szervezői képes-
ségeit képviselőként is kamatoztatta. 
Jászberény város képviselő-testületé-
ben két ciklusban is szívvel-lélekkel 
kezelte a rá hárult feladatokat. 

Különösen szívügye volt a pe-
dagógusi közösség, a Jászság Népi 
Együttes, valamint a jászberényi tűz-
oltó parancsnokság környezetvédel-
mi műszaki ügyei. Környezettudatos 
szemlélete példaértékű volt. Nyolc 
éven keresztül volt Jászberény kör-
nyezetvédelmi tanácsnoka. Politikai 
évei alatt kivételes személy volt, aki a 
politikai partnerekkel mindig igazsá-
gos, korrekt kapcsolatot ápolt.

Szabó Jánossal 1977-ben kötött 
házasságot, 44 példaértékű évet töl-
töttek együtt. Két gyermekük szüle-
tett, 1979-ben Szabó Réka és 1981-
ben Szabó Zsombor. Két unokájáért 
is rajongott, sok időt szánt rájuk is. 
Réka lányának betegsége és 2014-es 
halála feldolgozhatatlan törést oko-
zott számra, de e mellett egy percig 
sem hagyta magára a családját és fon-
tos teendőit. 

Élénk, fáradhatatlan mentalitása 
miatt nyugdíjas évei alatt is tartalmas 
életet élt. Segített a céges partnerei 
környezetvédelmi ügyeiben, kertész-
kedett, kerékpározott, unokáival so-
kat foglalkozott és betegeskedő férjé-
nek ápolásában is segédkezett. 

Daganatos betegsége mi-
att2020-tól kemoterápiával kezel-
ték, majd 2021. június 8-án tért 
örök nyugalomra. Életében nagyon 
sok szeretetet és támogatást adott és 
kapott. 

Új háziorvos az ötös körzetben
Július 1-jétől a jászberényi V. szá-
mú felnőtt háziorvosi körzetben dr. 
Földházi Krisztina várja a körzet la-
kóit.

Dr. Földházi Krisztina 1981-ben szü-
lettem Jászberényben. A Lehel Vezér 
Gimnáziumban tett érettségi után ta-
nulmányait a Szegedi Tudományegye-
tem Általános Orvosi Karán folytatta. 
Az általános orvosi diploma megszer-
zése után a Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház I. Belgyógyászati és Gasztro-
enterológiai Osztályán kezdte orvosi 
munkáját. Ezzel párhuzamosan házior-
vosi ügyeleten és sürgősségi betegellátó 
osztályon is tevékenykedett.  A Készen-
léti Rendőrség Egészségügyi és Pszicho-
lógiai Osztályán dolgozott alapellátó 
orvosként és végezte az osztályveze-
tő-helyettesi feladatokat. Belgyógyásza-
ti szakvizsgáját 2010-ben, háziorvosi 
szakvizsgáját 2017-ben szerezte.

A doktornő arra kéri a körzet lako-
sait, hogy a praxis átvételének kezdeti 
időszakában a hosszas várakozási idő 
elkerülése érdekében, kellő időt hagy-
va a betegek személyes megismerésére, 
elsősorban időpont egyeztetés után je-

lentkezzenek a rendelőben. Erre rende-
lési időben az 57/887-732 telefonszá-
mon van lehetőség. 

A rendelési idő változatlan:
Hétfő: 9.00-13.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 9.00-13.00
Csütörtök: 14.00-18.00
Péntek: 9.00-13.00

Hétköznapokon 18.00 óráig sür-
gősségi ellátás céljából a következő te-
lefonszámon hívható a doktornő: 06-
30/715-0415.

E-mail elérhetőség a betegek részé-
re: vkorzetbetegek@yahoo.com 

Dr. Földházi Krisztinának Olva-
sóink nevében is jó munkát kívánunk 
az ötös számú felnőtt háziorvosi kör-
zetben.

Megyei átoltottsági adatok
A Miniszterelnökség a 444.hu-nak elküldte a megyei átoltottsági adatokat, melyek-
ből kiderül, hogy az ország nyugati felében magasabb a beoltottak aránya, mint 
keleten. Az átoltottság Budapesten a legmagasabb, míg Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legalacsonyabb. Budapesten a 60%-ot is 
meghaladja a beoltottak aránya, míg megyénkben és Borsod-Abaúj-Zemplénben 
még az 50%-ot sem éri el. Az elmúlt hetekben érezhetően csökkent azok száma, 
akik oltásra jelentkeztek. Pedig a szakértők szerint a negyedik hullám, ha lesz, 
leginkább azokat veszélyezteti majd, akik nincsenek beoltva. Amennyiben újabb 
adatokat sikerül megtudnunk, akkor azokat is közöljük majd.

Baranya  54,9%
Borsod-Abaúj-Zemplén  49,6%
Budapest  61,3%
Bács-Kiskun  51,5% 
Békés  53,3%
Csongrád-Csanád  55,1%
Fejér  57,8% 
Győr-Moson-Sopron  56,1%
Hajdú-Bihar  50,3%
Heves  54,2%

Jász-Nagykun-Szolnok  49,2%
Komárom-Esztergom  54,6%
Nógrád  52,9%
Pest  58,6%
Somogy  54,4%
Szabolcs-Szatmár-Bereg  51,7%
Tolna  56,5%
Vas  57,8%
Veszprém  56,3%
Zala  55,4%

Felcsaptak  
a lángok 
Lángra kapott egy nyolc négyzetmé-
teres, fából épített tároló július első 
napjaiban a Jászberényhez tartozó Ne-
szűrben. Az építményben tűzifát és 
egyéb tárgyakat tároltak. A jászberényi 
hivatásos tűzoltók két vízsugárral és 
kéziszerszámokkal avatkoztak be, ez-
zel megakadályozva azt is, hogy a tűz 
átterjedjen a közelben álló főépületre 
– tájékoztatta szerkesztőségünket a me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A 
lassan mér hetek óta tartó hőség miatt 
még továbbra is érvényben van a tűz-
gyújtási tilalom is. 

A rendkívüli meleg alaposan megvi-
seli az emberi szervezetet,  a szokottnál 
több folyadékot kell elfogyasztani és le-
hetőleg a legmelegebb órákban (11.00 
és 15.00 óra között) a magas UV su-
gárzás miatt a napon való tartózkodás 
sem ajánlott. 

Fokozottan figyeljünk az utakon is, 
hiszen a nagy meleg illetve a fronthatás 
miatt a reakcióidő ilyenkor megnő, s ez 
komolyan megnehezíti a gépjárművez-
tők dolgát. Gyalog, két és négy keréken 
is segítsük egymást a közlekedésben, 
mert mindenkit várnak haza. 

A nyaralóknak pedig jó pihenést, 
kikapcsolódást kívánunk!
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Kiemelve azt, hogy tudjuk az Igéből: „…a szeretet pedig épít.”

- Mi volt az, ami a lelkészi pálya felé 
orientálta? Hogyan erősödött meg az 
Istentől jött elhívásban?

- Tiszavárkonyon nőttem fel, 
ahol Dr. Fekete Péter (később halálá-
ig jászberényi) református lelkipász-
tor szolgált 20 éven át, aki nemcsak a 
lelkészem, de lelki atyám is volt. Mi-
vel nem volt vér szerinti gyermekük, 
nekem pedig elváltak a szüleim, en-
nek ellenére, így mégsem apa nélkül 
nőttem fel, mert Isten, rajta keresztül 
gondoskodott számomra egy olyan 
mintáról, aki élete példájával nemcsak 
engem, hanem sok fiatalt is az Úr Jé-
zus Krisztushoz vezetett. Alapvetően, 
én egy csintalan gyermek voltam, aki-
nek nevelésével édesanyámnak nehéz 
dolga volt. Sokat megbántottam őt 
rosszaságaimmal, szavaimmal és visel-
kedésemmel. Amikor azonban, 14 éves 
koromban, egy ifjúsági táborban, Isten 
Lelke bűnként terhelte rám mindezt, 
és könnyek között fogadtam el Jézus 
Krisztus érdeméért Isten bocsánatát, 
nagyon nagy öröm töltötte be a szíve-
met, hogy engem is szeret Isten. Ettől 
kezdve megváltozott a kapcsolatom is 
édesanyámmal, akitől szintén bocsá-
natot kértem, és egészen más szívvel 
hallgattam az istentiszteleteket, ahol a 
bibliamagyarázatokon keresztül az élő 
Krisztus szólt hozzám. Megváltozott a 
tanuláshoz való viszonyom is, ez külö-
nösen is fontos volt, hogy a szolnoki 
Verseghy Ferenc Gimnáziumban egyre 
inkább javultak az eredményeim.  

