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A tartalomból 
ajánljuk
•	Ne gyújtsd, gyűjtsd!

2. oldal

•	Termékkóstoló a 
pénteki piacnapon

3. oldal

•	Bemutatjuk az év 
jászsági menedzserét, 
Konkoly Szabolcsot

4. oldal

•	Szalagavató a Lehel 
Vezér Gimnáziumban

5. oldal

•	A hónap műtárgya egy 
B. Jánosi alkotás

6. oldal

•	Baráth Konor 
ezüstérmes 

8. oldal

Nem kötelező
A vonatkozó kormányrendelet értel-
mében önkormányzati intézmények 
esetén a polgármester, önkormányzati 
tulajdonú cégek esetében pedig a cég 
vezetője dönthet arról, hogy a korona-
vírus elleni védőoltás felvételét a dolgo-
zói számára kötelezően előírja-e.

- A jogszabály hatálybalépését kö-
vetően Budai Lóránt polgármester 
megbeszélést hívott össze az intéz-
ményvezetőkkel és cégvezetőkkel, ame-
lyen a felmerülő kockázatok elemzése 
is megtörtént. Az érintettekkel közös 
döntés született arról, hogy nem kerül 
bevezetésre oltásra kötelezés egyik cég-
nél és egyik intézménynél sem, továbbá 
a polgármester a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai vonatkozásában sem ho-
zott oltásra kötelezést tartalmazó dön-
tést – tájékoztatta szerkesztőségünket  
Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző.

Önkormányzati ülés
A tervezettnél várhatóan egy héttel 
később tartja novemberi soros ülését 
a Jászberény Városi Önkormányzat. 
Mivel mind a jegyző, mind az aljegy-
ző covidos lett, így az önkormányzati 
tanácskozást megelőző bizottsági ülé-
seket a héten nem tudták megtartani. 
Ezek a jövő hétre csúsztak, s így a testü-
leti ülést is egy hét késéssel rendezhetik 
majd meg. Azaz, várhatóan november 
23-án 15 órakor kezdődik majd a kép-
viselő-testület következős soros ülése.

Gratulálunk
A jászberényi születésű labdarúgó ka-
pus, Szappanos Péter, akinek nevelő-
egyesület 2003 és 2005 között a Jász-
berényi SE volt, s napjainkban az NB 
I-es Bp. Honvéd kapuját védi, bekerült 
a San Marino és a Lengyelország elleni 
VB selejtezőre készülő magyar labdarú-
gó válogatott keretébe.
Az óvodás korától Jászberényben ne-
velkedő, a JFC színeiben többek között 
országos Kölyökligát nyert, jelenleg 
a Fradiban pallérozódó 15 éves Bagi 
Ádám Dánia ellen bemutatkozott a 
magyar U16-os labdarúgó válogatott-
ban, s debütálását góllal tette még em-
lékezetessé.

November 4-én, a gyásznapon, a hősökre emlékeztünk
Ma a nemzet gyásznapja van, de gyász-
nap ez Jászberény város életében is. 
Jászberény egyik 1956-os emlékhelyén 
egy olyan személy emléktáblája előtt 
állunk, aki 1956-ban a mellettünk álló 
egykori szovjet laktanya parancsnoka 
volt, aki adott szavát megtartotta, és 
aki 1956 november 4-én hajnalban az 
adott parancs ellenére nem támadt a 
városra, az életét feláldozva is betartot-
ta ígéretét. Azt mondta, nem hajlandó 
azokra az emberekre támadni, akiknek 
a gyermekei és a szovjet tisztek gyer-
mekei együtt járnak, a jászberényiek jó 
emberek, nem ellenségek, nem visel-
kednek ellenségesen. Ezért az életével 
fizetett, dél körül a laktanya udvarán 
leszállt egy helikopter – feltehetően sta-
táriális bíróság érkezhetett rajta – fele-
lősségre vonták és kivégezték – mondta 
a szónok, aki felidézte az akkori orszá-
gos eseményeket, majd a jászberényi 
történésekre emlékezett.

- Mint már említettem, a Jászbe-
rényben állomásozó szovjet katonai 
alakulat passzív maradt, nem hajtották 
végre a kiadott parancsot, ezért még az-
nap délután a parancsnokot kivégezték. 
Ezután idegen szovjet katonai egységek 
három irányból megtámadták a várost, 
Szolnok, Nagykáta és Árokszállás felől, 
a főtér tűzharc színhelye lett, két gyúj-
tólövedékkel belelőttek a Főtemplom 
tornyába, a templom gyönyörű barokk 
tornya a rajta levő Szent Koronával 
porba hullott, tűz keletkezett, melynek 
következtében elpusztult a torony és a 
templom tetőzetének egy része is a tűz 
martalékává vált.

A Főtér összes kirakata és a Lehel 
Vezér Gimnázium ablakai be voltak 
lövöldözve, komoly károkat szenvedett 

a Lehel szálló kupolája, a Bíróság ele-
jét kilőtték, a Kucza köteles műhelye 
kiégett. A támadó szovjet csapatok el-
foglalták a kiegészítő parancsnokságot, 
majd a Dózsa György laktanyát, az ott 
lévő visszamaradt katonaságot előbb 
bezárták, majd szétkergették, elvitték 
az összes fegyvert, feltörték a raktára-
kat, a kantint és a pénztárt.

A nap mérlege: hat magyar és há-
rom szovjet halott, 60-nál több sebe-
sült, valamint a Főtér épületeiben ke-
letkezett kár értéke. 

A kivégzett parancsnokot a lakta-
nya udvarán temették el, majd 1957-
ben vagy 1958-ban – a visszaemléke-

zések pontatlanok – kihantolták, és a 
szovjet katonai temetőben egy második 
világháborús szovjet katona sírjában 
helyezték örök nyugalomra. Sírfelirata 
magyar fordításban: „Névtelen szovjet 
katona 1956.” A mi szempontunkból ő 
hős, méltán tekinthetjük őt Jászberény 
1956-os hősének és mártírjának. A mi 
hősünk – nevét nem tudjuk – emlékét 
1956 szellemében kötelességünk meg-
őrizni.

Nevét nem sikerült kideríteni. A 
Magyar Televízió a „Hol sírjaink dom-
borulnak” c. műsorában kétszer is fog-
lalkozott ezzel a témával. Oroszország-
ban Podolszkban lévő levéltárban őrzik 

a magyarországi 1956-os eseményekkel 
kapcsolatos iratokat. Ezek az iratok 
2031-ig zárolva vannak, nem kutatha-
tók – mondta Bessenyi Vendel, aki név 
szerint is megemlítette a harcokban 
elhunyt vétlen áldozatokat és a szabad-
ságharcosokat is:

Bugyi Mária, kertészeti munkás 
vétlen áldozat, 21 éves volt

Endrődi József, alkalmi munkás 
tűzharcban esett el, 29 éves volt

Kiss László. kereskedősegéd 
tűzharcban esett el, 19 éves volt

Nyitó Sándor, műszerész tűzharc-
ban esett el, 23 éves volt

Sztárek Csaba . tanuló vétlen áldo-
zat, 13 éves volt

Torma István, alkalmi munkás tűz-
harcban esett el. 25 éves volt.

A halott katona nem ellenség, így 
álljon itt a három elesett szovjet katona 
neve is:

Meljakov Iván Fjedorovics harcos 
20 éves volt

Medvegyev Valentin Mihajlovics 
harcos 21 éves volt

Popkov Egor Petrocsics harcos 23 
éves volt.

- Meg kell még emlékeznünk a 
jászberényi születésű Kökény Albert 
24 éves Corvin-közi harcosról is, aki-
nek nemrég állítottunk emléktáb-
lát – menekülés közben a szovjetek 
agyonlőtték. Ugyancsak kegyelettel 
kell emlékeznünk Bóna Zsigmondról, 
a jászberényi kötődésű pomázi nem-
zetőrről, akit 1957-ben a megtorlási 
időszak kezdetén az elsők között vé-
geztek ki. Állatorvoskari hallgató volt, 
a jászberényi Fehértói temetőben van 
eltemetve.

Könyv egy kalandos életútról
Varga Sinai Gizella fél évszázada 
Iránban élő magyar festőművész, A 
Szerelem rabjaként szabad madár 
lettem! című életrajzi kötetének be-
mutatóját tartották, október 5-én, 
pénteken, a Jász Múzeumban.

Az erre az alkalommal teázónak beren-
dezett múzeumi kiállító terem valameny-
nyi asztalát érdeklődők ülték körbe a 
könyvbemutató kezdetére. Házigazda-
ként a nagy múltú intézmény igazgatója, 
Hortiné dr. Bathó Edit köszöntötte a 
megjelenteket, köztük az este vendégeit 
Varga Sinai Gizella festőművészt, lányát 
Samirát és a Kossuth Kiadó egykori elnö-
két, Kocsis Andrást, aki a Kocsis kiadó 
tulajdonosa. A kulturális alkalmat, dr. 
Gedei József alpolgármester segítségé-
vel, Illés Anita szervezte,  ahol az újságíró 
személyesen moderálta a beszélgetést. 
Hangolódás képen a perzsa költészet két 

klasszikus alakjának, Omar Khayyam és 
Szadi egy - egy versét hallhattuk, perzsa 
nyelven Samira, majd fordításban Ko-
csis András előadásában. Csöppnyi be-
pillantás volt ez a több ezer éves perzsa 
kultúra világába. 

A Szerelem rabjaként szabad madár 
lettem! című életrajzi kötetében kalan-
dos életútja és alkotói pályája emlékeit 
örökítette meg Varga Sinai Gizella, aki 
őszinte szavakkal beszélt életének azokról 
a szakaszairól, amelyek meghatározták 
művészi és emberi fejlődését. Gyermek-
kora kedvenc olvasmánya volt az „Ezer-
egyéjszaka meséje”. Sokat nyújtott szá-
mára a szülői háttér, (apja operaénekes 
volt) amely a művészetek felé vonzotta. 
Később az iráni származású férjével való 
találkozás, (ismert iráni filmrendező volt) 
a közös életút a művészet világában, a 
sajátos stílus megteremtésének állomásai 
következtek, egy különleges keleti kultu-
rális közegben, élettérben. Elragadtatással 
szólt a perzsa mitológia varázsos hatásá-
ról, ami megérintette, és meghatározta 
művészi fejlődését, melyben egyszerre 
van jelen a perzsa és a magyar szimboli-
ka. Szó esett arról is, hogyan, milyen mó-
don őrizte meg magyar gyökereit, miként 
valósította meg szakmai elképzeléseit 
egy nagymérvű változásokat, háborúkat 
megélt országban.

A hangulatos bemutató előadás so-
kak érdeklődését felkeltette Varga Sinai 
Gizella élettörténetének megismerésére 
és szívesen vásárolták meg könyvét, me-
lyeket a művésznő örömmel látott el kéz-
jegyével. 

Demeter Gábor

Hagyományőrzőink sikere

Remek hírrel szolgált szerkesztősé-
günknek Kocsán László, a Jászberé-
nyi Hagyományőrző Együttes alapí-
tó-művészeti vezetője. Az 1998-ban 
alakult együttes népdalköre ugyanis 
a Kárpát-medence legjobb népdal-
körei közé került.

