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Gratulálunk!
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának első embere, Prof. Dr. Kásler 
Miklós az egészségügyi ellátás területén 
elért kimagasló szakmai tevékenységé-
nek elismeréseként a Batthyány-Stratt-
mann László-díjat adományozta dr. 
Csiki Zoltánnak, a Jászberényi Szent 
Erzsébet Kórház főigazgatójának.

Óraátállítás
Október 31-én, vasárnap éjszaka ál-
lunk át ismét a téli időszámításra. Ez 
pedig azt jelenti, hogy hajnal 3 órakor 
kell az órákat 2 órára állítani, azaz nye-
rünk egy órát. 

Hulladékszállítás
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüze-
meltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja 
Jászberény város lakosságát és a vál-
lalkozásokat, hogy november 1-jén a 
kommunális hulladékszállítást az aláb-
biak szerint végzi:
•	 2021. október 30-án (szombat): 

Jászberény hétfői program szerinti 
szállítás

•	 2021. november 1-jén (hétfő): A 
szállítás szünetel.
A hétfői jászberényi társasházi 

program november 2-án (kedd) kerül 
pótlásra.
Kérik a tájékoztatók szerinti napokon 
a kukák kihelyezését reggel 6.30 óráig.

Lapzártakor érkezett
Szerdán délután az NB II listaveze-
tőjét, a Vasas SC-t fogadta a Városi 
Stadionban Labdarúgó Mol Magyar 
Kupa mérkőzésen a Jászberényi FC 
együttese. A legjobb 16 közé jutásért 
megrendezett találkozón az első fé-
lidőben kiegyenlített játék folyt, majd 
a 39. percben Balajti Ádám révén az 
esélyesebbb fővárosiak megszerezték a 
vezetést. Ekkor még nem sokan gon-
dolták, hogy ez az egy gól dönti majd 
el a továbbjutás sorsát. A folytatásban 
azonban a helyzetek kimaradtak, az 
eredmény nem változott, s így a Vasas 
SC jutott 1-0-ás sikerrel a Mol Magyar 
Kupában a legjobb 16 közé. 

Gondolatok  
a temetőről 
Ott, ahol a csend az úr,
Csak a tücsök hegedűjén 
Zeng a húr.
Ahol a nap is szebben ragyog,
Ahol fényesebbek a csillagok,
Az a temető.

Ahol a holdfény is lábujjhegyen jár,
És lélekringatóan énekel a madár.
A harmatcseppek is csendben hullanak,
Hogy meg ne zavarják az örök álmokat,
Az a temető.

Ott, ahol csak szeretet van és megértés,
És az úrhoz örökre visszatérés.
Nincs irigység és nincs harag,
Ahol, ha köszönsz a virágok bólintanak.
Az a temető.

Ahol a lélek harangja
A mennyekbe száll,
És lehajtott fejekkel mondjuk az imát.
Ahol az árvák könnyei a porba hullanak,
Fájdalmaik az égig kiáltanak.
Az a temető.

Ahol a fejfát átölelve mint árnyék,
Anyóka térdepel kezét összefonva. 
Édes gyermekem, zengi remegő ajakkal,
Miért nem hoztál engem is magaddal?
Az a temető.

Ahol a régi sírokon már nincs virág, 
A süppedő hantokat a gyom öleli át.
Rajtuk egy félredőlt kő,
Melyről az írást már rég lemosta az idő.
Az a temető.

Besüppedt sírok, elszáradt virágok,
Kidőlt fejfák, eltemetett álmok.
Ha a gyertyáink csonkig égnek, 
Ide jövünk mi is pihenni hozzátok.
Örök nyughelyünk a temető.

Sárköziné Csík Mária

Elkaszálták a Malom-projektet
A fenti címmel tett közzé Facebook bejegyzést október 25-én este Jászberény 
polgármestere, Budai Lóránt, melyet az alábbiakban változtatás nélkül közlünk.

Hiába az elmúlt egy esztendő kálvári-
ája, az országgyűlési képviselővel és a 
megyei közgyűlés elnökségével történt 
egyeztetések, a Miniszterelnökségen és 
a Pénzügyminisztériumban lefolytatott 
tárgyalások, a mai napon megkaptuk az 
értesítést, miszerint a Pénzügyminiszté-
rium döntése alapján vissza kell fizet-
nünk a felvett támogatást és annak ka-
matait, mivel a beruházás nem készült 
el határidőre. Természetesen ezzel még 
nincs vége a történetnek. Jogorvoslat-

tal élünk, mert tudjuk, hogy igazunk 
van. Ahogyan az a független szakértői 
véleményből is kiderül, a kivitelező 
eleve alkalmatlan volt a feladatra. Vele 
kellett folytatnunk, most pedig nél-
küle kell befejeznünk. Mindkét esetet 
kényszerhelyzet szülte. Ahhoz viszont 
nem férhet kétség, hogy a beruházást 
mindenképpen megvalósítjuk, ennek 
érdekében már tettünk lépéseket, a to-
vábbi lehetőségeket pedig szakemberek 
vizsgálják.

Emlékezés az ’56-os forradalom és 
szabadságharc hőseire
A Szabadság Napján, október 23-án, 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 65. évfordulóján, a hősökről, az 
áldozatokról és a mártírokról emlé-
keztek meg városunkban is.

A Ferences templomban, a forradalom 
áldozatainak lelki üdvéért mondott 
szentmisével kezdődött a megemlékezés.

A Ferencesek terén, az 1956-os 
emlékműnél tartották, az idei eszten-
dőben, a városi ünnepséget, melyen 
a Terplán Zénó Kolping Technikum, 
Gimnázium és Szakközépiskola di-
ákjainak műsorát láthatták az egybe-
gyűltek, Szőrös Zoltán tanár úr ren-
dezésében. Az emlékmű talapzatára 
koszorúkat helyezett el a városvezetés, 
az állami szervek, az oktatási és kultu-
rális intézmények, a civil szervezetek, a 
pártok és egyéb közösségek képviselői.

A Városháza falán található az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
történelmi eseményének emléket állító 
tábláknál szintén elhelyezésre kerültek 
az emlékezés koszorúi.

A Fehértói temetőben, az ’56-os 
események jászberényi hőseinek, áldo-
zatainak emléket állító kopjafáknál, az 
egyházak képviseletében Mező István 
református lelkész és Resch Tamás ka-
tolikus káplán mondott emlékező sza-
vakat. Az eseményen ünnepi beszédet 
mondott Murányi Levente, az ’56-os 
Pesti Srácok Intézet vezetője, egyko-
ri Corvin-közi harcos.  Személyesen 
megélt történelmi pillanatokat idézet 
fel, szenvedélyesen kiállva a forradalom 
és szabadságharc eszméi mellett.

Az emlékező ünnep zárásaként, ter-
plános diákok virágokat kötöttek a kop-

jafákra és a résztvevő szervezetek tagjai 
koszorúikkal tisztelegtek az emlékhe-
lyen.

Immár 65 éve, 1956. október 23-án 
forradalom tört ki a fővárosban, amely 

napokon belül átterjedt egész országra. 
A tüntetők, a sztrájkba lépők, a fegy-
veres felkelők, a forradalmi szervezetek 
vezetői, a szimpatizáló tömegek, de-
mokratikus szabadságjogokat és nem-
zeti függetlenséget követeltek. A magyar 
szabadságharc és forradalma mindössze 
két hétig, az utóvédharcokkal együtt 
másfél hónapig tartott. Közvetlenül és 
közvetve azonban évtizedekig hatott 
mindarra, ami hazánkban történt, egé-
szen az 1989–90-es rendszerváltásig. A 
forradalom eszméi és tapasztalatai be-
folyásolták az egész magyar társadalom 
életét, gondolkodását. demeter

Emléktábla az ’56-os hősnek
Az 56-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége, a Jászberény Pol-
gármesteri Hivatala, a Jászberényi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Nagy Imre Társaság Jászberényi 
Szervezete október 14-én avatta fel a 
jászberényi születésű Kökény Albert, 
egykori Corvin közi harcos emlékére 
készíttetett emléktáblát a Zagyvapar-
ti sétányon.

A táblát állító szervezetek képviselőt és 
a táblaavatón résztvevő érdeklődőket 
Bessenyi Vendel helytörténeti kutató 
köszöntötte. 

- Sokan azt gondolják, hogy 65 
évvel az eseményeket követően a dicső-
séges szabadságharc történéseit kutatva 
már nem bukkanhatunk semmi újra, 
nem lelhetünk fel olyan személyt, aki-
ről addig nem tudtunk, de az esemé-
nyek résztvevője volt. Mátics Bélánét 
lassan már 10 éve foglalkoztatta, hogy 
Kökény Albert ’56-os szabadságharcos-
nak szülővárosa méltó emléket állítson. 
Elkötelezetten kutatta Kökény Albert 
életét és felkereste Metykó Béla hely-
történészt, aki végül a fellelhető adatok 
alapján megírta azt.

- Kökény Albert a legendás Corvin 
közi szabadságharcos 65 éve hunyt el.

Az 56-os szabadságharc során 
mintegy 750, többségében fiatal halt 
hősi halált. Nyolc százalékuk volt ci-
gány származású – kezdte táblaavató 
emlékező beszédét Metykó Béla. A fel-
lelhető adatok szerint Kökény Albert a 
Bercsényi Általános Iskolába járt, majd 
Budapesten a vasbetonszerelő szakmát 
tanulta ki. Azt nem tudni, hogyan ke-
rült az ellenállás központjába, a Corvin 
közbe. Ez a felkelő csoport volt a leg-
erősebb, sok veszteséget okoztak a for-
radalom leverésére érkezett orosz csa-
patoknak. Alapelvük, harci stratégiájuk 
a következő volt: Ha nincs fegyvered, 
várj, majd hoz az ellenség. 
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Forgalmi rend változás
Jászberény Városi Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2021. november 2. napjától a „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 azonosító 
számú „Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben” című projekt 
Vaspálya utcai iparterület infrastrukturális fejlesztése I. ütem keretén belül 
Jászberényben, a Vaspálya utcán megkezdődik az útfelújítás és a csapadék-
víz-hálózat fejlesztése. A munkavégzés átmeneti útlezárással és forgalmi rend 
változással jár:

1. Egyirányúsírásra kerül sor a Rákóczi úton (Sportpálya utca – Vasútállomás 
között) Vasútállomás irányába, Vaspálya utcán (Vasútállomás és Kossuth L. 
utca között) a Kossuth Lajos utca irányába. Továbbá a buszjáratok közle-
kedésének biztosítása érdekében egyirányúsírásra kerül a Vécsey Ernő utca 
a Rákóczi út irányába.

2. A Jászberényből Nagykáta, Szentmártonkáta irányába közlekedő autóbusz-
járatok útvonala nem módosul, az egyirányúsított szakaszon közlekednek. 
A Vasútállomásnál ideiglenes megállóhely kerül kialakításra. 

3. A Nagykáta, Szentmártonkáta irányából városba érkező busz járatok a Kos-
suth Lajos utca – Béla utca – Pesti út – Vécsey Ernő utca – Rákóczi út 
útvonalon közlekednek. Ebben az irányban a Vasútállomás megállóhely 
kimarad.  

Az érintett szakaszokon kérjük, hogy a lakóingatlanok előtt a közterületen ne 
várakozzanak, parkoljanak a munkálatok során! Amennyiben tehetik, kérjük 
kerüljék el ezeket az útszakaszokat a forgalom csökkentése érdekében.

A balesetveszély elkerülése érdekében kérjük, hogy kiemelten vegyék fi-
gyelembe a kihelyezett kiegészítő információs táblákat! 
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Budai Lóránt polgármester

- A Corvin közben harcolóknak 
szembesülniük kellett azzal, hogy nincs 
esélyük a sokszoros túlerővel szemben. 
Mintegy 250 fős fegyveres csapat me-
nekülni kezdett. Dorogon töltötték az 
éjszakát, Létszámuk folyamatosan csök-
kent, s végül 50-60 fő jutott el Tarjánig. 
November 8-án ott éjszakáztak. A falu 
lakói szívesen fogadták őket, de volt egy 
áruló, aki jelentette a közelben állomá-
sozó szovjeteknek az ottlétüket. Másnap 
reggel a szovjetek nagy erőkkel vonultak 
fel, s a szabadságharcosokat megadásra 
szólították fel. Ezt a felkelők megtagadták 
és kitört a szabadságharc utolsó fegyveres 
harca. Ebben a tűzharcban halt meg Kö-
kény Albert – mondta Metykó Béla.

