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Tisztelt 
Látogatóink!
A „Jászberényi Állat- és Növénykert 
turisztikai fejlesztése” elnevezésű pro-
jekt keretéiben az állatbemutató he-
lyek, illetve a kiszolgáló infrastruktúra 
fejlesztésére kerül sor a 2022-es évben. 
Az állatkert számos pontját érintő fej-
lesztések legintenzívebb időszaka il-
leszkedik a legkevésbé látogatott peri-
ódushoz annak érdekében, hogy minél 
kevesebb látogatótól vegyük el az állat-
kerti élményeket.

Az ütemtervek alapján az építési 
munkák ebben az időszakban érintik a 
Főbejáratot, valamint annak környeze-
tét is, emiatt a Jászberényi Állat-és Nö-
vénykert 2022. január 31-én egy rövid 
időre bezárja kapuit a látogatók előtt. 
A tervezett újranyitás dátuma 2022. 
március 1. 

Idén nyáron új időszámítás kezdő-
dik Állatkertünkben. A munkálatok 
befejeztével egy szebb és modernebb 
környezetbe várjuk vissza kedves láto-
gatóinkat, addig pedig köszönjük meg-
értésüket és türelmüket!

Kovács Ágnes 
gyűjteményvezető-helyettes

A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük
A Magyar Kultúra Napján városunk-
ban nem volt hiány rendezvények-
ben. Ünnepelhettük Jászberény első 
moziját 80. születésnapján, kiállí-
tások nyíltak ezen a napon, de volt 
filmvetítés és koncert is.

A Lehel Film-Színház előtti téren, vá-
rosunk egyik legfontosabb kulturális és 
egyben közösségi színterét, Jászberény 
első moziját ünnepeltük, létrejöttének 
80. évfordulóján. Ennek kapcsán épít-
tetője és első működtetője, Rigó Fe-
renc múlhatatlan érdemét ismerte el az 
önkormányzat az épület falára elhelye-
zett emléktáblával, melynek leleplezése 
ez alkalommal történt.

Molnár László tárogatóművész 
népszerű filmzenéket szólaltatott meg 
hangszerén, majd Góg Zoltán, a Jász-
kerület kulturális szervezője köszöntötte 
az egybegyűlteket. A városunkban mű-
ködött mozgókép színházak történetét 
és az egykori Lehel Mozgó, ma Lehel 

Fim-Színház létrehozásának krónikáját, 
valamint lelkes megteremtőjének, Rigó 
Ferenc életének mozzanatait Hortiné dr. 
Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója 
ismertette. Ezt követően Budai Lóránt 
polgármester és a Rigó család leszárma-
zottja közösen leplezték le az emléktáb-

lát, melyet aztán a kulturális intézmé-
nyek képviselői koszorúztak meg.

Több mint harminc éve ünnepel-
jük a magyar kultúra napját országszer-
te rendezvények sorozatával. Kölcsey 
Ferenc, majd kettőszáz esztendővel ez 
előtt, január 22-én tisztázta le Him-

nusz című költeményét a kézirat tanú-
sága szerint. Gazdag és sokrétű kultúrát 
mondhat magáénak a magyarság, érté-
ket, melyre támaszkodhatunk, ami ma-
gában foglalja a nyelv, a hagyományok, 
a művészetek kiemelkedő erényeit. A 
kultúrát generációról generációra újra 
meg kell szereznünk magunknak, meg 
kell élnünk.

Góg Zoltán, a Jászkerület szervező-
jének programnyitó gondolatai vezették 
fel a Magyar Kultúra Napja központi 
eseményének történéseit, városunk 
egyik legfontosabb, komplex, kulturá-
lis közösségi tere épületében, a Lehel 
Film-Színházban. A helyen, amely a 
művészet, a filmművészet, a színház a 
zene és a képzőművészet közvetítője is, 
és éppen 80 éves múltra tekint vissza. 
Ennek kapcsán a Jászkerület és a Jász 
Múzeum együttműködésében valósult 
meg a mozi galériájának falain látható 
Kép- és filmtörténet kiállítás. 

Nem közelednek az álláspontok 
a képviselő-testületben 
Idei első soros ülését tartotta janu-
ár 19-én, szerdán délután városunk 
képviselő-testülete. A tanácskozás 
Mező István református lelkésznek 
köszönhetően emelkedett, ünnepi 
hangulatban kezdődött. A folytatás 
viszont már közel sem volt ilyen.

A 15 fős testület 14 tagja jelent meg az 
ülésen – csak Bozsik Ferenc hiányzott 

–, amely bevezetőjében Mező István 
református lelkész köszönte meg a kép-
viselő-testület együttműködését és kért 
munkájukra Isteni áldást. Ezt követően 
Budai Lóránt polgármester egy perces 
néma tiszteletadásra kérte a testületet, 
amellyel a 74 éves korában elhalálozott 
B. Jánosi Gyöngyi művész-tanárra, a 
Hamza Múzeum és Gyűjtemény egy-
kori vezetőjére emlékeztek.

A magasztos pillanatoknak ezt kö-
vetően gyorsan vége is szakadt, hiszen 
egy sürgősségi indítványról kellett 
szavaznia a képviselőknek. Ezt Tamás 
Zoltán, a Fidesz frakció vezetője nyúj-
totta be, s ahhoz kérte a támogatást, 
hogy a lemondott alpolgármester, dr. 
Gedei József kerüljön a Városfejleszté-
si Bizottságba Bobák Zsolt helyére. A 
sürgősséggel való tárgyalást elfogadták, 
s bár a Közösen Jászberényért Egye-
sület képviselői kifogásolták az eljárás 
módját, a testület többsége meg is 

szavazta. Mindezt Pócs János ország-
gyűlési képviselő is a helyszínen kísér-
hette figyelemmel, hiszen megjelent a 
jászberényi képviselő-testület idei első 
ülésén. A tanácskozás elején senkinek 
nem volt kérdése hozzá, ám a két ülés 
közötti polgármesteri, illetve alpol-
gármesteri beszámolók megtárgyalása 
során a Malom-projekt ügyében ő is 
szót kapott. 