November 6-án rendezte meg a Vass 
Lajos Népzenei Szövetség „Hagyomá-
nyos régiók, Régiók Hagyománya” 
címmel a XIII. Kárpát-medencei nép-
daléneklési versenyének döntőjét. Nem 
volt egyszerű eddig eljutni. A pandé-
mia itt is átírta a megszokott forgató-
könyvet, hiszen 2019-ben lezajlottak 
az elődöntök mintegy tíz helyszínen, 
közel száznyolcvan induló részvételé-
vel, ám 2020-ban, a járvány idején a 
középdöntő már nem személyes részvé-
tellel zajlott. Felvételt kellet beküldeni 
a zsűrinek, akik száznál kicsivel több 
produkciót juttattak tovább. A döntőt 

ebben az esztendőben elvitte magával 
a vírus. Így most, 2021 novemberének 
elején valósult meg a döntő ötvenhét 
népdalkör, népdalénekes részvételével. 

Örömmel írom le, hogy Rózsa 
Ibolya összeállítása, a Kánai menyeg-
ző Jásztelekről, kiérdemelte azon pro-
dukciók egyikét, melyet a zsűri Vass 
Lajos NAGYDÍJ fokozattal jutalma-
zott. Köszönjük Nagy Zoltán zenei 
közreműködését. Gratulálunk a nép-
dalkörnek, Rózsa Ibolyának, akinek ál-
dozatos munkája nélkül ez a hatalmas 
siker nem jöhetett volna létre. A zsűri 
tagjai voltak: Juhász Erika, a Nyír-
egyházi Egyetem Zenei Intézetének 
mestertanára, Dévai János, népzenész, 
zenetanár, etnográfus a Magyar Rádió 
népzenei szerkesztőségének nyugalma-
zott vezetője, Széles András népzenész, 
citeratanár, Ifj. Horváth Károly, nép-
zenetanár.

Kocsán László

Az Országgyűlés 2013-ban döntött arról, hogy november negyedikét gyász-
nappá nyilvánítja. Ez volt az a nap 1956-ban, amikor a szovjetek megindul-
tak, hogy leverjék a magyar forradalmat és szabadságharcot. A túlerő ellen 
nem volt esélye a szabadságharcosoknak, s a szabadságért az életüket feláldo-
zókra örökérvényűen kötelező emlékeznünk. Városunkban a Huszárlaktanyá-
nál található emlékműnél tartották idén is a megemlékezést, melyen Bessenyi 
Vendel helytörténeti kutató mondott beszédet.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársat keres  

középfokú végzettséggel (érettségi)
beosztott tűzoltó hivatásos szolgálati jogviszonyba.

A szolgálati jogviszony jellege: A hivatásos állomány tagja (beosztott tűzol-
tó) a szolgálati viszonyból fakadó kötelmeit – a rendvédelmi szerv rendeltetés 
szerinti feladatainak megvalósítása érdekében – önkéntes vállalás alapján, élet-
hivatásként, szigorú függelmi rendben, akár életének és testi épségének kockáz-
tatásával és egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesíti.

Feltételek:
•	 a 18. életévét betöltötte, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső 

korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb;
•	 az adott beosztáshoz meghatározott iskolai végzettségű (érettségi);
•	 a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas;
•	 életvitele nem kifogásolható és hozzájárul annak a szolgálati viszony létesí-

tését megelőző, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez;
•	 elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását;
•	 tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonya fennállása alatt szolgálata törvé-

nyes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – törvényben meghatározott szer-
veknél és módon – ellenőrizhetik (megbízhatósági vizsgálat);

•	 vállalja az öt hónapos bentlakásos kiképzést.

Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és 
fizikai alkalmassági vizsgálatát az a 45/2020. (XII.16.) BM rendelet szabályozza.

Előny: „C” kategóriás vezetői engedély

Amit kínálunk:
•	 A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra rendvédelmi fel-

adatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szó-
ló 2015. évi XLII. törvény (továbbiakban Hszt.) az irányadó.

•	 Biztos, kiszámítható megélhetést nyújtó, köztiszteletet jelentő hivatásos jogállás.

Egyéb információ az állásról: A jelentkező által csatolandó iratok: végzettséget 
igazoló oklevél másolata - és amennyiben rendelkezik - államilag elismert nyelv-
vizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz.

Munkavégzés helye: Szolnok és Jászberény Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksá-
gainak laktanyáiban.

Jelentkezés az állásra: A jelentkezési dokumentumokat az Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak címezve, kizárólag elektronikus 
formában, a jasz.human@katved.gov e-mail címre kérjük benyújtani.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri
A Jászberényi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya eljárást foly-
tat cserbenhagyás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt ismeretlen 
személy ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint 
ismeretlen személy ellen 2021. novem-
ber 5-én 14 óra 53 perc körül Jászbe-
rény, Dózsa György úton Nagykáta felől 
közlekedett egy külföldi hatósági jelzésű 
Volkswagen Golf (feltételezhetően VI 
GTI) típusú, fehér színű személygépko-
csival Jászjákóhalma irányába.

A gépkocsi a 32. számú főútvonal 
és a Jákóhalmi út csomópontjában 
kialakított körforgalomnál Jászapáti 
irányába haladva összeütközött egy ke-
rékpárossal, de megállás nélkül tovább-
hajtott, így a baleset körülményei nem 
kerültek tisztázásra.

A rendőrség kéri, hogy aki az ese-
ménnyel kapcsolatban információval 
rendelkezik, vagy Jászberény terüle-
tén a Nagykátai, Kossuth, Szövetke-
zet, Dózsa György, Jákóhalmi utakon 
2021. november 5-én 14 óra 40 perc 
és 15 óra között  gépkocsijában me-
netrögzítő kamerát működtetve köz-
lekedett,  jelentkezzen a Jászberényi 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztályán (Jászberény, Hatvani 
út 1.) vagy hívja az 56/501-600/1822 
telefonszámot, illetve névtelensége 
megőrzése mellett tegyen bejelentést 
a nap 24 órájában elérhető 06-80-

555-111-es Telefontanú zöldszámán, 
illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó 
számon. 

***
A Jászberényi Rendőrkapitányság köz-
úti baleset okozása vétség és járműveze-
tés az eltiltás hatálya alatt vétség elköve-
tése miatt folytat eljárást egy jászteleki 
lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok 
szerint, a 29 éves férfi személygépkocsi-
val közlekedett Jászberény belterületén  
2021. november 6-án a kora délelőtti 
órákban. A sofőr a Szent Imre herceg 
út és a Rét utca kereszteződéséhez ér-
kezett, ahol az „Állj! Elsőbbségadás 
kötelező” közúti jelzőtábla figyelmezte-

tésére ellenére nem biztosított elsőbb-
séget egy személygépkocsi vezetőjének 
és összeütköztek. A védett úton haladó 
jármű vezetője a baleset következtében 
– az elsődleges orvosi vélemény sze-
rint – nyolc napon túl gyógyuló sérü-
lését szenvedett. A helyszínre kiérkező 
egyenruhások megállapították, hogy 
a jogsértő annak ellenére volán mögé 
ült, hogy őt a Szolnoki Járásbíróság a 
járművezetéstől 2022. február 15-ig el-
tiltotta. A rendőrök a férfit a helyszínen 
elfogták és előállították a Jászberényi 
Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

(forrás: police.hu)
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• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés 

• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu
Szolnok, Szapáry út 31. 1/1.  Tel.: 20/273-81-31

Dr. TóTh ZolTán szülész-nőgyógyász 
adjunktus

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.
Ideje: 2021. november 22. 8:00–14:00

Ne gyújtsd, gyűjtsd!
Korábbi években már hallható volt a 
Ne gyújtsd, gyűjtsd szemétégetés elle-
ni kampánnyal kapcsolatos tájékozta-
tás, amely a hulladékégetés veszélyeire, 
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságá-
ra figyelmeztet. 

A kampány az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. támogatásával in-
dult el.

A fűtési szezon kezdetével társasá-
gunk ismételten felhívja a figyelmet, 
hogy a háztartásban keletkezett cso-
magolási hulladékok, egyéb kommu-

nális hulladékok nem alkalmasak tü-
zelésre, ezért nem a kályhába, hanem a 
szelektív hulladékgyűjtőbe kell dobni.

Az elmondható, hogy az elmúlt 
években sok volt a kéménytűz és az 
azokból eredő lakástüzek. A hideg, 
légmozgás nélküli napokon pedig 
gyakran nagyon szennyezett volt a le-
vegő, jórészt a háztartási szilárdtüzelés 
miatt.

Alapjában vetőleg a száraz tűzi-
fa sokkal kevésbé káros, mint a nem 
eléggé szárított nedves fa, nem be-
szélve a mindenféle szemét, főleg az 
égéskor rákkeltő anyagokat kibocsátó 
műanyagok tüzeléséről.

Ezért is fontos hangsúlyozni, hogy 
a háztartásban keletkező hulladékokat 
nem a kályhában kell elégetni, hanem 
szelektíven kell gyűjteni.

Társaságunk fontosnak tartja a 
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcso-

latosan a folyamatos tájékoztatást és 
szemléletformálást.

Miért is fontos a szelektív hulla-
dékgyűjtés mi is valójában a célja:
•	 elsősorban a csomagolási hulladék 

érték: megfelelő válogatás után má-
sodnyersanyagként felhasználható 
különböző termékek gyártásához,

•	 a másodnyersanyagok felhasználá-
sával kíméljük az elsődleges nyers-
anyagokat (pl. a papírgyártásnál a 
fát), ami nagyon fontos, hiszen a 
sok nyers anyagforrásunk már ki-
merülőben van, így nem szabad 
pazarlóan bánnunk velük,

•	 a hulladék újrahasznosítása jelentős 
energiatakarékossággal jár, mivel a 
folyamatok kevesebb technológiai 
lépést igényelnek,

•	 csökken a hulladéklerakóra kerülő 
lerakással ártalmatlanított hulladék 
mennyisége, ezáltal megnő a hul-
ladéklerakók élettartama és szük-
ségtelen újabb lerakók költséges 
kiépítése,

•	 kevesebb hulladék kerül a környe-
zetbe
Mind ezt figyelembe véve elmond-

ható, hogy a hulladék nem szemét, 
hanem érték!

Ezúton is szeretnénk kérni a Tisz-
telt Lakosságot, hogy gyűjtsék szelek-
tíven a hulladékot. Tegyen Ön is kör-
nyezete védelméért, vegyen részt Ön is 
a szelektív hulladékgyűjtésben!

Jászberényi Vagyonkezelő és 
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Lakossági fórum
Tisztelettel hívom és várom Jász-
berény 6. sz. képviselői körzeté-
nek lakosait 2021. november 16-
án (kedden) 17.00 órára, a Szent 
Ferenc Egyesített Szociális Intéz-
ményben - új különálló épület-
szárnyában Toborzó utcai bejárat 
- tartandó lakossági fórumra.

