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Ügyfélfogadási
szünet
Dr. Baloghné Seres Krisztina, Jászberény város jegyzője arról tájékoztatta
szerkesztőségünket, hogy a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban 2021.
augusztus másodikától hatodikáig az
ügyfélfogadás szünetel.

Sas Dániel sikere
Kategóriájában az első helyen végzett
Sas Dániel zongoraművész a MONEGROS 88 Keys nemzetközi online
spanyol szervezésű zongoraversenyen.
Sikeréhez Olvasóink nevében is gratulálunk.

Nem lesz gáz!
Jászberény-Portelek területén az OPUS
TIGÁZ Földgázszállító Zrt. által végzett, a távvezetéket és a gázátadó állomást érintő karbantartási munkák
miatt
2021. augusztus 5-én reggel 6
órától 2021. augusztus 6-án 12 óráig
a földgázszolgáltatás szünetel.
A gázszünet ideje alatt arra kérik a
fogyasztókat, hogy a földgáz használatával ne kísérletezzenek, a főelzárót
tartsák zárt állapotban a vezetékben
lévő minimális nyomás megtartása
érdekében! A karbantartási munkák
miatt elrendelt gázszünet megértését
kérik, a gázszolgáltatás zökkenőmentes
újra indításához nyújtott segítségüket
pedig megköszönik.
A gázszünettel kapcsolatban további információkkal Kása Csaba üzemvezető 06/32/440-088, Varga Arnold
üzemtechnikus 06-37/889-114 és Csuka Sándor üzemtechnikus 06-37/889116 tud szolgálni.

2021. július 29.

Újság
Jászberény város lapja

Nem csillapodnak az ellentétek
a képviselő-testületben
Július 19-én, hétfőn reggel 9 órakor
rendkívüli ülést tartott a Jászberény
Városi Önkormányzat képviselő-testülete. A megbeszélésen egyetlen napirendi pont szerepelt, amelynek tárgyalásakor ismét bebizonyosodott,
hogy milyen mély ellentétek húzódnak a város vezetése és az ellenzéknek
számító Fidesz-frakció között.
Három fideszes képviselő a Mi hazánk Mozgalom képviselőjével karöltve indítványozta a képviselő-testület
rendkívüli ülésének összehívását az
önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának (SZMSZ) megváltoztatása ügyében. Bár Budai Lóránt nem
értett egyet a megyei kormányhivatal
állásfoglalásával, ennek ellenére elfogadta az abban foglaltakat és összehívta
a rendkívüli ülést. Szavaiból kiderült,
hogy ő a szeptemberi soros ülésre tervezte a négy képviselő SZMSZ-t módosító indítványának megtárgyalását,
mert semmi nem indokolta szerinte e
téma soron kívüliségét.
A négy képviselő – Tamás Zoltán,
Bohárné Bathó Rozália, Szatmári
Anikó (FIDESZ) és Dobrán Gyula
(Mi Hazánk Mozgalom) - a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot:
- a képviselő-testület ülése helyszí-

nének pontos meghatározását;
- Bobák Zsolt Városüzemeltetési
Bizottság elnöki feladatkörének ellátása
alóli felmentését, és a bizottságból történő visszahívását, valamint Bódis Béla
Városüzemeltetési Bizottsági elnökké
történő megválasztását, továbbá a bizottság létszámának fenntartása érdekében Dobrán Gyula bizottsági taggá
történő megválasztását;
valamint a Közbeszerzési Bizottság
megszüntetését, illetve a hatás- és feladatkörének a Városfejlesztési Bizottsághoz történő áthelyezését kérték a
képviselők.
A képviselő-testület üléseinek helyszíneként a Városháza Nagytermét je-

Tragikus családi nyaralás
Bár a szakemberek minden nyári
szezon előtt felhívják a figyelmet,
hogy milyen veszélyeket rejt magában egy Balatoni nyaralás, nincs
olyan év, amikor ne történnének
tragédiával végződő esetek. Sajnos
a hétvégén egy jászberényi család
két gyermeke vesztette életét a Balatonban.
A július 25-én, vasárnap délután Alsóbéltelepnél történt tragikus eset áldozata egy 13 és egy 17 éves fiú volt,
akik édesapjukkal, édesanyjukkal és
egy fiatalabb testvérükkel egy nappal
korábban érkeztek a Balatonra nyaralni. A hírportálok beszámolója szerint
a két fiú külön matracon túlhaladt a
bójákon, s a szülők arra lettek figyelmesek hogy a testvérek már nincsenek
a matracokon.
Azt egyelőre nem tudni, hogyan
kerültek a vízbe. Az idő jó volt, sütött
a nap, a víz szinte teljesen sima volt.
Egy SUP-os látta meg a két gazdátlan
gumimatracot a vízben, jó 400 méterre
a parttól. Az egyik matrac mellett lebegett a kisebb fiú teste, akit, a SUP-ra
húzott, és úgy vitte ki a partra. Ott a
vízimentők, majd a mentők és a légimentők próbálták meg újraéleszteni,
de nem jártak sikerrel.

Ekkor már kiderült, hogy nincs
meg az idősebb testvér sem, akit azonnal, nagy erőkkel keresni kezdtek.
Miután a helikopteres keresés nem
vezetett eredményre, a három szonárral felszerelt hajó mellé megérkezett a
vízimentők negyedik mentőhajója is.
Végül elég nagy területet átfésülve a
víz alatti ultrahangos keresővel találták meg az idősebb testvér holttestét a
parttól kb. 400-450 méterre.
Azt egyelőre nem sikerült tisztázni,
mi történhetett a két fiúval, mert senki
nem látta, hogyan kerültek a vízbe. A
hírek szerint a szülők kikérdezése után
világossá vált, hogy a két gyerek úszástudása nem volt megfelelő ahhoz, hogy
a mély vízben legyenek.
- Évek óta azt gondolom, hogy még
hangsúlyosabban kellene tájékoztatni
a strandolókat a Balaton veszélyeire
– nyilatkozta az eset kapcsán Bagyó
Sándor, a Vízimentők Magyarországi
Szakszolgálatának elnöke, aki szerint
a két fiatal értelmetlen halálából azt az
üzenetet érdemes kiolvasni, hogy minden önkormányzatnak, strandüzemeltetőnek ezután még jobban oda kell
figyelnie a strandolók felvilágosítására.
Mindez persze csak akkor ér valamit,
ha mindenki vigyáz önmagára és a másikra is.

lölték meg, s a helyszín csak katasztrófahelyzet esetén változhat.
A tanácskozás kezdetén elhangzott,
hogy a testület öt bizottsága közül csak
kettő tárgyalt és döntött az előterjesztésről. A Városfejlesztési 3 igen és 1
nem mellett, a Pénzügyi 3 igen és 2
nem mellett támogatta annak elfogadását, míg a másik három bizottság nem
vette napirendre a kérdést.
A vita elején a polgármester jelezte,
szerinte csak polgármesteri előterjesztésben lehet bizottsági tagok cseréjéről
dönteni. Továbbá a kormányhivatal állásfoglalása semmilyen kötelezettséggel
nem jár, de mégis összehívta az ülést.
Folytatás a 3. oldalon 

A kard új
királya
A XXXII. Nyári Olimpiai Játékok
olyan magyar sikerrel kezdődtek, melyet nagyon sokáig fogunk, fognak még
a szakemberek is emlegetni. A kardvívás hajdanán igazi magyar versenyszám
volt. Bennünket ez közelről érintett,
hiszen a kardozás első királya is magyar
volt, mégpedig a jászberényi születésű
Gerevich Aladár, aki hét olimpiai bajnoki címet szerzett. Hatszor csapatban,
egyszer pedig egyéniben állhatott a dobogó tetején. Huszonnyolc (!) év alatt
lett hétszeres olimpiai bajnok, amit
megismételni ma már szinte lehetetlen.
Napjainkban pedig van egy olyan
utódja, akit méltán nevezhetünk az új
kardkirálynak. Szilágyi Áron 2012ben Londonban, majd 2016-ban Rio
de Janeiróban is megnyerte a kardvívás egyéni versenyszámát. A 2020-as,
2021-ben megrendezett játékokon
pedig Tokióban harmadszor is a világ
tetejére ért. A kardvívásban példátlan
eredmény ez, melynek megismétlésére
is nagyon kevés esély van.
Olyan korszakos legendával került
így az olimpiák történetében egy lapra,
mint volt az ökölvívó Papp László, aki
ugyancsak háromszor állhatott az olimpiákon a dobogó legfelső fokára.
Egyébként számunkra azért is kedves Szilágyi Áron sikere, hiszen ő a
Jász-Plasztik Autócentrum Mercedes
Benz Márkakereskedésének nagykövete is. Reméljük, hogy olimpiai sikere
után lesz lehetőségünk ismét találkozni
vele Jászberényben.

A jász viselet fotókon
A Jász Múzeum igazgatója, Hortiné
dr. Bathó Edit július 21-én, szerdán
délután nyitotta meg az intézmény
udvarán Gorácz József Márk fotográfus, Jász őseink öröksége - A
jász viselet tovább élése a 21. században című kiállítását.

is volt. Közel húsz éve már a Budapesti
Tébláb Művészeti Iskola főállású tánctanára, s 2006 óta az igazgatói teendőket is ellátja. Ugyanakkor a Szent
Lőrinc Katolikus Általános Iskolában
is tanít néptáncot. Kisgyermek kora
óta tagja a Jászság Népi Együttesnek.

Megnyitójában Hortiné dr. Bathó Edit
előbb bemutatta a fotográfust, akit a
jászberényiek persze már jól ismernek,
hiszen jelenleg is tagja a Jászság Népi
Együttesnek. Korábban a Magyar Állami Népi Együttes hivatásos táncosai

A tánc mellett a másik nagy szenvedélye a fotózás, melyet 2020-tól már
mint képzett fotós végez. Táncos fotói
már közismertek a népitáncosok világában.
Folytatás a 4. oldalon 

TE IS FELÚJÍTASZ?

Nálunk alacsony árakon vásárolhatsz! LAKÁSFELÚJÍTÁSI
Jászberény, Jákóhalmi út 3/a

57/ 500-870

PROGRAM

2. oldal

www.jku.hu

Jászberény Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
Jegyzői Osztály munkavégzési helyre határozatlan idejű

jogi ügyintézői munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú szakirányú végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát,
• hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),
• végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
• a pályázó elérhetőségét (email, valamint telefon).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
• jogász végzettség,
• önkormányzatnál szerzett közigazgatási gyakorlat,
• szerződések, megállapodások előkészítésével kapcsolatos gyakorlat,
• közigazgatási szakvizsga.
Ellátandó feladatok: Szerződések, megállapodások, állásfoglalások és egyéb
iratok előkészítése, véleményezése és felülvizsgálata. Jogi szempontú együttműködés az egyes szervezeti egységekkel és az Önkormányzat által megbízott
ügyvédi irodákkal, jogi kérdésekben felvilágosítás adása, a jogszabályok figyelemmel kísérése, segítségnyújtás a jogszabályok értelmezésében.
A kinevezés határozatlan időre szól.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 13.
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16-tól tölthető be, a Kttv. 46.
§-a alapján 6 hónap próbaidő kikötéssel.
Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.
A pályázatot Jászberény Város Jegyzőjéhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér
18.) PH/5112/2021. iktatószám és a „Jogi ügyintézői pályázat” borítékon
való feltüntetésével postai úton kell benyújtani. A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A
pályázatokat a jegyző értékeli. A pályázatról – a polgármester egyetértésével
– a jegyző dönt. Jászberény Jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatról bővebb információ kérhető Bobák Nóra osztályvezetőtől a
20/581-1275-ös telefonszámon.

