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A tartalomból 
ajánljuk
•	Figyeljünk az 

iskolakezdésre
2. oldal

•	Átadták a 2021. évi 
városi kitüntetéseket

3. oldal

•	Interjú a díszpolgár 
Baráth Károllyal

4. oldal

•	Berényi sikerek a 
Jász Darts kupán

5. oldal

•	Volt egyszer egy 
Aprítógépgyár

7. oldal

•	Tenisz jubileum
8. oldal

TE IS FELÚJÍTASZ?
Nálunk alacsony árakon vásárolhatsz! LAKÁSFELÚJÍTÁSI

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

Állásbörze és 
fórum
Szeptember	 14-én	 (kedden)	 délelőtt	
9.00	 és	 12.00	 óra	 között	 a	 Déryné	
Rendezvényház	 nagytermében	 az	 Út	
a	 munkaerőpiacra	 kiemelt	 program	
keretében	 rendezi	 meg	 a	 2021.	 Évi	
állásbörzét	 és	 információs	 fórumot	 a	
Jász-Nagykun-Szolnok	 Megyei	 Kor-
mányhivatal	 Jászberényi	 Járási	Hivata-
lának	Foglalkoztatási	Osztálya.	A	 ren-
dezvényt	megnyitja:	 Dr. Berkó Attila 
kormánymegbízott	

Jász Expo
Szeptember	 17-19.	 között	 Jászapá-
tin,	a	Gróf	Széchenyi	István	Katolikus	
Gimnázium	 tornacsarnokában,	 belső	
udvaron	 és	 a	 kapcsolódó	utcarészeken	
rendezik	meg	 a	 10.	 Jász	Expót,	mely-
nek	 	 fővédnöke	 Varga Mihály	 pénz-
ügyminiszter.	 Ünnepélyes	 megnyitó:	
szeptember	17.	(péntek)	14.30	óra:	Az	
expo	 pénteken	 14.00-től	 19.00	 óráig,	
szombaton	10.00-től	19.00	óráig,	míg	
vasárnap	 10.00-től	 18.00	 óráig	 tart	
nyitva.

Hajta túra
Szeretnél	 gyalogtúrázni	 a	 Jászberény	
környéki	 természetvédelmi	 területe-
ken?	Itt	az	alkalom:	szeptember	11-én,	
szombaton	ezt	megteheted.	

Válassz	 10,	 16	 és	 28	 km-es	 túrák	
közül	 kedved	 és	 erőnléted	 szerint!	
Hozd	 magaddal	 családod,	 barátaid,	
kollégáid	és	persze	a	jókedvedet.	

Indulás	 8	 órától	 a	 Jászberényi	
Állat-	és	Növénykert	új	látogatóköz-
pontjának	udvaráról.	

Becsöngettek
Szeptember	az	 iskolakezdés	 ideje.	Igaz	
volt	ez	az	előző	iskolaévre	is,	amely	ko-
rábban	soha	nem	tapasztalt	feladat	elé	
állította	 az	 pedagógusokat,	 a	 szülőket	
és	 a	 gyerekeket	 is.	 A	 Covid-19	 olyan	
kihívást	jelentett,	amely	alapjaiban	za-
varta	meg	 a	 tanítást.	A	 járvány	hullá-
mai	miatt	online	tanításra	kellett	átáll-
ni,	 amelyre	korábban	nem	volt	példa.	
Új	 kihívás	 volt	 ez	mindenki	 számára,	
melynek	nem	volt	könnyű	megfelelni.

Most	 úgy	 tűnik,	 hogy	 ismét	 egy	
normál	 iskolaévre	 készülhetünk.	 Szó	
van	ugyan	a	járvány	negyedik	hullámá-
ról,	ám	ez	a	hírek	szerint	igazán	azokra	
lesz	 veszélyes,	 akik	 nincsenek	 beoltva.	
Egyelőre	 nincs	 szó	 arról,	 hogy	 újra	
korlátozások	 lépnének	 életbe,	 s	 zavar-
nák	mindennapi	életünket.	Reméljük,	
hogy	ez	így	is	marad.

Az	 új	 iskolaszezonra	 eredményes,	
sikeres	munkát	kívánunk	a	pedagógu-
soknak,	 sok	új	 ismeretet	a	diákoknak,	
és	egy	nyugodtabb	évet	a	szülőknek

***

Augusztus	 31-én	 a	 Jászapáti	 Pájer	
András	Művelődési	Házban	tartotta	a	
2020/2021-es	 tanév	 zárását	 a	 Jászbe-
rényi	 Tankerületi	 Központ.	 Itt	 adták	
át	 az	 elmúlt	 iskolaév	 elismeréseit,	 a	
„Kiváló	 Pedagógus”-díjakat,	 valamint	
köszöntötték	 az	 elmúlt	 két	 tanévben	
állami	kitüntetésben	részesült	pedagó-
gusokat.

Másnap	 pedig,	 szeptember	 1-jén	
megkezdődött	 a	 2021/2022-es	 tanév.	
Ismét	megpezsdült	az	élet	Jászberénybe	
is.	 Az	 iskolakezdéskor,	 a	 reggeli	 órák-
ban,	valamint	a	tanítás	végét	követően	
közlekedjünk	 sokkal	 figyelmesebben,	
vigyázzunk	 magunkra	 és	 vigyázzunk	
egymásra!

Szent István Hazát, Iskolákat és 
Templomokat épített
A címben jelzett gondolatok jegyé-
ben tartotta meg ünnepi beszédét a 
Margit-szigeten felállított színpadon 
augusztus 20-án délelőtt dr. Novák 
István plébános, az Eszterházy Ká-
roly Katolikus Egyetem rektor he-
lyettese, főszékesegyházi kanonok. 
Az új kenyeret Szántó József címzetes 
apát szentelte meg, majd Mező Ist-
ván református lelkész mondott igei 
áldást.

A	hagyományoknak	megfelelően	2021-
ben	is	a	Nagyboldogasszony	Katolikus	
Főtemplomban	 tartott	 szentmisével	
kezdődött	az	augusztus	20-ai	ünnepség	
városunkban.	A	misét	követően	a	Mar-
git-szigetre	 vezetett	 az	 ünneplők	 útja.	
Az	ott	felállított	színpadra		Hortiné	dr.	
Bathó	Edit,	a	Jász	Múzeum	igazgatója,	
valamint	Bolla	János	emeritus	jászkapi-
tány	és	felesége	vitte	fel	a	 jászok	erek-
lyéjét,	a	Jászkürtöt.	Budai	Lóránt	vette	
azt	át	és	helyezte	el	az	ünnepi	asztalon.

-	 Szent	 István	három	 területen	 al-
kotott	nagyot,	melyekre	ma	is	érdemes	
figyelni	 –	 kezdte	 ünnepi	 beszédét	 dr.	
Novák	István,	aki	szerint	a	Haza,	az	Is-
kolák	és	a	Templomok	építése	egyben	
hitet	is	adott	a	magyaroknak.	A	három	
szó	kezdő	betűje	sem	véletlen	adja	ki	a	
HIT	szót,	amely	nélkülözhetetlen	volt	
ahhoz,	hogy	Szent	István	elérje	célját	–	
mondta	a	szónok.

-	Szent	Istvánnak,	amikor	hazát	épí-
tett,	azt	is	el	kellett	döntenie,	hogy	ki-
vel,	kikkel	köt	szövetséget	és	mi	legyen	
azokkal,	 akik	 másként	 gondolkodtak.	
Közben	 kereste	 a	 megbékélést,	 de	 hű	
maradt	elveihez,	 a	kereszténységet	na-

gyon	 fontosnak	 tartotta	–	mondta	dr.	
Novák	István,	aki	utalt	arra	is,	hogy	az	
összefogásra	ma	is	nagy	szükség	lenne.	
Megjegyezte	azt	 is,	hogy	a	 történelem	
során	a	magyarság	sokszor	az	összefogás	
helyett	önmagára	támadt.

-	A	II.	világháborúig	az	egyház	vé-
gezte	az	oktatást	 és	az	egészségügyben	
is	komoly	 szerepet	 játszott.	A	művelt-
ség	azért	is	fontos	volt,	hogy	csökkent-
se	 az	 ellenségeskedést.	 A	 rendszervál-
tást	 követően	 az	 ország	 visszatért	 erre	
az	 útra.	 Mi,	 Jászberényben	 büszkék	
lehetünk,	 hiszen	 1990-ben	 létrejött	 a	
Nagyboldogasszony	 Katolikus	 Iskola,	
s	a	városban	működik	katolikus	és	re-
formátus	óvoda.	Az	egykori	Jászberényi	
Tanítóképző	Főiskola	pedig	 immár	 az	
Egri	 Katolikus	 Egyetem	 campusaként	
ismert.	Ma	pedig	már	a	korábban	Liska	
József	 nevét	 viselő	 iskola	 Szent	 József	
Technikumként	éli	napjait,	 s	a	katoli-
kus	iskolák	sorába	lépett		-	mondta	az	
ünnepi	szónok.

Dr.	 Novák	 István	 azzal	 fejezte	 be	
ünnepi	 beszédét,	 hogy	 közösen	 kell	
megvalósítani	 álmainkat,	 terveinket,	 s	
éreznünk	kell,	hogy	ebben	a	közösség-
ben	jó	magyarnak	lenni.

Az	új	kenyeret	Szántó József	címze-
tes	apát	szentelte	meg,	majd	a	Jászsági	
Hagyományőrző	 Egylet	 tagjai	 vágták	
fel	 és	 kínálták	meg	 azzal	 az	 ünnepség	
résztvevőit.

Az	 ünnepi	 műsorban	 közreműkö-
dött	 Vass Mária	 énekművész,	 Balogh 
József	zongoraművész,	Pénzes Tivadar 
tekerőlanton	 és	 a	 Palotásy János Ve-
gyeskar.

Délután	 családi-	 és	 gyermek-
programok	 várták	 az	 érdeklődőket	
a	 Margit-szigeten.	 Koraeste	 a	 Lehel	
Film-színházban	adták	át	a	városi	elis-
meréseket.

Este	 a	Margit-szigeten	 a	 4S	 Street	
zenekar,	majd	Tóth Andi szórakoztatta	
a	nagyérdeműt,	s		a	napot	DJ Fácánnal 
utcabál	zárta.		 Szántai Tibor 

Új, korszerű tanműhelyek  
a Klapkában
Néhány nappal az új tanév indulása előtt, augusztus 27-én délelőtt adták ün-
nepélyes keretek között birtokba a Szolnoki Szakképzési Centrum (SZSZC) 
jászberényi iskolájának, a Klapka György Technikum és Szakképző Iskolának 
a Kossuth úti új, immáron a kor színvonalának megfelelő felszereléssel, be-
rendezéssel ellátott épületrészét.

Amint	 arról	 tavaly	 év	 végén	 már	 be-
számoltunk,	 még	 akkor	 megtörtént	 a	
Klapka	 György	 Technikum	 és	 Szak-
képző	 Iskola	 Kossuth	 úti	 épület	 bő-
vítményének	 műszaki	 átadás-átvételi	
eljárása.	A	háromszázhúszmillió	 forin-
tos	beruházás	keretében	egy	kétszintes	
épületszárnnyal	 bővült	 a	 gyakorlati	
képzés	bázisa.	Az	azóta	eltel	időszakban	
megtörtént	 a	 tanműhely	 és	 a	 termek	
berendezése,	 így	 szeptember	 elsején	
már	itt	is	elkezdődött	az	oktatás.

A	birtokbavételi	ünnepségen	meg-
jelent	Hicsó György, a	Szolnoki	Szak-
képzési	 Centrum	 kancellárja,	 Árok-
szállási Andrea, a	 centrum	 gazdasági	
vezetője,	 Budai Lóránt polgármester,	
Balogh Béla	 alpolgármester,	 képvi-
selők	és	a	média	helyi	és	megyei	mun-
katársai.	 A	 vendégeket	 Tamás Zoltán	

a	 Klapka	 igazgatója	 kalauzolta	 az	 új	
épületrészben,	 melynek	 földszintjén	
pék	és	cukrászok	tanműhely,	valamint	
autószerelők	képzésére	szolgáló	tanmű-
hely	lett	kialakítva.	Az	emeleten	pedig	
Digitális	 Közösségi	 Alkotó	 Műhely	
várja	a	fiatalokat,	valamint	három	tan-
terem.	Utóbbi	remélhetőleg	vonzó	lesz	
a	pályát	választók	számára,	s	egyre	töb-
ben	 folytatják	majd	 tanulmányaikat	 a	
Klapkában	és	szereznek	olyan	szakmát,	
amellyel	 nem	 lesz	 kérdés,	 hogy	 el	 is	
tudnak	 helyezkedni.	 A	 földszinten	 és	
az	 emeleten	 kialakították	 a	 szükséges	
szociális	helyiségeket	is.

A	meglévő	 épület	bővítését	 az	ön-
kormányzat	 vállalta,	 míg	 a	 műhelyek	
berendezését	 a	 Szolnoki	 Szakképzési	
Centrum.	

Formát öltött roomLi  
- a kreatív pont 

Bemutatták a sajtó képviselőinek, augusztus utolsó napján, a kulturális és 
kreatív gazdaságot támogató Stimulart Projekt keretében elkészült és beren-
dezett roomLi - a kreatív pont helyiségét.

A	Lehel	 vezér	 téren,	 a	Déryné	Rendez-
vényház	utcafrontján	kialakított,	a	jászsági	
kulturális	kreatív	ipar	közvetítésére	létre-
hozott	közösségi	térben	jelen	lesz	a	krea-
tív	élmény	és	a	közösségi	 lét.	Találkozási	

pontja	lesz	e	hely	az	alkotóknak,	alkotni	
vágyóknak,	az	egyedi,	kreatív	termékeket,	
szolgáltatásokat	kereső	vásárlóknak	 és	 az	
érdeklődve	betérő	kíváncsi	nézelődőknek.	

Folytatás az 2. oldalon 	Folytatás a 3. oldalon 	
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Tájékoztató adófizetési határidőről 

Tisztelt Adófizető! Önkormányzati Adóhatóságunk segítve az önkéntes 
fizetést, ezúton tájékoztatja Önöket a 2021. év II. félévére előírt adók/
adóelőlegek fizetési határidejéről, ami az idei évben

2021. szeptember 15. szerda.
A	magánszemélyek	 részére	 a	befizetések	 teljesítéséhez	 szükséges	 egyenleg-ér-
tesítőket	és	csekkeket	adóhatóságunk	az	év	elején	postázta.	Amennyiben	pó-
tolni	szükséges	a	II.	félévi	csekket,	kérjék	telefonon	vagy	személyesen	az	iroda	
munkatársainak	 a	 segítségét.	 Az	 elektronikus	 ügyintézésre	 kötelezett	 vállal-
kozók	 (egyéni	 vállalkozók	 és	 jogi	 személyek)	 az	 értesítőket	 az	 elektronikus	
tárhelyre	 augusztus	hónappal	bezárólag	megkapják,	 ezért	kérjük	az	 érintett	
cégvezetőket,	könyvelőket,	hogy	szíveskedjen	figyelni	az	elektronikus	e-mail	
üzeneteket	 és	 letölteni	 azokat!	Felhívjuk	 a	figyelmet	 arra,	hogy	 a	 tárhelyen	
-	 letöltés	nélkül	 -	30	napig	érhető	el	a	kiküldött	dokumentum!	A	fizetendő	
adók,	egyéb	kötelezettségek	teljesítése	a	Jászberény	Város	Önkormányzatának	
az	MKB	Bank	Zrt-nél	vezetett	számlákra	történhet.