A fórumot megelőzően, 15 órától - a 
kialakult városi gyakorlatnak megfe-
lelően – három helyszínen területbe-
járásra kerül sor.
15:00 Móczár Miklós utca
15:30 Vasas horgásztó, horgásztanya
16:00 Nádor utca 3 parkoló, ahon-
nan gyalogosan a Pipa utca, Pethes 
Imre utca, Ferencesek tere, és a Szent 
Ferenc utca érintésével érkezünk meg 
a Szent Ferenc Egyesített Szociális In-
tézményhez (Toborzó utcai bejárat) a 
lakossági fórum helyszínére.

Bódis Béla
önkormányzati képviselő

6. sz. választókerület
bodis.bela@gmail.com

06-30/771-3561

Időpont: 2021. november 13. 
15.00–21.00 óráig

Fontos információ! A belépés  
18 év felettieknek érvényes 

személyi és oltottsági 
igazolvánnyal, 18 év alattiaknak 
érvényes személyi és oltottsági 

igazolvánnyal rendelkező 
(felügyeletet ellátó) kísérő 

személlyel lehetséges.

Egyéb információ:  
www.jaszberenyijegpalya.hu

JÉGRE FEL!

Újra közönségkorcsolya  
a Jászberényi Jégpályán!



2021. november 11. 3. oldalwww.jku.huÖnkormányzat 

Városházi hírek 
Az előző lapszámunk megjelenése óta eltelt két hét sem telt el eseménytelenül 
városunkban. Budai Lóránt polgármester Facebook oldalán számolt be a leg-
fontosabb történésekről, melyek közül az alábbiakat emeltük ki.

A közelmúltban döntést hoztunk a jászberényi autóbuszállomás területén (Palotási 
János utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében) a közlekedésbiztonság foko-
zásáról, a farmosi úton található balesetveszélyes buszváró felújításáról, valamint a 
városi strandnál (zsilipnél) lévő Zagyva híd gyalogos járda, kerékpárút felmorzso-
lódott felületének felújításáról.

Köszönet a védőkorlát kihelyezéséért, az eldeformálódott buszváró felújításáért 
és az útszakasz rekonstrukciójáért a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető 
Nonprofit Zrt. munkatársainak!

Tavaly felújítottuk a Riszner sétány útburkolatát. Ezt megelőzően gyalogos sé-
tány épült a Margit-szigeten, valamint a sétány folytatásaként gyalogos híd készült 
a Zagyva medre fölé. A műszaki átadás-átvételi eljárás után több olyan észrevétel is 
felmerült az elkészült munkákkal kapcsolatban, melyek a kivitelezési szerződésben 
nem szerepeltek, ám a mindennapok megmutatták azok szükségességét. Ilyen az 
elkészült gyalogos híd mindkét oldali feljáratának (kiegészítő elemekkel való) biz-
tonságosabbá tétele és a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit 
Zrt. irodaépülete mögötti kerítés megerősítése, megújítása. A felmerült munkák 
elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a Városfejlesztési Bizottság a közelmúlt-
ban biztosította. A balesetveszély elhárítását célzó beruházás idejére kérem és kö-
szönöm a lakosság türelmét!

A jászberényi Mezei Őrszolgálat 2011-ben kezdte meg működését. Feladataikat 
Jászberény közigazgatási területén végzik, elsősorban a földtulajdonosok és haszná-
lók termőföldjeinek védelme érdekében. Eleinte nappal láttak el szolgálatot, hogy 
napi kapcsolatot tudjanak kialakítani a működési területükön élőkkel, megismer-
jék a terepet, majd a későbbiek során éjszakai járőrözést is végeztek. 

Ezen tevékenység végzéséhez – tekintettel az ellátandó terület nagyságára is – a 
terepviszonyoknak megfelelő gépjárműre van szükségük. A munkájukhoz eddig 
használt önkormányzati tulajdonú autó sajnos elavult, javíttatása évről évre je-
lentős összegeket emésztett fel, miközben az értéke nem haladta meg az 1-2 mil-
lió Ft-ot sem. Ezen okok miatt szükségessé vált a cseréje. A közelmúltban egy 
új TOYOTA Hilux Live gépjármű beszerzéséről döntött a képviselő-testület. Az 
autót megrendeltük, a szállítás várható ideje - tekintettel az autóipari beszállítások 
csúszására - 4-8 hónap közé tehető.

Önkormányzatunk megbízásából - a Hortobágyi Nemzeti Park engedélyével - a 
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. a napokban meg-
kezdte a Zagyva vízfelszín alatti zöldnövényzetének gépi erővel történő eltávolítá-
sát és a meder „gyógykotrását”. A munkakezdést követően, a helyszínen megjelent 
két természetvédelmi őr védett fajokat talált a kotrási iszapban. A mentés után, a 
vermelő élőlények védelme érdekében a munkálatokat haladéktalanul leállítottuk. 

Jelenleg az övárkok ásása és karbantartása folyik, mellyel igyekszünk növelni a Zagy-
va víztároló kapacitását és ellenálló képességét a heves esők és aszályok idején egyaránt. 
A munka folytatásának időpontját a hatóság vizes élőlényekkel foglalkozó illetékes szak-
értője fogja meghatározni. Addig is kérem és köszönöm a lakosság türelmét.

Mindenképpen meg kell emlékez-
nünk azokról a személyekről is, akiket 
a forradalom leverése utáni megtorlás-
ként Ukrajnába szállítottak ki. Magyar-
országról 848 fő került oda, közülük 
7 fő Szolnok megyei volt, ebből 4 fő 
jászberényi. Ungváron tartották fogva 
őket. Ezek a személyek:

dr. Altordai Sándor nemzetőrpa-
rancsnok,

Diósi István a Járási-Városi Forra-
dalmi Tanács Intéző Bizottság tagja,

Imre Béla, a Járási és Városi Forra-
dalmi Tanács elnöke,

dr. Nagy Pál, a Járási és Városi For-
radalmi Tanács egyik elnökhelyettese

Ami Magyarországon 1956-ban 
történt, arra enged következtetni, hogy 
a szovjet felső vezetés a „baráti segítség, 
az internacionalista kötelezettség” leple 
alatt lényegében katonai agressziót haj-
tott végre Magyarország ellen, melynek 
elsődleges célja a demokratizálódási 
folyamat feltartóztatása volt. A szovjet 
hadsereg a parancsot fegyveres agresz-
szió végrehajtására a politikai vezetéstől 
kapta. Ez a döntés ellentétes az 1917. 
évi november 8-i lenini Békedekrétum-
mal, az 1928. évi párizsi paktummal, 
mely törvényen kívül helyezi az agresz-
szió minden formáját, de összeegyez-
hetetlen az 1933. évi londoni konven-
cióval is. A Szovjetunió célja ezzel az 

intervencióval a szovjet követelmények 
elfogadásának és végrehajtásának erő-
vel történő kikényszerítése volt. Csak 
így tudta elérni a rendszer változatlan 
fenntartását és saját befolyási övezeté-
nek megtartását.

A mai napon fejezzük ki tiszte-
letünket és köszönetünket azoknak, 
akik 1956 mozgatórugói voltak – és 
itt vannak közöttünk. Emlékezzünk 
azokra, akik az eseményekben részt 
vettek, de már nem lehetnek közöt-
tünk. Hajtsunk fejet azok előtt, akik a 
legszentebbet, az életüket áldozták fel. 
Hangozzon itt el azon jászsági kötődé-
sű személyek neve – függetlenül attól, 
hogy a barikád melyik oldalán álltak 
– akik az 1956-os események áldoza-
tai lettek. Isten adjon fáradt testüknek 
nyugodt pihenést, meggyötört lelkük-
nek pedig örök nyugodalmat!

A mai nap Jászberény történelmé-
ben gyásznap és dicső nap is egyben. 
Gyásznap, mert véráldozatokat, halot-
takat, börtönbe zárt és ártatlanul ha-
lálra ítélt embereket követelt, de dicső 
nap is, mert Jászberény a hazaszeretet 
ragyogó példáját mutatta meg ezen a 
napon nekünk, kései utódoknak.

Legyünk büszkék 1956-os hőseink-
re. A hazaszeretetről tett tanúbizonysá-
guk szolgáljon útmutatásul számunkra. 
Isten óvja és Isten áldja Önöket! – fe-
jezte be ünnepi megemlékezését Bese-
nyi Vendel, melyet koszorúzás követett.

November 4-én a hősökre emlékeztünk
  Folytatás az 1. oldalról  

Tovább korszerűsödik a vízelvezető hálózatunk
Jászberényben ősszel elkezdődött az a 
vízelvezető-hálózat korszerűsítését cél-
zó projekt, mely által megoldódhat a 
város egyik legjobban csapadékvíz súj-
totta belterületének, a "Suba-öböl"-
nek a védelme. A több mint 365 mil-
liós beruházás 2023 elejére készül el. 

Jászberényben elválasztó rendszerű 
csapadékvíz-elvezető hálózat üzemel. 
A városban azonban egyes részeken a 
zárt csatornahálózat magáningatlano-
kon halad, mely miatt a karbantartás 
ellehetetlenült ezeken a részeken. Ezen 
városrészekben intenzív csapadék ese-
tén elöntések (udvarokba betörő víz) 
keletkeznek, ezért az előírásoknak és a 
jogszabályoknak megfelelően a közte-
rületre kell kihelyezni a magánterülete-
ken lévő csatornaszakaszokat. 

Az egyik ilyen terület a volt a 
„Suba tó” – valamikori agyagnyerő 

hely – környéke, melynek feltöltése 
és csatornázása után beépítésre került. 
Az érintett területen (Suba utca - Ba-
laton utca kereszteződése) évente több 
alkalommal - egy közepes intenzitású 
csapadék esetén – mintegy 2.000 m2 
terület elöntésre kerül. A projekt célja 
a lakóházakkal teljesen beépített terület 
védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése, rekonstrukciója a csapadék-
víz-gazdálkodás céljainak figyelembe-
vételével. 

A beruházásnak része a sérült köz-
úthálózat burkolat, járda, kapubejáró, 
parkoló felület beruházás előttivel azo-
nos típusú burkolattal történő hely-
reállítása, növényzet telepítése, hely-
reállítása a létesítményekhez tartozó 
területen beleértve az előírások szerinti 
parti sávot is, illetve keresztező műtár-
gyak kiépítése, átépítése, felújítása, re-
konstrukciója, amennyiben indokolt. 

A projekt eredményeképp több mint 
2 km-en épülhet, újulhat meg a csa-
padékvíz-elvezető rendszer. A tervezési 
munkák folyamatban vannak, melyet 
követően, 2022. tavaszán indulhat meg 
a kivitelezés. 

Projekt helyszíne: 5100 Jászberény, 
Suba utca környéke 

Projekt kódszáma: TOP-2.1.3-16-
JN1-2021-00020 

Projekt-megvalósítás tervezett be-
fejezése: 2023. év február hó 28. nap. 

A projekt tervezett összköltsége: 
365.482.700,- Ft, 

A projekt elszámolható összköltsé-
ge: 365.482.700,- Ft, 

A támogatási intenzitás: 100 % 
Kedvezményezett: Jászberény Vá-

rosi Önkormányzat 5100 Jászberény, 
Lehel vezér tér 18. 

A projektről bővebb információt a 
www.jaszbereny.hu oldalon olvashatnak.

