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Önkormányzati 
ülés 
Jászberény Városi Önkormányzat szep-
temberi soros ülését lapzártákkal egy 
időben tartja. A szerdán 15 órakor 
kezdődött tanácskozáson történtekről 
a BefényCafé oldalán (jku.hu) számo-
lunk be, s következő lapszámunkban is 
olvashatnak majd tudósítást az ülésről.

Szántai József 
Emlékverseny
Szeptember 24-én, pénteken immár 
32. alkalommal rendezi meg a Lehel 
Vezér Gimnázium egykori, legendás 
testnevelőjének emléke előtt tiszteleg-
ve a Szántai József Emlékversenyt. A 
Szántai József Tornakertben (Jászbe-
rény, Pethes I. u. 8.) reggel 8 órakor az 
emlékversenyt a névadó lánya, Szántai 
Katalin, a Lehel Vezér Gimnázium 
nyugalmazott pedagógusa nyitja meg.

Közmeghallgatás
Jászberény Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2021. szeptember 
29-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart a Déryné Ren-
dezvényház (Lehel vezér tér 33.) eme-
leti dísztermében.

A közmeghallgatáson az állampol-
gárok és a településen működő társa-
dalmi szervezetek, egyesületek, civil 
szerveződések képviselői közérdekű 
ügyben, helyi önkormányzati ügyben 
a képviselő-testülethez, az egyes kép-
viselőkhöz, a polgármesterhez, az al-
polgármesterekhez, a jegyzőhöz intéz-
hetnek kérdéseket, illetőleg tehetnek 
közérdekű javaslatot is.

Díjátadó ünnepi est
Szeptember 18-án, szombaton a Szikra 
Galériában tartja díjátadó ünnepi estjét 
a Jászsági Menedzser Klub Egyesület. 
Az est során egyesület Honoria Maxi-
mus és Főníx díja kerül átadásra. A dí-
jazottakat köszönti Pócs János országy-
gyűlési képviselő.

Megnyitotta kapuját a roomLi - a kreatív pont
A hivatalos megnyitó eseményre, a 
roomLi-ban, összegyűlt mindenki, aki 
valamilyen formában részese volt és 
hozzájárult a kreatív pont létrahozásá-
nak, valamint ettől kezdődően a sikeres 
működtetésben is szerepet vállal, tevé-
keny részes kíván abban lenni. Magán 
a megnyitón semmi különös nem tör-
tént, többen megszólaltak, beszéltek, az 
általuk megfogalmazott és elmondott, 
mondatokká lett gondolatokból idé-
zünk.

Az önkormányzat részéről, Dr. Ge-
dei József alpolgármester, a kezdetek-
től részt vesz a STIMULART projekt 
munkájában és az első volt a megszó-
lalók sorában. 

- Az értékeké, az esztétikai gyönyö-
ré legyen a hely és még sok minden 
másé is. A tradíció, a hagyomány, a 
modern gondolatoknak a kovácsa kell, 
hogy legyen, valamilyen ötvözete, egy 
új kiadása mindennek. A roomLi elne-
vezés kitalálása, megalkotásakor is jelen 
volt a játékosság és ez végig fogja kísér-
ni egyfajta jó gondolatként a hely szel-
lemét, ami mindenkit inspirálni fog.

- Eredetileg az előző önkormány-
zat egy nagyobb helyet álmodott meg, 

a kulturmalom épületét, ahová ezt a 
roomLi-t terveztük, köszönet ezért. 
Egy kiváló és jó gondolat volt! Egy 

pályázatot is elindítottak ez a STIMU-
LART, amely a kulturális és kreatív 
gazdaság, kis- és középvállalkozások 

kreatív gondolkozásának ösztönzésé-
re jött létre. Alapvetően a roomLi egy 
kulcsprojektje a STIMULART PILOT 
projektnek. Ezzel Jászberény részese lett 
egy olyan széles körű európai városok 
összefogásának, amelyben városunk a 
legkisebb, de a legszínesebb és legkre-
atívabb. A kulturmalomhoz nem sike-
rült jó kivitelezőt választani, kicsúszott 
a megvalósításból és egy új gondolatot 
kellett behozni a mostani városvezetés-
nek, és a GS titkárság Bécsben hozzájá-
rult, hogy a jelenlegi helyén valósuljon 
meg az elképzelés. Köszönet a rendért, 
mert ez egy rendezett roomLi az, al-
kotás helyszíne, és az együttműködés 
szimbóluma.

A STIMULART projektben 
partnerként résztvevő Jászkerület 
vezetője Dukai Rita a következőket 
mondta:   

- Nem hagyományos értelemben 
vett bolt létesült, hanem egy kreatív 
közösségi tér, alkotó tér, kiállító tér, 
ahol számos rendezvényt szeretnénk 
tartani. Ezzel a kulturális élet színesíté-
se mellett a város vonzerejét, megtartó 
képességét is szeretnénk növelni.

Egy projekt a STIMULART, egy példa értékű összefogás, együtt gondolkodás 
és közös munka eredményeként szeptember 10-én megnyitott a Déryné Ren-
dezvényház utcafontján a roomLi –a kreatív pont. Többfunkciós közösségi te-
ret foglal magában a Jászberény főterén,  frekventált részén található helyiség. 
Az  alkotók, alkotni vágyók, vásárlók és nézelődök számára kreatív boltként,  
találkozási pontként létrejött közösségi tér. A roomLi, a kreatív és kulturális 
gazdaságban tevékenykedő kisvállalkozások ösztönzését is szolgálja és még 
számtalan új lehetőséget kínál a város kulturális életének színesítéséhez.

Megkezdődött az új szemeszter 
a jászberényi campuson

Szeptember 10-én a Ferences temp-
lomban tartotta tanévnyitó, nyilvá-
nos ünnepi szenátusi ülését az Esz-
terházy Károly Katolikus Egyetem 
Jászberényi Campusa.A tanévnyitó 
ünnepi szentmisével kezdődött, me-
lyet Ternyák Csaba érsek, az Egri Fő-
székesegyház főpásztora tartott. 

- A mai szentmise egyben hálaadás is 
azért, hogy a jászberényi campus meg-
maradt. Köszönet ezért a képviselő úr-
nak (Pócs János, a szerző), a város és a 
jászság előljáróinak, akik sokat tettek 
ezért. A csodákra ugyan várni kell, de 
reméljük, hogy mihamarabb sikerül az 
üres helyeket ismét feltölteni, vonzóvá 
tenni a pedagógus pályát. Kell, hogy 
legyenek olyan fiatalok, aki gyereket vál-
lalnak, mert ezen múlik a nemzet és az 
iskolák sorsa is. Ma nem síránkozni jöt-
tünk össze, hanem lélekhívó szentmisé-
re. Arra, hogy Isten segítsen, bátorítson 
bennünket – mondta Ternyák Csaba.

Az érsek külön megemlítette Ist-
ván atyát (dr. Novák István plébános, 
érseki tanácsos, a szerző), aki delegált 
rektor helyettesként az egyetem katoli-
kus átalakításáért is felel. Egyben hidat 
képez Eger és Jászberény között. 

Ternyák Csaba, amikor jó munkát 
és sikeres tanévet kívánt az oktatóknak 
és a diákoknak is, megválaszolt egy 
kérdést is. Lehel-e a diák jobb, mint a 
mestere? Nos, még ez is előfordulhat – 
mondta az érsek.

- Nagyon fontos, hogy a mester en-
gedje szárnyalni tanítványait. Ne „vág-
ja le szárnyukat” mert nem lehet tudni, 
hogy kiből mi lesz, mire lesz képes, ha 
kiteljesedik. A mester és tanítványa 
együttműködése alapvető, hogy mind-
ketten elérjék a céljukat – mondta Ter-
nyák Csaba.

Volt az ünnepi szentmisének még 
egy fontos üzenete, amit az érsek meg-
fogalmazott. 

Lehel Rockfeszt a szabadtéri 
színapadon
Húsz év után, szeptember 18-án is-
mét rockfesztivál lesz városunkban. A 
Székely Mihály Szabadtéri Színpadon 
nagyszerű program várja majd a rock 
jászberényi, jászsági szerelmeseit.

A történeti hűség kedvéért minden-
képpen érdemes megjegyezni, hogy a 
korábbi Jászberényi Rockfesztiválokon 
olyan ismert zenekarok kezdték a pá-
lyafutásukat, mint a Road zenekar és 
a Vad Fruttik. Most Lehel Rockfeszt 
néven indul újra az egykori nagysikerű 
rendezvény. A szervezőknek 20 év után 
újra kellett gondolnunk a koncepciót, 
modernizáltabb formában, a kornak és 
az azóta felnőtt új generáció igényei-
nek megfelelően kellett alakítani a 
fesztivált. Természetesen nem elfeledve 
az eredeti kezdeményezőket, a Jászbe-
rényi öreg zenészek körét, közülük is 

kiemelve Szajkó Sanyi bácsit. Ő sajnos 
most (egészségügyi okok miatt) nem 
tudott részt venni a zsűrizésen, de re-
mélik, hogy a fesztiválon már találkoz-
hatunk vele.

Zsűrizést említettem, mert volt egy 
tehetségkutató is meghirdetve, s a győztes 
kezdheti majd a programot a színpadon 
szeptember 18-án. A nemes versengésre 
nem kevesebb, mint 24 banda jelentke-
zett, s közülük a zsűri értékelése alapján 
hat emelkedett a többiek fölé. Egy csapat 
viszont nem tudott volna szeptember 18-
án színpadra állni, így a másik öt banda 
jutott a tehetségkutató döntőjébe.  A zsű-
ri tagjai közülük választották ki a végső 
győztest szeptember 2-án az Y Házban.

A zsűri tagja volt: Budai Lóránt – pol-
gármester, Szórád Jimmy – Kowalsky meg 
a Vega, Kátai Tamás – Liszt Ferenc zenea-
kadémián végzett zenetanár,  Agócs Tibor 
– ex Trió FM Torzító műsorvezető, Bódis 
Éva – ex Trió FM Torzító műsorvezető, 
Lehel Rockfeszt szervező, Sápi Márton – 
Magor zenekar, Lehel Rockfeszt főszerve-
ző + a közönség. Utóbbiak a rendezvény 

fb oldalán szavazhatott a produkciókra.
A zsűri tagjai közül öten személyesen 

jelentek meg az Y Házban, míg Kátai Ta-
más online vett részt a zsűrizésben. 

TE IS FELÚJÍTASZ?
Nálunk alacsony árakon vásárolhatsz! LAKÁSFELÚJÍTÁSI

PROGRAMJászberény, Jákóhalmi út 3/a              57/ 500-870
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán, Jogi és 
Közrendi Bizottsága „Jászberény Város egészségügyéért” elnevezésű ösz-
töndíj pályázatot hirdet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 
rendszer keretében nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmá-
nyokat folytató hallgatók számára. 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képvi-
selő-testület) a „Jászberény Város egészségügyéért” ösztöndíjról szóló 12/2019. 
(VII. 4.) önkormányzati rendeletével Jászberény Város egészségügyi ellátása 
utánpótlásának biztosítása céljából, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szak-
képzési rendszer keretében nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmá-
nyokat folytató hallgatók számára ösztöndíjat alapított.
A pályázati kiírásban foglalt pályázati feltételek megléte esetén az ösztöndíj 
támogatás mértéke havonta:
•	 az első négy tanulmányi félévben a mindenkori garantált bérminimum 30%-a,
•	 az ötödik félévtől a mindenkori garantált bérminimum 60%-ával azonos összeg.