Önkormányzat

2021. július 29.

Súlyos sérüléssel járó baleset történt
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányságtól kapott tájékoztatás szerint július 22-én csütörtökök a koraesti órákban súlyos
sérülésekkel járó baleset történt a
32-es úton Jászberénynél.
Közúti közlekedési baleset történt a
32-es számú út 31. kilométerszelvényében, Jászberénynél 2021. július 22-én
18 óra 50 perc körül. A rendelkezésre
álló adatok szerint egy személygépkocsi
közlekedett Szolnok irányából Jászberény felé, amikor egy jobbra ívelő útkanyarulatban - eddig tisztázatlan körülmények között - áttért a menetiránya
szerinti bal oldali forgalmi sávba, és
frontálisan összeütközött a vele szemben közlekedő személygépkocsival. A
baleset következtében – az elsődleges
orvosi vélemény szerint – az alattyáni
sofőr nyolc napon túl gyógyuló, utasa
súlyos, életveszélyes, míg a balesettel
érintett másik gépjárművezető súlyos
sérülést szenvedett.
*

*

*

A Szolnoki Járási Ügyészség közlekedés
biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség és más bűncselekmény
miatt emelt vádat egy jászkiséri férfivel
szemben. A vádirat szerint a kamionsofőrként dolgozó 39 éves férfi 2021.
március 8-án a déli órákban, Jászberény

lakott területén kívül, a Felsőmező úton
a 32-es főút felé haladt a munkáltatója tulajdonát képező vontatóból és az
ahhoz kapcsolt nehézpótkocsiból álló
szerelvénnyel. A Hatvan-Szolnok vasútvonal vasúti átjárójához érkezve lassított
ugyan, de figyelmetlensége, valamint
a zavaró napsütés miatt későn észlelte a fénysorompó tilos jelzését. Ekkor
azonnal lefékezte a járműszerelvényt, de
csak úgy tudott megállni, hogy a jármű
eleje és a sínek közötti távolság mindössze 0,5 méter volt. Ekkor érkezett a
közút-vasút kereszteződésbe a Pusztamonostor-Jászberény állomások között
közlekedő villanymozdony, amelyen 8
ember utazott. A mozdonyvezető azonnal hangjelzést adott. A kamionsofőr

Felújítások a Lehel Film-Színházban
Legutóbbi lapszámainkban rendre beszámoltunk arról, hogy a Jászkerület
Nonprofit Kft. milyen felújításokat,
fejlesztéseket végzett az általa működtetett, a város tulajdonában lévő intéz-

ményekben. A sorban most egy újabb
sikeres pályázat eredményeként a Lehel
Film-Színház következik.
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú
Nonprofit Zrt. a Jászkerült Nonprofit

Jászberény Városi Önkormányzat

nyílt pályázaton kívánja értékesíteni
a tulajdonában lévő, alábbi gépjárműveket:
• KHA-682 rendszámú Renault Trafic (pályázati induló ár: 846 164 Ft)
• PXD-562 rendszámú Ford Transit (pályázati induló ár: 619 751 Ft)
A gépjárművek hétköznapokon - kivéve közigazgatási szünet okán 2021. augusztus 2. – augusztus 6. közötti időintervallumban - megtekinthetők a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) udvarán,
előzetes bejelentkezés alapján. Érdeklődni a Jászberényi Polgármesteri Hivatal
munkatársánál az alábbi telefonszámon lehet: +36-20/581-36-30
A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó. Azonos összegű
legmagasabb vételi ajánlat esetén az érintett pályázókat egy alkalommal új
ajánlat megtételére hívja fel az Önkormányzat. Egy pályázó érvényesen 1 db
pályázatot nyújthat be.
A pályázatot 2021. augusztus 23. (hétfő) 12:00 óráig ügyfélfogadási
időben (hétfő: 08.3 – 11.30, szerda: 08.30-11.30 és 13.00–16.00, péntek:
08.30–11.30) lehet benyújtani személyesen a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18., fsz. 2.sz iroda) a
pályázó nevének megjelölésével vagy postai úton megküldeni az alábbi címre:
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály, 5100 Jászberény, Lehel
vezér tér 18. A postai úton beküldött pályázatoknál a postai küldemény beérkezési idejét vesszük figyelembe, azaz 2021. augusztus 23. 12:00 óráig meg
kell érkezniük a pályázatoknak.
A pályázatok bontásának időpontja: 2021. augusztus 24. (kedd)

Adja fel

hirdetsélaspéjátban!
a váro

személyesen szerkesztőségünkben:
Jászberény, Bercsényi út 1/A.
(Ifjúsági Ház)
e-mailben: berenyiujsag@gmail.com

A fenti pályázatok részletes kiírása a pályázati adatlappal együtt megtalálható a Jászberény Városi Önkormányzat honlapján (jaszbereny.hu), valamint a BerényCafé online hírportálon (jku.hu).

azonban ijedtsége miatt álló helyzetben
maradt, nem hátrált ki a szerelvénnyel
a kereszteződésből. Ennek eredményeként a villanymozdony a kamion jobb
első-középső részének ütközött. Az ütközés következtében mindkét járműben anyagi kár keletkezett, de személyi
sérülés nem történt. A baleset miatt a
villanyvonat 127 percet késett, és az azt
követő 15 járat menetideje is csúszott,
valamint az Újszász-Hatvan állomások
közötti útvonalon vonatpótló autóbuszt
kellett indítani.
A járási ügyészség a vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta. – tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Nagy Lajos csoportvezető
ügyész, sajtószóvivő.

vagy telefonon: 06-30/651-1098
Lakossági hirdetések felvétele
a heti újságba hétfő 16 óráig.

Termelői méz
● propolisz
● méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
3 kg felett Ingyenes kiszállítás
Jászberény területén!

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

Kft. a „Lehel Film-Színház – Egyedi
mozitámogatás” címmel beadott kérelmét pozitívan bírálta el, és nettó
5 078 404 forint támogatásban részesítette. A pályázat nettó 1 250 000
forint önerő rendelkezésre állását írta
elő.
A teljes összegből a vetítőgépek
nagykarbantartása, klímatisztítások, a
központi nagy klíma javítása valósult
meg. Lehetőség adódott a Sára Sándor
teremben található ülések tisztítására, a
kisteremnél beléptető rendszer kiépítésére, valamint az aulában található adminisztrációs pult felújítására, illetve a
belső tisztasági festésre is.
A Jászkerület ügyvezető igazgatója, Dukai Rita ezúton is köszöni a
mozivezető és a pályázatíró kollégái
együttműködését, segítségét, melynek
eredményeként a 2020-as és a 2021-es
évben elvégzett felújításokkal, karbantartásokkal igyekeztek tovább növelni a
Lehel Film-Színházba látogató vendégek komfortérzetét.

Ingyenes segítség helyben,
azonnal
Újra szervez személyes tanácsadó napokat Jászberényben a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat.
Az iroda szakértői megyeszékhelyenként ingyenes és független szakértői
tanácsokkal látják el a lakosságot, és
júliustól már újra tervezhettek kitelepüléseket is, így Jászberényben is elérhetővé vált a szolgáltatás.
Dr. Baran Alexandra irodavezető
elmondta, hogy a lakosok továbbra is
leginkább hitelekkel, biztosításokkal,
követeléskezeléssel, fizetési moratóriummal kapcsolatos panaszokkal, kérdésekkel keresik fel a hálózatot.
– Sajnos, több olyan ügyben kerestek már meg minket, ahol a szolgáltató
felmondta a hitelszerződést, és követeléskezelő hajtja be az adós tartozását,
ennek ellenére a fizetési moratóriumra hivatkozva az ügyfelek a részleteket
nem törlesztik. Fontos, hogy a már
felmondott szerződésekre nem vonatkozik a haladék, így azokat továbbra is

fizetni kell. A fizetési moratórium végével várható az ezzel kapcsolatos megkeresések további növekedése.
Kevesen tudják, hogy méltányossági ügyben is lehet Pénzügyi Békéltető
Testülethez fordulni – akár a követeléskezelés, vagy végrehajtási eljárás
megindulását követően is – amikor az
adós például személyi körülményei,
jövedelmi, vagyoni helyzete miatt nem
tud fizetni – tájékoztatott Dr. Baran
Alexandra. Az irodák a kérelmek kitöltésében is az ügyfelek segítségére vannak, akiknek így lehetőségük adódik a
fogyasztói jogvitájuk bírósági eljáráson
kívüli rendezésére. Az újranyitást követő első jászberényi ügyfél is hasonló méltányossági ügyben kereste fel a
szakértőt.
A következő jászberényi kitelepülés
2021. augusztus 3-án 10-16 óráig tart
majd a Réz utca 1-3. szám alatti társasházban. Az iroda elérhetőségeiről a
www.penzugyitanacsadoiroda.hu oldalon lehet tájékozódni.
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Nem csillapodnak az ellentétek
a képviselő-testületben
 Folytatás az 1. oldalról
- Nincs rendkívüli helyzet, ami
miatt erről az előterjesztésről rendkívüli ülésen kellene dönteni – mondta
a polgármester, aki azt is megjegyezte miszerint a testületi ülés helyének
meghatározása szerinte a gyávaság jele,
a fideszesek nem akarnak népesebb
hallgatóság előtt tárgyalni. A bizottsági
szerkezet átalakításával sem értett egyet
a polgármester.
Eddig öt bizottsága volt a testületnek, melyek közül hármat a városvezetés képviselője, kettőt a FIDESZ
képviselője vezetett. A módosító javaslat alapján már csak négy bizottság fog
működni, melyből hármat a FIDESZ
vezet, s egy marad a városvezetésnek.
Ez pedig arányaiban nem felel meg a
7-7 képviselő aránynak.
- Önöket csak a pozíció és a hatalom érdekli, nem a város érdeke –
mondta Budai Lóránt.
Balogh Béla alpolgármester azt
kérte, hogy az előterjesztők egyenként
indokolják meg, hogy miért adták be
módosító indítványukat.
Helyettük Tamás Zoltán frakcióvezető válaszolt, aki azzal kezdte, hogy
az elmúlt 1,5 év a háborúzásról szólt.
A Malom-projekt helyzetéhez képest
ez az SZMSZ módosítás semmiség, derült ki Tamás Zoltán szavaiból.
- Önök azért vitték a testületi üléseket a Dérynébe, hogy cirkuszt csináljanak, amikor onnan nem lehet
normálisan közvetíteni sem a tanácskozásokat. Bobák Zsolt a város szégyene, hogy ilyen ember bizottsági elnök
lehet. A közbeszerzési bizottság megszüntetésével milliókat spórolunk meg
a városnak, miközben a veszélyhelyzet
adta lehetőségeket kihasználva a polgármester több milliós kárt okozott
a városnak döntéseivel. Mi lesz, ha a
Malom-projekt miatt több száz milliót
kell visszafizetnie a városnak? – mondta
Tamás Zoltán.
- A Malom ügyében folyamatosak
az egyeztetések. Ott azt is érdemes vizsgálni, hogy Önök milyen szerződést
kötöttek, s annak mi lett a következménye – válaszolta Budai Lóránt.
Dobrán Gyula kijelentette, hogy
Bobák Zsolt emberileg alkalmatlan egy