Előtte még kiderült, hogy jottányit 
sem közeledett a városvezetés és a Fi-
desz frakció álláspontja, véleménye a 
Malom-projekt kapcsán. A városveze-
tés továbbra is azt hangoztatja, hogy 
nem volt jó döntés a kivitelező kivá-
lasztása, amely szerintük nem volt fel-
készülve egy ekkora beruházás megva-
lósítására. Továbbá azt sem értik, hogy 
dr. Szabó Tamás a választások előtti 
utolsó napokban miért írt alá olyan 
dokumentumot, amely a kivitelezőnek 
kedvezett az önkormányzattal szemben. 
A másik oldal pedig a kivitelezővel tör-
tént szerződésbontást tartja hibás dön-
tésnek, valamint azt, hogy a városveze-
tés nem kért határidő hosszabbítást és 
többletforrást a beruházás befejezésére. 
Nem kezdeményeztek új eljárást, nem 
kerestek új kivitelezőt, s leállították a 
beruházást. Az ülésen Pócs János is szót 
kapott a Malom-projekt kapcsán.

A megyei közgyűlés átvenné  
és befejezné a Malom-projektet

Egy héten belül két sajtótájékoztatót 
is tartott Pócs János, a Jászság or-
szággyűlési képviselője. Előbb a Szent 
Erzsébet Kórház, majd a Malom-pro-
jekt épülete előtt találkozott a sajtó 
munkatársaival. Utóbbi helyszínen 
Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés 
alelnöke is jelen volt.

A Szent Erzsébet Kórház előtt tartott 
sajtótájékoztató témája január 14-én, 
pénteken délután természetesen az 
egészségügy volt.  

– Márki-Zay Péter tett egy olyan 
kijelentést, hogy a kórházakat magáno-
sítani kell, s a vidéki kórházakban két 
osztályt be kell zárni. Ez ellen határo-
zottan tiltakozunk, ahogy a vizitdíj visz-
szahozatala ellen is. Külügyi tanácsadója 
is magánklinikát vezet az Amerikából 
hazahozott tapasztalatok alapján. Egy-
szer már a baloldal ezt megpróbálta: volt 
vizitdíj, gyógyszerfelírási díj, s ennek 
népszavazás vetett véget. Mi minden 
eszközzel harcolni fogunk az ellen, hogy 
a jászberényi kórház bármelyik osztályát 
bezárják, bármelyik részlegét privatizál-
ják. Ez megtörtént sok kórházban 2010 
előtt és azok a kórházak csődbe mentek. 
Mi megbecsüljük az egészségügyet, a Co-
vid-19 alatt nagyon sok támogatást ka-
pott az egészségügy. A jászberényi kórház 
eszközparkja is megújult és folyamatosan 

korszerűsödik. Az orvosok és az ápolók 
bére soha nem látott mértékben emel-
kedett, a paraszolvenciát megszüntettük. 
A nővérszálló megújitására közbeszerzés 
lesz kiírva, s egy 1 milliárdos termál fűtés 
korszerűsítés is megvalósul majd. Azaz 
jelenleg mintegy 2 milliárdos fejlesztés 
előtt áll a jászberényi kórház. Ha pedig 
bárki ezekhez az értékeinkhez hozzá akar 
nyúlni, az ellen minden lehetséges esz-
közzel fellépünk – mondta Pócs János.

Egy héttel később a Malom-projekt 
előtt már Borbás Zoltánnal állt a média 
elé a Jászság országgyűlési képviselője. 
Hogy nem volt véletlen a megyei köz-
gyűlés alelnökének meghívása, az a saj-
tótájékoztató első pillanatiban kiderült.

- Azért tartunk ma sajtótájékoztatót a 
Malom-projekt előtt, mert az oda-vissza-
mutogatás, a tétlenség  ideje lejárt, cse-
lekedni kell. A kormány támogatásával 
Jászberény 2017-ben megkapta a Ma-
lom Kulturális Központ létrehozásához 
az állami támogatást. Egy évvel később 
megkezdődött a munka. A 2019-ben vá-
lasztott új városvezetés első dolga volt az 
építkezés leállítása, a szerződés felbontása.

Ezt megelőzően a közgyűlés elnökével, 
alelnökével több alkalommal tartottunk 
egyeztetést a városvezetéssel. Garantáltuk, 
hogy a határidő meghosszabítását, a több-
letforrás igényüket támogatni fogjuk.
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Bemutatkozott a Jászsági Cigányzenekar
Az Ifjúsági Házban január 14-én, 
pénteken koraeste tartotta bemutat-
kozó koncertjét a Jászsági Cigány-
zenekar. A tíz, egyenként is virtuóz 
zenész nagyszerű „csapatot” alkotva 
fantasztikus műsorral nyerte el a kö-
zönség elismerését és szeretetét.

Egy újévi koncertnél jobb bemutatko-
zást nem is kívánhatna magának egy 
frissen alakult zenekar. Főleg akkor, ha 
olyan tapasztalt, nagytudású tagokból 
áll, mint a Jászsági Cigányzenekar. A si-
ker ugyanis nem volt kérdéses.        

A koncert hallgatóságát az est há-
ziasszonya, Hortiné dr. Bathó Edit, a 
Jász Múzeum igazgatója köszöntötte. A 
vendégek között ott volt Nemes József 
jászkapitány és felesége, Pócs János or-
szággyűlési képviselő, Budai Lóránt 
polgármester és Rácz Tamás, a kisebb-
ségi önkormányzat vezetője is.

