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•	A 2021. évi  
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•	Botlatókő emlékjeleket 
helyeztek el 

7. oldal

•	Eredmények röviden
8. oldal

Önkormányzati ülés
Októberi soros ülését 20-án, szerdán 
tartja a Jászberény Városi Önkormány-
zat képviselő-testülete. A tanácskozás 
15 órakor a városháza nagytermében 
kezdődik.

Tragédia a közúton
Halálos kimenetelű közúti közlekedési 
baleset történt október 1-jén 23 óra 22 
perckor Jászberénynél, a Jászjákóhalma 
felé vezető úton. A rendelkezésre álló 
adatok szerint egy kisbusz és egy kamion 
frontálisan összeütközött. A baleset kö-
vetkeztében három személy olyan súlyos 
sérülést szenvedett, hogy a helyszínen 
életét vesztette. Négy embert a mentők 
kórházba vittek. A baleset helyszínelésé-
nek idejére az érintett útszakaszon teljes 
útlezárás volt érvényben.

Véradások
Október hónapban még két alkalom-
mal lehet városunkban vért adni. Az 
Y-Házban (Jb., Korcsolya u. 5. sz.) 18-
án 12.30-17.00 óra között várják a véra-
dókat. Nyolc nappal később, 26-án pe-
dig a Szatmári Kft.-nél (Jb., Jásztelki út 
75.) lesz véradás 9.30-12.00 óra között.  
A véradásra vigye magával a személyi 
igazolványát, a lakcím- és a TAJ-kártyá-
ját. Fontos, hogy egyen a véradás előtt és 
igyon elegendő folyadékot!

Pályaavató kupa
U-12-as Tehetségek Pályaavató Kupá-
ját rendezi meg október 17-én, vasár-
nap a  Tehetség Sportegyesület a Jász 
Sportszigeten (Jb., Nagykátai út 2. sz). 
Résztvevő csapatok: DVTK, DVSC, 
Marosvásárhelyi SE és Tehetség SE. 
A csapatok körmérkőzéses formában 
döntik majd el a helyezések sorsát. A 
torna 10.00 órakor kezdődik.

TE IS FELÚJÍTASZ?
Nálunk alacsony árakon vásárolhatsz! LAKÁSFELÚJÍTÁSI

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

Október 6. - Nemzeti gyásznap 
Az aradi vértanúk napján, október 
6-án, a nemzeti gyásznapon, a bátor-
ságra és egyben nemzetünk szabad-
ságvágyára is emlékeztünk, a hősök 
tiszteletére létesített tölgyfasornál és 
emlékkőnél, a Mártírok úti Zagyva 
híd közelében.

A Városvédő és Szépítő Egyesület szer-
vezte megemlékezésen Bolla János 
emeritus jászkapitány köszöntötte a zá-
porozó esőben egybegyűlteket. A 172 
évvel ezelőtti eseményeket Csillik Zol-
tán, a Lehel Vezér Gimnázium tanára 
foglalta össze, szemléletesen megeleve-
nítve a gyásznap történéseit. 

A szabadságharc leverését kegyet-
len megtorlás követte: 1849. október 
6-án, Aradon a magyar szabadság-
harc 13 honvédtábornokát, - Aulich 
Lajos, Damjanich János, Dessewffy 

Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, 
Lahner György, Lázár Vilmos, Leinin-
gen-Westerburg Károly, Nagysándor 
József, Poeltenberg Ernő, Schweidel 
József, Török Ignác és Vécsey Károly, 
- Pesten pedig gróf Batthyány Lajost, 
az első magyar felelős kormány minisz-
terelnökét végezték ki. Az ezt követő 
megtorlás során mintegy ötszáz halálos 
ítélet született, melyből több mint szá-
zat végre is hajtottak.

Gyászol a föld, fekete az égbolt, 
valódi hősök voltak ők, olyanok, akik 
példája a mai napig szemünk előtt 
lebeg.

A megemlékezés, a Kossuth Nép-
dalkör alkalomhoz választott énekes 
műsorával folytatódott, majd koszo-
rúzással, mécsesgyújtással és főhajtással 
zárult a szabadságharc mártírjai előtt.  

demeter

IX. Jászsági Pálinkamustra

Október 2-án, szombaton immár ki-
lencedik alkalommal rendezte meg a 
Jászsági Pálinkamustrát és Párlatver-
senyt a Jászsági Pálinka Lovagrend 
Egyesület és a Jász Múzeum Jászbe-
rényben. Az esemény a lovagrendek 
látványos felvonulásával kezdődött 
a város főterén, majd a múzeumban 
kezdetét vette a mustra. 

Bár a pandémia 4. hulláma miatt határa-
inkon kívülről, elsősorban Erdélyből és 
Szerbiából kevesebb jelentkező érkezett 
a párlatversenyre, a zsűrinek így is 121 
benevezett pálinkát kellett minősítenie. 
Négy asztalnál folyt a zsűrizés, ami még 
javában tartott, de Kalla Pál, a Jászsági 
Pálinka Lovagrend Egyesület nagymes-
tere már elégedetten nyilatkozhatott.

- Még nem értünk a minősítések 
végére, de már most elmondhatom, 
hogy nagyon jó párlatokat neveztek 
be idén a versenyre, s nagyon nehéz 

dolgunk volt, amikor az egyes kategó-
riákban döntenünk kellett – mondta a 
nagymester.

A szavait támasztotta alá, hogy a 
121 párlatból 33 lett aranyérmes, 35 
kapott ezüst, 33 bronz minősítést és 
10 oklevelet ítéltek oda. A négy zsűri 
1-től 20 pontig értékelt, s az arany mi-
nősítéshez minimum 18 pontot kellett 
elérni. A 16-17 pontos párlatok kapták 
az ezüst, a 14-15 pontosok a bronz mi-
nősítést, míg a 12-13 pontosak oklevél 
díjazásban részesültek.

A versenyhez kapcsolódott egy 
előadás, amelyben Szabó Sándor, a 
Jászsági Pálinka Lovagrend tagja a kul-
turált pálinkakóstolás- és fogyasztás 
fortélyairól szólt. Párlatvezetés is volt a 
Jász Múzeumban, melynek keretében 
Hortiné dr. Bathó Edit, az intézmény 
igazgatója vezette végig az érdeklődő-
ket állandó kiállításaikon. 

Közmeghallgatás volt a Dérynében
Előző számunk lapzártáját köve-
tően, szeptember 29-én, szerdán 
délután, a Déryné Rendezvényház 
emeleti nagytermében tartotta idei 
közmeghallgatását a jászberényi ön-
kormányzat képviselő-testülete. A 
találkozón a megjelent városlakók 
elmondhatták véleményüket a városi 
ügyekkel kapcsolatban, kérdezhettek 
és javasolhattak is.

Átlagosnak számító érdeklődés mellett 
– maradt néhány üres szék a teremben 
– kezdődött szerdán délután a közmeg-
hallgatás Jászberényben, melyet a Jász-
sági Térségi Televízió jóvoltából azok 
is követhettek, akik nem jöttek el a 
Déryné Rendezvényházba. A felszólaló 
városlakók egyrészt saját szűkebb lakó-
környezetük problémáit vetették fel, 
másrészt véleményt is formáltak egyes 
önkormányzati döntések kapcsán.

Szó volt többek között egy évekkel 
ezelőtti falopási ügyről, melynek vég-
eredményével nem volt igazán kibé-
külve a hozzászóló. Többen felvetették 
az utak rossz állapotát, a kerékpárosok 
romló közlekedési morálját, de szó 
esett az önerős járdaépítésről is. 

Egy hozzászóló arról érdeklődött, 
hogy valóban csak a városháza nagy-
termében tartható-e testületi ülés, 

ahová csak nagyon kevesen férnek be, 
miközben a nyilvánosságot biztosíta-
nia kell a testületnek. Tamás Zoltán, a 
Fidesz-frakció vezetője ezzel kapcsolat-
ban elmondta, hogy a városháza nagy-
termében minden adott ahhoz, hogy a 
képviselő-testület végezze a munkáját. 
A Déryné Rendezvényházban komoly 
átalakításokat kellene végezni, s ezt kö-
vetően már számos rendezvény, prog-
ram megrendezésére alkalmatlan lenne. 

- A nyilvánosságot a városháza 
nagyterméből azoknak is biztosítani 
tudjuk, akik nem tudnak oda eljönni, 
mert adott a televíziós, internetes köz-

vetítés lehetősége. Mi ezért is gondol-
juk úgy, hogy ott kell az üléseket tarta-
ni – mondta Tamás Zoltán.

Budai Lóránt polgármester ezzel 
kapcsolatban megjegyezte, hogy aki 
nem szeretne a választók szemébe nézni 
egy-egy döntés után, annak természete-
sen elég a televíziós közvetítés.

Egy hozzászóló arról kérdezte Bu-
dai Lórántot, hogy igaz-e az a városban 
terjedő szóbeszéd, miszerint Pócs János 
országgyűlési képviselő minden fejlesz-
tést elvisz Jászberényből Jászapátiba. 
A polgármester jelezte, erre a kérdés-
re talán nem neki kellene válaszolnia, 

hanem a képviselő úrnak, aki szintén 
jelen volt a közmeghallgatáson, Borbás 
Zoltánnal, a megyei közgyűlés alelnö-
kével együtt.

Pócs János a kérdésre válaszolva 
adatokkal támasztotta alá, hogy ez az 
állítás miért nem igaz.

- Egyértelműen visszautasítom ezt 
az állítást, mert én 20 település kép-
viselője vagyok, s nekem Jászberény 
ugyanolyan fontos, mint Jászapáti. Ezt 
bizonyítja az is, hogy 2010 óra több 
mint 34 milliárd forint kormányzati 
támogatás érkezett Jászberénybe. Ha 
2019-től nézzük, akkor több mint 22 
milliárd ez az összeg. Mert amikor az 
itteni vállalkozások állami támogatá-
sokat kapnak, azzal egyértelmű, hogy 
Jászberényt is segítik. Ennek köszön-
hető például, hogy 1 milliárddal több 
lett Jászberény helyiadó bevétele, mint 
azt tervezték – mondta Pócs János, aki 
húsz perces hozzászólásában több dol-
got is Budai Lóránt „fejére olvasott”.

Elmondta, hogy számos esetben 
együtt kellett volna működniük – pl. 
a Jászberényi Campus fennmaradása, 
Jász Múzeum épületének felújítása, 
Malom-projekt helyzetének rendezése 
-, de a polgármester erre nem volt haj-
landó. 
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Pályázati felhívás ösztöndíjpályázatra 
Jászberény Városi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisz-
tériummal együttműködve meghirdeti 2022. évre a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik
•	 hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallga-

tók („A” típusú pályázat), 
•	 vagy a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások 

vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási (nappali tagozatos) tanulmányokat kívánnak kezdeni („B” tí-
pusú pályázat). 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelé-

si és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, mely elérhető az alábbi linken:  
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak már a rend-
szerben, nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó bir-
tokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 

A regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok fel-
töltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva papírlapon  a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (Jász-
berény, Lehel vezér tér 18.) Aljegyzői Osztályához kell benyújtani. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül. 

A teljes pályázati kiírás 2021. október 5-től letölthető a www.jaszbereny.hu 
honlapról, további információ kérhető a Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, 
Lehel vezér tér 18.) Aljegyzői Osztályán, ügyfélfogadási időben, az 57/505-750-
es telefonszámon, valamint a bobak.nora@jaszbereny.hu e-mail címen.

Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére 
A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát, 
illetve résztulajdonát képező az alábbi táblázatban felsorolt jászberényi 
ingatlanok értékesítésére, melyre az érdeklődők egyedi ajánlatát várja:

Az ingatlanokra vonatkozó pályázati hirdetmény, mely a pályázat részleteit tartal-
mazza megtekinthető a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.  honlapján a www.vvzrt.
hu/ingatlan-hirek/palyazati-felhivas-ingatlan-ertekesitesere, és a Jászberényi V. V. 
Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit-sziget 1. szám alatti titkárságán.