bizottság vezetésére, itt az ideje leváltani.
Dr. Szabó Tamás azt fogalmazta
meg, hogy a FIDESZ-frakció az előterjesztés kapcsán egységes, azaz nem
csak az előterjesztők véleménye fogalmazódott meg, amikor a módosító indítványt megírták. Egyébként pedig ezt
a három pontot már korábban is megtárgyalta a testület, s ezért a képviselő
azt javasolta, hogy szavazzanak.
- Hol van az SZMSZ-ben a frakciók helye? – tette fel a kérdést Balogh
Béla, aki azonnal megadta a választ is.
Az SZMSZ-ben szó sincs frakciókról,
azaz hivatalosan nincs FIDESZ-frakció
sem. Egy Tamás Zoltánnal folytatott
személyes beszélgetését felidézve az alpolgármester a következőket mondta:
- Amikor Tamás Zoltán megtudta,
hogy Bobák Zsolt bizottsági elnök lett,
akkor azt mondta, hogy így már nem
szégyelli, hogy Szatmári Anikó is az.
A Dérynéből a TV közvetítés megoldható. A közbeszerzési bizottság az
átláthatóságot biztosította, míg most
a FIDESZ részéről ez az előterjesztés
nem más, mint hatalomfitogtatás és a
pénzről szól az egész – mondta Balogh
Béla.
Dobrán Gyula megjegyezte, hogy
a testület korábban már döntött a napirendre vett SZMSZ módosításokról,
csak azt a veszélyhelyzet adta lehetőséget kihasználva a polgármester megvétózta. Egyébként pedig érdekesnek tartotta, hogy FIDESZ-frakció csak akkor
van, ha ő is oda szavaz és egy kalap alá
vehetik.
Dr. Szabó Tamás Balogh Bélának
címezve mondta, hogy személyes megbeszélésekről nem szoktunk nyilvánosságra hozni semmit. Állítása szerint az
alpolgármester folyamatosan teszi ezt.
Egyébként pedig megjegyezte, hogy 25
éve él a városban és tett annyit Jászberényért mint bárki más a teremben, sőt
többet is.
Tamás Zoltán még azt hangsúlyozta, hogy az alakuló ülés előtt nem volt
semmilyen megállapodásuk a városvezetéssel. Akkor az SZMSZ-t Dobrán
Gyula segítségével fogadta el a városvezetés. Mint mondta, azóta már Dobrán Gyula is megvilágosodott, s rájött,
hogy akkor nem döntött jól.

- Az elmúlt 8 hónap alatt 167 esetben támogattuk a polgármestert döntése meghozatalában, míg 15 esetben
javasoltunk mást. Utóbbi esetekben
egyszer sem fogadta meg Budai Lóránt
a javaslatainkat. Ennyit az együttműködésről – mondta Tamás Zoltán.
A vita végén a szavazásnál nyolc
igennel hét nem ellenében a négy képviselő SZMSZ-t módosító javaslatát
elfogadták.
A rendkívüli ülésen egyébként semmi váratlan nem történt. A szerepek
előre le voltak osztva, s a vita ellenére
egyetlen pillanatig sem volt kérdéses,
hogy a szavazás hogyan alakul. Ez a
délelőtt is bizonyította, hogy igen mély
szakadék tátong a városvezetés és a helyben az ellenzék szerepét játszó (nem
hivatalos) Fidesz-frakció között, akik
ezúttal a MI Hazánk Mozgalom képviselőjének a támogatását is élvezték.
Három nappal a rendkívüli ülést
követően Budai Lóránt Facebook bejegyzésben tette közzé. hogy élve jogával, megvétózta a testület által hozott
döntést. Azaz, az nem léphet életbe.
– Álláspontom szerint az önkormányzati SZMSZ szétbombázásának
körülményei több ponton is ütköznek
az önkormányzati törvénnyel. A Közösen Jászberényért Egyesület számára
a nyilvánosság kizárása és az erőszakos hatalomátvétel nem csak jogilag,
hanem politikailag és morálisan is elfogadhatatlan. Ezért a törvény adta jogomnál fogva a mai napon megvétóztam a Fidesz – Mi Hazánk frakció által
megszavazott döntést – írta Facebook
oldalán a polgármester.

- A fejlesztéssel érintett terület a Suba
tó és környéke valamikor agyagnyerő
hely volt, melynek feltöltése és csatornázása után került beépítésre ez a városrész. A területet a Suba utca – Balaton
utca kereszteződésében, az úgynevezett
Suba öböl részen – mintegy 2 200 m2
– évente több alkalommal elöntötte
a víz. Itt megközelítőleg 220 lakóház
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található. Ezen felül a Suba utca és
az Álmos utca között a meglévő zárt
csapadékvíz-elvezető rendszer jelentős
része magánterületen hald keresztül,
melynek üzemeltetése és karbantartása is gondot okozott. Mivel pedig a
város területén magas a talajvíz állás,
ezért a szikkasztás nem mindig jó megoldás a vízelvezetésre. A problémára a
megoldást az egységes rendszer szerinti
csapdékvíz-csatorna hálózat fejlesztése
a jó válasz Az üzemeletetési tapasztalatokból az is kiderült, hogy egyes zárt
csatornáknál a jelenleg meglévő vízelnyelők nem elegendőek, azok sűrítése
szükséges. A tervezett beruházás megvalósítása esetén az érintett vízgyűjtő
területen biztosítható az összegyűlő
csapadékvíz biztonságos elvezetése –
kezdte tájékoztatóját Balogh Béla.
Az alpolgármester elmondta, hogy
a fejlesztés az alábbi utcákat érinti:
• Álmos u. – Diófa u. – Kötő u. –
Suba u. – Balaton u. – csapadékcsatorna főág
• Álmos u., Diófa u., Suba u. – Zrínyi u.
• Tompa M. u. – csapadékcsatorna
mellékágak
• Medve u – Körte u., Balaton u., Sátor u., Kéve u., Gyalu u.
A szakaszok megépítése lehetővé

Az elmúlt három hétben egy soros és egy rendkívüli önkormányzati ülés is
az érdeklődés középpontjába került városunkban. Ezekről korábban, illetve
a mai számunkban részletesen beszámoltunk, beszámolunk. Voltak viszont
olyan történések is, melyekről a testületi üléseken nem esett szó. Ezt foglaltuk
csokorba Budai Lóránt polgármesterrel

Megújultak a
testvérvárosi táblák

Ennek kapcsán Budai Lóránt megköszönte az előkészületi munkát a közterület-felügyelet munkatársainak és a
polgármesteri hivatal szakembereinek.
Egyben köszönetet mondott a kivitelező cégnek is kreativitásáért és precíz
munkájáért.

Ilyen volt

teszi a csatornahálózat ezen részeinek
a rendszeres karbantartását (mosatását)
és a megfelelő átfolyási keresztmetszetek létrehozását.
- Mivel a fejlesztéssel érintett utcák
szűk keresztmetszetűek, így a csapadékvíz elvezetés TB mederburkolattal és zárt csatornaszakaszokkal kerül
megépítésre. A zárt csatornaszakaszok
hordalékfogós tisztítóaknákkal épülnek
meg, vízelnyelő fedlapok beépítésével.
A nyílt és a zárt csatorna-szakaszokat,
átereszeket és kapubejárókat a mértékadó vízszállítás meghatározásával, a
beépítésre tervezett elemek maximális
vízszállító képességének vizsgálatával
tervezték meg a szakemberek – mondta
az alpolgármester.
Balogh Béla még azt is megemlítette, hogy a mederburkolattal ellátott
utcákban réselt mederlapok beépítésével, és a mederelemek feletti rézsű
füvesítésével, valamint fák ültetésével
próbálják majd meg a csapadékvíz elvezetésének késleltetését és helybentartását biztosítani. Mégpedig azért ezt a
megoldást választották, mert a terület
sűrű beépítésú családi házas övezet,
ahol nem található olyan önkormányzati tulajdonú terület, ahol tavas kiépítéssel ideiglenesen helyben tartható
lenne a csapadékvíz.

port kavart, amikor A Kenyér bezárt
és a belsőleg is mutatós hely nem fogadhatta tovább vendégeit, akikben
nem volt hiány. Azóta is sokan, sokszor
érdeklődtek, hogy mi van a csapattal,
akik a közkedvelt szolgáltatást biztosították, mikor térnek végre haza. Nos,
Budai Lóránt nagyon jó hírekkel szolgál A Kenyér kedvelőinek: - Hosszú
előkészítő folyamat, számtalan egyeztetés és döntés után birtokba adtuk
az egykor önkormányzati tulajdonban
álló Puskin sétány 23. alatti épületet
új tulajdonosának, Tukacs Rolandnak.
A világbajnok pék és testvére, Norbert
régóta nem ismeretlenek a jászberényiek számára. Egy szerencsétlen bérleti
szerződésnek köszönhetően egy időre
még az országot is el kellett hagyniuk,
ám büszkén mondhatom, nekünk sikerült hazacsábítanunk őket. Ma már
nyugodtan kijelenthetjük, hogy Jászberényben ismét elérhető lesz a már jól
ismert, hosszú kelesztési folyamattal
készülő, kiváló minőségű, kézműves
pékáru…és A KENYÉR! – mondta a
polgármester.

Sikeres pályázat vízelvezetőhálózat fejlesztésére

Újabb rendkívüli ülés

Információink szerint – megjelenésünk napján – július 29-én, csütörtökön ismét rendkívüli ülést tart
a Jászberény Városi Önkormányzat
képviselő-testülete, ahol a polgármesteri vétót követően ismét megvitatják a
módosító indítványt. Amennyiben azt
újra elfogadja a többség, akkor az életbe lép, nincs további lehetőség annak
megkérdőjelezésére.
Szántai Tibor
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Városházi hírek

Polgármesteri vétó

Mi épül a pályázati pénzből?
A jászberényi „Suba-öböl” védelmét
szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztésére pályázott sikerrel a Jászberény
Városi Önkormányzat. Hogy az elnyert mintegy 365 forintból mi is
valósul meg a jelzett területen, azt
Balogh Béla alpolgármester mondta
el érdeklődésünkre.

www.jku.hu

Ilyen lett
- A megújulással azt is szerettük
volna jelképezni, hogy a testvérvárosi
kapcsolatok terén is határozott lépéseket tervezünk. Ugyanis a civil kapcsolatok erősítése mellett szeretnénk
feltárni a gazdasági és kereskedelmi
együttműködés lehetőségeit is – mondta Budai Lóránt.
Szó se róla, az egymás melletti két
kép – Ilyen volt és ilyen lett – jól bizonyítja, hogy ideje volt már a megújításnak. A pandémia elmúltával remélhetőleg a kapcsolatok is új lendületet
kapnak majd.

