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Augusztus 20.
Az államalapítás és az államalapító I. István király ünnepén az ország minden településén rendeznek ünnepséget. A nap
egyben a magyar katolikus egyház egyik
– Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott – főünnep. Ezen a napon
adományozzák a legtöbb állami kitüntetést, köztük a Magyar Szent István-rendet, Magyarország legrangosabb elismerését. Augusztus 20-án városunkban is
ünnepi események sora várja az érdeklődőket. Az ünnepi programot a harmadik
oldalon találják meg olvasóink.

Sas Dániel
újabb sikerei
A III. Danubia Talents Liszt Nemzetközi Zenei Versenyen (2021 Online)
két kategóriában is indult városunk
zongoraművésze, mégpedig nem is
akármilyen eredménnyel. A Piano Soloist kategóriában, ahol Bartók Béla
és Dubrovay László műveket játszott a
második, a Liszt Performance kategóriában, ahol fél órában kellett kizárólag
Liszt műveket bemutatni, a harmadik
helyet szerezte meg. Sas Dánielnek olvasóink nevében is gratulálunk!
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Újság
Jászberény város lapja

Ozsváth Laura Katalin az új mézkirálynő
Augusztus 7-én, szombaton rendezte
meg az immár XXXIII. Nemzetközi
Mézvásárt és Méhésztalálkozót városunkban a Jászsági Méhész Egyesület.
A rendezvény vásári része a megszokott helyen zajlott, míg a megnyitó,
az előadások és a mézkirálynő koronázása ezúttal a sportcsarnok helyett
az Ifjúsági Ház nagytermében volt.
Nem volt egyszerű helyzetben a Jászsági Méhész Egyesület, amikor a XXXIII.
Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó megrendezéséről döntött, hiszen
nem lehetett tudni, hogy augusztus elejére hogyan alakul a pandémiás helyzet,
mit lehet és mit nem védettségi igazolvánnyal, illetve anélkül. Molnár Klaudia elnök folyamatosan egyeztetett a
szakszolgálatokkal, s ennek eredményeként a vásár szabadtéri része minden
megkötöttség nélkül látogatható volt,
míg az Ifjúsági Ház nagytermébe csak
azok mehettek be, maximum 300-an,
akik rendelkeztek védettséget igazoló
kártyával. Hogy azokat se érje hátrány,
akik az épületen kívül maradtak, mind
a megnyitót, az előadásokat és a mézkirálynő koronázását is kihangosították
az utcára.
Az ünnepélyes megnyitóra megérkezett a még regnáló mézkirálynő,
Páprádi Anna Bíborka, akit Takács
László, a Jászsási Mézlovagrend nagymestere kísért az Ifjúsági Ház nagytermébe, ahol két oldalt ott voltak a
megjelent lovagrendek zászlóvivői és a
szervezet egy-egy képviselője. A XXIII.

Nemzetközi Mézvásáron és Méhésztalálkozón nem kevesebb, mint 16 lovagrend képviseltette magát:
Az ünnepélyes megnyitó keretében
köszöntötte a rendezvény résztvevőit
Budai Lóránt, Jászberény polgármestere, Pócs János országgyűlési képviselő,

Dukai Rita a társrendező Jászkerület
Noprofit Kft. ügyvezetője és Bross Péter,
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke is. Többen megemlékeztek a
rendezvény egykori megálmodójáról,
Molnár Györgyről, aki három évtizeden
át volt a főszervezője az események, s a

közelmúltban tragikus hirtelenséggel lett
a pandémia áldozata. Egyperces néma
főhajtással is tisztelegtek emléke előtt.
A XXXIII. Nemzetközi Mézvásárt és
Méhésztalálkozót Nagy István, Magyarország agrárminisztere nyitotta meg.
Folytatás a 4. oldalon 

Megszerettünk „Mindenek
szerelme”

VIII. Kárpát-Haza Kulturális
és Gazdasági Konferencia

Három alkotó közösség együttesen létrehozott remek műsorának ősbemutatóját láthatta a tekintélyes létszámú közönség, augusztus 12-én este, a Székely
Mihály Szabadtéri Színpadon. A Mindenek szerelme tánc - koncert a szerelemről, egy nagy szabadság élményről szólt, a zenékhez kapcsolódó táncokkal
érzéseket, gondolatokat, hangulatokat megjelenítve, elbeszélve.

Az elmúlt héten, három napon át – augusztus 11-13. - rendezte meg a VIII.
Kárpát-Haza Kulturális és Gazdasági Konferenciát a Csángó Fesztivál
Alapítvány. A tanácskozáson számos
hazai és határon túli előadó tartott
prezentációt. Ezek mottója: Döntéseidben segítsen a nemzeti összetartozás
érzése, mint hozzáadott érték.

Van egy Babits vers, a természettel
szoros és testközeli együttlétben történő találkozást, líraian megfogalmazó,
Mindenek szerelme.
Ferenczi György, aki számos esetben magyar költők verseit választja
dalszövegül, készített néhány gitár-dob-basszus demót, melyhez az

1-ső Pesti Rackák is hozzátettek dalkezdeményeket, s ezeket adták oda
Pál István Szalonnáéknak. A lábdob
beütések kiadták egy-egy magyar tájegység tánclépéseit, ez volt a kiindulási pont, egy közös alkotó tevékenységhez.
Folytatás az 5. oldalon 

Eboltás 2021-ben
A164/2008./XII.20./ FVM rendelet a
3 hónaposnál idősebb ebek veszettség
elleni kötelező védőoltását és féreghajtását rendeli el, a 41/2010./II.26./
Korm. sz.rendelet figyelembevételével.
A védőoltást szeptember hónapban kell
végrehajtani. Következő lapszámunkban a részleteket és a pontos időpontokat is közöljük majd.

A konferencia nyitó ünnepségén Péterbencze Anikó, néprajzkutató, a Csángó Ház igazgatója mint házigazda és a
rendezvény egyik főszervezője köszöntötte a megjelenteket. Ő és férje, Papp
Imre, a Jászság Népi Együttes egykori
alapítója és 25 évig vezetője találta ki
és valósította meg a konferencia ötletét,
s idén már nyolcadik alkalommal rendezték meg azt.
Az idei tanácskozás fővédnöke Dr.
Nagy István agrárminiszter, Dr. Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter, Potápi Árpád János, a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság
államtitkára és Fekete Péter az EMMI
Kultúráért Felelős Államtitkárság államtitkára, akik személye már biztosíték volt arra, hogy idén is magas szintű
és eredményes találkozóra kerül sor
Jászberényben.

Hogy ez így lesz, azt már a megnyitó is bizonyította. Dr. Nagy István, agrárminiszter videó üzenetben köszöntötte a tanácskozás résztvevőit.
- Összetartozásunkat és egységünket szimbolizálják az anyaország és a
külhoniak közös és elválaszthatatlan
gyökerei. Ez egy olyan kincs, melyet
ápolnunk kell, mert csak így tudunk
építkezni rá. Jó érzés megtapasztalni,
ahogy a magyarság csúcsteljesítményei megelevenednek és összekötnek
minket, az egyéneket, tájegységeket,
tradíciókat és a történeteket. Ez egy
olyan lelki-szellemi táplálék, ami kiváló útravaló a kultúra és a gazdaság
fejlesztése terén egyaránt. Köszönöm
a Csángó Fesztivál Alapítványnak,
hogy újra és újra alkalmat teremt a
nemzeti egység megteremtésére –
üzente a tanácskozás megnyitójában
Nagy István.
Köszöntötte a megjelenteket Pócs
János, a Jászság országgyűlési képviselője is. aki bevezetőjben hangsúlyozta, hogy milyen jó érzés így együtt
lenni, hiszen egy rendkívüli, nagyon
nehéz időszakon vagyunk túl. A képviselő ezzel a Covid-19 járvány okozta
nehézségekre utalt.
Folytatás az 5. oldalon 

TE IS FELÚJÍTASZ?

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

57/ 500-870
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Önkormányzat

www.jku.hu

Hulladékszállítási tájékoztató
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja
Jászberény város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy az augusztus 20-ai
ünnep miatt a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:
2021. augusztus 20-án (péntek): a szállítás szünetel.
2021. augusztus 21-én (szombat):
- Jászberény pénteki program szerinti szállítás
- Jászberény 4. program szerinti zöldhulladék szállítás
Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.
Hulladékudvarunk 2021. augusztus 20-21-én zárva tart. Nyitás 2021.
augusztus 24-én kedden.

Vigyázzunk jobban az utakon!
Augusztus 4-én és 6-án is személyi
sérüléssel járó baleset történt városunkban. Szerencsére mindkét eset
csak könnyű sérülésekkel járt. Az
augusztus 13-án történt baleset viszont már sajnos egy kerékpáros
halálával végződött. A balesetekről a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságtól kaptunk hivatalos információt.
Egy helyi lakos közlekedett kerékpárral
Jászberényben, a Korányi Frigyes utcán a Külsőpelyhespart utca irányába
augusztus 4-én 17 óra 40 perc körül.
A biciklis haladása során egy kereszteződéshez érkezett, azonban nem adott
elsőbbséget a védett úton haladó személygépkocsinak és összeütköztek. A
kerékpáros a baleset következtében – az
elsődleges orvosi vélemény szerint –
könnyű sérülést szenvedett.
Személyi sérüléssel járó közlekedési
baleset történt augusztus 6-án, a reggeli órákban Jászberény belterületén.
Egy 71 éves helyi lakos közlekedett személygépkocsival a Szelei úton, amikor
a kórház előtt lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyen elütötte, a kerékpárútról a
kijelölt gyalogos-átkelőhelyelyre ráhaj-

tó kerékpárost. A 67 éves, szintén jászberényi kerékpározó asszony könnyű
sérüléseket szenvedett, ezért kórházba
szállították.
Egy járműszerelvény közlekedett
augusztus 13-án 12 óra 5 perc körül
Jászberény belterületén, amikor haladása közben egy gyalogátkelőhelyen
elütötte az ott kerékpárját hajtva közlekedő személyt. A baleset következtében
a kerékpáros - a mentőhelikopterrel
történő elszállítását megelőzően - a balesettel összefüggésben szerzett sérülései
miatt a helyszínen elhalálozott.
A rendőrség ezúton is felhívja az
úton lévők figyelmét az elsőbbségi
szabályok betartására! Kérik, hogy az
útkereszteződéseknél fokozott körültekintéssel és figyelemmel közlekedjenek!
Csak akkor haladjanak be a kereszteződésbe, ha az elsőbbséget megadták,
vagy megkapták!
A sok balesetben minden bizonnyal
a rendkívüli időjárás is közrejátszik. A
nagy melegben kihagy a koncentációja
az utakon közlekedőknek is és gyorsan
megvan a baj.
Közlekedjünk figyelmesebben, legyünk óvatosabbak az extrém időjárási
körülmények között!