A természetes személyek pályázaton való részvételét a kiíró adatlappal se-
gíti. Természetes személyek kizárólag a pályázat céljára kiadott Pályázati adat-
lappal nyújthatják be (a www.vvzrt.hu  elérhető) a pályázatot. A pályázattal 
kapcsolatos bővebb felvilágosítás a 06 57 411 618 telefonszám 4 -es mellékén 
kérhető. Természetes személy esetén pályázati adatlap kérhető a Jászberényi 
V.V. Nonprofit Zrt.  5100 Jászberény, Margit-sziget 1. szám alatti titkárságán.
Az árajánlatokat zárt borítékban a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. (5100 
Jászberény, Margit-sziget 1. szám) címre postai úton vagy személyesen a tit-
kárságra kérjük eljuttatni legkésőbb 2021. október 29. 12.00 óráig beérke-
zőleg. A borítékon kérjük feltüntetni az „Árajánlat” megjelölést, az érintett 
ingatlan helyrajzi számával és a pályázó nevét.

 
 

Sorszám Földrészlet 
hrsz.-a
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Földrészlet 
JVVNZrt.-t 

megillető tul. 
hányada

Földrészlet 
JVVNZrt.-t 
megillető 

részterülete 
(m2)

1. 4433/1 195 0,00 beépítetlen terület Repce u. Fotk felőli oldala 1/1 195

2. 4434 217 0,00 beépítetlen terület Repce u. Fotk felőli oldala 1    217

3. 4460 341 0,00 beépítetlen terület Repce u. Fotk felőli oldala  3/4 256

4. 6734 285 0,00 udvar Jedám u. 16. 1/1 285

5. 0263/5 5 043 10,54 szántó Necsői legelő 1/1 5 043

6. 0263/8 4 951 10,35 szántó Necsői legelő 1/1 4 951

7. 13799 324 1,35 kert Sárosér 1/1 324

8. 13804 241 1,00 kert Sárosér 1/1 241

9. 13822 633 2.64 kert Sárosér 1/1 633

10. 13825 173 0,72 kert Sárosér 1/1 173

11. 15268 2 634 10,54 szántó Újhegy 1/1 2 634

12. 15292 1 197 4,99 kert Újhegy 1/1 1 197

13. 15323 917 3,82 kert Újhegy 1/1 917

14. 15434/1 776 0,00 út Túri Pincészet mellett 1/1 776

15. 18484 691 2,88 kert Öregerdő 1/1 691

16. 18485 691 2,88 kert Öregerdő 1/1 691

17. 19644/1 936 5,20 szőlő Kishegy 1/1 936

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

J á s z b e r é n y

5100 Jászberény 
Szelei út 9407 HRSZ 

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

E-mail: tuttibau@invitel.hu

Arról is szólt, hogy Jászberény ko-
rábbi vezetésének, de a kormánynak 
sem volt semmi köze ahhoz, hogy az 
Electrolux nagyrészt kivonult a város-
ból. Ezzel szemben két vállalkozás is 
jelentős támogatást kapott, hogy Jász-
berényben telepedjen le, derült ki a 
képviselő szavaiból. 

A Pócs János által elmondottakra re-
agálva Budai Lóránt megjegyezte, hogy 
nem minden úgy van, ahogy azt a kép-
viselő állította, de nem ez a hely, ahol 
ezekre reagálnia kell, mert a közmeg-
hallgatáson vannak, ahol nem a politi-
kusoknak kell egymásról véleményt for-
málni. Ez a lakosság számára biztosított 
lehetőség, hogy véleményt formáljanak, 
problémákra felhívják a figyelmet.

A Malom-projekt kapcsán egyéb-
ként Tamás Zoltán ezúttal is jelezte, 
hogy hétfőn nyílt ülést tart az általa 
vezetett városfejlesztési bizottság – a 

városháza nagytermében – ahol, a le-
hető legtöbbet szeretnék megtudni 
arról, hogy mi a helyzet a beruházás-
sal kapcsolatban. Egy hozzászóló ezzel 
kapcsolatban arról érdeklődött, hogy 
mennyiben „fáj” a városnak a Malom 
félbehagyott építkezésének őrzése. 

- Ezt is megtudhatja, amennyiben 
hétfőn ott lesz a jelzett nyílt ülésen – 
válaszolta a polgármester,

A közmeghallgatás végén Varga 
László, aki aláírásokat gyűjt a mun-
kásszálló-építés ellen, jelezte, hogy a 
tavalyi hasonló találkozón felvetett kér-
déseire a mai napig nem kapott választ, 
pedig azt írásban ígérték neki. Ugyan-
akkor segítségét ajánlotta fel a város-
vezetésnek abban, hogy a Jász-Plasztik 
Kft. valóban ne építsen munkásszállót 
Jászberényben.

- A vállalkozó korábbi ingatlanfej-
lesztései kapcsán már többször nem 
tartotta be az ígéreteit. Van arra lehető-

ség, hogy írásos garanciát kérjen tőle a 
város, hogy valóban nem munkásszál-
lót szeretne Jászberényben építeni. Eb-
ben tudok Önöknek segíteni – mondta 
Varga László.

Szó volt még a közmeghallgatáson 
arról is, hogy a madarak – pontosabban 
az ürülékük – milyen sok bosszúságot 
okoz a városközpontban élőknek, az 
ott közlekedőknek. Kisebb tudomá-
nyos konferencia körvonalazódott ezen 
kérdés megvitatásában, melynek vé-
gén egyetértettek abban, hogy a közös 
együtt gondolkodás lehet a megoldás.

Nos, dióhéjban ennyi történt a 
szerdai közmeghallgatáson. Hogy a fel-
vetett problémák közül egy év múlva 
melyik vetődik fel ismét, illetve melyik 
oldódik meg addig, azt most még meg-
jósolni sem lehet. Reméljük több lesz 
a megvalósult és kevesebb az, amelyik 
még mindig gondot okoz.

Szántai Tibor

Közmeghallgatás volt
  Folytatás az 1. oldalról  

Idősek Világnapja az Ifjúsági 
Házban

Az Idősek Világnapján, október 1-jén 
a Jászság minden településén, így vá-
rosunkban is rendeztek ünnepséget 
a szépkorúak számára. Az Ifjúsági 
Házban Budai Lóránt polgármester 
és Pócs János országgyűlési képviselő 
köszöntötte az idős embereket, majd 
a Legyen a Horváth kertben Budán 
című operettműsor kezdődött.

- Amikor szerveztük Önöknek ezt a mai 
délutánt, még nem tudtuk, hogy milyen 
lesz a járványhelyzet. Szerettük volna, 
ha minél többen eljönnek ma az Ifjú-
sági Házba. Örülök hogy ilyen sokan 
vagyunk, igaz nem látok egyetlen idős 
arcot sem – kezdte köszöntőjét Budai 
Lóránt, s ezzel mosolyt csalt az arcokra.

- Köszönöm Önöknek, hogy év-
tizedeken át dolgoztak a családjukért, 
a városért. Sajnos tavaly nem tudtuk 
megtartani az Idősek Világnapját, ám 
ma már megerősödve, pozitívan vár-
hatjuk a jövőt. Kis gesztus Önök felé 
a virág és a műsor, amit adhatunk, fo-

gadják szeretettel – mondta városunk 
polgármestere.

- Ezen a napon egy kicsit megál-
lunk és tisztelgünk azok előtt, akiknek 
mindent köszönhetünk. Önök nagyon 
sok tapasztalattal rendelkeznek, amit 
átadhatnak nekünk. Sokan mondják, 
hogy ma más a világ, de az emberek lel-
ke, szíve, mosolya, érzései nem változ-
tak. Mindenki életében vannak olyan 
pillanatok, amikor döntéseket kell hoz-
ni, s ilyenkor fontos, hogy mit kaptunk 
a szüleinktől – mondta Pócs János, aki 
óránként másik jászsági településen kö-
szöntötte az ott élő időseket.

Mindketten jó egészséget és jó szó-
rakozást kívántak a megjelenteknek 
ahhoz az operettválogatáshoz, amely 
a Legyen a Horváth kertben Budán 
címet viselte. Eszlár Judit, Hoffmann 
Richárd és az European Operett tán-
cosai nagyon jó hangulatot teremtet-
tek. Sok közismert operett slágert a 
közönség együtt énekelt a művészek-
kel.

Rajzpályázati 
eredmények
A 2021. évi Európai Mobilitási hét 
keretében, a fenti címmel meghirde-
tett rajzpályázat eredményeit meg-
kaptuk és azokat alább közöljük.

Óvodások
1. Takács Milán  
(Központi Óvoda – Katica csoport)
2. Magyar Ágnes  
(Központi Óvoda – Katica csoport)
3. Harangozó Lilla  
(Zengő Óvoda – Nyuszi csoport)

Alsó tagozatos általános iskolások
1. Járomi Hanna (Apponyi 4. a)
2. Schaffer Csenge (Apponyi 2. a)
3. Tóth Martin (Apponyi 2. a)
Különdíjas:
Hajdú Gergő (Apponyi 2. a)
Juhász Eszter Lili (Apponyi 4. a)

Felső tagozatos általános iskolások:
1. Takács Norbert (LVG 7. n)
2. Mészáros Mira Bella (LVG 5. n)
3. Kerestély Bence (LVG 7. n)
Különdíjas:
Magas Eszter (LVG 8. n)
Darók-Nagy Dóra (LVG 8. n)

Középiskolások
1. Rusvai Zoltán (LVG 12. n)
2. Bollók Eszter (LVG 10. a)
3. Gál Emilia (LVG 9. a)
Különdíjas:
Nagy Zóra (LVG)
Gulyás Anna (LVG 9. n)
Pinczés Norina (LVG 9. b)
Kátai Hanna (LVG 9. b)
Kajos Lea Viktória (LVG 10. c)
Ster Heni (LVG 12. a)
Kátai Anita (LVG 12. c)

Legyen a jó példájuk követendő
A „HELYET!” Alapítvány (székhely: 
5100 Jászberény, Mátyás utca 34.) 
és a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 
(székhely: 5100 Jászberény, Mar-
git-sziget 1.) a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2019-00489 1000 óra önkén-
tesség projektje keretében, a „Fogadj 
örökbe egy jászberényi játszóteret!” 
programban a Szatmári Lakóparkban 
található játszóteret varázsolta hul-
ladékmentessé a Zimonyi család és 
lelkes kis csapata! Ez az első alkalom 
volt, de folytatás következik, mert a 
„játszótér örökbefogadás” minimum 
1 évre szól. 

Legyen a példájuk követendő. Re-
méljük, hogy a következő számainkban  
többször is beszámolhatunk majd ha-
sonló vállalásokról.

Te mit teszel a környezetedért, 
környezetünkért?

Találj egy „HELYET!”, egy játszó-
teret, amit negyedévente, havonta hul-
ladékmentessé teszel!

Fenntarthatóság, „környezeti pol-
gárrá” nevelés, szemlÉLETformálás!

Információ kérhető: Utasi Haj-
nalka közösségi civil szervezőtől 
(hétköznapokon 8-16 óra között) a  
+36-70/365-6184 telefonszámon 
vagy az utasihajnal@gmail.com e-mail 
címen.

Sokszor kritizáljuk a városüzemel-
tetők munkáját, miközben elfelejtjük, 
hogy mi legalább annyit tehetnénk 
környezetünkért, amennyit ők, ha egy 
kicsit odafigyelünk, és segítjük a mun-
kájukat. 
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Városházi hírek
Az elmúlt két hétben is számos közérdeklődést kiváltó esemény történt 
városunkban. Az alábbi híreket Budai Lóránt polgármester Facebook ol-
daláról gyűjtöttük.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 28. alkalommal hirdette meg a Virágos Magyar-
ország versenyt, amely idén számos szempontból megújult. A megmérettetésre 
több mint 320 pályázat érkezett, a zsűri összesen 49 díjat osztott ki. Jászberény a 
főkategóriában, Régiós Arany Rózsa Díjban részesült. 

- Köszönöm a Polgármesteri Hivatal és a Jászberényi Vagyonkezelő és Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Zrt. dolgozóinak munkáját, valamint Gémesi Balázs 
fényképeit. Köszönettel tartozom továbbá minden jászberényinek, aki segített 
megóvni városunk szépségét. Vigyázzunk közösen értékeinkre! – írta Facebook 
bejegyzésében Budai Lóránt polgármester.