SZÁMLASZÁMOK
•	 Építményadó	számla	10300002-10697900-49020272
•	 Telekadó	számla	10300002-10697900-49020289
•	 Magánszemély	kommunális	adója	számla	10300002-10697900-49020296
•	 Helyi	iparűzési	adó	számla	10300002-10697900-49020320
•	 Talajterhelési	díj	10300002-10697900-49020351
•	 Bírság	és	végrehajtási	költségek	számla	10300002-10697900-49020337
•	 Késedelmi	pótlék	számla	10300002-10697900-49020344

FIZETÉSI MÓDOK
A	magánszemélyek	részére	az	év	elején	postázott	csekkek	nem	csak	a	postai	

befizetést	 teszik	 lehetővé,	hanem	QR	kóddal	vannak	ellátva,	 amellyel	 alkal-
masak	az	„iCsekk”	szolgáltatással	történő	befizetésre,	okostelefon	segítségével.		
A	bankszámlavezetésre	kötelezett	jogi	személyek	kizárólag	utalással	teljesíthe-
tik	a	fizetési	kötelezettségüket.	Az	Elektronikus	Önkormányzati	Portál	/	htt-
ps://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap	 /	minden	ügyfélkapuval	 rendelkező	adózó	
számára	elérhető	az	adó-,	díj-	és	illetékfizetési	kötelezettségek	online	lekérde-
zése	és	befizetése.	A	Portálra	kattintva	az	adózó	az	önkormányzathoz	tartozó	
adó-,	 díj-	 és	 illetékfizetési	 kötelezettségét	 elektronikus	 úton	 teljesítheti,	 az	
interneten	 keresztüli	 bankkártyás	 fizetés	 segítségével.	Továbbá	Önkormány-
zati	Adóhatóságunk	ügyfélszolgálatán	–	ügyfélfogadási	időben	-	lehetőség	van	
bankkártyával	történő	fizetésre	POS	terminálon	keresztül.

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS
A	 törvényben	meghatározott	 feltételek	 fennállása	 esetén	 (pl.:	 az	 adó	ké-

sőbbi	megfizetése	 valószínűsíthető,	 ingó,	 ingatlan	 fedezet	 rendelkezésre	 áll	
stb.)	fizetés	könnyítés	-	fizetési	halasztás,	részletfizetés	stb.	-	engedélyezhető.

Azok	 a	 magánszemély	 adózók,	 akik	 határidőben	 nem	 tudnak	 fizetni,	
elektronikusan	 vagy	 papír	 alapon	 automatikus	 részletfizetési	 vagy	 fizetési	
könnyítési	kérelmet	nyújthatnak	be	irodánkhoz.	

A	gazdálkodó	szervezetek	és	egyéni	vállalkozók	kizárólag	elektronikusan	
küldhetik	be	a	fizetéskönnyítési	kérelmüket.	A	kérelemhez	szükséges	adatla-
pok	és	kitöltési	útmutatók,	tájékoztatók	megtalálhatóak	az	e-önkormányzat	
portál	felületén,	ahonnan	ügyfélkapus	belépés	nélkül	is	 letölthetők	a	nyom-
tatványok.	 A	magánszemély	 adózók	 személyesen	 is	 átvehetik	 az	 eljáráshoz	
szükséges	dokumentumokat	a	Rákóczi	úti	irodánkban.

Az	egyéni	vagy	társas	vállalkozóknak	lehetőségük	van	helyi	iparűzési	adó-
ban	adóelőleg	módosítását	kérni,	ha	számításaik	szerint	a	2021.	évre	fizetendő	
adó	összege	nem	éri	el	az	előző	évi	adatok	alapján	előírt	adóelőleg	összegét.	
A	helyi	iparűzési	adóelőleg	módosítási	kérelmet	a	II.	félévi	fizetési	határidő	-	
2021.	szeptember	15.	napja	-	előtt	kell	benyújtani	elektronikusan	az	irodánk-
hoz,	számításokkal	és	könyvelési	adatokkal	alátámasztva.

A	befizetési	határidő	elmulasztása	esetén	a	fizetési	határidőtől	a	kiegyen-
lítés	napjáig	késedelmi	pótlék	kerül	megállapításra.	A	késedelmi	pótlék	mér-
téke	minden	naptári	nap	után	a	felszámítás	időpontjában	érvényes	jegybanki	
alapkamat	5	százalékponttal	növelt	mértékének	365-öd	része.

ELÉRHETŐSÉGEK
Adóigazgatási Iroda címe: 5100	Jászberény,	Rákóczi	út	42-44.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő,	 Szerda:	 8:00-12:00	 óráig	 és	 13:00	 –	 16:30-ig,	
Péntek:	8:00	–	12:00	óráig.	Kedden	és	csütörtökön	az	ügyfélfogadás	szünetel.
Ügyintézők telefonszáma: Az	adózók	nevének	kezdőbetűjele	szerint	végzik	
feladataikat	és	fogadják	az	ügyfelek	telefonos	hívásait.
•	 Bagi	Tibor:	K	+36	(57)	505	724
•	 Bató	Zita:	B,	kiemelt	adózók	+36	(57)	505	709
•	 Kalicsné	Dalmadi	Erika:	E,	É,	M,	N,	NY,	S,	+36	(57)	505	703
•	 Kalmár	Ferencné:	F,	G,	Gy,	J	+36	(57)	505	705
•	 Varga	Zsuzsanna:	A,	I,	Í,	P,	Q,	V,	X,	Y,	Z,	ZS	+36	(57)	505	717
•	 Lányi	László:	H,	L,	O,	Ó,	Ö,	Ő,	T,	TY	+36	(57)	505	743
•	 Nagy	Gábor:	SZ,	+36	(57)	505	711
•	 Sisa	Boglárka:	R,	C,	CS,	D,	U,	Ú,	Ü,	Ű	+36	(57)	505	723

Köszönjük	az	együttműködésüket.
Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága

EBOLTÁS
Tájékoztatom	Jászberény	város	lakosságát,	hogy	a	164/2008./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	figyelembevéte-
lével.	A	védőoltást	szeptember	hónapban	kell	végrehajtani.

Az oltás a Magyar Állatorvosi Kamara határozata alapján díjköteles: 
4.500 Ft/db. Az ebek kötelező féreghajtása 10 testsúlykg-onként 100 Ft/db.

Az	oltatlanul	maradt	ebek	tulajdonosait	a	pótoltás	befejezése	után,	a	járási	
főállatorvos	minimum	30.000,-Ft.	bírság	megfizetésére	kötelezi.
Az	oltáskor	az	elmúlt	évi	eboltási	bizonyítványokat	hozzák	magukkal!

Az eboltás helye és időpontja:

2021. szeptember 06. hétfő:  
8.30 Újerdő	Állami	Gazdaság	
9.00 Tőtevényi	iskola
9.30 Újerdő,	templom
13.30-15.30 Hableány	u.1.

2021. szeptember 07. kedd:
8.30 Meggyespelei	tejcsarnok
9.00 Szelei	úti	iskola
9.30	Rekettyési	iskola
10.00-12.00 Pórtelek
14.00-15.30 Szérűskert	u.–
Redemptió	u.	sarok/Érpart

2021. szeptember 08. szerda:
9.30 Hajta
10.30 Öregerdő	iskola
14.00-15.30 v.Fiat	szalon,	Honvéd	u.

2021. szeptember 09. csütörtök:
8.00-10.00 Álmos	u.
13.30-15.30	Mező	u.–Irinyi	
D.u.sarok

2021. szeptember 10. péntek:
8.00-9.30 Kulacs	kisvendéglő	
(Kossuth	u.)

2021. szeptember 11. szombat:
8.00-10.00 Szent	Imre	herceg	u.
10.30-12.30 Szt.	Imre	herceg	úti	
temető	régi	bejárata
13.00-14.00 Hűtőgépgyári	lakótelep	
Uszoda	u.	garázssor

2021. szeptember 13. hétfő:
8.00-10.00 Százszorszép	sarok
0.30-11.30 Neszűr	8.	dűlő
3.30-15.30 Kinizsi	u.–Ady	Endre	
u.sarok

2021. szeptember 14. kedd:
8.00-9.30 Volán	telep	(régi	Hatvani	u.)
10.00-11.00 Kozma	autójavító
13.00-15.30	Gyöngyösi	u.–Nádverő	
u.	sarok

Pótoltás: 2021. szeptember 18. szombat:
8.00-9.30 Fiat	szalon-Honvéd	u.sarok
10.00-11.30 Gyöngyösi	u.-Nádverő	u.sarok

Baloghné Dr.Seres Krisztina
Jászberény város Jegyzője

csoport

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása 
a legmagasabb napi áron.

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

Lehel Pengő
A	Birs	Vendégház	csodálatos	környezete	
adott	otthont	önkormányzatunk	kiemelt	
ifjúsági	pályázatának,	a	Lehel	Pengőnek.	
A	projekt	célja	a	fiatalok	és	a	döntésho-
zók	 párbeszédének	 előmozdítása	 annak	
érdekében,	 hogy	 a	 diákok	 aktív	 részt-
vevői	 és	 befolyásolói	 lehessenek	 a	 város	
ifjúságpolitikájának.	 A	 jelenlegi	 ifjúsági	
önkormányzat	 formálisan	 működő	 ke-
retei	 helyett	 egy	 olyan	 ifjúsági	 szervezet	
megalkotása	 áll	 a	 középpontban,	 amely	
hatékonyan	képviseli	 a	diákok	 érdekeit,	
elősegítve	tartós	közösségeik	kialakítását.	

A	közel	egy	évig	tartó	programsoro-
zat	 első	 állomásaként	 augusztus	 12-14.	
között	 3	 napos	 tréningen	 vehetett	 részt	
20	diákönkormányzati	középiskolás	fia-
tal,	akik	az	Ifjúsági	Munkacsoport	patro-
náló	 pedagógusainak	 segítségével	 kerül-
tek	 a	 programba.	 Csodálatos	 volt	 látni	
azt	a	folyamatot,	ahogyan	a	szakképzett	
trénerek	segítségével	pillanatok	alatt	kö-
zösséggé	 formálódott	 az	 eltérő	 intézmé-
nyekből	érkező	fiatalok	csoportja.	

-	Családias	légkörben	eltöltött	három	
nap	 volt,	 amiben	 a	 kemény	 munka	 és	
tervezés	mellett	volt	idő	megismerni	egy-
mást.	 Egy	 igazán	 jó	 diákcsapat	 alakult,	
akikkel	együtt	jobbá	tehetjük	Jászberény	
jövőjét	 -	 fogalmazott	 Kövér Kálmán 
Benjamin megbízott	 diákpolgármester.	
A	program	záróeseményére	megérkezett	
Budai Lóránt polgármester	 és	 a	 meg-
hívott	képviselők	csoportja	 is.	A	diákok	
nagyon	izgatottak	voltak,	azonban	a	biz-
tonságos	 környezet	 és	 a	 döntéshozóink	
nyitottsága	 gyorsan	 eloszlatta	 a	 kezdeti	
feszültséget.	

-	 A	 döntéshozókkal	 való	 találkozást	
kifejezetten	élveztem.	Örülök,	hogy	eny-
nyire	 közvetlenek	 voltak	 velünk	 és	 úgy	
érzem,	hogy	komolyan	is	vettek	minket	
-	mondta	Sütő Vanda. 

A	 pályázat	 következő	 állomásaként	
vitakultúra	 fejlesztésére	 és	 kommuniká-
ciós	 tréningre	 kerül	 sor,	 melynek	 ered-
ményeként	 a	 fiatalok	magabiztosabban,	
hivatalos	 színtéren	 is	 képviselni	 tudják	
véleményüket.		 Hamar Kata

Minden évben eljön az éjszaka, amikor reflektorfénybe kerülnek az álla-
tok. Az Állatkertek Éjszakáján augusztus 27-én, pénteken, kalandok vártak 
kicsiket és nagyokat a Jászberényi Állat- és Növénykertben. Az Arborétum 
lombkoronái ismét csodálatos fényruhába öltöztek, a látványetetések során 
megismerhettük az éjjel aktív nagyragadozók és a barátságos mosómedvefélék 
viselkedését. Nem szeretem állatokkal kerülhettünk testközelbe, láthattunk 
trófeákat, próbára tehettük bátorságunkat és számos érdekességgel találkoz-
hattunk még a kísérő programok sorában. Remek egy éjszakás kaland volt!

Figyeljünk az iskolakezdésre!
A	 tanév	 kezdetével	 az	 előző	 évekhez	
hasonlóan	 a	 Közterület-felügyelet	
munkatársai	 a	 reggeli	 órákban	 egyes	
kijelölt	 gyalogos-átkelőhelyeknél	 se-
gítik	 az	 iskolákba	 igyekvő	 gyermekek	
biztonságos	átkelését,	ezzel	a	rendőrség	
munkáját	is.

Emellett	a	délelőtti	és	délutáni	órák-
ban	eltérő	időpontban	és	helyszíneken,	
a	 kijelölt	 gyalogos-átkelőhelyen	 való	
balesetmentes	 közlekedés	 érdekében	 a	
betartandó	szabályokra	hívják	fel	a	gya-
logosok	és	kerékpárosok	figyelmét.

A	 tanév	 kezdetével	 a	 megnöve-
kedett	 forgalom	 fokozott	 kockázatot	
jelent	 a	 közlekedésben	 résztvevőkre,	
melyek	 legsérülékenyebb	 tagjai	 a	 gya-
logosok	 és	 a	 kerékpárral	 közlekedők.	
A	kijelölt	gyalogos-átkelőhelyek	szabá-
lyos	használata	és	körültekintő	megkö-
zelítése	 jelentősen	 csökkenti	 a	 baleseti	
kockázatot.

A	 kerékpárosok	 figyelmét	 foko-
zottan	 kívánjuk	 felhívni	 arra,	 hogy	 a	
gyalogátkelőhelyeken	csak	és	kizárólag	
a	 kerékpárt	 tolva	 szabályos	 átkelni,	 az	
átkelő	előtt	történő	leszállás	a	saját	testi	
épségük	védelmét	is	szolgálja!

Főleg	 a	 fiatalabb	 generáció	 figyel-
mét	 szeretnénk	 arra	 felhívni,	 hogy	 a	
közlekedésben	 való	 részvétel	 során	 az	
okos	eszközök	használatát	mellőzzék,	a	
fül-és	fejhallgatók	hangerejét	úgy	állít-
sák	be,	hogy	a	közlekedés	zajai	számuk-
ra	érzékelhetőek	 legyenek,	a	 járművek	
észlelési	lehetőségét	ne	csökkentsék!

A	 közlekedési	 szabályok	 betartása	
mindannyiunk	közös	érdeke	és	felelős-
sége!

Vigyázzunk	magunkra,	vigyázzunk	
egymásra!

Jászberényi Polgármesteri Hiva-
tal Közterület-felügyelete

A	 bolt	 rendeltetése	 mellett,	 kiállí-
tótérként	is	funkcionál,	rendezvények-
nek,	 bemutatóknak	 adhat	 helyet	 és	
egyfajta	 tudásátadás	színtereként	szak-
köröket,	tanfolyamokat	is	befogadhat.	

A	 projektről,	 melynek	 közremű-
ködőként	részese	a	Jászkerület,	Dukai 
Rita	 ügyvezető	 foglalta	 össze	 a	 leg-
fontosabbakat,	 majd	 Perlaki Csaba 
a	 helyiség	 kreatív	 kivitelezője	 beszélt,	
Sisa Balázs belsőépítészeti	 terveinek	
megvalósításáról.	A	tájékoztató	továb-
bi	részében	a	roomLi	és	a	nyitóhétvége	
programját	 szervező,	 Open	 roomLi	
csapatának	 tagjai	mondták	milyen	 le-
hetőségekkel,	 szórakoztató	 műsorok-
kal	 várják	 az	 érdeklődők	 sokaságát.	
Gál-Dobos Beáta	 szakmai	 koordiná-
tor,	 a	 Jászság	 új	 vonzeröjének	műkö-
dését	mutatta	be.	Járomi Cintia	a	bolt	
kezdő	 árukészletéről	 és	 annak	 kreatív	
beszállítóiról	 számolt	 be.	 Góg Zoltán 
az	 Open	 roomLi	 elnevezéssel	 2021.	
szeptember	10-12.	között	rendezendő,	
a	kreatív	pont	nyitó	hétvégé	szereplői-
re,	 azok	 műsoraira	 hívta	 fel	 a	 figyel-
met.		A	Jászkerület	közreműködésével	
szervezett	háromnapos	fesztiválon,	szá-
mos	zenei,	színházi,	interaktív	alkotói	
programokkal	valamint	gasztronómiai	
kínálattal,	 kézműves	 vásárral	 várják	
majd	a	város	lakosait,	az	ingyenes	ren-
dezvényeken.	 Dudás Dóra	 az	 online	
térben	 is	 jelen	 lévő	roomLi	weblapjá-
nak	 és	 folyamatosan	 friss	 tartalmakat	
megjelenítő	facebook	és	instragram	ol-
dalak	kedvelésére,	látogatására	biztatta	
az	érdeklődőket.	