Állatkertek Éjszakája
a Jászberényi Állatés Növénykertben

2021.08.2
7.
Nyitás: 19
:30

lombkorona fényfestés
fénycsapdás
rovarmegfigyelés
éjszakai látványetetések
arcfestés, ugrálóvár,
bátorságpróba
részletek: jaszberenyzoo.hu
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Átalakításra vár a közösségi közlekedés
A számok bizony makacs dolgok.
Lehet azokat jobbról-balról, alulról-felülről nézegetni, vizsgálgatni,
ám alapvetően jelezhetik a változtatás szükségességét. Például azt,
hogy a jászberényi közösségi közlekedéssel is kell valamit kezdeni,
mert az önkormányzat költségei jelentősen nőttek, míg az utazók száma drasztikusan csökkent az elmúlt
években. Ez pontosan kiolvasható a
cikkünkhöz mellékelt táblázat soraiból is.
A számokból kiindulva rövid időn belül jelentős változtatásokra van szükség a jászberényi közösségi közlekedésben, hogy az ár-értékarány valahogy
visszaálljon. Amíg ugyanis 2016-ban
átlagosan 208 forintba került egy utas
utaztatása, addig 2020-ban már 1429
forintba, azaz közel hétszer annyiba.
A tisztánlátás érdekében egy szakembert is megkérdeztünk, hogy vajon ő
hogyan látja a berényi helyzetet. Jászberény önkormányzata a Volánbusz
Zrt.-vel áll kapcsolatban, a Volánbusz
biztosítja a helyközi járatokat a városban. A cég forgalmi és kereskedelmi
főigazgatóját, Kameniczky Ákost kerestük meg kérdéseinkkel.
- Tudomása szerint más, Jászberényhez hasonló méretű településen is
hasonló a helyzet mint nálunk, azaz
jelentős a költségnövekedés és nagymérvű az utazók számának csökkenése? Ön szerint mi okozta a 20162018, majd a 2018-2020 közötti
drasztikus utasszám csökkenést? Lehet
ebben szerepe annak is, hogy 2018ban jelentős kerékpárút fejlesztés történt városunkban?
- Az utasszám csökkenés számos
okra vezethető vissza, valóban országosan jellemző tendencia. Egyes
városok lakosságszám-csökkenése, az
egyéni közlekedés térnyerése az utasforgalom csökkenését okozzák. A koronavírus-járvány következményeként
a 2021. január-május közötti időszak
országos utasszámai a 2019-es év azonos időszakához képest 46%-kal, a
2020-as évhez viszonyítva 20%-kal
estek vissza. A jászberényi utasszámcsökkenéshez az is hozzájárul, hogy a
városban van olyan munkáltató, amelyik saját autóbuszával szállítja dolgozóit. Társaságunk folyamatos és igen
jelentős szolgáltatásfejlesztésével pont
ezt a tendenciát kívánja megfordítani: megújuló járműállományunk, valamint a MÁV–Volán-csoport közös
stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása olyan minőségi javulást eredményez a közösségi közlekedésben, amely
valós alternatívája tud lenni az autós
közlekedésnek. A helyi közlekedésben
mutatkozó finanszírozási igénynöve-
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kedést a magasabb költségszint, illetve
az utasszámmal összefüggő menetdíjbevétel csökkenése eredményezi.
- A Volán járatszervezése mennyire
igazodik például az időszakosan nagyobb igénybevételhez? Gondolok itt
arra, hogy nyáron, tavasszal többen
közlekednek kerékpáron, mint ősszel
és télen.
- Valamennyi városban van hétközi (munkanap/tanítási nap), szombati
és vasárnapi menetrend, megkülönböztetve a csúcsidőszaki és a napközi
menetrendi indítási időközöket is. A
jelenleg hatályos menetrend a jászberényi önkormányzat igénye szerinti formában lépett érvénybe. A Volánbusz
az időszakosan eltérő igénybevételhez
igazodva, a város helyi közlekedését segítve állított be midibuszokat is.
- A jászberényi közösségi közlekedést lebonyolító buszok mennyire környezetszennyezők, szükséges-e esetleg a
buszpark frissítése? Ez hogyan hatna a
költségekre, melyek az önkormányzatot
terhelik?
- Társaságunk kiemelt figyelmet
fordít a járműpark megújítására,
műszaki színvonalának fejlesztésére
és a környezetbarát technológiák alkalmazására. A MÁV–Volán-csoport
egységes stratégiai irányításának is
köszönhetően egyre színvonalasabb,
korszerűbb és környezetkímélőbb
szolgáltatások várják az utasokat.
A Volánbusz 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja keretében
eddig 1070 új és újszerű autóbusz
állt forgalomba. A közlekedési vállalat 2021-ben 1665 busz beszerzésére
indít közbeszerzési eljárást, amelyekből – sikeresség esetén – várhatóan
közel 700 meg is érkezik az év végéig.
A többi autóbusz 2022-ben áll majd
az utasok szolgálatába. A jármű-fiatalítási program eredményeként a jövő
év végéig a vállalat teljes autóbusz-állományának 40 százaléka megújul. A
Volánbusz 100 darab új zöldautóbusz
beszerzésére is támogatást kapott, a
pályázatok sikerének köszönhetően
az elektromos járművek 2022 első
negyedévétől állnak forgalomba. A

járműállomány fejlesztésének költségei a helyi közszolgáltatásban természetesen a megrendelő önkormányzatot terhelik, ezért járműbeszerzési
stratégiánkat a helyi közlekedésben a
közszolgáltatási szerződések előírásait
és az önkormányzatok költségviselési
korlátait figyelembe véve határozzuk
meg. Részmegoldásként felmerülhet
a helyi-helyközi járatok városon belüli integrációja, illetve a 25 ezer főt
meghaladó lakosságszámú városok
pályázati lehetősége az elektromos járművek beszerzésében.
- Elképzelhetőnek tartja, hogy egy
Jászberény nagyságú település végül
úgy dönt, hogy gazdasági okok miatt
nem finanszírozza tovább az önálló
helyi járatokat?
- A személyszállítási törvény szerint
Budapest kivételével az önkormányzatok saját hatáskörben döntenek a
helyi személyszállítási közszolgáltatás
üzemeltetéséről, azaz a főváros kivételével a helyi közlekedés biztosítása
önként vállalt önkormányzati feladat.
Az önkormányzat a helyi személyszállítási közszolgáltatás fenntartásáról az
utazási igények és a település pénzügyi
lehetőségeinek
figyelembevételével
tud dönteni.
- Ismerve a jászberényi helyzetet,
Ön mit javasolna az önkormányzatnak? Racionalizálni kell, esetleg helyközivel integrálni kell. kórház és vasút
között járjon. Jóidőben hétvégén az
állatkert, strand, uszoda.
- A Volánbusz a magasabb színvonalú munkavégzés, a szolgáltatásbővítési és -racionalizálási lehetőségek
felkutatása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő
észrevételeket, bejelentéseket, menetrend-módosítási igényeket. A megvalósítható változtatási igényeket (azok
költségvonzatával együtt) társaságunk
– tájékoztatásra és döntésre – továbbítja az önkormányzatnak. Álláspontunk
és tapasztalataink szerint, ha az utazási
igény – és így az utasszám – nagyon lecsökken, érdemes megfontolni a helyi
menetrend újragondolását.
Szántai Tibor

Jászberény város autóbuszos,
helyi közösségi közlekedés adatai
2016
Város által kifizetett
ellentételezés (e Ft)
Indított járatok száma

2017

2018

2019

2020

35 000 32 704 40 339 43 788 50 460
kb. 22 500 22 304 22 315 22 176 21 938

Összes hasznos km (e km)

141

138

139

137

139

Utasok szám (ezer fő)

168

129

82

76
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Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Cement Diszkont

Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriási készletről.
Több fajta szén, fabrikett,
tűzifa kapható.
Lambéria, hajópadló.
Építőanyagok, betoncserepek,
térháló, vasanyag.
25 éve a lakosság szolgálatában.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406. Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

csoport

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 sz b er 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

AUTOMATA
ÖNTÖZŐRENDSZEREK
Tervezés, kivitelezés,
kertépítés
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

Partner Szigeti Kft.

A
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

Önkormányzat

2021. augusztus 19.

Nincs nyári szünet az önkormányzatnál
Bár az augusztus általában a nyári szünetet jelenti egy-egy önkormányzat életében, Jászberényben ez
másként van. Igen mozgalmas volt
az augusztus eleje, ami előre vetíti,
hogy a folytatás sem lesz egyhangú
és csendes. Nézzük, mi történt az elmúlt három hétben.
Politikai okokat gondol leváltása és
visszahívása mögött
Augusztus 5-én délelőtt a Promenádon tartott sajtótájékoztatót Bobák
Zsolt önkormányzati képviselő, aki
néhány nappal korábban a képviselő-testület rendkívüli ülésén veszítette
el a Városüzemeltetési Bizottság elnöki
posztját és a bizottságból is visszahívták
többségi döntés alapján. E döntésről
kívánta elmondani véleményét a nyilvánosság számára.
- A legutóbbi testületi ülésen a fideszes többség Dobrán Gyula hathatós
segítségével három pontban módosította a testület szervezeti és működési szabályzatát. Annak a Dobrán Gyulának a
segítségével, aki vasárnap még Jászapátin a FIDESZ ellen tüntetett – kezdte
sajtótájékoztatóját Bobák Zsolt, aki
megjegyezte, hogy közel hét éve tagja és
majd két éve vezetője a Városüzemeltetési Bizottságnak, amely vezetésével az
önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának megfelelően végezte a
munkáját. Ezzel kapcsolatban soha,
senki, semmilyen észrevétellel nem élt
feléje. Ebből a képviselő, volt elnök azt
a következtetést vonta le, hogy esetében politikai döntés született.
- Csak személyeskedő, hazugságokkal teli hozzászólásokat hallhattunk
az előterjesztőktől, már aki egyáltalán
megszólalt. Tamás Zoltán hozzászólása
is kifejezetten politikai jellegű volt. Ő
a városi újságban is azt írta, hogy én a
város szégyene vagyok, de ez attól, akit
10%-osnak neveznek városszerte és az
országgyűlési képviselő bábjának tartanak, igen furcsa megjegyzés. Ezért nem
nekem kellene szégyellnem magamat –
mondta Bobák Zsolt, aki reagált Dobrán Gyula és Szatmári Anikó kijelentéseire is. Nevetséges és hazug indokokat
említett a képviselő velük kapcsolatban. A negyedik előterjesztőről pedig
csak annyit jegyzett meg, számára nem
meglepetés, hogy Bohárné Bathó Rozália ezúttal is néma maradt.
Tamás Zoltán: Jászberény a perek
városa
Két órával Bobák Zsolt képviselő sajtótájékoztatóját követően Tamás
Zoltán, a FIDESZ-frakció helyi vezetője is tájékoztatóra várta a média képviselőit a párt jászberényi irodájában.
Egyrészt a Bobák Zsolt által elmondottakra kívánt reagálni, másrészt a város
vezetésének munkájáról mondta el
frakciója véleményét.
- A létező, nem létező Fidesz-frakció nem fogyatkozott meg, csak a nyári
időszak miatt vagyok ma egyedül, de
bírom a frakció támogatását mindazon
kérdésekben, amelyekről szólni fogok.
Mi ugyanis rendszeresen egyeztetünk,
míg a városvezetésről ennek ellenkezőjét hallani. Minden ad hoc módon
történik ebben a városban – kezdte sajtótájékoztatóját a képviselő, aki reagált
arra is, hogy Bobák Zsolt „10%-os Tamás Zoltánnak” nevezte.
- Én már megjártam a bíróságot
Bobák Zsolt kijelentése miatt, de azt
kaptam véleményként, hogy mint közszereplő ezt el kell viselnem. Jelezném
viszont, hogy az ő közbeszerzéseik milyen „sikeresek”. Az állatkert és a Vaspálya úti felújítás kapcsán a polgármester egy személyben döntött, s az
előbbihez 80, az utóbbihoz pedig 70
milliót kellett pluszban hozzátenni. Ha
ez indokolt, akkor nincs is ezzel probléma. Ám könnyű bárkire 10-20%-os
jelzőt aggatni, de azt bizonyítani is kellene – mondta Tamás Zoltán, aki azt