– Választhattam, hogy énekelek vagy 
köszöntőt mondok, s az Önök érdeké-
ben inkább az utóbbi mellett döntöttem. 
Nagyon örülök, hogy létrejött ez az új-
évi koncert, s hogy megalakult a Jászsági 
Cigányzenekar. Többször egyeztettem 
erről Zsiga Istvánnal (a Jászsági Ci-
gányzenekar alapítója és elnöke), akinek 
külön is köszönöm, hogy megvalósult 
ez az elképzelés. Mai világunkban még 
inkább szükség van a kikapcsolódásra, a 
szórakozásra. Bízom benne, hogy ez a 
mai koncert is a feltöltődésünket szol-
gálja, s mosolyt csal az arcokra. Azt kí-
vánom, hogy mutassák meg tudásukat 

– mondta köszöntőjében a rendezvény 
fővédnöke, Budai Lóránt, aki példakép-
nek nevezte a zenekar tagjait.  

A polgármester köszöntőjét köve-
tően Hortiné dr. Bathó Edit idézte fel 

a jászsági cigányzenekarok történetét. 
Szavaiból kiderült, hogy a világ válto-
zása a cigányzenészek életét is érintette. 
Míg egykoron lakodalmakban, vendég-
látóhelyeken zenéltek, ma már ez a lehe-
tőség nem igazán áll a rendelkezésükre. 
Ezért is fontos, hogy megalakult a Jász-
sági Cigányzenekar.

– A muzsikusnak dalból van a lelke, 
az egész világ szíve dobog benne – kezd-
te köszöntőjét Pócs János, aki arról is 
tájékoztatta a koncert közönségét, hogy 
kérésére a magyar kormány támogatta 
a Jászsági Cigányzenekar megalakulását, 
s ez a támogatás folyamatos lesz. Térsé-
günk országgyűlési képviselője annak a 
reményének is hangot adott, hogy re-
mélhetőleg sokkal több örömünk lesz 
idén, mint volt az elmúlt két évben. 
Utalt ezzel arra, hogy a Covid-19 jár-
vány alaposan megnehezítette életünket.

A köszöntőket követően elsőként két 
ifjú ember mutatta meg tudását a zene-
kar segítségével. A 9 éves Rácz Tamás he-
gedűn, a nála még fiatalabb Kállai Tibor  
csellón játszott, s kapott nagy tapsot. 

Majd a zenekar muzsikusai következtek, 
akik egyenként és együtt is bizonyítot-
ták, hogy elképesztő tudás birtokosai. 

A közönség a hangulatos cigánymu-
zsika mellett operett betéteket és magyar 
nótákat hallhatott Bárkányi Adrienn és 
Sztruhala József előadásában. Meglepe-
tés előadóként Jónás Géza cimbalom-
művész bámulatos játéka ámulatba ejtő 
élmény volt. 

A fiatal generáció is megmutatta 
tudását, igaz, már a jazz hangzását va-
rázsolták elő hangszereikből. Ifjú Jónás 
Géza, a 2021-es Pege Aladár nagybőgő 
verseny győztese és kitűnő cigány mu-
zsikusokból álló triója, hangulatos jazz 
dallamokkal bűvölték el a hallgatóságot.

Remélhetőleg sok eseményen láthat-
juk viszont a tíz kiváló cigány muzsikust, 
hogy remek élő zenei élmények részese 
lehessen minden muzsikájukra nyitott 
befogadó! Nem túlzás azt állítani, hogy 
bárhol a világban sikerrel szerepelnének, 
mert egyrészt – ahogy mondani szokás – 
vérükben van a zene, másrészt irigylésre 
méltó tudás birtokosai.  eszté–dg

„Kreatív Filmem” díjátadó

A STIMULÁRT projekt folyománya-
ként létrejött roomLi – a kreatív pont 
helyiségében tartották egy, a projekt-
hez kapcsolódó filmes pályázat ered-
ményhirdetését január 12-én. 

A STIMULART projektben korábban 
két alkalommal hirdettek már pályáza-
tokat, akkor kézműveseknek, tárgyi al-
kotásokat készítőknek. Ebben a sorban, 
harmadik felhívással, a filmkészítés iránt 
érdeklődő ifjúságnak kínáltak alkotó le-
hetőséget. Még az elmúlt esztendő no-
vemberében hirdették ki a pályázatot, a 
III. Stimulart díj elnyerésére fiatal kre-
atív filmesek részére, „Kreatív Filmem” 
címmel. Ennek célja az volt, készüljenek 
olyan rövidfilmek, amelyek bemutatják, 
a jászberényi fiatalok hogyan élik meg 
a kreativitást hétköznapjaikban, akár 
mint a kreatív, újszerű kulturális és 
közösségi értékteremtő tevékenységek 
megfigyelői, résztvevői, vagy éppen ak-
tív folytatói. 

A beérkezett 28 videofilm verseny-
művet pontozásos értékeléssel háromta-
gú zsűri bírálta el, melynek tagjai Banka 
Csaba, a Jászsági Térségi TV szerkesztő 
riportere, Góg Zoltán, a Jövőkép Alko-
tók Egyesületének elnöke és a roomLi 
munkatársa, valamint Szűcs Andrea, 
az LVG mozgókép-médiakultúra sza-
kos tanára voltak.  A legjobbnak ítélt 
alkotások készítői a roomLi - a kreatív 

pont helyiségében tartott eredmény-
hirdetésen kapták meg az elismerései-
ket díjnyertes munkáikért. Elöljáróban 
Gál-Dobos Beáta, a rommLi szakmai 
koordinátora, ismertette a filmes pá-
lyázat történéseit, majd a nyertes pá-
lyaművek értékeléseit, és ezek között a 
filmek is levetítésre kerültek.  A díjakat, 
melyek további alkotások készítésére 
remekül használható digitális kamerák 
voltak, dr. Gedei József önkormányza-
ti képviselő adta át.  A bírálók döntései 
alapján különdíjban részesült Hőgye 
István Nagymamám című kisfilmje, 
melynek különleges erénye személyes 
történetének szépsége, kedvessége, éle-
töröm üzenete.  2. helyezett Habencius 
Hanna Életem mentorként című port-
réfilmje,  melynek legnagyobb értéke 
az az üzenet, ami a bemutatott személy 
és hely közösségépítő erejét fejezi ki.  A 
pályázat szempontjainak mindenben 
megfelelő videót készített és ezzel az 
1. helyre sorolták Rabi-Nagy Gergő  
Logiscool – egy kreatív hely című 
kisfilmjét. Ebben pár percben sűrítve, 
frissen, fiatalosan, lendületesen mutatta 
be egy számára kedves és inspiráló hely 
kreatív voltát, sok technika és ötletes 
megoldás alkalmazásával.