A szokásosnál kicsit később, de megkezdődött a homoktövis bogyó betakarítása. A 
csapadékszegény időjárás miatt ugyanis a termés érettségi foka és minősége mos-
tanra lett olyan állapotú, hogy elkezdődhettek a munkálatok. A betakarítás ter-
vezett ideje, az időjárás függvényében körülbelül három hét. A kifejezetten forró 
nyár országszerte megviselte az ültetvényeket, ezért mennyiségben és minőségben 
nálunk is gyengébb termés várható a tavalyinál.

Dr. Novák István rektorhelyettes és dr. Varró Bernadett főigazgató asszony egyez-
tetésre hívta a jászsági polgármestereket. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 
Jászberényi Campus tanácstermében megjelent maroknyi településvezető elmond-
ta saját tapasztalatait és ígéretet tett arra, hogy lehetőségei szerint mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy az egykor szebb napokat látott épület újra megteljen 
hallgatókkal és élettel. Természetesen a jászberényi önkormányzatnak ebben a kér-
désben is élen kell járnia, ezért elmondtam, hogy egy ösztöndíj program megal-
kotásán dolgozunk, mellyel mi is szeretnénk hozzájárulni az intézmény és a város 
közös céljaihoz. Az egyeztetések hamarosan folytatódnak. Köszönöm a megjelent 
polgármesterek pozitív hozzáállását és segítőkészségét! 

Új színfoltja lett városunknak a Conselve téren, ahol Juhász Stella vezetésével egy 
lánycsapat Őszi szelfipontot álmodott és épített meg. A rendkívül látványos alko-
tás gyorsan elnyerte a köz tetszését, sokan fotózkodtak ott már az első napokban 
is. Jól bizonyítéka ez a szelfipont az összefogás erejének. No, meg annak is, hogy 
kis költséggel, nagy kreativitással mire is lehet jutni.

Gondolatok a Malom – projektről
Az önkormányzat városfejlesztési 
bizottsága október 4-én rendkívüli 
ülésén foglalkozott a Malom-projekt 
ügyével. Budai Lóránt polgármester 
tájékoztatóját követően mintegy két 
órán át tartott a tanácskozás, mely-
nek végén a bizottság tagjai egyhan-
gúlag fogadták el az írásos anyagot, 
melyet menet közben szóban is ki-
egészített a polgármester, illetve az 
ügyben az önkormányzatot képvise-
lő ügyvédi iroda vezetője.

Tamás Zoltán, a városfejlesztési bizott-
ság elnöke 10 kérdést tett fel Budai Ló-
ránt polgármesternek a Malom-projekt 
ügyében. Ezekre írásban kapta meg a 
választ, s ezt ismertette a bizottság tag-
jai és a meghívott vendégek előtt a pol-
gármester. Ezt követően további kérdé-
seket fogalmazhattak meg a bizottság 
tagjai. A megbeszélésen részt vett az 
ügyben az önkormányzatot képviselő 
ügyvédi iroda vezetője, aki több alka-
lommal is közérthetően próbálta meg-
világítani az adott helyzetet.

A városvezetés, illetve a Fi-
desz-frakció más-más oldalról közelí-
tette meg a projekt ügyét. Ebből adó-
dóan fogalmazták meg kérdéseiket, 
észrevételeiket.

A városvezetés részéről azt firtat-
ták, hogy miért került a közbeszer-
zés során kiválasztásra egy olyan cég, 
amelynek az előző évi árbevétele csak 
megközelítette az 500 millió forintot, 
miközben a megvalósítandó beruházás 
1,2 milliárdba kerül. Ennek kapcsán 
elhangzott, hogy a Közbeszerzési Dön-
tőbizottság vizsgálatot folytat az előké-

szítés szabálytalansága miatt. Másrészt 
arra voltak még kíváncsiak, hogy a pol-
gármester miért írt alá egy olyan szer-
ződésmódosítást a választások előtti 
napokban, amely hátrányos helyzetbe 
hozta a várost.

A Fidesz-frakció pedig arra volt kí-
váncsi, hogy milyen indokok alapján 
bontott egyoldalúan szerződést az ön-
kormányzat két hónappal a beruházás 
végső határideje előtt. Kérdésként ve-
tődött fel, hogy nem lett volna-e jobb 
megoldás a szerződés határidejének le-
jártát megvárni, s az utolsó kifizetés sza-
bályszerű volt-e. Illetve mi lesz, ha ebből 
adódóan a városnak vissza kell fizetnie a 
800 milliós támogatást. Ki, milyen részt 
vállal majd a felelősségből, ha ez bekö-
vetkezik? – tették fel a kérdést.

A tanácskozás során sok minden 
kiderült a beruházással kapcsolatban. 
Többek között az is elhangzott, hogy 
hamarosan nyilvános lesz az a szakértői 
anyag, amely alapján a városvezetés a 
szerződésbontás mellett tette le a vok-
sát. Ugyanakkor több kérdésben sem 
érdemes addig találgatni, amíg a bíró-
ság azokban nem dönt.

Az önkormányzatot képviselő Dr. 
Rácz Zsolt Ügyvédi Iroda vezetőjének, 
dr. Rácz Zsoltnak volt egy nagyon fi-
gyelemre méltó kijelentése, miszerint: 
„A legrosszabb megegyezés is jobb, 
mint a legjobb bírói ítélet”. Szavaiból 
az is kiderült, hogy ő több alkalommal 
kereste az EcoSaving Kft.-t, de nem si-
került a kapcsolatfelvételt sem elérnie. 
Arról pedig, hogy a per az önkormány-
zat és a cég között mikor zárulhat, azt 
mondta, hogy ezt megjósolni sem le-

het. Minden bizonnyal az I., majd a 
II. fokon hozott ítélet után a Kúrián 
köthet ki az ügy. 

Nagy kérdés persze az is, hogy 
nyertes per esetén lehetséges lesz-e bár-
milyen összeget visszakapnia az önkor-
mányzatnak.

Az ülésen részt vett Borbás Zoltán a 
megyei közgyűlés alelnöke, aki szerint 
nagyon valószínű, hogy az uniós 800 
milliót a városnak vissza kell fizetnie. 
Ő azt hiányolta, hogy menet közben 
nem írtak ki új közbeszerzést a beru-
házás befejezésére. Ezzel kapcsolatban 
a kérdésekre adott polgármesteri vá-
laszból kiderült, hogy miután az ön-
kormányzat az Irányító Hatóság felé 
jelezte az egyoldalú szerződésbontást, 
csak 11 hónappal később (többszöri is-
mételt jelzést követően) kapott onnan 
értesítést, holott 3 napon belül kellett 
volna válaszolniuk. Ezt követően pedig 
az önkormányzat módosítási kérelmét 
elutasították, s arról küldtek értesítést, 
hogy a szabálytalansági eljárást megin-
dították.

Egy szó, mint száz egy rendkívül 
bonyolult ügyről van szó, melyben em-
ber legyen a talpán, aki helyesen tud 
állást foglalni az egyes kérdésekben. A 
végeredményt megjósolni pedig lehe-
tetlen.

Ezzel együtt és nem párhuzamot 
húzva, egy másik ügyben már ismerjük 
a végeredményt. A Dalkia-perben a vá-
ros közel 800 milliót bukott, amit vé-
gül a kormány Jászberény helyett kifi-
zetett. A kérdés persze önként adódik: 
akkor ki és milyen felelősséget vállalt?

Szántai Tibor

Dr. Kertész Ottó lesz  
az ellenzék jelöltje
Kedden befejeződött az ellenzéki elővá-
lasztáson a szavazás és előző számunk 
lapzártáját követően, csütörtök estére 
már szinte minden választókerület-
ben kiderült, hogy ki lesz 2022-ben a 
fideszes induló ellenfele. A Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei 2-es számú válasz-
tókörzetben, ahová a Jászság települései 
tartoznak dr. Kertész Ottó győzött.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2-es 
számú választókerületben 2 771 érvé-
nyes szavazatot számoltak meg.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2. vá-
lasztókerülete 
1. Dr. Kertész Ottó (MSZP–Párbeszéd–
LMP–Jobbik–MMM):  1627 szavazat
2. Dr. Gedei József (DK–Momentum–
Liberálisok):  1141 szavazat

Ez pedig azt jelenti, hogy az ellenzéki 
előválasztás győzteseként dr. Kertész 
Ottó lesz az ellenzék jelöltje a 2022-es 
választáson Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye 2-es számú választókerületében.

Az ellenzéki miniszterelnök jelöltek 
között az első fordulóban senki sem 
tudta megszerezni a szavaztok legalább 
50%-át, így második fordulót rendez-
nek. Ebbe első helyen Dobrev Klára 
(DK), másodikként Karácsony Gergely 
(MSZP-Párbeszéd), míg harmadikként  
Márki-Zay Péter (MMM) jutott.

Az ellenzéki miniszterelnök jelöltek 
sorrendje Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 2-es választókerületében:
1. Dobrev Klára (DK) 1090
2. Karácsony Gergely (MSZP–Párbe-
széd–LMP)  762
3. Márki-Zay Péter (MMM)  571
4. Jakab Péter (Jobbik)  555
5. Fekete-Győr András (Momentum)  79

Idő közben kiderült, hogy Karácsony 
Gergely visszalépett a második fordu-
lótól Márki-Zay Péter javára. Így ezen 
a héten Dobrev Klára és Márki-Zay 
Péter közül választhatnak az előválasz-
táson résztvevők. 

Jászberényben az előválasztás második 
fordulójában október 10 és 16 között 
a Kőhídnál, a Zagyva-part melletti üz-
letsoron, a volt virágbolt helyiségében 
reggel nyolctól délig és délután kettőtől 
fél hétig lehet szavazni. 

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

Porszívógép akció!
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu
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Az eredményhirdetés előtt pedig a 
Jászberényi Kossuth Népdalkör műsora 
szórakoztatta a rendezvény vendégeit. 

A Jászság legkülönlegesebb pá-
linkája:  Pusztai Lászlóné (Jászjákó-
halma) – kökény pálinka

A Jászság legjobb pálinkája:  
Nemoda Gergő (Jászárokszállás) – sárga 
muskotály pálinka

Jászberény legjobb pálinkája: Cs. 
Molnár Róbert – málna pálinka

Dunántúli csoport legjobb pálin-
kája: Nagy Attila (Gyermely) – erdei 
kökény pálinka

Délvidéki csoport legjobb pálin-
kája: Muth József (Báta) – jázmin szőlő 
pálinka

Erdélyi csoport legjobb pálinká-
ja: Kovács Győző (Marossárpatak) – 
vadmeggy pálinka

A IX. Jászsági Pálinkamustra tá-
mogatói voltak: Agrárminisztérium 
(Budapest), Magyar Agrár-, Élelmi-
szergazdasági és Vidékfejlesztési Kama-
ra (Budapest), Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat, Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Agrárgazdasági 
Kamara, Jászberény Városi Önkor-
mányzat, Szolnoki Szakképzési Cent-
rum Klapka György Technikum és 
Szakképző Iskola (Jászberény), Jász Mú-
zeum, Jászberényi Rendőrkapitányság, 
Jászsági Hagyományőrző Egylet, Pócs 
János országgyűlési képviselő, Baráth 
Károly, Kalla Pál, Konkoly Attila, Se-
bestyén László, Sárközi Tibor és felesége 
(Jászberény), Bathó Károly (Jánoshida), 
Farkas Dezső (Jászjákóhalma), Krizsai 
Sándor (Jászkisér), Mezei Balázs (Já-
szapáti),  Sós Zsolt (Pusztamonostor), 
Szabó Sándor (Jászapáti).

IX. Jászsági Pálinkamustra
  Folytatás az 1. oldalról  

Tájékoztató két fontos projektről
Lakossági fórumnak lett meghirdet-
ve, de érdeklődés hiányában sajtótá-
jékoztató lett az a tájékoztató, melyet 
a városháza nagytermében a Vasútál-
lomás és környezete, valamint az Ál-
lat- és Növénykertben megvalósuló 
projektek kapcsán tartottak. 