Termékkóstoló a pénteki piacnapon
Kóstolja meg termelőink idei munká-
jának gyümölcsét! Szólt az invitálás, 
mely a Jász Piacért Egyesület termék-
kóstolójára hívott, a pénteki hetipiac 
napon, október 29-én délelőtt.

A Városi Piaccsarnokban, a Jász Piacért 
Egyesülethez kapcsolódó helyi kister-

melők által kínál portékákkal ismer-
kedhettek meg a vásárlók, melyeket 
ott helyben meg is kóstolhattak. Az 
esemény jó alkalom volt, a személyes 
találkozásra is, eladó és vevő között.

Csomor Imre méhész, az egyesület 
elnöke elmondta: szeretnék vásárlókkal 
megismertetni, az itt a piacon elérhető, 

„legrövidebb utat”, melyen a legegy-
szerűbben juthat el a kiváló minőségű, 
friss termékek sokasága, a helyi terme-
lőtől a vásárló asztalára. A piac, és az 
itteni vásárlás népszerűsítése, nem tit-
kolt célja az egyesületnek, erre szolgált 
a mai rendezvény is, hogy a vásárlók a 
multik tömegcikkei helyett válasszák az 
egészségesebb, helyi termékeket.

A standon tálkákba rendezve kí-
náltak kóstolót sajtokból, mangalica 
kolbászból, sült tökből, főtt tojásból és 
burgonyából, savanyúságokból, méz-
ből és abból készült finomságokból, a 
piac vásárló közönségének.

Sokan felkapták a fejüket, és kí-
váncsian indultak a Jász Piac Egyesület 
standjai felé, mikor a Kossuth Népdal-
kör zenés dalcsokra hangulatos színt 
vitt a vásárlás forgatagába.

Olyan kincset veszíthetünk el 
a kistermelők eltűnésével, amelyet 
soha nem fogunk tudni visszahozni! 
Rajtunk, vásárlókon is múlik, hogy 
képesek lesznek-e életben tartani gaz-
daságukat a környezetünkben levő 
kistermelők, segítsük azzal őket, hogy 
helyben termelt és készült, termékeiket 
vásároljuk, fogyasztjuk!  duka
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Bemutatjuk az év jászsági menedzserét, 
Konkoly Szabolcsot
Igazán jó éve van a jászberényi Konkoly Electro Kft.-nek, hiszen rövid időn belül előbb a cég tulajdonos-ügyvezetője, 
majd a cég kapott nem akármilyen elismerést. Konkoly Szabolcs (képünkön középen) a megalakulásának 25. évfor-
dulóját ünneplő Jászsági Menedzserklub ünnepi rendezvényén az év jászsági menedzsere díjat (Főnix díj), majd nem 
sokkal később, a megyei TOP 50 bemutatóján az Év vállalkozása díjat is átvehette.

- A Konkoly Electro Kft. története 
21 éve íródik. Hogyan kezdődött ez a 
ma már egyértelműen kijelenthető, si-
kertörténet?

- Emlékszem, 20 éves voltam, amikor 
az egyik nap úgy mentem haza az akkori 
munkahelyemről, hogy holnaptól vállal-
kozó leszek. Nem volt vesztenivalóm, így 
nekikezdtem. Akkoriban vagyonvédelmi 
szereléssel és régi gépek felújításával fog-
lalkoztam, hiszen több magyar vállalko-
zás indult azokban az években, így volt 
igény erre a tevékenységre. 

- Két évtized egy cég életében igen 
jelentős idő. Mi és hogyan változott 
menet közben a Konkoly Electro Kft. 
életében?

- A nagyszülői garázs volt az indu-
lás helyszíne, ahol nagyszülői és szülői 
közreműködéssel folyt a munkavégzés. 
Ez a helyszín viszonylag rövid időn be-
lül elérte a korlátait, így közel 10 évig 
a jászberényi Volán-telepen béreltünk 
egy cca. 300 m2-es műhelyt. Tevé-
kenységi körünk is ekkor alakult át 
erősáramú berendezések gyártására és 
nagyipari gépek felújítására, átalakítá-
sára. Az első saját tulajdonú telephely 
2007-ben került megvásárlásra a Váltó 
utcában és a következő évben pályá-
zati támogatással sikerült felépíteni 
az első csarnokunkat is. Akkor három 
munkatárssal folyt a munkavégzés. A 
folyamatos fejlődésnek köszönhetően 
három évvel később ismét bővültünk, 
ekkor készült el egy összesen 350 m2-
es szerelde és forgácsoló rész, valamint 
egy 340 m2-es iroda és mérőlabor. Ez 
a bővülés adott lehetőséget arra, hogy 
elkezdjük az önálló forgácsolói tevé-
kenységet és az egyedi célgépgyártást is 
magasabb szintre és nagyságra tudtuk 
emelni. A jelenlegi, Fémnyomó utcai 
telephelyre 2019 májusában már 34 
munkavállalóval költöztünk. Az itteni 
három hektáros területen a határ a csil-
lagos ég és a beépítési százalék. 

- A cég honlapján a küldetésünk 
címszó alatt a következő olvasható: 
„Modern gyártási technológiákhoz 
biztosítunk eszközöket, amelyek tar-
tósan a jövő fejlődését és generációját 
szolgálják.” Ez egyben azt is jelzi, hogy 
alkalmazkodni kell egyrészt a vevők 
igényeihez, illetve a tudomány fejlődé-
séhez is.

- Igen, pontosan így van. Ez a tevé-
kenységi kör egy folyamatosan mozgás-
ban és fejlődésben lévő terület, itt nem 
tehetjük meg, hogy hátra dőlünk és 
megállunk a jelenlegi szinten. A meg-
rendelők egyre inkább a minőséghez 
hűségesek és igénylik a stabil háttértá-
mogatást. 

- A vállalkozás fejlődése mit köve-
telt meg az idők során annak vezető-
jétől?

- Az elején minden munkafolya-
matban tevékenyen részt vettem, az 
ajánlat adásától kezdve a szerelésen át a 
beüzemelésig. Az egyik ismerősöm azt 
mondja erre, hogy én voltam a portás 
kutyája is. A folyamatos növekedéssel 
együtt be kellett látnom, hogy már le-
hetetlen ugyanazt a figyelmet szánni az 
összes folyamatlépésre, és ha ezen nem 
változtatok, akkor én leszek a gátja a sa-

ját cégem fejlődésének. Így az évek alatt 
több vezetőt vettünk fel és képeztünk 
ki, hogy a jelenlegi 60 fős létszám irá-
nyításában és a projektek levezetésében 
segítséget nyújtsanak nekem. 

- Milyen tulajdonos-ügyvezető 
Konkoy Szabolcs? Kemény, szigorú, 
megértő, támogató?

Minden egyben, legfeljebb a sor-
rend változik. Jónéhány munkaválla-
lónak segítünk magánéleti problémái 
elrendezésében, támogatjuk egyéni 
fejlődésüket, céljaikat. A cégben a ru-
galmasság a jellemző és valljuk, hogy 
mindig eggyel több megoldás létezik 
mint probléma.  

- A Konkoly Electro Kft. eredményei 
önmagukért beszélnek, s e mellett a cég 
társadalmi szerepvállalása is dicséretes.

- Valóban sokaknak és sokrétűen 
segítünk. Próbálunk Jászberényre és a 
Jászságra koncentrálni és egy kis színt 
vinni az itteni lakosok életébe. Erre 
remek példa volt a Jászság Dinamikája 
Futónap 2019-ben, a Mozdulj, Kon-
koly! - sportra buzdító rendezvényünk 
2020-ban, valamint a covid-lezárások 
elején szervezett rajzversenyünk is, ahol 
értékes nyereményeket osztottunk szét 
a győzteseknek és a részt vevő munka-
társak gyermekeinek. Idén kulaccsal 
jutalmaztuk a bizonyítványukat javító 
iskolásokat, Gyermeknapra nem csak 
a saját munkavállalóink csemetéinek 

adtunk labdát, hanem 10 jászsági gyer-
meknek is. Virággal segítettük a Helyet 
Alapítványt, Power-bankkal a Jászsági 
Rockfesztivált, hamburgert vittünk a 
jászberényi mentősöknek, véradáson 
és szemétszedésen vettünk részt a kol-
légákkal és a sort még folytathatnánk 
egyéb kisebb-nagyobb támogatások 
felsorolásával. 

- Az élet sokszor bizonyította már 
azt az állítást, miszerint minden sikeres 
férfi mögött áll egy nő, egy család. Azt 
hiszem, hogy ez Önöknél is így van.

- Nálunk sincs ez másként. A felesé-
gemmel a gyerekek születése óta együtt 
dolgozunk, az esetek nagy többségében 
zökkenőmentesen. Szerencsés vagyok, 
hogy három gyermek édesapjaként 
elmondhatom, hogy van jövőnk, van 
miért csinálni ezt a vállalkozást. 

- Néhány hét alatt két rangos elis-
merést is „besöpört”. Az egyik egyéni 
díj, a másik a cég elismerése. Mindkét 
alkalommal hangsúlyozta, hogy ez közös 
siker, a munkatársaké és a családé is.

- Ezek a díjak valóban nem egy-
személyes eredmények. Hálás vagyok 
mindenkinek, aki az elmúlt években 
segítette a munkavégzésünket rövi-
debb vagy hosszabb ideig. Szerencsére 

a fluktuációnk alacsony, így már évek 
óta többször köszönthetjük az 5 éve ná-
lunk munkát végzőket és bizony már a 
10+-os bögre és az azzal járó elismerés 
is átadásra került. A díjakat egyébként 
mindkét esetben közös nagyreggelivel 
ünnepeltük meg. Így az október elég 
sűrűre sikerült ünneplés szempontjá-
ból, hiszen a csapatépítő megmozdulá-
sunkra is most került sor. 

- Egy vállalkozó életében soha 
nincs megállás, mindig új és új célokat 
kell kitűzni, s azokat elérni. Jelenleg a 
megszokott kihívások mellett egy ideje 
már a COVID-19 világjárvány hatá-
sával is meg kell küzdeni a cégeknek is. 
Mi az, amit a következő néhány évben 
szeretnének elérni?

- A telephelyfejlesztés belátható 
időn belül folytatódik, az erre vonatko-
zó tervek már elkészültek. Szeretnénk 
új iparágakban is megméretni magun-
kat, és ez a két dolog automatikusan 
magával fogja hozni a jelenlegi 60 fős 
létszám és a most alkalmazott techno-
lógiák bővítését is. 

Konkoly Szabolcsnak, családjának 
és a Konkoly Electro Kft. munkatár-
sainak olvasóink nevében is gratulá-
lunk az elmúlt 21 év eredményeihez, 
a közelmúltban kapott elismerésekhez. 
Egyben hasonlóan sikeres folytatást kí-
vánunk a családnak és a cégnek is. 