- Hogyan készült a lelkészi pályá-
ra, kik voltak hatással lelkipásztori 
hivatására?

- Az aktív hitélet, amelyre Isten 
vonzott, s amely nemcsak a korosztá-
lyom, hanem még a felnőttek között 
is ritka kivételt jelentett abban a „til-
tó” korban, mégis azt erősítette meg 
bennem, hogy nem agrármérnökként 
vagy tanárként, amelyben korábban 
gondolkodtam, hanem lelkipásztori 
hivatásban kell szolgálnom az Urat. 
Ebben Dr. Sipos Ete Álmos tápiószelei 
lelkipásztor élete és szolgálata is erősen 
bátorított. Így, bár a tanáraim nem tá-
mogattak, sőt inkább lebeszéltek volna 
erről, én mégis, sikeres érettségi után 
felvételiztem a Budapesti Református 
Teológiai Akadémiára, ahol elvégezve 
az egyetemet, lelkészi diplomát szerez-
tem.    

- Hol kezdett, milyen állomásokon 
át vezetett az útja Jászberénybe? 

- Az egyetemi évek végén, a nagy 
lelkészhiányra való tekintettel, először 
egy fél évig,  Nt. Dr. Fekete Péter Jász-
berénybe kerülése miatt, Tiszavárko-
nyon szolgáltam a vasárnapi istentisz-
teleteken, majd  a Délpesti Református 
Egyházmegye esperese, Nt. Juhász 
Sándor rendelt maga mellé exmisz-
szus-segédlelkésznek Alsónémedibe, 
ahol több, mint 3 évet voltam. 1983. 
októberétől, a Dömsöd-Dabi Refor-
mátus Egyházközségbe választottak 
meg önálló lelkipásztornak. 1986-ban 
kötöttem házasságot Krenkó Ildikóval, 
aki szintén lelkészi szolgálatra készült. 
Isten nagyon megáldotta a szolgálatun-
kat, mind fizikai, mind pedig lelki érte-
lemben megújulhatott a gyülekezet, és 
a felnőttek és ifjak közül sokan megis-
merték Jézus Krisztust, mint személyes 
Megváltójukat. Itt született 5 gyerme-
künk is. 1996. szeptemberében hívott 
meg lelkipásztorának a Tápiószele-Tá-

piószőlős-Újszilvás és Farmosi Refor-
mátus Egyházközség, amelyet az Úrtól 
jövő hívásként értettünk meg és fogad-
tunk el. Hatodik gyermekünk  már ott  
született. Az ott töltött 18 év alatt épült 
fel Újszilváson az új református temp-
lom, újult meg a tápiószőlősi és tápi-
ószelei templom, valamint a parókai 
épülete is. Gyülekezeti házat is vásárol-
hattunk Isten kegyelméből, és itt is sok 
lelki áldásban volt részünk. 2012 május 
20-án került egyházközségi fenntartás-
ba, és szeptember 1-vel kezdte meg 
működését a Tápiószőlős-Újszilvás Re-
formátus Általános Iskola és Óvoda is, 
melynek alapító lelkipásztora lehettem. 
2002-ben, - a 4 településre kiterjedő, 
saját gyülekezeti lelkészi szolgálat mel-
lett, - ahol 3 helyen (Tápiószele, Tápi-
ószőlős, Újszilvás) - minden vasárnap 
volt istentisztelet, mint helyettes lelkész 
voltam kirendelve Nagykátára, ahol 
az újonnan épülő református temp-
lom-gyülekezeti ház és parókia teljes 
felépítésén és a gyülekezet lelki építé-
sén munkálkodhattam, közel 3 éven át.  

- Jászberénybe helyettes lelkipász-
tornak érkezett 2013-ban, s a követ-
kező évben már a gyülekezet vezetője 
lett. Gondolom, hogy 2014. október 
19-e fontos dátum az életében.

 - Igen, 2013. augusztus 1-vel 

lettem kirendelve helyettes lelkipász-
tornak Jászberénybe, remélve, hogy 
gyorsan megoldódik az utódlás kérdé-
se. Ez azonban, mivel intézmény fenn-
tartó egyházközségről van szó, nem 
volt olyan egyszerű. A helyettesi idő 
alatt pedig arra jutott az akkori Pres-
bitérium, hogy nem keresgél tovább 
az ismeretlenben, hanem engem hív 
meg erre a szolgálatra. Amikor a mi 
szívünkben is eldőlt, hogy ez a hívás 
nemcsak emberektől, de Istentől jött, a 
János ev. 17. rész 4. verse alapján, igent 
mondtunk, annak ellenére, hogy ez 
egy nagyon nehéz időszak volt az éle-
tünkben. Mind a hat gyermekünk még 
tanult: négyen egyetemen, főiskolán, 
ketten középiskolában, köztük Kornél 
fiunk érettségizett és felvételizett az or-
vosi egyetemre. Ilyenkor költözni, új 
szolgálatot kezdeni, nem egyszerű fela-
dat. A parókia akkori állapota sem volt 
megfelelő egy nyolc tagú család befo-

gadására, ahol már mindenki szinte 
felnőtt. Ha nem Istentől lett volna ez 
a döntés, akkor bizony meghátráltunk 
volna, így azonban bíztunk abban, 
hogy Isten nem ejt hibát, és Ő tudja 
egyedül, hogy mi a terve velünk. „Aki 
az eke szarvára teszi a kezét, és hátra-
tekint, - mondja Jézus, - az nem alkal-
mas a mennyek országára.” Fájó szívvel 
búcsúztunk szeretett gyülekezetünktől 
és valóban, 2014. október 19-e, beik-
tatásom után, az Úrtól kapott lelke-
sedéssel és küldetéstudattal kezdtünk 
bele itteni, immár 10 településre kiter-
jedő szolgálatunkba, a lelki munkába 
épp úgy, mint az építkezésekbe, mert 
mind két területen volt és van feladat 
bőven. Kiemelve azt, hogy tudjuk az 

Igéből: „…a szeretet pedig épít.” 
- Közel négy évtizedes szolgálata 

alatt sokat változott a világ és szűkebb 
környezetünk is. Ez mennyire hatott 
azokra a gyülekezetekre, ahol éppen 
tevékenykedett? 

- A világ valóban változott. Voltak 
és vannak könnyebb és voltak és lehet, 
hogy lesznek is nehezebb évek, idősza-
kok, de „Jézus Krisztus, tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz.” Ő nem változik, 
és ez a mi erősségünk és biztonságunk, 
életünk és világunk minden bizonyta-
lansága és bűne ellenére. Mivel Jézus 
Krisztus nem változik, ezért nekünk 
kell imádkozni azért, hogy mi változ-
zunk az Ő képére és hasonlatosságára.

- Könnyebb, vagy nehezebb ma egy 
református lelkész dolga, mint volt 10-
20-30 évvel ezelőtt? 

- Egy bibliai képpel szemléltetve: 
Dávid király pásztorfiúként a medvével 
és az oroszlánnal, később már a filisz-

teus Góliáttal, királyként pedig számos 
külső és belső ellenséggel kellett, hogy 
megküzdjön, de ezekben a harcokban 
mindenkor Isten volt segítségére.

- Immáron közel négy évtizedes 
lelkészi tevékenysége során melyek azok 
a legfontosabb tapasztalatok, amelyek 
meghatározóak az Ön számára? 

- Az, hogy bárhol voltam, minden-
hol a szeretetre volt a legfogékonyabb a 
gyülekezeti és a világi közeg egyaránt. 
És azt láttam meg, még a családi élet-
ben is, hogy nekem kell elsősorban 
ahhoz változnom, ha azt akarom, hogy 
mások megváltozzanak.

- Azt hiszem, szerencsésnek vall-
hatja magát, hiszen olyan társat vá-
lasztott maga mellé, aki segédlelkész-

ként is segíti a munkáját. A felesége és 
gyermekei szerintem óriási erőt adnak 
Önnek. 