Hogy a rossz időjárás miatt – esett az eső 
– vagy valami más okból maradtak tá-
vol az érintettek – a tervezett fejlesztések 
környékén lakók -, nem tudni, de a mé-
dia munkatársai ott voltak a városháza 
nagytermében, amikor a Vasútállomás 
és környezete, illetve az Állat- és Nö-
vénykert fejlesztési projektjéről volt szó.

Hegyi István, a városfejlesztési 
iroda vezetője adott tájékoztatást a 
két projektről. Mint mondta, a Vasú-
tállomás és környezetének fejlesztése 
az „Iparterületek infrastrukturális fej-
lesztése Jászberényben” című projekt 
második eleme (az első a kerekudvari 
út felújítása volt). Ennek keretében 
megtörténik a Vasútállomás előtti tér 
felújítása, P+R parkoló lesz kialakít-
va, valamint a Vaspálya utca, illetve 
a Rákóczi út (Sportálya utcáig tartó 
szakasz) útburkolatának és járdáinak 
felújítása is a beruházás része lesz. A 
munkálatok elvégzésére a vállalkozói 
szerződést már aláírták, s ezek a tervek 
szerint 2022. április 30-ra fejeződnek 
be. A Rákóczi úton (a Vasútállomás 
irányába) időszakosan egyirányúsítva 
lesz majd a forgalom, mely által a vá-

rosközpont irányába tartó autóbuszjá-
ratok is eltérő útvonalon közlekednek 
majd. A forgalmi változásokról időben 
tájékoztatják a lakosságot. Az aszfalto-
zási munkálatokra – az időjárás függ-
vényében - várhatóan csak jövőre kerül 
sor. A fejlesztés bruttó költsége kb. 350 
millió forint.

Az Állat- és Növénykertben a 2-es 
projekt megvalósítása kezdődik. Az 
1-es projekt keretében megépült az új 
látogatóközpont és a tematikus játszó-
tér. A fejlesztés folytatásaként a meg-
újulnak majd a kifutók, az üvegházak, 
s megtörténik az útburkolat teljes körű 
felújítása (térkövezés). A Székely-kapu 
felújítás és áthelyezése is megtörténik, 

valamint új főbejárat lesz kialakítva. Itt 
a munkálatok október 11-én megkez-
dődtek, s a beruházás tervezett befeje-
zésének időpontja 2022. május 31. A 
munkálatok végzése során szükség lesz 
majd az állatkert egyes területeinek 
ideiglenes lezárására is. Az sem elkép-
zelhetetlen, hogy a lezárás esetleg teljes 
lesz, s erről természetesen majd időben 
tájékoztatják a nagyközönséget. Ez a 
fejlesztés várhatóan bruttó 407 millió 
forintba kerül. 

A két fejlesztéssel kapcsolatos fon-
tos információkat lehetőségeink szerint 
a Jászkürt Újságban, illetve online ol-
dalunkon, a BerényCafén (jku.hu) fo-
lyamatosan közöljük majd. eszté

Új kortárs köztéri alkotások
A Jövőkép Alkotók Egyesülete, tagjai 
által elképzelt, elkészített és az el-
múlt hetekben a helyére került, két 
új, köztéri képzőművészeti alkotást 
bemutató sétára invitálta az érdek-
lődőket, szeptember 30-án, csütör-
tökön.  

Településünket, lakóhelyünket gaz-
dagítja minden olyan vizuális alkotás, 
amely akár gyönyörködtet akár em-
lékeztet, csodálkozást vált ki, asszo-
ciációkat és gondolatokat ébreszt az 
itt élők vagy ide látogatók lelki vagy 
szellemi világában. A Jövőkép Alkotók 

Egyesületének képzőművészeti cso-
portja, egy önálló művészeti akció ré-
szeként, „Színkerület és Alkotáspont” 
című “clld” projektje keretében, még 
ebben az esztendőben, négy új közté-
ri képzőművészeti alkotást helyez ki a 
városban. Üde színfoltokat, amik il-
leszkednek a város képéhez, ugyanak-
kor hoznak valami újat és kicsit mait. 
A csupasz falak felszámolásáért is ké-
szített, az „ölelés” témáját feldolgozó 
művek, Bíró Boglárka: Equus geminos 
(ló ikrek) és Fejős László: Párhuzamos 
Földi manifesztáció című alkotásai a 
Székely Mihály Általános Iskola, illetve 
a Lehel Film-Színház falán láthatók. 

Bíró Boglárka mozaikja 169 egye-
di, agyagból formázott, égetett, máz-
azott csempéből állt össze. A művész 
az alkotásról elmondta: - A ló képéből 
indultam ki, de az eredmény sokkal 

inkább egy szimmetrián alapuló szim-
bolikus forma, mely egy olyan lényt 
láttat, amelyiknek egy testén két feje 
egymás felé fordul, vagy két fejének két 
teste egymásba, vagyis egybe olvad. Ez 
az ölelés aktusának egy általam meg-
fogalmazott formája. Akik sárkányra 
asszociálnak, hiszen a sárkányok vagy 
különféle mitologikus lények kapcsán 
tudjuk, hogy nem a valóság az, ami 
támpontot ad nekünk a kép felfejtésé-
ben, hanem azok a belső képek, amiket 
már gyermekként, mese hallgatáskor is 
értelmezni tudunk, csak aztán felnőtt-
ként néha elfelejtünk.

Fejős László nem hagyományos 
képzőművészeti anyagokkal, eszközök-
kel dolgozott, hanem a hétköznapok-
ban használtakkal, mint a köracél, a 
trapézlemez vagy a tükör, amiket he-
gesztéssel, vágással, hajlítással, formált 
bele az installációba. A sajátos, egye-

dülálló kreációról, melynek fő monda-
nivalóját hegesztett köracélba álmodta 
az alkotó, ekként fogalmazta meg el-
gondolását: - Az ölelés a földi első jó 
élményeink egyike. Ahogy az anya ma-
gához öleli gyermekét, úgy az Anyaföld 
is magához öleli a benne elhelyezkedő 
lelkeit. Ahogy az anyai ölelés is elkíséri 
a gyermeket valóságban, vagy később 
csak az érzéseiben, élményeiben, emlé-
keiben, úgy a lelket is születésétől ha-
láláig veszik körbe a földi energiák. Az 
alkotásom ezt a személyes és egyetemes 
“ölelés”-t helyezi párhuzamba és igyek-
szik ezzel elgondolkodtatni a nézőit.

A projekt során, ez év végéig még 
megvalósul további két - Bartos Kinga 
és Farkas Edit által alkotott - köztéri 
mű, így a négy egymáshoz is kapcsoló-
dó alkotás együtt, várhatóan december 
elején kerül majd bemutatásra.

duka

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

Üzenet Csernobilról
Harmincöt éve, 1986-ban történt a 
csernobili atomkatasztrófa, melyről 
sokat írtak, beszéltek azóta, és film is 
készült az eseményekről. Kárpátaljai 
magyarok is részt vettek a mentesí-
tésben és a helyreállításban, s közü-
lük egy orvos, dr. Szöllősy Tibor a 
mai napig küldetésének tekinti, hogy 
megossza akkor szerzett tapasztala-
tait. Október 8-án a Terplán Zénó 
Kolping Technikum, Gimnázium és 
Szakképző Iskola meghívására érke-
zett Jászberénybe. 

Előadása indításaként a kárpátaljai ma-
gyarok üdvözletét adta át az érdeklődő 
diákoknak és pedagógusoknak, hiszen 
mint elmondta, ő maga Técsőn, amely 
2008 óta Jászberény testvérvárosa, élte 
le élete jelentős részét, s ma is szívügye 
az ottani magyarság sorsa. Idős korában, 
fiát követve települt át a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Nyírmadára. 

A csernobili atomrobbanás követ-
kezményeinek felidézése kapcsán kiraj-
zolódott az akkori Szovjetunió hatalom-
politikai működése, hiszen a történteket 
jelentős részben eltitkolták, a lakosságot, 
a közvéleményt korlátozottan vagy egy-
általán nem tájékoztatták. 

Dr. Szöllősy Tibor saját magát is je-
lölte, mikor osztályvezető főorvosként 
arról kérdezték, kit javasolna a „külde-
tésre”, majd a Munkácson tartott gyü-
lekező után indultak a célállomásra. Az 
úgynevezett 2-es zónában aztán közvet-
lenül tapasztalhatta meg, milyen egész-
ségügyi, természeti és társadalmi hatása 
volt a tragédiának. Kitért arra is, mint 
egészségügyi szakemberek, ők sem na-
gyon tudtak mit kezdeni az események 
kezdetén, mert egyrészt nem volt ilyen 
irányú tapasztalatuk, másrészt az akkori 
vezetők is tanácstalanok voltak. Felsőbb 
utasításra vártak, a vészhelyzetben sem 
mertek önálló döntéseket hozni. Az 
atomerőmű 30 kilométeres körzetéből 
két város és 180 falu lakosságát telepí-
tették ki, akiket távolabbi településeken 
befogadtak, de az idő teltével megoldást 
kellett találni, így szükséglakások épül-
tek számukra. 

Az ellátást segítő szakemberek is kez-
detleges szállásokon éltek, dr. Szöllősy 
és társai például egy félig megépült is-
kolában töltötték napjaikat. Igyekeztek 

kezelni a lakosság és a mentesítésen dol-
gozók egészségi problémáit, a radioaktív 
sugárzás sok betegséget felszínre hozott, 
ugrásszerűen megnőtt az abortuszok 
száma is. Sokan alvászavarral, szemhár-
tya-gyulladással küzdöttek. Tilos volt 
a nyílt vizeken fürdőzni, a szabadtéren 
termett gyümölcsöket, az ottani vizet 
fogyasztani. Rendkívüli méretű eper, 
gomba jelezte, valami abnormális hatás 
érte az élővilágot. A csend döbbenetes 
volt, az élet zajai és az emberek minden-
napi beszélgetései is hiányoztak. A féle-
lem uralkodott, a doktor úr kifejezésével 
élve, valamennyien a „tudatlanság gyer-
mekei” voltak abban a helyzetben. A 
sugárzás mérésére csak egy idő után hív-
ták fel a figyelmet, napi jelentést kellett 
tenni, de ez szinte csak formalitás volt 
a felsőbb illetékesek számára. Az élmé-
nyeit feldolgozó könyvének címe is – A 
kígyó önmagába mar – utal arra, hogy 
a hazugságra épülő Szovjetuniónak el 
kellett múlnia, Csernobil mementóként 
jelképezi mindezt.

Dr. Szöllősy Tibor 81 évesen is min-
den meghívást elfogad, mert meggyőző-
dése, a csernobili tragédia nem merülhet 
a feledés homályába, mindez segíthet a 
hasonló esetek megelőzésében, s hogy az 
emberiség okuljon. Ugyanakkor gyak-
ran gondol arra a 11 kollégájára, barát-
jára, akikkel együtt tevékenykedtek ab-
ban az egy hónapban, s már nincsenek 
az élők sorában. Azt, hogy ő még él, is-
teni akaratnak tartja, Csernobilra pedig 
sokkal inkább társadalmi jelenségként 
tekint, semmint fizikaira. Szomorúnak 
tartja, hogy a környék mostanra turista-
látványossággá vált, mint elmondta, fel-
merül benne, hogy oda ellátogatva mi-
lyen érzelmeket élnek meg az emberek, 
de ő soha nem tért vissza a helyszínre.

A program megszervezésének ötlete 
a Terplán korábbi Ferences-ösztöndí-
jas tanulója, Kovács Fanni Soha többé 
Csernobilt! című pályázatának kapcsán 
született. Mentortanára, Zsidó Zoltán-
né segítségével vették fel a kapcsolatot a 
doktor úrral, aki az eredetileg tervezett 
korábbi időpontban a járványhelyzet 
miatt nem tudott eljönni. Szerencsé-
re ezt most sikerült pótolni, és így sok 
érdekes, tanulságos információval lehet-
tünk gazdagabbak. Szőrös Z.