Ismét lesz Kenyér
Jászberényben

A Kenyér kínálatára, az ott dolgozók
szakértelmére és kedvességére még ma
is sokan emlékeznek városunkban. Egy
rendkívül közkedvelt, sokak által látogatott hely volt, ahol helyben is lehetett fogyasztani a vendég szemei előtt
készült finomságokat, s természetesen
elvitelre is készültek a pékárúk. Nagy

Jó hírt kapott július 16-án a Jászberény
Városi Önkormányzat a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságától. Egy a város által
beadott pályázat támogatásáról szólt a
levél, melyet a helyettes államtitkárság
küldött.
- A 365 millió forintos támogatás felhasználásával lehetőség nyílik
az úgynevezett Suba-öböl területrész
védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat
fejlesztésére. Ezen a 12 utcát is érintő
területen ugyanis, évente több alkalommal – nem feltétlen nagy intenzitású csapadék esetén is – mintegy 2
000 m2 területet önt el a víz. A szakaszok megépítése lehetővé teszi a csatornahálózat ezen részeinek rendszeres
karbantartását és a megfelelő átfolyási
keresztmetszetek létrehozását – mondta a sikeres pályázat kapcsán a polgármester, aki egyben köszönetet mondott
a polgármesteri hivatal szakembereinek
az eredményes előkészítő munkáért,
valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésnek a pályázatot támogató döntéséért.

Növénygyérítés a Zagyván

- Sokan szóvá tették már, hogy a Zagyva városi szakaszának állapota bizony
hagy maga után némi kívánni valót.
Sajnos igazuk van, mert a növényzet
úgy elburjánzott, hogy néhol már alig
lehetett látni a vizet. Éppen ezért július
27-én, szerdán megkezdődött a Zagyva
növénygyérítése. A munkálatok várhatóan több hétig eltartanak, és a karbantartás a jövőben rendszeresebb lesz
– mondta Budai Lóránt polgármester.
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Orvosként nem élet és halál urai vagyunk, hanem az élet alázatos szolgái
Névjegy
Név: dr. Ócsai Antal
Születési hely: Adács
Születési idő: 1952. január 24.
Társadalmi tevékenysége: Görgei
kutatás, előadások, könyvek
Könyvei: Görgey Arthur lába
nyomán – 2009. Emléklapok
Adács-Pannonhalma-Hatvan
–
2016. Emléklapok 2. Jászberény –
2018. Koronanapló Jászberény…és
más is – 2020.
Kitüntetések: Jászberény város
kitüntetése Semmelweis napon
(2008). 2011: JNKSZ Megyei Közművelődési Díj (2011), 2013 Pro
Sanitate díj (2013), 2020: JNKSZ
Megyei Egészségügyi Díj (2020),
Batthyány-Strattmann László-díj
(2021)
- Mi vonzott az egészségügy irányába, miért ezt a szép, de könnyűek
egyáltalán nem nevezhető orvosi pályát választottad?
- Amikor Pannonhalmán 1970ben érettségiztem, egyházi iskolából
egyetemre nem könnyen vették fel a
diákokat. Ideológiai okokból jogi, tanári pálya szóba sem jöhetett. Természettudományos felsőfokú képzettséggel rendelkező szakemberekre azonban
minden rendszernek szüksége volt, így
esett a választásom az orvosi pályára,
mert az mégiscsak szorosan kötődik az
emberhez.
- A Pannonhalmi Bencés Gimnázium elvégzése után a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán folytattad tanulmányadatt.
Gondolom, Pannonhalmán nem akármilyen útravalót kaptál.
- Pannonhalmán a gimnáziumban
szigorú rend szerint éltünk, ott megtanultam a fegyelmet, hogy eredményt
csak munkával lehet elérni, és szert
tettem máig tartó barátságokra. Életem
legszebb időszakai közé sorolom az ott
eltöltött négy évet, és örök hálával gondolok a bencés atyákra, akik neveltek
bennünket hitre, tudásra. Nem egy elit
osztályként indultunk - magam is egy
kis falusi általános iskolából kerültem
oda - mégis minden ott érettségizett
osztálytársam főiskolai vagy egyetemi
diplomát szerzett.
- Tanulmányaid befejezése után
1976-ban a jászberényi kórházban

Az interjú címe egyben a megkérdezett dr. Ócsai Antal ars poeticája is, aki azzal került ismét a közvélemény fókuszába, hogy az idei Semmelweis-nap keretében megkapta az egészségügyben adható legmagasabb elismerést, a Batthyány-Strattmann László-díjat. Arról kérdeztem, hogyan vezetett idáig az útja, s mi az ami még nyugdíjasként is az egészségügyben tartja. Miután igen régóta ismerjük egymást, így ez az interjú tegező formában készült.

kezdtál dolgozni. Miért esett a választásod éppen Jászberényre?
- Jászberénybe azért kerültem, mert
szüleimhez, akik Adácson laktak, közel
akartam maradni. A belgyógyászat akkor még nem specializálódott annyira,
mint ma, kezdetnek úgy gondoltam jó
lesz. Négy év után már többet akartam,
ezért a hatvani kórház aneszteziológiai
és intenzív terápiás osztályára mentem, ahol a belgyógyászat szakvizsgát
követően 1986-ban az anesztézia és
intenzív terápia szakorvosa is lettem.
Hatvanban találtam meg azt az orvost
Baranyai Miklós személyében, akitől
szakmailag, emberileg nagyon sokat tanultam. Hatvanban 1990-től vezettem
az intenzív osztályt, majd 1996-ban
vissza jöttem Jászberénybe, egészen
mostanáig itt dolgoztam.
Belgyógyászat
szakvizsgát
(1981), valamint aneszteziológia és
intenzív terápia szakvizsgát (1986)
is tettél, de információim szerint az
anesztezia áll hozzád a legközelebb?
- Az anesztéziát és az intenzív terápiát sokkal tovább műveltem, mint

a belgyógyászatot, és persze nagyon
megszerettem. Talán ez illett leginkább hozzám. Nagyon szép hivatás.
Gyors, határozott döntést, cselekvést
igényel, és ez a szakma időnként szó
szerint a sírból is képes visszahozni
betegeket. Gondoljunk csak az újraélesztésekre. Persze nem mindenkit
tudunk megmenteni... Nem vagyunk
a Mindenható, és nem is szabad úgy
viselkednünk.
- Rólad köztudott, hogy kutattad
Görgei Artúr életét, tevékenységét, s
erről előadásokat is tartottál. Miért
éppen az ő személye vonzott arra, hogy
foglalkozz vele.
- Görgei Arthúr személye valóban
megfogott, de sokan voltak így előttem
mások is. Ez a 30-31 éves /ennyi volt
1848-49-ben/ fiatalember bő egy éven
keresztül példát mutatott hazaszeretetből, önfeláldozásból, bátorságból.
Naponta tette kockára életét, megmentette a magyar fegyverek becsületét, diadalmas hadjáratokat vezetett,
és amikor a túlerő ellen egy haditanácsi határozat értelmében Világosnál az

oroszok előtt letette a fegyvert, évtizedekig árulónak tartották. Csodálatos
hős volt a csatákban és a tűrésben egyaránt. Sem az ellenségtől kapott súlyos
seb, sem a sokkal fájdalmasabb lelki
sebek miatt jajszóra soha nem fakadt.
Magasztos nyugalmát tiszta lelkiismeretéből, Istenbe és a nemzet jövőjébe
vetett rendíthetetlen hitéből merítette.
Kilencvenkilenc éves korában halt meg.
A nagy eszmék sokáig éltetik képviselőiket. Nagy örömömre szolgált, amikor 2018 január 11-én Jászberényben
a Főnix színházban közel másfél órán
át adhattam elő írásait. Ezt az előadást
a Szikra Galériában és Debrecenben is
megismételhettem.
- No, és van még egy kedvenc időtöltésed, az írás. Amit, ha jól tudom
egy nem akármilyen esemény után
folytattál.
- Miután egy barátom biztatására
/"manapság minden hülye könyvet ír,
miért nem írod meg?"/ Görgeiről írtam, nem gondoltam arra, hogy még
írni fogok, de egy rosszullétem kapcsán
egy hét alatt megírtam a következőt,

majd még kettőt... Adács, Pannonhalma, Hatvan, Jászberény. Személyes,
munkahelyi témák, kicsit kitárulkoztam, de nem bánom.
- Legutóbbi könyved tulajdonképpen napjainkról szólt, hiszen a Covid-19 járványról íródott.
- A COVID-dal kapcsolatos könyvem megírásában az vezérelt, hogy bemutassam kórházunkban és általában
is az egészségügyben dolgozók helytállását. Kordokumentumnak szántam.
- Életed, munkád során mennyit
segített neked a hit, az, hogy Isten veled volt, van és reméljük lesz is még.
- A hitből mindig erőt merítettem,
ez most is így van.
- Bár már élhetnéd a nyugdíjasok
nyugodtabb életét, még most is dolgozol.
- Miután 2017 júniusában az intenzív osztály vezetését átadtam utódomnak, még egy évig ott dolgoztam,
majd a belgyógyászatra mentem, mert
ott szükség volt rám. Aztán 2019 májusától 2020 október végéig a Sürgősségi Betegellátó Osztályt vezettem,
majd a COVID Osztályon dolgoztam
2021. május 31-éig. Amikor 2021.
február 15-én változás történt a kórház
első számú vezetőjének személyében,
orvosigazgatói megbízásomról önként
mondtam le. Nyugdíjas vagyok, de
amíg szükség lesz a munkámra, szellemi, fizikai erőm engedi, szeretnék
orvosként tovább dolgozni. Egyébként
pedig most az az egyik legfontosabb
tervem, hogy idén is átúszom a Balatont.
- A 2021. évi Semmelweis-nap
minden bizonnyal nagyon emlékezetes
marad számodra, hiszen ekkor kaptad
meg a kórház által adományozott Covid emlékérmet és az egészségügyben
kapható legmagasabb kitüntetést, a
Batthyány-Strattmann László-díjat is.
Ez egy életút, egy életpálya elismerése.
Mit jelentenek számodra azok az elismerések melyeket megkaptál?
- A kitűntetés, az elismerés, természetesen mindenkinek jól esik.
Számomra azt jelenti, hogy közel 45
év munkáját becsülték meg, és visszajelzés, hogy talán jól végeztem a munkámat.
Dr. Ócsai Antalnak Olvasóink nevében is gratulálunk kitüntetéséhez és
további sikeres gyógyítómunkát kívánunk!
Szántai Tibor

A jász viselet fotókon a Jász Múzeumban

Utasi Hajnalka
sikere

 Folytatás az 1. oldalról
Ezt követően egy kis időre a zene
és az ének vette át a főszerepet. Pénzes
Tivadar népzenész műsora színesítette
a kiállítás megnyitót.
Miután a zene és az énekszó elhalkult, ismét Hortiné dr. Bathó Edit
vette át a szót. Az igazgatónő részletes
tájékoztatást adott a jász viselet kialakulásáról, változásáról és újjá éledéséről. A redemptio idején kezdődött a
jász viselet története. A jeles eseményt
követő gazdasági-társadalmi fellendülés eredményeként ekkor született meg
a ma is ismert paraszt-polgári viselet.
Részletesen leírta, hogy mit viseltek a
nők és mit a férfiak, miatt a szegényebbek és mit a gazdagabbak. Szavaiból az
is kiderült, hogy miért változott a következő évtizedekben a jász viselet. Éppen a folyamatos társadalmi, gazdasági
változások hatására. A varrógép megjelenése, a nyugati polgári hatás újabb
jász ruhadarabok megjelenését hozta.
A 19. század végére megjelent a „kivetkőzés” a jász viseletből. A megjelent
polgári viselet már jelentősen eltért a
paraszt-polgári viselettől. Ez pedig már
nem jász viselet volt. Az első világhábo-