A díjnyertes filmalkotások folya-
matosan megtekinthetők a roomLi – a 
kreatív pont, jászsági alkotók boltja és 
kiállítók tere nyitvatartási idejében. dg

Sasnap 
Ismeretterjesztő ragadozómadár be-
mutató, vezetett madármegfigyelő 
túra várta a látogatókat január má-
sodik hétvégéjén a Sasközpontban, 
ahol a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatósággal közö-
sen szervezte meg a Sasnapot.

Zúzmarás köd telepedett a tájra, és kel-
lemesnek egyáltalán nem volt nevez-
hető a fagyos időjárás, mégis jó más-
félszáz lelkes madár- és természetbarát 
gyűlt össze a Jászberény Négyszállás te-
rületén található Sasközpontban január 
15-én. Jövetelük célja nem volt más e 
zimankós délelőttön, mint részese len-
ni a 19. Országos Sasszinkronnak és az 
annak kísérő rendezvényeként tartott  
7. Sasnapnak.  

A program első részében a madár 
röpdét járhatták körbe az érdeklődők, 
megfigyelhették az ott tartott egyede-
ket, köztük a kerecsen sólymot, parlagi 
sast. Mindeközben a központ vezetője, 
Juhász Tibor a ragadozó madarakról 
számtalan érdekes információval, tör-
ténettel tette gazdagabbá a kíváncsi 
hallgatóságot. 

Magyarország területén a sasfajok 
szempontjából számos kiemelten fon-
tos telelőhely van. A Jászságban a leg-
nagyobb a sas sűrűség az országban, a 
környéken élő populáció stabilan tartja 
létszámát, az erre költő korosabb egye-
dek mellett a viszonylag zavartalan kör-
nyezet és a jó telelő hely az ifjabb tár-
saikat is idevonzza. A Sasközpont így 
fontos helyszíne a parlagi sas állomány 
fenntartásának, ezen a témakörben a 
kutató, természetvédő és szemléletfor-
máló munkának.

A program aktív részén, a téli raga-
dozó madarak terepi megfigyelésének 
túráján szakavatott vezető kalauzolta a 
környék kaszálóin a szépszámú érdek-
lődőt, akik a delet követően, már szik-
rázó téli napsütésben figyelhették meg 
a szárnyas faunát. duka
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Városházi hírek
Az elmúlt két hét sem telt eseménytelenül, bár az év első hónapja általában 
csendesebb, mint a következő hónapok. Budai Lóránt polgármester Facebook 
oldalán három közérdeklődést kiváltó döntésről, eseményről is beszámolt.

A Margit-sziget közbiztonságának fokozása (helyreállítása) érdekében fejleszteni 
fogjuk a terület közvilágítását. A víztorony legalsó peremén, lámpakarok rögzítésé-
vel, arányosan szétosztva 5 db ledes lámpatestet helyezünk fel, mellyel biztosítottá 
válik a Margit-sziget és a víztorony ikonikus épületének teljes körű megvilágítása.  
A közvilágítás fejlesztésével párhuzamosan kamerák kihelyezéséről is döntöttünk, 
melyek segítségével szeretnénk megszüntetni az évek óta tartó éjszakai állapotokat, 
kétes üzelmeket és az értelmetlen rongálásokat.

A Jászberényi Röplabda Klub nyertes pályázatának köszönhetően január 24-én, hét-
főn, két 22x7 m-es gépi mozgatású térelválasztó függönnyel gazdagodott a Bercsényi 
úti sportcsarnok. Az egyesület és az önkormányzat együttműködésének eredménye-
képpen, holnaptól egyszerre több osztály is tud majd tornázni. Nem beszélve az 
iskolaidőn túli edzésekről. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a beruházás lebo-
nyolításában és munkájával hozzájárult a jászberényi sportélet fejlődéséhez!

Önkormányzatunk az idei fűtési szezonban is segítséget nyújt a szociálisan rászo-
ruló jászberényiek számára. A napokban kiosztott 600 mázsa tűzifa és a Sangsin 
Hungary Kft. által adományként felajánlott faanyag (raklap) közel 180 háztar-
tás támogatását teszi lehetővé. Köszönöm a Polgármesteri Hivatal munkatársai-
nak koordinálását és a Közmunkaprogramban dolgozó közfoglalkoztatottak aktív 
közreműködését. Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy lehetőség van lakhatási tá-
mogatási igénylésére is. A feltételekről, a kérelem benyújtásáról és minden egyéb 
részletről tájékoztatás kérhető az 57/505-731-es telefonszámon, vagy személyesen 
az Aljegyzői Osztály Hatósági Irodáján, ügyfélfogadási időben.

Jobbik sajtótájékoztató
Reagált a Fidesz elmúlt heti sajtó-
tájékoztatójára és dr. Gedei József 
alpolgármester lemondására janu-
ár 19-én tartott sajtótájékoztatóján 
a Jobbik Jászberényi Szervezete. 
Minderről Turóczi György, a Jobbik 
választókerületi elnöke szólt, míg 
Bobák Zsolt önkormányzati képvi-
selő a párt jászberényi irodájának 
ideiglenes bezárását osztotta meg a 
sajtó képviselőivel.