is megjegyezte, hogy Jászberény a perek
városa lett.
- Nem a Fideszre kellene állandóan
visszamutogatni, s nem pereskedni kellene a vállalkozókkal sem, ahogy tették
a piacnál és a malomnál. Jászberény a
perek városa lett. Úgy gondolom, hogy
mindenki lát és hall mindent, s mindent a polgármester ír alá. Az SZMSZ
változtatásával még mindig a Közösen
Jászberényért Egyesület van túl reprezentálva, hiszen továbbra is hat tagjuk
van helyzetben, míg nekünk három bizottsági elnökünk és egy tanácsnokunk
van. Nem Budai Lóránt vezeti a várost,
aki csak a Facebookon huszárkodik,
csak ott él, s próbálja még azt is eladni, amihez semmi közük sincs. A várost
Balogh Béla vezeti, míg Gedei Józsefet
a háttérbe szorították, pedig a választáson nem ilyen felállásra szavaztak a
városlakók. Három ember, különböző
elképzelésekkel, akik tudomásom szerint nem sokszor egyeztetik gondolataikat. Ez pedig az önkormányzati munka
rovására is megy, s nincsenek könnyű
helyzetben a polgármesteri hivatal dolgozói sem – mondta Tamás Zoltán, aki
a Malom-projektről is szót ejtett.
- Mindig elmondom, hogy talán a
Malom-ügy lesz a város veszte, ha bekövetkezik, amitől félnek, mert most
már ezt is látjuk. Elment a triumvirátus
a megyei közgyűlés elnökéhez politikai,
pénzügyi támogatást kérni. Nem tudom, hogy erről eddig bárki is tájékoztatta volna közvéleményt. Részükről
ez nem meglepő, hiszen a látogatásnak
csúnya vége lett. A polgármester végighazudta ezt a megbeszélést. Azt mondta a megbeszélés elején, hogy neki van
szakértői vélemény a fiókjában, ami
alátámasztja, hogy fel kellett bontani a
kivitelezővel a szerződést. Hubai Imre,
a megyei közgyűlés elnöke és Pócs János országgyűlési képviselő – ő is jelen
volt a megbeszélésen – azt kérték, hogy
betekinthessenek ebbe az anyagba. Erre
azt a választ kapták, amit korábban
mi is, hogy ez a per része, titkosított,
ezért nem adhatják át. A találkozó végén Hubai Imre újra rákérdezett erre
az anyagra, mert annak ismeretében
tudna segíteni. Ám akkor azt a választ
kapta, hogy nincs ilyen szakvélemény –
mondta Tamás Zoltán. A Fidesz-frakció vezetője azt is megjegyezte, hogy
akár 2-3 milliárd forintot is bukhat a
város a Malom-ügyön.
Megvalósulhat az állatkerti projekt
Augusztus 9-én újabb rendkívüli
ülést tartott Jászberényi Városi Önkormányzat képviselő-testülete. Sürgősséggel tárgyalták meg azt az előterjesztést, amely a „Jászberényi Állat- és
Növénykert turisztikai vonzerejének
növelése új, célcsoport specifikus elemek által” című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosításáról szólt.
Az előterjesztés részleteiről Hegyi
István, a Városfejlesztési Iroda vezetője elmondta, hogy az állatkert esetében
folyamatban van a közbeszerzési eljárás.
Határidőre egy ajánlat érkezett, amely
magasabb, mint a rendelkezésre álló ös�szeg. Jelenleg 355 millió forint áll rendelkezésre, a kivitelezés végrehajtására,
s ezt kell több mint 51 millió forinttal
megemelni, hogy a fejlesztés megvalósulhasson. Amennyiben ezt a plusz ös�szeget az önkormányzat nem adja meg,
akkor a pályázaton nyert 240 millió forintot sem kapja meg a város. Az irodavezető szavaiból az is kiderült, hogy a
beruházás megvalósítása szeptemberben
kezdődhet és várhatóan jövő év májusában fejeződik be. A most megítélésre
váró 51 millió forintot a 2022-es költségvetés terhére kell megítélni, mivel a
munka csak jövő évben fejeződik be.
A képviselők egyhangúlag fogadták
el az előterjesztést, majd megszavazták
a korábbi ülésen eldöntött bizottsági
átszervezés átvezetését a testület szervezeti és működési szabályzatában.

Nyílt levél a polgármesterhez a
Malom-projekt ügyében
Augusztus 12-én Tamás Zoltán a Városfejlesztési Bizottság elnöke nyílt levelet tett közzé, melynek címzettje Budai
Lóránt polgármester volt. Tájékoztatta
a polgármestert, hogy 2021. augusztus
16-án 9 órára – a bizottság tagjaival
egyetértésben – rendkívüli zárt ülést hív
össze a Malom Kulturális Központ, a
Malom-projekt beruházás kapcsán.
Az ülés összehívásának célja, a Malom Projekt témában, a Polgármesteri
Hivatal és a Városvezetés rendelkezésére
álló iratokba való betekintés és hivatalos
információkérés, mivel ez idáig ebben
a témában (a szerződéstől való elállás
után) semmilyen hivatalos szóbeli és
írásos tájékoztatást nem kaptunk Öntől.
A bizottság ezen ülésén, a hivatalosan
kapott információk birtokában szeretne
segíteni a város helyzetén, amennyiben
még lehetséges – állt a nyílt levélben.
A bizottsági elnök 10 kérdést is
megfogalmazott a projekttel kapcsolatban, melyre választ vártak, valamint a
beruházással kapcsolatos szakértői véleményeket és egyéb dokumentációkat is
szerette volna megismerni.
A bizottsági elnök nyílt levelével
kapcsolatos kérdésünkre Budai Lóránt
polgármester a következőket mondta:
- Ahogy azt a bizottsági elnök úrnak válaszlevelemben írtam, más módja is van annak, hogy a Malom-projekt
kérdéskörét alaposan megvizsgáljuk.
Amikor ez szerintem aktuális lesz, akkor
meg is történik majd.

www.jku.hu
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Megnyitotta kapuját a Civil Ház
Augusztus 10-én, kedden megkezdte
működését a Civil Ház, ahol a városunkban együtt élő, tartós közösségek, civil egyesületek számára igyekeznek a rendszeres találkozásaik,
valamint közös programjaik, rendezvényeik megtartására lehetőséget és
helyet biztosítani.

A már megfelelő körülményeket
biztosító helyiségekbe három civil szervezet rendezkedett be, a Déryné Nyugdíjas Klub, az Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete, valamint
Jászberényi Cigányok Nyelv és Hagyományőrző Egyesület Szolnok Megyei
Tagegyesülete.

Az elmúlt esztendőben, késő ősszel merült fel annak lehetősége, hogy a Jászkerület Nonprofit Kft. üzemeltesse, a
Lehel Vezér tér 2. szám alatt található
ingatlant, a korábban bölcsődeként
vagy foglalkoztatóként ismert épületet.
Ez év márciusában a Jászberény Városi
Önkormányzat ingyenes haszonkölcsön
szerződéssel a Jászkerület részére átadta
a létesítményt. Az új üzemeltető, a járványügyi korlátozások időszaka alatt,
igyekezett rendbe tenni az épületet,
elvégeztetni a szükséges karbantartási,
felújítási munkálatokat a J. V. V. Zrt.
szakembereinek közreműködésével.

Az így létrejött Civil Ház átadására augusztus 10-én, kedden délelőtt
került sor, egy szimpla összejövetel keretében, melyet a Jászkerület és az itt
otthonra talált közösségek szerveztek.
Elöljáróban Dukai Rita, az üzemeltető szervezet ügyvezetője ismertette a Civil Ház kialakításának történetét, majd Budai Lóránt polgármester is
üdvözölte a Civil Ház létrejöttét.
Az eseményt két fiatal, tehetséges
roma előadó, énekes-gitáros műsora zárta, akik az ott működő hagyományőrző egyesület tevékeny tagjai.
dg
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Ozsváth Laura Katalin az új mézkirálynő Fény és árnyék játéka
 Folytatás az 1. oldalról
Beszédében részleten kitért arra,
hogy bár kis szelet a mezőgazdaság egésze terén a méhészet, fontossága mégis
az élre kívánkozik. A beporzás ugyanis
nélkülözhetetlen a növénytermesztés
esetében is. A méhészek, a méhek nélkül
nagyon nagy bajban lenne az emberiség,
hangsúlyozta az agrártárcavezető.
- Engedjék meg, hogy első gondolatom a köszöneté legyen. Minden
kedves méhésztársamnak megköszönöm az elmúlt egy esztendőben végzett
munkáját. Olyan nagy szolgálatot tettek a magyar mezőgazdaságnak, amely
pénzben nem is kifejezhető. Ágazatok
vonultak home office-ba, álltak le, maradtak otthon. A méhészek pedig a legnehezebb időszakban is tették a dolgukat. Tették, mert nélkülük nincs sikeres
magyar mezőgazdaság – mondta Nagy
István.