- Valóban így van! A feleségem 
nemcsak az egyik felem, hanem a 
jobbik felem, akire mindig, minden 
élethelyzetben számíthatok. Tökéle-
tes segítőtárs és egyben szolgatárs is az 
Úrban. Nagyon hálás vagyok Istennek 
érte, immáron 35 éve Isten ajándéka 
Ő a számomra. Hálás vagyok azért is 
az Úrnak, hogy felnőtt gyermekeink 
mindegyike Magyarországon él és dol-
gozik, akik közül hárman már házasok, 
és most várjuk a 4. unokánkat.

- Milyen érzések kavarogtak Ön-
ben, amikor megtudta, hogy magas 
állami elismerésben lesz része? 

- A lelkipásztori szolgálat nem áll-
hat meg gyülekezet nélkül, mindig 
közösségi munka ez, melyet nem egy 
ember, hanem egy közösség végez a 
közösségért. Ezek a közösségek, mint 
koncentrikus körök, nem a lelkész, ha-
nem a Megváltó Krisztus köré csopor-
tosulnak. A lelkész csak egy a közösség-
ből, aki a világi vezetővel, a gyülekezet 
gondnokával, az Egyházközség élén jár 
és a Presbitériummal közösen hozza 
meg a lelki és anyagi életre vonatkozó 
döntéseket. Itt szeretném kiemelni el-
nöktársamat, Dr. Szűcs János gondnok  
urat és a Presbitérium minden tagját, 
megköszönve áldozatos, támogató szol-
gálatukat.    

- Hogyan fogadta a gyülekezet ki-
tüntetésének hírét? 

- Örömmel és hálaadással, éppen 
a táborzáró istentisztelet után, egy 
meglepetés ajándékot is kaptam tő-
lük. Köszönöm a sok szóban, facebook 
üzenetben, levélben és egyéb módon 
kapott jókívánságokat is. Mindezekért 
Egyedül Istené legyen a Dicsőség! Soli 
Deo Gloria!

- Egy-egy elismerés mindig erőt, új 
lendületet ad az embernek. Erre szük-
ség is van, mert új és új kihívások jön-
nek. Min dolgozik most, milyen tervei 
vannak a következő évekre? 

- Ha az Úr engedi és éltet, akkor 
szeretném még befejezni a műemlék 
templom és a hozzá tartozó közösségi 
terek felújítását, a folyamatban lévő be-
ruházásokat, és amikor Isten elhozza az 
idejét, majd utódomnak átadni, hogy 
folytassa azt a közösség javára és Isten 
dicsőségére.

- Mit üzen a gyülekezet tagjainak, 
mit a jászberényieknek? 

- Szeretném  megköszönni, nem-
csak a gyülekezet tagjainak, hanem itt, 
a jászságban és a jászság fővárosában, 
Jászberényben Mindenkinek, hogy 
szeretettel fogadtak és szeretettel befo-
gadtak engem és családomat, és szeret-
nék ennek a szeretetnek mindinkább 
megfelelni és ezt a szeretet minél in-
kább szolgálni. Végezetül két Igeverset 
szeretnék idézni a Szentírásból. A gyü-
lekezet tagjainak: „…Légy hű mindha-
lálig, és néked adom az élet koronáját.” 
Jelenések 2:10. A jászberényieknek: 
„Keressétek az Urat, amíg megtalálha-
tó, hívjátok segítségül, amíg közel van.” 
Ézsaiás 55:6. 

Mező Istvánnak Olvasóink nevé-
ben is gratulálunk kitüntetéséhez, s 
további, hasonlóan eredményes éveket 
kívánunk neki városunkban. 

Szántai Tibor

Amint arról korábban már beszámoltunk, városunk három lakója kapott magas állami elismerést március 15-ei álla-
mi ünnep jegyében. A kitüntetetteket bemutató sorozatunk zárásaként a Mező István lelkésszel készített interjúnkat 
közöljük, aki a Magyar Arany érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést kapta meg közel négy évtizedes munkássága 
elismeréseként, s 2014 óta a Jászberényi református Egyházközség vezető lelkipásztora.
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Kulturális ajánló
Mini borfesztivál
Július 16. – péntek 19 óra
Négy borász, Benedek Peti a Mátrai Borvidékről, Barta Anna a Nagy-
gombos Borászattól, Péter Ákos a tokaji régióból és Stumpf Péter Eger-
ből kínálják kiváló boraikat. A borok mellé szól majd a zene is: Németh 
Juci és G. Szabó Hunor saját szerzeményeiket és múltbéli kedvenceket 
adják elő sajátos felfogásban és hangszerelésben. Vacsora Beer & Burgers 
csapata készíti.
Főnix terasz / Borudvar, Jászberény Fürdő utca 4.

KowlasKy Meg a vega Koncert
Július 17. – szombat 20.30 
Végre újra találkozhatunk a zenekarral és együtt élhetjük át a színpadról 
áradó energiák vibrálását. A koncerten több dalt már élőben is hallhatunk 
az Esszencia tripla album számai közül. Kapunyitás 18.00 órakor. Belépő 
elővételben 5 000 Ft, a koncert napján 5 500 Ft. 
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

yoKo retro nyári fesztivál
Július 17. – szombat 21 óra
Gyere és bulizz te is barátaiddal, továbbra is a hamisítatlan Yoko-s hangu-
lat vár rád és az elmúlt 40 év legjobb zenéi!
Lehel Vezér Gimnázium udvara

Jász őseinK öröKsége
Július 21. – szerda 18 óra
A jász viselet továbbélése a XXl. században. Gorácz József Márk fotókiálli-
tásának megnyitója. Az újjászületett jászviseletet bemutatótárlatot Horti-
né dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója ajánlja a közönség figyelmébe. 
A megnyitó zenei közreműködője Pénzes Tivadar népzenész.
Jász Múzeum

luxeMburg grófJa nagyoperett 
Július 23. – péntek 20 óra
Déryné Deszkáin nyári színházi sorozat nyitó darabját, az operettiroda-
lom egyik legmulatságosabb történetét, a Pesti Művész Színház előadásá-
ban, két felvonásban láthatja a érdeklődő közönség.
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

MesterségeK Műhelye
Július 23-24-25. – péntek-szombat-vasárnap
Az alkotó napokon, ez alkalommal, a nemezeléssel lehet gyakorlatban 
megismerni, fortélyait elsajátítani. A három nap alatt, merinói gyapjúból, 
a hagyományos nemezelés technikájával készítenek különböző dísztárgya-
kat. A programra előzetes jelentkezés szükséges: suhaj.csilla@jaszkerület.
hu email címen.
Főnix Műhelyház

in-fÚzió Koncert
Július 24. – szombat 21 óra
A klubkoncertek sorozatában sok új számmal, akusztikus dalokkal várja 
a rock zene rajongóit a jászberényi banda. „Szóljon a rock, ha így akarod. 
Hozzád, neked szól!”
Lehel Film-Színház Galéria

MozaiKoK
Július 24. – szombat 14 óra
A kalandozások a klasszikus zenében filmklub, negyedik, záró eseménye, 
a Nagy zeneszerzők: Haydn nyomában címmel kerül megrendezésre. Az 
esemény moderátora: Kiss Henriett.
Lehel Film-Színház nagyterem

slaM poetry est
Július 29. – csütörtök 18 óra
Hosszú idő után ismét szól a slam! Vendég slammerek: Bárány Bence és 
Mészáros Péter. Zene: Joe-Z. Benned van a vers és a szellem? Jelentkezz a 
versenyre vagy az Open Mic-re! 
Július 27-ig várják a jelentkezéseket a gog.zoltan@jaszkerulet.hu e-mail címre.
Lehel Film-Színház Galéria

élet - igen Klub
Július 29. – csütörtök 18 óra
Tudja milyen az ön kötődési mintázata? Érdekli? Látogasson el egy be-
szélgetős estre, melynek címe Kötve hiszem! és Zsiga Attila életmód 
tanácsadó segítségével megtudhatja hogyan működik a kötődések te-
rületén.
Főnix Műhelyház

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

AUtoMAtA  
ÖNTÖZŐRENDSZEREK

Az akkor kitűzött cél a mai napig 
nem változott, a XX. század jászsági 
festészetének bemutatása. Az eltelt 
évek alatt azonban a gyűjtemény to-
vább gazdagodott és az állandó tárlat 
megújításának gondolata nem egy-
szer felmerült már, de most nyílt al-
kalom ennek véghezvitelére. A korlá-
tozások komor hónapjait így, kreatív 
alkotómunkával, megújulást hozó 
időszakként hidalták át, melynek 
eredménye az újrarendezett állandó 
kiállítás lett.