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!
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Kulturális mozaik
A MAgyArbikAli gyerMekzenekAr koncertje
Október 16. - szombat 17.00 óra
A Magyarbikali Gyermekzenekar magyarországi turnéja keretében Jász-
berénybe is ellátogat. Tépe és Kecskemét után városunkban szerepelnek, 
majd október 17-én Budapesten is koncertet adnak a Kőbányai refor-
mátus templomban. Jászberényi fellépésük ingyenesen megtekinthető. 
A persely adományból, a zenekar költségei mellett, egy határon túli, a 
Bősi Református Templom építését szeretnék támogatni.
Jászberényi Református Templom

Art cAMP 30
Október 16. - szombat 17.30 óra
A jászberényi művésztelep jubileumi kiállítása. Nyári művésztelep ugyan 
nem került idén megrendezésre, azonban az elmúlt 30 évben az ART 
Campre meghívott művészek munkáiból válogatott kiállítást a Magyar 
Festészet Napja programsorozat részeként bemutatják a közönségnek. 
A változatos tárlat megmutatja a három évtizede működő művésztelep 
erősségét, jelentőségét, helyét a magyar képzőművészetben. A jubileumi 
kiállítást megnyitja Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész. Per-
formansz Kovács István előadásában.
Főnix Műhelyház 

AlkAlMi társulás koncert
Október 16. - szombat 20 óra
Az ART CAMP 30 jubileumi kiállításának megnyitásához kapcsolódó 
koncert. Az Alkalmi Társulásként összeállt művészek (Dóra Attila, Ko-
pasz Tamás, Molnár Gábor, Szilágyi Rudolf, Szurcsik József )  egyedi 
zenei produkciójának részese lehet az eseményre látogató.
Lehel Film – Színház galériája

lHl Feszt szezonzáró
Október 16. - szombat 19 óra
Az év utolsó LHL Feszt bulija a legnagyobb fellépőkkel 19:00 petervizi 
// Coman és Captain
20:30  Nagy Krisz, 21:30 NorbeeV, 22:30 NEWIK, 23:30 BSW, 00:00 
JAURI, 01:00  Dragon S,
02:00 VIRUS, Öltözz fel rendesen, már hideg van éjjel.
Szabadtéri Színpad

kovács nóri - szAbAdon - koncert
Október 17. - vasárnap 16 óra
Kovács Nóri interaktív családi koncertje, azaz népdalok populáris kön-
tösben! Szabadon c. lemezén közismert magyar népdalokat dolgoz fel 
pedagógiai nevelő célzattal: populáris köntösbe bújtatja a dallamokat, 
hogy a mai, fiatalabb korosztálynak is könnyebben befogadható legyen, 
az óvodában, iskolában tanult dalokat szívesen énekeljék, ugyanakkor 
szüleik, nagyszüleik is ráhangolódjanak az ismert, de már sokszor fele-
désbe borult énekzenei élményekre.
Déryné Rendezvényház

HogyAn értsük Félre A nőket?
Október 22. - péntek 19 óra
Csányi Sándor színész egyszemélyes vígjátékában ismét arra a kérdésre 
keresi a választ, hogyan értik félre a férfiak a nőket. Nyolc különböző ka-
raktert megszemélyesítve, saját történeteiken keresztül elmélkedik arról, 
miért látjuk sokszor egészen máshogy a világot, és azt vizsgálja, milyen 
szépségei és nehézségei vannak az együttélésnek.
Lehel Film – Színház

„ForrAdAlMárok” – dr. réz lóránt 
orgonAHAngversenye
Október 23. - szombat 15 óra
„Forradalmárok” - az 56-os forradalom és szabadságharc emlékére és 
Liszt Ferenc 210. születésnapja alkalmából dr. Réz Lóránt orgonamű-
vész hangversenye hallható. Közreműködő vendégművészek Szűcs Ma-
rianna és Szűcs Mihály Tivadar hegedűn.
Nagyboldogasszony Főplébánia Templom

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

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

november  7. (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!

A Jászberényi  
V.V. Nonprofit Zrt. 

állást hirdet
útkarbantartó
munkakörökbe.
Jelentkezni a 06/20-567-6566 

telefonszámon,  
illetve a munkaugy@vvzrt.hu  

email címen lehet.

A 2021. évi Déryné-díjasok
Előző lapszámunk lapzártáját kö-
vetően tartotta meg hagyományos 
megemlékezését Déryné Széppataki 
Rózára a Jász Múzeum, a Jászkerü-
let Nonprofit Kft,. és a Városvédő 
és Szépítő Egyesület. A koszorúzást 
követően adták át a Déryné Emlék-
plaketteket. Alábbiakban bemutatjuk 
a 2021. év díjazottjait.

Beniczki Béla karnagy
Jászberényben született 1968. no-

vember 30-án. Tanulmányait a Gyet-
vai János Általános Iskolában kezdte, 
de mellette a jászberényi és a hevesi 
zeneiskolában harsonázni tanult, majd 
1983-ban az Egri Egyházmegye jászbe-
rényi kántorképző tanfolyamán kántori 
oklevelet szerzett. A zene szeretetét és az 
egyházi zene alapjait édesapjától, id. Be-
niczki Béla kántortól örökölte.

A Miskolci Bartók Béla Zenemű-
vészeti Iskola harsona tanszakán tanult 
1983-tól 1987-ig. Ezt követően a szol-
noki katonazenekarban játszott, majd 
1989-ben a jászberényi Szentkúti Plébá-
nia kántora lett. A munka mellett is to-
vább folytatta zenei tanulmányait Szabó 
Mihály ny. főiskolai tanártól.

Az Országos Magyar Cecilia Egye-
sület egyházzenei képzésén egyházkar-
nagyi oklevelet szerzett 1996-ban. A 
karvezetést Tordy László, az orgonát 
Koloss István oktatta. Ezt követően, 
1998-tól 2005-ig a gyöngyösi Szent 
Bertalan főtemplom kántoraként tevé-
kenykedett és a Gregorian Szkóla nevű 
egyházi kórust vezette, majd 2005-ben 
Come Prima Énekegyüttes karnagya-
ként működött. Az együttessel számos 
szép eredményt ért el.

Beniczki Béla 2006-ban visszatért 
Jászberénybe, s azóta a Nagyboldogasz-
szony Főplébánia kántoraként és az 
egyházi kórus karnagyaként tevékeny-
kedik.  A kórussal több kórustalálkozón 
vett már részt Jászberényben, Szabad-
kán, Miskolcon és Vácott. A jászberényi 
Nagyboldogasszony Főtemplom Ének-
kara 2009-ben a KÓTA országos minő-
sítő versenyén arany fokozatot, 2014-
ben pedig Gálakórus minősítést ért el. 

Jászberény város Önkormányzata 
2019-ben Sipos Orbán művészeti díjjal 
ismerte el a kórus munkáját.

Rendszeresen együtt dolgozik a 
KÉSZ Jászberényi szervezetével, s közö-
sen szervezik az egyházi és a templomi 
énekes találkozókat, miközben a Palo-
tásy János Zeneiskola fúvós zenekarának 
munkájában is részt vállal, mint harso-
nás. Beniczki Béla egész életét meghatá-
rozza a zene, amelyet családjától kapott 
örökségül, s amelyet nap, mint nap szín-
vonalon művel. 

A Jászkerület Nonprofit Kulturá-
lis és Művészeti Kft., és a Városvédő és 
Szépítő Egyesület Beniczki Béla karnagy 
részére Jászberény zenekultúrája terén 
végzett kiemelkedő előadói és oktatói 
munkája elismeréseként adományozott 
Déryné-emlékplakettet.

Jászberényi Kossuth Népdalkör
A Vass Lajos karnagy által elindított 

Röpülj páva népszerű televíziós vetélke-
dő hatására 1971-ben megalakult a Por-

telki Pávakör Szentirmay Zsolt jászberé-
nyi zenetanár vezetésével. A csoport első 
tagjai jó hangú téeszdolgozók és diákok 
voltak, akik rendszeresen felléptek Por-
telken és a Jászság számos településén. 
Hamarosan szoros szakmai kapcsolatot 
alakítottak ki a megyében ugyancsak ez 
időtájt alakult pávakörökkel, s ez a ba-
rátság mind a mai napig tart.

A csoport új karnagya Tóth Béláné 
tanárnő lett, aki 11 évig állt a közösség 
élén. Az ő irányításával érte el a páva-
kör az első jelentős sikerét, az ezüst fo-
kozatú minősítést. Halála után Német 
József ének-zene szakos tanár vette át 
a karnagyi feladatokat, s irányította a 
pávakört és a citerazenekart. Minden 
évben számos fellépésen népszerűsítet-
ték a Jászság népdalait. Rendszeresen 
felléptek a térségi és a megyei népzenei 
rendezvényeken. A csoport ebben az 

időben lépett fel először külföldön, Jász-
berény testvérvárosában, a lengyelorszá-
gi Sucha Beskidzkában. Németh József 
vezetése alatt kapták meg a Jászok Egye-
sülete által alapított Vándor-serleget is.

A jászsági hagyományőrző közössé-
gek közül a portelki Kossuth Pávakör 
elsőként varratott fellépő ruhaként jász 
viseletet. Ettől kezdve nemcsak a jászsá-

gi népdalokat, hanem a jász viseletet is 
népszerűsítették fellépéseiken.

Az együttes szívesen tesz eleget a 
különböző meghívásoknak. Rendszere-
sen fellépnek a Jász Világtalálkozókon, 
a Nemzetközi Mézvásáron, a Jász Expón 
és a Népénekes találkozón. 2018-ban 
nagy sikerrel szerepeltek Budapesten, a 
Mezőgazdasági Múzeumban megrende-
zett Jász ünnepen. 2000-ben pedig rá-
diófelvétel is készült a csoportról.

Németh József halála után Kecskés 
Istvánné vette a pávakör és a citerazene-
kar irányítását. A folyamatos működés 
biztosítása érdekében 2014-ben egye-
sületté alakultak, ettől kezdve a csoport 
neve Jászberényi Kossuth Népdalkör 
Egyesület lett. A közösség megalaku-
lása óta tagja a Kossuth Szövetségnek, 
2014 óta pedig a Jászok Egyesületének, 
s 2017 óta tartanak kapcsolatot a palicsi 
Szederinda Népdalkörrel. 

Az immáron 50 éve működő nép-
dalkör rendszeresen részt vesz országos 
megmérettetéseken. Ezidáig hét arany-
érmmel büszkélkedhetnek. A csoport 
tagjai közül pedig négyen kiérdemelték 
a Déryné művészeti díjat is.

Az egyesületnek jelenleg 18 aktív és 
5 pártoló tagja van. A közösség gyümöl-
csöző kapcsolatot ápol Jászberény más 
civil szervezeteivel: Városvédő és Szépítő 
Egyesület, Kertbarát Klub, Nyugdíjas 
Pedagógus Szervezet, Jászsági Hagyo-
mányőrző Egylet. Szorosan együttmű-
ködnek a Jász Múzeummal, a Városi 
Könyvtárral, a Gazdakörrel, a Lehel 
Vezér Gimnáziummal, a Vöröskereszttel 
és a szociális otthonokkal. A közösség 
2021-ben ünnepli megalakulásának 50 
éves évfordulóját.

A Jászkerület Nonprofit Kulturá-
lis és Művészeti Kft., és a Városvédő és 
Szépítő Egyesület a Jászberényi Kossuth 
Népdalkör részére a Jászság ének-ze-
nekultúrája terén végzett kiemelkedő 
előadói munkája elismeréseként adomá-
nyozta a Déryné-emlékplakettet.

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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A Jászberényi  
V.V. Nonprofit Zrt. 

állást hirdet
parkgondozó
munkakörökbe.
Jelentkezni a 06/20-567-6566 

telefonszámon,  
illetve a munkaugy@vvzrt.hu  

email címen lehet.

Bűnügyi technikusok megyei versenye
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Igazgatósága 2021. szeptember 30-
án rendezte meg immáron ötödik 
alkalommal a Megyei Bűnügyi Tech-
nikusi Versenyt. A rendezvényen a 
megye bűnügyi technikusai és nyo-
mozói mérhették össze tudásukat és 
szakmai tapasztalataikat.