A miniszter a későbbiekben szólt
azokról a támogatásokról, melyeket az
unióban csak a magyar méhészek kapnak. Meg arról is, hogy az unión belül
egyre fontosabb szerepet a kap a méhészet, s ennek élharcosa Magyarország.
- Ha méhészkedni nem éri meg,
akkor nagyon nagy baj lesz, mert a
magyar mezőgazdaság a kulcsát veszíti el. Az is igaz persze, hogy a magyar
méhészetet a gazdasági alapokról át kell
helyezni arra, hogy beporzást szolgáltat
és biztosít – mondta Nagy István, aki
arról is szólt, hogy idehaza milyen új
intézkedéseket hoztak, hogy a méhészek munkáját segítsék.
- Úgy kell dolgoznunk, úgy kell
szeretnünk a szakmánkat, hogy másokkal is meg tudjuk szerettetni. Az
én felelősségem különösen nagy, mert
el kell mondanom, hogy mi a szerepe
a méhészetnek, a méheknek a világban azoknak is, akiknek erről fogalma
sincs. A társadalomnak meg kell értenie, hogy beporzók nélkül nincs élet.
Könnyen lehet azt mondani, hogy
méz helyett cukrot és édesítőszereket

is lehet használni. Van egy rossz hírem
mindenkinek, aki azt gondolja, hogy
nincs jelentősége a méheknek. Élelmiszereink kétharmadának előállításához
ugyanis szükséges a beporzás. Azaz a
méhek nélkülözhetetlenek életünkben
– mondta a miniszter.
A miniszter ünnepi megnyitóját
követően Molnár Klaudia virágcsokorral köszönte meg a leköszönő mézkirálynő munkáját. Páprádi Anna Bíborka elmondta, hogy a pandémia miatt
nem volt egyszerű a mézet, a méhészek
munkáját népszerűsíteni az elmúlt egy
évben, de a lehetőségeket kihasználva
mindenütt megtette ezt, ahol erre lehetősége volt.
Az ünnepélyes megnyitót követően
az Ifjúsági Ház nagytermének színpadán bemutatkoztak a mézkirálynő jelöltek. Eredetileg tizenegyen neveztek,
ám a rendezvényre csak kilencen érkez-

tek. A zsűrinek így sem volt könnyű
dolga, mert ahogy azt már megszokhattuk, nagyon talpraesett, a méhészetben
jártas hölgyek versengtek egymással.
Bemutatkozásukat követően három
szakmai előadást is meghallgathattak
a méhészek a nagyteremben, miközben a szabadban megrendezték a füstölőgyújtó és keretszegező versenyt is.
Ennek eredményhirdetése során régi
ismerősökkel találkozhattunk, hiszen
a dobogósok nem először versenyeztek
már a jászberényi mézvásár keretében.
A füstölőgyújtó és keretszegező
verseny eredménye:
1. Gyarmat Ruben
2. Maginyec György
3. Szontág Dávid
A mézvásár és méhésztalálkozó
szervezői az idei évben három korcsoport számára rajzversenyt is meghirdettek. A „Magyar akácméz az édes kincsük” címen meghirdetett pályázatra
elsősorban plakátokat vártak, amellyel
a gyerekek az akácmézet, mint Hungarikumot népszerűsítenék. Az ország
minden területéről érkeztek pályá-

zatok, s a háromtagú zsűri – Farkas
Edit és Sósné Csernus-Molnár Erika,
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
munkatársai, valamint Kocsis Andrea
méhész – minden korcsoportban három díjazottat választott ki.
A rajzpályázat nívódíjasai
Óvodások:
Gajdos Lőrinc (Jászboldogháza – 6 éves)
Kúti Imola (Szeged – 5 éves)
Hecker Hanna (Nagypall – 6 éves)
Általános iskolások alsó tagozat
Gajdos Márta (Jászboldogháza – 10 éves)
Tóth Berta (Jászberény – 9 éves)
Kiss Diána (Túrkeve – 10 éves)
Általános iskolások felső tagozat
Fodor Emma (Szeged – 13 éves)
Főczény Dávid (Márk – 12 éves)
Jakatics Lili (Komárom – 12 éves)
Miközben az előadások és az eredményhirdetések folytak a vásári részen
óriási volt a sürgés-forgás. Mintegy
120 kiállító és árus érkezett az ország
minden részéből, de voltak erdélyi és
szlovák vendégei is a vásárnak. Sokan,
sokat vásároltak, hiszen az elmúlt egy
évben ilyen lehetőségük erre nem volt.
Jászberénybe felvonultak a gyártók, s
a méhészek válogathattak az eszközök
között, ahogy a mézek sokasága is megvásárolható volt.
Délután fél háromkor következett
a nap legnagyobb érdeklődéssel kísért
programja, a mézkirálynő koronázás.
A közönségdíjas mézkirálynő jelölt
Szabadi Laura (Mór) lett, aki Molnár
Klaudiától vehetett egy vázát.
A második udvarhölgy Fejérvári
Dóra (Hajdúdorog), az első udvarhölgy Márkosi Kitti (Esztergom) lett.
A két udvarhölgy vállára a szalagot
Budai Lóránt polgármester helyezte.
Virágcsokrot és 50-50 ezer forintos
díjat, valamint a fejdíszt Bross Péter
adta át. Az udvarhölgyek a Jászsági Méhészegyesület ajándékát is átvehették
Molnár Klaudiától.
A XXXIII. Nemzetközi Mézvásáron és Méhésztalálkozón Osváth Laura
Katalint (Kokad) választották mézkirálynőnek. A szalagot Budai Lóránt
helyzete a vállára, majd meg is koronázta az új királynőt, aki egy virágcsokrot és 500 ezer forintos díjat is kapott
Bross Pétertől.
A koronázást követően a mézvásár
és méhésztalálkozó a tombolasorsolással
zárult, ahol sok ajándék talált gazdára.
Egy szó, mint száz: igen meleg, de
nagyon sikeres nap volt ez. A Jászsági
Méhészek Egyesülete jól megszervezte
a XXXIII. Nemzetközi Mézvásárt és
Méhésztalálkozót, amiért fogadhatták
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Jászberény városa, az országgyűlési
képviselő és Nagy István miniszter elismerését és köszönetét is.
Szántai Tibor

A Szikra Galériában 2014-ben indult a Hónap műtárgya című rendezvénysorozat, amely a galériatulajdonos Szikra István és B. Jánosi Gyöngyi képzőművész gondolatán, kezdeményezésén alapult. Időről időre egyre nagyobb
népszerűségnek örvend az esemény, amelynek rendszerességén a vírushelyzet
ejtett némi csorbát, hiszen ki kellett hagyni jó pár találkozást, azonban augusztus 4-én, szerdán a sorozat folytatódhatott.

Az eseményen ezúttal Makay József jászberényi születésű festőművész élettörténetének, munkásságának főbb mozzanatait idézte fel az előadó, Metykó Béla.
A hónap műtárgya, festménye Makay
József: Zagyvapart a Szövetkezet úti híddal című munkája volt. Amely képet a
fény-árnyék játék tesz igazán izgalmassá.
Az előadást Sas Dániel zongoraművész és tanítványa Farkas Márk zongorajátéka vezette be.
Majd Metykó Béla jól felépített
előadásából megtudhattuk, hogy a Makay család Erkedről származik. Makay
József büszke, de sebezhető ember volt.
Furcsa jelenség, aki keveseket engedett
magához közel, aki nem ismerte, az félhetett, tarthatott is tőle.
Makay József 1919. augusztus 10-én
született Jászberényben. A helyi gimnáziumban rajztanára, Rácz Kálmán volt.
Ő figyelt fel rendkívüli tehetségére, és
segítette. Makay gyakran bemutatta
munkáit Rudnay Gyulának is, jászberényi látogatásai alkalmával. Az ő biztatására járt a Képzőművészeti Főiskolára.
Szoros mester-tanítvány kapcsolatot
ápoltak. Jászberényben megalakult a
„Nagy nyolcak” művészetpártoló társaság, amely hasonló elveken szerveződött, mint az irodalomban a Nyugat. A
XX. századi magyar művészet modernizmus elveit valló, rövid életű társaság
legfiatalabb résztvevője Makay volt.
Megtudhattuk azt is, hogy szülővárosában rendezte meg első önálló kiállítását 1947-ben.Tagja volt a Magyar
Népköztársaság Művészeti Alapjának
és a Magyar Képzőművészeti Szövetségnek. Impresszionista festő volt,

akit az élet minden területe érdekelt,
inspirált: a táj, az emberek, a paraszti
életforma, a hétköznapi pillanatok, a
növények, az állatok.
Makayban egyszerre ott volt a zsenialitás és a zárkózottság, a művészet
iránti szeretet, bárhol, szinte bármilyen
eszközzel képes volt alkotni, maradandót hagyni az utókor számára. Született tehetség volt. Kezdetben rengeteg
arcképet, portért festett, majd a tájkép
megörökítés is fontos részét jelentette
művészetének. Sok festménye került el
az Egyesült Államokba, oltárképet is készített az adácsi templom részére 1954ben, Madonnát, Assissi Szent Ferencet,
Szent Vendelt örökítette meg.
A hatvanas évek elején találta meg
sajátos szín és formavilágát. Festékeit maga készítette, tisztán használta és
vásznon keverte. Az előadó hozott egykori újságcikkeket, amelyekben Makay
szerepelt, illetve az ő munkássága, kiállításai. Egy monográfia is megjelent Makay Józsefről 2004-ben.
Sokan úgy vélekedtek róla, hogy
egy fantasztikus tehetségű művész volt,
aki eltékozolta az életét. Ha Párizsban
születik, ma már regényekben olvashatnánk élettörténetét. Képtelen volt megalázkodni, betörni, konszolidálódni,
a festészet számára az életet jelentette.
Nála általános volt, hogy még meg sem
száradt vásznain a festék, nyomban egy
barát, ismerős vagy alkalmi gyűjtő vitte,
vihette magával.
Hatvanéves korában hunyt el. Úgy
emlékeznek rá, hogy vérbeli festő volt,
érzékeny, büszke könnyen sebezhető.
Buschmann Éva