Az Ifjúsági Ház kistermében tartott 
sajtótájékoztatón először a párt jászbe-
rényi irodájának bezárása került szóba.

– Aki mostanában a Bercsényi úton 
jár, az azt látja, hogy a Jobbik irodájá-
ról lekerült a matrica. Ez nemcsak azt 
jelenti, hogy másik matrica lesz majd 
az irodánkon, hanem azt is, hogy a 
Jobbik jászberényi irodája ideiglenesen 
bezár. A tavalyi ellenzéki előválasztáson 
a Jobbik jelöltjei 29 körzetben nyertek. 
A pártvezetés most ezekre a körzetekre 
összpontosít, s ezért zár be az irodánk, 
de csak a következő 3 hónapra. Az áp-
rilisi választás után új helyen fogadjuk 
majd szimpatizánsainkat, erre a pártve-
zetéstől ígéretet kaptunk. Természetesen 
helyben mindenben segítjük dr. Kertész 
Ottó kampányát, aki az ellenzéki ösz-
szefogás jelöltje. Bennünket pedig tele-
fonon, Facebookon és Messengeren is 
elérhetnek – mondta a sajtótájékoztató 
bevezetőjében Bobák Zsolt.

– Nem igaz az a hír amely elterjedt 
a városban, miszerint dr. Gedei József 
alpolgármester lemondásával a helyi 
választási szövetség megszűnt. Ez a le-
mondás egyéni döntés volt, s csak az 
önkormányzat munkáját érinti majd. 
Én, mint az Egységben Magyarorszá-
gért jászsági kampánycsapatának tag-
ja ezúton is megerősítem, hogy a DK 
továbbra is egyenjogú tagja a válasz-
tási szövetségnek, s ugyanúgy segítik  
dr. Kertész Ottó kampányát mint eddig 

– derült ki Turóczi György szavaiból, aki 
reagált a Fidesz egy héttel korábban tar-
tott sajtótájékoztatóján elhangzottakra is.

– Ott elhangzott, hogy a Ma-
lom-projekt kapcsán a felelős Budai 
Lóránt polgármester, akinek ezért le 
kellene mondania. A Malom ügyben 
több feljelentés is történt, s most bí-
rósági szakaszában van az ügy. Ehhez 
kissé mókásnak tartjuk, hogy a Fidesz 
frakció már ítéletet is hirdet. Közben 
arról megfeledkeznek, hogy az előző 
fideszes városvezetés indította a pro-
jektet, s kötött szerződést kivitelezésre 

– mondta Turóczi György, aki megem-
lítette a közvilágítás kapcsán az Elios 
ügyet és a Dalki ügyet is, ahol érdekes 
döntések születtek.

- Szeretnénk megkérni a Fideszt, 
hogy a Malom-projekt kapcsán szorít-
sák háttérbe a politikai, pártérdekeket 
és csak a város érdekét nézzék – mond-
ta Turóczi György.

– Ez a projekt Jászberénynek több 
milliárdjába kerül. Ha a városra fordít-
hatnák ezt a sok pénzt, akkor járnának 
jól az itt lakók. Amikor jelezték, hogy 
felbontják a szerződést, én azt mond-
tam, akárhogy is hívják a polgármestert, 
vissza kell majd fizetni a támogatást. Azt 
javasoltam ne tegyék, kérjenek határidő 
módosítást. Önök azt állítják, hogy nem 
veszik észre a jászberényiek ezt a visszafi-
zetést. A kormány hathatós támogatá-
sával nőtt a vállalkozók adóbefizetése. 
Van lehetőség a vállalkozó lecserélésére, 
a határidő módosítására, kérhettek vol-
na többletforrást. Azt mondják, hogy 
nem volt más lehetőség. Én dobtam fel 
a párhuzamot a Dalkia-ügy és a Ma-
lom-projekt kapcsán. Szándékosan nem 
kérték a kormány segítségét. Ha a Dal-
kia-ügyben megkapta, most is megkap-
hatta volna a támogatást a város. Ha azt 
kérték volna, hogy azonnal kérjünk idő-
pontot a kormánynál az egyeztetésre, azt 
meg lehetett volna tenni. Ám inkább 
kifizették ezt a pénzt, minthogy segítsé-
get kérjenek a kormánytól. Ez politikai 
volt. Hamarosan megoldási javaslattal 
jelentkezem majd, hogy a Malom-pro-
jektben elkövetett hibákat ne a jászberé-
nyiek fizessék meg – mondta Pócs János.

Budai Lóránt az elhangzottakkal 
kapcsolatban azt jegyezte meg, hogy kö-
zel sem minden igaz, amit az országgyű-
lési képviselő mondott.

– Cáfoljon meg – volt a viszontválasz, 
s itt a párbeszéd meg is szakadt.

A polgármesteri és az alpolgármesteri 
tájékoztatókat végül 5 igen, 2 tartózkodás 
és 7 nem szavazattal nem fogadták el. 

A folytatás egy ideig igencsak békés 
és barátságos volt, hiszen a következő 
napirendeknél többnyire egységesen 
igennel szavaztak a képviselők. Így fo-
gadták el az átruházott hatáskörben ho-
zott döntésekről szóló tájékoztatót, egy, 
a főépítész által készített előterjesztést, a 
NIF Zrt. beruházásában épülő Jászbe-
rény elkerülő III. ütem megvalósítása 
során érintett közvilágítási hálózat aktív 
elemei átvétele tárgyában kötendő Köz-
műmegállapodást, és az Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány szakmai tevékenysé-
géről szóló beszámolót is. 