A tarjáni temetőben álló, hősi ha-
lottakra emlékező emlékmű egyedül-
álló Magyarországon. Egyik oldalára a 
II. világháborúban elesett magyar kato-
nák, másik oldalára a német katonák, s 
harmadik oldalára pedig az ’56 novem-
berében itt elesett szabadságharcosok 
nevét vésték fel. Azon is szerepel Kö-
kény Albert neve, akinek emlékét most 
már szülővárosában, Jászberényben is 
emléktábla őrzi. Az ünnepi beszéd után 
az emlékezés és a kegyelet koszorúit 
helyzeték el az emléktáblánál, majd az 
ünnepséget követően a Jász Múzeum-
ban Cseh Dániel történész, középiskolai 
tanár Az embereket ne csereberéljük, A 
jászberényi pártelit az 50-es években 
címmel tartott előadást. 

Emléktábla az ’56-os hősnek
  Folytatás az 1. oldalról  

Réz Lóránt orgonahangversenye

„Forradalmárok” címmel tartott orgona hangversenyt, október 23-án délután, 
a Nagyboldogasszony Főplébánia Templomban, dr. Réz Lóránt orgonamű-
vész. A zenei eseményen, vendégművészként hallhattuk, Szűcs Marianna és 
Szűcs Mihály Tivadar hegedűjátékát. Az ’56-os forradalom és szabadságharc 
emléke és egy zenei „forradalmár”, Liszt Ferenc, születésének 210. évforduló-
ja előtt tisztelegtek a művészek műsorukkal. dg

TOP 50 – tovább nőtt megyénk gazdasági ereje
Városunkban, a Szatmári Rendez-
vényházban mutatták be, október 
13-án, az immár 25. alkalommal 
megjelent TOP 50 kiadványt, s átad-
ták az ÉV Vállalkozása díjakat is.

A járvány ellenére 8,7%-kal bővült me-
gyénk gazdasága, derült ki a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, valamint az NAV 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- 
és Vámigazgatósága gondozásában ki-
adott TOP 50 bemutatóján.  

- Az első alkalommal, amikor ezt a 
kiadványt elkészítettük, 847 milliárd 
forint volt a megye ipargazdaságának 
összteljesítménye. Innen nőtt folyama-
tosan a teljesítmény, amely mára 2 632 
milliárdra növekedett – mondta Szirá-
ki András, a JNSZ Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke.

Ezzel a teljesítménnyel Jász-Nagy-
kun-Szolnok továbbra is a 7. a megyék 
rangsorában. Sziráki András azt is el-
mondta, hogy a megyében a Jászság 
az első az ipargazdaság teljesítményét 
tekintve. A második a szolnoki térség 
és felzárkózóban van a Nagykunság, a 
Közép-Tiszavidék, a Tiszazug. .

Dobos Balázs, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium helyettes 
államtitkára kiemelte, hogy a gazdaság 
gyors újra indításának már látszanak 
az eredményei. Ezt támasztja alá az 
is, hogy, az idei évben az Európai Bi-
zottság előrejelzése alapján hazánkban 
lehet a legnagyobb a GDP növekedé-
se. Kiemelte, hogy jelentős mértékben 
nőtt a beruházási kedv és a foglalkoz-
tatás is.

Hubai Imre, a megyei közgyűlés 
elnöke a gazdasági eredmények mellett 

a társadalmi kapcsolatok újjáépítését 
emelte ki. 

- Magyarország és Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megye gazdasági teljesít-
ményének az a motorja, amit Önök 
képviselnek. Az az értékrend, hogy a 
jövőbe fektetnek be, ha az bizonytalan-
nak is látszik – mondta Hubai Imre.

A rendezvényen kiderült, hogy tel-
jesítménye alapján továbbra is a megye 
legnagyobb cége a Samsung Electro-
nics Kft. 

A megyei TOP 10 vállalkozása:
1.   Samsung Elektronics Magyar Zrt. 

- Jászfényszaru
2.   Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 

- Jászberény
3.  Accel Hunland Kerékpárgyártó és 

Értékesítő Kft. - Tószeg
4.   Jász-Plasztik Kft. - Jászberény
5.  Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó 

és Kereskedő Kft. - Szolnok
6.  Tisza-Coop Nagykereskedelmi és 

Szolgáltat Zrt. - Szolnok
7.  Claas Hungátia Mezőgazdasági 

Gépgyártó Kft. - Törökszentmiklós
8.   Szatmári Kereskedelmi és Szolgál-

tató Kft. - Jászberény
9.   Jász-Plasztik Autócentrum 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 
Jászberény

10. Sangjin Micron Hungary Gyártó és 
Kereskedelmi Kft. - Jászfényszaru
A rendezvényen átadták az Év Vál-

lalkozása díjakat:
Bohács és Társai Elektronikai és 

Biztonságtechnikai Betéti Társaság - 
Törökszentmiklós

Weld-Impex Termelő és Kereske-
delmi Korlátolt  Felelősségű Társaság 
- Karcag

Konkoly Electro Gyártó és Kar-
bantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 
– Jászberény

Thyssenkrupp Components Tech-
nology Hungary Kft. - Jászfényszaru

SZER-telenül rajzpályázat fiataloknak
SZER-telenül címmel hirdet rajzpályá-
zatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság. A bűnmegelő-
zési szakemberek a drogprevenció téma-
körében kívánják megszólítani az általá-
nos iskolák felső tagozatos diákjait és a 
középiskolás korosztályt.

A pályázat célja, hogy felhívja a fiata-
lok figyelmét az őket fenyegető veszélyre, 
a kábítószerek káros, gyakran visszafor-
díthatatlan hatásaira, illetve ösztönözni 
őket az alkotó tevékenységre.

A pályaműveket két korcsoportban 
várják a szervezők.

I.  korcsoport: 10-14 évesek
II. korcsoport: 15-18 évesek

A beküldött rajzok bármilyen tech-
nikával (zsírkréta, festék, grafit, stb.) 
A4-es, A3-as méretben készülhetnek.

Ezen művekre rá kell írni a pályázat 
címét, az alkotó nevét, betöltött életko-
rát, elérhetőségét (e-mail cím, vagy tele-
fonszám), iskolája megnevezését.  

A pályázatra való jelentkezéssel a 
résztvevők elfogadják, hogy az általuk 
készített alkotásokat a szervezők a ké-
sőbbiekben a drogprevenció jegyében, 
megelőzési célzattal szabadon felhasz-
nálhatják.

A pályaműveket postai úton a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ren-
dőr-főkapitányság 5000, Szolnok, Ba-
ross út 39.  címre küldhetik, vagy ezen a 
címen személyesen is leadhatják.  

Beküldési határidő: 2021. novem-
ber 10.

A zsűri által korcsoportonként kivá-
lasztott legjobb művek készítői értékes 
ajándékot kapnak.

SEJT SZINTŰ 
ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Ami segít:
• Az elhízás okainak feltárásában

• Vitamin-, ásványi-anyag hiány 
felderítésében

• Kerülendő táplálékok 
megállapításában, allergiás 
reakciók, allergének 
feltárásában

• A hajlamok, rizikófaktorok 
feltárásában

Jöjjön el a mérésre és 
konzultáljon táplálkozási 

szakemberünkkel  
KISA JUDITTAL!

Helyszín: Jászberény, Bercsényi u. 5.
Időpont: 2021.nov. 4-5.

Időpontfoglalás: 06-70/397-1087

A Jászberényi  
V.V. Nonprofit Zrt.  

a Jászberényi Állat-  
és Növénykert  
telephelyére 

állást hirdet
angolnyelv-

ismerettel rendelkező 
állatápoló

munkakörökbe.
Jelentkezni a 06/20-567-6566 

telefonszámon,  
illetve a munkaugy@vvzrt.hu  

email címen lehet.

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!
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Városházi hírek
Az elmúlt két hétben is számos olyan 
hírt, eseményt megosztott Facebook 
oldalán Budai Lóránt polgármester, 
amely közérdeklődésre tarthat szá-
mát. Ezekből állítottunk össze egy 
csokrot.

A körzet képviselőjének javaslatára 
rendbe tesszük az Apponyi téri társas-
ház mögötti parkolót. A közel 4 mil-
lió forintos beruházás keretein belül 
kiemelt szegélyt kap a zöldterület és 
a csapadékvíz elvezetése (bekötéssel, 
víznyelőkkel, tisztítóaknákkal) is meg-
oldódik. A fejlesztést követően, termé-
szetesen az aszfaltburkolatot is helyre-
állítjuk. A következő lépés a zöldfelület 
megújítása lesz, ehhez azonban továb-
bi források szükségesek, valamint az, 
hogy mindenki tiszteletben tartsa: fűre 
parkolni tilos!

Egy újabb évtizedes problémát 
sikerül megoldanunk. Hamarosan 
felújítjuk ugyanis a Jászberényi Vá-
rosi Könyvtár tetőszerkezetét, hiszen 
az jelenleg nem látja el a funkcióját, 
az épület több helyen beázik. A két 
ütemben (bontás, fedés) megvalósuló 
munkálatok elvégzéséhez szükséges 17 

millió forint megítélését egy ember-
ként támogatta a képviselő-testület. Az 
esetleges fennakadásokért (útlezárás, 
ideiglenes bezárás) előre is kérem és kö-
szönöm a lakosság türelmét!

Önkormányzatunk két utca teljes-
körű felújításáról döntött. A Jászberé-
nyi Vagyonkezelő és Városüzemeltető 
Nonprofit Zrt. javaslata alapján meg-
valósul a Móra Ferenc utca és a Korá-
nyi Frigyes utca felújítása és az ivóvíz-
vezeték cseréje. A 29 millió forintos 
beruházás kapcsán időszakos útlezárás 
is szükséges, ezért a közlekedés során és 
parkoláskor vegyék figyelembe a kihe-
lyezett kiegészítő információs táblákat. 

Néhány lelkes fiatal a közelmúltban 
úgy döntött, hogy új élményekkel lepi 
meg Jászberény lakóit. Első alkalomal 
megépítették a város első őszi-szelfi-
pontját, majd pedig a Főnix Műhely-
házban tökfaragó versennyel és értékes 
nyereményekkel várták a kicsiket és 
nagyokat. Lehetett rajzolni, színezni, 
kivágni, ragasztani, hajtogatni, neme-
zelni, de még kóstolni is. Mindemellett 
csillogó ajándékok, finom sütemények 
és mézes tea fogadta az érdeklődő csa-
ládokat. 

Viták az önkormányzati ülésen
Október 20-án tartotta következő 
soros ülését a Jászberény Városi Ön-
kormányzat. Már a napirend elfoga-
dásánál sem értett egyet a két szemben-
álló csoport, a Közösen Jászberényért 
Egyesület és a FIDESZ, Mi Hazánk 
Mozgalom, s az ülés zárásakor is éles 
véleménykülönbség alakult ki.

A napirend elfogadásakor Dobrán 
Gyula (Mi Hazánk Mozgalom) azt 
kérte, hogy a 11. napirendi pontot - 
Előterjesztés a költségvetés bevételi és 
kiadási előirányzatainak módosításá-
ra – vegyék le a napirendről, mert az 
ehhez érkezett módosító indítványt 
– a szociális területen, az óvodákban, 
a bölcsődében és a családsegítőben dol-
gozók egyszeri illetménykiegészítéséről 
szólt – ő szeretné további területekre 
kiszélesíteni. Javaslatát a Fidesz frakció 
támogatta, így 8 szavazattal a téma le-
került a napirendről. 