Szántai Tibor

Névjegy
Név: Konkoly Szabolcs
Születési idő: 1975. október 21.
Születési hely: Jászberény
Végzettség: elektroműszerész, 
mechanikai műszerész
Munkahely: Konkoly Electro Kft.
Beosztás: tulajdonos - ügyvezető
Családi állapot: nős, gyermekei: 
Luca (12 év), Vince (10 év), Lőrinc 
(8 év)
Kitüntetések, elismerések: Főnix-díj 
(2021), Az év vállalkozása díj (2021)

Jászberényi cégvezetőkkel 
találkozott az Egyensúly Intézet
Az Egyensúly Intézet Magyarország független agytrösztje szakmai alapú köz-
politikai javaslatokon dolgozik, hogy 10 éves időtávban egy okos, tiszta gazdag 
országban élhessünk. Vízió és szakpolitika alkotó munkánkkal teljes Magyaror-
szágot segítjük, de figyelünk arra, hogy az eredmények a fővároson kívül is hasz-
nosulhassanak. Ezért november-decemberben vidéki nagyvárosok gazdasági és 
politikai vezetőivel találkozunk. Első állomásunk Jászberény volt, ahol vállalatve-
zetőkkel és Budai Lóránt polgármesterrel osztottuk meg a gazdasági növekedésre 
és a foglalkoztatásra vonatkozó javaslatainkat, és hallgattuk meg visszajelzéseiket.

Az Egyensúly Intézet Magyarország 
2020 szeptemberében nyilvánosság 
elé lépett független agytrösztje. Az or-
szágunk fejlődését szolgáló, vonzó és 
megvalósítható jövőkép megalkotásán 
és arra épülő, szigorúan szakmai alapú 
közpolitikai javaslatokon dolgozunk. 
Hatékony és messzire tekintő megoldá-
sokat keresünk a 21. század új és az or-
szág számára kiemelten fontos kihívása-
ira: a magyar gazdaság dinamizálásától a 
közoktatás reformján át a légszennyezés 
elleni küzdelemig havi rendszeresség-
gel publikáljuk javaslatcsomagjainkat. 
Szakértőink közös meggyőződése, hogy 
más országokhoz hasonlóan, hazánknak 
is szüksége van a hagyományos ideoló-
giai és pártmegosztottságon felülemel-
kedő, minden magyar közös érdekeit 
előmozdító, hosszú távú cselekvési ter-
vek kidolgozására.

Az Egyensúly Intézet számára külö-
nösen fontos, hogy munkájával az or-
szág egészét segíthesse, és eredményei a 
fővároson kívül is hasznosulhassanak. 
Ezért 2021 november-decemberben 
vidéki nagyvárosok legmeghatározóbb 
helyi gazdasági és politikai szereplőivel: 
polgármesterekkel, helyi képviselőkkel, 
kis- és közepes vállalkozások vezetői-
vel találkozunk. Elsőként, november 
3-án Jászberénybe látogattunk, ahol 20 
mértékadó helyi vállalatvezetővel, il-
letve tulajdonossal egyeztettünk. Nagy 
megtiszteltetés, hogy Budai Lóránt, 
Jászberény polgármestere is elfogadta 
meghívásunkat.

Az eseményen Filippov Gábor, az 
Egyensúly Intézet kutatási igazgatója 
és Kozák Ákos, az Egyensúly Intézet 
üzleti kapcsolatokért felelős igazgatója 

a jelenlévők igényeihez igazodva, az 
agytröszt munkaerőpiacra és gazda-
sági növekedésre vonatkozó kutatási 
eredményeit és a javaslatcsomagok 
részleteit osztották meg. Urbán Lász-
ló közgazdász, bankszakember, egykori 
gazdaságpolitikus, korábban a jegy-
bank, kereskedelmi bankok és a Világ-
bank munkatársa, a Berkely Business 
School és a Princeton oktatója, széle-
sebb makrogazdasági kitekintéssel segí-
tette a beszélgetést. 

A résztvevők között élénk párbe-
széd alakult ki. A vállalatvezetők, a 
napi működésük alapján megerősítet-
tek több, a javaslatainkban megfogal-
mazott állítást: a munkavállalók kép-
zettségének, a szakképzésnek vannak 
jelentős hiányosságai, az átlagbér adó-
értéke rendkívül magas, illetve a hazai 
cégek hosszú távú versenyképessége 
a gyenge forint politikájából is követ-
kezik. És megfogalmaztak egyéb helyi 
tapasztalatokat: a jászság dinamikusan 
fejlődő, a gazdasági változásokhoz ru-
galmasan alkalmazkodni képes térség, 
ahol a szakképzett munkaerőhiány 
problémájára akár helyi szintű, az igé-
nyekhez igazodó felsőoktatási képzés 
is megoldás lehet. Mindezek mellett a 
beszélgetés során felmerültek az euró 
bevezetés és a készpénzmentesség le-
hetséges előnyei, valamint a vállalko-
zásoknál jelentkező járulékos költségei, 
illetve a magyar tulajdonú helyi cégek 
nemzetközi terjeszkedése is.

Mindezeket az Egyensúly Inté-
zet, a jövőbeli kutató és javaslattevő 
munkájában érzékenyen kezeli és 
használja fel.

(sajtóközlemény)

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

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
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Kulturális mozaik
Leonardo da Vinci interaktíV kiáLLítás
November 12-13-14. péntek-szombat-vasárnap 10 - 18 óra
Engedd, hogy Leonardo da Vinci, a művész, a feltaláló, a zseni, alko-
tásai magával ragadjanak! A kiállítás nem csak a Mona Lisa festőjeként 
mutatja be Leonardot, hanem egy saját idejét több száz évvel megelőző, 
ezerarcú tudósként. A 15. századi polihisztor több festményének repro-
dukciója, valamint közel 60 műszaki találmányának interaktív és kipró-
bálható makettje lesz elérhető. 
Déryné Rendezvényház

Utazó PLanetáriUm 
November 13. szombat 10 - 14 óra 
Nyilvános planetáriumi előadások mindenkinek! 10:00 Szimat kapitány 
kalandjai az Űrben (4-7 év) 10:45 Utazás a bolygók csodálatos világába 
(6+ év, felnőtteknek) 11:30 Az erdő lakói és a Világűr- Egy titokzatos 
világ felfedezése a pagonyból (5-8 év) 12:15 Elképesztő Világegyetem 
(8+ év és felnőtt) 13:00 Utazás a bolygók csodálatos világába (6+ év) 
13:45 A NAP - Életadó csillagunk története (8+ év)
Városi Könyvtár

kLUbkoncert - the moJo
November 13. szombat 21 óra
Mojo-ra jellemző zenei világ, ötvözi a pop-, a country-, és a tradicionális 
blues jegyeit. Megszólalásuk védjegyévé vált, hogy gyakran három szó-
lamban énekelnek, a zenei lehetőségeket olyan ritkán látott hangszerek-
kel színesítik, mint a diddley-bow, a cigar box, a harmonetta, a basszus 
harmonika. Szeretik a végletekig kihasználni az élő zene dinamikai ha-
tárait, minden koncertjüket különlegessé tenni egy-egy új saját nótával 
vagy érdekesen kiforgatott feldolgozással.
Lehel Film - Színház galéria

márton naPi Libaságok
November 14. - vasárnap 9.30 óra
Családi kézműves játszóház a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület közre-
működésével. Ludas Matyi dramatikus játék mellett kézműves foglalko-
zás, és élőszavas mesemondás.
Főnix Műhelyház

6. eUróPai art mozi naP
November 14. vasárnap 16.15 órától
„Európa újra mozizni megy!” – Hatodik alkalommal várja a művészmo-
zik és az európai filmek rajongóit az Európai Art Mozi Nap, hogy felhív-
ja a figyelmet az európai filmművészet sokszínűségére és a művészmozi, 
mint kulturális és közösségi tér fontosságára. 16:15 Jankovics Marcell 
emlékvetítés János Vitéz – Digitálisan felújítva; 18:00 Szomjas György 
Kopaszkutya – Digitálisan felújítva emlékvetítés; 20:00 Hajtóvadászat - 
szinkronizált dán thriller - Premier előtt!
Lehel Film-Színház Sára Sándor terem

a Lemez két oLdaLa - színházi eLőadás
November 15. - 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 színpa-
di szövegváltozatot és rendezte a darabot. A képzeletszínházi előadás 
valójában ún. éles tükör, szavakból csiszolva. Általa, a mindennapos 
emberi játszmáinkra láthatunk rá szórakoztató, humoros formában - 
afféle nevetőizom tréningként. Emberi játszmák szólnak férfi hango-
kon, a lemez „A” oldalán Inotay Ákos „B” oldalon Elek Ferenc hall-
ható. Az előadás előtt egy rövid dokumentumfilm kerül bemutatásra 
Janikovszky Éváról.
Lehel Film - Színház  

radnóti mikLósné gyarmati Fanni 
naPLóJa - színházi eLőadás
November 20. szombat 18 óra
Az elmúlt évek egyik legnagyobb irodalmi szenzációja Radnóti Mik-
lósné Gyarmati Fanni 1935 és 1946 között írt naplójának megjelenése 
volt. Hámori Gabriella színésznőben megfogalmazódott, hogy szeretne 
ebből a lenyűgöző anyagból előadást csinálni. A tizenkét éven át, sok-
szor napi rendszerességgel vezetett napló egyszerre korrajz és személyes 
sorstragédia. Megrázó és páratlan értékű szöveg és előadás.
Főnix Műhelyház

oPera mobiLe graz - eLőadása
November 20. szombat 18 óra
Az Opera Mobile Graz társulatának előadásában, Bizet Carmen című 
operájának keresztmetszetét hallhatja a közönség. A nagyszabású opera 
zenei alapját a zongora adja, mellette Carmen egyik jelképhangszere, a 
fuvola fog megszólalni.
Déryné Rendezvényház

yoko retro Video disco
November 20. - szombat 21 óra
Bulizz az elmúlt 40 év legnagyobb slágeréire a Yoko Retro Discóban. Az 
est házigazdája ezúttal is Dj Guba lesz, aki elhozza kedvenc zenéiteket és 
garantáltan szuper hangulatot varázsol.
Ifjúsági Ház

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

Szalagavató a Lehel Vezér Gimnáziumban
A fiatalok életében az egyik örök 
élmény a középiskolai szalagavató. 
Hogy mit jelent ez most nekik, az ki-
derül az alábbi írásból, melyben egy 
ünnepelt számol be arról, hogyan 
zajlott a szalagavató a Lehel Vezér 
Gimnázium szalagavatója, s ez benne 
milyen érzéseket váltott ki.

2021. november 6. A várva várt 
nap, melyre oly sokat készültünk. A 
táncpróbák, ruhapróbák, az ötletelé-
sek felfokozott és várakozásteljes han-
gulatban teltek. Gyakran eszünkbe 
jutott azonban az is, hogy sikerül-e 
minden tervünket megvalósítani, és 
nem csupán ünnepélyes szalagtűzés-
re kerül sor, hanem táncolhatunk is, 
mely örömünknek szeretteink is része-
sei lehetnek. Egészen az utolsó hétig 
nem lehettünk biztosak abban, hogy 
kompromisszumot kell-e kötnünk az 
előző évfolyamhoz hasonlóan, akikre 
a szalagot ünnepélyes keretek között, 
de bál nélkül tűzték fel zárt körben a 
pandémia miatt. Hálásak vagyunk ta-
nárainknak és a szülői munkaközösség 
tagjainak, akik a ,,Főanyu”, Ferencsik-
né Gecse Bernadett vezetésével időt és 
fáradságot nem kímélve győzték le az 
akadályokat, képviselték az érdekein-
ket, és azon fáradoztak, hogy emléke-
zetessé tegyék számunkra ezt a napot.