Az ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 12 tanulmányi fél-
évre pályázható meg.

Pályázatot nyújthat be az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 
rendszer keretében nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmányokat 
folytató, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, aki hallgatói jogvi-
szonyát igazolja és vállalja Ösztöndíj szerződés kötését.

További feltétel, hogy a pályázónak vállalnia kell, hogy a szakképesítésének 
megszerzését követő 1 éven belül az Ösztöndíj folyósítás időtartamának meg-
felelő ideig a Jászberény Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormány-
zat) egészségügyi alapellátásában feladat-ellátási szerződés keretében vagy a 
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) telephelyén, 
mint egészségügyi szolgáltatónál teljes munkaidőjű foglalkoztatás keretében a 
szakképesítésének megfelelő szakorvosi tevékenységet végez.

A teljes pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a www.jaszbereny.hu  
honlapról, illetve beszerezhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői 
Osztályán – földszint 2-es irodában

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.
A pályázatok benyújtásának helye:
Jászberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály 

(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Aljegyzői 

Osztályának munkatársánál lehet, az (57) 505-712-es telefonszámon.

Pályázati felhívás sportszervezetek részére
A Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága pá-
lyázatot hirdet sportszervezetek részére. A bizottság a pályázat keretében azon 
jászberényi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Jászberényben 
is kifejtő sportszervezetek, sportegyesületek és diáksport szervezetek 2021. 
szeptember 1. és 2021. december 31. közé eső időszakban megvalósuló 
sportrendezvények szervezését és sportlétesítmény-használatát kívánja vissza 
nem térítendő formában támogatni, amely szervezeteket a bíróság 2020. má-
jus 15-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító 
okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

A pályázatok kizárólag erre a pályázati célra közzétett pályázati adatlapo-
kon nyújthatók be 2021. szeptember 27-ig. Az adatlapok a részletes pályázati 
felhívással együtt a www.jaszbereny.hu honlapon elérhetőek

Tájékoztatás a településrendezési terv 
részterületeket érintő módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-a alapján 
az alábbi tájékoztatást adom.

A Jászberény Városi Önkormányzat Jászberény Város Polgármesterének 
223/2021. (VI. 14.) határozatával megindította a város településrendezési 
eszközeinek részterületet érintő módosítását a Jászberény, Jásztelki út 73., 
hrsz.: 9458 alatti telek beépítési előírásainak módosítása érdekében, amely-
nek eredményeként lehetőség nyílik egy 25 m épületmagasságú automatizált 
raktárcsarnok elhelyezésére a telken. 

A Jászberény Városi Önkormányzat Jászberény Város Polgármesterének 
224/2021. (VI. 14.) határozatával megindította a város településrendezési 
eszközeinek részterületet érintő módosítását a Jászberény, Jászberény külte-
rületének nyugati részén, a Felsőmező út 068/9 hrsz-ú (telekalakítás előtt: 
068/6 hrsz.) ingatlanon a ROCK SAFETY Kft. raktárcsarnok építését tervezi. 
A telek rendezése és a szabályozási terv szerint kiszabályozott út áthelyezése 
érdekében a szabályozási terv módosítása szükséges.

A szükséges tervanyagokat a Völgyzugoly Műhely Kft. (1024 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 13-15.) készíti. A tervezett módosítást a mellékelt, va-
lamint az alábbi webhelyen elérhetővé tett véleményezési dokumentációban 
részletesen kidolgozva mutatjuk be:

https://www.jaszbereny.hu/velemenyezesi-dokumentacio/
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és 

településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 
2.) Korm. rendelet alapján személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot 
nem tartunk. Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon 
belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton. 

A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 
írásban juttathatják el Alvári Csaba főépítésznek címezve a Polgármesteri Hi-
vatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére vagy az alvari.csaba@
jaszbereny.hu  email-címre 2021. szeptember 30-ig.

Budai Lóránt polgármester

A diáksportról egyeztettek a  Bercsényiben
A Jászsági Diáksport Bizottság tan-
évnyitó ülését tartotta szeptember 
1-én a Bercsényi Miklós Általános 
Iskolában. Kiss Attila JDSB elnök 
meghívását közel harminc, a Jászság-
ból érkezett  testnevelő, pedagógus, 
sportszervező fogadta el. Az elnök az 
alábbi tájékozatót küldte szerkesztő-
ségünknek a megbeszélésről.

Az első napirendi pontban új elnököt 
választottak az egybegyűltek, Bús Linda 
személyében. Erre azért volt szükség, 
mert Kiss Attila a titkári funkciót tölti 
be a 2021-2022-es tanévtől kezdődően. 
Ezután Veres Pál, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Diáksport Bizottság titká-
ra ismertette a tanév diákolimpiai ver-
senyeinek lebonyolítási rendszerét. 

Az MDSZ-nél nagyon bíznak ab-
ban, hogy ebben a tanévben sikeresen 
le tudják bonyolítani a diákolimpiai 
versenyeket minden sportágban, ezért 
hamarabb el fogják kezdeni ezeknek 
a megrendezését. A napirendi pontok 
között szerepelt az is, hogy újra szeretne 
rendezni a JDSB jászsági és városi sport-
rendezvényeket is, melyek az MDSZ-től 
függetlenek. Ezeket pontozzák (a rész-
vétel és a helyezések alapján), és a tanév 
végén jutalomban részesítik az intézmé-

nyeket. A résztvevő testnevelők átbeszél-
ték a problémákat, és közösen keresték 
a megoldásokat is. Nagyon jó ötletek 
hangzottak el, melyek megvalósítása a 
vezetőség feladata lesz. 

Megköszönték a volt JDSB elnök, 
Szöllösi Károly, és a volt JDSB titkár, 
Weiszmüller Imre 30 éves munkáját 
is, és jelezték, hogy továbbra is számí-
tanak a segítségükre. Amire már idén 

ősszel szükség lesz, hiszen Jászberény-
ben elsőként szeptember 27-én lesznek 
sportrendezvények a Magyar Diák-
sport Napja alkalmából. Ezt követően 
egy futófesztivál, majd a középiskolá-
soknak is egy rendezvény, a 2020-as év 
kiemelkedő sportolóinak jutalmazása, 
az év végén pedig az óévbúcsúztató 
sportnap megrendezése tartoznak a fel-
adatok közé.

FIFA 21 bajnokság a közösségi térben 

A fiatalok rengeteg időt töltenek az 
online térben, elmerülve az elekt-
romos játékok világában. Jogosan 
merülhet fel a kérdés, hogyan fér el 
egymás mellett az e-sport és a közös-
ségépítés? Miért gondoljuk azt, hogy 
egy X-box bajnokság eléri azt a neve-
lési célt, amelyet felnőttként  megfo-
galmaztunk a program útnak indítá-
sával. Ezekre a kérdésekre próbál ez 
az írás választ adni. 

Az ifjúsági munka akkor tudja elérni 
az igazi célját, ha minden fiatalhoz elér 
és megpróbálja bevonni őket a közös-
ségbe. Napjainkban egyre szélesebb 
az a réteg, akiket kizárólag az online 
programok segítségével tudunk meg-
mozgatni. Az önkormányzatunk által 
szervezett e-sport programok legfonto-
sabb üzenete, hogy összekapcsoljuk az 
online és az offline teret és élő találko-
zások lehetőségét biztosítjuk azoknak a 
fiataloknak, akik eddig csak az online 
világban találkoztak, játszottak vagy 
beszélgettek egymással. A rendezvénye-

ket olyan kísérő programokkal egészít-
jük ki, amelyek erősítik a közösségbe 
tartozást, valamint értékes informáci-
ókkal látják el a fiatalokat, láthatatlanul 
formálva szemléletüket. 

Az augusztus 28-án szervezett 
FIFA 21 Bajnokság kiváló példája en-
nek a törekvésnek. A maratoni küzde-
lem reggel 10-től, délután 6-ig tartott. 
A különböző korosztályból érkezők 
körmeccseket játszottak, megbecsül-
ve és értékelve egymás tudását. A vá-

rakozás alatt lehetőség nyílt a jóízű 
beszélgetésekre, közös csocsózásra. 
Önkormányzatunk Környezetvédelmi 
Programjában, valamint az éves akció-
tervében vállalt feladatnak megfelelő-
en száműztük a műanyag palackokat 
a rendezvényről, valamint népsze-
rűsítettük az egészséges ételeket és a 
helyi termékeket. A játékra várakozó 
fiatalok bevonásával friss limonádét, 
szendvicseket, sajttálakat készítettünk 
és feltálaltunk házi süteményeket, 
nagyi-féle szilvalekvárral. 

Az udvaron élő felvétele volt a Hel-
lo Hungary Music Live koncertnek, 
amely tovább erősítette a fantasztikus 
hangulatot. A fiatalok biztonságáról 
szakszerű felügyelettel gondoskodtunk, 
amely kiemelkedően fontos a kiskorú 
résztvevők esetén. Az önkéntes szerep-
vállalást mutatja annak a három fiatal-
nak a munkája, akik a diákmunka le-
telte után is felajánlották segítségüket a 
közösségi programok lebonyolításához. 
A következő bajnokság október 2-án 
lesz, amelyre reményeink szerint, a 
program hozzáadott értékét és bizton-
ságát tekintve, megnyugodva engedik 
el a szülők a gyermekeiket. 

Hamar Kata

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

J á s z b e r é n y

5100 Jászberény 
Szelei út 9407 HRSZ 

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

E-mail: tuttibau@invitel.huNyitvatartás: a hét minden napján 10:00–18:00 

Már védettségi igazolvány 
nélkül is látogatható!

a Belvárosi 
strandfürdő

Projektnyitó
Szeptember 20-án, hétfőn, a munka-
terület átadását (11.30 óra) követően 
tartják az Iparterületek infrastrukturális 
fejlesztése Jászberényben című projekt 
nyitó rendezvényét. A polgármesteri 
köszöntő után előadás hangzik el a ter-
vező és a műszaki ellenőr elvárásairól, 
valamint a kivitelezői szándékról a meg-
valósítás során.

Helyszín: Eszterházy Károly Kato-
likus Egyetem Jászberényi Campus – 
Zirzen Janka Kollégium Sáros András 
Terme.
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Fejlesszük együtt Jászberényt! 

Kedves Jászberényiek! Ahogyan azt már korábban hirdettük, Önkormányza-
tunk döntött egy, a város fejlődését megalapozó Integrált Településfejlesztési 
Stratégia elkészítéséről. 

Ehhez továbbra is számítunk az Ön, illetve vállalkozásaink, civil szervezeteink 
együttműködésre. Kérjük, ötleteikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá a városfejlesz-
tés sikeréhez, és együtt, közösen tervezzük meg Jászberény jövőjét!  Kérem, segítsék 
munkánkat és mondják el véleményüket az alábbi kérdőívek kitöltésével.
1. lakosság: https://forms.gle/ATj4zCC7dDi1ny2NA
2. civil szervezetek: https://forms.gle/trD3StwU9SmqpJVv8
3. vállalkozások: https://forms.gle/6cDVXGY2XbcN97786
A kérdőívek online kitöltésére 2021. szeptember 19-ig biztosítunk lehetősé-
get. Köszönöm megtisztelő közreműködésüket!