Ne	 feledjék	 a	 kreatív	 pont	 nyitá-
sának	 háromnapos	 színes	 kavalkádját,	
szeptember	 második	 hétvégéjén.	 Le-
gyenek	részesei	az	élményeknek!		duka

Formát öltött
 	Folytatás az 1. oldalról 	
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Jászberény Városi Önkormányzat szakképzési ösztöndíj program kereté-
ben pályázatot hirdet a hiányszakmának nyilvánított szakmát adó kép-
zésben továbbtanuló diákok számára.

Hiányszakmák,	 amelyekre	 pályázni	 lehet:	 ács;	 ápoló;	 asztalos;	 autófényező;	
automatikai	technikus;	burkoló;	cipőkészítő;	CNC	gépkezelő;	cukrász;	erősá-
ramú	elektrotechnikus;	festő,	mázoló,	tapétázó;	gépgyártás	technológiai	tech-
nikus;	 gépi	 és	CNC	 forgácsoló	 (gépi	 forgácsoló);	 gépjármű	mechatronikai	
technikus	(autószerelő),	grafikus;	hegesztő;	húsipari	termékgyártó,	(hentes);	
ipari	 gépész;	 karosszéria	 lakatos;	 kereskedelmi	 értékesítő	 (eladó),	 kereskedő	
és	 webáruházi	 technikus	 (kereskedő);	 kőműves;	 központifűtés-	 és	 gázháló-
zat	 szerelő;	 mezőgazdasági	 gépésztechnikus;	 mezőgazdasági	 gépszerelő;	 női	
szabó;	pék;	pincér-vendégtéri	 szakember	 (pincér);	 szakács;	 szerkezetlakatos;	
szerszámfelfogó	(géplakatos);	szerszámkészítő;	szociális	gondozó	és	ápoló;	var-
rónő;	villanyszerelő.

Általános iskolások legfeljebb	havi	20	000	Ft,	középiskolások	 legfeljebb	
havi	30	000	Ft	ösztöndíjat	kaphatnak	a	tanulmányok	befejezéséig.

A	teljes	pályázati	kiírás	és	a	pályázati	adatlap	letölthető	a	www.jaszbereny.
hu	honlapról,	illetve	beszerezhető	a	Jászberényi	Polgármesteri	Aljegyzői	Osz-
tályán	–	földszint	13-as	irodában

A pályázatok benyújtásának helye: Jászberény	Városi	Önkormányzat	Pol-
gármesteri	Hivatal,	Aljegyzői	Osztály	(5100	Jászberény,	Lehel	vezér	tér	18.)

Benyújtási határidő: 2021.	szeptember	15.

Termelői méz
● propolisz 
● méhpempő

 06-30/483-07-90

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

 A hét minden napján lakásunkon
 is várjuk vásárlóinkat!

3 Kg felett ingyenes Kiszállítás 
Jászberény területén!

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

Porszívógép akció!
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

A	kiviteli	tervek	2018-ban	elkészül-
tek,	míg	az	épület	bővítése	2019	őszére	
valósult	 meg.	 Az	 ivóvíz	 bekötésének	
terve,	 annak	 kivitelezése,	 valamint	 a	
csapadékvíz	 elvezetése	 pedig	 2020-ra	
lett	 készen.	Az	 építkezés	 költsége	 320	
millió	forint	volt,	míg	az	eszközök,	be-
rendezések	biztosítása	mintegy	60	mil-
lió	forintba	került.	Az	önkormányzat	és	
a	centrum	jó	együttműködésének	ered-
ményeként	 pedig	 szeptember	 1-jétől	
immár	 a	 tanulók	 vehették	birtokukba	
az	új	épületrészt.

A	 bejárást	 követően	 Tamás	 Zol-
tán	köszönte	meg	az	önkormányzat	és	
az	 SZSZC	 segítségét,	 hogy	 az	 általuk	
megálmodott	új	képzőhelyeket	 immá-
ron	 birtokba	 is	 vehették.	 Az	 igazgató	
azt	is	elmondta,	hogy	a	korszerű	gépek,	
eszközök	mellett	a	felkészült	tanári	gár-
da	 is	 az	 iskola	 rendelkezésére	 áll.	 Így	
már	csak	olyan	fiatalokat	várnak,	akik	
pék,	cukrász	vagy	autószerelő	 szakmát	
szeretnének	tanulni.

Hicsó	 György	 kancellár	 köszön-
tőjében	 elmondta,	 hogy	 az	 SZSZC	
megalakulásakor	 bennük	 és	 az	 hozzá-
juk	 integrált	 intézményekben	 is	 volt	
bizonyos	 félelem,	 de	 ez	már	 a	múlté.	
A	 hozzájuk	 tartozó	 11	 oktatási	 intéz-
ményben	az	öt	év	alatt	nagyon	sok	fej-
lesztést	meg	tudtak	valósítani,	s	tervek	

most	is	vannak,	melyek	megvalósításán	
dolgoznak.	Az	SZSZC	intézményeiben	
így	 egyre	 jobb	 feltételek	 között	 folyik	
az	oktatás,	s	ehhez	nem	csak	a	szüksé-
ges	intézményi	hátteret	tudják	biztosí-
tani,	hanem	azt	a	szakember	gárdát	is,	
amely	nélkülözhetetlen	az	eredményes	
oktatáshoz.

Budai	Lóránt	polgármester	 is	örö-
mének	 adott	 hangot	 a	 megvalósult	
beruházás	 kapcsán.	 Mint	 mondta,	 a	
kor	színvonalának	megfelelő	körülmé-
nyeket	 sikerült	 az	 önkormányzatnak	
és	az	SZSZC-nek	közösen	teremtenie.	
A	 sikeres	 együttműködés	 eredményét	
pedig	 a	 diákok	 élvezhetik	 majd.	 A	
polgármester	 is	 megköszönte	 mind-
azok	munkáját,	 akik	 részt	 vállaltak	 az	
elképzelések	 megvalósításában.	 Egy-
ben	sikeres	új	 tanévet	kívánt	az	 iskola	
dolgozóinak	és	tanulóinak,	valamint	a	
szülőknek	is.

Egy	rendkívül	értékes	épületrésszel	
bővült	 a	 Klapka,	 ahol	 olyan	 szakmá-
kat	tanulhatnak	a	fiatalok,	amelyekkel	
gond	 nélkül	 lehelyezkedhetnek	 majd	
a	 sikeres	 vizsgáikat	 követően.	 Pékre,	
cukrászra	és	autószerelőre	is	nagy	szük-
sége	 van	 a	 térségnek,	 de	 az	 országnak	
is.	 Azaz,	 keresett	 szakmával	 lehetnek	
gazdagabbak,	 akik	 ilyen	 korszerű	 kö-
rülmények	 között,	 magas	 színvonalú	
tudást	sajátítanak	el.	 Szántai Tibor

Új, korszerű tanműhelyek  
a Klapkában

 	Folytatás az 1. oldalról 	

Átadták a 2021. évi városi kitüntetéseket
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep 
programjába illesztve rendezték 
meg, a Város Napján, április 3-án 
elmaradt, város által adományozott 
elismerő kitüntetések díjátadó ün-
nepségét, a Lehel Film – Színház 
nagytermében.

A	Jászság	fővárosában	a	helyi	kitünteté-
seket	és	az	ezzel	járó	díjakat,	hagyomá-
nyosan	a	Város	Napján,	április	3-án,	dí-
szünnepség	keretében	adják	át,	az	arra	
érdemeseknek.	 Ebben	 az	 esztendőben	
az	ünnepélyes	díjátadó	gála,	a	járvány-
veszélyre	 valótekintettel,	 elhalasztásra	
került.	A	város	különböző	területein	és	
közösségeiben,	kiemelkedő	tevékenysé-
get	végző	lakóinak	kitüntetés	átadó	ce-
remóniáját,	Szent	István	Király	napján,	
ünnepélyes	keretek	között	tartották.

A	díjazottak	névsorát,	az	alábbiak-
ban	közöljük.

Jászberény	Város	Díszpolgára	 cím:			
Baráth Károly	 fényképész	 mester	 ré-
szére,

Jászberény	 Város	 Tiszteletbeli	
Polgára	 cím:	 	 Dr. Sziráki András,	 a	

Jász-Nagykun-Szolnok	 Megyei	 Keres-
kedelmi	és	Iparkamara	elnöke	részére,

Jászberény	 Városért	 –	 Pro	 Urbe	
érdemérem:	 	 Dr. Bános György	 trau-
matológus	szakorvos,	valamint	posztu-
musz	Máté György	szobrász	részére,

Pro	Civitate	Jászberény	díj:	Dr. Kis 
Zoltán egykori	országgyűlési	képviselő	
részére,

Jászberény	 Város	 Friedvalszky	 Fe-
renc	köztisztviselői	díj:		Bobák Zoltán, 
a	Polgármesteri	Hivatal	Jegyzői	Osztá-
lyának	osztályvezető-helyettese	részére,

Jászberény	Város	Sipos	Orbán	kul-
turális	 és	 művészeti	 díj:	 	 Gál-Dobos 
Beáta	 kulturális	 rendezvényszervező,	
valamint	Szórád Csaba zenész	részére,

Jászberény	Város	Zirzen	Janka	köz-
oktatási	díj:	 	Hagyó Lászlóné pedagó-
gus,	zongoratanár,	Stefán Ildikó Mária 
nyugalmazott	főiskolai	adjunktus,	Gu-
lyásné Rácz Gyöngyike	 gyógypedagó-
gus,	munkaközösség	vezető,	DÖK	ve-
zető,	valamint	Bencsik Ferenc, a	Szent	
József	 Katolikus	 Elektronikai	 Techni-
kum,	Gimnázium	 és	Kollégium	okta-
tásért	felelős	igazgatóhelyettese	részére,

Jászberény	Város	Árpád-házi	Szent	
Erzsébet	egészségügyi	díj:		Dr. Besenyi 
Orsolya	 főorvos,	 Sisa	 Balázsné	 epide-
miológiai	 szakápoló/decubitus	koordi-
nátor,	valamint	Sugárné	dr.	Pető	Kata-
lin	ifjúsági	főorvos	részére,

Jászberény	 Város	 Gerevich	 Aladár	
sport	díj:	 	Szabó Gyula, a	Lehel	Vezér	
Gimnázium	nyugalmazott	testnevelő	ta-
nára,	valamint	Sándor Renáta, a	Jászbe-
rényi	RK	másodedzője	részére,

Jászberény	Város	Szent	Klára	szoci-
álismunka	 díj:	 	 Vargáné Deme Kata-
lin,	a	Katolikus	Szeretetszolgálat	Szent	
Klára	 Idősek	Otthona	 intézményveze-
tője,	valamint	Gregorné Mile Andrea, 
a	 Jászberény	 Városi	 Önkormányzati	
Bölcsőde	és	Védőnői	Szolgálat	kisgyer-
meknevelője	részére,

Jászberény	 Város	 Komáromy	 Jó-
zsef	 sajtódíj:	  Lakatos Zoltán,	 a	 Jász-
sági	Térségi	Televízió	operatőre-vágója	
részére,

Jászberény	 Város	 Rendészeti	 díj:		
Szemán Ferenc	 c.r.	 alezredes	 kiemelt	
főnyomozó,	 valamint	  Barna Sándor 
tűzoltó	főtörzsőrmester	részére.

Ellenzéki előválasztás a Jászságban
Az	 elmúlt	 év	 december	 20-án	megál-
lapodás	 született	 hat	magyar	 ellenzéki	
párt	 (DK,	 Jobbik,	 LMP,	 MSZP,	 Mo-
mentum,	Párbeszéd)	között,	a	2022-es	
országgyűlési	 választáson	 való	 együtt-
működésről.	 Ennek	 tartalma,	 hogy	 a	
választáson	közös	listát	és	mind	a	106	
választói	 körzetben	 közös	 jelöltet	 állí-
tanak,	 valamint	 ezeket	 a	 jelölteket,	 és	
a	 miniszterelnök-jelölt	 személyét	 elő-
választáson	fogják	eldönteni.	A	döntés	
szerint	az	előválasztási	 folyamat	2021.	
október	23-ig	lezajlik.	Az	egyéni	képvi-
selőjelölteket	 egy,	 a	miniszterelnök-je-
löltet	két	fordulóban	fogják	megválasz-
tani,	a	szavazáson	pedig	a	választókorú	

polgárokon	 kívül	 azok	 is	 részt	 vehet-
nek,	akik	az	országgyűlési	választás	idő-
pontjáig	betöltik	a	18.	életévüket.

Szeptember	6-án	délelőttig	kell	 le-
adniuk	a	jelölteknek	a	megfelelő	számú	
ajánló	aláírást	tartalmazó	gyűjtőíveket.	
Szeptember	18-26.	között	lesz	az	elővá-
lasztás	 első	 fordulója,	 ekkor	 választják	
az	országgyűlési	egyéni	választókerületi	
jelöltek,	illetve	lehet	voksolni	a	minisz-
terelnök-jelöltekre	is.	Aki	a	képviselője-
lölt-jelöltek	közül	a	legtöbb	szavazatot	
kapja,	azt	a	személyt	indítja	a	2022-es	
tavaszi	 országgyűlési	 választáson	 az	
adott	 választókerületi	 mandátumért	 a	
hatpárti	ellenzéki	együttműködés.	Ha	a	

miniszterelnökjelölt-jelöltek	közül	sen-
ki	nem	szerzi	meg	a	szavazatok	abszolút	
többségét,	vagyis	az	összes	voks	felét	és	
annál	 legalább	 egy	 szavazattal	 többet,	
akkor	 második	 forduló	 következik.	 A	
második	fordulót	ebben	az	esetben	ok-
tóber	4-10.	között	tartják	meg.

Információink	 szerint	 a	 Jászsági	
2-es	 számú	 országgyűlési	 választóke-
rületben	mind	 dr. Gedei József (DK,	
Momentum),	 mind	 dr. Kertész Ottó 
(MSZP,	 Párbeszéd,	 Jobbik)	 összegyűj-
tötte	az	előválasztáson	való	induláshoz	
szükséges	számú	jelölést.	További	rész-
letek	a	az	ellenzéki	előválasztásról	a	Be-
rényCafén	(jku.hu)	olvashatók.

Öt éves a „JÁSZOK”- történelmi dal- és táncjáték
Öt évvel ezelőtt, 2016 júniusában 
kultúrtörténeti pillanat eseménye-
inek lehetett részese közel tízezer 
néző, akik tíz estén keresztül elő-
ször nézhették meg a Jászok – tör-
ténelmi dal- és táncjáték előadását 
Jászberényben, a Szabadtéri Szín-
padon.

Erre	 az	 eseményre	 emlékezett	 augusz-
tus	29-én	vasárnap	délután,	egy	külön-
leges	 ünnepi	 kamara	 előadás,	 a	 Lehel	
Film-Színház	előtti	téren,	a	produkció	
részleteinek	felelevenítésével.	

Majd	 ezt	 követően	Gémesi Balázs 
és	 Szalai György válogatott	 fotóiból	
nagyszabású	 kiállítást	 nyitottak	 meg,	
a	 Zagyvaparti	 sétány	 mentén	 látható	
tablókon.

Az	előadás	produceri	feladatait	fel-
vállaló	 Soós Andrea	 tervező	 művész,	
aki	 	 a	 mai	 napig	 küldetéseként	 tartja	
életben	 az	 összművészeti	 produkciót,	
szervezte	meg	a	jubileumi	eseményt.

A	 Mihályi Gábor rendezésében	
készült	kamaradarabban	közreműköd-
tek	 a	 Magyar	 Állami	 Népi	 Együttes	
és	 a	 Jászság	Népi	Együttes	 táncosai,	 a	
Jászberény	kórusaiból	összeállt	“Jászok”	
Vegyeskar,	Turi Melinda, Mizsei Zol-
tán, Rékasi Emese, Gradsach Zoltán 
szólista	 énekesek,	 valamint	 a	 jubileu-

mi	program	vendégművésze,	narrátora	
Szabó Sipos Barnabás,	 színművész,	
képzőművész.	