A vendégek érkezését hosszas fotóz-
kodás előzte meg. Az eseménynek ott-
hont adó JP Arénában több tematikájú 
fotófal előtt készülhettek el az egyéni 
és csoportos képek. Az átöltözésekkel, 
beállításokkal járó kényelmetlenségek 
ellenére is jó hangulatban telt el ez a 
röpke négy óra. A kezdés előtt már 
éreztük a fáradtságot magunkon, de új 
lendületet adott a tudat, hogy minden, 
amit szerettünk volna, aznap este meg-
valósul. 

A ceremónia a négy végzős osztály 
bevonulásával kezdődött. Ezt követ-
te Antics István igazgató úr ünnepi 
beszéde, melyet követően hivatalosan 
is megnyitotta a bált. A 11. évfolyam 
műsorral köszöntött minket. Győri 
Máté Kipling „Ha” című versét szaval-

ta el, majd Mészáros Kata a „Mozart” 
című musicalből a „Csillagok aranya” 
című dalt énekelte el nekünk. A műsor 
után elérkezett az a pillanat, amelyre 
mindannyian vártunk: a szalagok fel-
tűzése. Az osztályfőnökök – Pál Tímea, 
Gubáné Kaszab Judit, Nagyné Kontra 
Nóra és Kecskésné Szórád Judit tanár-
nők - meghatódva vették át osztálya-
iktól az őket köszöntő virágcsokrokat, 
majd a 11. osztályos diákok mindenki-
re feltűzték a szalagokat. Én, mint 12. 
N osztályos tanuló, különösen elérzé-
kenyültem, hiszen életem meghatározó 
8 évét töltöttem a gimnázium falai kö-
zött osztálytársaimmal és tanáraimmal. 
Itt váltam 10 éves kislányból 18 éves 
fiatallá, mondhatni felnőtté. 

A megható pillanatokat egy vi-
deómontázs követte, melyben a négy 
osztály elmúlt négy-, öt-, és nyolc éve 
alatt készült képek mutatták be az osz-
tályok mindennapjait, vicces és felejt-
hetetlen pillanatait. A báli hangulatot 
a 12. C és 12. N osztály közös tánca, 
a bécsi keringő alapozta meg, melynek 
látványos koreográfiáját Szabó Roland 
táncpedagógus tanította meg nekünk. 
Ezután a négy osztály egymás után adta 
elő az osztálytáncokat. A produkciókat 
Kereszthidi Gabriella, Móri Krisztina 
és Szabó Roland koreografálta. A tán-
cok sorát a 12. A és 12. B osztály szín-
vonalas keringője zárta. A többi osztály 
táncát a bálon sajnos nem tudtam fi-

gyelemmel kísérni csak korábban, a 
próbák alatt. Ilyen egy végzős élete, a 
táncokra történő öltözködések miatt 
örültünk, ha a saját produkciónkról 
nem maradtunk le.

Az est végén a végzős diákok fel-
kérték tanáraikat és szüleiket egy-egy 
táncra, teljessé téve e számunkra fontos 
estét. A bált követte egy finom vacsora, 
majd a hajnalba nyúló after party, ahol 
önfeledten szórakozhattunk barátaink-
kal együtt.

Nagy örömmel töltött el, hogy a 
családom ott ült a nézőtéren és szurkol-
tak nekem, hogy az osztálytársaimmal 
viccelődtünk a bevonulások előtt, az a 
tudat, hogy mindez igenis értünk van, 
hogy együtt ünnepeljünk és jól érezzük 
magunkat. A táncok, amelyekre olyan 
sokat gyakoroltunk, amikre annyira 
készültünk - többféle ruha, smink, fri-
zura- hihetetlenül gyorsan lementek és 
csak arra eszméltem, hogy tapsol a kö-
zönség. Jó volt megünnepelni magun-
kat, megkapni a felnőtté válásunkat és 
az iskolánkhoz való kötődésünket jel-
képező szalagokat.

A végzősök nevében mindenkinek 
köszönöm, aki hozzájárult e felejthetet-
len este megvalósulásához, a szervezők 
hitét és kitartását, valamint szüleink és 
tanáraink támogatását. Egy életre szóló 
emlékkel gazdagodtunk.

Szabó Anna Aliz
12.N osztályos tanuló

Hangszerek az óvodáknak

Amint arról korábban már beszá-
moltunk, húsz év kihagyás után, 
nagy sikerrel zajlott városunkban 
szeptember 18-án a Lehel Rock feszt, 
melynek szervezői a legkisebbekre 
is gondoltak. Az általuk szervezett 
tombola bevételéből egy óvodát sze-
rettek volna hangszerekkel támogat-
ni, ám az akció olyan jól sikerült, 
hogy végül három intézményt is si-
került megajándékozniuk.

A Lehel Rockfeszt főszervezői, Bódis 
Éva, Sápi Márton és Szajkó Sándor 
november 9-én kedden három óvodát 
is meglátogatott, és egyik helyre sem 
mentek üres kézzel.

- Ma délelőtt végre sikerült elvin-
nünk a Lehel Rockfeszten árult tombo-
lák bevételéből vásárolt hangszereket az 
ovisoknak. El kell mondanunk, hogy a 

közönségünknek hatalmas köszönettel 
tartozunk, ugyanis várakozáson felüli 
tombola bevételünk lett. Hálával tarto-
zunk partnerünknek a Duó Hangsze-
rüzletnek is, az ő segítségükkel nagyon 
jó áron juthattunk szuper minőségű 
hangszerekhez. Emiatt nem csak a kö-
zönségszavazáson nyertes Zengő óvo-
dát tudtuk megajándékozni, hanem a 
Sün Sámuel és a Gézengúz óvodát is – 
mondta Bódis Éva.

Az ovisok hatalmas örömmel fo-
gadták őket, gyorsan magukévá tették 
az ütős, zörgős, csörgős hangszereket, 
rögtönzött mini koncertet adva. A Le-
hel Rockfeszt szervezői remélik, hogy 
sikerült hozzájárulniuk az ovisok zenei 
fejlesztéséhez, és 10-15 év múlva őket 
is láthatják, hallhatják majd a Lehel 
Rockfeszten fellépőként vagy ott lesz-
nek a közönség soraiban.

Előfizetési 
felhívás!
Kedves honfitársunk Jászapátin, Jászjá-
kóhalmán és Jászberényben!

A Jászapátiak Baráti Egyesülete ka-
rácsonyra szeretné megjelentetni Luká-
csi Imre: Katonahőseink az első világ-
háborúban c. emlékkönyvet. 

Az emlékkönyv tartalmazza a jász-
apáti és jászjákóhalmai születésű, az 
első világháborúban elhunyt katonahő-
sök mellett a sebesültek és a hadifog-
ságba került katonák adatait is. 

Előfizethető a Jászapáti Váro-
si Könyvtárban és a Jászjákóhalmai 
Könyvtárban. Az előfizetési ár: 2 000 Ft.,  
de később is megvásárolható 2 500 Ft-
os egységáron.

Várjuk a két település lakóinak se-
gítő hozzáállását, valamint azon jászbe-
rényiekét is, akik jászapáti vagy jászjá-
kóhalmi származásuk miatt érintettek 
lehetnek.

Jászapátiak Baráti Egyesülete 

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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Kémény Dr. Kft.
Gyûjtõkémények felújítása

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

émI minõsítéssel rendelkezõ cég.
Szaktanácsadás, teljes körû ügyintézés.

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

A hónap műtárgya egy B. Jánosi alkotás
B. Jánosi Gyöngyi, közkedvelt jász-
berényi festőművész, a kortárs ma-
gyar festészet jeles képviselőjének, 
Júdás című olajfestményét válasz-
tották, a Szikra Galéria novemberi 
bemutatóján, A hónap műtárgya so-
rozat alkotásának.  

B. Jánosi Gyöngyi igen meghatározó 
személy a műgyűjtő, galériatulajdonos 
Szikra István ilyen irányú tevékenysé-
geiben, ezt személyesen maga mondta 
el a képzőművészeti esemény bevezető-
jében. Jó 20-25 évvel ez előtt Gyöngyi-
ke segítségével kezdte el a festmények 
gyűjtését, aki hét esztendeje, a galéria 
indulásakor, annak állandó kiállításá-
nak összeállításában is rengeteget tevé-
kenykedett. 

Az alkotó, festőművész betegsége 
okán nem lehetett jelen személyesen 
a festményének bemutatóján. Lá-
nya, Bartos Kinga, aki maga is kép-
zőművész, tolmácsolta a közönségnek 
édesanya üdvözletét, és köszönetét a 
megtiszteltetésért, hogy olajképe lett a 
hónap műtárgya.

A zenei felvezetésben ez alkalom-
mal rézfúvósok segítették a hango-
lódást. Trombitán a Toldi testvérek, 
Tamara és Donát, a Palotásy János 
Zeneiskola növendékei játszottak, mű-
sorukat oktatójuk, Nagy Dávid kísérte 
zongorán.  

A kiválasztott festmény és alko-
tója bemutatására olyan személyt si-
került fölkérni Farkas Edit személyé-
ben, akit már középiskolás korában 
tanított B. Jánosi Gyöngyi. Rajzszak-
körében alkotott, munkatársa, majd 
később utódja lett, a Hamza Gyűj-
temény és Jász Galéria igazgatói szé-
kében. A művészetek világában való 
indulását is segítette Gyöngyi néni, 
kinek tenni akarása, művészetek 
iránti tisztelete, szeretete, ami belőle 
árad, lenyűgözte.

B. Jánosi Gyöngyi alkotói mun-
kásságát, egyéniségének mélysége és 
átütő ereje jellemzi, mely festői kife-
jezőkészségének erőteljes sokszínűsé-
gében jelenik meg. Különböző témái 
és stílusainak változatossága rajztanári 
mivoltából eredeztethető. Akvarellel, 
pasztellel, akrillal éppen olyan jól bánik, 
mint az illusztrációkhoz használt tussal. 
Természetelvű, szimbolikus, többször 
nonfiguratív irányba hajló festészete 
mellett, restaurálással is foglalkozik. Té-
mái között szerepelnek pontos műtárgy 
másolatok, természet szemléletű port-
rék, tájképek, csendéletek, szimbolikus 
formákat megjelenítő bibliai jelenetek, 
elvont absztrakt formák a megfogha-
tatlan megjelenítésére. A vizuális nyelv 
lehetőségeit kihasználva, a szín, a forma 
és a tér elemeivel tud olyat komponálni, 
ami gondolatokat is közvetít.

Újságok cikkeit böngészve állított 
össze egy - az alkotó munkásságát be-
mutató - anyagot, Metykó Béla helytör-
téneti kutató, melyben, nagyvonalakban 
fölvázolta a festőművész képzőművésze-
ti kultúra terén tett lépéseit. Publikáci-
ói a Jászság képzőművészeti múltjának 
bemutatását, képzőművészeti baráti 

kör megalakítását, intézményi háttér 
biztosítását  a Hamza Stúdió fiatal kép-
zőművészeinek, a Hamza hagyaték gon-
dozásását, a Szikra Galéria művészeti 
indulásának és működésének hathatós 
segítését öleli fel.