Budai Lóránt polgármester

Városházi hírek
Az elmúlt két hétben is több olyan esemény történt, amely mindenképpen 
érdekes lehet az itt lakók számára. Budai Lóránt polgármester Facebook olda-
láról állítottuk össze az alábbi hírcsokrot.

A JVV Nonprofit Zrt.  szeptember 10-én - elsősorban parkgondozási célokra - 
beszerzett egy kistraktor gépjárművet. A kisgép zöld területek gondozására, kar-
bantartására alkalmas, de a téli időszakban a társaság munkatársai a kerékpárutak 
jégmentesítésére, hóeltakarításra is használják majd.

Jövőre lesz 550 éves a Jászberényi Ferences Templom. Ez remek alkalmat te-
remtett arra, hogy megújítsuk a templom környezetét. A megkezdett munkálatok 
jó ütemben haladnak.  Az elszárad fák kivágásával az első ütem véget ért, jelenleg a 
térkövezés zajlik. A második ütem költségei kicsivel több, mint 12 millió forintot 
tesznek ki.

Az önkormányzat szakemberei a napokban helyszíni szemlét tartottak a vá-
rosban terjengő bűz vélhető forrásánál. A szóban forgó cég jogi képviselőjének 
nyilatkozata alapján ők ilyen jellegű munkát nem végeztek. A további nyomozás 
során megállapítást nyert, hogy a város külterületén, két telken is trágyázás történt. 
Az ingatlanok tulajdonosa elismerte, hogy a műveletet ő végezte. A szerves trágyát 
egyszer már eltárcsázta, de annak érdekében, hogy a bűz megszűnjön, újabb föld-
munkákat végzett, így várhatóan a szag hamarosan megszűnik.  Az esetről jegyző-
könyv készült, s egyben közleményben tájékoztatták a mezőgazdasági vállalkozó-
kat/gazdákat, hogy amennyiben a jövőben ilyen jellegű munkálatokat végeznek, 
haladéktalanul gondoskodjanak a szükséges földmunkálatok elvégzéséről.

A Lehel Vezér Gimnázium sarkán lévő köztéri illemhely biztonságos üzemel-
tetése - az elektronikai rendszer meghibásodása okán - régóta okoz zavarokat. A 
napokban döntés született a létesítmény üzembe helyezéséhez szükséges javítási 
munkák elvégzéséről. 

A napokban az önkormányzat, a közlekedésbiztonság növelése érdekében a 
Szent Imre herceg út - Rét utca találkozásánál, figyelmeztető fényjelző készüléket 
telepített. Köztudott, hogy az útkereszteződésben jelentős forgalom bonyolódik, 
tekintettel a közeli bölcsőde, óvoda, iskola, kórház és mentőállomás elhelyezke-
désére. A kereszteződésben közlekedési táblák és útburkolati jelek segítik a köz-
lekedőket, amelynek továbbfejlesztését indokolták a forgalmi adatok, illetve a 
szélsőséges időjárási körülmények. A telepített berendezés napelemes táplálással 
és töltéstárolóval ellátott, amely ezen közlekedési csomópontban hivatott villogó 
sárga fényjelzéssel figyelmeztetni a közlekedőket, a várhatóan veszélyes forgalmi 
helyzet közeledtére. A készülék telepítése és üzembe helyezése összehangolt műsza-
ki feladat volt, mely során a közterület-felügyelet szakemberei végezték a gépjár-
műforgalom irányítását. A készülék jelenleg próbaüzemben működik.

A szerelem rabjaként szabad madár lettem

A fenti címmel jelent meg Sinai Varga 
Gizella magyar-iráni festőművész élete 
a Kocsis Kiadó Zrt. gondozásában. A 
könyv bemutatójára a budapesti irá-
ni nagykövetségen került sor, ahová 

Hamid Reza Nafez Arefi nagykövet 
hívta meg Jászberény képviselőjét.

Közismert, hogy Jászberény megha-
tározó szerepet játszik az iráni-magyar 
kapcsolatokban, hiszen testvérváro-

sunk Yazd. A két nép gyökerei azono-
sak. A Kaukázusig, az oszét és jász nép 
bölcsőjéig vezethető vissza.

A könyvbemutatón a magyar dip-
lomaták és külügyi vezetők mellett 
számos ország nagykövete jelent meg, 
akikkel szót válthattam és felhívhattam 
a figyelmüket Jászberény szépségére, 
barátságos lakóira és kulturális gazdag-
ságára. A bemutatón elhangzott, hogy 
a kultúra híd, amely összeköt és meg-
akadályozhatja a háborút.

A népek, nemzetek békés egymás 
mellett éléséről Sinai Varga Gizella 
szép kiejtésű magyar szavai most is itt 
csengenek a fülemben. /https://www.
facebook.com/gedeijozsef// Megkö-
szöntem és arra kértem, jöjjön el hoz-
zánk, Jászberénybe. Dolgozzunk együtt 
egymás jobb megismeréséért, a békéért.

Gedei József alpolgármester

Ellenzéki 
előválasztás
Előválasztási gyűlésre hívta a város 
lakóit, szeptember 3-án délután a 
Promenádra, dr. Kertész Ottó az MSZP, 
Párbeszéd, Jobbik támogatásával meg-
mérkőző jelölt, aki már összegyűjtötte 
az induláshoz a szükséges számú alá-
írást. A rendezvény vendége, Budapest 
főpolgármestere, a fent említett párt 
összefogás közös miniszterelnök jelölt-
je, Karácsony Gergely lett volna, aki-
nek betegség akadályozta megjelenését.  
Üzenetét, Szekeres Imre MSZP-s poli-
tikus, tolmácsolta az egybegyűlteknek. 
A folytatásban dr. Kertész Otto ismer-
tette programját, mondta el gondolata-
it. Az esemény zárórészében közvetlen 
és kötetlen beszélgetés részesei lehettek 
az érdeklődők.

Az ellenzéki előválasztáson az sza-
vazhat, aki 2004. április 1-jén vagy 
előtte született, és rendelkezik állandó 
magyarországi bejelentett lakcímmel. 
Szavazhat az ellenzéki miniszterel-
nök-jelöltekre, illetve a lakcíméhez tar-
tozó jelöltekre.

Az első fordulóban – szeptember 
18-án 9 órától 26-án 20 óráig lehet 
szavazni – az ellenzéki miniszterelnö-
ki jelöltekre, illetve a lakcímhez tarto-
zó országgyűlési képviselő jelöltekre. 
Utóbbiak közül az lesz a jelült, aki a 
legtöbb szavazatot kapta. A miniszter-
elnöki jelöltek esetében, amennyiben 
senki sem szerzi meg legalább a szava-
zatok 50%-át, akkor második forduló 
következik. Ebben október 4-én 9 órá-
tól 10-én, 20 óráig lehet ismét szavazni. 

Az előválasztás során lehet online és 
hagyományos módon is szavazni.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
2-es számú választókerületben dr. Ge-
dei József (DK, Momentum, Liberáli-
sok) és dr. Kertész Ottó (MSZP, Pár-
beszéd, LMP, Jobbik, MMM) közül a 
győztes lesz 2022-ben a Fidesz jelöltjé-
nek a kihívója. 

Jászberényben az előválasztás he-
lye: Szentháromság tér (a Lehel Gim-
náziummal szemben)

Időpontjai: szeptember 18. – szom-
bat 8-12 és 14-18 óra között, szeptem-
ber 20-25 – hétfőtől-szombatig 8-12 és 
14-18 óra között.

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

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

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

Szeptember 14-én, kedden délelőtt Állásbörzét és információs fórumot rende-
zett a Jászberényi  Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a Déryné Rendez-
vényház nagytermében, ahol huszonhat munkáltató több mint ezer álláshelyet 
kínált az érdeklődőknek. Az elmúlt hetekben megnövekedtek az álláslehető-
ségek a Jászságban, s ezért szervezték meg újra az állásbörzét.

Cement Diszkont

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

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

Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
Normál gipszkarton 1380 Ft/tábla /575 Ft /m2/
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriási készletről.

Több fajta szén, fabrikett, 
tűzifa kapható.

Lambéria, hajópadló. 
Építőanyagok, betoncserepek, 

térháló, vasanyag.

Automata színkeverés kül- és 
beltérre egyaránt!
egyedi színek, 
nagy színválaszték.
rövid idő alatt létre-
hozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.
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Bár többször is látták már a döntős 
bandák által beküldött anyagot, együtt 
is megtekintették, meghallgatták azokat. 
Előtte egyeztették azt is, hogy milyen fő 
szempontokat vesznek figyelembe a pon-
tozás során. Az értékelőlapok kitöltése 
után pedig mindenki elmondta, ő ho-
gyan és miért döntött az általa legjobbnak 
tartott csapat mellett.

Az öt döntőbe jutott banda: Escape 
My Shadows (Veresegyház), F.É.K. Zene-
kar (jászberényi csapat!), PlusBass (Mo-
nor), Kései Kitérő (Eger), Cloud Factory 
Zenekar (Gyöngyös)

Az értékelés során kiderült, hogy két 
csapat, az Escape My Shadows és a Ké-
sei  Kitérő futott versenyt mindenkinél az 
első helyért, melyet végül utóbbi együttes 
nyert meg. Azaz, ők nyithatják majd a 
szeptember 18.-ai VIII. Lehel Rockfesztet 
a Székely Mihály Szabadtéri Színpadon. 

No, meg nyertek még egyet, s mást:
- 50 ezer Ft fellépti díj,
- Rádiós játszás a Rocker Rádióban,
- Egy karton, a zenekar nevével ellá-

tott Jim Beam whiskey,
- 50 ezer Ft értékű hangszercsomag a 

Duó Hangszerüzlet felajánlásából,
- 50 ezer Ft értékű tetoválás kupon az 

Inklusive Tattoo jóvoltából,
- egy havi korlátlan bérlet a zenekar 

tagjainak a BSD Gymben.

Az eredményhirdetés során Bódis 
Éva még kiemelte, hogy a rendezvé-
nyen a tehetségkutatás és a szórakoz-
tatás mellett kiemelt szerep jut a jóté-
konykodásnak is. Rendkívül fontosnak 
tartják ugyanis a zenei nevelés minél 
korábbi támogatását. Ezért tombolát 
árulnak majd, melynek bevételéből egy 
jászberényi óvodának vásárolnak majd 
gyermekhangszereket.

Szeptember 18-án tehát a Kései Ki-
térő zenekar kezdi a programot, majd 
a jászsági zenészek tisztelegnek az idén 
40 éves Metallica előtt: Metallica 40 
tribute ...And Jászság for All című pro-
dukcióval. Ezután a jászberényi illető-
ségű Magor zenekar játszik, majd az est 
sztárfellépője, hazánk egyik legnépsze-
rűbb rockbandája, a többszörös arany- 
és platinalemezes Depresszió zenekar 
lép a színpadra.