A Jászberény város demográfiai 
helyzetének alakulásáról szóló tájékoz-
tatóhoz Gedei József alpolgármester 
szólt hozzá. 

- Jászberény fejlődését veszélyezteti 
az az adatsor, amely azt mutatja, hogy 
31 ezerről 25 ezerre csökkent a lakosság 
lélekszáma.  A öregedési index is rossz és 
kedvezőtlenek a tendenciák is. Az adó-
kedvezmény,   családpolitika szerinte jó, 
de nem elégséges megoldás. Az alacsony 
hozzáadott értékű termelés nem túl biz-
tató. Iparipark és vállalkozások fejlesz-
tése is kell, az önkormányzat részéről is 
– mondta többek között Gedei József.

Nagy András azt javasolta, hogy 
önkormányzati ciklusonként vizsgál-
ják a helyzet alakulását, mert. évente 
nincsenek nagy változások. A képviselő 
megjegyezte, hogy több szinten, több 
helyen kell olyan intézkedéseket hozni, 
amelyek megállítják a fogyást. E tájé-
koztatót egyhangúlag fogadták el.

A zöldfelületek létesítéséről, ke-
zeléséről és védelméről szóló rendelet 
megalkotásához Bódis Béla nyújtott be 
módosító javaslatot, melyet a polgár-
mester nem fogadott be. A képviselő 
azzal nem értett egyet, hogy bevezessék 
a zöldfelületek megszüntetésének díját. 
Azt javasolta, hogy az ő módosítójának 
elfogadásával lépjen érvénybe a rende-
let, s egy év után nézzék meg, hogy el-
érték-e a kívánt célt. A módosítást 8-an 
megszavazták, majd 14 szavazattal fo-
gadták el a rendelet tervezetet. 

Az önkormányzat szervezeti és mű-
ködési szabályzatának módosításához 

két javaslat is érkezett. A módosítás 
egyik oka az volt, hogy dr. Körei-Nagy 
József 2021. szeptember 15-i hatállyal 
lemondott a Humán-, Jogi- és Közren-
di Bizottságban betöltött külsős bizott-
sági tagságáról. Az ő helyére új tagot 
kellett delegálni. A bizottság elnöke dr. 
Körei-Nagy Katalint jelölte a megü-
resedett helyre, míg Dobrán Gyula 
módosító javaslattal élt. Ő Dobrosi Pé-
tert, a Mi Hazánk Mozgalom Jászbe-
rényi Szervezetének elnökét javasolta a 
megüresedett bizottsági helyre.

A bizottság elnöke, Bethlendy Béla 
elmondta, hogy több hétig vártak arra, 
hogy érkezzen javaslat a bizottság új 
tagjára, s miután nem történt semmi, 
így ő javaslattal élt. Mivel a bizottságok 
alakulásakor ide a Mi Hazánk Mozga-
lom delegált személyt, így most is ők 
tehettek volna javaslatot, de hetekig 
nem tettek, derült ki a bizottsági elnök 
szavaiból. Dobrán Gyula, a Mi Hazánk 
Mozgalom önkormányzati képviselő-
je ezzel szemben azt hiányolta, hogy 
őt senki sem kérdezte meg, hogy kit 
szeretnének javasolni. A vita során az 
is felmerült, hogy az úgynevezett szo-
kásjogot a Fidesz felrúgta akkor, ami-
kor a városüzemeltetési bizottság élén 
kierőszakolta az elnökváltást. A jelölés 
a Jászberényért Közösen Egyesületnek 
járt volna – mondta  a polgármester -, 
de végül a Fidesz kaparintotta meg an-
nak a bizottságnak a vezetését is. Vita 
ide, vita oda, a szavazás során a többség 
(8 fő) Dobrán Gyula javaslatát támo-
gatta, s így Dobrosi Péter letehette az 
ilyenkor szokásos esküt a testület előtt. 

A testület szervezeti és működési 
szabályzatával kapcsolatos módosító 
indítványt nyújtott be Tamás Zoltán. 
Javaslatának lényege az volt, hogy mi-
nimum négy fővel alakulhasson kép-
viselőcsoportok a jászberényi képvise-
lő-testületben. A képviselőcsoportok 
vezetője vagy megbízottja a viták során 
egy-egy alkalommal legfeljebb öt perc-
ben fejthetik ki véleményüket. Ugyan-
akkor ülésenként legfeljebb háromszor 
kérhetik szünet elrendelését összesen 
maximum 20 percben. A képviselő egy 
képviselőcsoportból bármikor kiléphet 
és egy hónap elteltével más képviselő-
csoporthoz csatlakozhat, illetve lega-
lább egy képviselőtársával új képviselő-
csoportot alapíthat. 

Ennek a módosítónak a vitája el-
maradt, mivel együtt tárgyalták volna 
az új bizottsági tag delegálásával, ám 
annak szavazását elkezdték, így itt már 

csak szavazni lehetett. Nos, a 8 igent 
megkapta Tamás Zoltán módosító ja-
vaslata, majd a módosítással együtt is 
elfogadták az SZMSZ módosítását.

A Hűtő strand üzemeltetésével kap-
csolatos előterjesztés külön is megér egy 
misét, azzal bővebben is foglalkozunk 
majd. Röviden a lényege: a 2019-es 
választások előtt a város vezetése bérbe 
adta egy olyan cégnek, amelyik azóta 
eltűnt, 7 végrehajtási eljárás van ellene, 
derült ki a polgármester szavaiból. A 
kérdés most az, hogyan biztosítsák Le-
hel Strand működését. Ezt tette lehetővé 
az előterjesztés, melyet 14 igennel, egy 
tartózkodás mellett elfogadtak.

A nyílt ülést záró fél órában Dob-
rán Gyula afelől érdeklődött, hogy ki 
a felelős azért, hogy az önkormányzat 
csemetekertében több mint 50 fa ki-
száradt. A polgármester válaszában el-
mondta, hogy neki sem tetszett, amit 
ott látott és belső vizsgálatot rendelt el.

A folytatásban a két oldal azon 
csapott össze, hogy ki, kit és miért tá-
mogatott volna módosító javaslatával. 
A városvezetés nem értette, hogy mi-
ért vetettek gátat a szociális ágazatban 
dolgozók egyszeri, anyagi elismerésével 
szemben a „Nyolcak”, s miért fonto-
sabb számukra a sport támogatása. 
Szatmári Anikó jelezte, az ő módosí-
tóját a Fidesz képviselői támogatják, 
mert az 1 000 gyermek sportolási lehe-
tőségét javítja (labdarúgás, kosárlabda, 
röplabda, Trió Rádió támogatása).

- Önök minden pénz elosztanának, 
ahogy azt tették kilenc éven át. Mi 
azért tettük meg a módosító indítvá-
nyunkat, hogy legalább azok kapják a 
támogatást, aki megdolgoztak érte – 
mondta Budai Lóránt polgármester. 

A vita végére már nem volt ekko-
ra a véleménykülönbség, mert Dobrán 
Gyula és Szatmári Anikó is kijelentet-
te, hogy egyetértenek a szociális ágazat 
támogatásával, s a polgármester hívjon 
össze egy rendkívüli ülést, ahol újra 
szavazhatnak majd.

Ebben a témában Balogh Béla al-
polgármester zárta a vitát, aki azt is 
kiemelte, hogy a költségvetés módosí-
tásának elmaradásával a 8 képviselő sok 
ügyet megakasztott. 

Az időnként személyeskedést sem 
nélkülöző vita közben Balogh Donát 
arra kérte a képviselőket, hogy 1 per-
ces néma főhajtással emlékezzenek 
meg Jászberény díszpolgáráról, Bathó 
Ferencről, aki a közelmúltban hunyt el. 

Szántai Tibor

Fidesz sajtótájékoztató
Lapzártánk délelőttjén, szerdán 9 órakor sajtótájékoztatót tartott a Fidesz irodán 
Tamás Zoltán, a képviselőcsoport vezetője, Szatmári Anikó, a pénzügyi bizottság 
elnöke és Bohárné Bathó Rozália a városfejlesztési bizottság tagja. A téma a Ma-
lom-projekt, az Elkxrtuk című film és költségvetési támogatások kérdésköre volt.

A Malom-projekt bukása vélhetően 
nem csak 820 milliójába kerül majd a 
városnak, hanem sokkal többe is, hi-
szen további büntetések is várhatóak 
az ügyben, s a beruházás befejezése is 
sokkal többe kerülhet, mint ahogy azt 
eredetileg tervezték – mondta beveze-
tőjében Tamás Zoltán, aki hangsúlyoz-
ta, hogy nem a szerződés felbontása 
után kellett volna a város vezetésének 

fűhöz-fához rohangálni segítségért, ha-
nem azt megelőzően. 

- Sokáig nem kaptunk szinte sem-
milyen tájékoztatást a Malom-projekttel 
kapcsolatban a szerződés felmondását 
követően. Hosszú hónapok után sikerült 
mint bizottsági elnök elérnem, hogy a vá-
rosfejlesztési bizottság foglalkozzon a kér-
déssel. Nem tudom, hogy a polgármester 
miért állítja, hogy nem okoz különöseb-
ben nehézséget a támogatás visszafize-
tése és a beruházás befejezése, amikor a 
városnak közel sincs ennyi pénze. Talán 
azt gondolják, hogy a vállalkozók és a 
városlakók majd összedobják a szükséges 
összeget – mondta Tamás Zoltán, aki azt 
is megjegyezte, vizsgálják annak a lehető-
ségét is, hogy szándékos károkozás, illetve 
hűtlen kezelés miatt feljelentést tegyenek. 
Tudomása szerint vannak olyan városla-
kók is, akik hasonlóan gondolkodnak, 
mert magánszemély is tehet az ügyben 
feljelentést. Ugyanakkor szeretnék meg-
ismerni annak a levélnek a tartalmát, 
amit a pénzügyminisztériumtól kapott 
a városvezetés. Ezt egyébként szerintük, 
minden képviselőnek meg kellett volna 
kapnia.

- Az Elkxrtuk című filmmel kap-
csolatban nem értjük a városvezetés 

2/3-nak álláspontját. Dr. Gedei József 
alpolgármester nem lát semmi okot 
arra, hogy Jászberénybe ne kerüljön a 
moziba vetítésre a film. A polgármes-
ter és Balogh Béla alpolgármester ezzel 
szemben megtiltotta a film vetítését a 
Jászkerület ügyvezetőjének. Teljesség-
gel érthetetlen ez a hozzáállásuk, s csak 
remélni tudjuk, hogy ez megváltozik. 
Ez olyan cenzúra, amilyen abban az 

időben volt, amikor Balogh Béla még 
pártitkárként tevékenykedett – jelen-
tette ki Tamás Zoltán.

- A legutóbbi önkormányzati ülésen 
lekerült a napirendről az a költségvetési 
módosítás, amelyhez mi is nyújtottunk 
be módosító javaslatot. Egyáltalán nem 
arról van szó, amit a polgármester állít, 
s amit a JTTV adásában, a Döntés után 
című műsorban is elmondott – mond-
ta Szatmári Anikó, aki azt is mondta, 
hogy a polgármester ebben az ügyben 
is félretájékoztatta a lakosságot. 

- A szociális ágazatban dolgozók 
támogatásával egyetértünk, de azt is 
szeretnénk, ha a kört kiszélesítenénk. 
Nem értjük, hogy az önkormányzat-
nál, illetve a kórházban dolgozók miért 
maradtak ebből ki. Ugyanakkor azt is 
fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlás 
sportot is megfelelően támogassa a vá-
ros. Ezért támogattuk Dobrán Gyula 
javaslatát, hogy ez tervezet kerüljön le 
a napirendről. Ma este tartunk frakció 
ülést és holnap beadjuk a módosító in-
dítványunkat, s kezdeményezzük azt is, 
hogy a testület rendkívüli ülésen dönt-
sön a kérdésben – derült ki a pénzügyi 
bizottság elnöke által elmondottakból, 
a Fidesz sajtótájékoztatóján.

Kedves 25 év alatti Fiatalok és 
Tisztelt Munkáltatók!