A jászberényi Szent József Technikum
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Vár a sokoldalú SUV,
ismerd meg testközelből!
Renault Arkana E-TECH HYBRID 145 vegyes fogyasztás l/100km: 4,9 – 5,1; CO2-kibocsátás g/km: 111 – 116. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében
előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyaggazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű terhelése, az
időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett
adatok tájékoztató jellegűek. A képek illusztrációk.
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VIII. Kárpát-Haza Kulturális és Gazdasági Konferencia
 Folytatás az 1. oldalról
- Egy éve még azt sem tudtuk,
hogy ezt a mai gazdasági fórumot meg
lehet-e tartani. Az elmúlt időszakban
az embereket leginkább az érdekelte, hogy lesz-e munkájuk. A világon
nagyon sok munkáltató tönkrement,
nagyon sok munkavállaló veszítette el
állását. Magyarországon és a Jászságban különösen, a cégek és a gazdaság
talpon maradtak. A jászsági gazdasági
egységek vezetői előtt nem csak egyszer
kellene kalapot emelni, hiszen nem
csupán talpon maradtak, hanem sokkal
jobban teljesítettek, teljesítenek. Ezúton is szeretném megköszöni minden
vállalkozónak, gazdasági egységnek,
hogy munkát adnak az embereknek,
adót fizetnek és ebből él az ország, a
Jászság is - mondta Pócs János.
Budai Lóránt, Jászberény polgármestere köszöntőjében két gondolatot emelt ki. Előbb arról szólt, hogy
a Csángó Fesztivál kezdetén ő is jelen
volt gyermekként mint néptáncos.
Most pedig arra büszke, hogy polgármesterként köszöntheti a tanácskozás
résztvevőit.
- Számomra nagyon fontos ennek
a találkozónak az üzenete. Az pedig
nem más, mint az összetartozás érzése, az egymás segítése, az összefogás,
az együtt gondolkodás. Azért hangsúlyozom ezt, mert nagyon sokan csak

5. oldal

Kulturális ajánló
I n - Fúzió és Törpe Band koncertje

Augusztus 20. – péntek 19 óra
Egy jó kis rock bulira hívunk benneteket a Törpébe, ahol jobbnál jobb
rock slágerekre csápolhattok az est folyamán.
Törpe Klub

P unk Fesztivál

beszélnek erről, s meg is maradnak a
szavak szintjén. Ez a konferencia évről-évre tesz is azért, hogy ez az ös�szefogás, ez az összetartozás és a nehéz
időkben szükséges összekapaszkodás is
megvalósuljon. Köszönöm ezt a szervezőknek – mondta Budai Lóránt.
A konferencia nyitó előadását dr.
Szabó Attila, a Debreceni Egyetem
Szolnoki Campusának igazgatója tartotta, majd a zene, az ének és a tánc
vette át a „főszerepet”. Molnár László
és barátai, Kovácsné Lajos Krisztina
népdalénekes, az Árendás táncegyüttes,
Petrás Mária Prima Primissima díjas
énekes és barátai, valamint a Fricska
Táncegyüttes minden igényt kielégítő
élménnyel lepte meg a megnyitó kö-

zönségét. Különösen utóbbiak Papp
Gergely Bálint, Papp Máté Bence,
Popovics Márk és Szabó Dániel, valamint két ifjú tanítványuk lépett fel
óriási sikerrel.
A megnyitó ünnepséget követően
filmvetítésre és tárlatvezetésre várták az
érdeklődőket.
Csütörtökön és pénteken előadások szerepeltek a konferencia programján. Csütörtökön este megtekintették
a Szabadtéri Szinpadon a MINDENEK SZERELME előadást, a Jászság
Népi Együttes, Ferenczi György és az
1-ső Pesti Rackák, valamint Pál István
„Szalonna” és bandája műsorát. Pénteken délután pedig látogatást tettek a
Jászfényszarui Ipari Parkban.  eszté

Megszerettünk „Mindenek szerelme”
 Folytatás az 1. oldalról
Egyszerre játszották fel a dalokat és
felszabadult örömzenét, aminek iszonyatos ereje lett, ahogy a két zenekar
együtt muzsikálja. Egy esztendőn át
tartó munkával készült a hangzó anyag,
ami megjelent CD-n, Mindenek szerelme címmel.
A kiérlelt zenei produkcióhoz valami élményt adó látvány megalkotása
fogalmazódott meg Ferenczi György,
Pál István „Szalonna” és Szücs Gábor
fejében. A blues és a rock and roll dallamaira jól illeszkedik a magyar néptánc
ritmusa, ez adta az ötletet a Jászság néptáncosainak közreműködéséhez. Egy
tánctábor alkalmával, a három alkotó
reggelig tartó beszélgetése eredményeként, született a táncos – koncert gondolata, ami aztán a Mindenek szerelme
közös produkcióban öltött testet.
Először dolgozott együtt a három
alkotó közösség, Pál István „Szalonna” és bandája, Ferenczi György és

www.jku.hu

az 1-ső Pesti Rackák, valamint Szűcs
Gábor és a Jászság Népi Együttes.
Táncos – koncertjük olyan rendhagyó műsort, mesterien kidolgozott
egészet kínált, ahol összeolvadt az autentikus magyar népzene és néptánc
kultúra, az amerikai zenei gyökerekkel, a blues-al, és a forradalmi rock
and roll-al.
Az előadás a három alkotó ajánlójával kezdődött, melyben elmesélték
az egyedi produkció létrehozásának
előzményeit. Nem egy hiteles néptánc
műsort láthatott a közönség, zenei
műfajokat, stílusokat ötvöző, keresztező zenével, hanem érzéseket, gondolatokat, hangulatokat néptánc alapú
koreográfiákkal megjelenítve. Egy esküvői mulatságról indulva és oda vis�szaérkezve, bizonyos érzelem világok
élményeit próbálták a szereplők a táncokon keresztül közvetíteni. A darab
különböző tancos etűdjei között, a két
közreműködő zenekar koncert élmén�-

nyel fokozta a fergeteges hangulatot.
A címadó dalt, vendégművészként,
Heinczinger Mika, a Mistrál együttes
énekes-zenésze adta elő.
A közös munkával összeházasított,
egyedi összművészeti érték létrehozásában a zenészek és táncoktatók mellett,
a népi együttes fiatal koreográfusai is
lehetőséget kaptak. A zenékre megszülető gondolataikat táncképek formájában mutathatták meg.
A teljes odaadással végigtáncolt ősbemutató eltért attól, amit a közönség
a Jászság Népi Együttestől megszokott,
de az új stílus, új élményt is adott, amit
lelkesen fogadtak. A három csapat
együtt a versekkel, a zenével és tánccal
mondott valamit a világról, ami ahelyett, hogy megosztana, összekapcsolt.
A Mindenek szerelme egy kivételes,
virtuóz zenei és tánc élményt jelentet
az augusztusi nyárestén, aki látta mind
megszerette.
Demeter Gábor

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!

Augusztus 21. - szombat 14 óra (kapunyitás)
Minden punkos óhajtja már az eseményt, ahol garantáltan ütős és pörgős lesz a hangulat. 14:20 – Magánterület, 15:25 – Hisztéria, 16:35
– Linx, 17:50 - Központi Hatalom, 19:10 – Macskanadrág, 20:40 - Fegyelmező Részleg, 22:05 – Prosectura, 23:45 – Hétköznapi Csalódások
Pótkerék Csárda

Vasárnapi M esesziget Filmklub

Augusztus 22. - vasárnap 14 óra
Az erdő kapitánya, színes magyar animációs film. A természetvédelem
mellett elkötelezett komikus rendőrmese címszereplője a nyugdíjazás
előtt álló rendőrkutya, aki élete utolsó nagy bevetésére készül.
Lehel Film-Színház Sára Sándor terem

Ö tór ai tea nemcsak anyáknak

Augusztus 26. - csütörtök 18 óra
Hogyan válhat a szeptemberi iskolakezdés feszültsége örömteli és pozitív, kihívásokkal teli élménnyé? Keressük a válaszokat Gulyás Zsuzsanna
kineziológus társaságában, egy tea és sütemény mellett.
Főnix Műhelyház

Jász Darts Kupa és Berényi S örnap

Augusztus 28. - szombat 14 óra
10 féle csapolt sör, Darts verseny és az Átrium Caféban ízletes ételek.
Jász Darts Kupa: 301-es sima kiszálló és bullra dobás. Különdíj a legjobb női versenyzőnek és a legtöbb 180-at elérő dartsosnak. A jó hangulatról és a zenéről DJ Fáczán gondoskodik.
Co-op Áruház átriuma és parkolója

Yoko R etro Nyárzáró Fesztivál

Augusztus 28. - szombat 21 óra
Bulizzunk együtt utoljára ezen a nyáron szabadtéren! Tarts velünk te
is barátaiddal, továbbra is a hamisítatlan Yoko-s hangulattal várunk az
elmúlt 40 év legjobb zenéivel!
Lehel Vezér Gimnázium udvara

Vasárnapi M esesziget Filmklub

Augusztus 29. - vasárnap 14 óra
Vuk színes magyar rajzfilm, amely Fekete István azonos című regényéből készült. Az árva rókakölyök, Vuk kalandos története máig a magyar
gyerekek egyik legkedvesebb egész estés rajzfilmje.
Lehel Film-Színház Sára Sándor terem

5 éves a „Jászok ” –

k amar a előadás és fotókiállítás

Augusztus 29. - vasárnap 17 óra
Az 5 évvel ezelőtt, 2016 júniusában történelmi pillanat eseményeire
emlékezik az ingyenes ünnepi kamaraelőadás, a produkció részleteinek
felelevenítésével. Ehhez kapcsolódik Gémesi Balázs és Szalai György
fotóiból válogatott nagyszabású kiállítása, ahol még a mű öt évét bemutató dokumentációk is láthatók. Mihályi Gábor rendezésében közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes és a Jászság Népi Együttes
táncosai, a Jászberény kórusaiból összeállt “Jászok” Vegyeskar, Turi Melinda, Mizsei Zoltán, Rékasi Emese, Gradsach Zoltán szólista énekesek,
valamint a jubileumi program vendégművésze: Szabó Sipos Barnabás,
színművész, képzőművész.
Zagyvaparti sétány és a Lehet Film-Színház előtti tér

Film és Kulináris K lub

Szeptember 2. – csütörtök 18 óra
Az este házigazdája és a finomságok készítője Balogh Fáni. A film egy
francia vígjáték, a Velence vár és mindehhez levendula variációk kóstolhatók majd. Finom lesz!
Lehel Film-Színház Sára Sándor terem

6. oldal

Mozaik

www.jku.hu

2021. augusztus 19.