Egy nagyszerű kezdeményezés új-
raéled városunkban, köszönhetően 
annak, hogy vannak, akik megszer-
vezik azt, s vannak akik támogatják, 
szponzorálják is a Lehel Rockfesztet. 
Az biztos, hogy szeptember 18-án a 
rock ünnepe lesz Jászberényben, s erre 
minden bizonnyal telt ház előtt kerül 
majd sor a Székely Mihály Szabadtéri 
Színpadon. Így legyen!

Szántai Tibor

  Folytatás az 1. oldalról  

Lehel Rockfeszt a szabadtérin

akár FIX 0% THM-mel*

5 év vagy 100 000 km garancia Renault Credit finanszírozás esetén**

referencia THM: 0-4% 48 hónapos futamidő mellett

a Renault ajánlásával renault.hu

RENAULT CLIO  
ÉS CLIO E-TECH HYBRID
a sikertörténet új fejezete

*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2021. 09. 01. után új Renault (kivéve ZOE, TRAFIC szgk. és MEGANE R.S.) személygépjárművekre, 2021. 09. 30-ig megkötött szerződésekre érvényes. A finanszírozás keretében zárt- és nyíltvégű 
pénzügyi lízing vehető igénybe, forintalapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: minimum 50%, futamidő: 24 - 48 hónap, a finanszírozás minimum összege: 600 000 Ft. A minimum 0% 
THM meghatározása egy átlag 6 000 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve, a maximum 4% THM érték egy átlag 10 000 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve érvényes, a 2021.09.01. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
alapján 3 000 000 Ft finanszírozott összeg és 48 hónapos futamidő és minimum 50% kezdőbefizetés figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére 
teljeskörű Casco biztosítás fenntartását írja elő. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő 48 hónap, kamat mértéke: 0%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 0 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő 
alatt: 3 000 000 Ft, havidíj: 62 500 Ft, referencia THM érték: 0%. **Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, személygépjárművekre, a megadott időtartam és futásteljesítmény 
közül a korábbi elérésig. A garancia részletes feltételeit a Renault Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. 
A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az 
egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem 
teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel a renault.hu weboldalt vagy hivatalos Renault Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. 
Renault Clio vegyes fogyasztás l/100km: 4,3 – 7,8; CO2-kibocsátás g/km: 96 - 145. 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 üzemanyag-gazdaságossági 
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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Hacacáré Jászberényben

Az augusztus végétől október végéig 
tartó kilenc hetes időszakban egy 128 
állomásos országos, ingyenes koncert-
sorozat indult Őszi Hacacáré elnevezés-
sel. Ennek volt az egyik állomása szep-
tember 12-én, vasárnap Jászberény. A 
JP Aréna parkolójában hagyományőrző 
előadással, koncertekkel, kirakodóvá-
sárral és gyermekprogramokkal várták 
az érdeklődőket.

Köszöntötte a rendezvényen részt-
vevőket Pócs János országgyűlési képvi-
selő, aki kiemelte, hogy a munkahely, 
a megfelelő életkörülmények mellett 

fontos a Jászságban élőknek is a sport, 
a kultúra és a közösség. Márpedig egy 
ilyen kulturális esemény remek alka-
lom a közösség számára, hogy tovább 
erősödjön.

A jászberényi Hacacáréban fellépett 
a Jártató Ifjúsági Néptáncegyüttes, és 
sokan voltak kíváncsiak az Abba Tri-
bute Show látványos műsorára is. Este 
pedig Horváth Tamás a Sztárban sztár 
nyertese adott fergeteges koncertet, 
ahol dalait vele együtt énekelte a  szép 
számú közönség. A programot látvá-
nyos tűzijáték zárta.

Láthatatlan tér a Városi Könyvtárban
Sikeres pályázat eredményeként egy 
láthatatlan térrel gazdagodtak a le-
hetőségek a Városi Könyvtár Jászsági 
Népmesepontjában. Olyan egyedi 
digitális, virtuális tér került kiala-
kításra, amely alkalmas interaktív 
természet- és környezetismeret órák 
tartására.

A jászberényi Városi Könyvtárért Ala-
pítvány egy 1998 óta működő szerve-
zet, melynek elsődleges feladata a Jász-
berényi Városi Könyvtár munkájának 
segítése. Az alapítvány még 2019-ben 
az interneten talált rá a MOL Ala-
pítvány pályázati felhívására, a Helyi 
Érték programra, és úgy döntöttek, 
megpróbálnak egy olyan célra forrást 
szerezni, melyet régóta szerettek volna 
megvalósítani.

A Jászberényi Városi Könyvtár EU 
forrásból támogatást nyert még 2018-
ban, egy Jászsági Mesepont kialakításá-
ra. Annak megépítésekor úgy kerültek 
a terek megalkotásra, hogy egyrészt 
több funkciósak legyenek és további 
fejlesztési lehetőségre is nyitottak. Az 
egyik rész, a mesei erdő/mező, mely-
nek mintáját a Hajta-természetvédelmi 
terület és annak élővilága adta. Ekkor 
vetődött fel a gondolat, hogy oktatás-
ra alkalmas teret is létre kellene hoz-
ni, elsődleges célként az óvodások és 
általános iskolások oktatására. Ehhez 
a MOL Alapítvány kínálta lehetőség 
kapóra jött. Az elképzelt tervek meg-
valósítására a pályázat beadásra került: 
a Hajta madárvilágát bemutató, ok-
tatásra való vizuális tér kivitelezésére. 
Komoly közösségi összefogással, sza-

vazatok sokaságával sikeresen meg is 
nyerték a lehetőséget.

A kivitelezésben több partnert 
önkéntes munkával segítette a meg-
valósítást. Juhász Tibor, a Sasközpont 
vezetője, aki kiváló ismerője madarak 
világának. Verseginé Ujhelyi Petra, a 
madarakat alkotta meg 2D formában 
és ismertető tábláikat készítette el. A 
projekt lelkét, magát a szoftvert, és a 
technikai kivitelezést „láthatatlan tér” 
kifejlesztéséhez Bakos Béla csapata, a 
Brentex Kft végezte. Elkészítették a 
Hajta terület digitális mását, és a prog-
ramozási tevékenységet is elvégezték, s 
a madarak 3D formátumra alakításán 
is dolgoztak.

Az alapötlet az volt, hogy a Hajta 
madárvilága jelenjen meg a projekt-
ben. A kivitelezést többszöri egyezte-
tés, megbeszélés előzte meg: részben a 
madártani szakmai megfeleltethetőség, 
továbbá a grafikai tervezhetőség és a 
programozhatóság okán. A Brentex 
Kft eredendően saját maga próbált egy 
mindenféle platformra megfelelő felü-

letet elkészíteni, mígnem ráakadtak a 
későbbi, kifejezetten oktatási feladatok 
ellátására szolgáló platform független 
szoftverre, melyet licenc megvásárlásá-
val kaptak meg.

A kivitelezett projekt eredménye-
ként elmondható, hogy egy olyan digi-
tális (láthatatlan tér) jött létre, amellyel 
meg lehet közelíteni a mai fiatalságot, 
elsősorban az óvodás és általános isko-
lás korosztályt, akik szinte mindig digi-
tális térben élnek, digitális eszközöket 
használnak. A kialakított tér azért lát-
hatatlan, mert megtekintéséhez digitá-
lis eszközre: okos telefonra, tabletre van 
szükség.

A tér lehetőséget teremt az álta-
lános iskolai pedagógusok számára a 
digitális természetismeret oktatására, 
a Sasközpont szintén oktatási térként 
tudja használni, a téli, őszi időszakban.

Továbbá minden elsősorban a fiatal 
korosztályhoz tartozó érdeklődő szá-
mára lehetőséget teremt a természet, 
közelebbről a Hajta szépségeinek meg-
ismerésére, annak védelmére. dg

Így telt a nagyboldogosok nyara 
A tavalyi tanév egy kicsit felülírta 
számításainkat a vírus miatt. Ám el-
jött a nyár, úgymond szabadok let-
tünk, végre együtt táborozhattunk, 
jól érezhettük magunkat.  Négy tá-
borban vehettek részt diákjaink.

Kezdődött az Öregerdei Napközis Tá-
borunkkal, amely június 21-től június 
25-ig tartott. Közel ötven alsó tago-
zatos diákunk vett részt rajta. Több 
helyszínen zajlott a tábor. Egyrészt 
Öregerdőn, a jó levegőn, ahol külön-
féle sporttevékenységeket végeztek a 
táborozók, versenyek, díjazások elle-
nében. Volt itt ugrálóvár, vízipisztoly 
csata, Pizza Party és a kézműveskedés 
sem szorult háttérbe. A másik helyszín 
Jászberény városa volt, ahol ellátogat-
tunk a Jász Múzeumba, az állatkertbe 
és strandoltunk egy nagyot. A tábor 
„zárórája” a Palota Presszóban egy kis 
vendégséggel ért véget. Köszönet a Jász 

Plasztiknak, hogy az autóbuszát erre 
az időszakra rendelkezésünkre bocsá-
totta. A táborvezető Marcis Lászlóné 
volt. Munkáját segítő pedagógusaink: 
Bagó-Sinkovics Ágnes, Donkó-Németh 
Nóra, Nagypál Veronika, Toldiné Var-
ga Viktória.

Lelkes táborunk június 28-tól jú-
lius 2-ig zajlott Bükkszéken. A tábor 
mottója: „A Béke Királynője” volt. Első 
állomásunk Szentkúton volt, ahol egy 
közös szentmise után kirándultunk és 
felmásztunk a remetebarlangig. Innen 
tovább a Salgótarjáni Bányamúzeumba 
vezetett utunk. Kirándultunk az Ilona 
völgyi tanösvényen, strandoltunk, kü-
lönleges éjszakai túrán vettünk részt, 
ahol igazi csapattá kovácsolódtunk, s a 
csillagos ég alatt hálát adtunk Istennek, 
minden jóért, amit teremtett. Úton 
hazafelé megnéztük az egri Érseki Pa-
lota és Pincerendszert, ahol mindenféle 
Stühmer édességgel vártak bennünket. 
A táborvezető: Sinkovics Tünde Mária 
volt. Munkáját segítő pedagógusaink: 
Hajas Tamás, Tóth Krisztina.

Harmadik, középiskolás táborunk 
július 19-tól 23-ig tartott. A tábor he-
lye a déli parton, Balatonföldváron, a 
BF Üdülőházban volt. A part, a stran-

dolási lehetőség az üdülőház közvetlen 
közelében volt, így fiataljaink szinte 
a szobájukból kilépve azonnal csob-
banhattak. Napoztunk, barnultunk, 
fürödtünk a Balcsiban, vízibicikliz-
tünk, átruccantunk Siófokra vonattal, 
és még pecáztunk is. A tábor vezetője: 
Deme Gábor volt. Munkáját segítő pe-
dagógusaink: Majoros Rita és Sinka 
István.