A 2022. évben Jászberény Város 
közigazgatási területén végzendő helyi, 
menetrend szerinti, autóbusszal törté-

nő személyszállítási tevékenység ellá-
tására, a Volánbusz Zrt.-vel kötendő 
közszolgáltatási szerződés elfogadásáról, 
megkötéséről és az ellentételezés bizto-
sításáról szóló előterjesztést 9 igen és 5 
tartózkodás mellett fogadták el. Az egy-
vonalas menetrend kiegészült az Eltérő 
iskola útvonalával. Minderről szórólap 
is készült, melyet postaládás terjesztés 
útján juttatnak el a lakossághoz. 

A 2021. évi helyi adó és egyéb köz-
hatalmi bevételekről szóló beszámoló 
kapcsán ismét volt egy kis adok-kapok.

– Az anyag tükrözi, hogy milyen jól 
áll Jászberény városa anyagilag. A város 
adófizetői nevében kérem, hogy ezt egy-
szer végre már ismerje el a polgármester 
is. Eddig csak arról beszélt, hogy soha 
ilyen nehéz helyzetben a város nem volt. 
Kormányzati támogatás, vállalkozói kre-
ativitás és szorgalom eredménye a 3,2 
milliárd forintos iparűzési adóbevétel. 
Ne fenyegessenek senkit új adókkal. Az 
ölükbe hullott ez a pénz, pedig mindent 
megtettek, hogy ne így legyen – mond-
ta el a Fidesz frakció véleményét Tamás 
Zoltán.

– Ilyen mértékű még valóban nem 
volt az iparűzési adóbevétel soha Jász-
berényben. A vállalkozások fizettek be 
többet, s a magánszemélyek pedig keve-
sebbet. Az ő terhelésüket csökkentettük, 
s a kisvállalkozók terheivel is ezt tettük. 
Mindenkit meglepett az iparűzési adó-
bevétel alakulása – mondta Balogh Béla 
alpolgármester.

Dr. Szabó Tamás azt kérte, hogy a 
városvezetés legyen már egy kicsit bát-
rabb a bevételi összeg megtervezésénél. 

Dr. Gedei József alpolgármester le-
mondása okán az SZMSZ-t is változtat-
nia kellett a testületnek. Ennek kapcsán 
Nagy András afelől érdeklődött, hogy 
az alpolgármesternek volt-e munkakö-
ri leírása. Budai Lóránt polgármester 
írásban, 30 napon belüli választ ígért a 
képviselőnek. Az előterjesztést 13 igen 
és 1 nem szavazattal fogadták le.

Ezt követően egyhangúlag szavazták 
meg a muzeális intézményi, nyilvános 
könyvtári és a közművelődési feladatok 
ellátásáról szóló előterjesztést.

Amint az várható volt, a Fidesz 
frakció nem hagyta szó nélkül a pol-
gármester, majd az alpolgármester il-
letményéről, valamint költségtérítésről 
szóló előterjesztéseket. Igaz, mindkét 

esetben Baloghné dr. Seres Krisztina 
jegyző felhívta a testület tagjainak fi-
gyelmét, hogy magasabb szintű jogsza-
bály rendezi mind az illetményt, mind 
a költségtérítést, azaz a képviselőknek 
nincs mérlegelési lehetősége, el kell 
fogadniuk azt. Dr. Szabó Tamás mind-
két esetben kérte, hogy hangozzék el a 
pontos összeg:
•	polgármesteri	illetmény:	 975	000	Ft
•	polgármesteri	költségtérítés:	146	250	Ft
•	alpolgármesteri	illetmény:	 438	750	Ft
•	alpolgármesteri	költségtérítés:	65	913	Ft

Az előző polgármester ezt követően 
kijelentette, hogy támogatja Jászberény 
polgármesterének béremelését, de nem 
támogatja Budai Lóránt béremelését. 

A testület a polgármester esetében 
6 igen, 2 nem és 6 tartózkodással, az 
alpolgármester esetében 5 igen, 3 nem 
és 6 tartózkodással nem fogadta el az 
előterjesztéseket. Ez pedig azt is jelenti, 
hogy a testület döntésével szemben a 
jegyzőnek a megyei kormányhivatalhoz 
kell fordulnia.

A polgármester 2022. évi szabad-
ságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
szóló előterjesztés kapcsán dr. Szabó 
Tamás megjegyezte, a város polgárainak 
joga van pihent polgármesterhez, azaz a 
város elsőszámú vezetője használja ki a 
rendelkezésére álló pihenő időt.

Tamás Zoltán pedig nemcsak nya-
ralásra, hanem síelésre is elküldené a 
polgármestert, derült ki hozzászólásából.

-  Vegye ki március 31-ig az elmúlt 
évről megmaradt szabadságát is. Addig 
nem fogadjuk el ezt az előterjesztést 
amíg nem így lesz. Minél kevesebbet 
lesz a hivatalban, annál kevesebb kárt 
okoz. Gondolják át a következő testü-
leti ülésig – mondta a Fidesz  frakció 
vezetője.

Az előterjesztést végül nem fogadták 
el, mert a 7 igen szavazat mellett 3 nem 
és 4 tartózkodást rögzítethettek.

Az ülés utolsó napirendi pontjában 
külföldi személy ingatlanszerzéséről 
döntöttek, s azt 12 igennel, 1 tartózko-
dás mellett elfogadták.

Az interpellációkra, felvilágosítás ké-
résére és napirenden kívüli felszólalásra 
rendelkezésre álló fél órából alig pár per-
cet használtak fel az ülés végén, s ennek 
során igazán említésre méltó esemény 
már nem történt.