Sas Dániel zongoraművész játéká-
val, két felvonásban is, a művészetek 
befogadására hangolta a közönséget.

Az újrarendezés folyamatában 
tevékenyen résztvevő és tudását, ta-
pasztalatait hozzáadó Bartos Kinga 
képzőművész, a tárlat megújulásával 
kapcsolatban fogalmazta meg beveze-
tő gondolatait. Édesanyja, B. Jánosi 
Gyöngyi festőművész, a galéria indulá-
sakor és azt követően is, sokáig segítette 
az ottani művészeti tevékenységet, vé-
gezte a festmények tisztítási, restaurálá-
si munkáit. A Hamza Múzeum vezető-
jeként jászsági festőkről készült egyedi 
monográfiák megjelentetésével tette is-
merte ezen alkotók életét, művészetét, 
akik festményei nagy számban a Szikra 
Galériában láthatóak. Az idő haladtá-
val a tehetséges utód, Kinga vette át és 
viszi tovább ezt az értékteremtő mun-

kát. Le kellett bontani a régit, lezárult 
egy korszak – mondta beszédében és 
egy visszatekintésre invitálta a hallgató-
ságot, a galériában megvalósult progra-
mokról, az elmúlt nyolc évben. A hó-
nap műtárgya képzőművészeti sorozat, 
a Múzeumok Éjszakája programjai, az 
Alkotópályázat és számos időszaki ki-
állítás szerepelt a felsorolásban, ami a 
kiállító tér emlékezetes és mozgalmas 
napjait idézte meg.

Az ezt megelőző években Csiszár 
Róbert művészeti író, a szolnoki Dam-
janich Múzeum munkatársa, több 
érdekes előadást, kiállítás megnyitót 
tartott a Szikra Galériában, ezen alkal-
makkor szaktudása mindig figyelemre 
méltó volt. Mostani beszédében a mű-
gyűjtésnek, a műgyűjtőnknek sok-sok 
arcát villantotta fel. Aztán elérkezett 
oda, azokhoz a személyekhez, akik ezt 
értékteremtő foglalatosságként teszik, 
ilyen embernek tartja Szikra Istvánt 
is, aki a közösségnek gyűjt és egy kis 
közösséget épített ezzel galériája köré, 
önzetlenül bemutatva ott gyűjtemé-
nyének darabjait. 

A kiállítótermekben, az új állan-
dó tárlaton, új szempontok szerint, új 
válogatásban találkozunk már jól is-
mert művekkel és számos ritkán látott 
festménnyel, az egyes művészeket és 
alkotásaikat egy-egy blokkba rendez-
ve ismerhetjük meg. Az előző tárlat 
időszaka alatt megismert festők egyes 

alkotásai, továbbra is az új állandó kiál-
lítás részét képezik és mindezek kiegé-
szültek a gyűjteményben megtalálható 
további műveikkel, sőt olyan jászsági 
kötődésű festők művészi munkái is lát-
hatóak, melyek eddig nem kerültek a 
közönség elé. Helyet kapott a jelen idő 
is, az elmúlt korok művészei mellett, 
az új állandó kiállítás darabjai között 
a napjainkban, városunkban élő és al-
kotó kortárs képzőművészek munkái is 
megtalálhatóak.

Gyönyörködni a Szikra Galéria új 
állandó kiállításainak festményeiben 
művészeti élmény, ami lelki-szellemi 
felüdülés és egyféle katarzisként is hat-
hat. Legye rá kíváncsi! Mindezt a Ga-
léria nyitvatartási idejében szerdától- 
szombatig 14-17 óráig megtehet.

demeter

Újrarendezett állandó kiállítás
  Folytatás az 1. oldalról  

Adok – kapok, szórakozva jótékonykodok
A fenti címmel első alkalommal ren-
dezett jótékonysági délutánt július 
10-én, szombaton a Lehel Film-Szín-
ház előtti téren a Jászsági Fiatalok 
Önkéntes Csapat Egyesülete a Jász-
kerület Nonprofit Kft.-vel karöltve.

A Gyermekétkeztetési Alapítvány ja-
vára szervezett négyórás programban 
számos állomás várta a gyerekeket. A 
Jászberényi Társasjátékosok Klubja sát-
ránál, ahogy a többi állomáson is nagy 
volt a forgalom. A tánctanítás mellett 
arcfestés, csillámtetkó, körömfestés és 
fotófal is várta a fiatalokat. No, meg ki 
is próbálhatták ügyességüket, hiszen a 
gymstick és a gyermeköttusa mellett 
a Ragnarök edzőterem képviselői és a 
nap sztárvendége, a felnőtt Eb ezüst- és 
bronzérmes karatéka, Móczó Milán is 
megmozgatta a gyerekeket és a felnőt-
teket is. A Ragnarök képviseletében 
Csirke Dávid és Máté Dóra a csapatuk 
által összegyűjtött adományt is átadta a 
szervezőknek. Fellépett a programban a 

Holdonmacska zenekar is. Remek han-
gulatban telt a délután és szépen gyűl-
tek az adományok is, mert a rendez-
vényre a belépő tartós élelmiszer, illetve 
tisztálkodási szer volt. A délután során 
egy előre megrajzolt képet is kifesthettek 

a rendezvény résztvevői, melyet a nap vé-
gén a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat 
Egyesülete Jászberény polgármesterének, 
Budai Lórántnak adott át, aki gyerme-
keivel végig részese volt a nagyszerű dél-
utánnak. 

Klubkoncert a moziban

Szaniszló Richárd és a nevével jelzett 
trió fellépése volt a klubkoncertek so-
ron következő állomása, július 10-én, 
szombaton este, a mozi galérián. Sza-
niszló Richárd jászberényi gyökerekkel 
rendelkezik és a magyar jazzvilág több 
formációjának kiváló, és több értelem-

ben is, ütős muzsikusa. A vibrafon és 
a marimba hangzásvilágát előtérbe he-
lyezve születnek saját kompozíciói. Az 
ötletes muzsikus, ezen az estén zenész-
társaival, trió formációban,  játékos és 
kreatív produkcióval szórakoztatta a 
jazz kedvelő közönséget.

Kedves Olvasóink! 
A Magyar Közlöny 125. számában 
megjelent az 5/2021. (VII. 2.) BM 
határozat, melyben a belügyminiszter 
megállapította, hogy megtörtént az öt-
millió-ötszázezredik COVID-19 elleni 
oltóanyaggal történt védőoltás beadása. 
Ezzel hatályba lépett a 365/2021. (VI. 
30.) Korm. rendelet, aminek következ-
tében a könyvtárak látogatóira vonatko-
zó 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet-
ből kikerültek a korlátozó intézkedések.

Ennek megfelelően a könyvtárak 
korlátozás nélkül látogathatóak, a belé-
péshez védettségi igazolvány nem kell, 
belső terekben maszkot viselnie senki-
nek nem kell (ugyanakkor a maszk ön-
kéntes viselését nem tiltjuk meg). Ezzel 
együtt a Jászberényi Városi  Könyvtár 
eddigi korlátozás alá eső szolgáltatásai 
is újra indulnak nyitvatartási időben. 
A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő - Kedd: 9-17 óra
Szerda: zárva
Csütörtök - Péntek: 9-17 óra
Szombat: zárva

Jászberényi Városi Könyvtár csapata
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Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9:00–19:00, szombat-vasárnap 
9:00–20:00 • Reggeli úszás: kedd, szerda, csütörtök 6:00–8:00 

Már védettségi igazolvány 
nélkül is látogatható!

a Belvárosi 
strandfürdő

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.

Szolgáltatásaink:
• Teljes körű építőipari kivitelezés
• Építési és bontási hulladék befogadás 
   (beton, aszfalt, tégla, cserép, fahulladék)
• Újrahasznosítás: darálás, osztályozás
• A keletkezett darált anyag értékesítése
• Konténeres sittszállítás
• Gépi földmunka
• Nehézgép szállítás 1-24 t-ig

J á s z b e r é n y

5100 Jászberény 
Szelei út 9407 HRSZ 

06 57 410-031 
06 30 488-6575 
06 30 337-2924 

E-mail: tuttibau@invitel.hu

Kapd el a fonalat!
A fenti címmel rendeztek tábort az elmúlt héten a Jász Látogatóházban, me-
lyen a Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 15 tanulója vett részt.