Idézzék	 fel	 az	 egyedi	 művészeti	
produkció	élményét,	a	fotókiállítás	kü-
lönleges	 képeinek	 megtekintésével,	 a	
Zagyvaparti	sétányon.
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Lásd meg a témát, örökítsd meg és mutasd meg másoknak!
- Mit éreztél, mire gondoltál, amikor 
megtudtad, hogy 2021-ben te kapod 
Jászberényben a díszpolgári címet?

-	 Meglepetésként	 ért	 a	 hír,	 bár	
tudtam,	 hogy	 felterjesztettek	 erre	 a	
kitüntetésre.	 Ilyenkor	 alá	 kell	 ugyanis	
írni	 egy	 nyilatkozatot,	 ha	megkapom,	
akkor	át	is	veszem.	Ez	persze	már	több-
ször	megtörtént	 korábban	 elismerések	
kapcsán,	amit	végül	nem	kaptam	meg.	
A	 polgármester	 úr	 értesítő	 leveléből	
tudtam	meg,	hogy	én	leszek	a	díjazott.	
Számomra	 ünnepnap	 volt	 az,	 amikor	
átvehettem.	Korábban	a	legnagyobb	el-
ismerés,	amit	kaptam	–	Pro	Urbe-díj	–	
ugyancsak	a	várostól	 érkezett.	Vannak	
más	kitüntetéseim	is,	amit	máshonnan	
kaptam,	 de	 számomra	 azok	 a	 legked-
vesebbek,	 amit	 szűkebb	 környezetem	
ítélt	meg	számomra.

- Mit szólt a család, a környezeted 
a kitüntetéshez?

-	Természetesen	ők	is	örömmel	fo-
gadták.	Ők	tudják	igazán,	hogy	mit	is	
tettem	azért	az	elmúlt	évek	alatt,	hogy	
ilyen	elismerésben	részem	legyen.

- Hány évtized munkája van a dí-
szpolgári címben?

-	 Ha	 mindent	 beszámolok,	 akkor	
azt	 mondhatom,	 hogy	 hat	 évtized,	
hatvan	év	munkájának	elismerése	ez	a	
díj.	A	napokban	volt	éppen	hatvan	éve,	
hogy	a	szakmát	elkezdtem	tanulni,	de	
állítom	 neked,	 hogy	 ma	 is	 tanulom.	
Érettségi	 után	 lettem	 fényképész	 ta-
nuló,	és	a	legtöbb	sikert	a	saját	magam	
képzésével,	 az	 önképzéssel	 értem	 el.	
Amikor	 1969-ben	 én	 már	 elkezdtem	
a	 színes	 fotókkal	 foglalkozni,	 a	 kollé-
gák	leintettek,	kinevettek,	hogy	ez	még	
nem	 időszerű.	 Két-három	 éven	 belül	
bebizonyítottam,	hogy	igenis	van	értel-
me,	s	megéri	a	színes	fotózással	foglal-
kozni.

- Miért választottad a fotózást, mi 
indított el ezen a pályán?

-	Nem	voltam	kiváló	tanuló	és	nem	
is	 akartam	 továbbtanulni.	 Az	 volt	 a	
célom,	 hogy	 egy	 jó	 szakmát	 tanuljak	
ki.	Az	akkori	Műszerész	Ktsz-be	érett-
ségivel	 tanulónak	 lehetett	 jelentkezni.	
Amikor	 beadtam	 a	 jelentkezésemet,	
három	 szakma	 	 –	mechanikai	műsze-
rész,	 fogtechnikus	 vagy	 fényképész	 –	
közül	 lehetett	 választani.	 A	 fotózással	
már	általános	iskolás	korom	óta	foglal-
koztam,	s	így	azt	választottam.

- Mennyi idő telt el addig, amikor 
már azt mondhattad, hogy fényképész 
vagy?

-	Az	 iskolát	1963-ban	végeztem	el	
és	1970-ben	már	önálló	feladattal	bíz-
tak	meg.		A	Szolnok	Megyei	Fényszöv	
jászberényi	 riportrészlegét	 vittem	 egy	
személyben.	 Ez	 akkor	 nagyon	 nagy	
lehetőség	 volt	 egy	 kezdő	 szakember-
nek.	 Szakmailag	 és	 azért	 is,	 mert	 na-
gyon	 korszerű	 bérezése	 volt	 a	 cégnek.	
Minden	 megtermelt	 összeg	 27%	 volt	
a	 munkabér.	 Ez	 kellően	 doppingolt	
arra,	hogy	minél	többet	és	jobban	dol-
gozzak.	Akkoriban	még	az	itteni	cégek	
igényelték	a	fotózást.	Nagyon	jó	meg-
rendelőm	volt	az	akkori	Építőipari	Szö-
vetkezet,	 a	Műszeripari	 Szövetkezet,	 a	
Lehel	Hűtőgépgyár,	 az	Aprítógépgyár,	
a	Cipőipari	vállalat.	Az	eszközöket	saját	
magamnak	 kellett	 biztosítani	 a	 színes	
fotózáshoz,	de	különböző	úton-módon	
ez	is	sikerült.

- Mikor volt az, amikor a magad 
urává váltál?

-	A	színes	fotózással	három	helyen	–	
Szolnok,	Mezőtúr,	Jászberény	–	foglal-
koztak.	Amikor	az	elnökünk	nyugdíjba	
ment	 és	 új	 elnököt	 kaptunk	 –	 akivel	
egyébként	együtt	voltam	tanuló	–	meg-
szüntette	a	korábbi,	számunkra	kedve-
ző	bérezést.	Ez	azzal	 is	 járt,	hogy	csak	
Szolnokon	készülhettek	színes	képek,	s	
az	eszközeinket	is	odavitték,	Én	azon	a	
napon	 beadtam	 a	 felmondásomat.	 Ez	
1982.	január	15-én	volt.	Ekkor,	január	
1-jétől	már	állampolgári	jog	volt,	hogy	
valaki	ipart	gyakoroljon.	Három	hónap	

volt	 a	 felmondási	 időm,	 s	 ez	elég	volt	
arra,	hogy	korábbi	megrendelőimet	vé-
gigjárjam,	s	ők	biztosítottak	arról,	hogy	
továbbra	is	dolgozhatok	nekik.	

- Az elmúlt 60 év alatt rengeteget 
változott a fotózás. Ezt hogyan élted 
meg?

-	 Amikor	 én	 tanuló	 lettem,	 még	
üveglemezre	 is	 fényképeztünk,	 ma	
pedig	 már	 a	 digitális	 technikát	 kell	
alkalmazni.	 Nem	 tudom	 van-e	 másik	
szakma,	 ahol	 ennyit	 változott	 a	 világ.	
Amikor	 még	 a	 fotót	 sötétkamrában	
készítettük,	millió	 lehetőség	 volt	 arra,	
hogy	 azon	 változtathassunk,	 hogy	 sa-
ját	tudásunkat	„belevihessük”	a	képbe.	
Ez	a	beavatkozási	lehetőség,	ahogy	fej-
lődött	 a	 szakma,	 egyre	 inkább	 eltűnt.	
Ma,	 amikor	 valaki	 fotográfusnak	 ne-
vezi	magát,	az	azt	jelenti,	hogy	rendel-
kezik	 egy	 jó	 digitális	 géppel	 és	 egy	 jó	
számítógépes	 programmal.	 Ez	 nem	 a	
szakma	teljes	vertikuma,	ez	annak	kb.	
10%-a.	Nekem	a	 sötétkamrás	 időszak	
sokkal	 jobban	tetszett.	Ma	is	megvan-
nak	még	az	ehhez	szükséges	eszközeim.	
Úgy	 gondolom,	 hogy	 a	 ’80-as,	 ’90-es	
években	a	legkorszerűbb	analóg	techni-
kával	rendelkeztem.	

- Jászberény szerencsésnek mond-
hatja magát, hiszen évtizedek óta min-
dig voltak, vannak jó fotósai. Gondo-
lok itt Faragó Laci bácsira, aki sajnos 
már nincs közöttünk, itt vagy te, Bíró 
János, Nemes Árpád és a fiatalabbak, 
Szalai György, illetve Gémesi Balázs.

-	 Jászberényben	mindig	 volt	 fotós	
élet.	 1965-ben,	 amikor	 szakmunkás	
voltam,	csatlakoztam	a	városi	fotószak-
körhöz,	 amely	 később	 fotóklub,	majd	
később	 film-	 és	 fotóklubként	 műkö-
dött.	Ez	kicsit	kinyitotta	 számunkra	a	
világot.	Itt	meg	tudtuk	beszélni	dolga-
inkat,	Laci	bácsival	 sokszor	 értékeltük	
egymás	munkáit,	 hogy	megosszuk	 ta-
pasztalatainkat,	 tudásunkat.	 A	 maiak	
persze	már	az	említett	 technikai	 fejlő-
désnek	köszönhetően	egészen	másként	
dolgoznak,	mint	tettük	mi	a	klasszikus	
fotózás	idején.

- A fotózás melyik ága volt számod-
ra a legkedvesebb?

-	Mi	még	a	hagyományos	műtermi	
fotózást	 kezdtük.	 Szerintem	 a	 legna-
gyobb	szakmai	kihívás	mindig	az	volt,	
hogy	valakiről	egy	 jó	portrét	készítsél.	
Nagyon	kedveltem	a	gyermekfotózást.	
Akkor	még	őket	is	műteremben	fotóz-
tuk	és	az	egészen	más	világ	volt.	Azu-
tán	jött	az	események	fotózása.	Ehhez	
már	eleve	felkészülten	kellett	érkezni	az	
eseményre.	Tudni	kellett,	hogy	ott	mi	
várható,	mi	 történik.	 Én	 a	 tanulóim-
nak	is	azt	 tanítottam,	hogy	a	 fotós	ne	
főszereplője,	 hanem	 szolid	 szemlélője	
legyen	az	eseményeknek.	

- Fotózások, amelyek örökre emlé-
kezetesek maradtak számodra. Gon-
dolom ilyen is volt sok az elmúlt hat 
évtized alatt.

-	 Ilyen	 volt	 például	 Antall József 
látogatása.	 Nagyon	 komoly	 bizton-
ságtechnkai	 feltételeknek	 kellett	
megfelelni,	 hogy	 ott	 fotózhattunk.	
Aznap	délután	érkezett	Göncz	Árpád	
köztársasági	elnök.	Kihívás	volt	az	az	
ünnepség,	 amikor	 Habsburg	 Ottó	
átvette	 Jászberényben	 a	 díszpolgári	
címet.	 Egy	 sokkal	 korábbi	 fotózás-
ra	 is	 szívesen	 emlékszem,	 amikor	 az	
Érparti	 mintalakótelepet	 mutatták	
be	az	építési	miniszternek.	Nagy	ese-
mény	 volt	 a	 2000-es	 görkorcsolya	
Európa-bajnokság.	 Szerintem	 óriá-
si	 dolog	 volt,	 hogy	 azt	 a	 város	 meg	
tudta	 rendezni.	 Nem	 hagyhatom	 ki	
a	 sorból	 a	 Csángó	 Fesztivált	 sem,	
mert	 minden	 évben	 hozott	 valami	
mást,	valami	újat.	Számomra	nagyon	
fontosak	voltak	a	családi	események.	
Körülbelül	 2	 000	 –	 2	 200	 esküvőn	
fotóztam,	 s	 ezek	 is	 sok	 élményt	 ad-
tak.	Kedvenc	témám	volt	még	a	mű-
szaki	fotózás,	amelyik	egy	más	szem-
léletet	igényelt.

- Volt-e kedvenc géped, amelyik 
jobban hozzád nőtt, mint a több?

-	Egy	Nikon	F4-es	fényképezőgép	
volt	 a	 nagy	 kedvencem,	 amelyiket	
több	 célra	 is	 tudtam	 használni,	mert	
az	ehhez	szükséges	tartozékait	is	kifej-
lesztették.

- Azt mondják, hogy minden szak-
mához kell tehetség. Mi kell ahhoz, 
hogy valaki jó fotós lehessen?

-	Lásd	meg	a	 témát,	örökítsd	meg	
és	mutasd	meg	másoknak.	

- Ez így nagyon egyszerűnek tűnik.
-	Igen,	annak,	de	az	is	biztos,	hogy	

egy	 jó	 fotósnak	 másként	 kell	 látnia	
a	 világot,	 mint	 egy	 átlagembernek.	
Tudnod	kell,	hogy	egy	témából	mikor	
tudod	 a	 legtöbbet,	 a	 legjobban	 meg-
mutatni.	Például	van	Jászberényben	 is	
egy	épület,	amit	igazán	naponta	csak	öt	
percig	lehet	úgy	fotózni,	hogy	az	vissza-
adja	a	benne	rejlő	szépséget.

- Elárulod melyik ez az épület?
-	A	Barátok	temploma	melletti	kis-

kápolnáról	 van	 szó.	 Nagyon	 egyszerű	
homlokzata	 van	 és	 abban	 van	 egy	 ív.	
Ha	 azt	 ne	 éri	 fény,	 akkor	 csak	 szürke	
fal	az	egész.	Jó	esetben	naponta	öt	per-
cig	kap	olyan	természetes	fényt,	amkor	
ez	 az	 ív	még	 vetett	 árnyékot	 is	 képez	
és	 ezzel	 együtt	 lehet	 a	 szépségét	meg-
örökíteni.

- Vannak még ilyen különleges idő-
szakok, pillanatok?

-	 Természetesen	 vannak.	 Például	
nem	mindegy,	hogy	egy	esküvőn	azt	a	
bizonyos	„igent”	mikor,	hogyan	örökí-
ted	meg.	Akkor	kell	exponálni,	amikor	
az	„e”	hangot	mondja	ki	a	menyasszony	
vagy	a	vőlegény.	Egy	előadás	során	pe-
dig	meg	 kell	 figyelni,	 hogy	 az	 előadó	
mikor	olvassa	a	szöveget,	és	mikor	néz	
fel	beszéd	közben.	

- Mit tanácsolsz azoknak a fia-
taloknak, akik érdeklődnek a fotózás 
iránt?

-	 Azt	 javasolnám	 nekik,	 hogy	 a	
szakma	 teljes	 keresztmetszetét	 tanul-
ják	meg,	benne	a	fizikáját	és	kémiáját,	
ami	 ugyan	 már	 nagyon	 lecsökkent.	
Tanulják	 meg	 az	 általuk	 használt	 gép	
tudását.	Mert	ma,	ha	egy	digitális	gép	
tudásának	 10%-át	 ki	 tudja	 használni	
valaki,	 akkor	 sokat	mondok.	 A	 tudá-
sát	 pedig	 céltudatosan	 használja.	 Ne	
elégedjen	meg	azzal,	hogy	egy	anyagot	
pendrájvon	átad.	Ne	felejtsék	el,	hogy	
egy	 nagymama,	 egy	 nagypapa	 számá-
ra	még	ma	is	fontos	a	kézben	tartható	
fotó.	 Arról	 nem	 is	 beszélve,	 hogy	 egy	
számítógépen	 tárolt	 fotóanyag	 onnan	
bizony	nyomtalanul	el	is	tűnhet	bármi-
lyen	hiba	folytán.	Ha	már	itt	tartunk,	
szeretném	azt	 is	elmondani,	hogy	vol-
tak	nekem	 tanulóim	az	 elmúlt	 évtize-
dek	során.	Közülük Völgyi Zoli	sajnos	
már	nincs	közöttünk.	Vetró Beát te	 is	
ismered,	 míg	 Vas Juli	 Münchenben	
tv-operatőr.	Minden	évben	egyszer	ta-
lálkozunk.	Ez	most	a	jövő	héten	lesz.

- Meddig még a fotózás?
-	Ameddig	bírom.	Nekem	ez	az	éle-

tem.	Az	lenne	a	nagy	büntetés,	ha	nem	
fotózhatnék.	 Annyit	 csinálok,	 ami	 jól	
esik,	ma	már	nem	terhelem	túl	magam.	
Szeretek	a	kertben	dolgozgatni,	ami	jó	
kikapcsolódás	 is.	 Mindig	 voltak	 szá-
momra	új	kihívások	és	manapság	még	
ma	is	 lehetnek.	A	lányom	és	a	fiam	is	
képzett	fényképész.	Közülük	a	lányom	
az,	aki	besegít	ma	is	nekem,	s	a	szakma	
digitális	részét	sokkal	jobban	érti,	mint	
én.	A	fejlettebb	országokban	kezdenek	
visszaállni	arra,	hogy	fontosak	fényké-
pek.	Ez	biztatás	lehet	a	maiak	számára.	
Néha	 azon	 is	 elgondolkodom,	 hogy	
Nosztalgia	fotózást	kellene	elindítani.