Negyedik táborunk a Természetjá-
ró Sporttábor Nagyvisnyón zajlott au-
gusztus 2-7.  között hatvan diákunkkal. 
Fontos alapelvünk volt, hogy a termé-
szet megismerésével a gyerekek egészsé-
ges életmódra nevelése is megtörténjen. 
A rendszeres testmozgás, labdajátékok, 
sorversenyek, kézműves foglalkozások 
tették ki napjainkat. Hatalmas élmény 
volt esténként a „Just Dance”, amikor 
a gyerekek, tanárok együtt táncoltak 
az udvaron. Az egészséges étkezéshez 
a Pócs János által felajánlott dinnyéket 
minden nap jóízűen fogyasztották a 
gyerekek. A tábor vezetője: Kuli Do-
rottya volt, munkáját segítő pedagógus 
pedig Rohonczy Bernadett.

Szép volt, jó volt, szívesen vissza-
mennénk.

Kelemen Csilla
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Kulturális mozaik
Városismereti séták
Szeptember 17. –  22.
Az Európai Mobilitási Hét jegyében Városismereti Séták keretében lehe-
tőség lesz megismerni olyan városi értékeket, amelyek mellett nap mint 
nap elhaladunk, de keveset tudunk róluk. 16-án csütörtökön 17.30 
(Kapitánykert); 18-án szombaton 10 óra (Déryné Rendezvényház – a 
városközpont értékei); 21-én kedden 17.30 (Szentkúti templom); 22-
én szerdán 17.30 (Ferences templom) A sétákat dr. Farkas Kristóf Vince 
történész muzeológus vezeti.
Különböző városi helyszíneken

kopjafaállítás
Szeptember 18. - szombat 10 óra
A Jászberényi Kossuth Népdalkör fennállásának 50. évfordulója alkal-
mából, valamint elhunyt karnagyaikra, valamint dalos társaikra emlé-
kezve kopjafaállításra várja az érdeklődőket.
Zagyva part és Pethes Imre utca közötti ligetes terület

leHel rockfeszt 2021
Szeptember 18. – szombat 18 óra
A Jászsági kemény zene ünnepe! Depresszió, Magor, Metallica tribute 
...And Jászság for All és a Tehetségkutató győztese a Kései Kitérő egyet-
len este. Gyere el, számítunk rád!
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

európai autómentes nap
Szeptember 19. - vasárnap 9 óra
Gördülő bejárás a város kerékpárútjain, Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség és a Tűzoltó parancsnokság programjai – 11óra műszaki mentés 
bemutató, Rendőrkapitányság és a Városi Baleset megelőzési Bizottság 
programjai, JVV NZrt. hulladékgazdálkodásának bemutatója, Magyar 
Vöröskereszt programjai, Egészségfejlesztési Iroda programjai, Magyar 
Honvédség katonai toborzó és fegyvertechnikai bemutató, Ügyességi 
versenyek, Színpadi műsorok.
Szentháromság tér

kisVakond a nagy Városban
Szeptember 25. – szombat 17 óra
Kisvakond a nagyvárosban mesemusical bábelőadás.
Déryné Rendezvényház

yoko retro disco
Szeptember 25. – szombat 21 óra
Az emlékezés éjszakája. Emlékezzünk együtt ezen az estén Yoko-ra. Há-
zigazda: DJ Guba.
Ifjúsági Ház

könyVbemutató
Szeptember 26. - vasárnap 10 óra
Egy rutinműtét. Egy műhiba. Hetek élet és halál között… Kegyelem. 
Simon Márta A sötétségben elrejtett kincsek című könyvének bizony-
ságtétellel egybekötött bemutatója.
Református templom

tVrtko-túl minden Határon
Szeptember 28. – kedd 18óra
Egy lebilincselően izgalmas este a Föld körül a Hawaiion élő Vujity 
Tvrtkoval. Az év motivációs előadása rengeteg Alohával, nevetéssel, még 
több kalanddal és a legyőzhetetlenség erejével. Egy este, amely felemel és 
sokkal erősebbé tesz. Egy este, amit soha nem fog elfelejteni.
Lehel Film - Színház

dumaszínHáz
Szeptember 30. - csütörtök 19 óra
Világ –Végre Kiss Ádám önálló estje. A nevetés a legjobb vakcina. Mikor 
lesz újra régi a világ? Vagy már sosem? Vajon nevetnek a maszk alatt? Te 
is unod már a koronát. Én is. Nagyon. Lépjünk túl rajta együtt, és be-
széljünk valami másról. Például a világról végre. Engedd meg, hogy egy 
órára kiszakítsalak a világodból, és beszuszakoljalak az enyémbe.
Ifjúsági Ház

Ha itt szeretné látni programját, hívja:  Demeter Gábor  70/214-9164

A STIMULART projekt szakmai 
koordinátora, dr. Földi Zsuzsa a prog-
ramról beszélt, mely a roomLi-t segített 
létrehozni.

- A projekt neve STIMULART. Sti-
mulálni a művészeket, motiválni, előre 
mozdítani, újítani, kényszeríteni finom 
eszközökkel, hogy még vonzóbb legyen 
minden generáció számára és a helyet 
is vonzóvá tegye ahol mindez történik. 
Ez egy nemzetközi projekt, Interreg kö-
zép-európai programnak a keretében 
valósul meg, nemzetközi partnerségben. 
Ebben öt közép-európai város vesz részt, 
vezető partner Jászberény. (Amberg - Né-
metország, Kamnik - Szlovénia, Naum-
burg - Németország, Vittorio Veneto - 
Olaszország). 

- Azért jó egy nemzetközi projekt, 
mert egymástól tanulunk. Amit most a 
roomLi-ban látunk nem az, amit eredeti-
leg terveztünk.  A projektnek köszönhe-
tő, hogy egy boltból, ahogy ezt eredetileg 
elgondolták ezelőtt négy évvel, egy kö-
zösségi tér lett az eredmény, csupa olyan 
újítással, ami lehet, hogy nem minden-
napos. Ez egy projekt a projektben, a há-
roméves projektnek egy kicsi eredménye.

A PILOT azt jelenti, hogy kísérleti. 
A kísérleti részben benne van a sikernek 
a lehetősége, és senki nem haragszik azért 
ha nem úgy sül el a dolog, ahogy azt ter-
vezték.  Itt úgy fog, mert minden elemé-
ben benne van a lehetőség, a tudás, és a 
pozitív újító megközelítés. A hangsúly az 
újítón van, az innovatív, a kreatív szava-
kon. Ez a bolt életképes lesz, hosszútávon 
nemcsak mint bolt, hanem mint gazdasá-
gi tevékenységnek fészke és olyan, amiből 
csupa kreatív és újszerű dolog kerül elő. 
A kulturális kreatív gazdaság, mint gaz-
dasági ágazat, elementáris részévé válhat 
Jászberény helyi gazdaságának is. Nem 
felülírva, hanem kiegészítve azt a gazdag 
ipari és gazdasági örökséget, amit a város 
hordoz magában. A STIMULART pro-
jekt márciusban zár és reméljük, hogy 
egy fenntartható, tartós örökséget hagy 
maga után Jászberényben.

Több éve dolgozik jászberényi kul-
turális életében Gál-Dobos Beáta, aki 
szakmai irányítóként tevékenykedik a 
STIMULART projektben. A megnyi-
tón, többek között a roomLi munkater-
vét ismertette. 

 - A semmiből jött ez a projekt, az 
elején nem tudtuk, mit fogunk ezzel kez-
deni, de a stáb olyan profin állt mellet-
tünk, hogy nekünk tényleg csak az volt 
a dolgunk, hogy álmodjunk valamit. Az-
tán próbáljuk formába önteni úgy, hogy 
minden részletét jászsági szakemberek te-
gyék hozzá. Fontos volt, hogy így valósul-
jon meg a tervezéstől, a kivitelezésen át, 
az alkotói kézi munkákig. Az a cél, amit 
beleálmodtunk megvalósult, de még 
messze nincs ennek vége. Nem pusztán 
egy boltként funkcionáló objektum lesz, 
hanem egy olyanfajta többfunkciós kul-
turális tér, ami azt a fajta szellemiséget 
próbálja átvinni az emberekbe, amire 
régóta nagy szükség van. 

- A bolti szolgáltatás mellett még há-
rom nagy csoportba próbáljuk besorolni 
azt a tevékenységet, amit, szeretnénk ott 
látni. Saját rendezvényeket lebonyolítani, 
alkotói találkozókat, bemutatkozásokat, 
kiállításokat, hiszen a helynek a belső tere 
funkcionálisan erre van kialakítva. To-
vábbá az Open roomLi fesztivál, melyet 
ehhez a megnyitóhoz elsőként kísérleti 
jelleggel kapcsoltunk, azt szeretnénk, ha 
ezt hagyománnyá tudnánk teremteni a 
városban. Nagyon fontos a tudás átadás 
manapság, erre fogékonyak az emberek, 
szeretik szakköröket, tanfolyamokat és 
olyan manuális tevékenységeket, amivel 
hasznosan el tudják tölteni az idejüket, 
egyfajta élményt kapnak, közösségi létet 
és a végén saját alkotást. A partneri viszo-
nyokat, amelyeket ki szeretnénk alakíta-
ni, és melyek már folyamatban vannak, 
megerősítjük és olyan gazdasági szerep-

lőkkel is felvesszük a kapcsolatot, akik 
a mi szellemi partnerségünkben és kre-
atív alkotásainkkal minket válasszanak 
együttműködő partnernek.

Az elképzelésekből és a meglévő le-
hetőségekből kiindulva, Sisa Balázs épí-
tész, tervező a belső építészeti kialakítás 
tervezés folyamatáról beszélt. Indusztri-
ális ipari dizájnban gondolkodott, ez az 
anyaghasználatban és a megjelenésben 
is látható. A fémszerkezetek, a fa, a tég-
lafelületek nagyon jól működnek együtt, 
olyan környezetet kialakítva, ahol jól 
érezzük magunkat és oda visszavágyunk.

Az arculati elemek megtervezésében 
Bartos Kinga képzőművész tevékeny-
kedett, aki elmondta, az indusztriális stí-

lushoz alakította ki az egyedi megjelenés 
szimbólumait, ami képviseli a roomLi-t 
mint brendet.  Ez lett az az elem, amit vé-
gigvittek az egész arculaton és ehhez ké-
szültek különböző grafikai elemek, me-
lyek mindenféle felületen megjelennek.

Végül, de nem utolsó sorban a terve-
ket megvalósító, annak formát adó Perla-
ki Csaba tette fel kérdését a tervezőnek: 
„Azt kapta-e vissza, amit megtervezett?” 
Volt egy vízióm, amit megálmodtam, azt 
jobban adtad vissza! - volt Sisa Balázs vá-
lasza. Ez talán mindent elmond.

A bolt hétköznapokon keddtől pén-
tekig 9-tól 17 óráig, szombaton 9-től dé-
lig lesz nyitva, hétfőn zárva tart.

dg

Megnyílt a roomLi - a kreatív pont
  Folytatás az 1. oldalról  
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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!

Kémény Dr. Kft.
Gyûjtõkémények felújítása

Kandallókémények, gázkémények szerelése, javítása, bélelése, marása, 
szilárdtüzelésü kémény belsõ vakolása bontás nélkül KAmIX technológiával!

émI minõsítéssel rendelkezõ cég.
Szaktanácsadás, teljes körû ügyintézés.

Cegléd, Székely u. 15. | www.kemenydr.hu
kemenydr01@gmail.com   | +36 20 974 3719

Szeretettel köszönti családja 

özv.Hídvégi Béláné-t 
100. születésnapja alkalmából.