- Az Európai Szolidaritási Testülethez 
lett benyújtva a Kapd el a fonalat! pá-
lyázat. A fiatalok úgy gondolták, hogy 
ebben összekapcsolják a hagyományőr-
zést, a régi foglalkozásokat, a kézműves 
technikákat a foglalkoztathatósággal, a 
munkaerőpiacon történő elhelyezke-
déssel. Mert szerintük nagyon fontos, 
hogy a sérült fiatalok, emberek is hasz-
nos munkát tudjanak végezni – mond-
ta a táborról Hamar Kata, a polgár-
mesteri hivatal ifjúsági referense.

A pályázaton 1,5 millió forintot 
nyertek, s a fiatalokat mentorként 
Fülöp Erzsébet segítette, aki tanítja is 
őket az iskolában. Nagyon sok fonalat, 
szövőkeret, szövőeszközöket vásárol-
tak arra a hétnapos táborra, melynek 
eredményét már a táborzárás előtt látni 
lehettet. Ugyanis nagyszerű alkotások 
születtek. Ebben a táborban már fo-
gadták az 50 órás közösségszolgálatos 
diákokat is, akik a tábor lebonyolítását 
segítették. Hamar Kata nagyon sikeres-
nek nevezte ezt a próbát, mert a fiatalok 
továbbra is segítik majd a látógatóház-
ban zajló programokat. A napi 5 órás 
kötelező munkát követően is maradtak 

és segítettek amiben tudtak. Amikor a 
táborzárás előtt meglátogattam őket, 
akkor azt is megtudtam, hogy hamaro-
san médiatábor kezdődik majd itt.

Szabó-Bárczi Barbara gyógypeda-
gógus volt a fiatalok egyike, aki a pályá-
zat részese volt a tervezés és a végrehaj-
tás során is. Ő a következőket mondta 
a tábor céljáról és eredményéről:

- Eredetileg az iskolai foglalkozások 
után, délután szerettük volna ezeket a 
foglalkozásokat megtartani, de a Co-
vid-19 közbeszólt. Így került sor végül 
az egyhetes táborra, melynek során az 
volt a célunk, hogy annak részesei elsa-
játítsanak egy olyan régi, hagyományos 
foglalkozást, amely a későbbiekben 
is hasznukra válhat. A projekt célja 
az esélyteremtés és az esélyegyenlőség 
megteremtése volt. Nagyon pozitív ta-
pasztalatot szereztünk a napok során. 
A fiatalok nagyon ügyesek voltak, ké-
szültek pénztárcák, terítők, tarisznyák, 
különféle szőnyegek, s az sem mellékes, 
hogy nagyon jól tudtak együtt dolgoz-
ni a fiatal segítőikkel is. Jó példa volt 
ez a tábor arra is, hogy az egészséges és 
a sérült gyerekek hogyan tudnak egy-
mást segítve együtt dolgozni. 

Fontos megjegyezni azt is a tábor 
kapcsán, hogy a fonalak, amelyek nem 
kerültek felhasználásra, valamint a pá-
lyázaton beszerzett eszközök is a Szent 
István Körúti iskolába kerülnek, ahol 
újabb foglalkozások megtartására ad-
nak majd lehetőséget. 

eszté

Az utak és az infrastruktúra fejlesztéséről
Sajtótájékoztatót tartott július 5-én 
délután, dr. Gedei József a dK or-
szággyűlési képviselőjelöltje és Var-
jú László országgyűlési képviselő, a 
dK alelnöke. A helyszín jelképesen, 
a Jászberényt elkerülő útszakasz I. 
ütemének kezdő pontját jelentő kör-
forgalom és a „katonák földjének” 
közelében volt.

A sajtótájékoztató első felének té-
mája, térségünk útjainak állapotáról 
szólt, mely a képviselő jelölt szerint, 
az itt-ott elvégzett felújítások ellenére, 
többségében katasztrofális. Dr. Gedei 
József arról is beszélt, hogy 2002 és 
2010 között a várost elkerülő körgyű-
rű első és második üteme kiépült, s 
2009 áprilisában kész volt és rendel-
kezésre ált, az az engedélyes kiviteli 
terv, mely a harmadik ütem megvaló-
sítását tartalmazta. Azonban, három 
ciklus sem volt elegendő a kormányzó 

pártnak, hogy az elkerülő út befeje-
ző szakaszát kiépítse. Nem elegendő 
kidolgozni és megvalósítani Hatvan 
és Jászberény között a kétsávosítást, 
mert ez csak félmegoldás. Erre a leg-
jobb formula az volna, ha Szolnokig, 
az M3 és M4 autópályákat összekötő, 
kétszer kétsávos út valósulna meg. A 
most meglévő, falvakon átvezető főút 
rendkívül rossz állapotban van, ami 
nem maradhat így – jelentette ki a 
DK-s képviselőjelölt.

A továbbiakban, áttérve a sajtótájé-
koztató másik témájára, emlékeztetett: 
2006-ban az integrált városfejlesztési 
stratégia Jászberényben, egy tudásköz-
pontot irányzott elő, azért, mert a helyi 
gazdaság magasabb hozzáadott értékű 
termelése e nélkül nem képzelhető el. 
Ezt akkor, a Gyurcsány kormány támo-
gatása ellenére, a Fidesz helyi képviselői 
leszavazták, így nem valósulhatott meg. 
Dr. Gedei József, reményét fejezte ki, 

hogy az új kormánytól bizonyosan tá-
mogatást kap a zöld ipari parkos elkép-
zelés, mely a “katonák földje” nevezetű 
területen valósulna meg.

– Most Európában ehhez a forrás is 
megvan – vette át a szót Varjú László, 
a DK alelnöke és országgyűlési képvi-
selője. Kifejtette, egy térség fejlődésé-
nek alapja ez, amihez az állam hozzá 
tud járulni, hogy az infrastruktúrát, a 
lehetőséget megteremti a fejlődéshez.

- Erre az új kormány lehetőség, és 
ebben közös feladatunk, felelősségünk 
is lesz. A 2022 évi választás előre tud-
ja vinni mindezeket, és további lehe-
tőséget biztosít ebből a szempontból 
Szolnok megyének, és ezen belül Jász-
berény térségének. Amit így összeköt-
ve a megyeszékhellyel, olyan gazdasági 
körülményeket, lehetőséget biztosít, 
ami mindannyiunk számára fontos lesz 
– mondta Varjú László.

dg

Közösséget 
építünk
Az e-sport gyakorlatilag a számítógépes 
és konzolos játékokkal való versenysze-
rű játékot jelenti, s ma már elképesztő 
gyorsasággal terjed az egész világon. 
A legelső feljegyzett e-sport versenyt a 
Stanfordi Egyetemen 1972 októberé-
ben rendezték, ma pedig már Magyar-
országon is hódít ez a játék.

Korábban már beszámoltunk arról, 
hogy a Kossuth úti Jász Látógatóköz-
pont ma már mint egy ifjúsági közössé-
gi tér működik, ahol megteremtődött 
a lehetősége annak, hogy a fiatalok az 
e-sportba is belekóstoljanak, s akár 
versenyszerűen űzzék is azt. Erről tett 
közzé egy Facebook bejegyzést Budai 
Lóránt.

- Kellő mennyiségű információ 
hiányában nem meglepő, hogy az át-
lagemberek szkeptikusak az e-sportot 
illetően. Ha megnézzük a tendenciá-
kat, akkor viszont egy percig sem lehet 
kétséges, hogy foglalkoznunk kell ezzel 
a területtel és meg kell próbálnunk 
támogatni azt. Természetesen nem a 
hagyományos értelemben vett sport ro-
vására, hanem amellett. Ennek szelle-
mében közös játékra hívjuk a fiatalokat 
minden pénteken 15.30-tól 18.30-ig, 
a Jász Látogatóközpontba – írta váro-
sunk polgármestere.

Az érésben lévő gyümölcsök nyári kártevői
A családiház kertje elsősorban saját 
szükségletet szolgál, ezzel mérsékelhető 
az idei példátlanul magas piaci gyü-
mölcsár. A házikert tulajdonosa gyak-
ran azt veszi észre, hogy a gyümölcsfa 
alatt sok a lehullott érettlen vagy érett 
férges termés. Azt a gyümölcsöt, ami 
még a fán maradt érdemes megvédeni. 
Jászberényben a legtöbb kertes családi 
ház vegyes kert,  amelyben számottevő 
a csonthéjas gyümölcsfa, így a sárgaba-
rack is. Egyik jelentős károsítója a ba-
rackmoly nyári nemzedéke. Hernyója 
az érőfélben lévő gyümölcsben fejlődik 
ki. Szerencsére van egy természetes el-
lensége a fürkész darázs (paralitomastix 
variocornis), ami a barackmoly túlsza-
porodását képes megakadályozni. 