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET

a Vállalkozások munkaerő támogatására, amely fix 6 hónapra igényelhető a bérköltség 50%-a, 
de legfeljebb 100 ezer Ft/hó összegig. Feltétele az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 
év alatti álláskereső foglalkoztatása munkaviszony keretében. A kérelem benyújtásáról további 
információ a www.munka.hu oldalon olvasható.

A vissza nem térítendő támogatás az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP 
5.2.1-14 munkaerőpiaci program által finanszírozott. 

A támogatással kapcsolatban a fiatal lakóhelye szerinti illetékes járási hivatalok foglalkoztatási 
osztályain lehet érdeklődni, ügyfélfogadási időben.

Hétfő:  7.30–17.00

Kedd: szünetel

Szerda: 8.00–16.00

Csütörtök: 13.00–16.00

Péntek: 8.00–12.00 

„A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-
alföldi és a Dél-dunántúlirégiókban, az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés keretében támogatásban részesül.”

Európai Szociális
Alap
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Új helyre költözött a Pedagógiai Szakszolgálat városunkban
- A Pedagógiai Szakszolgálat „őse” a 
Nevelési Tanácsadó volt városunkban. 
Mióta áll Jászberényben a szülők, in-
tézmények segítségére ez az intézmény?

- A jászberényi Nevelési Tanács-
adó 1986-ban alakult, melyet a városi 
tanács hozott létre a Pelyhesparton, a 
városi bölcsődében.  Egy főállású és né-
hány megbízásos kollégával kezdődött 
ott a munka. Amikor a város lakossága 
már megismerte a szolgáltatást, egyre 
nagyobb lett az igény iránta. Egy idő 
után a vidéki települések érdeklődé-
sét is felkeltette a nevelési tanácsadó 
tevékenysége, s az önkormányzatok 
feladatellátási megállapodást kötöt-
tek az intézménnyel, így már a vidéki 
gyerekeket is tudták fogadni. Mivel az 
igény egyre nagyobb volt, így a neve-
lési tanácsadó gyorsan kinőtte az első 
helyét, és egyre több szakemberre is 
szükség volt, ekkor költözött a Nagy-
templom 1. szám alatti épületbe. Ez az 
épület eredetileg nem ilyen célra épült, 
de akkor mindenképpen előre lépésnek 
számított. Amikor ide költöztek, 1995-
ben, már 4 főállású és több megbízásos 
szakemberrel látták el a feladatot. Már 
ennek is 26 éve, s mivel azóta a felada-
tellátás tovább bővült, illetve a szakal-
kalmazotti létszám is nőtt – jelenleg 
14-en vagyunk -, így kinőttük a Nagy-
templom utcai épületet is. 

- Ha Jászberényben a Nevelési 
Tanácsadóról esik szó, akkor egy név 
mindenképpen „beugrik” a beszélge-
tőpartnerek számára. Hagyó Lászlóra 
gondolok.

- A megalakuláskor Takács László-
nét kérték fel az intézmény vezetésére. 
Amikor a Nagytemplom utcai épületbe 
költözött a Nevelési Tanácsadó, Hagyó 
László vette át az intézmény vezetését 
és sokáig az ő irányítása mellett folyt itt 
a munka. Őt követte Szántainé Baráth 
Anita. A törvényi változások fenntar-
tó váltást is eredményeztek. 2007-ben 
megalakultak a kistérségi társulások, 
az addig önkormányzati fenntartásból 
a Nevelési Tanácsadó a Jászsági Több-
célú Társuláshoz került, s megváltozott 
a neve is, Jászsági Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálattá alakult. Majd 2013-
ban az újabb jogszabályi változások 
után teljesen átalakult az intézmény-
rendszer, a pedagógiai szakszolgálatok, 
szakértői bizottságok, a beszédjavító 
intézetek megyénként egy pedagógiai 
szakszolgálatba tömörültek. A JNSZ-
MPSZ Jászberényi Tagintézmény 
fenntartója és működtetője jelenleg 
a Szolnoki Tankerületi Központ, a 
szakmai irányító pedig a megyei szék-
helyű Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat. Ez egy érde-
kes helyzet, hiszen mi Jászberényt és a 
Jászberényi Járás településeit látjuk el, 
ugyanakkor Szolnokhoz tartozunk. Ta-
lán ezért sem esik túl sok szó rólunk, 
akár a helyi pedagógus napokon sem.

- Most viszont az érdeklődés közép-
pontjába kerültek azzal, hogy új helyre 
költöztek?

- Mint említette, az idők során a 
Nagytemplom utcai épületet is kinőt-
tük. Igaz, hogy ott is történtek korsze-
rűsítések – központi fűtés, parkettázás 
-, ám például az emeletre vezető lépcső-
vel sok mindent nem lehetett kezdeni. 
Menet közben pedig a feladataink is 
növekedtek, hiszen 2013-tól már ko-
rai fejlesztést is végzünk. A 0-3 éves 
korú kisgyermekek fejlesztését nagy-
részt szőnyegen kell végezni, s erre egy 
dohos, vizes épület már közel sem volt 
a legjobb hely. A pszichés tevékenysé-
günk is kibővült a pszichodrámával, 
aminek eredményeként sokkal több 
problémás gyereket tudtunk ellátni. 
Erre sem volt igazán alkalmas az az 
épület. Voltak olyan mozgásfejlesztő 
terápiás eszközeink, amiket nem tud-
tunk ott felszerelni, s ez a még jobb el-
látást hátráltatta. Amikor 2016-ban 30 
éves lett az intézményünk, akkor ennek 

keretében szerveztünk egy érzékenyítő 
konferenciát. Ennek az is volt az üze-
nete, hogy itt vagyunk, de segítséget 
várunk. Az akkori városvezetés megí-
gérte, hogy keresnek nekünk új helyet, 
a tankerülettől pedig ígéretet kaptunk, 
hogy ezt felújítják és berendezik szá-
munkra. Úgy tűnt, hogy rövid időn 
belül költözünk is egy közeli épületbe. 
Az idő telt, s közben volt egy választás 
és új vezetés került a város élére. Ők azt 
az épületet a civil szervezeteknek adták, 
s így nekünk ismét új helyet kellett ke-
resni. A tankerület vezetője felvette a 
kapcsolatot a polgármester úrral, s ami-
kor januárban a tanoda a Faiskola út-
ról elköltözött, akkor jött a lehetőség, 
hogy mi kerüljünk a helyükre. Amikor 
Szutorisz-Szügyi Csongor tankerüle-
ti igazgató úrral bejártuk az épületet, 
akkor megállapítottuk, hogy felújítás 
után ez a hely sokkal alkalmasabb lesz 
munkánk végzésére, mint a korábbi. 
Mintegy 3,5 milliós beruházás eredmé-
nyeként újult meg az épület, melyet a 
Szolnoki Tankerületi Központ finan-
szírozott. Kicsit tartottunk attól, hogy 
a városközponttól távolabb kerültünk, 
s a Faiskola utcának sincs túl jó híre, 
de szerencsére ebből adódóan semmi 
hátrányt nem tapasztaltunk. Talán az-
zal, hogy mi költöztünk ide, a terület 
megítélése is javul.

- Említette, s valóban így van, 
hogy a Pedagógiai Szakszolgálat mun-
kája nem igazán került az érdeklődés 
középpontjába korábban sem. Milyen 
szolgáltatásokkal állnak a szülők segít-
ségére?

- Munkánk népszerűsítése, haté-
konyabbá tétele érdekében szervezünk 
műhelyfoglalkozásokat szülők, peda-
gógusok, védőnők részére, Pedagógiai 
Szakszolgálatok Hete keretében nyílt 
foglalkozásokat tartunk, melyen az 
érdeklődők megismerhetik a gyerme-
kekkel történő foglakozásokat. A Peda-
gógiai Szakszolgálatok tulajdonképpen 
a köznevelési intézmények munkáját 
segítik. Minden járásban működnie 
kell szakszolgálatnak, a szakszolgálati 
feladatok közül vannak járási és me-
gyei szintűek. Ellátjuk a korai fejlesz-
tést és gondozást, szakértői bizottsági 
tevékenységet, logopédia ellátás és ne-
velési tanácsadás is folyik. A nevelési 
tanácsadáson belül végzünk pszichés 
gondozást és képesség fejlesztést. A 
gyógytestnevelés, valamint a kiemelten 
tehetséges gyermekek gondozása is já-
rási szinten valósul meg. Pályaválasztási 
tanácsadás igénnyel a megyéhez lehet 
fordulni. Nagyon jó lenne, ha végez-
hetnénk óvoda és iskola pszichológiai 
koordinációt, de a járásban egy óvoda-
pszichológus dolgozik félállásban, a 
jászberényi óvodákban. 

- Iskola irányítja ide a gyermekeket 
vagy a szülők hozzák őket? 

- A szülő is kérheti a szolgáltatáso-

kat, illetve a köznevelési intézmények, 
gyermekorvosok, védőnők, a család-
segítő, gyámügy is irányíthatnak hoz-
zánk különböző problémával küzdő 
gyerekeket, de minden esetben szüksé-
ges a szülő beleegyezése, mert ez jogsza-
bályi előírás és az együttműködésük is 
elengedhetetlen. 

- Melyik az a terület, ahol a leg-
több gyermekkel foglalkoznak?

- A logopédia. Itt is nagyon fontos 
lenne a szülők együttműködése, hiszen 
heti egy foglalkozás alkalmával tulaj-
donképpen útmutatást adunk ahhoz, 
hogy mi kellene a javulás eléréséhez. 
Ahhoz pedig, hogy előre lépjünk, el-
engedhetetlen a napi 5-10 perces ott-
honi gyakorlás. Az együttműködésben 
van még hova fejlődnünk nekünk és a 
szülőknek is. Talán mondhatom, hogy 
jászberényi viszonylatban jobb a hely-
zet. A vidéki településeken viszont egy 
kicsit el vannak kényelmesedve a szü-

lők. Sokan azt gondolják, hogy a fog-
lalkozásokon való részvétellel, melyet 
a gyermek óvodájában biztosítunk, 
megoldódik a probléma. Nem csak a 
pöszeség tartozik szigorúan a logopédia 
körébe. Az új szűrőeljárásnak köszön-
hetően a nyelvi rendszer kiépülésében, 
valamint az olvasás és íráskészültség 
terén jelentkező elmaradásokat is fel 
tudjuk térképezni. 

A logopédia mellett a képesség-
fejlesztésnek is nagy hagyománya van 
nálunk, amely keretében olyan terápiát 
alkalmaznak szakembereink, ami segít 
az olvasási- és írás zavarok kialakulásá-
nak megelőzésében. 

- Mennyire sikerült belakni az új 
épületet?

- Kérdéses volt, hogy szeptember-
ben itt tudjuk-e kezdeni az új tanévet. 
Szerencsére a Szolnoki Tankerületi 
Központnak, Szutorisz-Szügyi Cson-
gor tankerületi igazgató úrnak és 

munkatársainak köszönhetően, – akik 
minden segítséget megadtak ehhez – a 
munka gördülékenyen folyt, s így szep-
tember 13-ától már az új épületben 
végezhetjük a munkánkat. A felújítás 
szakszerűen, időben befejeződött, s itt 
sokkal jobb feltételek között dolgozha-
tunk.  Köszönettel tartozunk a Jászbe-
rény Városi Önkormányzatnak, Budai 
Lóránt polgármester úrnak is azért, 
hogy ezt az épületet rendelkezésünkre 
bocsátották, valamint azokat az ingó-
ságokat, amik itt voltak, itt is hagyták 
nekünk. Így kaptunk egy nagy hűtőt, 
lett mosógépünk, s a bútorok is kellet-
tek ahhoz, hogy jól be tudjunk rendez-
kedni. 