A Nagycsaládosok Egyesülete által „A
fenntarthatóság bölcsője a család” címmel meghirdetett rajz-, fotó- és videopályázaton szép jászberényi siker született.
A pályázatra olyan rajzokat, fotókat, videofelvételeket (telefonnal készítettet is) vártak, amely bemutatja, hogy
a pályázó és családja mit tesz a fenntarthatóság, a környezet- és klímavédelem
érdekében.
A fotópályázaton indult Utasi Hajnalka, a Helyet Alapítvány közösségi civil szervezője is. Ő, ahogyan azt nekünk
írta, a pályázati felhívásban megjelölt
"családot" máshogyan, tágabban értelmezte. A "HELYET!" Alapítvány által
fenntartott, jàszberényi Eperfa utcai
Tàmogatott Lakhatàs, fogyatékkal élő
fiataljainak közösségét tekintette egy
nagy családnak, és egy fotomontázzsal
mutatta be, hogy mit jelent számukra
a fenntarthatóság, a környezetvédelem.
A montázs olyan jól sikerült, hogy
az a zsűri tetszését is elnyerte, ugyanis
a fotó kategóriában Utasi Hajnalka a 3.
helyezéssel járó díjat érdemelte ki.
Sikeréhez Olvasóink nevében is
gratulálunk.

rú teljesen lezárta a jász viselet „életét”.
- A jász viselet az I. világháború
után mintegy 80 éves csipkerózsika álmát aludta, Ahhoz, hogy feltámadjon,
kellett a Jászság Népi Együttes. Amikor
1971-ben Papp Imre megalapította az
együttest, akkor elkezdtünk gyűjteni

dulóján rendeztek. Ekkor a jászok és a
kunok egy éven át tartó ünnepségsorozatot rendeztek. Akkor már több civil
megkereste a Jász Múzeumot, hogy ők
jász viseletben szeretnének ünnepelni.
Szerencsére akkor már működött Tajti Erzsébet vezetésével a Rokolya Var-

a Jászságban. Elkészült Tímár Sándor
révén az első jászsági tánckoreográfia,
amihez jászsági ruha is kellett. Akkor
készültek el az első viselet rekonstrukciók. A jász viselet feltámasztásában
óriási szerepe volt az 1995-ös ünnepségnek, melyet a redemptio 250. évfor-

róműhely, ahol készültek népviseletek.
Meg kell említenem Pénzesné Kovács
Mária nevét is, mert ő is az elsők között volt, aki tánccsoportoknak és magánszemélyeknek is varrt jász viseletet.
Tehát kijelenthetjük, hogy az 1990-es
években a jász öntudat hívta ismét élet-

re a jász viseletet – mondta Hortiné dr.
Bathó Edit.
A legfontosabb tényezőként azt
említette, hogy mi jászok az újjá született jász viseletet be tudtuk építeni a
mai, modern, 21. századi életünkbe.
Ma persze már nem úgy viseljük a jász
viseletet, mint 150 évvel ezelőtt, mert
az életmódunk is változott.
- Azért maradt fenn a jász viselet,
mert a jász mivoltunk, a jász identitásunk kifejezőjévé tudott válni. Nekünk
ez nem jelmez. Mivel pedig minden
lehetőséget, alkalmat megragadunk,
hogy a jász viseletet népszerűsítsük –
mondta dr. Hortiné Bathó Edit.
Az alkotó, Gorácz József Márk köszönetet mondott mindenkinek, aki
segítette a képek létrehozását.
A megnyitót követően az érdeklődők megtekintették a fotókat, melyeken sokan ismerőseiket is felfedezték,
hiszen a jász viseletet jászok mutatták
be jász fotográfus közreműködésével.
Ajánljuk mi is a kiállítás megtekintését mindenkinek, mert csodaszép
fotókon köszön vissza egyrészt a múlt,
másrészt a jelen, s reméljük a jövő is.
eszté
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Mindenek szerelme a szabadtéri színpadon
Új bemutatóra készül a Jászság Népi
Együttes, a nyár derekán, augusztus 12-én, láthatjuk a Szabadtéri
Színpadon, a néptánc, a népzene és
a blues fúziójából alkotott táncos
koncert darabjukat, Mindenek szerelme címmel.

jezetten a folk- és népzenét művelik.
A zenészek három-négy éve összeültek
és Babits Mihály Mindenek szerelme
című, a teremtett világ szépségeinek
páratlanul gazdag tablóját bemutató
versből ötletet merítve, próbálták érzéseiket zenében megfogalmazni. Ismer-

közös zenei megfogalmazásra, amit
az együttesek alkalmaznak, megpróbáltak olyan táncokat, koreográfiákat
alkotni, autentikus néptánc elemekből építkezni, amivel kerekebb lehet a
táncos koncert produkció. Blues-nak,
népzenének és néptáncnak hármas

www.jku.hu

5. oldal

Kulturális ajánló
A hónap műtárgya

Augusztus 4. - szerda 17 óra
Makay József igen termékeny festő volt. Augusztus hónap műtárgyaként
Zagyvapart a szövetkezet úti híddal című festményét ajánlja az érdeklődők figyelmébe, Metykó Béla helytörténeti kutató.
Szikra Galéria

Tudatosság a válság idején –
K ereszty A ndr ás előadása

Augusztus 6. - péntek 18 óra
Az előadás egy nagyon pozítív és megoldáscentrikus segítség mindenkinek, aki szeretne továbbra is nyugodt és boldog életet élni.
Déryné Rendezvényház

Tanulmány a nőkről

Augusztus 6. - péntek 20 óra
A Déryné Deszkáin, nyári színházi sorozatban, Tanulmány a nőkről
cimű zenés „válóok” kerül előadásra, két felvonásban, a táncdalfesztiválok ikonikus slágereivel.
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

XXXIII. Nemzetközi M ézvásár
és M éhésztalálkozó

Augusztus 7. - szombat 8 óra
A Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó az ország egyik legnagyobb
méhészeti rendezvénye. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek
vására, illetve kirakodóvásár, szakmai programokkal fűszerezve. Minden
évben itt választják meg Magyarország Mézkirálynőjét és Udvarhölgyeit.
Bercsényi utca, Belvárosi Sportcsarnok, Ifjúsági Ház

Felevad duó – koncert

Augusztus 7. – szombat 21 óra
Müller Péter Sziámi (URH, Kontroll, Sziámi) és Kirschner Péter (2. Műsor, Európa Kiadó, URH, Sziámi, Bródy János) szerzőpárosa a Sziámi
AndFriends zenekarnak, együttműködésük ezer éve töretlen. A legjobb
URH, Kontroll, Sziámi, Neurotic dalokat hozzák el erre az akusztikus estére, no meg persze a legújabb dalaikat, és ami még jól esik nekik és Nektek.
Lehel Film-Színház

M indenek szerelme

Szűcs Gábor, a JNE művészeti
vezetője, a produkció koreográfusa,
rendezője, néhány mondatban beszélt
a darab előzményeiről, az alkotás létrejöttének folyamatáról.
Ferenczi György és az 1ső Pesti
Rackák csapatáról tudható, hogy ők
elsősorban blues zenét játszanak. Az
együttes frontembere, Ferenczi Gyuri a
népzene világát is erősen megismerte,
és műsoraikban többször megjelennek
a népies elemek, így a blues és a népzene fúziója érdekessé teszi koncertjeiket. Mindezeken túl Gyuri a költészet
kedvelője, szívesen dolgoz fel verseket.
A mostani produkcióba is hallhatok
Petőfi versek feldolgozásai. Itt kapcsolódik a történetbe Pál István „Szalonna” és Bandája, akik hivatásként kife-

kedő, tanuló és közelítő kísérletezést
követően, komoly munkával készült
el a lemez, amely Mindenek szerelme
címmel jelent meg.
Az együttesnek Szalival (Pál István
„Szalonna”) több évtizedes a kapcsolata, a Rackákkal, a Betyárjáték darabban dolgozott együtt Szűcs Gábor,
azóta ismerik egymást és már akkor
felmerült a gondolat, jó volna valami
közös műsort összehozni a Jászság csapatával. A fent már említett lemezen
rögzített anyagban, a két bandának
együtt nagy ereje van, ez megfogta a
művészeti vezetőt, annak meghallgatásakor. Elgondolkozott, a népzene és
blues együttes hatására milyen táncos
mozgást lehetne megjeleníteni, ötletére mindkét zenekar nyitott volt. A

egysége, a kifinomult, kimunkált produkcióban, érdekes, izgalmas világot
fog a színpadra vinni, ahol a három
erő összeadódik.
Az új műsorban a táncegyüttes,
a tradícióitól ugyan nem szakadnak
el, de ez most nem csak tisztán a hagyományos folklór, egy kicsit másabb
világ.
Az együttes táncosai közül többen is részt vettek az alkotói munkában, arra törekedve, hogy felszabadult,
szívderítő nyáresti műsort adjanak a
közönségnek, miközben egy kulturális
különlegességet is létrehoztak.
Izgatottan várjuk a bemutató napját, ahol nem mindennapi élményben
lesz részünk.
Demeter Gábor

Remekeltek fiatal táncosaink Szegeden
Nagyon jól szerepelt a Jászság Népi
Együttes közvetlen utánpótláscsoportja, a Jártató Táncegyüttes az Árendás
Táncegyüttessel közösen a XII. Mar-

tin György Néptáncfesztiválon, Szegeden, ahol együttesi és koreográfusi
verseny is volt. A berényi fiatalok a
"Kanásztól a sebes csárdásig" című új

műsorukkal léptek színpadra. Amint
az kiderül az eredményekből, nem is
akármilyen sikerrel.
A legmagasabb nívódíjban részesültek, azaz együttesi 1. helyezett lett
a csapat! Művészeti vezetők: Nagy Richárd - Szűcs Eszter.
Ezzel azonban még nem volt vége a
díjaknak, melyeket hazahoztak.
Különdíjat kaptak a gyimesi táncokban nyújtott kimagasló tánctudásért és hiteles előadásmódért. Koreográfusok: Busai Zsuzsanna - Busai
Norbert
A koreográfus versenyen pedig
harmadik helyezést értek el a Jászsági
koreográfiával. Koreográfusok: Szűcs
Gábor-Vajai Franciska
Olvasóink nevében is gratulálunk
a fiatal táncosoknak, vezetőiknek, a
koreográfusoknak a nagyszerű szegedi
szerepléshez!