Ennyi	 volt	 a	 beszélgetésünk,	 de	
közben	 megtekintettem	 Karcsi	 törté-
nelmi	 gépparkjának,	 ahogy	 ő	mondta	
harmadát,	húsz	egykori	fényképezőgé-
pet.	 Mindről	 tudott	 valami	 érdekeset	
mondani.	Ezek	valódi	kortörténeti	do-
kumentumok,	szerintem	értékük	felbe-
csülhetetlen.

Baráth	Károlynak	Olvasóink	nevé-
ben	is	gratulálunk	a	díszpolgári	címhez	
és	további	sikeres	éveket	kívánunk!

Szántai Tibor

Idén a Covid-19 járvány miatt nem a város napján, április 3-án, hanem augusztus 20-án adták át a 2021. évi városi kitün-
tetéseket. A díszpolgári címet idén Baráth Károly fényképész, fotográfus vehette át, akit nem kell különösebben bemu-
tatni a jászberényieknek, hiszen az elmúlt évtizedek során annyi helyen, annyi eseményen fotózott, hogy szinte mindenki 
találkozhatott vele. Ennek ellenére azt hiszem, az alábbi interjúból még sok érdekeset megtudhatunk róla. Mivel több 
mint harminc éve már, hogy ismerjük egymást, így természetesen közvetlen, tegező formában készült ez a beszélgetés.

Legyen a zene mindenkié! – sorozat
Kodály	idézet	a	címe	és	mottója	annak	
a	 klasszikus	 zenei	 koncertsorozatnak,	
melynek	nyitórendezvényét,	augusztus	
28-án,	 szombaton	 tartották	 a	 Szikra	
Galériában.	Ezt	követően,	az	előttünk	
álló	 fél	 évben,	 húsz	 alkalommal,	 a	
Jászság	művelődési	házaiban	és	közös-
ségi	 terein	 nyerhetünk	 bepillantást	 a	
klasszikus	 zene	 varázslatos	 világába.	A	
programok	 fővédnöke	 Pócs János	 or-
szággyűlési	képviselő	és	az	Emberi	Erő-
források	Minisztériuma	 támogatásával	
valósul	meg.	

A	 sorozat	 művészeti	 vezetője	 és	
egyben	 fellépője,	 a	 napokban	Magyar	
Bronz	 Érdemkereszt	 elismeréssel	 ki-
tüntetett	 Sas Dániel	 zongoraművész.	
A	 nyitó	 koncert	 előadás	 és	 a	 további	
rendezvények	 is,	zenész	társai,	barátai,	
Atyimó Ferenc	tubaművész	és	Keskeny 
Richárd	zongoraművész	közreműködé-
sével	valósulnak	meg.	A	három	kiváló	
zeneművész	 előadásában,	 többek	 kö-
zött	Mozart,	Debussy,	Liszt	 Ferenc	 és	
Bartók	Béla	műveiből	voltak	hallhatók	
klasszikus	darabok.

A	 koncertekre	 a	 belépés	 ingyenes,	
de	 lehetőség	 van	 támogató	 jegyek	 vá-
sárlására,	melyek	összegyűjtött	összegét,	
a	jövő	esztendőben	kezdődő	klasszikus	

zenei	művészeti	klub	elindítására	szeret-
nék	fordítani,	mely	havi	rendszeresség-
gel	működne	a	Szikra	Galériában.

demeter
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Kulturális ajánló
Kalapács Koncert
szeptember 3. – péntek 19 óra
19:00	–	Kapunyitás,	19:30	–	Monument,	21:00	–	Kalapács,
Pótkerék Csárda

Dűvő ZeneKar Koncert
szeptember 3. – péntek 20:30
A	Dűvő	Zenekar	Koncertje,	majd	Táncház	a	Jászság	Népi	Együttes	oktatóival.
Jászság Népi Együttes székháza

I. orsZágos 11-es rúgó BajnoKság
szeptember 4. - 14 óra
A	Király	Gábor	 fővédnöksége	mellett	megrendezésre	 kerülő	 I.	Országos	
Tizenegyesrúgó	Bajnokság	területi	fordulója	a	Tehetség	SE	szervezésében.
Nagykátai út 2. (a Tesco mögött)

II. Berva KvíZest
szeptember 4. – szombat 15 óra 
Megint	kvízezünk.	A	kvízmester	és	mi	változatlanok	leszünk.	És	Ti?
Ami	maradt:	változatos,	néha	vicces,	néha	komoly	kérdések,	5-6	fős	cso-
portok,	finom	italok.
Berva Söröző

KluBKoncert
szeptember 4. - szombat 21 óra
Tenger	koncert.	Kundóri, Demény Gergő, Pesti Matyi és	Hlavaty Tomi 
(Afgán)	vagyunk.	Zenénk	önmeghatározásunk	szerint	glowing	darkness,	
ami	néha	post-rock	cunami,	néha	dallamos	alt	rock	ringatózás.
Lehel Film-Színház galéria

vasárnapI MesesZIget FIlMKluB 
szeptember 5. - vasárnap 14 óra
Macskafogó	rajzfilm.	Grabowski,	a	007-es	egérügynök	veszélyes	küldetésre	
vállalkozik:	Pokyóból	el	kell	hoznia	egy	szuperfegyver	titkos	tervét,	amely-
nek	segítségével	az	egerek	le	tudnának	számolni	a	létüket	fenyegető	macs-
kaszindikátussal.
Lehel Film-Színház Sára Sándor terem

Déryné DesZKáIn
szeptember 5. - vasárnap 20 óra
Tökéletes	szerelem,	zenés	vígjáték	két	felvonásban.	Mit	meg	nem	tesz	egy	
színházigazgató	a	pénzügyi	támogatásért?	Hogyan	mutat	be	a	színháza	egy	
operett	előadást,	ha	nincs	primadonnája,	bonvivánja,	tánckara,	sőt	énekes	
színésze	sem?	Vagy	az	is	lehet,	hogy	van,	csak	nem	tud	róla?	Sőt…	lehet,	
hogy	egy	szórakoztató,	megható,	fergeteges	zenés	előadás	születik?
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

a hónap Műtárgya
szeptember 8. – szerda 17 óra
Képzőművészeti	sorozat	szeptemberi	bemutatóján	Vuics	István	Öreg	fűz-
fák	című	festményét	Telek Béla	művésztanár	mutatja	be.
Szikra Galéria

open rooMlI - a Kreatív pont nyItó hétvégéje
szeptember 10–12. – péntek–vasárnap
Ajánlat	a	programokból:	

Pénteken	 17	 órakor	 boltmegnyitó,	 20	 órától	 Besh	 o	 droM	 koncert,	
21.30	órától	Pribojszki	Mátyás	és	zenekara.	

Szombaton	14	és	16	óra	között	„Kézműves	Piknik”	mesterség	bemuta-
tók	és	kézműves	foglalkozások.	16.30	órátl	a	Hahó	Együttes	gyermekkon-
certje,	 17	 órától	Momentán	Társulat	 interaktív	 előadása,	 18	órától	 Slam	
Poetry,	22	órától	esti	utcazene	–	Posteggiatori.

Vasárnap	 14	 és	 17	 óra	 között	 „Belvárosi	 Piknik”	 (színpadi	 gálamű-
sor	a	 jászsági	kultúra	életéből).	14	és	16	óra	között	„Kézműves	Piknik”	
mesterség	 bemutatók	 és	 kézműves	 foglalkozások.	 15	 órától	 Bertalan	 és	
Barnabás	A	Hírös	Gasztroszínház.	17	órától	Cool	and	the	Jazz,	18	órától	
Mi	az	Ábra?,	19	órától	Balance	Wheel	Group,	20	órától	Musicum	(LGT	
tribute	zenekar)	koncert.

A	programok	részletes	sora	és	időrendje,	valamint	a	helyszínek	a	megta-
lálhatók	a	roomlipont	közösségi	oldalán.	A	rendezvény	ingyenes.

MoBy DIcK Koncert
szeptember 11. – szombat 18 óra
Kapunyitás:	18:00,	Avantgarde:	18:30,	Monastery:	19:40,	Moby	Dick:	21:00
Pótkerék Csárda

KluBKoncert
szeptember 11. - szombat 21 óra
All	Comes	 Back	 koncert.	 Szabó Tamás	 és	 Nemes Zoltán	 a	 kilencvenes	
évek	óta	játszanak	együtt.	Különböző	formációik	a	blues	és	a	boogie-woo-
gie	műfaján	túlmutatóan	a	klasszikustól	a	jazz-en	át,	egészen	a	legkülön-
bözőbb	zenei	műfajokig	merészkednek.	
Lehel Film-Színház galéria

Dr. Zacher gáBor előaDása
szeptember 15. – szerda 18:30
Lesz	 negyedik	 vírushullám?	Visszajön	 a	 kötelező	maszkviselés?	Újra	 be	
kell	zárni	mindent?	Kell	a	harmadik	oltás?	Mit	jelent	a	delta	variáns?	Az	
előadás	 egyik	 célja,	 hogy	 válaszokat	 kapjunk	 egy	 elismert,	 ugyanakkor	
mondanivalóját	szórakoztató	módon	előadó	szakembertől.
Ifjúsági Ház

Berényi sikerek a Jász Darts Kupán
Augusztus 28-án, szombaton a CO-
OP Star Zrt. Jászberényi áruházának 
átriumában rendezték meg első al-
kalommal a Jász Darts Kupát, amely 
egyben része volt a 2021. sörnapnak is. 
Közel félszázan neveztek, s a dobogót 
kibérelték a jászberényi dartsosok.

A	 Jászsági	 Menedzser	 Klub	 Egyesület	
volt	 a	 verseny	 rendezésének	 kezdemé-
nyezője	 és	 fő	 támogatója.	 Mellettük	
a	 CO-OP	 Online	 Kft.	 szállt	 még	 be	
a	 verseny	 megrendezésébe.	 A	 301-es,	
sima	kiszállós	játékra	48-an	neveztek,	s	
akik	az	első	fordulóban	vereséget	szen-
vedtek,	még	a	vigaszágon	legalább	egy	
mérkőzést	játszhattak.

-	A	darts	óriási	népszerűségnek	ör-
vend	az	egész	világon,	így	Magyarorszá-
gon	is.	Azok,	akik	a	televízión	keresztül	
nézik	 a	 különböző	 nagy,	 nemzetközi	
versenyeket,	azt	láthatják,	hogy	a	sör	és	
a	jelmez	is	szorosan	a	játék	része	a	né-
zőtéren.	Hagyományteremtő	 szándék-
kal	rendezzük	meg	a	Jász	Darts	Kupát,	
s	ha	kedvező	 lesz	a	 fogadtatása,	 akkor	
jövőre	 jelmezversenyt	 is	 hirdetünk	 –	
mondta	a	verseny	megnyitóján	dr. Ré-
dei István, a	Jászsági	Menedzser	Klub	
Egyesület	elnöke,	a	CO-OP	Star.	Zrt.	
vezérigazgatója,	 aki	 három	 dobással	
nyitotta	meg	az	első	Jász	Darts	Kupát.	

A	 rendezvényen	 egyébként	 bárki	
kipróbálhatta	a	játékot,	hiszen	egy	táb-
lán	bullra	dobást	is	rendeztek.	Akinek	

sikerült	 a	 tábla	 közepét	 eltalálni,	 az	
ajándékot	kapott.	Egyébként	8	 táblán	
zajlottak	 a	 küzdelmek,	 s	 az	 idő	 előre	
haladtával	 egyre	 csökkent	 a	 verseny-
ben	maradottak	száma.	Végül	kiderült,	
hogy	ezen	a	napon	a	jászberényiek	cé-
loztak	a	 legjobban,	hiszen	a	dobogóra	
a	Jászság	fővárosát	képviselő	dartsosok	
kerültek.

Az I. Jász Darts Kupa végered-
ménye:
1.	Vasas Márk
2.	Szvett Sándor
3.	Faragó Norbert
4.	Cseh Imre

A	 legjobb	 női	 versenyzőnek	 járó	
különdíjat	 Szappanos Tiborné	 kapta.	
A	 helyezettek	 érem,	 kupa	 és	 tárgyju-
talomban	 részesültek,	míg	 a	 győztes	 a	
szeptember	3-5.	 között	 a	Papp	László	
Arénában	 megrendezésre	 kerülő	 nagy	
nemzetközi	 verseny	 szombati	 napjára	
is	nyert	egy	belépőt.

Jó	hangulatban	zajlott	 a	verseny,	
melynek	 végén	 nemcsak	 a	 dobogó-
sok	 lehettek	 elégedettek,	 hanem	 a	
rendezők	is.	Nagy	volt	az	érdeklődés,	
s	ennek	ismeretében	minden	bizony-
nyal	 lesz	 is	 folytatása	 a	 Jász	 Darts	
Kupának.

Családi nappal köszönték meg a helytállást
Családi nappal köszönték meg a 
szociális és egészségügyi szférában 
dolgozóknak, a pandémia idősza-
kában végzett áldozatos munkáját, 
augusztus 27-én, pénteken az Állat- 
és Növénykertben és a volt jégpálya 
melletti zöldterületen szervezett szó-
rakoztató programokkal.

A	 szociális	 és	 egészségügyi	 területen	
dolgozóknak	 munkájukat	 nem	 lehet	
elhivatottság,	empátia	és	emberség	nél-

kül	 végezni.	Az	 ebben	 a	 szférában	 te-
vékenykedőkben	ezek	a	 tulajdonságok	
mind	 összpontosulnak.	 Ezt	 a	munkát	
nem	lehet	elégszer	megköszönni,	ezért	
is	 öröm	 egy	 ilyen	 rendezvény,	 mely-

nek	a	keretében	most	nem	csak	ők,	 a	
dolgozók,	 hanem	 a	 családtagjaik	 és	 a	
gyerekek	is	ott	lehettek.	Hiszen	legyen	
az	szociális	vagy	egészségügyi		dolgozó,	
nagyon	fontos,	hogy	olyan	stabil	csalá-
di	háttere	 legyen,	ha	hazamegy,	akkor	
azt	a	stresszt,	azt	a	rengeteg	nehéz	pilla-
natot	fel	tudja	dolgozni,	ami	munkája	
alatt	 éri.	 Ebben	 a	 legjobban	 a	 család	
tud	nekik	 segíteni,	 ezért	 is	 remek	do-
log,	hogy	most	együtt	 tudtak	 lenni	és	
közösen	kikapcsolódni.

A	 Jászberény	 Városi	 Önkormány-
zattól	 indult	 kezdeményezés	 tartalmas	
programokkal	 való	 megtöltésében	 a	
Jászkerület	kulturális	szervezői	vállaltak	
feladatokat,	együttműködve	az	Állat	–	

és	 Növénykert	 dolgozóival.	 Az	 egész	
napos	 program	 során	 állatbemutatók,	
látványetetések	 részesei	 lehettek	 a	 ki-
látogató	 családok,	 valamint	 kézműves	
foglalkozásokon,	 játszóházban,	 és	 báb	
előadáson	 szórakozhattak	 közösen	
gyermekeikkel.

Ebédre	is	hivatalosak	voltak	a	szoci-
ális	és	egészségügyi	területen	dolgozók,	
ezzel	 is	megköszönve	 azt	 az	 áldozatos	
munkát,	amit	az	elmúlt	hónapokban	a	
koronavírus-járvány	 kapcsán	 végeztek	
Jászberényben	és	 a	 Jászságban	élőkért.	
Az	 ebédet	 megelőzően	 az	 eseményt	
létrehozó	 szervezetek	 vezetői,	 Budai 
Lóránt	polgármester	az	önkormányzat,	
Dukai Rita	 a	 Jászkerület	 és	 Sárközy 
Tamás az	 állatkert	 részéről	 köszöntöt-
te	a	jelenlévőket,	egyben	megköszönve	
helytállásukat	 is	 koronavírus-járvány	
alatt.	A	 jó	 ebédhez	 a	 Jászsági	Cigány-
zenekar	muzsikált.	A	délutánban	foly-
tatódó	 események	 sorát	 a	 Musicum	
Zenekar	koncertje	zárta,	majd	a	sötéte-
dés	után	az	Állatkertek	Éjszakája	kínált	
izgalmas	programokat.