A beszélgetést követően minderről 
meg is győződhettem, hiszen Bartusné 
Major Ágnessel bejárhattam az épüle-
tet. A felújításnak köszönhetően kí-
vül-belül megújult minden, s az egyes 
foglalkoztatókat is sikerült nagyon 
szépen berendezniük. Nem kérdés, 
hogy a tankerület és az önkormány-
zat jóvoltából immár olyan helyen és 
olyan körülmények között végezhetik 
munkájukat, ahol ehhez a feltételek a 
korábbiaknál sokkal jobbak. 

Szántai Tibor

Amikor az oktatásról, nevelésről beszélünk, talán méltatlanul kevés szó esik azokról, akik a különböző nehézséggel küzdő 
gyermekek megsegítésén dolgoznak. Logopédusok, gyógypedagógusok, pszichológusok és egyéb szakemberek sokasága 
dolgozik azért, hogy a felmerülő problémákat csökkentsék, megszüntessék. A Jászberényi Járásban, Jászberényben, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményében folyik ez a munka. Mégpedig 
nem is akárhogyan, hiszen 2021-ben „Az év legeredményesebb tagintézménye” címet is elnyerték. Az intézmény vezető-
jével, Bartusné Major Ágnessel készült interjúban szó lesz a szakszolgálat történetéről, munkájáról és új központjáról is. 

IV. Jászsági Szakmaválasztó Kiállítás
A Bercsényi játékcsarnokban októ-
ber 20-án, szerdán délelőtt nyitotta 
meg a IV. Jászsági Szakmaválasztó 
Kiállítást Zsemberi Zoltán, a Jász-
berényi Tankerületi Központ igaz-
gatója. Szakképző iskolák, illetve 
jászsági vállalkozások várták három 
napon át az érdeklődőket, a mint-
egy 1 600 pályaválasztás előtt álló 
fiatalt és szüleiket.

Mészárosné Vas Márta, a Jászberényi 
Tankerületi Központ szakmai igazga-
tó helyettese köszöntötte a IV. Jászsági 
Szakmaválasztó Kiállítás megnyitóján 
megjelent vendégeket, köztük Pócs 
János országgyűlési képviselőt, Borbás 
Zoltánt, a megyei közgyűlés alelnö-
két és Sziráki Andrást, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara vezetőjét. 

- A kiállítás rendezéséhez sok segít-
séget kaptunk a megyei kereskedelmi 
és iparkamarától, valamint a Szolnoki 

Szakképzési Centrumtól. A kiállítással 
az a célunk, hogy segítsünk annak az 1 
600 fiatalnak és szüleiknek, akik a Jász-
ságban jelenleg pályaválasztás előtt áll-
nak. – mondta Mészárosné Vas Márta.

- Ez a nyüzsgés, amit a fiatalok okoz-
nak a csarnokban a legfontosabb, meg 
az, hogy legyen sikerélményük ezen 
a kiállításon. Míg 2010 előtt az volt a 
legnagyobb kérdés, hogy lesz-e a ma-
gyar embereknek munkája, ma már az 
a probléma, hogy sok vállalkozás mun-
kás hiánnyal küzd. Az Orbán kormány 
azt vállalta, hogy 10 év alatt 1 millió 
munkahelyet teremt, s ehhez nem is 
kellett tíz esztendő. Ma miénk Európa 
egyik legerősebb gazdasága, s ezen be-
lül a Jászság is az élen jár. Ezt jelzi az is, 
hogy a pandémia ellenére Jászberény 1 
milliárd plusz adóbevétellel számolhat 
napjainkban. A legfontosabb, hogy elő-
re nézzünk és a jövőt építsük – mond-
ta köszöntőjében Pócs János, aki azt is 
megemlítette, hogy a rendezvény ötlet-

gazdája Darázs István volt.
Borbás Zoltán kiemelte, hogy a 

megye gazdaságán belül a Jászságnak 
kiemelkedő szerepe van, hiszen a telje-
sítmény közel 2/3-része itt realizálódik. 

- Nagyon fontos, hogy a fiatalok 
szüleikkel jó döntést hozzanak a jövőt 
illetően, s ebben ez a kiállíts segítsé-
gükre lehet. A közös jövőnket építjük a 
mai rendezvénnyel is – mondta Borbás 
Zoltán.

Sziráki András örömének adott 
hangot, hogy már negyedik alkalom-
mal kerülhet sor Jászberényben a szak-
maválasztó kiállításra.

- Óriási szükség van napjainkban a 
képzett munkaerőre, s a Jászság ebben 
is élen jár. Nagyon fontos ehhez az itt 
tapasztalható vállalkozói aktivistás. Ah-
hoz, hogy a szükséges munkaerő ren-
delkezésre álljon mindenképpen folya-
matosan fejleszteni kell a szakképzést, 
mert tudásbázisra kell építeni a gazda-
ságot. Az irány jó, de van még mit ten-
nünk. – mondta Sziráki András.

A IV. Jászsági Szakmaválasztó Ki-
állítást Zsemberi Zoltán, a Jászberényi 
Tankerületi Központ igazgatója nyitot-
ta meg. 

- A lehetőségek bemutatása mel-
lett fontos, hogy azt is tudjuk, mire 
vagyunk képesek.  Mi ezzel a rendez-
vénnyel segíteni szeretnénk, hogy a 
fiatalok szüleikkel együtt jó döntést 
hozzanak, amikor szakmát választanak. 
Ehhez itt vannak a szakképző intézmé-
nyek és a jászsági vállalkozások képvise-
lői is - mondta Zsemberi Zoltán.

A kiállítás programjának része volt 
egy beszélgetés is az iskolák és a vállal-
kozások részt vételével, illetve csütör-
tökön délután a szülőket várták egy 
találkozóra.
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Kulturális mozaik
Skandináv ESték - Filmklub
Október 28. - December 2. csütörtöki napokon 18 óra
Aligha van jobb program a mínuszokra, mint megnézni egy filmet, és ha 
már hideg van, jöjjenek a skandináv mozik. Október 28. - A 64-es beteg-
napló;  November 4. - Palackposta;  November 11. - A legfehérebb nap.
Lehel Film - Színház Sára Sándor terem

ŐSzi játSzóház a hamzában
Október 30. - szombat 9 óra
Teázós, bekuckózós őszi játszóház, kicsiket és nagyokat egyaránt. Kü-
lönleges „tökfaragással”, szellemes szellemekkel, tökös, gombás és sünis 
dekorációkkal várják az érdeklődőket.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria

hallowEEn Party
Október 30. - szombat 20 óra
Haláli megjelenés, rémes kiszolgálás! Az est hangulat felelőssé a Mystery 
Gang. Érkezz jelmezben, mert díjazzák!
Lehel Film - Színház galéria

könig rEmEmbEr hallowEEn
Október 31. – vasárnap 21 óra
Nagy, beöltözős Halloween buli az elmúlt húsz év legnagyobb klub slágeréi-
vel. Jöhetnek az arcfestések, a jelmezek, mert a legötletesebb kreálmányokat 
jutalmazzák. A lemezeket a König Remember házigazda, Dragon S tekeri.
Aranysas Rendezvényház

a hónaP műtárgya
November 3. - szerda 17 óra
B. Jánosi Gyöngyi kortárs festőművész, Júdás című olajfestményét mu-
tatja be a képzőművészetbarát közönségnek, egykori tanítványa és mun-
katársa Farkas Edit, a Hamza Múzeum és Jász Galéria igazgatója. A 
sajtó, alkotóra vonatkozó híreiből, ezúttal is Metykó Béla helytörténeti 
kutató válogat. A zenei programban a Palotási János Zeneiskola fúvós 
növendékei adnak műsort, zongorán kísér, oktatójuk Nagy Dávid.
Szikra Galéria

kéPzŐművéSzEti alkotó workShoP
November 4. - csütörtök 16 óra
A foglalkozásokat Balassa Boglárka és Bíró Boglárka vezeti, 2 x másfél órában, 
melynek jelmondata Solvere volo et solvi volo (Oldani vágyom és oldódni 
vágyom).  Az első foglalkozás anyagai: papír, cerúza, festék, ecset, olló, a 
másodiknak kerámia paszta, ragasztó, és különböző természeti anyagok.
Roomli – a kreatív pont

könyvbEmutató
November 5. - péntek 17óra
Varga Sinai Gizella, Iránban élő magyar festőművész, A szerelem rab-
jaként szabad madár lettem! című önéletrajzi könyvének bemutatója.
Jász Múzeum 

zEnEi mozaik
November 6. - szombat 18 óra
A Szolnoki Szimfonikusok műsora, melyen Kanai Toshifumi vezényel.
Déryné Rendezvényház nagyterme

Színházi ElŐadáS - a tündérlaki lányok
November 7. - vasárnap 18 óra
A Tündérlaki lányok egy kedves, melegszívű pesti mese négy gyönyörű 
lányról, akik a szerelmet, a boldogságot, a boldogulást keresik az épp 
világvárossá érett Budapesten - néhány pillanattal az első világháború ki-
törése előtt. Heltai Jenő egyik legjobb darabját, a Zenthe Ferenc Színház 
előadásában láthatják két részben.
Lehel Film - Színház  

Színházi ElŐadáS - a lEmEz két oldala
November 8. - hétfő 18 óra
Legkedvesebb lemezeinknek nem csupán két oldala van, hanem vég-
telenül sok. Janikovszky Éva legismertebb felnőtteknek szóló írása, A 
lemez két oldala. Az eredeti könyvből, Tollár Mónika készített színpadi 
szövegváltozatot és rendezte is a darabot. A képzeletszínházi előadás va-
lójában ún. éles tükör, szavakból csiszolva. Általa, a mindennapos em-
beri játszmáinkra láthatunk rá szórakoztató, humoros formában - afféle 
nevetőizom tréningként. Emberi játszmák szólnak női hangokon, a le-
mez „A” oldalán Kakasy Dóra, „B” oldalon Szalontay Tünde hallható.
Lehel Film - Színház

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

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

Harmincadik ART CAMP kiállítás
Kapcsolódva a Magyar Festészet 
Napja programsorozathoz, október 
16-án, szombaton, a Főnix Műhely-
házban nyitották meg, az Art Camp 
30! című, jubileumi, képzőművésze-
ti kiállítást. A tárlatot az Art Camp, 
jászberényi művészeti szimpózium és 
alkotótábor, elmúlt három évtizede 
alatt, az ide meghívott és itt alkotó 
művészek válogatott munkáiból állí-
tották össze. 

Volt egyszer valamikor a nyolcvanas 
évek legvégén az Alkotárs Művészeti 
Egyesület, az országban az első mű-
vészeti egyesület, amely egy Táncsics 
Mihály utcai pincében alakította ki a 
Galéria nevű kortárs képzőművészeti 
helyet. Ide még a fővárosból is eljöttek 
művészettörténészek megnézni mi is 
zajlik itt, mert volt kortárs képzőmű-
vészeti kiállítás, performansz, alterna-
tív táncszínházi előadás, modern köl-
tészeti könyvbemutató és még mennyi 
minden. Innen sarjadt az ART CAMP 
művészeti szimpózium, alkotótelep is, 
ami még 1990-ben, az alkotás szabad-
ságának jegyében indult és az egykori 
Tanítóképző Főiskola adott neki helyet 
(és ez folytatódott az évek során). Friss 
művészeti áramlatok, inspiráló impul-
zusok, újitó hangulat jellemezte és jel-
lemzi ma is, a művésztelepet. Az ország 
minden szegletéből, és szerte Európá-
ból hívtak meg művészeket nyaranta 
alkotni, akik szívesen jöttek, mert ku-
riózum volt részt venni az ART CAMP 
tíz napos táborában. Az ART CAMP 
világa, minden kánontól függetlenül, 
egy önszerveződő összhang létrejötté-
ben volt érdekelt. A közelmúlt éveiben 

generációk keveredtek össze, a korábbi 
időszak jeles, neves, tagjai mellé, fiatal, 
szárnyaikat bontogató képzőművészek 
érkeztek, akik aztán az alkotótelepen 
együttműködve, mindig valami újat 
hoztak létre. Több száz művész fordult 
meg az évek alatt a szimpóziumon és 
számtalan alkotás készült a harminc 
esztendő alatt. Idén nyáron először, sok 
ok miatt, nem volt művésztelep Jász-
berényben, viszont a jubileumot, egy 
a három évtized alkotásaiból válogatott 
kiállítással gondolta megünnepelni, 
az ART CAMP-ot, az elmúlt években 
szervező művészek társasága. Egy átfo-
gó, változatos tárlat létrehozását tűzték 
ki célul és a kiállításra került művek 
tekintetében nagyon sokféle lett az 
anyag. Hagyományos festészeti művek, 
plasztikák, szobrok, fotó alapú kreáci-
ók, 46 alkotótól, és nagyon jó látni az 
egészben a sokszínűséget.