Augusztus 12. - csütörtök 20.30
Új bemutatóra készül a Jászság Népi Együttes, Mindenek szerelme címmel, melyben a blues-nak, népzenének és néptáncnak hármas egysége,
fog a színpadon megjelenni, ahol a három erő összeadódik. A darab a
Jászság Népi Együttes, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, Pál István „Szalonna” és Bandája közös produkciója!
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

Í ró – olvasó találkozó A z új korszakról

Augusztus 13. – péntek 17 óra
Balogh Béla író, spirituális előadó, az Álomvölgy Meditációs Központ
vezetője újra ellátogat városunkba. Elsősorban azokhoz kíván szólni,
akikre nem hatott a félelemkeltés, az oltásra irányuló családi, munkahelyi vagy társadalmi nyomás, hiszen egy jobb jövő megteremtéséhez olyan
emberekre van szükség, akik a döntéseiket szeretet, bizalom, és pozitív
jövőkép alapján hozzák meg.
Ifjúsági Ház

6. oldal

Mozaik
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Kowalsky meg a Vega koncert Turizmus és vendéglátás magas fokon a Klapkában
A rock-központú Kowalsky meg a
Vega együttes lépett fel június 17én a Szabadtéri Színpadon. A népes
rajongótáborral rendelkező banda
hazánk egyik legsikeresebb zenekara, pályáját sorra teltházas koncertek fémjelzik és nem volt ez másként
ezen az estén sem.
A Kowalsky meg a Vega ars poeticája az
élet értelmének a keresése. E mondanivalójuk már közel két évtizede változatlan, s szinte évente új albummal jelentkeznek. Legutolsó anyaguk, a 2020
őszén megjelent, 50 dalos 3 CD-s box,
az Esszencia címet kapta, ami Kowalsky 30 éves munkásságát foglalja jelképes keretbe.

A jól ismert slágerek mellett az új
albumok számait is meghallgathatta
élőben a közönség, július 17-én, szombaton este a Szabadtéri Színpadon. Már
kapunyitáskor hosszú sor kígyózott a
bejáratánál és a koncert kezdetére, rajongok sokasága töltötte meg a színpad
előtti teret és a széksorokat. Az első

akkordok felhangzása pillanatában,
magával ragadta a lendületes ritmus a
publikumot és szédületes hangulat kerekedett. A népszerű emberközeli dalszövegek, a nagybetűs életről, az anyagi
természetről, az emberekről és Istenről
szóltak. Kowa igazi vibráló frontemberként kommunikált a közönséggel, a
dalok mellett gondolatait is megosztotta a zeneszámok közti átvezetésekben.
Jimmy haza jött zenélni Berénybe, így
számtalan ismerőst, barátot köszöntött
személyesen a színpadról, a csajokat
lazán dobot csókokkal, a srácokat egyegy intéssel, mosolygós biccentéssel
üdvözölte. A rajongókat nem kellett
biztatni karlengetésre, közös énekre,
tapsra, teljes összhangban, együtt rez-

dültek a zenekarral, a tömeg eggyé vált,
átvette az érzéseket, hangulatokat és a
pillanatban élt. Kowáék az első perctől kezdve folyamatosan fent tudták
tartani ezt a varázslatos hangulatot, de
a közönség áradó szeretete tette kerek
egésszé az estét.
duka

Mire figyeljünk a hőségben?
Nagyon fontos a fokozott folyadékfogyasztás, amellyel elkerülhetjük a kiszáradást. Nagyfokú fizikai terhelés következtében, leginkább közepesen meleg
(25-30°C), párás környezetben alakul ki a hőpangás. Ez gyakrabban fordul elő
a terheléshez kellőképpen nem szokott, előzőleg kevés folyadékot fogyasztó
személyeknél. Tünete a nagyfokú izzadás, hányinger, hányás, szapora légzés,
szapora pulzus, de kialakulhat a beszéd és a járás zavara, létrejöhetnek izomgörcsök is. Az úgynevezett hőkimerülés általában több nap után jelentkezik.
Van vízhiányos és sóhiányos formája is. Fejfájás, szédülés, hányinger, hányás
jelentkezhet, a beteg ingerlékeny, bágyadt lehet. A pulzus szapora, szabálytalan. Kezdetben egyes kis izmok izolált görcse jelentkezik, később nagy terjedelmű, fájdalmas rángások alakulnak ki.

csoport

Partner Szigeti Kft.

Július első napján rendezték az
ünnepélyes tanévzárót a Szolnoki
Szakképzési Centrumban, melynek
része a jászberényi Klapka György
Technikum és Szakképző Iskola is.
Az ünnepségen átadták a „Szolnoki
Szakképzési Centrum” díjat is.
Az ünnepélyes tanévzárón jelen voltak
a szakképző intézmény és a munkacsoportok vezetői. A találkozón Kalmár
Andrea főigazgató és Hicsó György
kancellár adta át az arra érdemeseknek
a „Szolnoki Szakképzési Centrumért”
díjat.
A díjazottak:
• Hicsóné Kondor Ibolya, aki
a Szolnoki SZC Jendrassik György
Gépipari Technikum kémia-fizika
szakos tanára és a Befektetés a Jövőbe
program részeként létrehozott centrum
szintű természettudományi munkacsoport vezetője.
• A Szolnoki SZC Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola vendéglátás munkacsoport képviselői.
• A Szolnoki SZC Klapka György
Technikum és Szakképző Iskola turizmus és vendéglátás tagozat képviselői.
Hogy a klapkások miért kapták
az elismerést, arról Tamás Zoltántól,
az intézmény igazgatójától kaptuk az
alábbi információkat: - A Klapkában
jelenleg négy oktató látja el a gyakorlati képzés és az elméleti oktatás nagy

Július 17-én, szombaton a hajnali
órákban jött eső ugyan ráijesztett a
Hello Jászberény Sportnap szervezőire, ám az égiek ezt követően kegyeikbe fogadták a rendezvény résztvevőit
és egészen estig zajlottak a programok. A nap végén méltán lehettek
elégedettek a szervezők, hiszen sokan vettek részt a sportnapon, amely
nagyszerű hétvégi időtöltés volt a kicsiknek és nagyoknak is.
A Széchenyi 2020 keretében a Befektetés a jövőbe című, a Magyar kormány
által is támogatott pályázat eredményeként a Jászberényi Női Kézilabda
Egyesület és a Jászapáti Városi Sportegyesület a társmegvalósító Tehetség
Sportegyesülettel karöltve rendezte
meg a Hello Jászberény Sportnapot.
Két helyszínre, a Hűtőgépgyár melletti
futballpályára és a Lehel Termálfürdő
és Kemping területére szerveztek programokat. A futballpályán már reggel 9
órakor megkezdődött a program, ahol

az Andi Fitness és ovis focikupa, valamint taekwondo bemutató várta az érdeklődőket.
A Lehel Termálfürdő és Kemping
területén pedig 10 órakor vette kezdetét a program. Budai Lóránt polgármester megnyitójában köszönetet
mondott a sportszervezeteknek, hogy
olyan színvonalas programokat szerveznek a pandémia után, melyeken sokan vesznek részt. A közösségi érzés nagyon fontos, főleg egy ilyen bezárt világ
után, mondta a polgármester, akinek
szavai után beindult az élet a strand
területén. Volt vízitorna és úszás oktatás, s a Wolverines Amerikai Futball
Klub tagjai is várták az érdeklődőket.
A színpadon és előtte egymást váltották
a fitness programok. Volt Niki Fitness,
Zumba Fitness, majd fél egy után a nap
sztárvendége Rubint Réka mozgatta
meg alaposan a résztvevőket. Ő igazán
nem is volt vendég, hiszen Jászberénybe hazajár. Az pedig, hogy mit jelent
neki ma is a város, az kiderült rövid

monológjaiból, melyekkel színesítette
az Alakreformot.
Az Egészségponton dietetikus,
gyógymasszőr és ápolónő is várta az
érdeklődőket, akik a tanácsok mellett
súly- és vérnyomásmérést is végeztek.
A délutánt a jógázók kezdték – volt
gyermek és kundalini jóga, valamint
hathan jóga is -, majd a Dance Fitness
SE, illetve a Lehel Melody TSE sportolói tartottak bemutatót. A Jászberényi
Baseball és Softball Club, valamint a
Ragnarök képviselői is várták a sportolni, mozogni vágyókat, miközben a
strandkézilabda pályán egészen estig
tartott a Berény-Therm Kupa, melyen
kilenc női csapat versengett egymással.
Reggeltől estig nem volt megállás, a
programok egymást követték, s szerencsére érdeklődőkben sem volt hiány. Jár
a dicséret a szervezőknek, s csak abban
bízhatunk, hogy lesz majd folytatás, s a
II. Hell Jászberény Sportnapról is beszámolhatunk majd.
Szántai Tibor

Ifjúsági Ház, Nagyterem

Sportcsarnok udvara

9:30

10:45 Élő méhcsalád kezelésének bemutatója
méhszúrás veszélye nélkül.
Tartja: Kuczora Péter, a Jászsági Mézlovagrend tagja

(Jászberény, Bercsényi u. 1/A)

Mézkirálynő és kísérete, valamint
Mézlovagrendek felvonulása a városban

10:00 Megnyitó

(Jászberény, Bercsényi u. 11.)

10:30 Mézkirálynő jelöltek felvonulása

11:00 Füstölőgyújtó és keretszegező verseny

11:00 Irányított fiasításmentes állapot anyazárkázással
ősszel – hatékony atkairtás. Előadó: Neumann György

8:00-16:00

12:00 Méhegészségügyi kérdések 2021
Előadó: Dr. Hegedűs Dénes
13:00 Ágazati aktualitások
Előadó: Bross Péter, az OMME elnöke
14:00 A füstölőgyújtó és keretszegező verseny
valamint a rajzverseny eredményhirdetése
14:30 Mézkirálynő koronázása

Augusztus 6-án, pénteken
20.00-tól 24.00 óráig zenés éjszakai
fürdőzésre várjuk vendégeinket.

leg a cukrászok oktatásában jeleskedik,
de a konyha más területén is megállják
helyüket. A csapat munkáját nagyban
segíti, hogy az eszközállományt tekintve a Centrumtól jelentős támogatást
kapva egyre jobban felszerelt tanműhelyekben oktathatják a diákokat. Az
oktatók és az általuk tanított diákok az
évek során sikeresen szerepeltek számos
versenyen, közreműködtek rendezvények lebonyolításában iskolán belül és
kívül is.
A kitüntetetteknek Olvasóink nevében is gratulálunk és további eredménye oktatómunkát kívánunk!
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Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.

a B e lvárosi
Stran dfü rdő

részét a vendéglátás területén nappali és
esti tagozaton egyaránt. Nagyon összeszokott, egymást jól megértő és együtt
dolgozni tudó kollégákról - Bódiné
Bagi Éva, Borics Dániel, Gondár Milán, Szabó István – van szó.
Ez a kitűnő oktatói team folyamatosan képezi önmagát, hogy lépést
tartva a korszerű technológiával és a
legújabb trendekkel oktathassa a jövő
pincéreit, szakácsait és cukrászait.
Elsőként Szabó István, a séf érkezett a Klapkába 2009-ben, majd Borics
Dániel, aki 10 év óta tanítja pincéreket.
Bódiné Bagi Éva és Gondár Milán fő-

Hello Jászberény Sportnap a strandon

A
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Balról jobbra: Szabó István, Bódiné Bagi Éva, Borics Dániel és Gondár Milán

15:00 Sorsolás a Támogatói jegyek vásárlói között
Fődíj: egy fél NB 32 keretes 230 V-os rozsdamentes
mézpergető, értéke: 286.000 Ft
Forgalmazója: Königin Trade Kft.