Bár	az	időjárás	szeszélyes	arcát	mu-
tatta,	 ennek	 ellenére,	 aki	 kilátogatott	
az	eseményekre,	kikapcsolódhatott	egy	
kis	időre	és	jól	szórakozhatott	családjá-
val.	 dg

Társastánc sikerek
A	járvány	után	lassan	beindult	a	meg-
szokott	 társastánc	 élet.	 Először	 június	
5-én	versenyzett		Hajdúnánáson	Szabó 
Zsombor és	Wang Jing Alíz	párosunk,	
ahol	döntőt	táncoltak.	E	hó	20-án	már	
az	egész	csapattal	utaztunk	Csömörre,	
ahol	a	Szabadidős		Országos	Bajnoksá-
gon	több	érmet	és	kupát	is	szereztünk.

Az	 iskola	 végeztével	 meg	 tudtuk	
tartani	 az	 egyhetes	 edzőtáborunkat,	
ahol	egy	napot	tanított	egy	régi	tanít-
ványunk	Móczó János,	 aki	 többszörös	
Magyar	 Bajnok	 volt,	 ma	 Szegeden	
tánctanár.	Nagyon	hasznos	volt.

Júliusban	a	Lehel	strandon	léptünk	
fel	a	Sportág	választón,	augusztus	5-én	
pedig	a	Sólyom	Hotelben	a	Szent	Klára	
ünnepen.

Legfrissebb	 eredményeink	 az	 au-
gusztus	28-29-i	XIII.	Hatvan	Kupához	

kapcsolódnak,	ahol	egyéniben	és	formá-
cióban	több	I-II-	helyezést	szereztünk.

Az	 előző	 csütörtöki	 nyársaláson	
búcsúztattuk	 el	 Zsombit	 és	 Alízkát,	
akik	 felvételt	 nyertek	 egy	 Budapes-
ti	 Táncművészeti	 Szakközépiskolába.	
Ennek	ellenére	azért	maradnak	nálunk	
leigazolva,	és	a	Lehel-Melody	TSE	szí-
neiben	versenyeznek	tovább.

Tehát	 minden	 tekintetben	 kell	 az	
utánpótlás,	ezért	szeptembertől	várjuk	
a	 társastáncokat	 kedvelőket	 szeretettel	
,minden	 korosztályban!	 Itt	 az	 alap-
táncoktól	 a	 versenyzésig,	 a	 formációs	
táncokig	mindent	megtanulhatnak.	És	
edzésnek	is	jó	!

Beíratkozás	a	próbákon	az	Ifjúsági	
ház	 nagytermében:	 szerda-csütörtök,	
16.30-18	óra	között.

Molnár Anna 

Hangszeres oktatás
A	 Palotásy	 János	 Zeneiskola	 a	 Csángó	
Alapítvánnyal	 kötött	 együttműködési	
megállapodás	értelmében	a	2021/2022-
es	tanévre	várja	a	népi	hangszert	és	népi	
éneket	tanulni	vágyó	gyermekek	és	fel-
nőttek	 jelentkezését.	 A	 Kossuth-díjas	
Csík	Zenekar	alapító	tagjának,	Csík	Já-
nosnak	a	szakmai	tanácsadásával,	kiváló,	
országosan	 is	 elismert	 tanárok	 vesznek	
részt	 a	 tanításban.	 Választható	 hang-
szerek:	 népi	 hegedű,	 népi	 brácsa,	 népi	
bőgő,	népi	cimbalom.

Jelentkezni	elektronikus	úton,	a	ze-
neiskola	 honlapján	 (www.pjz.edu.hu)	
található	 jelentkezési	 lap	 kitöltésével	 és	
visszaküldésével	 lehet	 a	 bizonyítványt	
adó	oktatásra.

További	 információ	 és	 segítség	
kapható:	Papp Imre	 06-70/625-2040,	
pappimre25@gmail.com
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Volt egyszer egy Aprítógépgyár
Az Aprítógépgyár felavatására 1951 
augusztus 20-án került sor, vagyis 
70 éve. Illendő, hogy a kerek évfor-
duló alkalmával megemlékezzünk a 
gyárunkról. Előre bocsátom, hogy 
elfogult vagyok, hiszen több mint 30 
évig dolgoztam ott, és ezer szállal kö-
tődtem hozzá.

Egy	kis	történeti	áttekintés.	A	gyár	úgy-
nevezett	 „zöldmezős”	 beruházásként	
épült	 fel.	 A	 gyártandó	 termékskálát	 a	
Ganz	gyárból	 vette	 át.	Az	 „aprítógép”	
szakkifejezés	 mindenféle	 törő,	 zúzó,	
őrlő	stb.	gépet	jelent,	hát	ebből	szárma-
zik	a	gyár	neve	is.	Az	átvett	termékskála	
típusban	és	méretben	is	nagyon	eltérő	
volt;	 egyetlen	 példa:	 a	 2.	 törő	 szinte	
játékszer	 volt,	 míg	 a	 12-es	 pofástörő	
kb.	 25	 tonnát	 nyomott.	 A	 munkás-
gárda	 is	 vegyes	 volt.	 Eredeti	 gépipari	
szakmunkások	 mellett,	 sok	 betanított	
dolgozó	 is	 volt,	 így	 együtt	 birkóztak	
a	 feladattal.	Úgy	 tekinthetünk	 az	 50-
es	évekre,	mint	a	gyár	gyerekkorára.	A	
60-as	 években	 változott	 a	 helyzet.	 Az	
eredeti	 profil	 gépeiből	 csökkent	 a	 ke-
reslet,	 így	 kénytelenek	 voltunk	 más,	
egyedi	 gyártásba	 illő	 gépek	 gyártására	
is	vállalkozni.	Az	egyre	újabb	és	újabb,	
addig	nem	ismert	termékek	legyártása	
alaposan	feladta	a	leckét	a	műszakiak-
nak,	és	az	akkor	már	jó	képességű	szak-
munkás	gárdának	is.	Oldalakat	lehetne	
írni	a	sokféleségről.	Csak	néhány	példa:	
csőgyári	berendezések,	vegyipari	gépek,	
gumigyári	gépek	stb.	stb.	A	sokféle	fel-
adat	teljesítése	során	a	műszakiak	és	a	
szakmunkások	is	olyan	szellemi	tőkére	
tettek	szert,	amely	nagyon	fontos	volt	a	
gyár	későbbi	életében.

A	 70-es	 években	 tovább	 folytató-
dott	a	sokrétű	egyedi	gyártás,	és	tovább	
fejlődött	 a	 képesség	 a	 váratlan	 felada-
tok	 teljesítésére.	 Egyetlen	 példa	 ebből	
az	 időszakból:	 sok	 szénőrlő	 malmot	
gyártottunk,	 egynek	 a	 súlya	 kb.	 150	
tonna	 volt.	 Horváth	 József	 igazgató	
vezetése	 alatt	 bővült	 is	 a	 gyár,	 hiszen	
újabb	 gyártó	 csarnokok,	 acélöntöde,	
gyáregységek	létesültek.

A	 80-as	 években	 ismét	 új	 helyzet	
keletkezett.	Az	 egyedi	 gyártási	 lehető-

ségek	 is	 beszűkültek	 (egyes	 hozzánk	
hasonló	 gyárak	 a	 csőd	 szélére	 kerül-
tek).		Ekkor	kezdett	a	gyár	földmunka	
gépekhez	 alkatrészeket	 gyártani	 tőkés	
exportra.	 A	 sorozatgyártáshoz	 készü-
lékeket	 is	 kellet	 gyártani.	 A	 sok	 éves	
tapasztalat	 ennek	 a	 feladatnak	 a	meg-
oldásában	 is	 segített.	 Még	 egy	 fontos	
lépést	tett	meg	a	gyár,	az	egyre	növekvő	
minőségi	követelményeket	is	sikeresen	
teljesítette.	A	90-es	rendszerváltáskor	a	
gyár	 életerős	 kondícióban	 volt.	 Az	 új	
időszaknak	megfelelően	szerkezeti	vál-
tozások,	 privatizáció	 következett.	 Er-
ről	már	 nem	 tudok	 beszámolni,	mert	
figyelemmel	 követtem	 ugyan	 a	 gyár	
sorsát,	 de	 más	 dolog	 az	 oldalvonalról	
figyelni	az	eseményeket,	vagy	bent	ját-
szani	a	pályán.

A	történeti	áttekintés	után	beszélni	
kell	a	gyár	kollektívájáról	is.	A	létszám	
nem	volt	túlságosan	magas,	900–1	000	
körül	mozgott.	Talán	túlzás,	hogy	min-
denki	 ismert	 mindenkit,	 de	 valóban	
széleskörű	 ismeretséggel	 rendelkez-
tünk.	Egy	másik	 szubjektív	 vélemény,	
hogy	 családias	 volt	 a	 légkör.	 Ezt	 az	 is	
elősegíthette,	hogy	alacsony	volt	a	fluk-
tuáció,	vagyis	a	dolgozók	jövése-mené-
se,	 nagyon	 stabil	 gárda	 alakult	 ki.	 A	
rendezvények,	a	nők	napja,	a	nyugdíjas	
nap,	a	hozzátartozók	üzemlátogatása	és	
persze	 a	 bálok	 is	 erősítették	 az	 össze-
tartozás	 érzését.	Úgy	gondolom,	hogy	
nem	csak	fizikailag,	hanem	érzelmileg	

is	közelebb	voltunk	a	városhoz,	mint	a	
Hűtőgépgyár.	Jó	volt	ebben	a	kollektí-
vában	dolgozni.

Persze	ne	csak	a	szépről,	 jóról	be-
széljünk,	mert	 azért	 volt	 árnyoldal	 is	
a	 történetben.	 	A	 fizetésnek	 többnek	
kellett	 volna	 lennie.	 Ebben	 azonban	
ludas	 volt	 az	 akkori,	 un.	 szocialista	
rendszer	 is.	 A	 bérgazdálkodásban	 az	
átlagbér	volt	az	uralkodó	szempont.	A	
fentebb	említett,	az	egyedi	gyártáshoz	
kapcsolódó	nagyobb	szaktudást	a	mi-
nisztérium	nem	honorálta.	Az	évente	
csepegtetett	 átlagbér	 emelés	 pedig	
nem	 javította	 lényegesen	 a	 helyzetet.	
De	hasonló	volt	a	helyzet	a	bérek	el-
osztása	terén	is.	Ha	az	ember	egy	na-
gyobb	 teljesítményt	 a	 fizetésben	 is	 el	
akart	 ismerni,	 akkor	 a	 többiek	 párt-
bizottságra	 szaladtak	 panaszt	 tenni	 a	
„kivételezésért”.

Mindezek	ellenére	a	munkatársak-
kal	való	találkozások	alkalmával	inkább	
a	kellemes	emlékek	jönnek	elő.	Sajnos	
egyre	 kevesebben	 vagyunk,	 akik	 még	
emlékezünk	arra	milyen	is	volt	egykor	
az	Aprítógépgyár.

Utóirat:	Az	 iparvállalatok	mostani	
belső	körülményeit	már	nem	ismerem.	
Ez	 vonatkozik	 a	 Fortaco-ra	 is.	 	 Min-
denesetre	 azt	 kívánom	 az	 „utódnak”,	
hogy	 olyan	 jó	 szakembergárdájuk	 és	
kollektívájuk	 legyen	 mint	 amilyen	 az	
„elődnek”volt.

Goda Zoltán 

Nyitvatartás: a hét minden napján 10:00–18:00 

Már védettségi igazolvány 
nélkül is látogatható!

a Belvárosi 
strandfürdő

A szamóca telepítése
A	szamóca	szabad	földön	legkorábban	
szedhető	 harmonikusan	 savas	 gyü-
mölcs.	 Jelentős	C	 vitamint,	 cukrot	 és	
más	 élettanilag	 fontos	 anyagokat	 is	
tartalmaz.	 Termése	 a	 vitaminhiányos	
időszaban	jelenik	meg.	Kedvelt	frissen	
fogyasztva,	vagy	mély	hűtve,	de	szörp-
ként	és	dzsemként	is.	Mivel	korán	ter-
mőre	fordul,	így	a	beruházási	költségei	
is	 hamar	 megtérülnek.	 Az	 ültetvény	
házi	 kertben	 három-négy	 évig	 is	 ter-
melhető,	utána	már	csökken	a	hozama.	
A	szamócásban	a	késő	tavaszi	fagyok	lé-
nyegesen	kevesebb	kárt	okoznak,	mint	
például	 a	 sárgabarack,	 őszibarack	 és	 a	
cseresznye	esetében.	

A	 kezdő	 termelők	 lehetőleg	 a	 leg-
újabb	és	vírusmentes	fajtákat	szerezzék	
be,	mert	 így	 50	 –	 150	%-kal	 is	 több	
termés	 lehetséges.	A	vadon	előforduló	
szamóca	kiváló	ízű	és	zamatú,	de	túlsá-
gosan	apró.	A	folyamatosan	termő	faj-
ták	is	már	kisebb	gyümölcsűek,	legtöbb	
házikertben	pedig,	a	nagy	mutatós	egy-
szer	termő	fajtákat	termelik.	A	szabad-
földi	termelés,	akár	félárnyékos	helyen	
is	lehetséges.	A	telepítés	hagyományos	
legkedvezőbb	 időpontja,	 augusztus	
közepétől	szeptember	közepéig	tart.	A	
termőrügy	képződése	a	rövid	nappalos	
időszakban	következik	 be,	 ezért	 a	 kö-
vetkező	 évben	 már	 megfelelő	 termés	
érhető	 el.	 A	 szamóca	 tápanyagigényes	
ezért	fontos	az	alaptrágyázás,	10	m2-re	
számítva	jól	érett	 istállótrágyából	vagy	
komposztból	 40-50	 kg	 is	 kiszórható.	
Ezt	 egészítse	 ki,	 lehetőleg	 klórmentes	
kevert	műtrágya,	mivel	a	bogyós	gyü-

mölcsök	 nagyon	 érzékenyek	 a	 klórra.	
Forgalmaznak	 már	 szamóca	 telepítés-
kor	felhasználható	összetett	műtrágyá-
kat,	melyeknek	 hatása	 8-9	 hónap.	Az	
egyenletesen	 szétterített	 alaptrágyákat	
20-30	cm	mélyre	be	kell	szántani,	vagy	
leásni.	Ha	a	talaj	száraz,	akkor	meg	kell	
öntözni,	 hogy	 a	 gyomok	 kikeljenek,	
majd	 gyomtalanítás	 után	 a	 palántázás	
következik:	 40x30-as	 sor	 és	 tőtábla,	
vigyázva	 arra,	 hogy	 azok	 túl	 magasra	
vagy	mélyre	se	kerüljenek.	A	begyöke-
resedéshez	 3-4	 hét	 szükséges.	 A	 hide-
gen	tárolt	és	vásárolt	frigó	palántáknak	
általában	nincs	levelük,	ha	van	azok	is	
elpusztulnak.	 Az	 új	 levelek	 pedig	 két	
héten	belül	előjönnek.	Szokásos	beön-
tözés,	 pótlás	 és	 gyommentesítés	 után	
a	 téli	 takarás,	csak	kései	ültetés	esetén	
indokolt.

Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

Lajosmizsén az LVG férfikara
Közismert	tény,	hogy	a	koronavírus-jár-
vány	megnehezítette	a	kulturális	(kis)kö-
zösségek	életét.	Nem	volt	ez	alól	kivétel	
a	Lehel	Vezér	Gimnázium	férfikara	sem:	
a	 lelkes	dalosoknak	 több	mint	 egy	 évig	
nélkülözniük	 kellett	 a	 péntek	 esti	 talál-
kozásokat	a	gimnázium	25-ös	termében.	
Hosszú	 csendet	 követően	 június	 11-én	
újult	 erővel	 vetették	 magukat	 a	 mun-
kába,	 miután	 meghívást	 kaptak	 Lajos-
mizsére,	 a	 12.	 Vándor	 Kórusfesztiválra,	
amelyet	 augusztus	 28-án,	 szombaton	
rendeztek	meg.