Két gyermeke, négy unokája  
és párjaik, és hét dédunokája

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi  
Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

szeptember 25. (szombat) 8:30-tól 
Klapka György SZKI tornaudvara 

(Hatvani út 2.)
Fajták: mucsu, golden, starking, 

jonagold, jonatán, idared
További információért kérem, 

forduljon a helyi önkormányzathoz!
DEALER NEVE KFT.
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789, 
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

     DACIA.HU

*Öregautó Prémium: bármely új DACIA modell – kivéve Sandero, Logan és Spring – 2021. szeptember 1. és 2021. október 31. napja közötti megrendelésekor a gépjármű hivatalos listaárából adott árengedmény, bármely típusú roncsautónak 
a CAR-REC gyűjtőhálózatában történő leadása és a bontási átvételi igazolás bemutatása esetén az akció visszavonásáig.  DACIA Duster vegyes fogyasztás l/100km: 4,8-7,0 l/100 km; CO2-kibocsátás g/km: 125-153. 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.dacia.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-
fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági 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 jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel a dacia.hu weboldalt vagy hivatalos DACIA Márkakereskedőjét! A képek illusztrációk.

ÚJ
DUSTER
AKÁR 300 000 FT ÖREGAUTÓ PRÉMIUMMAL*

DACIA NAPOK 
SZEPTEMBER 21-25.

DAC21_DUSTER-Print_NEW Cl-Dealer-Szept_A5-Fekvo-v3.indd   1 2021. 08. 31.   16:48

QUALITE ’96 KFT.  JÁSZBERÉNY, NAGYKÁTAI ÚT 20/A,     TEL.: (57) 505-300     HTTPS://DACIA.QUALITE.HU

K AlMÁR VI KTOR
kárpitos munkák,  

egyedi kárpitos  
bútorok gyártása,  

nagy szövetválasztékkal, 
szállítással,  

ingyenes ajánlatkészítés.

Telefon: 06-30/647-0607
Jászapáti, Kossuth lajos út 22.
E-mail: kalmarkarpit@gmail.com

KAlMARKARPIT

Kárpitos

Az idei nyár a Belvárosi Strand szempontjából későn kezdődött, ám szep-
temberrel nem ért véget. Az ősz beköszöntével ugyan bezárta kapuit a fürdő, 
de mivel visszatért a kánikula és az emberek is szerették volna élvezni még a 
medencék hűsét, újra kinyitott a létesítmény. Minden nap déltől este hatig 
kedvezményes árakon a belváros szívében látogathatják a fürdőzők, sportol-
ni, pihenni kikapcsolódni vágyók a strandot. Használják ki az utolsó meleg 
napokat, töltődjenek fel a Belvárosi Strandürdőben!

Mint mondta, a mai világunkban 
egyáltalán nem egyedi eset, hogy má-
sok szemében meglátjuk a szálkát, mi-
közben a sajátunkban a gerendát sem 
vesszük észre. Először mindenkinek sa-
ját magában kell elrendezni a dolgokat, 
s csak azután van rá joga, hogy másokat 
kritizáljon, derült ki az Egri Főegyház-
megye első emberének szavaiból, s ez 
az egymás iránti megértés és a tisztelet 
fontosságára is utalt. 

A szentmisét követően a hagyomá-
nyoknak megfelelően a tanévet dr. Varró 
Bernadett főigazgató asszony nyitotta 
meg. Köszöntötte a hallgatókat, s ered-
ményes éveket kívánt nekik. Az ünnep-
ség alkalmával adták át - a pandémia mi-
att ez ősszel elmaradt -  az ezüst, az arany,  
a gyémánt és vas emlékokleveleket és a 
kiváló munkát elismerő plaketteket is.

Arany diplomát kapott: Bartha 
Pálné sz. Braun Terézia, Kerek Mária, 
Nagyné Bori Mária, Patkó Márta, Reiff 
Aladárné sz. Mészáros Róza, Rékasi Ti-
borné, Sárréti Istvánné, Simon Mária, 
Terék Mihályné, Tóth János, Tóthné 
Vona Viktória, Zrupkó Ferencné.

Gyémánt diplomát kapott: Gyur-
csák Ignác

Vas diplomát kapott: Telek Béla
Az oktatói szolgálati emlékérmet 

Kadosa Lászlóné vehette át.
Az ünnepi tanévnyitó záró részében 

az elsőévesek a szokásokhoz híven foga-
dalmat tettek, majd Budai Lóránt pol-
gármester jelképesen átadta számukra a 
város kulcsát.

- Egy nemzet ereje a kiművelt em-
berfők sokaságában rejlik” – mondta 
Széchenyi István. Ennek szellemében 
örömmel és büszkeséggel adtam át 
jelképesen Jászberény kulcsát és fogad-
tam a város polgáraivá az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem Jászberényi 
Campus Tanévnyitó Ünnepségén az 
intézmény elsőéves hallgatóit. Ezúton 
is kívánom, hogy találják meg számí-
tásukat Jászberényben, érezzék nagyon 
jól magukat nálunk és szerezzenek élet-
re szóló élményeket városunkban! S 
ha netán néhány év múlva úgy dönte-
nek, hogy elhagynak minket, térjenek 
vissza hozzánk jó szívvel. Mi mindig 
örömmel fogadjuk őket. Eredményes 
tanévet, kiváló eredményeket és jó 
egészséget kívánok! – írta a megnyitó 
kapcsán Facebook oldalán Jászberény 
polgármestere.

Szántai Tibor

Megkezdődött az új szemeszter 
a jászberényi campuson
  Folytatás az 1. oldalról  

A természetben találta meg a szabadságot
A hónap műtárgya képzőművészeti 
sorozat bemutatóján, a Szikra Ga-
lériában, Vuics István: Öreg fűzfák 
című olajfestményét ismerhették 
meg az érdeklődők, szeptember 
8-án. Az esemény állandó közössége, 
közönsége mellett, ez alkalommal, a 
város elöljárói is, mindhárman meg-
tisztelték a programot.

Vuics István több festménye is jelen 
van Szikra István galériatulajdonos 
gyűjteményében, aki személyesen is-
merte az alkotót és nyílt, őszinte em-
bernek tartotta. A művész dolgos, alko-
tó életének jelentős darabját, mintegy 
fél évszázadát töltötte Jászberényben, 
1948-tól, három évtizeden át, oktatott 
a Tanitóképző Főiskolán.  A hónap 
műtárgya bemutatóját néhány nappal 
megelőzően, szeptember 5-én volt, ha-
lálának huszadik évfordulója.  

A művészetre hangolódás harmó-
niáját zongorajáték és ének teremtette 
meg, dr. Kiss Henriett zenetörténész 
előadásában. Jászsági dalcsokor váloga-
tás hangzott el, a 200 éve született Pa-
lotásy János zeneszerző műveiből. 

Egykori tanáráról, az idők folya-
mán később kollégájáról, Vuics István 
festőművészről és kiváló rajztanárról, 
személyes történeteket idézett fel Telek 
Béla művésztanár, grafikus (fotónkon). 
Őt még elemi iskolásként tanította a 
mester, majd pályatársak voltak a ta-
nítóképzőben. A színes anekdotákkal, 

sok emlék, élmény felidézésével, be-
pillantást nyújtott a művész életébe 
és mindezeken át festészetéről is szót 
ejtett. Vuics István élete, nem volt egy-
szerű, magányos ember volt, az akkor 
fennálló rendszer elől menekült a ter-
mészetbe. Ott megtalálta azt a szabad-
ságot, amelytől a társadalom megfosz-
totta. Festményeit, grafikáit megnézve, 
egy teljesen más lelkületű embert lát-
hatunk, az alkotásokon derű, napfény, 
hangulatos miliő ömlik szét. Szerette a 
figurális témát, gyakran festett tájképe-
inek közvetlenségét az emberi alakok, 
csoportok adják.

Korabeli sajtócikkek írásai alapján 
villantott fel epizódokat, eseményeket, 
véleményeket, Vuics István művészeti 

munkásságáról, Metykó Béla helytörté-
net kutató. Egy, a festőművésszel készült 
interjúban elmondta, hogy csodálja a 
természetet, a folyópartokat, ahol sokat 
segített munkájában a horgászat, olyan-
kor elfeledte bánatát. 

Vuics István nemcsak a legmagasabb 
szakmai követelményeknek megfelelő 
rajztudással rendelkezett, hanem ki-
emelkedő karakterábrázolással is. Mind-
ezek, egész életművét megalapozták, fő-
ként figurális olajfestményein keresztül. 

Erről bárki meggyőződhet és meg-
ismerheti a művész további alkotásait 
is, melyekből tartalmas válogatás talál-
ható a Szikra Galéria néhány hete meg-
nyitott új állandó kiállításán.

demeter

A jászberényi OTP „angyal” önkéntesei jártak nálunk
Szeptember 5-én az OTP Jászberényi 
Fiókjában jártunk, ahol Hoffer Gábor 
bankigazgató, Fülöpné Katika korábbi 
bankigazgató és két kollégája bemutatta 
fiataljainknak a pénzintézetet. A szak-
emberek elmondták, hogy milyen pénz-
ügyi ügyletekkel foglalkozik a bank, 
a Lakhatásban élők pedig érdeklődve 
hallgatták őket.

Szeptember 6-án délelőtt a Lakha-
tásban folytatódott a pénzügyi foglalko-
zás. Az OTP lelkes önkéntesei „alkalmi 
kisboltot” rendeztek be, ahol az önkén-
tesek által hozott pénzzel vásárolhattak 
a fogyatékkal élő fiatalok különböző 

egészséges termékeket, így a számtani 
műveleteket gyakorolhatták a fiatalok. 
A pénzvizsgáló készülék bemutatása 
szintén óriási sikert aratott. Megtud-
hattuk, hogy a papírpénz mennyi biz-
tonsági elemet tartalmaz és még sok 
más érdekességet is. Az önkéntes csapat 
fűszernövényekkel is meglepett minket, 
így közös ültetésre is lehetőség nyílt.

A délelőtt elrepült. Ajándékok cse-
réltek gazdát, az „OTP-s angyalok” és a 
lakók között. 

Nagyszerű, érdekes, fejlesztő, jó 
hangulatú délelőtt volt!

Köszönjük „OTP-s angyalok”, hogy 

szabadidőtöket, amit családotokkal tölt-
hettetek volna, nekünk ajándékoztátok! 
Úgy érezzük, ennél nagyobb ajándék 
nincs!

Köszönjük a Lakhatás kapujához 
adott támogatást, és köszönjük, hogy 
figyeltek ránk; ránk, fogyatékkal élőkre! 

Jó szívvel jöttetek, jó szívvel távoz-
tatok Tőlünk, és jó szívvel várunk vissza 
Titeket!

Eperfa utcai Támogatott Lakhatás 
(Jászberény) fiataljai nevében lejegyezte:

Utasi Hajnalka 
közösségi civil szervező,  

Eperfa Utcai Támogatott Lakhatás
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Kiss Sándor
1967–2017

Emlékezünk halálának 4. évfordulójára

„Nem az a fájdalom, melytől 
könnyes a szem

hanem amit szívünkben hordozunk  
némán, csendesen.”