• Méhészeti eszközök kiállítása és vására,
kis- és nagytételű mézértékesítés

• Méhészek, mézfelvásárlók, méhészeti
eszközgyártók találkozója

• Szerencsekerék, játékok gyerekeknek
• Népművészeti kirakodóvásár
• Városnéző kisvonat egész nap
A rendezvény látogatása védettségi igazolványhoz kötött.
A mézvásár egész területére díjtalan a belépés.

Várjuk Önt és kedves családját rendezvényünkre!
(A programváltozás jogát fenntartjuk.)

VÁSÁRI INFORMÁCIÓ: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 1. • E-mail: mezvasar2021@gmail.com

Tel.: 06-57/411-823, 06-20-327-6422 • www.jaszmehesz.hu • www.facebook.com Nemzetközi Mézvásár

Mozaik
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Szőcs Mónika Nikolett a MOL
Alapítvány díjazottja
Hetvenhét tehetséges fiatal sportolót,
összesen 25 millió forint értékben díjazott a MOL Alapítvány idén. A megyénkből kiválasztott három nyertes
között van a jászberényi Szőcs Mónika Nikolett rövidpályás gyorskorcsolyázó is.
A MOL Tehetségtámogató Program
Sport pályázata elsősorban azoknak az
általános- vagy középiskolás diákoknak
nyújt anyagi segítséget, akik tehetséges
sportolók, és országos vagy nemzetközi versenyen is jó eredményeket értek
el. Az útiköltség-térítésre, eszközvásárlásra vagy egyéb sportoláshoz köthető
költségekre igénybe vehető támogatás
a fiataloknak megfelelő hátteret jelent
a további felkészüléshez, versenyzéshez.
A 16 éves Szőcs Mónika Nikolett
görkorcsolyával kezdte a pályafutását,
majd aktív résztvevője lett a shorttracknek. A sikerek arra ösztönözték, hogy a

rövidpályás gyorskorcsolya sportágban
kamatoztassa tovább tehetségét, tudását. 2017-ben és 2018-ban az Alpok
Adria Kupasorozatot nyerte meg, míg
2018-ban és 2019-ben az Országos
junior bajnokságokon bizonyult a legjobbnak a JSE Rövidpályás Gyorskorcsolya szakosztály versenyzője.
Kétszer (2017-ben és 2018-ban)
megkapta a Magyarország jó tanuló-,
jó sportolója díjat A Héraklész válogatott tagja. Tervei, céljai között szerepel
a pályázati időszakban az Országos
Korosztályos Bajnokságon az 1. helyezés megszerzése, a Danubia Kupasorozaton kvalifikálni magát az Európa Kupára és ott dobogós hely megszerzése.
Távlati nagy célja a 2026-ban megrendezésre kerülő olimpiára való kijutás.
A támogatásból egyedi, lábra öntött
verseny gyorskorcsolya cipőt szeretne
vásárolni.
d. g.

www.jku.hu

7. oldal

Isten éltesse még sokáig!
Pontosan előző lapszámunk megjelenésének napján, 2021. Július 14-én
ünnepelte 95. Születésnapját városunkban Fridvalszky Jánosné. A délután tartott kis ünnepségem Tamás
Zoltán körzeti képviselő köszöntötte
az ünnepeltet és átadta részére Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő
sorait.
Egy négygyermekes család tagjaként
Jászberényben nevelkedett Fridvalszky
Jánosné, akinek három testvére közül egy
82 éves húga még köszönthette születésnapján. Bár a mozgás már kissé nehezére
esik, korához képest nagyon fiatalosan
fogadott bennünket, amikor körzeti képviselőjével együtt meglátogattuk.
Nem akármilyen 95 év van a háta
mögött, derült ki szavaiból. Megélte a
II. világháborút, az államosítást, 1956ot, s közben nem kis veszteségek érték.
Férjével gazdálkodtak, ám az államosítás során időről-időre egyre több földet
vettek el tőlük, ám így is túlélték a megpróbáltatásokat. Két gyermeke született, egy fiú és egy lány, akik 6 unokával
és 5 dédunokával örvendeztették meg.
Férje már 28 éve meghalt, ám nem

maradt egyedül, hiszen gyermekei és
unokái, valamint a dédunokák nagyon
nagy szeretettel veszik körbe.
A házi- és a házkörüli munka ma
is mindennapos tevékenysége. Ha lehet
így fogalmazni, nem tud nyugton maradni, mert egész életében dolgozott,
tett-vett mindig valamit. Olyan volt
ezen a délután, mint a nagy mesélő,

ám ő arról a valóságról beszélt, amit
közel egy évszázad alatt megélt. Megegyeztünk, hogy a cél nem lehet más,
mint a kerek 100 éves születésnapjának
megünneplése. Reméljük, hogy öt év
múlva ismét találkozunk majd.
Fridvalszky Jánosnénak Olvasóink
nevében is boldog születésnapot kívánunk!

Szülők figyelmébe – a drogról

A zöldségfélék károsítói
A kenyérgabonák után legfontosabb a
népélelmezésben a burgonya. Hazánkban nagyobb arányú termesztése a 18.
század végén kezdődött. Számos betegségei és kártevői közül legjelentősebb
a burgonyabogár, de táplálkozik a tojásgyümölcsön is. Második nemzedéke
képes napok alatt lerágni a burgonya
levélzetét. Jól repülő bogár, meleg viharos szélben akár 100-300 km-re is
tovább repülhet. A hosszú életű bogarak talajban telelnek és ha az mínusz
7 Celsius foknál alacsonyabbra hűl,
akkor az elpusztul. Ezért fordul elő,
hogy ez esetben kevés az első nemzedék
károsítása, ilyenkor házi kertben elég
lehet az a előbújt bogarak összeszedése
is. A második nemzedék bogarai augusztus elejétől szeptember elejéig vonulnak telelőre. Természetes ellenségei
közül csak a rablópoloska és a fátyolka
gyéríti az lárvákat, ezért a kémiai védekezés elkerülhetetlen. Számos növényvédőszerrel vált a bogár ellenállóvá, de
maradtak még hatóanyagok, amelyek
felhasználhatók. Amennyiben az új
burgonya folyamatosan szedve van,
csak rövid várakozási idejű permetető
szerek használhatók, a 28 napos nem.
A káposztafélék is jelentősek a hazai táplálkozásban, jelenleg szinte mindenhol tömegesen rágják a levélzetet a
keresztes virágúak földi bolhái. Színűk
lehet kékeszöld, fekete vagy zöldes. Sajnos táplálkozásuk több hétig is eltarthat, mire telelőre, védett helyre vonulnak. Megélnek számos gyomnövényen,
de még virágon is. A káposztafélékre
való betelepedés ezért folyamatos, többször is kell védekezni valamilyen piretroid készítménnyel(Sherpa, Karate).
Ebben az időszakban jelentős kárt okoz
a paprikába, paradicsomba, de még
a csemegekukoricában is a gyapottok
bagoly hernyója. Kikelt kis hernyó vi-

rágbimbóból a virágba, majd a termésbe furakodik, ekkor már a védekezés
megkésett. Csemegekukoricában egy
baktérium készítmény például (Dipel)
eléggé hatásos és nem mérgező. A csemegekukorica szárát és a szemeket is
összerágja a sokgazdás kukoricamoly.
Károsítja még a dáliát és a gladiolust is.
Tömegesen levélfonákon szívogat a lisztecske. Tudományos nevét a (Aleuron)
görög liszt szóból kapta. Sokgazdás
károsító, melegigényes, hajtatott körülmények között tíz-tizenkét nemzedéke
is lehet. Sokféle dísznövényen is például
muskátli, agerátum károsít. Szívások
következtében a levelek elhalványulnak,
majd lehullanak. Ellenük csak vegyszeres védekezés eredményes (Metomil). A
növényvédő szereket gyorsan megszokják, ezért azt váltakozva kell használni.
Párás meleg és főként öntözött környezetben gyakori kártevő a meztelencsiga.
Van tárolóhelyen, pincében károsító
faja is. Házi kertben is szabadon használható mérgezett csalétek (Metaldehid), amit célszerű esővíztől óvni és
használati utasításokat betartani. Elfogadható hatású még a mészpor vagy a
porszerű szuperfoszfát.
Szegedi Szilveszter
növényvédő szakmérnök

A szülők többsége feleslegesnek vagy
korainak tartja, hogy gyermekének a
drogok veszélyeiről beszéljen, mert azt
hiszi, az ő gyermekét ez a probléma
nem érintheti. Esetleg épp attól fél,
hogy a beszélgetéssel hívja fel a gyerek
figyelmét a drogokra. Már az alsó tagozatosokat is meg kell tanítani arra,
hogy kitől fogadhatnak el ételt-italt és
kitől nem, illetve veszély esetén kitől
kérhetnek segítséget.
Ha a szülőben feléled a gyanú, hogy
gyermeke drogozhat, semmi esetre se
essen pánikba! Nagyon fontos, hogy ne
dühösen, hanem megértően forduljon
gyermekéhez. Az őszinte beszélgetés
bár felfedi a gyermek titkát, hogy drogozik, de egyben meg is könnyebbül a
függősége okozta félelmek és szenvedés
alól. Úgy érzi többé nincs egyedül a
gondjával és még ilyen esetben is fordulhat a szüleihez segítségért. A kamaszok sok esetben csak kipróbálják a
drogokat, mert életkoruknál fogva szeretnek kísérletezni, kipróbálni új dolgokat. Először ki kell deríteni, hogy a
gyerek csak kipróbálta a drogot, esetleg
kísérletezget vele, vagy hosszabb ideje
függő. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a szülő szeretettel szembesítse gyermekét a függőségével, ne akarja
megmenteni őt a felelősségre vonástól,
mert ezzel csak a problémát mélyíti.
Azonnal forduljon orvoshoz: - ha
a gyerek öngyilkossággal fenyegetőzik,
vagy meg is kísérelte, - ha nem lehet
felébreszteni, vagy nem reagál (ekkor
túladagolásra kell gyanakodni!), - ha a
droghatás elmúlta után is depressziós,
hallucinál, üldözési mániája van.