Száraz, meleg időjárás esetén sok 
kárt okoz a szilvában a szilvamoly, 
ami meghaladhatja az 50%-ot is. A 
hernyók kártételét rágása helyén méz-

gafolyás jelzi. Sok tápnövénye van, így 
az őszibarack, alma, kajszi, cseresznye, 
megy, de még a kökény is. A termés 
teljes kifejlődése esetén, márcsak rövid 
élelmezésegészségügyi várakozási idejű 
permetezőszert lehet alkalmazni. 

A legsúlyosabb almakártevő az al-
mamoly, már időszámításunk előtt 
371 óta ismert. Mindenhol előfordul, 
ahol almát termesztenek 1 000 - 1 500 
m tengerszinti magasságig. Kártétele 
következtében a termés 80-90%-a is 
veszendőbe mehet. Hernyója általá-
ban gyengén rózsaszín. Az alma mag-
vakat károsítja, a férges alma lehull. 
Két nemzedéke közül a nyári július 
második felében rajzik, és ez okozza 
a nagyobb kárt, különösen, ha a nyár 
száraz és meleg. A rajzása kezdetének 
megfigyelésére szexcsapdák kihelye-
zése célszerű. A hernyófogó öveket az 
almafa törzsére már júniusban ki lehet 

helyezni és 10-14 naponként cserélni. 
Az almamolyhoz hasonló kártétele van 
a körtemolynak, de csak egy nemzedé-
ke van. Hazánkban 1966-ban észlelték 
először. Szinte minden házikertben 
termelnek málnát, a legjelentősebb 
kártevője, a kis málnabogár. Lárvája az 
érésben lévő gyümölcsöt károsítja ezért 
a friss termés fogyasztásra, mélyhűtésre 
alkalmatlan. Ha az időjárás csapadékos, 
akkor a kártétele elérheti a 30-35%-ot 
is. A málnabogár elleni védekezést ér-
demes már elkezdeni a virágzás előtt. 
A nyáron érő gyümölcsök megvédésére 
célszerű olyan vegyszert használni, ami 
felszívódó, a méhekre nem veszélyes 
és a legtöbb szívó rágó kártevő ellen is 
hatásos, acetamiprid hatóanyagú, ez a 
vegyszer gyümölcsösben és a zöldségfé-
lék védelmére is használható.

Szegedi Szilveszter
növény védelmi szakmérnök
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EMLéKEzéS

Rigó Lászlóné 
Szikra Erzsébet
 1939. 10. 05.– 2020. 07. 15.

Tudatjuk mindazokkal akik ismerték, 
hogy több évtizedes távollét után 
megtért szülővárosába, és a Szent 
Imre Temetőben helyeztük végső 

nyughelyére szülei mellé.

Rigó család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk  
mindazoknak, akik

Herczeg János
(1949-2021)

temetésén megjelentek, virágaikkal, 
koszorúikkal mély fájdalmunkban 

osztoztak. Külön köszönet a 
Mentőállomás és az IUSTA 

Temetkezési Vállalat dolgozóinak.

Emlékedre…
„Hiába takar sírhalom  
s borul rád a temető csendje,
Te akkor is itt vagy velünk,  
örökké a szívünkben.”

Szerető feleséged, gyermekeid  
és családod

Megemlékezés

Bús József
halálának 35.évfordulójára.

Köszönjük, hogy éltél,
S minket szerettél

Nem hagytál el minket, 
Csak álmodni mentél.

Szerető családja

Mély fájdalommal  
tudatjuk, hogy 

Tarjáni Istvánné  
született Zsitnyánszky Mária

életének 88. évében elhunyt.

Temetése július 19-én, hétfőn  
13 órakor lesz  

a Fehértói temetőben.

a gyászoló család

Boldog szülinapot Inci néni!
Szerencsés önkormányzati képviselő 
Bódis Béla, hiszen egy héten belül 
már a második szépkorút köszönt-
hette körzetében az önkormányzat 
nevében. Július 4-én, vasárnap a Fi-
astyúk utca 2/A volt a célállomás, 
ahová egyszerre érkeztünk.

A házban pedig egy igen vidám, népes 
család fogadott bennünket, akik Szabó 
Tóth Lászlóné, Inci néni 90. születés-
napját jöttek megünnepelni. Az ünne-
pelt ülve fogadott bennünket, mert a 
járás már nehezére esik, egyébként vi-
szont korához képest nagyon fiatalos. 
Azon túl, hogy ellátja saját magát, főz, 
mos és a varrást sem hagyta még abba. 

- Jásztelken születtem, s Jászberény-
be jöttem férjhez. A Műszeripari Ktsz-
ben dolgoztam, majd otthon varrtam, 
s így nagyon sokan megismertek a vá-
rosban. Nagyon szerettem varrni, s ez 
adta a megélhetést is – kezdte beszél-
getésünket Incike néni. aki férjét elég 
korán, már 1964-ben elveszítette, ám 
szerető családja nem hagyta magára. 

Építkezésbe kezdett, s a Fiastyúk 
utcai ház 1972-ben lett kész. Három 

gyermeke hat unokával, azok pedig hét 
dédunokával örvendeztették meg. A 
legidősebb unoka 20 éves, a legkisebb 
6 hónapos. Azaz nem túlzás azt állítani, 
hogy több generáció ünnepelte együtt 
Inci néni 90. Születésnapját.

- Nagyon jó gyerekeim voltak, akik 
jól tanultak, szorgalmasak voltak és 
sok örömet okoztak, a család nagyon 
sokat jelentett számomra. Mindig el-
foglaltam magam valamivel, soha nem 
unatkoztam – mondta Inci néni, aki 
azt is elárulta, hogy a körzetben egy 

héttel korábban felköszöntött Czikora 
Istvánnét is ismeri. Egy fodrászhoz jár-
tak, s mindig érdeklődtek egymás után. 
Örömmel olvasott róla az újságban, 
most pedig ő lett a soros.

A búcsúzáskor Inci nénivel is abban 
maradtunk, hogy ha törik, ha szakad, 
mi 10 év múlva akkor is találkozunk, 
s megünnepeljük 100. Születésnapját. 
Így legyen!

Szabó Tóth Lászlónénak Olvasóink 
nevében is boldog 90. születésnapot kí-
vánunk! Szántai Tibor

Együtt – mindörökké 

Sajgó Mihály és Sajgó Katalin a Csán-
gó Fesztiválok állandó szereplői voltak, 
nagyon szerették városunkat. A Ko-
lozsvár melletti Györgyfalván éltek, és 
szívesen fogadták a Jászberényből fa-
lujukba érkezőket. 

Úgy 2004 körül a berényi néptán-
cosok szállásadókat kerestek. Ismertem 
Györgyfalvát, s amikor megtudtam, 
hogy onnan is érkezik egy házaspár, 
őket „vállaltam”. 

Meglepődtem, hogy olyan korúak, 
mint a nagyszüleim lennének. Mégis 
az első naptól kezdve csodás összhang 
alakult ki közöttünk. 

Családunk is jó néhányszor töltött 
náluk szép napokat. Vendégszeretetük-
ben az volt a csodálatos, hogy bekap-
csolódhattunk az életükbe, soha nem 
éreztem, hogy látogatásunk – két-há-
rom gyerekkel – teher lenne számukra. 
Vittünk innen is kis főznivalót, elmen-

tünk a kolozsvári piacra, és felmász-
tunk a dombra, ahol a kertjük volt. És 
telefonbeszélgetéseink során mindig 
elhangzott a kérdés: „Ugye jönnek a 
nyáron, Ildikó?” Hiába ajánlottam, 
nem tegeztek soha. 

Az idén, húsvét körül Kati néni hí-
vott, hogy Mihály bácsi elhunyt. Né-
hány hét múlva pedig egyetlen lányuk 
telefonált, hogy édesanyja is elment.

Tavaly és most nyáron is elmaradt 
a „Csángó”, jövőre remélhetőleg újra 
lesz, de immár nélkülük.

Őrizzük emléküket!
Fózerné Sándor Ildikó

In memoriam Halmai György

Tanár Úr! Elmentél. Nem vártad meg, 
hogy első gimnáziumi osztályoddal ta-
lálkozzál a 60 éves érettségi találkozón.