Szántai Tibor

Ettől függetlenül a szerződést fel-
bontották, az építkezést leállították. Az 
együttműködő támogatásunkat nem-
hogy nem fogadták el, de mindig arra 
hivatkoztak, a szerződésbontás oka, 
hogy az építkezés nem halad. Dr. Gedei  
József alpolgármestert idézve, ezen fel-
ül törvénytelenül kifizettek 300 millió 
forintot a vállalkozónak. Az Irányító 
Hatóság a közbeszerzési szabályok meg-
szegése miatt nem tehetett mást, mint-
hogy a támogatás visszafizetésére köte-
lezte Jászberény városát a kamatokkal 
együtt. Mindent összevetve Jászberény 
város kasszájából 1,5 milliárd forint 
került kifizetésre – mondta Pócs János, 
aki megjegyezte, ha a polgármester és 
Balogh alpolgármester kérte és enged-
te volna, akkor ugyanúgy biztosították 
volna a kormány támogatását, mint ko-
rábban a Dalkia-ügy kapcsán. 

– Most a Budai polgármester és Ba-
logh alpolgármester azzal nyugtatja a 
jászberényieket, hogy van a városnak 
pénze, nincs szükség a kormány támo-
gatására. Azt mondják, hogy önerőből 
fejezik majd be a beruházást. Mi ha-
tározottan tiltakozunk ez ellen. A kor-
mány mintegy 17 milliárdnyi támoga-
tást adott a jászberényi vállalkozóknak. 
Ennek a támogatásnak és a jászberényi 
vállalkozók szorgalmának köszönhető-
en a város csak az iparűzési adó esetében 

1,4 milliárd forinttal nagyobb bevételre 
tett szert, mint amit Balogh alpolgár-
mester tervezett. Így Jászberény iparűzé-
si adója soha nem látott mértékű, 3,5 
milliárd forint lett. A megemelkedett 
iparűzési adóbevétel nem szolgálhatja a 
két városvezető rossz döntésének kom-
penzálását. Az iparűzési adóból utakat, 
járdákat kell építeni, sport és kulturális 
szervezeteket kell támogatni, ahogy az 
elmúlt 30 évben történt. Mivel vélemé-
nyünk szerint a városvezetés képtelen a 
Malom-projektet befejezni, ezért a me-
gyei közgyűlés elnökével, alelnökével, 
a Miniszterelnökség vezetésével meg-
kezdtük a tárgyalásokat, hogy a megye 
a beruházás befejezésére vegye át a be-
ruházást. Kiemelt projektként kezelve a 
Malom-projektet a megyének kell befe-
jeznie – mondta Pócs János. 

– Köszönöm képviselő úr kezdemé-
nyezését, amelyet a megyei közgyűlés 
nyitottan fogadott, s már meg is kezdtük 
az egyeztetéseket. A megye legnagyobb 
TOP-os forrásból megépített beruházása 
lett volna a jászberényi Malom-projekt. 
Most viszont már lassan két év telik el, 
hogy semmilyen kapavágás nem történt 
a félkészen vagy még úgy sem álló terü-
leten. Nem tartom helyesnek, ha a város 
800 millió forintos támogatást elveszte-
get és saját erőből akarja azt pótolni. A 
lényeg az, hogy a közgyűlés mint terü-
letfejlesztési csúcsszereplő, a megyében 

befejezett már hasonló fejlesztést. Tisza-
füreden a kerékpároscentrum megépült 
és működik. Számos kérdést kell tisztáz-
nunk, ennek érdekében pedig a tárgyalá-
sok már megkezdődtek, s remélem sike-
rül befejezni ezt a projektet úgy, hogy ne 
a jászberényi költségvetést terhelje.

Érdeklődésünkre a két politikus azt 
is elmondta, az egyeztetések, a szükséges 
döntések néhány hónap alatt lezárhatók, 
meghozhatók, s számításaik szerint más-
fél, két év alatt a beruházás befejezhető.

A Malom-projekt kapcsán tartott 
sajtótájékoztatóra Facebook oldalán az 
alábbiak szerint reagált Budai Lóránt 
polgármester: 
Valódi segítség vagy egyszerű 
kampányfogás?

Lassan két éve küzdünk azért, hogy 
befejezhessük az elődeink által - véle-
ményünk szerint hibás szerződés alá-
írásával - megkezdett beruházást. 

A sajtótájékoztató szereplői mellett 
egyeztetéseket folytattunk a Pénzügymi-
nisztériummal és a Miniszterelnökséggel 
is, ám, eddig mindenhol falakba ütköz-
tünk. A térség országgyűlési képviselője 
még az elmúlt héten is azt mondta: ha 
szeretne sem tudna segíteni...

Ugyan a város vezetését ebbe a fo-
lyamatba már nem avatták be, de na-
gyon örülünk, hogy törekvéseink még-
sem voltak hiábavalók.

eszté

Nem közelednek az álláspontok 

A megyei közgyűlés átvenné a Malom-projektet

  Folytatás az 1. oldalról  

  Folytatás az 1. oldalról  
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Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. január 1-jével módosult a he-
lyi autóbuszos közösségi közlekedés. 2022. január 1-jével ütemes menetrend 
szerint történik a helyi autóbusz közlekedés Jászberényben az alábbiak szerint:

2A Jászberény, Autóbusz-állomás – I. Kórház – Rét u.– Szent István krt. 

km Megálló Menetidő 2A 2A
0 Jászberény Aut. áll. 0:00 7:40 15:10

1 Jászberény kórház II 0:03 7:43 15:13

1,6 Rét u. 0:01 7:44 15:14

1,9 Szt. István krt. 0:02 7:46 15:16

2A Szent István krt.– Rét u.– II. Kórház – Jászberény, Autóbusz-állomás  

km Megálló Menetidő 2A 2A
0 Szt. István krt. 0:00 7:46 15:16
1 Rét u. 0:02 7:48 15:18

1,6 Jászberény kórház II 0:01 7:49 15:19
1,9 Jászberény Aut. áll. 0:03 7:52 15:22

Jászberény Város közigazgatási határain belüli helyi közforgalmú autóbusz-köz-
lekedési hálózat aktuális menetrendjéről a menetrendek.hu internetes oldalon, 
vagy az autóbusz megállóhelyeken is tájékozódhat. A helyi járatokkal kapcsola-
tos kérdéseit Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán, az 
57/505-769 telefonszámon intézheti.