Nem	először	vett	részt	a	férfikar	ezen	
a	találkozón:	2018-ban	már	nagy	sikerrel	
szerepeltek	 ugyanitt.	 Most	 négy	 másik	
kórus	társaságában	állhattak	színpadra:	a	
házigazda	Lajosmizsei	Városi	Kamarakó-
rus	mellett	bemutatkozott	a	jánoshalmai	
Mithras	Pedagógus	Kórus,	a	kecskeméti	
Kodály	Zoltán	Vegyeskar	és	az	Izsáki	Vá-
rosi	Vegyeskar.

Deméné Ilonka Gabriella kar-
nagy	 igen	 változatos	 repertoárt	 állított	
össze	 a	 férfikar	 számára.	 Elénekelték	 a	
Händel-féle	 Halleluját,	 a	 többszólamú	
kórusművek	közül	az	1500	körül	élt	is-

meretlen	 spanyol	 mester	 által	 jegyzett	
Jótanácsot,	 a	 Tylman	 Susato	 nevéhez	
köthető	 „Cum	 decore”	 kezdetű	 közép-
kori	 dalt.	Részét	 képezte	 az	 összeállítás-
nak	egy	angol	népdalfeldolgozás	(„A	víg	
molnár”),	a	bor	kulturált	élvezetét	megé-
neklő	 francia	mű	 („Régi	 szép	 közmon-
dás”)	 sem.	 Arico	 Junior	 „Bandinha	 da	
vila”	című	szerzeménye	most	is	mosolyt	
csalt	az	arcokra,	és	nagy	tetszést	aratott	a	
jászsági	népdalcsokor	is.	A	könnyűzenei	
feldolgozás	(Zorán:	Kóló)	most	sem	hi-
ányozhatott	a	férfiak	műsorából,	akik	az	

összkari	darab	(„Simuljon	mindig	lábad	
elé	jó	út…”)	előadásában	is	tevékeny	sze-
repet	vállaltak.

Elmondható,	hogy	a	finom	ebéddel,	
baráti	 beszélgetéssel	 zárult	 kórustalálko-
zón	nagy	tetszést	aratva	szerepeltek	a	da-
losok,	akik	ezúton	is	köszönik	Jászberény	
város	önkormányzatának	a	támogatását.	
A	férfikar	tagjai	karnagyukkal	együtt	bíz-
nak	benne,	hogy	folytathatják	azt	a	mun-
kát,	 amelyet	 a	 pandémia	 által	 okozott	
kényszerszünetet	 követően	 újrakezdtek,	
és	 sok	 szép	 pillanattal	 ajándékozhatják	
meg	újfent	a	kórusmuzsikát	kedvelőket.

Eucharisztikus 
Kongresszus
A médiában egyre többet lehet olvas-
ni és hallani arról, hogy Magyaror-
szág lesz az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus házigazdája, 
melyet 2021. szeptember 5. és 12. 
között rendeznek Budapesten.

Az	 eucharisztia	 görög	 szó,	 eredeti	 je-
lentése:	 hálaadás,	 tágabb	 értelemben	
pedig	 az	Oltáriszentség	 jelzésére	 hasz-
nálják,	 mai	 fogalmunk	 szerint	 az	 Ol-
táriszentséget	 értjük	 alatta,	 teljes	 ér-
telemben	pedig	 Jézus	 áldozati	 teste	 és	
vére	a	kenyér	és	bor	színe	alatt,	ahogy	
ő	ebben	a	jelképben	az	utolsó	vacsorán	
keresztáldozatát	 elővételezte,	 és	 mint	
örök	emlékezetét	az	Egyházra	hagyta.

Ezeket	 a	 kongresszusokat	 előbb	
évenként,	 majd	 kétévenként,	 jelenleg	
pedig	 négy	 évenként	 tartják.	A	 kong-
resszusok	 előbb	 francia	 nyelvterületen	
voltak,	majd	fokozatosan	kilépett	a	vi-
lág	más	országaiba	is.

A	 két	 világháború	 közötti	magyar	
katolicizmus	egyik	legnagyobb	szabású	
rendezvénye	az	1938.	május	25.	és	29.	
között	 Budapesten	 tartott	 38.	 Eucha-
risztikus	Kongresszus	volt.

Hogy	 Jászberény	hogyan	került	 és	
hogyan	 kapcsolódott	 be	 ebbe	 a	 világ-
méretű	 rendezvénybe,	 milyen	 elő-	 és	
utórendezvényei	 voltak,	 arról	 Besenyi 
Vendel	 helytörténeti	 kutatótól	 kap-
tunk		egy	részletes	tájékoztatót,	melyet	
a	BerényCafé	oldalunkon	(jku.hu)	ol-
vashatnak	el.
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Köszönetünket	fejezzük	ki
mindazon	rokonoknak,	barátoknak,	
szomszédoknak,	ismerősöknek,	akik

Berényi	Lászlóné
Baranyi	Piroska

(1928 – 2021)
temetésén	megjelentek,	virágaikkal,		

koszorúikkal,	részvétnyilvánításaikkal		
mély	fájdalmunkban	osztoztak.

A szerető család

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

Farkas	János
(1947 – 2021)

temetésén	megjelentek,	virágaikkal,		
koszorúikkal,	részvétnyilvánításaikkal		

mély	fájdalmunkban	osztoztak.

A szerető család

Emlékezzünk

ifj.	Boros	József
1950 – 1991

halálának	30.	évfordulója	alkalmából.

„Múlnak az évek,
kik szívből szeretnek, 
nem felednek Téged.”

Fájó	szívvel	emlékezzünk
Szerető feleséged

Emlékkép

1968

53. házassági 
évfordulónkra emlékezve, 
fájó szívvel, de soha el nem múló szeretettel 
köszöntöm immár 9. éve az angyalok közé 
költözött drága feleségemet (Margarétámat).
A szeretet csodákra képes, de arra mégsem, hogy 
egy percre is visszahozzon nékem.
Ezért kérlek, hogy várj reám: én megjövök és 
újra együtt leszünk, de akkor már örökre.
Emlékező férj

Fájó	szívvel	tudatjuk,		
hogy	szeretett	szüleink	

Baranyi	Béla
és

Baranyi	Béláné		
szül. Szappanos Rozália

hamvait	2021. szeptember 9-én		
az Új temetőben 14:30-kor  
kezdődő	búcsúztatás	után		

helyezzük	örök	nyugalomra.	
Drága	emlékük	szívünkben	örökké	él.

„Küzdöttél, de már  
nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg,  
akit elfelejtenek,
örökké él,  
akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)

Boldog születésnapot Erzsike néni!
Szerető	 családja	 körében	 köszöntötte	
Balogh Béla, az	 	 5-ös	 számú	 választó	
kerület	 képviselője	 a	 napokban	 a	 90	
éves	özv.	Vas Istvánné Erzsike nénit.

Erzsike	néni	1931.	augusztus	18-án	
született	 Jászberényben,	azóta	 is	 itt	 él.	
A	szép	korú	hölgy	gazdag	életet	tudhat	
magáénak.	A	város	Ady	Endre	úti	üze-
mi	konyháján	és	a	Gólya	óvodában	da-
dusként	töltötte	munkás	éveit,	majd	a	
nyugdíj	után	pénzintézeti	kisegítőként	
dolgozott.	Tud	varrni,	 a	család	 részére	
ruhákat	 készít,	 90	 évesen	maga	 varrja	
az	„otthonkáját”,	de	szívesen	kertészke-
dik	is.	Egy	fiú	gyermekétől	két	unokája	
született,	emellett	hat	dédunokának	is	
örülhet.	 Csendes,	 a	 békességet,	 nyu-
galmat,	 egyszerűséget	 szerető	 nagyon	
bölcs	erős	asszony,	aki	a	mai	napig	tel-
jes	szellemi	épségben	és	egészségben	tá-
mogatja	és	összefogja	a	családot.	

Elment Lipták Zoltán
Legutóbbi lapzártánk után érte-
sültünk a szomorú hírről, hogy 73 
éves korában elhunyt Lipták Zoltán 
Jászberény kézilabda történetének 
legsikeresebb szakembere. Akkor 
idő hiányában már nem volt alkal-
mam felidézni a múltat, elismerő 
szavakkal illetni sikereit és méltó-
képpen elbúcsúztatni Őt.

Mert	 Jászberényben	 volt	 egy	 csapat,	
amely	Lipták	Zoltán	vezetésével	a	me-
gyei	bajnokságból	egészen	az	NB	I-ig	
jutott.	Az	1985-ös	bajnoki	szezonban	
többek	között	a	Vasas	SC,	a	Debrece-
ni	MVSC,	a	Bp.	Spartacus	és	az	FTC	
ellen	is	pályára	léphettek	a	berényi	lá-
nyok.	Igazi	szenzáció	volt	akkor,	hogy	
egy	kisvárosi	 csapat	 a	 legjobbak	közé	
került.	A	magyar	 női	 kézilabda	 válo-
gatott	 Jászberényben	 tartott	 kéthetes	
felkészülési	 időszaka	 alatt	 néhány	 al-
kalommal	 edzőmérkőzéseket	 játszha-
tott	 	 a	 jászberényi	NB	 I-es	 csapat.	A	
feljutást	 követően	 egyszer	 még,	 egy	
rövid	időre,	átvette	és	az	NB	I/B-ben	
tartotta	 a	 felnőtteket,	majd	ezt	köve-
tően	már	 csak	 a	 fiatalokkal,	 az	 után-
pótlással	foglalkozott.

Lipták	Zoli,	mert	nekem	csak	Zoli	
volt,	 játékosként	került	 Jászberénybe.	
Annak	a	legendás	férfi	csapatnak	volt	
a	 tagja,	 amelyikben	 együtt	 játszott	
Györki Árpáddal, Langmár Istvánnal, 
Berente Lajossal	 és	 Mézes Ferenccel. 
Miután	 pedig	 befejezte	 játékos	 pá-
lyafutását	 az	 edzőség	 egyáltalán	 nem	
könnyű	 mesterségébe	 is	 belekóstolt.	
Mit	belekóstolt,	sikert-sikerre	halmo-
zott	csapatával,	és	a	Lehel	SC	irányítá-
sával	a	legjobbak	közé	került.

Szerencsés	 vagyok,	 mert	 ismer-
hettem	 Zolit.	 Sokszor,	 sokat	 beszél-
gettünk	sportról	és	minden	másról	is.	
Remek	 szakember	 volt,	 játékosai	 sze-
rették.	 Folyamatosan	 képezte	 magát.	

Rendszeres	téma	volt	köztünk	az,	ho-
gyan	változik	a	kézilabdajáték,	hogyan	
a	felkészülés.	Mindig	figyelt	arra,	hogy	
maga	 is	 jó	 kondiban	 legyen,	 sokszor	
találkoztam	vele	 futás	közben.	A	sors	
kegyetlen	 iróniája,	 hogy	 augusztus	
29-én	hosszú	idő	után	ismét	találkoz-
hattunk	volna.	Darázsné	Juci	keresett	
meg,	hogy	ezen	a	napon	Szászberken	
találkozót	 szerveznek	 a	 régi	 csapat	
számára,	 mert	 az	 ottani	 iskola	 igaz-
gatója	szerette	volna	megismerni	Zoli	
„lányait”	is.	Azután	jött	a	hír,	hogy	a	
találkozó	egyelőre	elmarad,	mert	Zoli	
kórházba	került.	Bíztunk	benne,	hogy	
ezt	a	„meccset”	is	megnyeri,	ám	a	sors	
másként	gondolta.

Érettségi	 után	 technikumot	 vég-
zett,	 majd	 Miskolcon	 szerzett	 fel-
sőfokú	 végzettséget.	 Tanulmányait	
a	 Testnevelési	 Egyetemen	 folytatta,	
ahol	 	 kézilabda	 szakedzőként	 diplo-
mázott.	 A	 Lehel	 Hűtőgépgyárban	 a	
szerelvényüzem	 vezetője	 volt,	 majd	
Jászboldogházán	 a	Radiátorgyár	 igaz-
gatójaként	 dolgozott.	 Itt	 is	 kiemel-
kedőt	 alkotott.	 Amikor	 megkapta	 a	
megbízást	 a	 boldogházi	 létesítményt	
a	bezárás	fenyegette	az	évek	óta	folya-
matosan	csökkenő	megrendelések	mi-
att.	De	Lipták	Zoltán	 irányításával	 a	
bezárás	helyett	rohamléptekű	termék-
fejlesztés	 kezdődött,	 amelynek	 kö-
szönhetően	létrejött	a	Radal	Panel	ra-
diátor	és	1	éven	belül	a	boldogháziak	
életében	meghatározó	fontosságú	gyár	
ismét	aranykorát	élte.	 	Közvetlen,	se-
gítőkész,	 alkotó	 szellemű	vezető	 volt,	
munkatársai	 kedvelték	 és	 elismerték.	
Vállalkozóként	is	sikeres	volt,	a	Radi-
átorgyár	és	Kazángyártó	Üzem	40	csa-
lád	 megélhetését	 biztosította	 a	 90-es	
években.	Sokoldalúságát	mi	sem	bizo-
nyítja	jobban,	minthogy	karikatúrái	a	
70-80-as	években	a	Népszabadságban,	
a	Szolnok	Megyei	Néplapban	és	helyi	
újságokban	 is	 megjelentek.	 Nyugdí-
jas	éveiben	kezdett	festegetni,	amikor	
ideje	engedte	a	kézilabda	oktatás	mel-
lett.	

Nagyszerű	 édesapa,	 nagypapa,	
szerető	 férj	 és	 kiváló	 pedagógus	 volt.	
Gyermekei	 többet,	 jobbat	nem	 is	 kí-
vánhattak	volna.	A	vele	töltött	gyerek-
kori	éveket	 szeretet,	öröm	és	határta-
lan	nyugalom	 itatta	át,	 amely	érzés	 a	
mai	napig	családjában	él.	

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” 

Az	 ENUSE	 oldalán	 ezzel	 az	 idé-
zettel	búcsúztak	Zolitól,	s	ezzel	búcsú-
zom	én	is.

Zoli!	Emléked	örökre	megőrizzük!
Szántai Tibor

Elhunyt Hlavacska Andrásné 
Életének 73. évében, 2021. augusz-
tus 20-án, elhunyt Hlavacska And-
rásné nyugalmazott igazgató, aki 24 
éven keresztül vezette az Liska József 
Erősáramú Szakközépiskolát.

Hlavacska	Andrásné,	Laki	Éva	1974-
ben	 érkezett	 vissza	 egykori	 alma	ma-
terébe,	 az	 akkori	 Erősáramú	 Szak-
középiskolába	 villamos	 mérnökként	
a	 Hűtőgépgyár	 villamos	 laborjából.	
Műszaki	 tanárként	 szakmai	 elméleti	
tantárgyakat,	villamos	mérést	tanított.	
1987-ben	 jelentős	 szerepet	 vállalt	 az	
iskola	 névfelvétele	 kapcsán.	 Még	 eb-
ben	 az	 évben	 sikeresen	 megpályázta	
az	 intézményvezetői	 posztot.	 Az	 öt-
éves	ciklus	 letelte	után	még	négyszer,	
egyhangúlag	 választották	 meg	 veze-
tőnek.	 Elsődleges	 célja	 volt,	 hogy	 a	
pedagógusok	 a	 tanult	 szakmájukban	
megtalálják	a	számításukat,	biztonság-
ban,	jó	körülmények	között	tudjanak	
dolgozni.

Munkája	 eredményességét	 bizo-
nyítja,	hogy	a	Liska	megállta	a	helyét:	
az	ott	folyó	képzések	színvonalát	orszá-
gosan	 is	 elismerték.	Az	 intézményben	
tanuló	diákok	rendre	kiemelkedő	ered-
ményeket	 értek	 el	 a	 különböző	 orszá-
gos	és	megyei	versenyeken.