Díjátadó a Városi Strandon Álláskereső Klub Jászberényben
Ahogy arról korábban már mi is beszámoltunk, a „Helyet!” Alapítvány
és a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.
Az 1 000 óra önkéntesség elnevezésű projektben egy pályázatot is kiírt,
amelynek eredményhirdetését a Jászberényi Városi Strandon tartották
augusztus 6-án délelőtt. A díjátadóról Utasi Hajnalkától, a „Helyet!”
Alapítvány közösségi civil szervezőjétől kaptunk beszámolót.

lók tíz év alatt nem tíz, hanem csak egy
terméket vesznek – vagy fenntarthatók,
könnyen újrahasznosíthatók, ideális
esetben pedig akár lebomlók is.
A családok háztartásában a hulladékmentesség már a boltban kezdődik
akkor, amikor a kosarunkba újrahasznosítható, újrahasznosított csomagolású terméket választunk, nem pedig
egyszer használatosat. A tudatosságot
már itt elkezdhetjük gyermekeinkkel.

„Gyűjts műanyag palackokat és alkoss
kedvedre” címmel a „HELYET!” Alapítvány és a Jászberényi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. az 1 000 óra önkéntesség elnevezésű projektben közös
kezdeményezést indított. Már nem először működött együtt a két szervezet, és
bízva a további hatékony együttműködésben, nem is utoljára.
Tudta, tudtad, hogy becslések
szerint a termékgyártások során a felhasznált anyagok csupán 1 %-a marad „használatban” hat hónappal az
értékesítés után? Bizonyára azt is csak
kevesen tudják, hogy a világ top 100
vállalatának közel fele rendelkezik már
olyan koncepcióval, amelynek célja,
hogy az általuk felhasznált anyagok folyamatosan használatban maradjanak.
Ez a koncepció nem más, mint a körforgásos gazdaság.
A körforgásos gazdaság egy olyan
rendszer, amelyben nincsenek hulladékok, és amelyben a ma termékei egyben
a jövő alapanyagai. Azonnal eszünkbe
juthat itt az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés, és számos további
példa az elmúlt évekből. A körforgásos
gazdaság tehát időtálló termékek tervezése, melyek évekig, évtizedekig használhatók a magas alapanyag-minőségnek köszönhetően. A termékeket úgy
alkotják meg, hogy az egyes alkatrészek
meghibásodás esetén könnyen elérhetők és cserélhetők legyenek. Olyan
alapanyagokat használnak, melyek
vagy nagyon időt állók – így a vásár-

Pályázatunkkal a környezetvédelemre, az újrahasznosításra, az önkéntességre hívtuk fel a figyelmet. A
műanyag palackok újbóli, felhasználása
tekintetében számtalan alternatíva áll
rendelkezésre. Ezért is vártuk kíváncsian, hogy a gyermekek és a fiatalok, milyen használható ötletekkel állnak elő.
A szünidőre, a nyaralásokra tekintettel, sok pályázóra nem számítottunk. De mindenképpen szerettük
volna kihasználni a Covid nyári „vis�szahúzódását”, hogy személyesen is
találkozhassunk a pályázókkal és hogy
kiállíthassuk tárgyaikat, ami további
inspirációt ad a jászberényi Thermál
Fürdőbe járóknak is. Jómagam is készítettem három tárgyat: egy lapátot,
egy madáretetőt és egy virágtartót, természetesen virággal. A madáretetőt pl.
édesapámnál fogjuk elhelyezni.
A díjazottak:
1. Fülöp Milán - madáretető
2. Fülöp Benedek - polipos szélcsengő
3. Tóth Lili - virágváza
Különdíjasok
Utasi Abigél Kincső - szalvétatartó
Raffael Attila, szolnoki ÉNO (fogyatékkal élő fiatalember) delfines alkotása
Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük, hogy a nyári szünet alatt is
aktívak voltak.
Köszönjük minden pályázónak
szüleinek, az ÉNO-nak, hogy tettek a
környezetünkért és követendő példával járnak mindenki előtt tudatosságukkal!

A „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című
projekten belül Jászberény Városi
Önkormányzat új, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást indít a munkát kereső és a pályamódosítás előtt
álló lakosok számára. Erről Hamar
Kata szakmai-vezetőtől kaptunk
részletes információkat, melyeket az
alábbiakban közlünk.
Az Álláskereső Klub csoportfoglalkozásainak középpontjában az álláskeresési technikák megismerése, az
álláskereséshez szükséges készségek kialakítása, valamint a motivációk fenntartása áll. A kidolgozott módszertan
a meglévő tudást gyakorlattá alakítja,
összekapcsolva a tanácsadás, a képzés
és az álláskeresés folyamatát. A résztvevők magabiztosak és motiváltak lesznek, hiszen a belső indíttatás összekapcsolásra kerül a munkáltató által elvárt
kompetenciákkal. A kifejlesztett tematikus feladatsor a munkaerőpiac által
megkövetelt új képességek megszerzésére ösztönöz, javítja az álláskeresési
készséget, elősegítve a munkanélküliek

beilleszkedését a munkaerőpiacra. Az
egyéni kompetenciák felmérésével a
csoportfoglalkozás hozzájárul a munkába állás tudatos előkészítéséhez és az
eredményes felkészüléshez. Az egyéni
képességek tudatosítása elősegíti a pályaorientációt és az esetleges pályamódosítás kezdeményezésében is fontos
szerepet játszik.
A szakképzett tréneri irányítás,
a feladatok sokfélesége által a programban részt vevők segítséget, iránymutatást kapnak az önéletrajz és a
motivációs levél megírásához: olyan
mintapanelek kerülnek kidolgozásra, amelyek könnyen beilleszthetők a
későbbi önéletrajz és motivációs levél
szerkezeti egységébe. A résztvevők naprakész információkat kapnak az aktuális álláslehetőségekről, a potenciális
munkáltatókról, az induló képzésekről,
a bérekről és a foglalkozás-egészségügyi
tudnivalókról is. A meghívott munkáltatók által betekintést nyerhetünk az
állásinterjú során felmerülő kérdésekbe
és a kiválasztás folyamatába.
Az Álláskereső Klub által nyújtott
szolgáltatásokat egyéni álláskeresési

tanácsadás egészíti ki. Azon résztvevők számára biztosítjuk a személyes
konzultáción alapuló célzott mentorálást, akiknek fokozott segítségre van
szüksége a munkaerőpiacon történő
elhelyezkedéshez. Családbarát önkormányzatként, a kisgyermekes szülők
részvételének és a nők esélyegyenlőségének támogatására, szakszerű gyermekfelügyeletet biztosítunk a közösségi térben kialakított, készségfejlesztő
játékokkal felszerelt gyermeksarokban.
A foglalkozások minden héten
csütörtökön 17:00-19:00 óráig Jászberényben, a Kossuth Lajos u. 58. szám
alatti volt Jász-Látogatóközpont épületében kerülnek megtartásra. A részvétel
ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A kisgyermekek megőrzésével kapcsolatos igényeket szintén
előre kérjük jelezni!
Jelentkezés: Somogyiné Bakki-Nagy Edina emberi erőforrás tanácsadónál az alábbi telefonszámon:
30/355 8092.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hamar Kata szakmai-vezető

Elismerést nyert az Ifjúsági Közösségi Tér
Budai Lóránt polgármester Facebook
oldalán jelentett be, hogy a Kossuth
úti, egykori Jász Látogatóközpontban
kialakított Ifjúsági Közösségi Tér komoly elismerésben részesült.

fő mozgatórugója az eseményeknek,
rendre újabb és újabb programokról
tájékoztatja szerkesztőségüket.
Budai Lóránt a következőket írta
Facebook posztjában:

Amint arról a BerényCafén és a Jászkürt Újság számaiban is rendre beszámoltunk, élettel telt meg az egykori
Jász Látogatóközpont a Kossuth úton,
miután sikeres pályázatok eredményeként egymást váltják ott a faitaloknak
szervezett táborok. Hamar Kata, az
önkormányzat ifjúsági referense, aki a

- A Jászberényi Polgármesteri Hivatal sikeresen pályázott a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit
Közhasznú Kft. által megvalósított
CSALÁDBARÁT ORSZÁG kiemelt
projekt keretében a Családbarát Hely
tanúsító védjegy bronz fokozatára. A
minősítés sikerén felbuzdulva további

pályázatot nyújtottunk be a Jász Látogatóközpont épületében kialakított
ifjúsági közösségi térre, mint családbarát szolgáltató helyre.
A napokban megtartott helyszíni
ellenőrzés a közösségi tér által nyújtott lehetőségek színes forgatagával
találkozott, amelyben rendkívül hiteles bizonyítást nyert a programok által
nyújtott családbarát szemléletünk. Az
udvaron sérült gyermekeknek tartottunk kézműves foglalkozást, az általuk
készített alkotások beterítették a közösségi tér udvarát. A tábor sikeréhez
hozzájárultak az önkormányzatunknál
nyári munkában dolgozó diákok is,
akik az alkotás folyamatának minden
percében segítették sérült társaikat. Az
épület akadálymentesítését hűen bizonyította a két kerekesszékkel közlekedő
fiatal. A kisteremben az emelt szintű
angol érettségire felkészítő ingyenes
nyári tábor teljes létszámban tartotta
a foglalkozását. A közösségi térbe telepített, felnőtteknek szóló programok
során biztosított gyermekfelügyelet
szintén olyan szolgáltatás, ami méltán
tükrözi önkormányzatunk családbarát
szemléletét.
Az auditvizsgálat a közösségi tér
által nyújtott szolgáltatásokat kiválóra értékelte, amelyre méltán lehetünk
büszkék. Köszönöm kollégáim és minden segítő példaértékű munkáját!
Szántai Tibor

Friss híreinket megtalálja
Facebook oldalunkon:

DACIA LODGY

facebook.com/berenycafe

a B e lvárosi
Stran dfü rdő
A NAGYCSALÁDOSOK
AUTÓVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁSÁVAL
már

3 049 000 Ft

-tól*

*A feltüntetett kezdőár a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának megszerzése esetén érvényes, minden Dacia Lodgy Blue dCi 115 Arctic gépkocsira, 2021. 07. 06. napjától a készlet erejéig
vagy visszavonásig. A támogatást a Magyar Állam nyújtja, a 45/2019. (III.12.) Korm. rendeletben írt feltételekkel. A támogatás folyósításáért nem vállalunk felelősséget. Lodgy vegyes fogyasztás
l/100 km: 4,7–5,1; CO2-kibocsátás g/km: 124–133. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati
eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek
elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem
minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét. A kép illusztráció.
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Már védettségi igazolvány
nélkül is látogatható!