A megmérettetést Tóth László c.r. alez-
redes, a megyei Bűnügyi Technikai Osz-
tály vezetője nyitotta meg, majd ismer-
tette a döntő részleteit. A kétfős csapatok 
a rendőr-főkapitányság Oktatási és Sza-
badidő Központjában felállított sátrak-
ban berendezett bűnügyi helyszíneken 
hajtották végre a speciális kriminalisz-
tikai gondolkodást igénylő feladatokat. 
A megye nyolc  rendőrkapitányságának 
bűnügyi helyszínelő csoportjai elméleti, 

és gyakorlati feladatokat hajtottak végre, 
összesen nyolc helyszínen. Egy-egy állo-
máson 20 perces időkeret állt a verseny-
zők rendelkezésére.

Az eredményhirdetés különdíj át-
adásával kezdődött, amelyet Kovács 
László r. alezredes, a Készenléti Ren-
dőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bű-
nügyi Technikai Főosztály, Szakirányí-
tási Osztály vezetője adott át a Karcagi 
Rendőrkapitányság csapatának.

A III. helyezettnek járó díjat a Jász-
berényi Rendőrkapitányság csapata 
vehette át, melynek tagjai Szarka Dá-
niel r. főtörzsőrmester (képünkön bal 
oldalt), Vágó Csaba r. főtörzsőrmester. 
második lett a Mezőtúri Rendőrkapi-
tányság párosa, Juhász Sándor c.r. őr-
nagy és Gonda Zoltán r. törzszászlós. 
A képzeletbeli dobogó legfelső fokára 
a Karcagi Rendőrkapitányság szemle-
bizottsága állhatott, név szerint Fodor 
Mária c.r. őrnagy és Juhász Sándor c.r. 
főtörzs zászlós.

(Forrás: police.hu)

Balesetmegelőzési tanácsok ősszel
Alábbi közleményében a  Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapi-
tányság a megváltozott közlekedési 
körülményekre figyelmeztet. Az elmúlt 
napokban bekövetkezett közúti bal-
esetek fényében még fontosabb, hogy 
a rendőrség tanácsait megfogadjuk.

Az ősz beköszöntével ténylegesen meg-
változott az időjárás, ami minden év-
ben kihívás elé állítja a közlekedőket. 
Az esős, párás, ködös időben az út- és 
látási viszonyok kedvezőtlenné válnak, 
helyenként csúszós, falevelekkel bo-
rított útszakaszok is előfordulhatnak. 
Ebben az időszakban fokozott óvatos-
sággal kell közlekedni, alkalmazkodva a 
megváltozott időjárási és útviszonyok-
hoz, ezáltal megelőzve a baleseteket.

Az őszi időszakban gyakoriak az 
úgynevezett pályaelhagyásos balesetek 
– megyénk közútjain egyetlen nap alatt 
két esetben is előfordult -, melyeket 
egyrészt a gépjárművek nem megfelelő 
műszaki állapota, másrészt a sebesség 
helytelen megválasztása, a figyelmet-
lenség vagy a váratlan helyzetekben 
végrehajtott hirtelen kormánymozdu-
lat okozhat.

Fontos kiemelni, hogy abban az 
esetben, ha a látási viszonyok indokol-
ják, a ködfényszórót a járművezetők 
jogszerűen használhatják, így eleget 
téve a látni és látszani elvnek, mely a 
baleset-megelőzés egyik alappillére. 
Ugyanakkor a ködfényszóró indokolat-
lan alkalmazása jelentős baleseti koc-
kázattal bír, mivel annak indokolatlan 
használata elvakítja a szemközt közle-
kedő járművezetőt.

A balesetek megelőzése érdekében 
kérjük, fogadják meg alábbi tanácsainkat!

- Indulás előtt ellenőrizzék a gu-
miabroncsok állapotát! Időben gon-
doskodjanak a téli gumiabroncsok 
beszerzéséről, felszereléséről! A téli 
gumicserét ne a havazáshoz, hanem a 
hőmérséklethez igazítsák (7 fok), és ne 
feledkezzenek meg a helyes guminyo-
más beállításáról se.

- A párás szélvédő balesetveszélyes, 
ezért indulás előtt a párát el kell távo-
lítani.

- Ellenőrizzék a világító berende-
zések működését és gondoskodjanak a 
lámpabúrák tisztántartásáról! A rosszul 
beállított fényszórók nemcsak az adott 
jármű vezetőjét gátolják az úton lévő 
akadályok észlelésében, hanem a többi 
járművezető elvakításával balesetveszé-
lyes helyzetet is teremtenek.

- A hideg idő beköszöntével érde-
mes ellenőrizni a hűtőfolyadék fagyás-
pontját, valamint a nyári szélvédőmosó 
folyadékot a téli időjáráshoz igazodóra 
cserélni. Célszerű folyamatosan gon-

doskodni annak pótlásáról, és elle-
nőrizni az ablaktörlő gumik állapotát!

 - Szenteljenek figyelmet a fékek 
állapotának, valamint a fékfolyadék 
megfelelőségének is. A rossz állapo-
tú fékek, valamint a használat során 
viszkozitásából vesztő fékolaj a fék 
hatékonyságát rontja, ezáltal a megvál-
tozott útviszonyok közötti megállás is 
hosszabb időt vesz igénybe

- Fokozott óvatossággal közelítsék 
meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket!

- Egyre később világosodik és ko-
rábban sötétedik. Szürkületben, söté-
tedéskor lakott területen kívül is szá-
mítsanak a munkába, iskolába, illetve 
onnan induló, gyalogosan vagy kerék-
párral közlekedők megjelenésére!

A gépjármű megfelelő műszaki fel-
készítése ellenére se feledkezzenek meg 
azonban arról, hogy a baleset-megelőzés 
legfontosabb alanya, maga az ember!

…hogy mindenki hazaérjen!
(Forrás: police.hu)

Díjat kapott a Jász Múzeum
Százhalombatta Önkormányzata és 
a Pulszky Társaság – Magyar Múze-
umi Egyesület Kismúzeumi Tagozata 
2006-ban díjat alapított a váratlanul 
eltávozott tagozati elnökük, a Matrica 
Múzeum egykori igazgatója, Porosz-
lai Ildikó emlékére. A díjat minden 
évben az a kismúzeum kaphatja meg, 
amely évek óta kiemelkedő muzeo-
lógiai tevékenységet végez. Az idei 
évben a Poroszlai Ildikó díjat a Jász 
Múzeum kapta.

Az Jász Múzeum az ország egyik legré-
gebbi vidéki múzeuma, 1874-ben ala-
pította Jászberény városa, amely azóta 
is gondos gazdája intézményének.  A 
147 esztendő óta folyamatosan műkö-
dő intézmény évtizedek óta kiemelke-
dő muzeológiai tevékenységet végez. 
Állandó kiállításaik mellett ‒ melyek 
magas színvonalon mutatják be nem-
csak a Jászság néprajzi és helytörténe-
ti emlékeit, hanem a Jászkürt ‒ Lehel 
kürtjét is ‒ több rangos időszaki kiállí-
tást is rendeztek az utóbbi években: A 
hatvanas évek mozija (2007), A terített 
asztal örömei (2008), A mesterségek 
dicsérete (2009), A nagyszüleink isko-
lája (2010), Üzenet a múltból (2011), 
A jász hímzés a 21. században (2012), 
„Kimegyek a doberdói harctérre…” – 
A jászok az I. világháborúban (2013), 
A liliomos zászló a Jászkürt árnyékában 
– A jászberényi cserkész mozgalom 90 
éve (2015), Múltunk öröksége – Bővü-
lő történelem (2017), A csutkaökörtől  
a legóvárig – A nagyszülők és az uno-
kák játékai (2019).

Mintegy százhúszezer darabból álló 
gyűjteménye számos értékes régészeti, 
helytörténeti, néprajzi, képzőművészeti 
tárgyat őriz, közülük a legismertebb a 
Jászkürt vagy más néven Lehel kürtje. 
A Jász Múzeum tevékenysége megha-
tározó a Jászság tudományos, kulturális 
életében, köszönhetően az általuk szer-
vezett tudományos konferenciáknak, 
ismeretterjesztő rendezvényeknek (Mú-
zeumi Esték, Zenés Múzeumi Esték, 

Múltidéző történelmi játszóház, Múze-
umok éjszakája stb.). Különösen fontos 
a környező néprajzi táj, a Jászság telepü-
léseire gyakorolt példamutatás és segít-
ségnyújtás. Ennek is következménye a 
jászsági településeken működő 22 táj-
ház, helytörténeti gyűjtemény, amelyek 
munkájához a Jász Múzeum rendszeres 
szakmai segítséget nyújt.

A múzeum a jászsági hagyo-
mányőrzés egyik bázishelye, fontos sze-
repük van a jász viselet újjáélesztésében 
és népszerűsítésében, valamint a rég 
elfeledett jászsági szűcsminták újragon-
dolt felhasználásában. Mindezen túl 
komoly feladatot vállalnak a jászsági 
táncok, népdalok, népmesék és a népi 
ételek összegyűjtésében és közkinccsé 
tételében. 1995 óta rendszeresen köz-
reműködnek a jászok világtalálkozója 
megszervezésében, s a jászkapitány 
választás ceremóniájának  lebonyolítá-
sában. Eredményeikben nagyon fontos 
tényező a múzeumi önkéntesek népes 
tábora, akik segítségére mindenkor szá-

míthatnak. Szakmai munkájukat közel 
30 éve segíti a Jász Múzeumért Alapít-
vány, amely együttműködés rendkívül 
eredményes. A Jász Múzeumban jelen-
leg 9 civil szervezet működik.

Jelentős a múzeum kiadói tevékeny-
sége is, három kiadványsorozatot mű-
ködtetnek (Jászsági Könyvtár, Jászsági 
Füzetek, Jászság Népművészete). Irigy-
lésre méltó, hogy egy-egy kiadványuk-
nál több száz előfizetőt tudnak céljaik 
érdekében mozgósítani. Elismerést ér-
demel a Redemptio című honismereti 
folyóiratuk megjelentetése immár 28. 
éve. A Redemptio című lap közel há-
rom évtizede egyfajta újkori összekötő 
kapoccsá vált a Jászkunság ‒ egykor kö-
zös közigazgatás alá tartozó ‒ települései 
között. Legfőbb értéke a szülőföld szere-
tetére, és a jász-kun identitás erősítésére 
irányuló törekvésében rejlik.

A múzeum tevékenységében ki-
emelt szerepet kapnak a gyermekeknek 
szánt programok, mint a történelmi ját-
szóházak és a múzeumpedagógiai foglal-
kozások, de minden rendezvény össze-
állításánál figyelembe veszik a fiatalabb 
korosztály  érdeklődését, igényeit is. A 
múzeum jó kapcsolatot tart fenn a város 
és a Jászság oktatási intézményeivel.

A Jász Múzeum az 1990-es évek óta 
tart kapcsolatot a kirajzott  jász telepü-
lésekkel, amely főként a  tudományos 
kutatásokhoz, hagyományőrző rendez-
vényekhez, kiállításokhoz és civil közös-
ségek munkájához nyújtott támogatás-
ban nyilvánul meg.

Ezen múzeumi tevékenységek meg-
valósulásában hatalmas szerepe van a 
múzeum vezetőjének, dr. Bathó Edit-
nek, akinek áldozatos munkájának 
köszönhető az intézmény folyamatos 
fejlődése. Az igazgató asszony nemcsak 
kiemelkedő kutatója a térség néprajzá-
nak, hanem kiváló vezetői képességeiről 
is tanúbizonyságot tett több évtizedes 
munkája során. A Jászság, illetve az 
ország többi múzeumával való kapcso-
lattartása miatt ő és intézménye is nagy 
megbecsülésnek örvend országszerte.

A múzeum kiemelkedő muzeológiai 
munkáját a Pulszky Társaság 1999-ben 
az Év Múzeuma díjjal jutalmazta. Az 
azóta eltelt időben az intézmény igyeke-
zett lehetőségeihez képest folyamatosan 
fejlődni. 2020-ban két épülettel is bő-
vült. Létrejött a múzeumi látványtár, il-
letve egy külső gyűjtemény raktár. Ezen 
objektumok birtokában új lehetőségek 
nyíltak a Jász Múzeum további eredmé-
nyes fejlődéséhez.