A család képviseletében férje, 
Bartos Nándor elmondta, elkészített 
egy összefoglaló táblázatot a Gyöngyi 
művészeti munkássága során készült 
alkotásokból, ami még nem teljes, 
de hiánypótló katalógus lehet belőle. 
Bartos Kinga az édesanyával és annak 
művészetével kapcsolatos emlékeinek 
egy-egy darabját osztotta meg a hallga-
tósággal.

A esemény záró részében, kötet-
len beszélgetések során szóba került, 
hogy igazán jó volna egy művészeti 
monográfiát, kötet formájában elké-
szíteni, a kortárs jászsági festőművész, 
B. Jánosi Gyöngyi munkásságáról. A 
felvetésre sokan helyeslően bólintottak, 
többen segítő és támogatási szándéku-
kat is kifejezték, hogy mindez meg-
valósulhasson. Remélhetjük, hogy a  
műértő közegben a gondolat szárba is 
szökik majd!

Demeter Gábor

A már hagyományos ünnepi játszóház foglalkozásai mellé először rendezett 
őszi játszóházat a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria. Kreatív alternatívákat 
nyújtottak új élmények megszerzésére, és hasznos szórakozási lehetőségek so-
kaságát kínálták az alkotni szerető gyerekeknek, akikből akadt szép számmal 
ügyes kezű résztvevő.

Hatalmas rockabilly buli kerekedett a Halloween Party-n, október 30-án, 
a mozi galérián. A Mystery Gang, három tetovált jampec zenésze, hitelesen 
hozta az ötvenes évek Amerikájának zenei manírjait. Fékevesztett szabadság 
és zabolátlan életkedv áradt lendületes muzsikájukból, mely ritmusa táncra 
perdített sokakat, a tekintélyes létszámú bulizó társaságból. A félelmetesen 
jó mulatság közepette az alkalomhoz öltözött jelmezesek közül a legjobba-
kat jutalmazták, és a hajnal hasadtáig tartott modern korunk szelleműző 
zenés szeánsza.

A komolyzenét kedvelők számára minden bizonnyal sokáig felejthetetlen  él-
ményt nyújtott november 6-án, szombaton a Szolnoki Szimfonikusok kon-
certje a Déryné Rendezvényházban. Mindezért jár a gratuláció a zenekar va-
lamennyi tagjának, valamint Siket István (trombita), Balázs Péter (klarinét), 
Bálint Bernadett (fuvola) művészeknek és Kanai Toshifumi karnagynak.

Vasárnap a tündérlaki lányok vették birtokba a Lehel Film-Színház pódiu-
mát, hogy egy bájos pesti mesében tolmácsolják a szerelem és a család iránti 
odaadás közti örök konfliktust humorral, szórakoztató iróniával, szóki-
mondással, és az egyszerű melegszívűség erejével. A Zenthe Ferenc Színház 
utoljára tűzte műsorára a Tündérlaki lányok című darabot és a záró előadást 
éppen nálunk tartották. Hétfőn pedig ugyancsak a Lehel-Film-Színház volt 
a helyszíne egy egyfelvonásos képzeletszínházi előadásnak, amely a felnőt-
teknek szólt. Janikovszky Éva: A lemez két oldala című művének előadása 
is nagy sikert aratott.

#zeneóra, az ifjúsági bérletsorozat előadása
A Filharmónia Magyarország, szám-
talan helyszínen szervezi a #zeneóra 
Ifjúsági Koncerteket. Városunkban, 
ebben az évadban, első alkalommal, 
november 3-án szerda délelőtt, az 
Ifjúsági Házban, a Zűrös Banda, kettő 
egymást követő fellépéssel örvendez-
tetett meg, több általános iskolából 
érkezett osztályt.

A Filharmónia Magyarország ifjú-
sági koncertsorozata, kisiskolásoktól 
egészen az érettségizőkig szólítja meg 
a diákokat. Célja, megismertetni velük 
a klasszikus zene szépségeit, élményt 
adni, értéket teremteni, valamint fej-
leszteni tudásukat, úgy, hogy magas 
színvonalat képviselő zenei produktu-
mokat kínálnak korosztályuknak.

A előadás, melyet a Zűrös banda 
adott, a „Népzene szárnyán a Balkántól 
Magyarországig” címmel, különösen 
nagy élmény volt. Az együttes a nép- 
és világzenei színtér kimagasló zene-
karainak tagjaiból verbuválódott, akik 
mindannyian rajonganak a magyar és 
modern balkáni zenéért. A közel egy 
órás zenei utazáson keresztül nem-
csak a stílusokat, hanem az ezekben a 
műfajokban megszólaló hangszereket 
is megismertették, a gyerekeket is be-

vonva, az izgalmas felfedező kalandba. 
Érzelmes daloktól a pörgős tánczenéig 
kóstolhattak bele a zenekar repertoár-
jába. A talán szokatlan, lehet sokaknak 
ismeretlen, de a gyönyörű hangzás ma-
gával ragadta a diákokat, akik ezzel va-
lódi élménnyel lettek gazdagabbak.

„A zene hatása olyan emberformáló 
erő, amely kihat az egész személyiség-
re. Az értékes zene fogékonnyá teszi az 
embert a szép befogadására, formálja 
ízlését és emberi magatartását.”

Kodály Zoltán örök érvényű gondo-
latait megtapasztalhatták mindazok, akik 
részesei voltak a #zeneóra előadásának.

demeter

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 1410 Ft/tábla /587,5 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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Emlékezés

Fülöp Ferenc
(1954–2020)

halálának 1. évfordulójára

„Váratlanul ért halálod,  
búcsú nélkül mentél el
Aludd szépen örök álmod,  
soha nem felejtünk el...”

Szerető családod

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik

Balogh József
1946–2021

temetésén részt vettek, sírjára  
koszorút, virágot helyeztek és 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Néhány időszerű kerti munka
Az egyik legfontosabb kerti munka, a 
szabadban áttelelő növények védelme, 
a téli fagyok kártételeitől. Leggyak-
rabban, sok házikertben ültetett ha-
gyományos művelésű szőlő befedése is 
ajánlatos, mert hazánk a szőlőtermelés 
északi határán fekszik. A tőke betakará-
sát lombhullás után, de még a nagyobb 
fagyok beállta előtt célszerű elvégezni. 
Síkvidéken a sűrűbb tőkeállományú 
szőlőt, bakhát szerűen kell földel be-
fedni. Az újratelepítést elegendő csak 
felkupacolni. A szőlőtőkéket az alkal-
mazott metszési módoknak megfelelő-
en kell betakarni.

Rövidcsapos metszés esetén 2-3 
rügy, még hosszúcsapos metszéskor 
3-5 rügy legyen lefedve, de számítani 
kell a föld természetes süppedésére is. 
Ha a szőlőtőkén félszálvessző vagy szál-

vessző hagyható, akkor egy-két vessző 
is lehúzva betakarható. Így tavasszal a 
jobban telelt, kedvező helyezettűt kell 
meghagyni.

Sok házikertben megtalálható a déli 
származású füge, amit gyümölcséért 
szinte emberemlékezet óta termelnek. 
Hazánkban az adriai fajtáit termelik. 
Ezek közül az értékesebbek az első ter-

mést beérlelők, a tenyészidő rövidsége 
miatt. A második termés gyakran már 
nem érik be. A füge -15°C-nál kezd el-
fagyni és ez sem ritkaság. Ezért a bokrát 
szalmával és földel célszerű betakarni. 
Mivel a tavaszi fagyok is kárt tehetnek 
a füge termésének, ezért a déli fekvésbe 
kell ültetni. A szaporítás legegyszerűbb 
módja pedig az egyszerű bokor feltöl-
tése földel.

A hazai klíma alatt ajánlatos a rózsa 
téli fagyok elleni védelméről is gondos-
kodni. A bokorrózsák föld alá kerülő 
részein lévő lombot le kell szedni, a túl 
magasra növő részeket 1/3-ra is le lehet 
vágni. A nagyobb fagyok beálltáig akár 
20-30 cm földel is betakarható a rózsa-
bokor. A futórózsa könnyen lehúzható 
részeit és a rózsatövet is le kell földelni.

Természetesen a kertben, minden 

fagyra érzékeny növényt, például a le-
andert is fagymentes helyre célszerű 
bevinni, pincébe vagy lépcsőházba. A 
gladióluszt vagy a dáliát kellő szikkasz-
tás után, 4-5°C–os helyen lehet áttelel-
tetni. Fontos időszerű kerti munka a 
fagycsapok leengedése víztelenítése.

Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

Budapesten jártak a nagyboldogosok
Az őszi szünetet a pihenés mellet egy 
budapesti látogatással is színesítette a 
Nagyboldogasszony Katolikus Iskola 
tanulóinak egy csoportja. Erről Kele-
men Csilla tájékoztatta szerkesztősé-
günket.

Az őszi szünetben a Jászberényi 
Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, 
Kéttannyelvű Általános Iskola és Gim-
názium 8. c osztályosainak egy csoport-
ja ellátogatott az Országházba, ahol 
Pócs János a Jászság országgyűlési kép-
viselője fogadta őket. Idegenvezető se-
gítségével végigjárták a látogatási útvo-
nalat, amely hatalmas élményt jelentett 
diákjaink számára. Ezt követően a Ter-
ror Házában folytatódott a program, 
ahol szintén idegenvezető kalauzolta 
a csoportot. Történelmi élményekkel 
feltöltődve tértek haza nagyboldogos 
diákjaink a budapesti kirándulásról. 

Leheles siker kézilabdában

A Hűtőgépgyári Sportcsarnokban 
rendezték meg a kézilabda leány VI. 
korcsoportos diákolimpia megyei dön-
tőjét, ahová az előselejtezők után a leg-
jobb négy csapat került be. A fináléban 
színvonalas, nagy küzdelem folyt a he-
lyezésekért, két mérkőzésen is csak 1-1 
gól döntött a győztes kilétéről.

Turcsányiné Pesti Edit lányai nagy-
szerűen küzdöttek, és eredményesen 
játszottak, s a hagyományoknak megfe-
lelően szerepeltek. A lehelesek ugyanis 
immáron nem először szerezték meg a 
megyei bajnoki címet a gimnáziumok 
versenyében, melyhez az edzőnek és a 
lányoknak is gratulálunk. 

A végeredmény:  
1. Lehel Vezér Gimnázium - Jászberény
2. Tiszaparti Gimnázium - Szolnok
3. Deák Ferenc Gimnázium - Jászárok-

szállás
4. Széchenyi István Gimnázium - 

Szolnok
Az országos elődöntőbe az első he-

lyezett LVG csapat jutott.
A megyei bajnokcsapat tagjai: Ke-

rékgyártó Réka, Tóth Panna,  Tordai 
Borbála, Tiborcz Réka, Horti Dóra, 
Bakos Petra, Gondos Fanni, Horváth 
Virág, Mosonyi Míra, Kókai Maja, 
Sós Dorina, Balogh Virág. Testneve-
lő-edző: Turcsányiné Pesti Edit 

Természetfeletti képességgel megáldva
A Jász Múzeum Belvárosi Esték isme-
retterjesztő sorozatának újabb darab-
ját tartották, november 9-én, kedden, 
ahol Táltosok, garabonciások és társaik 
címmel Kókai Magdolna etnográfus 
előadását hallgathatta meg az érdeklő-
dő közönség. Az egykori népi hiede-
lemvilágnak külön elképzelései voltak 
az univerzum dolgairól ahol természet-
feletti képességű emberek, (lények), 
biztosították a kapcsolatot a létező és 
transzcendens között. Szerte a Jászság 
településein fellelt írásokból, fennma-
radt történetekből, bontakozott ki a 
környékünkön élt táltosok, garabon-
ciások, halottlátok tevékenysége és a 
hozzájuk fűződő babonák és hiedelmek 
érdekes korszaka. d. g.