Innovatív	 vezetőként	 olyan	 ötletei	
voltak,	 amelyeknek	 a	 megvalósítása	
a	 szakközépiskola	 szakmai	 struktú-
rájához	 és	 a	 gazdasági	 környezethez	
egyaránt	 igazodott.	 Az	 1990-es	 évek	
társadalmi	 igényeihez	 alkalmazkodva	
1992-ben	 ismét	 elindult	 az	 iskolában	
a	gimnáziumi	oktatás,	ami	a	következő	
évben	 közbiztonsági	 gimnáziumi	 osz-
tállyal	 bővült.	 A	 világbanki	 program	
keretében	 az	 erősáramú	 mellett	 meg-
kezdődött	 az	 automatikai	 és	 az	 infor-
matikai	képzés	is.

Új	lehetőségként	jelent	meg	a	gim-
náziumban	 végzett	 lányok	 számára	 a	
gépíró-szövegszerkesztő,	 a	 számítás-
technikai	 szövegszerkesztő,	 majd	 az	
ügyviteli	titkár	képzés.

Igazgatónő	 törekedett	 az	 iskola	
nemzetközi	 kapcsolatainak	 kiszélesíté-
sére	is,	ennek	jegyében	szoros	szakmai	
kapcsolat	alakult	ki	a	Kassai	Ipariskolá-
val	és	a	lohnei	Adolf	Kolping	Szakkép-
ző	 Iskolával.	 2011-ben,	 utolsó	 meg-
bízatásának	 lejárta	 előtt	 egy	 évvel	 az	
önkormányzat	 az	 iskolát	 átadta	 a	me-
gyének.	Igazgatónő	nyugdíjba	vonult.

Egy	 olyan	 embert,	 olyan	 vezetőt	
veszítettünk	 el,	 aki	 a	 saját	 útját	 járva	
valósította	 meg	 a	 célját	 és	 segítette	
hozzá	a	Liska	 József	Erősáramú	Szak-
középiskolát	 (Gimnáziumot	 és	Kollé-
giumot)	 ahhoz,	 hogy	 a	 megye	 egyik	
legjobb	 szakképző	 intézményévé	 vál-
jon.	 Nem	 tett	 mást,	 mint	 végezte	 a	
dolgát	következetesen,	gyakorlatiasan,	
úgy,	ahogy	az	egy	 intézményvezetőtől	
elvárható.

(Forrás: Liska József Katolikus 
Erősáramú Szakközépiskola, Gimná-
zium és Kollégium facebook oldala)

Hlavacska	 Andrásnét	 2021.	 au-
gusztus	27.-én	délelőtt	helyezték	örök	
nyugalomba	az	alattyáni	temetőben.

Találkozás az egykori osztálytársakkal
A	 jászberényi	 volt	 Gyakorló	 Iskola	
1970/71-es	tanévben,	a	8.	b	osztályban	
végzett	 öregdiákjai	 augusztus	 14-én	
tartottuk	 az	 ötvenéves	 osztálytalálko-
zónkat.	 Osztályunk	 helybeliekből	 és	
kollégistákból	állt.	Mi	voltunk	az	újon-
nan	épült	kollégium	„első	lakói”,	akik	
Peres,	 Négyszállás,	 Meggyespele,	 Rét,	
Kormospart	 megszűnt	 tanyai	 iskolák-
ból	kerültünk	oda.	

Telek Béla tanár	úr	tiszteletbeli	osz-
tályfőnökünknek	köszönet,	hogy	leve-
zette	a	beszámolóinkat,	azt,	hogy	kivel,	
mi	 történt	 az	 elmúlt	 évek,	 évtizedek	
során.	Megemlékeztünk	az	elhunyt	ta-
nárainkról	és	osztálytársainkról.	Utána	
elfogyasztottuk	a	finom	uzsonnát	és	jót	
beszélgettünk.

Varga Rozália 
Majzik Magdolna

szervezők

Felső sor: Kispál Sándor, Taczman Sándor, Muhari Róbert, Gulyás Antal, Fü-
löp József. Középső sor: Majzik Magdolna, Oláh Mária, Cseh Erzsébet. Alsó 
sor: Varga Rozália, Telek Béla tanár úr, Bugyi Erzsébet, Fehér Ildikó, Szappa-
nos Julianna.
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Közérdekű telefonszámok
J.V.V.	Nonprofit	Zrt.	24	órás	városüzemeltetési	ügyelet:	06-57/411-933;		
Ebrendészeti	 telep:	 06-20/506-0691;	 Magyar	 Közút	 hibabejelentő	 köz-
ponti	 szám:	 06-56/819-440;	 Gázszivárgás	 és	 üzemzavar	 bejelentése:	
06-80/300-300;	 Áramszolgáltató	 hibabejelentő:	 06-80/38-39-40;	 Köz-
világítás	 hibabejelentő	munkaidőben:	 06-57/505-769;	 Közvilágítás	 kar-
bantartás	 24	 órás	 ügyfélszolgálat:	 06-57/657-951;	T.R.V.	 Zrt.	 Csőtörés	
jelzése	 24	 órás:	 06-57/415-132;	 T.R.V.	 Zrt.	 szennyvíz	 ágazat	 24	 órás:	
06-70/450-8695;	T.R.V.	Zrt.	vízágazat	központi	telefonszám:	T.R.V.	Zrt.	
műszaki	hibabejelentő	ingyenesen	hívható	telefonszáma:	06-80/205-157;	
T.R.V.	Zrt.	 telefonos	ügyfélszolgáltatás	ügyfélfogadási	 időben:	Ügyfélfo-
gadási idő:	hétfőn,	kedden	8-15,	szerdán	12-18	óra	között.	Elérhetősége-
ink	a	vizcenter.hu	ill.	a	trvzrt.hu	honlapján	találhatók.;	Hulladékszállítás,	
szelektív	hulladékgyűjtő	szigetekkel	kapcsolatos	bejelentések:	06-57/411-933,  
06-57/411-643;	 Mezei	 Őrszolgálat:	 06-30/335-1039;	 Közterület-fel-
ügyelet:	06-57/505-752;	Hulladékdíj	 számlázás:	06-57/411-651;	Hul-	
ladékszállítás:	06-57/411-933, 06-57/411-643.

Egészségügyi ügyeletek

szeptember 2. csütörtök 
Thököly	Gyógyszertár
Jb.,	Thököly	út	14.
Tel.:	405-667

szeptember 3. péntek
Thököly	Gyógyszertár

szeptember 4. szombat
Mérleg	Gyógyszertár
Jb.,	Bercsényi	út	16.
Tel.:	410-834

szeptember 5. vasárnap
Mérleg	Gyógyszertár

szeptember 6. hétfő 
Szentháromság	Patika
Jb.,	Lehel	vezér	tér	14.	
Tel.:	502-635

szeptember 7. kedd
Kossuth	Gyógyszertár
Jb.,	Kossuth	út	92.	
Tel.:	411-368	

szeptember 8. szerda
Mérleg	Gyógyszertár

szeptember 9. csütörtök
PatikaPlus	(Tesco)
Jb.	Tesco	
Tel.:	506-930

szeptember 10. péntek 
Thököly	Gyógyszertár

szeptember 11. szombat
PatikaPlus	(Tesco)

szeptember 12. vasárnap
Thököly	Gyógyszertár

szeptember 13. hétfő
Thököly	Gyógyszertár

szeptember 14. kedd
Szentháromság	Patika

szeptember 15. szerda
Kossuth	Gyógyszertár

szeptember 16. csütörtök
Mérleg	Gyógyszertár

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

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
szeptember 16-án 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

09. 03.  péntek 23 °C  |   9°C

09. 05.  vasárnap 25 °C  |  12 °C

09. 07.  kedd 23 °C  |  10 °C

09. 04. szombat 24 °C  |  10 °C

09. 06.  hétfő 24 °C  |  12 °C

09. 08.  szerda 24 °C  |  11°C

09. 02.  
csüTörTök

Forrás: idokep.hu

24 °C | 10°C

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.

Harmincöt éves a JSE tenisz szakosztálya
Harmincöt év egy fél emberöltő. Sok 
sportegyesület, szakosztály meg sem 
éli ezt a „kort”. Nem úgy a Jászbe-
rényi SE tenisz szakosztálya, amely 
szeptemberben ünnepli 35. születés-
napját.

Ha	Jászberényben	a	tenisz	sportág	ke-
rül	szóba,	akkor	nem	lehet,	hogy	Tóth	
Éva	neve	ne	hangozzék	el.	Ő	biztosítja	
a	folyamatosságot	immár	három	és	fél	
évtizede	 a	 berényi	 teniszben.	 Az	 ün-
nepre	 megvalósult	 a	 szakosztály	 azon	
elképzelése,	hogy	megújítják	a	pályákat	
és	 környezetüket.	 Ebben	 egy	 váratlan	
meglepetés	is	a	segítségükre	volt.

-	Még	2018-ban	küldött	egy	levelet	
a	 Magyar	 Tenisz	 Szövetség	 egyesüle-
tünknek,	amelyben	arról	 tájékoztattak	
bennünket,	 hogy	 az	 EMMI	 3	 millió	
forintot	biztosít	számunkra	infrastruk-
túra	 fejlesztésére.	 Ebből	 végül	 2021	
márciusában	tudtuk	elkezdeni	a	felújí-
tást,	mert	a	szerződéskötések	időpontja	
mindig	kitolták.	Mostanra	lettünk	ké-
szen	 a	 felújítással,	 melynek	 keretében	
kicseréltük	 a	 pályák	 körüli	 kerítést,	
új	 falazópalánk	 épült	 és	 új	 locsoló-
rendszert	 is	 kaptak	 a	 pályák.	 A	 már	
elkorhadt	 faházunkat	 is	 lebontották	
és	egy	sokkal	nagyobb	épült	a	helyére.	
Mindez	persze	nem	fért	volna	bele	a	3	
millió	forintba,	ám	a	Dobák	és	Társa	a	
munkadíjat	nem	számított	fel,	amikor	
a	munkákat	 elvégezte.	Az	új	 faházun-
kat	is	anyagáron	építette	fel	a	Berényfa	
Kft.	 –	 tájékoztatott	Tóth	Éva,	 amikor	

meglátogattam	őket	egy	augusztus	végi	
délutánon.

-	 A	 JSE	Tenisz	 Szakosztálya	 2011	
szeptemberében	 ünnepelte	 fennállásá-
nak	25.	évfordulóját,	azaz	idén	már	35	
évesek	lettünk.	Mint	kiderült	a	3	millió	
forintot	–	amelyre	nem	pályáztunk	–	az	
elmúlt	több	mint	3	évtized	munkájáért	
és	eredményeiért	kaptuk.		Ezen	időszak	
alatt	több	mint	ezer	gyermeket	tanítot-
tunk	meg	teniszezni.	A	35	év	alatt	73	
országos	versenyt	is	rendeztünk.	Tavaly	
sajnos	a	Covid-19	miatt	nem	volt	ná-
lunk	verseny,	de	 szeptember	12-én	 is-
mét	megrendezzük	az	Inter-JNet	Abas	
Kupát.	 Ez	 most	 hármas	 ünnep	 lesz	
számunkra:	pályaavatás,	35	éves	a	szak-
osztály	és	15	éve	támogat	bennünket	az	
InterJNet	Számítástechnikai	Kft..	Van	
olyan	fiatal,	aki	már	8-10	éve	teniszezik	

nálunk	és	mindig	vannak	újak	is.	Ne-
künk	az	egykori	Gyakorló	Iskola,	most	
Szent	 István	Sport	Általános	 Iskola	 és	
Gimnázium	 35	 éve	már	 a	 bázis	 isko-
lánk,	de	más	intézményekből	is	vannak	
természetesen	 fiataljaink	 –	 mondta	 a	
szakosztály	 vezetője,	 edzője,	 aki	 azt	 is	
elárulta,	 szívesen	átadná	már	a	 felada-
tok	nagy	részét	valakinek.

-	 Én	 lassan	 szeretném	 már	 átadni	
a	 szakosztály	 vezetését,	 s	 úgy	 gondo-
lom,	 hogy	 sikerült	 is	megtalálnom	 az	
utódomat.	 Halápi Ákos	 már	 bekap-
csolódott	az	edzésmunkába.	Ő	jelenleg	
másodéves	egyetemista	és	rendszeresen	
tart	már	edzéseket	–	mondta	Tóth	Éva,	
akinek	 olvasóink	 nevében	 is	 gratulá-
lunk,	az	elmúlt	35	év	sikereihez,	s	 to-
vábbi	hasonlókat	kívánunk	a	következő	
évekre.
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Keresse, olvassa naponta frissülő 
online hírportálunkat!

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

•	 34.	Eucharisztikus	Kongresszus	és	
jászberényi	vonatkozásai
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•	 Készülnek	a	bajnokságra	a	JRK	lányai

Olvassa a BerényCafét!

JFC győzelmek
A Jászberényi FC csapata egy bajno-
ki és egy kupamérkőzést játszott az 
elmúlt két hétben. Mindkét találko-
zóját megnyerte az együttes így a baj-
nokságban még veretlen, s várhatja a 
MOL Magyar Kupa országos 3. for-
dulójának sorsolását.

A	 labdarúgó	 NB	 III	 Keleti-csoportjá-
nak	 4.	 fordulójában	 a	 Füzesgyarmati	
SK	 csapatát	 fogadta	 a	 Jászberényi	 FC	
együttese.	A	találkozó	a	várt	nagy	küz-
delmet	hozta,	s	a	végeredmény	már	az	
első	 félidőben	 kialakult.	Lippai Tibor	
öngóljával	szerzett	vezetést	a	18.	perc-
ben	 a	 JFC,	majd	 a	 32.	 percben	Nagy 
Szabolcs kettőre	növelte	a	mieink	elő-
nyét.	 A	 vendégek	 még	 a	 félidő	 vége	
előtt	szépítettek.	A	37.	percben	Molnár 
Márk Miklós talált	a	 JFC	kapujába,	 s	
ezzel	2-1-re	alakult	az	eredmény.	A	má-
sodik	félidőben	–	bár	helyzetek	voltak	
–	újabb	gól	már	nem	esett,	 így	a	JFC	
újabb	3	ponttal	lett	gazdagabb.

JFC – Füzesgyarmati SK 2-1 (2-1)
A labdarúgó NB III Keleti-cso-

port élmezőnyének állása a 4. fordu-
ló után:
1.	BKV	Előre		 (16-2)	12
2.	DEAC		 (13-0)	10
3.	Kisvárda	Master	Good	II.		(11-2)	10
4.	Kolorcity	Kazincbarcika	SC		(11-2)	10
5.	Termálfürdő	FC	Tiszaújváros		(9-2)	10
6.	Jászberényi	FC		 (9-3)	10
7.	Aqua-Generál	Hajdúszoboszló		(6-4)	8
8.	Eger	SE		 (6-5)	6

Augusztus	 29-én	 a	 MOL	 Magyar	
Kupa	 országos	 2.	 fordulójában	 Kar-
cagon	 lépett	pályára	 a	 JFC.	A	megyei	
I.	 osztályban	 szereplő	 hazaiak	 ellen	
Németh Gyula több	 fiatalnak	 is	 lehe-
tőséget	adott,	akik	meghálálták	a	bizal-
mat.	A	házigazdák	nem	adták	könnyen	
a	bőrüket,	 de	2-2	után	 a	90.	percben	
sikerült	megszerezni	a	mieinknek	a	to-
vábbjutást	jelentő	gólt.

MOL Magyar Kupa országos 2. 
forduló: Karcagi SE – JFC 2-3 (1-1).

Az	 országos	 3.	 fordulóba	 már	 az	
NB	I-s	és	NB	II-es	csapatok	is	bekap-
csolódnak.

A	bajnokságban	 szeptember	1-jén,	
lapzártánkat	 követően	 a	 DEAC	 ellen	
idegenben	lép	pályára	a	JFC.	

Szuper Levente tartott edzést augusztus 25-én, szerdán a Jászberényi Jégpá-
lyán a Lehel HC ifjú kapusainak. A magyar válogatottban 96 alkalommal 
pályára lépő kapus volt az első magyar jégkorongozó, akit NHL csapat szer-
ződtetett. Tagja volt a 2008-as szapporói divízió I-es jégkorong-világbajnok-
ságon győztes válogatottnak, és részt vett a 2009-es A csoportos jégkorong-vi-
lágbajnokságon. A vele készült interjút a BerényCafén (jku.hu) olvashatják.

https://www.facebook.com/berenycafe
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