Dr. Bathó Edit és munkatársai meg-
érdemlik, hogy a Poroszlai Ildikó nevé-
vel fémjelzett ügy jeles szolgálói között 
ismerjék el tevékenységüket. A Pulszky 
Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület  
Kismúzeumi Tagozata a jászberényi Jász 
Múzeum részére az elmúlt években vég-
zett kiemelkedő és példamutató muzeo-
lógiai és múzeumpedagógiai tevékeny-
ségéért Poroszlai Ildikó-emlékplakettet 
adományoz.

A díjat Hortiné dr. Bathó Edit a 
napokban, a Kismúzeumi Tagozat őszi 
szakmai napján vette át.

Nyílászárók cseréje a Főnixben

Újabb felújítás fejeződött be október második hetében a Főnix Műhelyház-
ban. Az épület teljes körű nyílászáró cseréje valósult meg, köszönhetően a 
Csóry pályázaton nyert 2 millió forintnak is. A felújítás teljes költsége 3,9 
millió forint volt, melyhez 1,9 milliót saját költségvetéséből biztosított a 
Jászkerület Nonprofit Kft.  A felújításnak köszönhetően egyrészt kívül-belül  
megszépült az épület, másrészt pedig a szellőztetés, fűtés is korszerűbb, s ami 
nem elhanyagolható, költséghatékonyabbá vált.
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Fájó szívvel emlékezünk!

Berényi István
halálának 10. évfordulójára

Mint gyertyaláng lobban el az élet,
Mint gyors folyó rohannak az évek,

Mint fájó emlék dereng a múlt,
Virággal üzenjük, hogy szép volt a múlt.

Szerető felesége, fiai: Tamás  
és Dávid, testvére és családja,  

menye, unokája: Alíz,  
anyósa, sógorai

Emlékezés

Bathó István
halálának 21. évfordulójára

Így múlik el az egész életünk
Fájó szívvel emlékezünk.

Szeretettel emlékezünk:
Feleséged, Testvéreid, Sógornőid, 

Sógorod, Keresztgyermekeid  
és a többi rokonod. 

Emlékezünk

Muhari Józsefné
(szül: Mizsei Anna)

halálának 30. évfordulójára 
„Míg éltél szerettünk,  

Halálod után nem felejtünk.”
Keresztlányod, Panni és családja

Variációk egy témára, két képen
A hónap műtárgya októberi bemuta-
tóját, 6-án, szerdán tartották, a Szik-
ra Galéria kávézójában helyet foglaló 
képzőművészet kedvelő közönségnek. 
Sáros András festőművész, rajztanár, 
rajz tanszékvezető, születési hónapja 
október, ezért, már jó néhány éve, az ő 
munkásságának alkotásaiból választja 
ki Szikra István galériatulajdonos, A 
hónap műtárgya képzőművészeti so-
rozatban bemutatandó festményt. 

Ebben az esztendőben, Tokaji utca című, 
temperával farostlapra, 1970-ben készült 
mű került sorra. A képzőművészetben 
való elmélyedés bevezetőjeként, a ko-

molyzenei hangolódást Csegény Hanga 
zongora játéka valamit Kocsis Zsófia 
oboamuzsikája segítette, akit dr. Réz  
Lóránt orgonaművész kísért zongorán. 

A festményről és ezzel kapcsolatban 
Sáros András alkotó pillanatairól fia, a 
Munkácsy-díjas grafikus művész, Sáros 
András Miklós beszélt, aki többször se-
gített édesapjának festőállványt és esz-
közöket cipelni. A festőművész, aki a 
hétköznapokon tanárként dolgozott, a 
hétvégéken gyakran kerékpárra pattan-
va indult alkotni, ezért vasárnapi festő-
nek is nevezték. A látványt közvetlen a 
papírra vivő akvarellista volt, olaj képei 
viszont vázlatok alapján, átgondoltan, 
otthon készültek. Csomagoló papírt 
terített a padlóra, a lecsöppenő festék 
miatt, arra állította festőállványát, amit 
kinti helyszíneken is használt, és készí-

tette képeit. Ihletett ideje volt ez az alko-
tásra, amikor nem volt tanácsos zavarni.

Sáros András nyaranta többször járt 
Tokajban, Tenkács Tibor festőművész-

nél, akivel a Képzőművészeti Főiskolán 
folytattak tanulmányokat. Valószínű, 
hogy látogatásai alkalmával jó néhány-
szor végigjárt utcarészletet örökített 
meg a hónap műtárgyának választott 
festményen. Több tokaji képet festett, 
ez közismert, de hogy léteznek ez eset-
ben is variációk egy témára az kevesen 
tudták. A jelenlévők meglepetésére 
Dezső György, aki rendszeres résztvevője 
a képzőművészeti eseménynek, egy má-
sik, hasonló, ugyanazt a tokaji utcarész-
letet, azonos perspektívából ábrázoló 
olajképet mutatott be a közönségnek. 
Ez a festmény két esztendővel előbb 
készült, a bemutatón megismertnél 
és egészen bizonyosan Jászberényben. 
Dezső György elmesélte, hogy egy ut-
cában laktak Sáros Andrásékkal és va-
lamikor vízért indul a kútra. A nyitott 
ablakon át beköszönt az éppen alkotó 
tanár úrnak és megkérdezte min dolgo-
zik éppen. A mester behívta, megmu-
tatta az tokaji utcát ábrázoló képet. Az 
igen tetszett az érdeklődő fiatalember-
nek, aki ki is jelentette megvásárolja.  
Ez így is történt, azóta nappalija falát 
díszíti a festmény. Nem is sejtette, hogy 
van hasonló, csak az esemény meghívó-
ján látta viszont és úgy gondolta meg-
mutatja az általa őrzött képet  érdekes-
ség képen.

Szikra István sebtében egymás mel-
lé helyezte a két alkotást és a közönség 
érdeklődve szemlélhette meg az így 
együtt, talán először és utoljára, látható 
festményeket.  demeter

Homoktövis szüret a Neszűrben
Több száz hektáron (ha) gyakorlatilag 
már nincs jelentős szőlőültetvény a Ne-
szűrben. Így véget is ért az ilyenkor szo-
kásos családi és baráti birkapörkölt főzés. 
A volt állami gazdaság területén két éve 
fejezték be a legnagyobb területű jászbe-
rényi szőlő kiirtását. Ilyen még nem volt, 
hogy a gazda ha zölden leszedi szőlejét je-
lentős állami támogatást kapjon, de ez is 
megtörtént. Na de mi van helyette?

Nyolc hektáron termő bio homoktö-
vis, melyből 3,5 hektár három hétig tar-
tó szedést biztosít a  közmunkásoknak. 
Sajnos a várható termés kevesebb lesz, 
mint az elmúlt évben. A bogyók kiseb-
bek a szárazság miatt, de a bevétel még 
így is elfogadható. A szüret kezdetét bel-
tartalom műszeres vizsgálatával állapítják 
meg. A leszedett szúrós ágdarabokon 
lévő bogyók gyűjtőkonténerbe kerülve a 
Csongrád megyei Bordányba szállítják. 
Itt lefagyasztott állapotban különválaszt-
ják a bogyókat és a kipréselt levet tar-
tálykocsikban külföldre szállítják, majd 
palackozva visszakerül nagyon drágán, 
amit még nem is mindig lehet kapni. A 
közeli jászszentandrási termelőknek már 
van saját feldolgozójuk is. 

Közismert, hogy a homoktövisnek 
milyen fontos szerepe van az immunerő-
sítésben, különösen télen az influenza 
vírus járvány idején. A C-vitamin tartal-
ma például tízszerese a citroménak. Azt 

nem tudni, hogy miért nem tanítottak 
róla hatvan évvel korábban a kertészeti 
felsőoktatásban, de még a kertészeti lexi-
kon is csak szűkszavúan, néhány szóval 
említi meg. Van ahol hazánkban is vadon 
előfordul. A leszedett területen jelen-
tős bogyótermés maradt meg, ezeket az 
északról érkező vándormadarak napok 
alatt letakarítják. De a kupacokba hagyott 
ágdarabokon is maradt még termés. Nem 
ártana, ha a jászberényieknek lehetővé 
tennék, hogy saját célra szervezett formá-
ban mezőőrök jelenlétében bárki szedhes-
sen akár egy-két vödörrel is, amiből már 
kb. két liter tömény lé készülhet. Ez hígít-
va például musttal, almalével, hársfa vagy 
bodzavirág teával ízlés szerint cukorral, 
mézzel ízesítve esetleg nátrium benzoáttal 
tartósítva lehet tárolni, de enélkül is a kész 
szörpöt felhasználásig lehet lefagyasztani. 
A sorközökben maradt sok ezer kimű-
velésre kerülő gyökeres termő és porzós 
sarjhajtás is szedhető lenne szakmai fel-
ügyelettel meghirdetett hétvégi napon. Az 
állami erdőgazdaságok is engedélyezik az 
ehető gombák szedését, de azt is célszerű 
bevizsgáltatni. Nem ártana felújítani azt a 
régi szokásjogot, hogy szüret után bárki 
szedheti a véletlenül ott maradt termést. 
Jelenleg is a kukorica és a napraforgó be-
takarítás utáni tarlón gyakran látni zsá-
kokkal a szedegető embereket.

Szegedi Szilveszter kertészmérnök

Botlatókő emlékjeleket helyeztek el 
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 
tevékenységének részeként, a Jászbe-
rény Városi Önkormányzat hathatós 
segítségével, 1944-ben elhurcolt ál-
dozatok emlékére botlatóköveket he-
lyezett el, október 8-án kora délután 
városunkban.

Botlatókövek, arasznyi réztáblával bo-
rított betonkockák, emlékjelek a jár-
dákban elhelyezve. Láttak már ilyet 

valahol? A fasizmus áldozataira, a ha-
láltáborokban vagy munkaszolgálatban 

elpusztított emberekre emlékeztetnek 
utolsó szabadon választott lakóhelyük 
előtt, vagy annak közelében. Embe-
rekre, akiket a törvények sorozatával 
minősítettek másodrangúvá, megkü-
lönböztetésül ruhájukon sárga csillagot 
kellett hordaniuk, gettóba kényszerí-
tették őket, majd deportáltakként ha-
láltáborokban pusztultak el. Néhány 
napja már városunkban is láthatnak 
botlatóköveket, a Patkó utca 10. számú 

háznál, melyek Flank Sámuel és Flank 
Sámuelné Weintstein Szidónia nevét, 

születési dátumát és elhurcolásuk idejét 
őrzi, egykori lakhelyük előtti járdasza-
kaszon.

Annak idején jászberényi polgár-
ként, kocsmát üzemeltető házaspárra 
emlékező botlatókövek elhelyezése, az 
unokák kezdeményezésére, a Magyar 
Zsidó Kulturális Egyesület szervezésé-
ben valósult meg. Az önkormányzat 
segítségével és támogatásával megújult 
az emlékjeleket befogadó járda szakasz. 
Az avatás alkalmával jelenlévő Balogh 
Béla alpolgármester elmondta: figye-
lemmel lesz a városvezetés arra, hogy az 
elhelyezett botlatókövek megmaradja-
nak emlékhelyként.

Botlatókövek, kisméretű, de na-
gyon erős, megdöbbentő mementók, 
elgondolkodásra késztetik a beléje 
botlókat.  Egy embert csak akkor felej-
tenek el végleg, ha nevét is elfelejtik – 
vallja, Gunter Demnig kölni szobrász-
művész a botlatókövek kitalálója, aki a 
nyomtalanul eltűntek hiányzó nyomait 
teszi láthatóvá, ezzel a művészeti kon-
cepcióval.

A botlatókövek városunkban is an-
nak a hálózatnak a részévé fognak vál-
ni, amely a több tízezer, Európában ta-
lálható botlatókővel együttesen a világ 
nagyobb decentralizált emlékművének 
részét képezik. demeter

November 2. – halottak napja
A katolikus egyházban a Mindenszen-
tek utáni nap (nov. 2., ha az vasárnap, 
akkor nov. 3.) a tisztítótűzben szenve-
dő lelkek emléknapja. Ezen a napon 
a „küzdő egyház” tehát a „szenvedő 
egyházról” emlékezik meg. Általános 
szokás szerint az előtte való nap dél-
utánján, a „halottak estéjén” rendbe 
hozzák a sírokat; virágokkal, koszorúk-
kal feldíszítik, és az este közeledtével 
gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják, 
„hogy az örök világosság fényesked-
jék” az elhunytak lelkének. Idegenben 
elhunyt, ismeretlen földben nyugvók 
emlékének a temetőkereszt vagy más 
közösségi temetőjel körül gyújtanak 
gyertyát. Régente néhol egyenesen 

máglyát gyújtottak, miközben szünet 
nélkül harangoztak. Elterjedt szokás 
szerint ezen az estén otthon is égett a 
gyertya, mégpedig annyi szál, ahány 
halottja volt a családnak.