A megnyitót október 16-án dél-
után tartották a Főnix Műhelyházban, 

ahol a több mint félszáz, elsősorban 
festmény, egy része látható. Szurcsik 
József, Munkácsy díjas képzőművész, 
aki alapító ART CAMP-os és a kezdeti 
időktől részese volt a művésztelepnek, 
mondott megnyitó szavakat. Aztán, 
mint egykor és a táborok alkalmával 
jó néhányszor, Kovács István perfor-
mensz előadását láthatta a szépszámú 
közönség, ez alkalommal Ikarusztik 
címmel. Az alkotások másik része a Le-
hel Film-Színház galériáján található, 
ahol az estét, Alkalmi Társulás néven 
össze állt művészek, egyedi zenei pro-
dukciója zárta.

A két helyszínen, november 28-ig 
látható, a jubileumi válogatott kiállítás 
a Lehel Film-Színházban naponta 15 és 
22 óra között, a Főnix Műhelyházban 
előzetes bejelentkezést (+36 20/384-
2220) követően bármikor. Nézze meg, 
és csodálkozzon rá, korunk kortárs 
művészetének alkotásaira.

duka

Strompf Pál emléktáblát avattak
A Jászság legnagyobb formátumú 
autóbusz-vállalkozójának Strompf 
Pálnak az emléktábláját avatták fel 
október 15-én, pénteken délután 
városunkban, az autóbusz pályaud-
varon. A Jászberény Városi Önkor-
mányzat és a Volánbusz Zrt. által 
rendezett táblaavatón Strompf Pál 
egyik unokája is jelen volt. 

- Múlt, jelen és jövő együtt van itt je-
len – kezdte ünnepi köszöntőjét Bu-
dai Lóránt polgármester. Strompf  Pál 
1926-ban valami olyat hozott létre, 
ami korábban nem volt, de még ma is 
van. Ez is igazolja, hogy múlt nélkül 
nincs jelen és jelen nélkül nincs jövő 
sem. A közelmúltban sokat változott, 
korszerűsödött az autóbusz pályaud-
var és vannak további terveink is. Soha 
nem szabad elfelejtenünk, hogy kinek 
köszönhetjük az alapokat – mondta 
Jászberény polgármestere.

- Strompf Pál 95 évvel ezelőtt fel-
ismerte, hogy a közlekedés sebességet 
váltott. Az új, belsőégésű közlekedési 
eszköz pedig az autóbusz lett. Arra is 
rájött, hogy szükség van autóbusz pá-
lyaudvarra is. Azt vallotta, hogy a köz-
lekedésben az utas az Isten. Nem kis 

szerepe volt neki is abban, hogy Jász-
berény régió központ lett. Vállalkozása 
folyamatosan bővült, ám a második 
világháború, majd az államosítás nagy 
csapás volt számára – mondta Szabó 
István, a Volánbusz Zrt. igazgatótaná-
csának tagja.

Strompf Pál életútját Hortiné dr. 
Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgató-

ja ismertette. Szavaiból kiderült, hogy 
Strompf Pál még nagykátai lakosként 
1926-ban 6 autóbusszal és 3 autó-
val hozta létre vállalkozását, amely az 
idők folyamán szépen fejlődött. Az 
akkori közösség kicsit idegenül fogad-

ta az új szolgáltatást, de idővel egyre 
inkább elfogadottá vált az autóbuszos 
közlekedés. Garázst alakított ki, majd 
1928-ban benzinkutat is létrehozott. A 
személyszállítás mellett postajáratokat 
is üzemeltetett., ebbe a flottában 1930-
ban 5 jármű tartozott. Már 1933-at 
írtak, amikor 840 pengőért megvette a 
régi Serházat és új autóbuszokat is épí-
tett. Mentőautót biztosított 1937-től 
a város számára, majd 1941-ben meg-
építtette a jelenlegi autóbusz állomás 
épületét. 

Strompf Pál 1901-ben Berlinben 
szerzett gépészmérnöki diplomát, 
majd ottani fegyver-, illetve autógyá-
rakban szerzett gyakorlatot. Hazaté-
rését követően a Magyar Ruggyanta-
árugyárban helyezkedett el. Az első 
világháborút követően pedig néhány 
évig a Weiss Manfréd konszernnél 
töltötte be a főmérnöki pozíciót. 
Ezt követően állt a saját lábára és 
vállalkozásával nagyban hozzájárult 
Jászberény fejlődéséhez. Megterem-
tette Jászberény és térsége menet-
rend szerinti autóbusz közlekedését 
és megépíttette a ma is fennálló au-
tóbusz állomását. Ez olvasható azon 
az emléktáblán, melyet Budai Lóránt 
és Szabó István leplezett le, s melyre 
az emlékezés és a tisztelet virágait he-
lyezték el az ünnepség végén, mely-
nek hangulatát Molnár László tároga-
tó játéka is emelte.

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!

tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

aUtoMata  
ÖntÖzŐrenDszereK
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Kóstolja meg termelőink idei 
munkájának gyümölcsét! 

Termékkóstoló  
és tökfesztivál! 

•	 Sült	tök
•	 rántott	karfiol
•	 főtt	burgonya
•	 főtt	tojás
•	 friss	savanyúságok
•	 mézes	finomságokkal	

várjuk!	
A	legrövidebb	élelmiszerlánc		
lehet	a	piac	a	termelőtől	a	vásárlóig!	

Találkozzunk október 29-én  
9 óra után a jászberényi piacon! 

TársasTáNc oKTaTás INdul
– KezdőKNeK –

az Ifjúsági Házban (Jászberény, Bercsényi út 1/a)
általános iskolásoknak 

szerda, csütörtök : 17.30-tól 18.00-ig
Az alábbi táncok sajátíthatók el:
• cHa-cHa
• KerINgő
• MaMbó
• rocK aNd roll
• salsa
• saMba
• TaNgó
Folytatási lehetőség az Ifjúsági Házban  

a versenytánc klubban

MolNár aNNa táncpedagógus
Tel: 30/363-1290   www.lehel-melody-tse.hu

lehelmelodytse50@gmail.com

Ültetési távolságok
Az ősz beálltával kezdődik a szabad 
gyökerű fák, cserjék és az örökzöldek 
ültetése. Sok vita, bosszúság, harag, 
szabálysértés vagy rosszabb esetben bí-
rósági ügy is megelőzhető, ha a tulaj-
donos tudja, hogy a közös telekhatártól 
milyen távolságra telepíthető fás szárú 

növény. Az országos érvényű építési 
előírás és az alaptörvény felhatalmaz-
ta a települések önkormányzatának 
képviselő-testületét, hogy a tárgykör-
ben a helyi viszonyoknak megfelelően 
rendeletet alkosson. Ez Jászberényben 
a 40/2012 (IX 13) sz. önkormányza-
ti rendelet szabályozza azóta számos 
módosítás is született, de készül az új 
rendelet, melynek előterjesztése és jó-
váhagyása az őszi faültetési időszakban 
nem várható, még az nem lép hatályba 
a régi szabályt kell alkalmazni. 

A közös telekhatártól ültethető 
gyümölcsfák vagy gyümölcsbokrok 
mindegyike igényel valamilyen nö-
vényvédelmi munkát. A legkisebb ül-
tetési távolságok betartása esetén is, 
például hirtelen szél, nem kívánt szom-
szédos terültre viheti a permetlevet és 
az okoz kárt a szomszédnak, mivel a 
növényvédelem veszélyes üzem, a káro-

kozó felelős az okozott kárért és azt té-
ríteni köteles. Gyakori eset az is, hogy 
az ingatlantulajdonosa a vele határos 
közterületre, út mentén gyümölcsfát 
ültet. Ezt is a helyi rendelet szabályoz-
za. Ez esetben a már meglévő fák és a 
közterület adottságait kell figyelembe 
venni. Az ingatlan tulajdonosa szed-
heti a termést, de a gyümölcsfa vagy a 
bokor szakszerű ápolását, gondozását 
is köteles elvégezni. A közművektől, 
például villanyvezetéktő való ültetési 
távolságot más előírás szabályozza. 

Mit ír elő az önkormányzati rende-
let egyes számú melléklete a legkisebb 
növénytelepítési távolság betartásáról 
Jászberényben? Belterületen térelhatá-
roló élő sövény (mahónia vagy tűztö-
vis) 60 cm-re ültethető a közös telek-
határtól, még szőlő, ribiszke, málnát 1 
méterre. Ha a gyümölcsfa vagy a bokor 
nem nő 3 méternél magasabbra, akkor 
ez már 1,5 méter, ha várhatóan ma-
gasabbra nő, például őszibarack vagy 
törpe alma vagy körte, mogyoróbokor, 
a távolság 5 méter. Külön szabályozza 
rendelet a külterületi ingatlant, a zárt-
kert esetét. Gyümölcsbokor 2 méterre, 
ha magas növésű, például dió és min-
den egyéb fa, ez már 6 méterre ültet-
hető. Nem zártkerti külterületen pedig 
5 méternél magasabbra növő fa, akác, 
nyárfa, stb. a szomszédtól már 8 méter-
re változik. Épülettől az ültetési távolság 
alacsony növésű fa esetében 2 méterre, 
közepes növésűnél (5m) már 3 méter. 
Magas fák pedig csak 6 méterre ültet-
hetők. A rendelet 3. számú melléklete 
a telepítésre javasolt fás szárú növények 
jegyzékét is tartalmazza. A leírtak nem 
teljes körűek csak tájékoztató jellegűek, 
hogy ne forduljon elő olyan eset, ami 
több évtizede megtörtént Jászberény-
ben és több mint ötven darab termő 
gyümölcsfát kelljen kivágni az ültetési 
távolság durva megsértése miatt.

Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

Három hét Görögországban
Az Erasmus+ mobilitási program kere-
tében a SZSZC Klapka György Tech-
nikum és Szakképző Iskola 74 diákja 
három hetet tölthetett Görögországban 
szeptember 19. és október 10. között. 
Szinte minden, iskolánkban oktatott 
szakmát képviseltünk, így voltak kö-
zöttünk pincérek, szakácsok és cukrá-
szok, fodrászok és autószerelők, a ke-
reskedelem, gépészet, építőipar, fa-és 
bútoripari ágazatban tanuló diákok.

Szállásunk  a Leptokaryához közeli 
Olympos Zeus Hotelben volt, közvetlen 
a tengerpart mellett.  Tele voltunk izga-
lommal, kíváncsisággal, hiszen sokan 
most voltunk először távol az otthon-
tól, nem voltunk még külföldön, és a 
tengert is most láthattuk először! A ki-
utazóknak a program teljes ellátást biz-

tosított: étkezést, biztosításokat, szállást, 
kulturális programokat, utazást.

A három hét alatt a szervezők 
a diákok szakmájától és tudáskész-
ség-kompetencia felmérésétől függően 
alakították ki a szakmai programot, 
és helyeztek el bennünket különböző 
partnercégeknél. A gyakorlatok a kül-
földi vállalatok mentorai által felügyelt, 
elismert parnercégeknél zajlottak, ahol 
valós piaci tapasztalatokat szerezhet-
tünk, a nyelvtanítás és a nyelvtanulás 
fejlesztése is hatékonynak bizonyult.