Gyanakodjon a droghasználatra, ha:
gyermeke külsején (pl. több napig nem
fürdik, ápolatlan, szemei duzzadtak
vagy véreresek, pupillái tartósan szűkek
vagy tágak) vagy viselkedésében (türelmetlen, érdektelen, lusta, hirtelen hangulatváltásai vannak) változásokat észlel,
ha étvágyában változásokat észlel (hízik
vagy fogy), lóg az iskolából vagy lerontja
a jegyeit, mozgása bizonytalan, szédeleg, furcsán gesztikulál, egyre inkább
kimarad az általa kedvelt közös baráti és
családi programokból, pénz vagy értékes
tárgyak tűnnek el otthonról.
Amikor a gyermek függővé válik,
hazugságokkal és titkokkal terhelődik
a szüleivel való kapcsolata, megbetegszik a családi rendszer. Ilyenkor nagy
teher hárul nemcsak a függőre, hanem
az egészséges családtagokra is. Ebben az
esetben a szülőknek kell először lépniük
és változtatniuk, hogy a gyógyulás elinduljon. A mélypontot minden családtagnak el kell érnie ahhoz, hogy érdemben változás történjen. Fontos tudni azt
is, hogy a gyermek drog-, alkohol- vagy
játékfüggősége csupán tünet, a kialakulását hosszabb folyamat előzte meg. A
szülők nevelési stílusa nagyban befolyásolja gyermekük személyiségfejlődését;
pozitív irányba, ha elfogadó és negatív
irányba, ha túlkontrolláló. További befolyásoló tényezők a genetika, a megélt
traumák, környezeti tényezők, pszichiátriai betegségek. Baj esetén segítség
kérhető drogambulanciáktól vagy a kórházak pszichiátriai osztályától.
A kábítószer-használatot megbízhatóan kimutatja a vizelet toxikológiai
vizsgálata, illetve még a kevésbé veszé-

lyes drogok is, mint pl. a marihuána
hetek múlva is kimutathatók a vizeletből, a vérből és a hajból is.
A megelőzéssel tehetünk legtöbbet
gyermekeinkért. A meleg, elfogadó nevelési stílus, kevés, de egyértelmű szabályokkal a legideálisabb a gyermekek
szempontjából. A gyermek így tapasztalja meg a törődést és ez által a saját
értékét, a keretek pedig biztonságot jelentenek számára. Ezekben a családokban a legkisebb a szenvedélybetegség
kialakulásának kockázata.
A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat aktív ügyfeleinek jelenleg a
40 %-a 16 év alatti fiatal, ami ijesztő és
elgondolkodtató adat egyben. Szolgálatunk név és adatok nélkül nyújt segítséget az önszántukból gyógyulni vágyó
fiataloknak, akik az elhatározásuk után
viszonylag rövid időn belül legtöbbször
a budapesti Emberbarát Alapítvány
bentlakásos terápiájának keretein belül
kapnak esélyt a gyógyulásra és ez által
egy új életre. Keressenek bizalommal!
Orosz-Bergmann Kincső,
intézményvezető, tel.: 06-30/164-2313

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

Emlékezés

Emlékezés!

életének 84. évében elhunyt.

temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
A szerető család

halálának 8. évfordulójára

halálának 2. évfordulójára.

Ica óvónéni
elhunyt.

Utolsó útjára kísérjük a Szent Imre
Temetőben 2021.08.03. 13 órakor

Hamar elmentél, pedig nagyon fontos voltál.
Nem éltél hiába, alkottál és példás életet
mutattál.
Kimegyünk a temetőbe és elsusogjuk százszor:
nekünk te nagyon hiányzol.
Nyugodj békébe, soha nem feledünk.

Búcsúztató szentmise a Szentkúti
Templomban 2021.08.03. 18 órakor

a gyászoló család

(1933-2021)

Polovics Károly

Végert Józsefné
Temetése augusztus 6-án 11 órakor, a
Szent Imre úti temetőben lesz.

Tarjáni Istvánné

Dr. Pásztorné
Tari Gizella

Csíkné Szvák Klára

Tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, hogy

Köszönetünket fejezzük ki
mindazon rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Szerető családja

feleséged és szerető családod

Köszönjük hogy éltél
és minket szerettél,
Nem hagytál el minket
Szívünkben örökké őrizünk Téged.

Szeretteid

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság
következő lapszáma

augusztus 19-én

jelenik meg.

Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu
weboldalon és a Berénycafé Facebook
oldalunkon továbbra is megtalálják!

07. 29.

csütörtök

35°C | 21°C
Forrás: idokep.hu

07. 30. péntek

36 °C | 21°C

07. 31. szombat

31 °C | 22°C

08.01. vasárnap

32 °C | 18°C

08. 02. hétfő

28 °C | 17°C

08. 03. kedd

28 °C | 16°C

08. 04. szerda

29 °C | 17°C

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak

Orvosi ügyelet

július 31. szombat
PatikaPlus (Jb. Tesco)
Tel.: 506-930
augusztus 1. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
augusztus 2. hétfő
Thököly Gyógyszertár
augusztus 3. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635
augusztus 4. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368
augusztus 5. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 16.
Tel.: 410-834
augusztus 6. péntek
PatikaPlus (Tesco)
augusztus 7. szombat
Kossuth Gyógyszertár

Tisztelt Betegek!

augusztus 8. vasárnap
Szentháromság Patika
augusztus 9. hétfő
Thököly Gyógyszertár
augusztus 10. kedd
Thököly Gyógyszertár
augusztus 11. szerda
Szentháromság Patika
augusztus 12. csütörtök
Kossuth Gyógyszertára
augusztus 13. péntek
Mérleg Gyógyszertár
augusztus 14. szombat
Szentháromság Patika
augusztus 15. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
augusztus 16. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
augusztus 17. kedd
Thököly Gyógyszertár
augusztus 18. szerda
Thököly Gyógyszertár
augusztus 19. csütörtök
Szentháromság Patika

Légúti panaszokkal
rendelkező/lázas betegek a személyes megjelenés helyett hívják a
70/370-31-04-es telefonszámot!
Az ügyelet épületének
ajtaja zárva van, kérjük,
csengessenek! A szakszemélyzet a kikérdezést
követően, ha nem észlel
COVID gyanús tüneteket, beengedi önöket
a váróhelyiségbe, ahol
szíveskedjenek az 1m
távolságot megtartani.
A szájmaszk használata
kötelező.
Érkezéskor és távozáskor kérjük, használják
a várókban kihelyezett
kézfertőtlenítő szert.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 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: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink 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-felügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Jászberény város közéleti lapja
mb. főszerkesztő: Szántai Tibor
Telefon: 06-20/283-7930, 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.

2021. július 29.

Törökszentmiklós ellen kezdik az új szezont
A hét végén, vasárnap megkezdődik
a bajnoki pontvadászat a labdarúgó NB III-ban is. A Keleti-csoportban szereplő Jászberényi FC megyei
rangadón a törökszentmiklósiakat
fogadja.
Ahogy arról előző számunkban beszámoltunk, a nyáron is sok változás
történt a Jászberényi FC csapatának
keretében. Távoztak és érkeztek is rutinos játékosok és fiatalok is. A szakmai
munkát továbbra is Németh Gyula irányításával végezték a felkészülés alatt a
futballisták.
Mivel jelentősen változott a csoport
összetétele is, így nehéz lenne előre
megjósolni, mire lesz képes a sok fiatalt
felvonultató JFC a Keleti-csoportban.
A felkészülési mérkőzéseken egyre jobb
teljesítményt nyújtott a gárda, s a nyitó
fordulóban esélyesként fogadják majd
az egyik megyei riválist, a törökszentmiklósiak csapatát. Néhány forduló
után majd tisztulhat a kép, s akkor már
lehet esélyeket latolgatni.
A Jászberényi FC őszi sorsolása a
2021/2022-es szezonra
1. forduló – augusztus 1.
17.30 óra: Jászberényi FC – Törökszentmiklósi FC
2. forduló – augusztus 11.
17.30 óra: Hidasnémeti VSC Polgári
Kft. – Jászberényi FC
3. forduló – augusztus 15.
17.30 óra: Jászberényi FC – Putnok
FC

4. forduló – augusztus 22.
17.30 óra: Jászberényi FC – Füzesgyarmati SK
5. forduló – szeptember 1.
16.00 óra: DEAC – Jászberényi FC
6. forduló – szeptember 4.
16.00 óra: Jászberényi FC – BKV Előre
7. forduló – szeptember 12.
16.00 óra: Kisvárda Master Good II. –
Jászberényi FC
8. forduló – szeptember 22.
16.00 óra: Jászberényi FC – Eger SE
9. forduló – szeptember 26.
16.00 óra: Termálfürdő FC Tiszaújváros – Jászberényi FC
10. forduló – október 3.
15.00 óra: Jászberényi FC – Aqua-Generál Hajdúszoboszló
11. forduló – október 10.
15.00 óra: Kolorcity Kazincbarcika SC
– Jászberényi FC

12. forduló – október 17.
13.00 óra: Jászberényi FC – Békéscsaba 1912 Előre
13. forduló – október 20.
13.00 óra: Tiszafüredi VSE – Jászberényi FC
14. forduló – október 24.
13.00 óra: Jászberényi FC – DVSC II.
15. forduló – október 31.
11.00 óra: Újpest II. – Jászberényi FC
16. forduló – november 7.
13.00 óra: Jászberényi FC – Tállya KSE
17. forduló – november 14.
13.00 óra: Sényő – Jászberényi FC
18. forduló – november 21.
13.00 óra: Jászberényi FC – SBTC
19. forduló – november 28.
11.00 óra: DVTK II. – Jászberényi FC
20. forduló – december 5.
13.00 óra: Törökszentmiklósi VSE –
Jászberényi FC

Négy ezüst teniszezőink mérlege
Városunkat Bartóki József és Dancsó
Márk (fotónkon) képviselte a július
elején Baján rendezett Országos Pedagógus Teniszversenyen.
Egyéniben Dancsó Márk egészen a
döntőig menetelt és csak ott szenvedett
vereséget, s ezüstérmet szerzett. Ugyancsak második lett a párosok versenyében a Dancsó Márk – Bartóki József
kettős is.
Július 24-25-én Gyulán rendeztek
teniszversenyt, ahol újabb két ezüstérem jutott a mieinknek. Az 50+-os
kategóriában Bartóki József a döntőbe
jutott, de ott már nem sikerült nyernie.
A párosok versenyében is ezüstérmes
lett a berényi teniszező a békéscsabai
Lipták Szabolccsal.
A sikeres teniszezőknek Olvasóink
nevében is gratulálunk!

Átalakul a JKSE
Az NB I A-csoportjából az elmúlt szezonban kieső Jászberényi Kosárlabda
SE csapata alaposan átalakul az NB
I/B-s bajnokságra. Az már köztudott,
hogy az együttes szakmai munkáját a
korábban Jászberényben már sikeres
tevékenységet folytató Földi Sándor
irányítja majd, segítője pedig Miljan
Rakics lesz, aki játékosként is visszatér
a Jászság fővárosába, ahol nagy közönség kedvenc volt.
A 2021/2022-es szezonra teljesen
új csapatot építenek a klubnál. A hírek
szerint az NB I A-s együttesből senki
sem maradt Jászberényben. Hallani
neveket, akik majd az együttes játékosai lesznek, ám a klub hivatalosan még
egyetlen nevet sem tett közzé. Természetesen amint nyilvános lesz a csapat
keretének összeállítása, akkor azt mi is
közzétesszük. Reményeink szerint ezt
már az augusztus 19-i számunkban
megtehetjük.
A két edző személye már garancia lehet a kosárlabda barátok számára, hogy ütőképes csapata lesz a
2021/2022-es szezonban Jászberénynek, amely akár esélyes lehet a legjobbak közé, az A–csoportba való visszajutásra is. Reméljük, így lesz.

jku.hu
Keresse, olvassa naponta frissülő
online hírportálunkat!
Politika, közélet, gazdaság, kultúra,
sport, minden ami Jászberényben történik.
• Önkormányzati pályázatok részletes
kiírásai
• Beszámoló a rendkívüli testületi ülésről
• Rajt a labdarúgó NB III-ban
• Hírek a JKSE háza tájáról

Olvassa a BerényCafét!