Évfordulósokat ünnepeltek

A közművelődés, a helytörténet terüle-
tén kimagasló tevékenységet folytató, 
a Jász Múzeummal különböző módon 
kapcsolatban álló személyiségeket, akik 
évtizedek óta sokat tettek és tesznek a 
térség kulturális életének gyarapításá-
ért, köszöntöttek fel, október 13-án, 
szerdán délelőtt a patinás épületben.  

Fontos, hogy életünk nagy roha-
násában megálljunk és szenteljünk 
egy napot a tiszteletnek, elismerésnek 
– mondta köszöntőjében Hortiné Dr. 
Bathó Edit, múzeumigazgató. 

Jeles, kerek évfordulóik alkalmá-
ból köszöntötték Tajti Erzsébet viselet 

készítőt 50., Papp Imre, egykori mű-
vészetivezetőt, a Jászsági Népi Együt-
tes megalapítóját 80. és Nagy Albert 
emeritus jászkapitányt, szintén 80. 
születésnapján. 

A családias hangvételű, kedves 
összejövetelen, felköszöntötték az 
ünnepelteket az emeritus jászkapitá-
nyok, lakóhelyük - Jászapáti, Jászbe-
rény és Jászboldogháza - polgármeste-
rei, és még sokan mások, akik baráti 
vagy munka kapcsolatban kerültek 
közelebb valamennyiükhöz. Az ese-
ményt jó hangulatú, közös ünnepi 
ebéd zárta.
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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

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

október 15. - péntek 
Thököly Gyógyszertár

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

október 17. – vasárnap
Mérleg Gyógyszertár

október 18. – hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14. 
Tel.: 502-635

október 19. - kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. u. 92.
Tel.: 411-368

október 20. - szerda
Mérleg Gyógyszertár

október 21. – csütörtök
Patika Plus (Jb., Tesco) 
Tel.: 506-930

október 22. - péntek
Thököly Gyógyszertár

október 23. - szombat
PatikaPlus (Tesco)

október 24. - vasárnap
Thököly Gyógyszertár

október 25. – hétfő
Thököly Gyógyszertár

október 26. - kedd
Szentháromság Patika

október 27. – szerda
Kossuth Gyógyszertár

október 28. – 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 
október 28-án 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

10. 15.  péntek 14 °C  |  3°C

10. 17.  vasárnap 14 °C  |  3°C

10. 19.  kedd 16 °C  |  4°C

10. 16. szombat 14 °C  |  4°C

10. 18.  hétfő 15 °C  |  3°C

10. 20.  szerda 18 °C  |  6°C

10. 14.  
csütörtök

Forrás: idokep.hu

13 °C | 3°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.

Újra bajnok a jászberényi 
baseball csapat!

Jó hírrel szolgált Kovács Balázs, a 
Jászberényi Baseball és Softball Club 
vezetője. Az együttes ugyanis meg-
nyerte a bajnoki címet az NB3-ban.

A 2021-es NB3-as baseball bajnokság 
kitűnően alakult a Jászberényi Baseball 
és Softball Club felnőtt csapata számá-
ra. Az alapszakaszban sorra nyerték a 
fontos mérkőzéseket, és bár becsúszott 
egy-két vereség is, de jól sikerült zárni 
a sorozatot, s így a döntőbe került a 
csapat. 

A magyar baseball bajnokságok 
közül az NB3 eltér a klasszikus alap-
szakasz-rájátszás rendszertől, a ráját-
szásban csupán egyetlen mérkőzés 
dönt a bajnokság végeredményéről. 
Az első két helyezett a döntőt, a har-
madik és negyedik pedig a bronzmér-
kőzést játssza.

Így történt, hogy a Stinky Sox az 
október első hétvégéjén a Szentendre 
Sleepwalkers ellen küzdött meg a baj-
noki címért, és egy végletekig kiélezett 

mérkőzésen a meccs legvégén sikerült 
megszerezni a győztes pontot. A 9:8-ra 
megnyert döntőt az NB3-as bajnoki cí-
met jelentette a Jászberényi Baseball és 
Softball Club számára.

Terry Lingenhoel, az NB3-as baj-
nokság ligavezetője a díjátadón el-
mondta, hogy nagyon örült, mert egy 
igazán magas színvonalú mérkőzést 
láthatott, s az egész bajnokság is sokat 
fejlődött, ami biztató a magyar baseball 
jövőjét nézve.

A Jászberény Stinky Sox csapata 
köszöni minden szurkolójának az egész 
éves biztatást, és bíznak benne, jövőre 
az NB2-ben is hasonlóan sok örömöt 
tudnak majd okozni.

A klub folyamatosan várja az érdek-
lődők jelentkezését is mind az újrain-
duló utánpótlás, mind pedig a felnőtt 
csapatokba, amit legkönnyebben Face-
book oldalukra keresve tehetnek meg.

A Jászberényi Stinky Sox csapatá-
nak és a klub vezetésének olvasóink ne-
vében is gratulálunk a bajnoki címhez!

Eredmények 
röviden
Kosárlabda

A férfi NB I/B piros csoportjában 
szereplő Jászberényi KSE a bajnokság 
3. fordulójában Óbudán lépett pályára 
és végig vezetve magabiztosan szerezte 
meg a győzelemért járó 2 bajnoki pon-
tot.

Óbudai Kaszások – JKSE 73-87 
(24-29, 11-19, 18-22, 20-17)

A JKSE legjobb pontszerzői: Ches-
ter Lewis 18/6, Olasz Ádám 17, Nagy 
Simon 12/9, Meleg Károly 11

Három forduló után már nincs ve-
retlen csapat az NB I/B piros csoport-
jában. Nyolc együttesnek, köztük a JK-
SE-nek is 2 győzelme és 1 veresége van.

A JKSE a 4. fordulóban, október 
15-én Pápán lép pályára, mivel a pá-
lyaválasztói jogot - a Bercsényi Játék-
csarnok más irányú elfoglaltsága miatt 
– felcserélte. Az 5. játéknapon, október 
22-én Veszprémben szerepel a Földi 
csapat, s legközelebb hazai pályán ok-
tóber 31-én láthatjuk a gárdát, amikor 
17.30 órai kezdettel a Vasas Akadémia 
vendégszerepel majd Jászberényben.

Labdarúgás
Sorozatban öt vereség után a haj-

dúszoboszlóiak ellen hazai pályán is-
mét nyert az NB III Keleti-csoportjá-
ban szereplő Jászberényi FC csapata.

10. forduló
JFC – Aqua-Generál Hajdúszobo-

szló 2-0
A 11. fordulóban Kazincbarcikán 

szerepelt Németh Gyula legénysége és 
a bajnoki cím egyik várományosának 
otthonában 4-0-s vereséget szenvedett 
az együttes.

11. forduló
Kolorcity Fc Kazincbarcika – JFC 4-0
Tizenegy forduló után a JFC 13 pont-
tal a 10. a húsz csapatot felvonultató 
tabellán.

12. forduló – október 17.
13.00 óra: JFC – Békécsaba 1912 Elő-
re FC II.

13. forduló – október 20.
13.00 óra: Tiszafüredi VSE – JFC

14. forduló – október 24.
13.00 óra: JFC – DVSC II.

MOL Magyar Kupa 16 közé ju-
tásért
Október 27.
13.30 óra: JFC – Vasas FC

Jégkorong OB4
Győzelemmel kezdte az új szezont a 

Warriors Jászberény csapata. Budapes-
ten, a Tüske sátorban a IT on ICE Ho-
kiklub Budapest ellen az első harmadot 
követően 4-3-ra, a második harmadot 
követően 7-3-ra vezettek jégkorongo-
zóink. A záró játékrész 2-2-vel zárult, 
s s így a mieink magabiztos győzelmet 
arattak

IT on ICE Hokiklub Budapest – 
Warriors Jászberény 5-9

A jászberényi gólszerzők: Rusvai 
Martin (3), Guba Martin (2), Szántai 
Máté, Tátrai Tamás, Oskola Sándor, 
Jerkó László.

Röplabdás rajt idegenben
Október 15-én kezdetét veszi a 

2021-2022-es bajnoki szezon az NB 
I-es női röplabdabajnokságban. A 
Jászberényi RK csapata Budapesten, a 
TFSE ellen kezdi az új bajnokságot.

Az előző szezonhoz hasonlóan to-
vábbra is a fiatalok kapnak lehetőséget 
tudásuk bizonyítására a Jászberényi 
RK csapatában. A Deme Gábor-Sán-
dor Renáta edzőpáros irányításával sok 
edzésen, gyakorláson vannak túl a lá-
nyok, s bizakodva várják a könnyűnek 
egyáltalán nem tűnő bajnoki szezont.

A női Magyar Kupában az NB II-
es Közgáz SC és DSK lesz a JRK első 
ellenfele. Továbbjutás esetén az extrali-
gás Újpesti TE vár a legjobb 16 között 
lányainkra.

Remek szeptember gyorskoriban 
A JSE rövidpályás gyorskorcsolyá-
zói számára a szeptember jelentette 
a szezonkezdetet, nem is akármilyet. 
Két rangos nemzetközi viadalon is 
indultak a fiatal versenyzők, akik 
országos és egyéni rekordokat, va-
lamint számos értékes helyezést sze-
reztek Spisska Nova Vesben, illetve 
Budapesten. 

A szlovákiai megméretésen, a Danu-
bia Kupán György Mira 333 méte-
ren, Gazsi Noémi pedig 222 méteren 
döntötte meg az országos csúcsot. A 
szervezők az egyes korcsoportokban 
távonként és összetettben is díjazták 
a helyezetteket. Az egyéni legjobbját 
szinte mindenki felülmúlta, a jók kö-
zül is kiemelkedett György Mira 1., 
Marinka-Tóth Réka 2. és Gazsi Noémi 
3. helyével.

Két héttel később a budapesti  
Olympic Hopes elnevezésű versenyen 

Belovai József vezető edző és Cseh Li-
liána edző tanítványai összesen 22 do-
bogós helyezést szereztek az egyes távo-
kon, illetve összetettben, miközben az 
időeredményeket tekintve 37 egyéni 
csúcs született. Két váltóban is indult 
jászberényi csapat, a lányok (Gazsi 
Noémi, Marinka Tóth Anna, György 
Mira összeállításban) első, a fiúk (Ba-
lázs Levente, Gonda Gergő, György 
Nimród) harmadik helyezést értek el. 
Egyéniben kiemelkedett György Mira 
3 arany és összetett 1. hely; Szmetena 
Maja 1 bronz, összetett 5. hely; Pozso-
nyi Artúr 2 arany, 1 ezüst, összetett 1. 
hely; Bazsó Márton 1 ezüst, 2 bronz, 
összetett 3. hely; Gazsi Noémi 3 arany 
és összetett 1. hely; Marinka Tóth Anna 
2 ezüst, összetett 2. hely; Tóth Tamás 
Olivér 1 bronz, összetett 3. hely.    

A berényi gyerekek legtöbbje a 
Szent István Sport Általános Iskola és 
Gimnázium diákja.  Szőrös Z.

Nem kímélte a pandémia a sportolókat, sportcsapatokat sem. Versenyek egész 
sora maradt el, s ezzel kellett számolni a Kondor Taekwon-do SE fiataljainak 
is. A klub elnöke, Soós László elmondta, hogy a lehetőségekhez képest, a jár-
vány ellenére, amikor csak lehetett, a kitűzött feladatokat elvégezték tanítvá-
nyai. Sőt, még online versenyekre is beneveztek, s ott szép eredményeket értek 
el. Minden további megtudható a berényi taekwon-dosokról a BerényCafé 
(jku.hu) oldalán a Soós Lászlóval készült interjúból.

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