A tengerpart közelsége, a kulturális 
látnivalók garantáltan biztosították a 
kikapcsolódási lehetőségeket is. Az első 
pár nap során sokat fürödhettünk a 
tengerben, pihenhettünk, napoztunk, 
előkerültek a labdák, volt foci, kézi- és 

röplabda. Esténként sokat sétáltunk a 
tengerparton, kagylókat gyűjtöttünk, 
fényképeket készítettünk, még a gitár 
is előkerült! Megnéztük a Meteorákat, 
voltunk Görögország második legna-
gyobb városában, Thesszalonikiben, 
kirándultunk Lichotoroban, megláto-
gattuk  Platamon  várát is. 

Ez a csodás Földközi-tengeri ország 
bőséges ételkínálattal rendelkezik, nagy 
kár lett volna nem megkóstolni ezeket. 
Megismertük és megszerettük a görög 
konyha ízvilágát, ami kellemesen fű-
szeres, egészséges, rengeteg zöldséggel, 
halételekkel, különlegesen fűszerezett 
húsokkal.

A szabadidős programokon túl ez 
a három hét tényleg az élményalapú 
tapasztalatszerzésről szólt számunkra. 
Sok új, értékes elméleti és gyakorlati 
ismeretet sajátíthattunk el, kiváló kül-
földi szakemberek támogatásával. Meg 
voltak elégedve a jászberényi diákok 
munkájával, hiszen többen meghívást 
kaptak jövő nyárra az őket foglalkozta-
tó vállalkozásoktól.

Felejthetetlen emlékek, élmények, 
tapasztalatok! Köszönjük a Szolnoki 
Szakképzési Centrumnak és iskolánk-
nak a szervezőmunkát, a részvételi 
lehetőséget, külön köszönet kísérő ta-
nárainknak, akik figyeltek ránk és tö-
rődtek velünk a három hét alatt:  Deák 
Tünde, Feketéné Szöllősi Zsuzsa, Zom-
bori Zenina,  Csintó Ildikó és Porzó 
Katalin tanárnőnek!

A csoport gondolatait lejegyezte: 
Banya Alexandra 11. G. 

Osztálytermi színház a Terplánban
A színház házhoz ment, pontosabban 
az iskolába. A Nézőművészeti Kft. 
hosszú évek óta járja az ország oktatá-
si intézményeit színvonalas előadása-
ival, hogy a középiskolás korosztályt 
érintő és érdeklő témákról élesben, az 
osztálytermekben szóljon.

Október 11-én a Terplán Zénó Kol-
ping Technikumban diákokkal meg-
telt tanterem jelentette a színházat. 
A két kiváló színművész, Jankovics 
Anna és Kőszegi Mária maguk is ti-
nédzserré lettek, hét nap történetén 
keresztül mutatták meg az iskolai zak-
latás számos vetületét. Ki és miért lesz 
zaklatóvá a fiatalok közül, mit tehet 
ilyen esetekben a zaklatott? Hogyan 
segíthet tanár, szülő, diáktárs? Milyen 
következményei lehetnek, ha elfajul 
a jó heccnek tűnő piszkálódás? Több 
karakter is megjelent, a szülőkkel, ba-
rátokkal, szerelmekkel való viszonyba 
is betekintést nyerhettünk, s ha nem 
is kaptunk választ ezekre a nehéz kér-
désekre, ki-ki elgondolkozhatott sa-

ját maga vagy környezete kapcsán az 
érintettségét illetően. A jelenetekben 
szépítés nélkül, a mai generáció nyelvi 
megnyilvánulásait használva, a nézőket 
is bevonva hozták – szó szerint – közel 
ezt a súlyos problémát a jelenlévőkhöz. 

Így fordulhatott elő, hogy a feszült 
„diák” tüzet kér „társaitól”, hogy rá-
gyújthasson, a sokat nassoló pedig rá-

bízza a kekszét az előtte ülőre. Az előa-
dás után a színészekkel és szakemberrel 
is lehetőség volt a látottak megbeszé-
lésére, kérdésekre, hozzászólásokra. A 
vélemények megfogalmazása mellett az 
egészséges vita kialakulása is azt jelezte, 
erről a témáról beszélni kell! És persze 
nem csak beszélni…

Szőrös Z. 

Jelentkezni a 06/20-567-6566 
telefonszámon,  

illetve a munkaugy@vvzrt.hu  
email címen lehet.

A Jászberényi  
V.V. Nonprofit Zrt. 

állást hirdet
takarító

munkakörökbe.
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Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Bathó Ferenc
(1934 – 2021)

temetésén megjelentek, virágaikkal,  
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal  
mély fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk  
mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Safcsák Gyuláné
született: Mitterbach Edit

gyógytornász
életének 83. évében, 2021.10.06-án elhunyt.

Hamvasztás utáni polgári búcsúztatása 
2021.10.28-án  13 órakor a jászberényi  

Fehértói temetőben lesz, hamvait férje mellé 
helyezzük örök nyugalomra.

EMLÉKE SZÍVÜNKBEN  
ÖRÖKKÉ ÉL!

50. házassági évfordulónkra emlékezve
Fájó szívvel, de soha el nem múló szeretettel köszöntöm 
immár 28 éve az angyalok közé költözött drága férjemet.

A szeretet csodákra képes, de arra mégsem,  
hogy egy percre is visszahozzon nékem.

Ezért kérlek, hogy várj reám:  
én megjövök és újra együtt leszünk, de akkor már örökre.

Emlékező feleség1971

Emlékezés

Muhari Ferenc
halálának 11. évfordulójára.

„Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma két levél,  
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”

Engesztelő szentmise október 29-én 
18.00 órakor a Főtemplomban 

Emlékezés
InGEs Istvánné

szül.: Soós Terézia
halálának 2. évfordulójára.

Csak az idő múlik, 
feledni nem lehet, 
szívünkben örök 

a fájdalom és a szeretet!

szerető férje és családja

Elhunyt a Jászság első gyógytornásza
Safcsák Gyuláné, Editke néni, a 
Jászság legelső és legidősebb gyógy-
tornásza, 2021. október 6-án búcsút 
vett tőlünk. A Heine-Medin járvány 
után beindított gyógytornász képzé-
sen 1959-ben szerzett végzettséget 
Miskolcon, ezután a jászberényi kór-
házban kezdett el dolgozni. Jászbe-
rényben egyértelműen az ő nevéhez 
fűződik a szakmai gyógytorna meg-
születése.

Akkoriban a gyógytorna még nem volt 
általánosan elfogadott terápia a kórházi 
osztályokon. Eleinte sok orvos bizal-
matlanul viszonyult tevékenységéhez, 
hiszen nem ismerték a gyógyításnak ezt 
a formáját. Beilleszkedését és önálló, de 
együttműködő munkavégzését rend-
kívüli nyugalma, alkalmazkodóképes-
sége, kedves és közvetlen személyisége 
segítette. Az 1965-től újonnan meg-
nyílt Termálfürdőben a reumatológiai 
szakrendelés keretein belül folytatta a 
járóbetegek és a rövid ideig működő 
nappali kórház betegeinek ellátását.

Három évtizeden át az egyetlen 
gyógytornász volt az egész Jászságban!

Az évek során kiharcolta a gyógy-
torna elismertségét. Eleinte kevés bete-
get küldtek hozzá az orvosok, de idővel 
felismerték a mozgásterápia és Editke 
hatékonyságát, egyre nagyobb létszám-
ban érkeztek hozzá a páciensek. Gyó-
gytornájukhoz mindig több és újabb 
terápiás tornaeszközöket szerzett, a 
felszerelt tornateremben pedig naponta 
közel 100 beteget kezelt egyéni és cso-
portos formában. Mindig mindenkivel 
türelmes, segítőkész volt. 

Rendszeres szakmai továbbkép-
zéseken való részvétellel tudott még 
többet tenni a betegek gyógyulásáért. 
Ő maga is készségesen tartott szakmai 
és tájékoztató előadásokat különböző 
fórumokon. Nevét és munkáját hama-
rosan egyre több orvos tartotta nagyra 
a megyében, 1977-ben kiváló munká-
jáért kitüntetésben részesült. Egészen 
1994-ig aktívan tevékenykedett és bár 
nyugdíjba vonulása után örömmel adta 
át a terepet a fiataloknak, még hosszú 
éveken át dolgozott. Helyettesített a 
kórházban, a fürdőben a vízalatti tor-
nát vezette, pályázati keretek között a 
környező településeken vállalta a bete-
gek otthoni tornáztatását és karitatív 
tevékenységként részt vett a Jászberényi 
Napforduló Szolgálat onkológiai bete-
geinek kezelésében.  

A 2001-ben Jászberényben meg-
rendezett “A Fizioterápia Világnapja” 
országos rendezvény aktív szervezője-
ként megyei elismerésben részesült.

Mindig nagy örömmel fogadta az 
újabb és újabb gyógytornász generáció 
érkezését. Boldog volt, hogy fiatal kol-
légáival megoszthatta tapasztalatait, és 
hogy ő is tanulhatott tőlük az aktuális 
terápiás lehetőségekről. Két éve, 2020-
ban a rehabilitációs osztály betegeként, 
az Ápolók Napi ünnepségen nosztal-
giázva emlékezett vissza egészségügyis 
pályafutására és köszönetét, elismerését 
fejezte ki a kórház dolgozói felé.

Editke életét ismerősei szerint két 
szóval lehetett jellemezni: rend és sze-
retet. Igényes volt mindenekelőtt az 
emberi kapcsolataival, de önmagával, 
és a környezetével szemben is. A tapin-
tatos empátia pedig élete utolsó percé-
ig elkísérte. Bennünket, gyógytornász 
kollégáit pedig tovább kísér szakmai 
utunkon Editke búcsúüzenete: “Min-
dig legyetek felkészültek!”

Igazi örökséget hagyott hátra ne-
künk emberségből és szakmából egya-
ránt, emlékéhez méltón visszük tovább 
gyógyító elhivatottságát. 

Jászberény gyógytornászai

Isten éltesse Marika néni!
Bódis Béla körzeti önkormányzati kép-
viselő október 25-én, hétfőn délután 
köszöntötte választókerülete egyik leg-
idősebb lakóját, a 90. születésnapját 
ünneplő Molnár Józsefnét. 

Marika néni Jászberényben szüle-
tett, Budapesten tanulta ki a pénzügyőr 
szakmát, s egy ideig Miskolcon dolgo-
zott. Jászberénybe 1957-ben jött vissza. 
Férjét immár 22 éve veszítette el. Négy 
gyermekük született - 2 fiú, 2 leány -, s 
közül 1-1-fiú és leány már nem ünne-
pelhetett vele. Tíz unokája és tizenhat 
dédunokája teszi teljessé életét. 

Amikor fájós lába engedi – öt éve 
egy autó elütötte -, akkor a Főtemp-

lomba jár misére, ha oda nem tud el-
jutni, akkor a televízóban nézi meg a 
misét. Rendkívül vidám, szellemileg 
nagyon friss és a bevásárlásoktól el-
tekintve teljesen ellátja ma is magát. 
Amikor nála jártunk, nagyon vicces 
kedvében volt, s azt is megtudtuk, 
hogy szeret kártyázni. A kedvence a zsí-
rozás, de azt sajnálja, hogy csak négy 
hetes van a pakliban.

Marika nénivel köszöntése során 
megegyeztünk, hogy előbb a 95., 
majd a 100. születésnapján is talál-
kozunk és együtt ünneplünk. Ehhez 
kívánunk neki olvasóink nevében is jó 
egészséget!

Edzőjükre emlékeztek
A tervek szerint a nyár végén Szász-
berken találkoztak volna egymással 
az NB I-be felkerült leheles kézilab-
dás lányok és edzőjük, Lipták Zoltán. 
Ahogy azonban arról korábban már 
hírt adtunk 73 éves korában a mester 
váratlanul elhunyt, s így „lányai” reá 
emlékezni jöhettek már csak össze ok-
tóber 16-án az Lehel Gyöngye Szálloda 
melletti vendégházban.