2021. 08. 06. 9:00

Mozaik

2021. augusztus 19.

Adomány érkezett Svájcból
A világból még nem fogyott ki a segítőszándék. Ezt a megállapítást erősíti
az a hír, melyet Budai Lóránt polgármester osztott meg augusztus 16-án
Facebook oldalán.
„Néhány héttel ezelőtt felkeresett egy
jászberényi születésű fiatalember, Hotorán Viktor, aki svájci kapcsolatainak segítségével felajánlott Jászberény számára
25 db betegágyat. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény, természetesen
örömmel fogadta az adományokat, melyek a mai napon meg is érkeztek városunk szociális intézményébe.

Hálás szívvel köszönöm a Rheinfelden Rehabilitációs Központ nagylelkű
felajánlását, Hotorán Viktor kedves
szavait és aktív közreműködését, valamint a WTL fuvarszervező cég önzetlen segítségét. Köszönöm továbbá Bozóki Jánosné intézményvezető szervező
munkáját, közmunkásaink és a hivatal
dolgozóinak pakolásban nyújtott segítségét, valamint köszönet illet mindenkit, aki bármilyen módon részt vett az
akcióban. Mindannyian nagyon nagy
szolgálatot tettek Jászberénynek!” – írta
Facebook oldalán Budai Lóránt, Jászberény polgármestere.

www.jku.hu

7. oldal

A tizenötödik Homoki találkozó
Július 24-én immár 15. alkalommal
rendezték meg Homokon az elszármazottak hagyományos nyári találkozóját, melyről Bábosik Józsefné
főszervező tájékoztatta szerkesztőségünket.
A templom kertjében sok régi és néhány első „találkozós” gyülekezett a
kora reggeli órákban, amikor megérkeztünk a mára már állandósult kis
szervező csapatunkkal. A szokásos
feladatokat megbeszéltük, így az aggregátort, ami a vizet biztosította,
most is Kispál János kezelte. A finom
pörköltet, mint minden találkozó alkalmával, a Pozsonyi házaspár és Cserta
Károly főzte. A csokrokról, melyeket a
helyi temetőben egykori iskolatársaink, ismerőseink sírjánál helyeztünk el
virágfelelősünk, Mizsei Béla gondoskodott.
A találkozó a hagyományoknak
megfelelően nyársalással kezdődött és
strucctojásból készült rántottával egészült ki. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a térség önkormányzati
képviselőjének, Balogh Donát úrnak,
aki a találkozóra személyesen hozta el
ajándékát és hozzájárult a kiadós reggelihez. A strucctojás rántotta mindenkinek nagyon ízlett, még egyszer
köszönjük!

Reggeli után lovaskocsikra szálltunk, melyek elé Gedei Miklós és Muhari Béla saját lovaikat fogták be és
megkezdődött a több mint 3 órás kocsikázás. Ezúttal a Homokról elszármazottak egykori tanyáit kerestük fel
a dűlők mentén és a jó hangulathoz
nagyban hozzájárult Bathó István is,
aki tangóharmonikázott, miközben mi
a régi nótákat daloltuk.
Mire visszaértünk az ebéd is elkészült, s mindannyian jókedvűen koccintottunk hozzá a finom borral, amit
ebben az évben is Bujdosó Béla hozott

A virágok királynője a rózsa

Augusztus 29.

Elhunyt Demeter Mátyás

A rózsa múltja két és félezer éves és a
kereszténység egyik emblémája is. A Római Birodalom bukása után, évszázadok
elteltével, az Ozmán Birodalom elevenítette fel Európában a rózsa kultuszt.
Hazánkban ennek emlékét őrzi a budai
Rózsadomb.

gyával lehet megszüntetni. A különböző
gombás megbetegítések közül gyakori a rózsa lisztharmat. Tünetei: levél és
hajtásgörbülés, virágbimbók torzulását
okozza, a felületük fehéres vagy szürke.
A betegségre a bőrszerű levelű fajták az
ellenállóbbak. Védekezésre a Penkonazol hatóanyagú szabadforgalmú, méhekre sem veszélyes vegyszer alkalmas.
Az állisztharmat tünetei hasonlóak a
lisztharmathoz, de ez valójában peronoszpóra, ezért az ismert peronoszpóra
elleni vegyszerek használhatók. Gyakran
már nyáron is lombtalan a rózsa, és sötétbarna vagy lilás foltok teljesen ellepik
a levéllemezt. Az időelőtti lombhullást
a csillagfoltosság okozza (Marssonia rosae), amely ellene réztartalmú szerekkel
lehet védekezni. Ha a rózsa gyökérnyakán, vagy a fő- és mellékgyökéren ököl
nagyságú daganat van, a tő kipusztul,.
Ezt a gyökérgolyva okozza. A beteg bokrot pedig el kell égetni és a helyére még
gyümölcsfát sem ajánlatos ültetni, mert
a talaj elfertőződött. Különösen száraz
meleg időjárásban a bimbót és a virágokat szívogatja tripsz és a virág értéktelenné válik. A zöldségfélék és a gyümölcs, a
dísznövények virágtripsze, de a rózsalevéltetű ellen is hatásos (Mospilan). Az
idős, fás részeken, ágakon, vesszőkön
szívogat a rózsapajzstetű. A megtámadott részek olyanok mintha bemeszelték
volna. Védekezésre kora tavasszal lemosópermetezés (Agrol p) vegetációban,
kis tőszám esetén pedig az erre a célra
forgalmazott (spray) is megfelel.
Szegedi Szilveszter kertészmérnök

A katolikus egyház egykoron augusztus
29-én emlékezett meg Keresztelő Szent
János fővételéről. Az ünnephez a „nyakazásos” hiedelmek kapcsolódtak. A
vértanú levágott fejét kifaragták és tálra helyezték, vagy tálra festették. Úgy
gondolták, hogy ezek a kegytárgyak a
fejfájás gyógyítására alkalmasak. A fejfájósok ennek ismeretében Keresztelő
Szent János és más lenyakazottak közbenjárását kérték.
Keresztelő János fővételének gyászos magyar vonatkozása is van. Ez
a nap jelzi ugyanis a naptárban a középkori magyar állam bukását: 1521.
augusztus 29-én foglalta el a török
az ország kapuját, Nándorfehérvárt,
1526. augusztus 29-e a megsemmisítő
mohácsi csatavesztés dátuma, 1541.
augusztus 29-én került az ország fővárosa, Buda is a török hatalmába. Az
egybeeséseket az utókor mély gyászban
ülte meg. (A mohácsi csatavesztést a
nap liturgiájába a római egyház is beépítette).  (forrás: jelesnapok.oszk.hu)

Soha nem múló
fájdalommal emlékezünk

EMLÉK EZÉS

Emlékezzünk

Emlékezés

Varga Géza

100 éve született

Iványi László

Legutóbb az 1900 évek elején volt
jelentősebb a rózsaszeretet és a rózsanemesítés. Az 1960-as években a Kertészeti Kutatóintézet bemutató kertjében
Budán már 2 500 hazai gyűjtemény
volt. Jelenleg a Tisza és Maros szögben
Szeged környékén (Szőreg) alakult ki
a legnagyobb rózsatő előállító vidék. A
Jászságban is volt rózsafaiskola, Jászfényszaruban, Jászberényben nincs is olyan
kert, ahol ne lenne megtalálható a népszerű rózsa.
Közismert, hogy minden növénynek, így a rózsának is vannak károsítói. A
túlságosan kötött és lúgos talajok esetén,
táplálkozási zavart okoz a vashiány, a levél elsárgul ezt a vegetációban többszöri
permetezéssel, például Wuxal lombtrá-

Emlékezés

Bugyi
Imre

tragikus
halálának
14. évfordulójára.

Kemenesi Andrea
(1970 - 1995)

halálának 26. évfordulójára.
Fájó szívvel, de soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
elhunyt szeretett leányunkra.
Szerető szüleid,
testvéred és családja

„Búcsú nélkül hagytad itt hirtelen e világot,
elvitted magaddal a reményt, a boldogságot.
Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk: kegyetlen
sors, miért vetted el tőlünk? Múlhatnak órák,
napok, évek, nincs pillanat, amelyben ne fájna
szívünk érted. Nélküled életünk boldogtalan,
sivár, hiába díszíti sírodat virág. Megállunk
a sírod előtt, könnyezünk, fájó szívvel örökké
Rád emlékezünk."

Szerető család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Perlaki Attila
1975–2021

temetésén megjelentek. Virágaikkal,
koszorúikkal mély fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal
és a feltámadásba vetett hittel tudatja,
hogy Demeter Mátyás érseki tanácsos,
tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott
plébános életének 93., áldozópapságának 67. évében augusztus 9-én szentségekkel megerősítve a nyíregyházi kórházban elhunyt.

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

Pintér Józsefné
Sárközi Zsuzsanna
(1962–2021)

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

Feleséged és lánya, Bea

Demeter Mátyás Mezőkövesden
született 1928. december 6-án. Pappá
1954. június 20-án szentelték. Papi
pályájából tíz eredményes évet töltött
városunkban nyugállományba vonulása előtt.
Életútjának állomásai:
1954–1955. Kengyel, káplán; 1955–
1957. Nagyiván, káplán; 1957.
Tiszaörs, káplán; 1957–1959. Besenyszög, káplán; 1959–1961. Ormosbánya, káplán; 1961–1962. Nyírbátor,
káplán; 1962–1965. Eger, Nagyboldogasszony-templom, káplán; 1965–
1969. Tiszafüred, káplán; 1969–1977.
Nyíracsád, plébános; 1977–1994.
Arló, káplán; 1994–2014. Jászberény
I., káplán.
Érseki tanácsos (1994-től), tiszteletbeli kanonok (2013-tól) volt.
Nyugállományba 2014-ben vonult,
Nyíregyházán élt a papi otthonban.
Vasmiséjét 2019-ben a mezőkövesdi
Szent László-plébánián ünnepelte.
(Forrás: magyarkurir.hu)

Emlékezés

Pesti László
(1937-2017)

halálának 4. évfordulójára
„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak neked,
Emléked örökre itt van velünk,
Amig élünk te is élsz velünk.”

Szerető feleséged, gyerekeid,
unokáid és dédunokáid.

(1939–2016)
halálának 5. évfordulójára

(1958–2015)
halálának 6. évfordulójára

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.”