A matematika és a fizika tudomá-
nyát oktattad évtizedeken keresztül. A 
tanári hivatás szent volt számodra. 

Osztályfőnökünk voltál, heti 10-12 
órát töltöttünk együtt. Jobban tudtad, 
hogy ki, mit tud, mint saját magunk. 

A tanórák mindig lehetőséget ad-
tak a foci, a filmek és egyéb problémák 
megbeszélésre.

Jó Pedagógus voltál, jó Ember vol-

tál, jó Barátunk lettél.
Nagyon sok jászberényi diák neked 

köszönheti, hogy sikeresen leérettségi-
zett, felvették az egyetemre, majd sike-
resen diplomázott.

Egyik diákod mesélte: „A tanár úr 
megtanított a fizika és a matematika 
nyelvén gondolkodni. Öt évig ebből 
éltem.”

Köszönet mindezekért. Nyugodjál 
békében!

Baráth Károly
az LVG 1961-IV. B volt diákja

A fotó az 55 éves érettségi találkozón készült. Első sorban balról második a 
Tanár Úr, Halmai György.

Podmaniczky-díjas jászságiak
A közelmúltban az ELTE könyvtárá-
ban adták át a Podmaniczky-díjakat, 
a városvédők legnagyobb kitünte-
tését. Amint arról Hortiné dr. Bat-
hó Edit, a Jász Múzeum igazgatója 
szerkesztőségünket tájékoztatta, a 
Város- és Faluvédők Országos Szö-
vetsége által adományozott díjat két 
jászsági személy is kiérdemelte: Nagy 
Gábor, a Selena Kft. - Iusta Temet-
kezési Szolgáltatás ügyvezető igaz-
gatója (Jászberény) és Tóth Tibor, a 
Fényszaruiak Baráti Egyesülete elnö-
ke (Jászfényszaru).

Nagy Gábor 1993-ban családi vállal-
kozásként létre hozta Jászberényben a 
Selena Kft. Iusta Temetkezési Szolgál-
tatást, melynek azóta is tulajdonosa 
és ügyvezető igazgatója. Induláskor 
csupán az alapszolgáltatást végezték, 
napjainkban azonban már 10 jászsági 
temető teljes körű üzemeltetését vég-
zik, és jelentős szerepet játszanak a te-
metővédelemben is. 

Céljuk a temetkezési kultúra szín-
vonalának emelése, a temetők érté-
keinek megőrzése, a kegyeletnyújtás 
méltóságának biztosítása. Ezért az el-
múlt évek során, saját erőből jelentős 
beruházásokat hajtottak végre az álta-
luk üzemeltetett temetőkben. Kiemelt 
feladatnak tekintik a temetők zöldfelü-
letének megőrzését, amelyet fásítással, 
zöldkerítés létesítésével, és a gyepfelü-
letek karbantartásával igyekeznek meg-
valósítani.

Rendkívül fontos számukra azon 
sírkertek, sírok ápolása, amelyekre 
másnak már nincs lehetősége, vagy 
nincs hozzátartozója, de a sírban nyug-
vók életükben jelentős és tiszteletet 
kiváltó szerepet vállaltak a közéletben. 
E munkában szorosan együttműköd-
nek a jászberényi Városvédő és Szépítő 
Egyesülettel, amelynek Nagy Gábor 
évek óta tagja, illetve vezetőségi tag-
ja. Az egyesület és a Iusta Temetkezési 
Szolgáltatás jelenleg azon fáradozik, 
hogy Jászberény temetőiben nyugvó, 
jeles személyek sírjai városi védelem alá 
kerüljenek. 

A jászberényi Városvédő és Szépítő 
Egyesület mindenkor és mindenben 

számíthat Nagy Gábor és az általa mű-
ködtetett Iusta Temetkezési szolgáltatás 
segítségére.  

Tóth Tibor az egyik meghatározó 
egyénisége Jászfényszaru és a Jászság 
kulturális életének. Neve elválasztha-
tatlanul összeforr a jászsági civil mozga-
lom kialakulásával és megerősödésével, 
1993-ban egyik kezdeményezője volt a 
Fényszaruiak Baráti Egyesülete mega-
lapításának, amelynek elnöki tisztét az 
alakulás óta betölti. A FÉBE napjaink-
ban is kiválóan működő civil közösség, 
amely példaértékű munkát végez a vá-
ros és az elszármazott fényszaruiak kö-
zötti kapcsolattartásban. Működésüket 
kiemelkedő hagyományápoló, városvé-
dő, értékteremtő és értékmegőrző tevé-
kenység jellemzi. Ennek ékes példája a 
tájház, valamint a Szűcs Mihály Huszár 
Bandérium, a Borostyán Társastánc 
Klub, a Napsugár Gyermek Színpad 
és a Fortuna Színjátszó Kör megala-
pítása és működtetése.  E munka fá-
radhatatlan irányítója, szervezője Tóth 
Tibor. Nevéhez fűződik számos köztéri 
szobor, emlékkert, emléktábla megva-
lósítása, a híres-nevezetes FÉBE-bál 
elindítása, emlékérmek megjelentetése, 
történelmi emlékünnepségek rendezé-
se, helytörténeti kiadványok írása, ki-
adása és a helyi Értéktár megalapítása. 

Tóth Tibor széleskörű kapcsolatot 
tart fenn a Jászság kulturális intézmé-
nyeivel, hagyományőrző és civil közös-
ségeivel. Különösen nagy múltra tekint 
vissza a Jász Múzeummal való együtt-
működése, amely révén számos szép 
közös munka valósult meg az elmúlt 
évek során. A Jász Múzeummal való 
közös hagyományőrző munka egyik 
legszebb eredménye az 1998-ban, 
Jászfényszaruban megrendezett Jász 
Világtalálkozón az első újkori jászkapi-
tány megválasztása volt, amely megva-
lósításában Tóth Tibor is meghatározó 
szerepet játszott.

Tóth Tibor egész eddigi életét a 
kultúra, a hagyomány és a városvéde-
lem szolgálatába állította, munkálko-
dása példaértékű mindnyájunk előtt.

A kitüntetetteknek Olvasóink ne-
vében is gratulálunk és további ered-
ményes munkát kívánunk.

Július 22.
Július 22-én immár az 565. évforduló-
ját ünnepelhetjük a Nándorfehérvári 
diadalnak. Ez a magyar – török hábo-
rúk egyik nagy jelentőségú eseménye, 
amelynek során 1456. július 4–21. 
között a keresztények (magyarok és 
szerbek) Szilágyi Mihály vezetésével 
hősiesen védték Nándorfehérvár (a mai 
Belgrád) várát II. Mehmed török szul-
tán a nagy túlerőben levő ostromló se-
regével szemben. A harcok közben a vé-
dőkhöz 10 ezer katonájával csatlakozó 
Hunyadi János vezetésével, Kapisztrán 
János 30–35 ezer keresztesével közösen 
július 22-én, a vár melletti csatában le-
győzték a törököket. A Hunyadi János, 
Kapisztrán János és Szilágyi Mihály 
vezette keresztény sereg világra szóló 
győzelmet aratott. A diadalnak óriási 
szerepe volt abban, hogy a török hetven 
évig nem vezetett nagyobb hadjáratot 
Magyarország ellen. A pápa, III. Calix-
tus még a csata előtt elrendelte, hogy 
déli harangszó szólítsa imára a híveket 
Magyarországért szerte a keresztény 
világban. A pápai bulla kihirdetésének 
idejére azonban már a győzelem híre is 
megérkezett az európai városokba.
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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 15. – csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
Július 16. – péntek 
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635
Július 17. – szombat
Thököly Gyógyszertár
Július 18. – vasárnap
Patika Plus (Tesco)
Jb., Tesco
Tel.: 506-930
Július 19. – hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368
Július 20. – kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834

Július 21. – szerda 
Patika Plus (Tesco)
Július 22. – csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Július 23. – péntek
Thököly Gyógyszertár
Július 24. – szombat
Mérleg Gyógyszertár
Július 25. – vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Július 26. – hétfő
Szentháromság Patika
Július 27. – kedd
Kossuth Gyógyszertár
Július 28. – szerda
Mérleg Gyógyszertár
Július 29. – csütörtök
Patika Plus (Tesco)
Július 30. – péntek
Thököly Gyógyszertár

Gyógyszertárak Orvosi ügyelet 
Tisztelt Betegek! Lég-
úti panaszokkal ren-
delkező/lázas betegek 
a személyes megjele-
nés helyett hívják a  
70/370-31-04-es tele-
fonszámot! Az ügyelet 
épületének ajtaja zárva 
van, kérjük, csengesse-
nek! A szakszemélyzet 
a kikérdezést követően, 
ha nem észlel COVID 
gyanús tüneteket, be-
engedi önöket a váróhe-
lyiségbe, ahol szívesked-
jenek az 1m távolságot 
megtartani. A szájmaszk 
használata kötelező. Ér-
kezéskor és távozáskor 
kérjük, használják a vá-
rókban kihelyezett kéz-
fertőtlenítő szert. 