Hiányzol…

Szerető családod

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet  

mindazoknak, akik

Molnár Tibor 
1939-2021

temetésén megjelentek, gyászunkban, 
mélységes fájdalmunkban őszinte 

részvéttel osztoztak.
Köszönet a vigasztaló szavakért,  

a szeretet virágaiért.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

PAP ÁdÁm
(Papi)

halálának 11. évfordulójára.
„Csillag volt, mert szívből szeretett,

S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,

De a szívünkben él, s örökre ott marad!”
Engesztelő szentmise:

Nagytemplom, szeptember 25., 19 óra.
Szerető szüleid és testvéred

Montvai Jánosné, 
Erzsike néni,

szeretett édesanyánk, nagymamánk, 
tanítónk életének 93. évében  

ugyanolyan méltósággal távozott 
közülünk, mint ahogyan élt velünk.

A gyászoló család

Vád alatt egy népszerű 
gyomirtó
A vád tárgya pedig, hogy rákkeltő és 
reprodukciós zavart okoz a glifozát 
hatóanyag. Hazánkban Glialka néven 
került forgalomba az első hazai gyártó 
nevére utalva (Alkaloida) Később szá-
mos más néven (Glifos, Nitosorg, Fo-
zát) különböző gyárak termekeiként 
forgalmazták, ami csak árban tért el 
egymástól. 

De mit tud ez a hatóanyag? A nö-
vényvédőszer okirat szerint: szabad-
forgalmú, gyakorlatilag nem mérgező 
méhekre, halakra pedig mérsékelten 
veszélyes. Munkaegészségügyi vára-
kozási ideje nulla nap, az élelmezé-
segészségügyi várakozási idejét csak 
napraforgónál 6 és kukorica esetében 
21 napban írták elő. Kipermetezve, 
a talajjal érintkezve inaktívvá válik, 
így nem jut a talajvízbe, mint a ko-
rábban betiltott Triazin hatóanyagú 
Hungazin. 

A glifozát felhasználása már nélkü-
lözhetetlenné vált a kertészeti és a me-
zőgazdasági termelésben, az erdészeti 
alkalmazása is sok kézimunkaerőt 
helyettesít, pld. karácsonyfa telepek 
gyomtalanítását is. Legnagyobb fel-
használás vasúti pályatestek gyomirtá-
sában van. Mivel a növényzet levelén 
keresztül szívódik fel a gyomirtó min-
den egy és kétszikű növényt gyökeres-
tül kiirt. Nádat, tarackot és a fák sarj 
hajtásait is. Úgy kb. 40 évig a glifozát 
hatóanyag körül semmiféle probléma 
nem volt, az utóbbi tíz évben alakult 

ki körülötte a vita. Jelenleg minden 
EU-s tagállam maga dönti el, hogy or-
szága területén engedélyezi e a totális 
gyomírtót. 

Az alapos vizsgálatsorozatot 2017-
ben kezdték, ami 2022-ben fejeződik 
be. Ekkor a Kockázatértékelési bizott-
ság végleges véleményt alkot. Ez év 
szeptemberében pedig egy nemzet-
közi konzultáció kezdődött a vádolt 
hatóanyaggal kapcsolatban. Az, hogy 
mennyire ártalmas az emberi szerve-
zetre és a környezetre. Ha a kockáza-
tok kezelhetők, ismét forgalmazható 
lesz a gyomírtószer vita nélkül. Ez év 
júliusában a Bayer cég toxikológusa, 
aki EU-s szinten koordinálja a ható-
anyagvizsgálatot, videókonferencián 
arról beszélt, hogy minden vizsgálatot 
közreadnak. A már megjelent tizen-
kétezer írásból tudományos és ismé-
telhető publikációból csak 733-nak 
van ellenőrizhető értéke, amit tudo-
mányos alapokra lehet helyezni, mert 
eddig egyetlen vizsgálat sem bizonyí-
totta be a felhozott vádakat. 

Erről bővebben a Mezőhír agrár-
szaklap évi szeptemberi számában le-
het olvasni. Ismeretes hogy a jelenlegi 
Covid vírus elleni vakcinával kapcso-
latban mennyi ellentmondó közlés 
hangzik el, pedig ennek alkalmazása is 
csak alig egy éves.

Szegedi Szilveszter
növényvédő szakmérnök

A harmincadik gyalogos Hajta túra
A XXX. Zagyva – Hajta Gyalogos 
Teljesítmény Túrák három útvonalát 
lehetet bejárni, szeptember 11-én, 
szombaton. A késő nyári, kora őszi 
időjárás e legszebb arcát mutatta 
ezen a napon, így nagyon sokan vá-
lasztották a szabadidő eltöltésének 
ezt a sportos lehetőségét, túrázást a 
természetben.

A XXX. Zagyva – Hajta Teljesítmény 
Túrák jubileumi megrendezése nem 
sikerült úgy, ahogy azt a szervező Jász-
berényi Triatlon Egyesület még az elő-
ző évben megtervezte. Igaz, ami igaz, 
a korlátozások miatt már tavaly sem 
sikerült eredeti időpontjában, május-
ban útnak indítani a túrázókat, akkor 
is őszre halasztódott a lebonyolítás. 
2021-ben a harmincadik Hajta túra 
következett, melyet szerettek volna kü-
lönleges módon megünnepelni, de a 
pandémia újra közbeszólt, így maradt 
ismét az őszi dátum. 

Ezzel nincs is semmi baj, hiszen más 
arcát ismerheti meg a tájnak ilyenkor a 
túrázó! Színesednek a falevelek, beérett 
a kökény, a vackor, kéken pompázik a 
szikeseken a só virág, a nádasok men-
tén a mocsári tisztesfű, a lápréteken a 
festő zsoltina. A Zagyvamenti Termé-
szetvédelmi terület ártéri kaszálóin lilás 
mintájú szőnyegét teríti, színpompás 
telt virágaival nyíló őszi kikerics, me-
lyet idén a túra jelképének és jelvényére 
választottak a szervezők.

Új helyre került az indulás és érke-
zés központja, az Állat- és Növénykert, 
tavaly átadott új oktatóházának udva-
rán egy sokkal barátságosabb, csende-
sebb, árnyékosabb környezet várta a 
túrázni készülőket és visszatérőben az 
egyes útvonalak teljesítőit.

Három táv közül lehetett ismét 
választani, a Zagyva menti sétatúrán 
10km, a Zagyva – Bán hegy útvonalán 

16km, a leghosszabb Zagyva – Hajta 
teljesítmény túrán 28km volt a legyalo-
golandó távolság. A legnépszerűbbnek 
persze a séta túra bizonyult, ahol min-
den korosztályból akadtak résztvevők, 
hiszen a sekélyen csordogáló Zagyva 
ártéri erdejének árnyas ösvényén csa-
tangolni csudajó. Fél távon valamivel 
túl pedig, a kerekudvari kápolna mel-
letti rét piknikezni csábít, melyhez az 
ott felállított Coop állomása is kínált 
energiapótlást. 

Együtt túráztak barátok, családok, 
iskolai osztályok, többeket a kutyája is 
kísérte az úton. Voltak néhányan, akik 

futva rótták a kilométereket, közülük 
ketten, mindhárom távon végig sza-
ladtak. 

Nagy népszerűségnek örvendenek 
a tájjellegű frissítést kínáló ellenőrző 
pontok, ahol a Konkoly Hús abárolt 
szalonna katonája remek étek, a Jász 
Sütőház rozsos kovásszal készült kár-
pát kenyerével párosítva. A leghosz-
szabb távon, a Hajta szívében, auten-
tikus tanyáján, az eperfák árnyékában 
várta a házigazda, Feri, a hozzá érke-

zőket és  ott mindig fő valami a bog-
rácsban, amivel a megfáradt túrázókat 
szívesen kínálja.

A nevezésnél már kiderült sokkal 
többen érkeztek az előzetesen terve-
zetnél, akik részesei kívántak lenni vá-
rosunk legrégebben megrendezett sza-
badidősport eseményének, ami nagy 
öröm! 740 teljesítőt regisztrált végül a 
statisztika, akik közül néhányan pos-
tán kapják majd meg a teljesítésért járó 
egyedi oklevelet és kitűzőt.

A célban a dinnye szeletekből lak-
mároztak leginkább a megfárad túrá-
zók, de a WinGate támogatásával ké-

szült apró sütemény is hamar elfogyott, 
és a Buborék szódája bizonyult a leg-
jobb szomjoltónak.

A XXX. Zagyva – Hajta Teljesít-
mény Túrák jubileumi megrendezése 
nagyszerűen sikerült. A szervezők re-
mélik jövőre nem lesz akadálya eredeti 
időpontjában májusban indítani túrá-
kat, ahol egy retró 50 km-es útvonal is 
teljesíthető lesz majd és különlegesen 
egyedi jelvény lesz a jutalom.

duka

Kisállat hamvasztás 
Jászberényben

Ahogy az egész országban, úgy vá-
rosunkban is nagyon sokan tartanak 
otthon házikedvencet. Lehet az kutya, 
macska, valamilyen rágcsáló és madár 
is. Ezek az állatok évek alatt úgy bele-
nőnek a családba, hogy már nélkülöz-
hetetlennek számítanak. Elvesztésük 
úgy fáj, mint amikor egy közeli hozzá-
tartozónk távozik, s szeretnénk megad-
ni nekik is a végső tisztességet.

Hazánkban már több helyen mű-
ködik kisállat hamvasztás, s erre ma 
már Jászberényben is lehetőség van. 
Ehhez „csak” annyi kellett, hogy Szögi-
éknél az egyik ilyen kedvenc átköltöz-
zön a túlvilágra. Akkor döbbentek rá, 
hogy nincs városunkban olyan szolgál-
tatás, amely méltó búcsút jelenthetne a 
gazdik és a kisállatok számára is.

A Váltó utcában alakították ki azt a 
helyet, ahol lehetőség van a kisállat (80 
kg-ig) hamvasztásra. A gazdi kap egy 
urnát és egy emléklapot a hamvasztást 
követően. Lehet egyedi urnát is kérni. 
Miután pedig minden szükséges en-
gedélyt beszereztek, a napokban meg 
is kezdte működését a Váltó utca 3/a. 
alatt a kisállat hamvasztás. 

Szögi Ádám és Szögi-Lengyel Kata 
várja a kisállat tulajdonosakat az Örök 
Vadászmező Kisállat Krematóriumban, 
ahol méltó módon búcsúzhatunk kisál-
latainktól. 

Telefonon (06-70/421-5218) is 
kérhető információ a szolgáltatásról, 
s már működik a Facebook oldaluk 
(Örök Vadászmező Kisállat Kremató-
rium) is. 

A Jászkürt fogadótól a Csiri kocsmáig

A fenti címmel jelent meg Kiss Erika 
helytörténeti kutató legújabb köny-
ve, melyből a jászberényi vendéglátás 
történetét ismerhetjük meg. A könyv 

bemutatóját szeptember 14-én, ked-
den délután  a Szolnoki Szakképzési 
Centrum Klapka György Technikum 
és Szakképző Iskola tanéttermében 
rendezték meg.