Andornaktályáról. Ebéd után egy rövid
osztályfőnöki órát tartottunk amelynek
során mindenki beszámolt az elműlt
év eseményeiről. Ezután pezsgővel és
finom csoki tortával ünnepeltük meg
a 15. Homoki Találkozónkat és újra
megszólalt a tangóharmonika is.
A nap végén úgy köszöntünk el egymástól, hogy jövőre ugyanitt, ugyanígy, ezzel a jó kedvvel találkozunk, mi
régi-új elszármazottak, mert ezúttal is
nagyon jól éreztük magunkat.
Bábosik Józsefné
szervező

Magyar István
a Jászság atlétikai életének
felvirágoztatója

Öt éve már nem vagy velünk,
de lélekben segítesz nekünk.
Szerető fiaid és családtagjai

8. oldal
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Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság
következő lapszáma

szeptember 2-án

jelenik meg.

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

08. 19.

csütörtök

27°C | 11°C
Forrás: idokep.hu

08. 20. péntek

28 °C | 12°C

08. 21. szombat

30 °C | 15°C

08. 22. vasárnap

31 °C | 16°C

08. 23. hétfő

32 °C | 17°C

08. 24. kedd

29 °C | 18°C

08. 25. szerda

28 °C | 17°C

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
augusztus 20. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Orvosi ügyelet

augusztus 26. csütörtök
Thököly Gyógyszertár

Tisztelt Betegek! Légúti panaszokkal rendelkező/lázas
betegek
augusztus 27. péntek
a
személyes
megjeleSzentháromság Patika
nés helyett hívják a
augusztus 21. szombat Jb., Lehel vezér tér 14.
70/370-31-04-es
teleThököly Gyógyszertár Tel.: 502-635
fonszámot!
Az
ügyelet
Jb., Thököly út 14.
augusztus 28. szombat épületének ajtaja zárva
Tel.: 405-667
Thököly Gyógyszertár
van, kérjük, csengesseaugusztus 22. vasárnap
augusztus 29. vasárnap nek! A szakszemélyzet
Thököly Gyógyszertár
a kikérdezést követően,
PatikaPlus (Tesco)
ha
nem észlel COVID
augusztus 23. hétfő
augusztus 30. hétfő
gyanús
tüneteket, beMérleg Gyógyszertár
Kossuth Gyógyszertár
engedi
önöket
a váróheJb., Bercsényi út 16.
lyiségbe,
ahol
szíveskedaugusztus 31. kedd
Tel.: 410-834
jenek az 1m távolságot
Mérleg Gyógyszertár
augusztus 24. kedd
megtartani. A szájmaszk
szeptember 1. szerda
PatikaPlus (Tesco)
használata kötelező. ÉrPatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
kezéskor és távozáskor
Tel.: 506-930
szeptember 2. csütörtök kérjük, használják a várókban kihelyezett kézaugusztus 25. szerda Thököly Gyógyszertár
fertőtlenítő szert.
Thököly Gyógyszertár

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. augusztus 19.

Veretlenül a negyedik helyen a JFC
Augusztus első napján megkezdődött
a bajnoki pontvadászat a labdarúgó
NB III Keleti-csoportjában, ahol a
Jászberényi FC is szerepel. Az elmúlt
három héten három bajnokit és egy
MOL Magyar Kupa találkozót játszott
Németh Gyula vezetőedző csapata. A
mérleg: három győzelem és egy döntetlen, s továbbjutás a kupában.
A 2021/2022-es bajnoki szezont hazai pályán, az újonc Törökszentmiklós ellen kezdte a Jászberényi FC. A
találkozón érvényesült a papírforma,
csapatunk 4-0-ra győzte le ellenfelét.
A második fordulóban az újonc Hidasnémeti ellen idegenben már meg kellett elégednie labdarúgóinknak az egy
ponttal. Ezen a találkozón nem játszott
igazán jól a csapat, de így is győzelmet
szalasztott el (1-1). A harmadik fordulóban a putnokiak vendégeskedtek a
Jászberényi Városi Stadionban. A rekkenő hőségben lejátszott találkozón az
első félidőben a mieink szereztek vezetést, majd fordulás után egyenlítettek
a vendégek. Gyorsan jött a JFC újabb
gólja, s erre már nem érkezett válasz,
így a putnokiak pont nélkül távoztak
Jászberényből.

Három forduló után a DEAC és a
BKV Előre pontveszteség nélkül, 9-9
ponttal áll a Keleti-csoport élén. Utánuk öt 7 pontos csapat következik, köztük a Jászberényi FC is. A Kisvárda II.
csapata a harmadik, a JFC a negyedik, a
Kazincbarcika az ötödik, a Tiszaújváros
a hatodik és a Hajdúszoboszló a hetedik.
A bajnoki mérkőzések közben egy
MOL Magyar Kupa találkozója is volt
a JFC-nek. Az országos első fordulóban
Csomádon, a Csoki-Sport ellen 5-4-re
győztek Németh Gyula fiai és bejutot-

tak a második fordulóba. Ott megyei
ellenfél vár a mieinkre, hiszen a sorsolás szeszélye folytán Karcagon kell majd
pályára lépniük.
A JFC további, augusztusi programja:
Bajnoki mérkőzés
22-én – vasárnap
17.30 óra: Jászberényi FC Füzesgyarmati SK
MOL Magyar Kupa országos 2. forduló
29-én – vasárnap
16.30 óra: Karcagi SE – Jászberényi FC

Teljesen új csapatot épít a JKSE az NB I/B-re
Augusztus 9-én megkezdte a felkészülést az NB I/B-re a Jászberényi
Kosárlabda SE felnőtt csapata. Az
előző, sikertelen szezon csapatából
hírmondó sem maradt, így az új
edzőpárosnak teljesen új csapatot
kellett összeállítani.
Amint arról korábban már beszámoltunk, a kiesést követően a JKSE új
edzője Földi Sándor lett, aki korábban
részese volt a berényi alakulat legszebb
elsősosztályban töltött évének, amikor
az 5. helyet szerezte meg a gárda. Most
egészen más helyzetben vette át a csapat irányítását, hiszen a kiesést követően kell ütőképes együttest kialakítani,
amelyiknek esélye lehet a visszajutásra
is. Földi Sándor segítője Miljan Rakics
lesz, aki a másodedzőség mellett még
játékosként is segíti majd a JKSE-t.
Földi Sándor egy találkozó során
elmondta, hisz abban, hogy visszatérnek még a szép napok a jászberényi kosárlabda sport életében. Ha nem hinne
ebben, akkor nem vállalta volna a csapatépítés nem könnyű feladatát.

- Olyan játékosokat szerettünk volna igazolni, akik a pályán és a pályán
kívül is szakmailag, továbbá emberileg is jó közösséget alkotnak majd. A
legutóbbi együttesből sajnos senki sem
maradt, így teljesen új csapatot kell
építenünk – mondta a vezetőedő, aki
azt is megjegyezte, hogy ehhez persze
idő kell, csodát ne várjon senki azonnal
a csapattól.
A JKSE kerete a 2021/2022-es
bajnoki szezonra:
Nagy Simon (BKG Príma, 182 cm, 73
kg) Poszt: 1-2
Lewis Chester (Duna Aszfalt –DTKH
Kecskemét, 189 cm, 72 kg) Poszt: 1-2
Rosic Uros (NKA Pécs, 195 cm, 83 kg)
Poszt: 1-2
Homoki Donát László (MEAFC Miskolc, 202 cm, 98 kg) Poszt: 5
Fekete Dávid (NKA Pécs, 200 cm, 90
kg) Poszt: 4
Olasz Ádám (Naturtex-SZTE Szedeák, 201 cm, 11 kg) Poszt: 5
Velkey János (Atomerőmű SE, 192 cm,
90 kg) Poszt: 3
Meleg Károly (Naturtex-SZTE Szede-

ák, 203 cm, 90 kg) Poszt: 4
Várbíró Gergő (Szolnoki Olajbányász,
189 cm, 85 kg) Poszt: 1
Rakics Miljan (195 cm, 80 kg) Poszt: 2
Ehhez a tízes kerethez csatlakoznak
még néhányan. Földi Sándor szeretné
megismerni a helyi fiatalokat is, hogy
közülük is bevonjon 1-2 kosarast a felnőttek munkájába. A felkészülés során
kétszer-kétszer megmérkőznek majd a
nyíregyháziakkal és a ceglédiekkel, továbbá részt vesznek egy miskolci tornán, s az utolsó tesztmérkőzésük hazai
pályán lesz egy fővárosi gárda ellen.
A JKSE-hez kapcsolódó hír, hogy
az öregfiúk csapatban edzésben lévő két
kosarasuk, Cseh György és Szögi Ádám
Miskolcra, a MEAFC-hoz igazolt.
Szántai Tibor
Lapzártakor kaptuk
a szomorú hírt, hogy
73 éves korában elhunyt

Lipták Zoltán,

a Lehel SC egykori női
kézilabdacsapatának edzője.

Sportpályát adtak át a Sün Sámuel Oviban
Elkészült, és augusztus 17-én, kedden délelőtt, hivatalosan is átadták
az Ovi-Sport Pályát, a Jászberény Város Óvodai Intézménye - Sün Sámuel
Óvoda udvarán.
A társasági adótörvény által lehetővé
tett sporttámogatásoknak, valamint
egy sikeres önkormányzati pályázat-

nak, és a szereplők összefogásának
köszönhetően jöhetett létre ez a sportinfrastruktúra fejlesztés. Az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány támogatásához,
az önkormányzat 4,5 millió forint
önerőt biztosított, illetve még közel
egy millió forintot, a pálya térkővel
való körbe szegésére. A megyében az
ötödik, településünkön ez az első ilyen,

a kisgyerekek mindennapi mozgását,
sportágakkal való ismerkedését szolgáló beruházás.
Az Ovi sportpályát, Beszteri Éva
óvodai intézményvezető, Budai Lóránt
polgármester és dr. Molnár Andrea, az
Ovi-Sport Alapítvány elnökének rövid
köszöntője után, valamint az ovisok
egy csoportja és óvónőik közös, zenés
játékos, torna bemutatóját követően
adták át.
Az intézmény udvarán otthonra talált, 6×12 méteres, műfüves, palánkkal
körbekerített és hálóval fedett komplex
sportlétesítményben, a gyerekek többféle labdajátékkal is megismerkedhetnek, a focitól kezdve, röplabdán keresztül a kosárlabdáig.
A sportpálya mellett eszközöket,
valamint az óvodapedagógusoknak
speciális képzést is biztosított az alapítvány, hogy a létesítményt szakszerűen
használhassák.
A gyerekek boldogan vették birtokba az új, és megannyi sportolási lehetőséget kínáló létesítményt.
demeter