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
július 29-én 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a Berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

07. 16.  péntek 29 °C  |  18°C

07. 18.  vasárnap 32 °C  |  21 °C

07. 20.  kedd 29 °C  |  18°C

07. 17. szombat 31 °C  |  19 °C

07. 19.  hétfő 30 °C  |  20 °C

07. 21.  szerda 28 °C  |  18°C

07. 15.  
csüTörTök

Forrás: idokep.hu

32 °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.

jku.hu

Keresse, olvassa naponta frissülő 
online hírportálunkat!

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

•	 Újabb	szépkorút	köszöntöttek

•	 Sportnap	a	Termálfürdő	és	Kempingben

•	 Telefonos	csalók	megyénkben	is

Megkezdte a felkészülést a JFC
A Jászberényi FC NB III-as csapata 
az elmúlt héten megkezdte a felké-
szülést a 2021/2022-es szezonra. Az 
együttes játékosállománya a nyáron 
is változott, s ahogy tavaly, úgy idén 
is a felkészülés kezdetén egy hetet 
Szarvason edzőtáborozott a gárda. 

A téli szünetben kezdett fiatalítás to-
vább tart a Jászberényi FC csapatánál. 
Több olyan fiatal is visszatér a JFC-
hez, akik korábban itt pallérozódtak. 
Így már a keret tagja Polák Gergő, 
Borics Levente, Izsold Dániel, Uram 
Dénes és Tóth Olivér is. Eligazolt   
Süttő Attila (Kazincbarcika), Pálinkás 
Gergő és Lőrincz Attila (mindketten 
Dorog), akik fontos láncszemei vol-
tak a tavalyi szezonban a gárdának. 
A télen érkezett Gémes Lászlót, G. 
Biró Gergőt, Deli Máriót és Lukács 
Richárdot nem marasztalta a szakmai 
stáb Jászberényben, így ők már nem 
tagjai a keretnek. Papp Patrik tanul-
mányai miatt nem tudja vállalni az 
NB II-as szereplést, így ő is távozott. 
Apró Ármin kapus Békéscsabára iga-
zolt, helyére a Fradi nevelés Hajnal 
Dénes érkezett Nagykátáról. A 23 
éves Sárossy Dániel bal oldali védő 
az előző szezonban a Veszprém és a 
Gárdony színeiben lépett pályára, míg 
az új idényben már a JFC-t erősíti. A 
JFC-ben folytatja pályafutását a 26 
éves Asztalos Dávid is, aki 5 NB I-es 
és 120 NB II-es mérkőzéssel a tarso-
lyában érkezett városunk csapatába.  
Személyében egy igen rutinos játékos-
sal erősödött a JFC. Komoly erősítést 
jelenthet az ugyancsak 26 éves Erdős 

Gábor is, aki Dabasról érkezik a véde-
lem megerősítésére. Az együttes életé-
ben Németh Gyula személye jelenti a 
folyamatosságot, hiszen a vezető edző 
személye nem változott, továbbra is ő 
irányítja a gárda szakmai munkáját.

Az elmúlt héten szerdán kelt útra 
a JFC, hogy egy hetet Szarvason edző-
táborozzon. Út közben Törökszent-
miklóson lejátszotta első felkészülési 
mérkőzését is a gárda, melyet 2-1-re 
megnyert az NB III-ba most felkerült 
házigazdák ellen. Az első félidőben 
Farkas B. és Polák góljával 2-0-s előny-
re tett szert a JFC, s a második 45 perc-
ben csak szépítésig jutottak a hazaiak: 
Törökszentmiklós – JFC 1-2.

Július 10-én a mezőtúriak megyei I. 
osztályú csapata volt a mieink ellenfele, 
s a JFC ezt a találkozót is 2-1-re nyerte 
meg. A 2. percben Pollák révén szerzett 
vezetést  a JFC, majd a 30. percben 

Tóth Olivér találata után már két gól 
volt a mieink előnye. A második félidő-
re mindkét együttes sokat cserélt, s csak 
egy gól esett. Ezt egy kapu előtti kava-
rodás után a mezőtúri Pesti szerezte, s 
így kialakult a végeredmény: 

Mezőtúr – JFC 1-2.
Idő közben az MLSZ-ben elkészí-

tették az NB III-as csoportok beosz-
tását. A Jászberényi FC a következő 
szezonban is a Keleti-csoportban szere-
pel, mégpedig az alábbi csapatok tár-
saságában: Békéscsaba II, BKV Előre, 
DEAC, DVTK II, DVSC II, Eger, 
Tiszaújváros, Füzesgyarmat, Hajdúszo-
boszló, Hidasnémet, Kazincbarcika, 
Putnok, Salgótarjáni BTC, Sényő, 
Tállya, Tiszafüred, Törökszentmiklós, 
Újpest II, Kisvárda II 

A felkészülési mérkőzések időpont-
jait a BerényCafén megtalálhatják.

Szántai Tibor

remekeltek a JHA versenyzői

Július első hétvégéjén a Sport-Ju-
Jitsu Budapest Bajnokságon, a pest-
szentimrei Sportkastélyban léptek 
tatamira a Jászsági Harcművészeti 
Akadémia fiataljai.  Mégpedig nem is 
akármilyen eredménnyel, hiszen két 
arany- és négy ezüstéremmel térhet-
tek haza. 

Igen népes, rangos mezőny gyűlt össze 
július első hétvégéjén a pestszentimrei 
Sportkastélyban, ahol a Sport-JU-Jitsu 
Budapest Bajnokságot rendezték. Két 
kategóriában a legjobbnak bizonyultak 
a jászberényi fiatalok, míg további négy 
ezüstérmet is szereztek.

Első lett:
Borbás Patrik és Takács Norbert
Második helyen végzett: 
Bakos Laura, Csillik Ágnes, Farkas 

Márton és Sipos Áron.
Felkészítő edzők, mesterek: 
Garamvölgyi Mihály, Gulyás Richárd, 

ifj. Garamvölgyi Mihály és Vas Pál 
Gulyás Richárd az akadémia el-

nöke így értékelte a pestszentimrei 
versenyen elért eredményeket: - Sze-
rencsésnek mondhatjuk magunkat, 
mert tavaly év vége óta lehetőségünk 
van folyamatosan edzeni a Victory 
Gym jóvoltából. Nagy szükség van 
azonban a versenyekre, mert meg-
mérettetés nélkül a sportoló nehezen 
motiválható, és érezhető kihagyás 

után küzdelem közben az úgynevezett 
„ring rozsda”.Sajnos néhány sérülés, és 
az érettségi, valamint a felvételi miatt 
pár versenyzünk hiányzott. Így is szép 
számban jelentünk azonban meg, és 
kiváló küzdelmek voltak láthatók a 
tatamin.

- Mindenki jól teljesített, azonban 
kiemelkedett Borbás Patrik és Takács 
Norbert a teljes mezőnyben. Mindket-
ten úgynevezett Full Ippon győzelme-
ket arattak. Ez azt jelenti, hogy mind az 
Ütő-rugó részben, mint a dobás terén, 
de még a földharcban is Ippont (teljes 
értékű találatot) értek el. Bakos Laura 
debütált ranglista versenyen ebben a 
versenyszámban. Nagy nemzetközi ru-
tinnal is rendelkező ellenfelét alaposan 
megszorongatta.

Edző társaimmal összességében elé-
gedettek vágyuk az elért eredménnyel. 
Az is látszott, hogy jó irányban halad a 
sportolóink felkészülése.  

Az érmes versenyzőknek és felkészí-
tőiknek Olvasóink nevében is gratulá-
lunk!

A versenyt követően – ahogy az 
fotónkon is látszik – egy jó hangulatú 
nyári táborban fejlődtek tovább a ka-
ratékák.

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