Köszöntötte a megjelenteket és a szer-
zőt külön is Budai Lóránt polgármes-
ter, aki nem csak ezért a könyvéért, 
hanem egész munkásságáért köszöne-
tet mondott a szerzőnek, aki az elmúlt 

három évtized alatt több nagyszerű 
művel lepte meg a Jászság, s ezen belül 
Jászberény közönségét is. 

- Kiss Erika olyan kutatásokat vég-
zett, s öntötte azokat könyv formájába, 
amit más nem tudott volna megcsinál-
ni. Kitartó, elhivatott munkájának az 
eredménye az újabb könyve, melyhez 
szívből gratulálok – mondta a polgár-
mester, aki annak a reményének is han-
got adott, hogy lesz folytatása ennek a 
munkának.

A könyvet Bobák József gasztronó-
mus, a Jászsági Vendéglátók Egyesüle-
tének elnöke mutatta be. Színes kis tör-
ténetekkel fűszerezte mondanivalóját, 
melyből nagyon sok minden kiderült, 
ahogy a könyvből is kiderül, a jászberé-
nyi vendéglátósokról. A könyvbemuta-
tón ott volt Csiri bácsi lánya is, aki el-
mondta, hogy egy emléke megmaradt 
még azokból az időkből. Amikor az 
olajos padlót tisztították a dobogó alá 
eső aprópénzek voltak a takarító gyere-
kek fizetsége.

A könyv komoly összefogás ered-
ményeként született meg, s a jelenlévők 
úgy távozhattak a annak bemutatásá-
ról, hogy annak minden bizonnyal lesz 
majd folytatása.
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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

szept. 16. csütörtök 
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 16.
Tel.: 410-834

szept. 17. péntek
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco 
Tel.: 506-930

szept. 18. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92. 
Tel.: 411-368

szept. 19. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb.,  Lehel vezér tér 14. 
Tel.: 502-635

szept. 20. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667

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

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

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
szeptember 30-án 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a Berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

09. 17.  péntek 26 °C  |  17°C

09. 19.  vasárnap 24 °C  |  10°C

09. 21.  kedd 19 °C  |   9 °C

09. 18. szombat 25 °C  |  12°C

09. 20.  hétfő 20 °C  |   9 °C

09. 22.  szerda 20 °C  |   9 °C

09. 16.  
csüTörTök

Forrás: idokep.hu

30 °C | 15°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.

Remekeltek ifjú birkózóink

Szeptember 11-én, szombaton Szen-
tesen rendezték meg a Diák I.-II. Sza-
badfogású Diákolimpia keleti, területi 
döntőjét, melyen nagyszerűen szerepel-
tek a jászberényi Birkózó Club fiataljai.

A Jászberényi Birkózó Clubban fo-
lyó szakmai munka visszaigazolásaként 
nem kevesebb, mint hét éremmel tér-
hettek haza Száraz Tibor tanítványai 
Szentesről. Ráadásul az éremtermés 
majd fele a legértékesebb színű, azaz 
arany lett. Három területi bajnoka is 
lett ugyanis az egyesületnek!

Eredmények
Diák II.

42 kg: 1. Lagzi-Kovács Balázs  5. Mon-
di Martin
50 kg: 2. Cseh Dániel
58 kg: 1. Baráth Hunor 

Diák I.
42 kg: 3. Mondi Levente 
46 kg: 1. Tugyi Zétény
50 kg: 3. Gajdos Koppány
54 kg: 3. Mondi Márkó 

A fiataloknak és edzőjüknek olvasó-
ink nevében is gratulálunk!

Három vereség
A labdarúgó NB III Keleti-csoportjá-
ban szereplő Jászberényi FC-nek nem 
sikerült túl jól az elmúlt két hét, hiszen 
egymás után háromszor is vereséget 
szenvedett az együttes.  Igaz, az 5. és 
6. fordulóban a csoport legjobbjai el-
len mérkőztek Németh Gyula fiai és a 
DEAC-tól idegenben 3-2-re, a BKV 
Előrétől hazai pályán 3-1-re kaptak 
ki. A 7. fordulóban a Kisvárda Master 
Good II. vendége volt a JFC és a ta-
lálkozó 2-0-s hazai sikerrel zárult. Hét 
forduló után a JFC 10 ponttal a 8. a 
tabellán.

A folytatásban először MOL Ma-
gyar Kupa mérkőzés vár a fiúkra. Az 
országos 3. fordulóban az ugyancsak 
NB III-as Balassagyarmatot fogadják, 
majd a bajnokság 8. fordulójában az 
egriek ellen ugyancsak hazai pályán 
mérkőznek. A 9. fordulóban pedig 
Tiszaújvárosba látogat majd a Jászbe-
rényi FC.

MOL Magyar Kupa 3. forduló
Szeptember 18. – szombat
15.00 óra: JFC – Balassagyarmati VSE

NB III Keleti-csoport 
8. forduló - szeptember 22. (szerda)
16.00 óra: JFC – Eger SE
9. forduló – szeptember 26. (vasárnap)
16.00 óra: Termálfürdő FC 
Tiszaújváros – Jászberényi FC

A JKSE nyerte a Szaniszló 
Sándor Emléktornát 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kosárlabda Szövetség szeptember 
9-11. között négy-négy női és férfi 
csapat részt vételével rendezte meg 
immár negyedik alkalommal a Mis-
kolci Egyetem körcsarnokában a 
Szaniszló Sándor Emléktornát.

Földi Sándor fiai a torna első napján az 
ugyancsak NB I/B piros csoportos sal-
gótarjániak ellen végig vezetve, biztosan 
nyertek és jutottak a másnapi döntőbe. 
A találkozón minden pályára lépett jász-
berényi kosaras szerzett pontot.

Jászberényi KSE- Salgótarjáni KSE 
81-57 (18-12, 23-12, 24-15, 16-18)

A másik mérkőzésen a két B I/B 
zöld csoportos csapat összecsapásán a 
házigazdák kerültek ki győztesként.

MEAFC-Miskolc – Dunaharaszti 
MTK 70-63 (20-10, 15-21, 16-18, 
19-14)

Szombaton előbb a két vesztes ját-
szott az emléktorna 3. helyéért, s ezt a 
találkozót a dunaharasztiak nyerték.

Dunaharaszti MTK – Salgótarjá-
ni KSE 80-77 (22-16, 24-23, 18-18, 
16-20)

A torna döntőjében a JKSE az első 
félidőben uralta a játékot és 10 pontos 
előnyre tett szert. A harmadik tíz perc-
ben feljöttek a hazaiak, s szorossá tették 
a mérkőzést. A negyedik negyedben fej-
fej mellett haladtak a csapatok, s végül 3 
ponttal a JKSE bizonyult jobbnak. 

Jászberényi KSE – MEAFC-Mis-
kolc 79-76 (23-17, 18-14, 15-23, 
23-22)

A 2021. évi Szaniszló Sándor Emlék-
torna végeredménye:

1. Jászberényi KSE
2. MEAFC-Miskolc
3. Dunaharaszti MTK
4. Salgótarjáni KSE

Idő közben elkészült az NB 
I/B piros csoportjának sorsolása a 
2021/2022-es szezonra.

2021
szeptember 24. – péntek

17.30 óra: JKSE – Bajai Bácska FKE
október 2. – szombat

17.30 óra: JKSE – RKA Pécs
október 9. – szombat

17.00 óra: Óbudai Kaszások – Jászbe-
rényi KSE

október 15. – péntek
17.30 óra: JKSE – Conoil Pápa KC

október 22. – péntek
17.00 óra: Veszprémi Kosárlabda Kft. 
– Jászberényi KSE

október 31. – vasárnap
17.30 óra: JKSE – Vasas Akadémia

november 6. – szombat
18.00 óra: Salgótarjáni KSE – JKSE

november 14. – vasárnap
17.30 óra: Jászberényi KSE – TF-Bp.

november 21. – vasárnap
15.30 óra: Budapesti Honvéd SE – 
JKSE

november 28. – vasárnap
19.15 óra: Nagykőrösi Sólymok SE – 
JKSE

december 4. – szombat
17.30 óra: JKSE – Pécsi VSK-CARGA-
TE

december 11. – szombat
17.30 óra: MAFC – JKSE

december 18. – szombat
17.30 óra: JKSE - BKG Príma Akadé-
mia

2022
január 5. – szerda

17.30 óra: Bajai Bácska FKE – JKSE 
január 10. – hétfő

17.30 óra: RKA Pécs – JKSE
január 15. – szombat

17.30 óra: JKSE – Óbudai Kaszások
január 21. – péntek

18.00 óra: Conoil Pápa KC – JKSE
január 29. – szombat

17.30 óra: JKSE - Veszprémi Kosárlab-
da Kft.

február 5. – szombat
18.30 óra: Vasas Akadémia – JKSE

február 11. – péntek
17.30 óra: JKSE – Salgótarjáni KSE

február 19. – szombat
18.30 óra: TF-Bp. – Jászberényi KSE

február 26. – szombat
17.30 óra: JKSE – Bp Honvéd SE

március 4. – péntek
17.30 óra: JKSE – Nagykőrösi Sóly-
mok KE

március 13. – vasárnap
17.00 óra: Pécsi VSK-CARGATE

március 19. – szombat
17.30 óra: JKSE – MAFC

március 27. – vasárnap
18.00 óra: BKG Príma Akadémia – 
JKSE

Szántai Tibor

A jászsági 
mesterlövész 
Szeptember 4-én, szombaton a Tehet-
ség SE rendezte meg Jászberényben az 
I. Büntetőrúgó Országos Bajnokság 
jászberényi selejtezőjét. Remek idő-
ben, nagyszerű hangulatban zajlott a 
11-es rúgás, melynek végén a házigaz-
dák fiatalja, Gálik Norisz vehette át a 
legjobbnak járó díjat.

Több mint 50-en neveztek előzetesen, 
s közülük mintegy 40-en jelentek meg 
a jászberényi selejtezőn. A Tehetség SE 
Tesco mögötti műfüves pályáján min-
den adott volt ahhoz, hogy sportszerű 
küzdelemben dőljön el a továbbjutás 
kérdése. 

A játék nagyon egyszerűen zajlott. 
Névsor szerint lőtték a büntetőket a ver-
senyzők, s aki belőtte továbbjutott a kö-
vetkező körbe, aki kihagyta kiesett. A két 
kapus, Perlaki Krostóf (a Szolnoki MÁV 
U-19-es csapatának hálóőre) és Vizi Gá-
bor (az alattyáni csapat cerberusa) egyre 
inkább belejött a védésbe, s ezzel többek 
továbbjutási álmát „törte össze”. 

Végül a házigazdák U-16-os csapa-
tának játékosa, Gálik Norisz bizonyult 
a legbiztosabb lábú ítéletvégrehajtónak, 
s ő lett az a mesterlövész, aki átvehette 
az első helyezettnek járó labdát és díjat. 
A jászberényi selejtezőből továbbjutott a 
hajdúszoboszlói területi döntőre:

Gálik Norisz, Baktai Zoltán, Benus 
Márk, Cserni Balázs, Gácsi Richárd és 
Sós Ferenc.

A kapusok versengését (ki véd ki több 
büntetőt) 9-8-ra Perlaki Kristóf nyerte, 
aki így ugyancsak továbbjutott a haj-
dúszoboszlói területi döntőre.

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