Az a bizonyos csapat Lipták Zol-
tán vezetésével történelmi tettet hajtott 
végre, hiszen a legmagasabb osztályba 
jutott, s ez akkor bizony nagy szenzá-

ció volt a még a kézilabdás berkeken 
belül is. Azt az eredményt egyrészt a 
szakvezető, Lipták Zoltán felkészült-
sége, másrészt a lányok tehetsége miatt 
könyvelhette el a jászberényi sporttör-
ténelem, melynek aranylapjain szerepel 
az a CSAPAT.

Ezen a szombaton Lipták Zoltán 
egykori játékosai közül nem keveseb-
ben, mint 16-an jöttek össze, hogy fiai-
val, Zalánnal és Zoltánnal együtt emlé-
kezzenek egykori mesterükre. Az alábbi 
névsor minden bizonnyal sok jászberé-
nyi sportbarátnak lesz ismerős: Darázs 

Istvánné, Pomázi Anikó, Palotai Csil-
la, Gál Edit, Koczkásné Lajkó Mária, 
André Katalin, Budai Mária, Patay 
Ágnes, Esztáriné Hadházi Mária, 
Bodor Zsuzsanna, Tóth Edit, Molnár 
Erzsébet, Faul Katalin, Csendes Edit, 
Harsányi Mária és Csala Erzsébet. 

Ők azok, akik annak idején na-
gyon sok örömet okoztak a jászbe-
rényi, jászsági sportbarátoknak. A 
legjobbak közé kerültek mesterükkel, 
Lipták Zoltánnal, aki sok-sok éven át 
irányította sikeresen a jászberényi ké-
zilabdás lányok felkészülését. Sajnos 
ma már nincs köztünk, de emlékét 
soha nem feledjük, mert az emlékezés 
kötelező azokra, akik ezt eredménye-
ikkel, sportolói-edzői magatartásuk-
kal kivívták!

Szántai Tibor

Ötvenéves osztálytalálkozó

A Bercsényi Általános Iskola 1971-ben végzett osztályába járó egykori diá-
kok tartották a napokban fél évszázados találkozójukat egykori iskolájukban. 
Megemlékeztek osztályfőnökükről, Placsek Emilről, valamint arról a hat 
osztálytársukról, akik már nem lehettek köztük. A 27 fős osztályból 17-en 
találkoztak ismét egymással. Sok régi emléket elevenítettek fel az egykori osz-
tálytársak, akik természetesen megtekintették régi iskolájukat is. A találkozó 
a Sólyom Hotel éttermében folytatódott, ugyancsak jó hangulatban. Pénzes 
Tivadar tekerőlantja is előkerült, s felesége néhány tánclépést is megtanított a 
találkozó résztvevőivel. 

Vigyázzunk
A hosszú hétvégén a temetőben, vagy 
akár otthon is sokan gyertyát gyújta-
nak, hogy megemlékezzenek elhunyt 
szeretteikről. Ilyenkor megnő a tűzese-
tek száma, többnyire a figyelmetlenség 
miatt. Tavaly október utolsó és novem-
ber első napjaiban a váci, az albertirsai, 
a földesi és a sándorfalvi temetőben ke-
letkezett tűz. Hat lakásban pedig azért 
volt tűz, mert a kegyeleti gyertyákat 
ellenőrizetlenül hagyták.

Október végén, november elején 
sokan készítenek halloweeni dekorá-
ciót, töklámpást. Ha a töklámpásba 
mécsest teszünk, ne legyen a közelében 
semmilyen éghető anyag. Olyan helyre 
tegyük a lámpást, ahol nem tud elbo-
rulni. Ha elemes LED mécsest válasz-
tunk, biztosan nem okozunk tüzet vele.

Csak mécsestartókban lévő gyertyát 
és mécsest gyújtsunk meg. Ezek köze-
lében a szabadban és otthon se legyen 
éghető anyag. A gyertyát mindig tűzál-
ló tálra tegyük. 
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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 28.- csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
október 29.- péntek
PatikaPlus (Tesco)
Jb.., Tesco
Tel.: 506-930
október 30. - szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368
október 31.- vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635
november 1. - hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667

november 2. - kedd
Thököly Gyógyszertár
november 3. - szerda
Szentháromság Patika
november 4. - csüt.
Kossuth Gyógyszertár
november 5. - péntek
Mérleg Gyógyszertár
november 6. - szombat
Szentháromság Patika 
november 7. - vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
november 8. - hétfő
PatikaPlus (Tesco)
november 9. - kedd
Thököly Gyógyszertár
november 10. - szerda
Thököly Gyógyszertár
november 11. - csüt.
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 
november 11-én 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

10. 29.  péntek 17 °C  |  1°C

10. 31.  vasárnap 16°C  |  4°C

11. 02.  kedd 15°C  |  9°C

10. 30. szombat 16°C  |  3°C

11. 01.  hétfő 16°C  |  6°C

11. 03.  szerda 16°C  |  4°C

10. 28.  
csüTörTök

Forrás: idokep.hu

15 °C | 0°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.

Economy 
Ajánlatok

Kiváló ár. 
Ellenőrzött 

minőség.

Megújult SZERVIZ 4+ programunk keretében a 
márkaszervizünk által nyújtott gyári technológiát, 
megbízható minőséget, Volkswagen, Seat, Skoda és 
Volkswagen tehergépkocsikhoz eredeti alkatrészeket 
és a karbantartási munkákra vállalt garanciát most még 
előnyösebb áron kínáljuk Önnek 4 évnél idősebb autója 
számára.

Érdeklődjön: Jász-Autóház Kft., 57/504-010, szerviz@jasz-autohaz.hu

Economy csomagajánlataink keretében a 
kedvező árú Volkswagen, Seat, Skoda és 
Volkswagen tehergépkocsikhoz Economy 
Alkatrészeket, megbízható gyári minőséget 
és technológiát, valamint az Economy 
alkatrészekre vállalt 2  év garanciát kínálunk 
4 évnél idősebb autója számára.

Száraz Gergő kétszeres 
világbajnok!

Hat magyar aranyérem született a fel-
nőtt egyéni küzdelmi döntők során az 
olaszországi Jesolóban rendezett kick-
box világbajnokságon. A nyáron a 
NOB teljes jogú tagságát elnyert sport-
ág vb-jén a jászberényi Száraz Gergő 
két szabályrendszerben is diadalmasko-
dott. A 65 ország közel 1400 indulóját 
felvonultató világversenyen szerepelt ki-

emelkedően a jászberényi fiú, aki ugyan 
ma már nem városunk valamelyik 
sportegyesületének tagja, de sokáig a 
taekwon-dósok között városunk színei-
ben versenyzett. Az 57 kilósok között a 
light-cantact és a kick-light versenyszá-
mában is a legjobbnak bizonyult.

Sikeréhez olvasóink nevében is gra-
tulálunk!

Városi Futónap a Margit-szigeten
Futókkal népesült be újra a Mar-
git-sziget, október 17-én délelőtt, 
amikor ezen a kellemes, napsütötte 
őszi vasárnapon, a Városi Futónap 
hiánypótló rendezvénynek korosztá-
lyos versengései zajlottak.

A mögöttünk hagyott esztendőkben 
mindig rendeztek kisebb - nagyobb 
futó eseményeket városunkban. Egy 
évtizeden át a Zagyvamenti Maraton 
várta a megmérettetésre a futókat, majd 
a közel múltban, a Jászság Dinamikája 
elnevezéssel szerveződött egy új ren-
dezvény, amit szerettek volna minden 
évben megtartani. Sajnos a coviddal 
kapcsolatos korlátozások akadályokat 
gördítettek a sportesemények szervezői 
elé, és így, több mint másfél évig, nem 
adódott lehetőség futóverseny rendezé-
sére. Idén őszre, szerencsére úgy alakult 
a helyzet, hogy mód adódott futó ren-
dezvényt tartani. 

A Jászberény Városi Önkormány-
zat Sport Munkacsoportja fő szerve-
zőként, segítségül hívta a Jászberényi 
Triatlon Egyesület, versenyrendezésben 
is tapasztalt tagjait és együtt újra élesz-
tették egy régebbi versenyt, a Városi 
Futónapot. Sok részterületen nyújtott 
segítséget a lebonyolításban, a társadal-
mi szerepvállalásban élen járó Konkoly 
Electro Kft. tulajdonosa, Konkoly Sza-
bolcs és párja Anett.

A Dance Fitness zenés bemelegítése 
után az óvodások futamaival kezdő-

dött a versengés, ahol külön indultak 
a fiúk valamint a lányok, és egy sziget-
kört volt a táv. A gyerek korcsoportok 
versenyei is hasonlóan, nemenkénti 
bontásban zajlottak. A táv, azonban 
már lényegesen hosszabb volt, de lát-
ványos, hiszen a Riszner Sétányon, és 
a szigetet körülölelő Zagyva partján fu-
tókat, szinte végig láthatta, a lelkesen 
szurkoló közönség. A serdülőknél és az 
ifiknél már együtt versengtek lányok a 
fiúkkal, természetesen külön értékelés-
ben. A teljesítendő táv is növekedett 
valamennyivel, itt az előző futamokat 
megfejelve, még a Szántai Tornakertet 
is meg kellett kerülni. Ezen a körön 
versenyzett aztán legnépesebb mezőny 
együtt, junioroktól felnőtteken át a 

szeniorokig, de nekik háromszor kellett 
ott kerülni. Az utolsó futam közben 
már az előző futamok eredményhirde-
tése és díjátadója zajlott, a dobogósok 
érmeket, tárgyjutalmat, a 4-6. helye-
zettek okleveleket vehettek át. Hason-
ló díjazásban részesültek a leghosszabb 
futam korosztályainak legjobbjai is, ab-
szolútban a versenyt a hölgyeknél Te-
renyi Edit, az uraknál Ballagó Zoltán 
nyerte. A legtöbb diákot delegáló iskola 
díját, egy sportszervásárlási utalványt a 
Nagyboldogosok vihették el.

Egyszerű kis verseny volt az a Váro-
si Futónap, de az a közel négyszáz ver-
sengő futó és a nekik szurkolók egy kel-
lemes, sportos délelőttöt tölthettek el.

duka

Friss híreinket megtalálja  
Facebook oldalunkon:
facebook.com/berenycafe

Eredmények 
röviden
Röplabda
A női röplabda NB I-ben szereplő Jász-
berényi VT csapata két vereséggel kezd-
te az NB I-es bajnokság 2021/2022-es 
szezonját. A sorsolás szeszélye folytán a 
két bajnokesélyessel találkoztak Deme 
Gábor lányai, s a TFSE-től idegenben, 
a Gödöllőtől hazai pályán szenvedtek 
vereséget.

Kosárlabda
A férfi kosárlabda NB I/B piros cso-
portjában egymás után háromszor is 
idegenben lépett pályára a JKSE. Föl-
di Sándor fiai az Óbudai Kaszások és 
a Conoil-Pápa csapata ellen is győztek, 
míg a rangadón, a veszprémiek ellen 
4 ponttal kikaptak. Öt forduló után a 
tabellát három 4 győzelemmel és 1 ve-
reséggel álló együttes vezeti. A Jászberé-
nyi KSE 3 győzelemmel és 2 vereséggel 
a 7. a tabellán.

Labdarúgás
A labdarúgó NB III Keleti-csoportjá-
ban Tiszafüreden szakította meg rossz 
sorozatát a JFC együttese. Az idegen-
beli 2-1-es sikert követően a csapat ha-
zai környezetben a DVSC II. együtte-
sét is legyőzte 1-0-ra, s előrébb lépett a 
tabellán. Tizennégy forduló után a JFC 
19 ponttal a 9. helyen áll. 

Sportműsor
Férfi kosárlabda NB I/B piros csoport
6. forduló – október 31.

17.30 óra: JKSE – Vasas Akadémia
Bercsényi Játékcsarnok

8. forduló – november 14.
17.30 óra: JKSE – TF-BP
Bercsényi Játékcsarnok

Női röplabda NB I
3. forduló – október 30.

17.00 óra: JVT – Budaörsi DSE
Bercsényi Játékcsarnok

Labdarúgó NB III Keleti-csoport
16. forduló – november 7.

13.00 óra: JFC – Tállya KSE
Jászberényi Városi Stadion

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