Különdíjas a „Helyet!” Alapítvány
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 
Könyvtár 125 éves évfordulója alkal-
mából  "Vár a kert!" címmel hirdetett 
fotópályázatot, melyen nagyszerűen 
szerepelt a jászberényi „Helyet!” Ala-
pítvány. A szakmai zsűri a kiírás szem-
pontjait figyelembe véve döntött a 
három díjazott kilétérő és különdíjat 
ítélt oda a „Helyet!” Alapítványnak. A 
fogyatékkal élő fiatalok által gondozott 
kicsi konyhakert kapta ugyanis a szak-
mai zsűri különdíját, melyhez olvasó-
ink nevében is gratulálunk.

A különdíj pedig nem más, mint 
csoportos belépőjegy 10 fő részére a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeumba. A 
nyeremény november 15. és december 
23. között használható fel. 

Nem először, s reméljük, nem is 
utoljára adunk hírt a „Helyet!” Alapít-
vány életéről, sikeréről, amely minősíti 
az ott folyó munkát. Egyben bizonyít-
ja azt is, hogy fogyatékkal élve is le-
het teljes életet élni. Nem könnyű az 
a munka, amit ők végeznek, de annál 
nagyobb a siker, amit elérnek. 

Diabetes Világnap
A Nemzetközi Diabetes Társaság tag-
szervezetei november 14-én a világ 
több mint 130 országában ünneplik a 
nemzetközi Diabetes Világnapot, mert 
ezen a napon született Frederick Ban-
ting, aki társával, Charles Bestel együtt 
elsőként vetette fel az elképzelést, mely 
végül 1921 októberében az inzulin 
felfedezéséhez vezetett. A diabetes, el-
sősorban a 2-es típusú cukorbaj, olyan 
idült cardiovasculáris kóros állapot, 
melyhez hyperglycaemia csatlakozik. 
Újabb adatok szerint a diabetes mint 
infarctogén kockázati tényező ma na-
gyobb mértékű veszélyeztetettséget je-
lent, mint a dohányzás. 

(forrás: jelesnapok.oszk.hu)

Hirdetések feladása  
a Jászkürt Újságba:

berenyiujsag@gmail.com
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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.

Sport / Ügyeletek

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

november 11. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635
november 12. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368
november 13. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
november 14. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
november 15. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
november 16. kedd
PatikaPlus (Jb., Tesco)
Tel.: 506-930

november 17. szerda
Thököly Gyógyszertár
november 18. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
november 19. péntek
Szentháromság Patika
november 20. szombat
Thököly Gyógyszertár
november 21. vasárnap
PatikaPlus (Tesco)
november 22. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
november 23. kedd
Mérleg Gyógyszertár
november 24. szerda
PatikaPlus (Tesco)
november 25. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
november 26. péntek
Thököly 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 
november 25-én 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

11. 12.  péntEK 11°C  |  -1°C

11. 14.  vAsárnAp 12 °C  |  2°C

11. 16.  KEdd 8°C  |  -2°C

11. 13. szombAt 11°C  |  -2°C

11. 15.  hétfő 10 °C  |  1°C

11. 17.  szErdA 8 °C  |  -4°C

11. 11.  
CsüTöRTök

Forrás: idokep.hu

11 °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.

Baráth Konor ezüstérmes 
November 6-án Püspökladányban 
rendezték meg a Serdülő Szabadfogá-
sú Országos Bajnokság küzdelmeit. A 
Jászberényi Birkózó Clubot a 85kg-
ban Baráth Konor és Nagy Levente 
képviselte. Konor remek birkózással 
egészen a döntőig menetelt, s csak 
ott szenvedett vereséget. Így az ered-
ményhirdetés során a dobogó második 
fokára állhatott. Száraz Tibor másik 
tanítványa pedig az előkelő 5.helyet 
szerezte meg.

A két versenyzőnek és edzőjüknek 
olvasóink nevében is gratulálunk..

Csúcsdöntés és érmek 
Az ünnepi hétvégén, október 22. 
és 24. között Debrecenben léptek 
jégre a jászberényi gyorskorisok. A 
Csizmadia Ferenc Memorial Trophy 
elnevezésű emlékverseny rangját 
emelte, hogy összesen hat ország 173 
short trackese indult el a különböző 
távokon. 

A JSE színeit 26-an képviselték, 
közülük többen első versenyükön 
álltak rajthoz. A rendezők díjazták a 
távonkénti és az összetett helyezette-
ket is. Városunk sportolói közül ki-
emelkedett Gazsi Noémi, aki új kor-
osztályos magyar csúcsot futott 333 
méteren, két távon 1., egy távon 2. 
lett, így megnyerte az összetett ara-
nyát. A lányoknál a legjobbak közé 
került még György Mira, ő két távon 

elért első helyével összetett győzel-
met szerzett, Marinka-Tóth Anna két 
távon 3., egy távon 2., összetettben 
bronzérmes, Szűcs Janka pedig két 
távon szerzett 2. helyével végül szin-
tén bronzérmes lett. Taczman Mira 
egy távon 3., összetettben 4.

A fiúk között Pozsonyi Artúr egy-
egy távon 2. és 3., összetettben bron-
zérmes, Gonda Gergő két távon a 3., 
összetettben a 4. helyen végzett. Tóth 
Tamás Olivér egy-egy távon 3. illetve 
2., összetettben ez a dobogó harma-
dik fokát jelentette számára. A fiúk 
váltója is kitett magáért, Pető Bend-
egúz, Arnóczki Ádám, Pintér Kristóf 
összetételben ugyancsak a harmadik 
legjobbak lettek a mezőnyben.

Szőrös Zoltán

A bajnokságban jobban megy kosarasainknak
A Jászberényi KSE NB I/B piros cso-
portjában szereplő felnőtt csapata 
két bajnoki- és egy kupamérkőzést 
játszott az elmúlt két hétben. Előbbi-
eket megnyerte, viszont a Hepp-ku-
pából kiesett a gárda.

A bajnokság 6. Fordulójában a Vasas 
Akadémia vendégszerepelt a Bercsényi 
úti játékcsarnokban. Az ellenfél sorai-
ban az egykori jászberényi játékossal, 
Medve Mátéval érkezett és alaposan 
megnehezítette a mieink dolgát. Bár 
az első negyedet 5 ponttal megnyertük 
(25-20) és a félidőre 8 pontra nőtt a 
különbség a csapatok között (39-31), 
egy pillanatra sem dőlhettünk hátra a 
lefújás pillanatáig, mert a fővárosiak 
mindig visszazárkóztak. Végül nem túl 
jó játékkal de sikerült megnyernie a ta-
lálkozót a JKSE-nek. 

JKSE – Vasas Akadémia 71-65
A következő játéknapon Salgótar-

jánban vendégszerepelt a gárda, s pil-
lanatnyi esélyt sem adott ellenfelének. 
A játék minden elemében sokkal job-
bak voltak Földi Sándor tanítványai és 
50(!) pontos győzelmet arattak.

Salgótarjáni KSE – JKSE 51-101
A bajnokságban hét forduló után 

6 győzelemmel és 1 vereséggel a Bp. 
Honvéd áll az élen. Mögöttük öt csa-

pat, köztük a JKSE is, áll 5 győzelem-
mel és 2 vereséggel.

Nem ment viszont ilyen jól a fiúk-
nak a MAFC elleni Hepp-kupa mér-
kőzésen. A legjobb 16 közé jutásért 
lejátszott találkozó első negyedét még 
5 ponttal megnyertük (30-25), de a 
félidőre már vendég előnnyel mehettek 
a csapatok (48-53). Fordítani pedig a 
második félidőben sem sikerült, s így a 
jobban játszó vendégek megérdemelten 
nyerték meg a találkozót és jutottak to-
vább a kupában.

JKSE – MAFC 91-98
A gyenge játékért a találkozó más-

napján az egyesület vezetése a Face-
bookon elnézést kért a szurkolóktól, s 
egyben jelezték azt is, hogy a novem-
ber 14-én, vasárnap sorra kerülő hazai 
bajnoki mérkőzést a drukkerek ingye-
nesen tekinthetik meg. Ezen a napon 
sem lesz könnyű dolga Földi Sándor 
fiainak, hiszen a TF-BP csapatát fo-
gadják. A vendégek a mieinkkel azonos 
mutatókkal állnak a tabellán, azaz nagy 
küzdelemre van kilátás. 

Sportműsor
Labdarúgó NB III Keleti-csoport
18. forduló – november 21.

13.00 óra: JFC – SBTC
Jászberényi Városi Stadion

Férfi kosárlabda NB I/B  
piros csoport
8. forduló – november 14.

17.30 óra: JKSE – TF-BP
Bercsényi Játékcsarnok

Női röplabda NB I
5. forduló – november 12.

19.00 óra: JVT – MÁV Előre SC
Bercsényi Játékcsarnok

6. forduló - november 21.
17.00 óra: JVT – Kispest SE
Bercsényi Játékcsarnok

Még nyeretlenül 
Az NB I-es női röplabdabajnokság 
harmadik és negyedik fordulójában is 
vereséget szenvedett a Jászberényi VT 
csapat, amely így 0 ponttal egyelőre a 
8. a bajnoki tabellán. 

A Budaörsi DSE elleni hazai talál-
kozón a harmadik szettben  közel álltak 
a játszmagyőzelemhez Deme Gábor lá-
nyai, ám a hajrá a vendégeknek sike-
rült jobban és 3:0-ra győztek. Hasonló 
eredménnyel zárult a mieink veszprémi 
vendégjátéka is. Ott az első szettben 
volt esély a sikerre, de ez nem jött ösz-
sze, s a folytatásban a hazaiak egyre na-
gyobb fölénybe kerültek.  

Négy győzelem
Bár a MOL Magyar Kupából a Vasas 
elleni 1-0-s hazai vereséggel kiesett 
a Jászberényi FC csapata, a kupában 
csak az elismerés hangján lehet szólni 
az együttesről, hiszen megyénk csapatai 
közül a legtovább jutottak.

A bajnokságban sem lehet panasz 
az elmúlt hetekben a fiúkra, hiszen 
immár sorozatban négy győzelemnél 
járnak. Az elmúlt két hétben előbb 
idegenben szerezték meg a 3 bajnoki 
pontot az Újpest FC ellen (2-1), majd 
a kiesés ellen harcoló tállyaiakat verték 
hazai környezetben (5-2). 

A sorozatban elért négy győzelem-
mel jelentősen javított a tabellán elfog-
lalt helyezésén az NB III Keleti-cso-
portjában a gárda. A JFC 16 forduló 
után jelenleg 25 ponttal a 8. 

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