Jászberény Városi Önkormányzat

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

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.
26 éve a lakosság szolgálatában.

Fenyő Fűrészáru 
lambéria hajópadló

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.

Mit képviseljen a képviselő?
A fenti címmel hirdetett játékot  
dr. Kertész Ottó, az ellenzék országy-
gyűlési képviselőjelöltje, melynek sor-
solását január 15-én, szombaton déle-
lőtt az Aranysas Rendezvényházban 
tartották. A jól tippelők közül öten, 
egyenként 25 ezer forintos COOP-
Star vásárlási utalvány nyertek. 

A december 20-án meghirdetett nye-
reményjátékban választókerületünk 
tíz, legfontosabbnak ítélt ügyét kellett 
sorrendbe állítani. A játékosok közül 
azoknak a neve került a nyereménysor-
solás során a képzeletbeli urnába, akik 
az összesítés után az első három helyre 
kerülő ügyek sorrendjét eltalálták.

– Egy középiskolai osztályfőnöki 
órán, ahol a politikáról volt szó, merült 
fel annak az igénye, hogy kérdezzük 
meg az itt lakókat, melyek azok az ügyek, 
amelyek megoldását leginkább fon-
tosnak tartják – tudtuk meg Szekeres  
Imrétől, aki azt is elmondta, hogy na-
gyon jó ötletnek találták ezt a javasla-
tot, s ennek kapcsán hirdette meg azu-

tán Facebook oldalán az ellenzék közös 
képviselőjelöltje, dr. Kertész Ottó ezt a 
játékot.

A Facebook bejegyzést több mint 
30 ezren olvasták és 1 629-en szavaz-
tak. Az alábbi ügyeket kellett sorrend-
be állítani: 
1. Minden városban, faluban legyen 

háziorvos. 
2. Az állam takarékszámlán gyűjtsön 

a fiatalok számára megtakarítást, 
amit felhasználhatnak lakhatásra, 
képzésre.

3. A gáz, a villany, a víz díja az át-
lagfogyasztóknak kevesebb legyen, 
mint a jóval többet fogyasztóknak.

4. Csökkentsék az élelmiszerek adóját.

5. Minden jászsági gyerek végezze el 
a középiskolát.

6. A nyugdíjasok azonos összegű, az 
átlagnak megfelelő 13. havi nyug-
díjat kapjanak.

7. Minden közmunkás kapjon mini-
málbért.

8. Több népkonyha legyen, ahol in-
gyen ebédet adnak.

9. Minden városban és faluban le-
gyen wifi.

10. Legyen kerékpárút a 31-es és a 32-
es út mellett.
– A játék során olyan eredményt 

kaptunk, ami szinte teljesen megegye-
zik az egészségügyi világszervezet, a 
WHO ajánlásával: testi, lelki, szoci-
ális jólét – mondta bevezetőjében dr. 
Kertész Otto, aki elárulta, hogy 31-en 
találták el az összesítést követően kiala-
kult sorrendet az első három helyen.

A legtöbben arra szavaztak, hogy 
minden városban, faluban legyen házi-
orvos. A második helyre az élelmisze-
rek adójának csökkentése került, míg a 
harmadik legfontosabb az lett, hogy a 

gáz, víz és a villany díja az átlagfogyasz-
tóknak kevesebb legyen. 

Összesen 31-en találták el ezt a sor-
rendet, s közülük öten nyertek, egyen-
ként 25 000 forintos COOP-Star vá-
sárlási utalványt.

A nyertesek: Dobák Viktor, Cselőtei  
Adrienn, Droncáné Pataki Anita, Bathó  
Mária Amanda és Tóth Tibor. A nyer-
tesek közül Tóth Tibor volt jelen a sor-
soláson, ő ott vehette át nyereményét, 
míg a többieknek dr. Kertész Ottó jut-
tatja el a vásárlási utalványokat.

A rendezvényt, melynek kulturális 
részében Pénzes Tivadar tekerőlanton 
játszott és énekelt, állófogadás zárta.

Szántai Tibor

Változik egy 
szavazóhelyiség címe

A 2022. évi országgyűlési választást 
megelőzően elvégzésre került a jász-
berényi szavazókörök felülvizsgálata. 
A 009. sz. szavazókör szavazóhelyi-
sége egészségügyi intézményben, a 
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház-
ban volt. A jelenlegi járványhelyzet-
re és ezzel összefüggésben a hatályos 
belépési szabályozásra tekintettel 

– a kórház igazgatójával egyeztetett 
módon – célszerűvé vált másik sza-
vazóhelyiség kijelölése. Az új hely-
szín, ahol a 009-es szavazókörben 
lakó választópolgárok leadhatják 
majd a szavazataikat, Jászberény Vá-
ros Óvodai Intézménye (Központi 
Óvoda, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) 
lett. A többi húsz szavazóhelyiség 
címe változatlan.

A választási értesítőket a Nemzeti 
Választási Iroda a héten kezdi el kéz-
besíteni minden választópolgárnak.

Az országgyűlési választással és az 
országos népszavazással kapcsolatos 
kérdéseikkel a választási iroda vezetőjét, 
a jegyzőt, valamint munkatársait keres-
hetik a polgármesteri hivatali elérhető-
ségeiken. A választási hirdetmények, 
egyéb információk megtekinthetők a 
városi honlapon (www.jaszbereny.hu), 
valamint a Nemzeti Választási Iroda 
honlapján (www.valasztas.hu). 

Támogatás a 
kórháznak
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház igé-
nyeire szabva, ismét 5 millió Ft értékben 
vásárolt  eszközöket az OTP Bank a Hu-
manitás Szociális Alapítvány közreműkö-
désével. A 2 db AIRVO2 magas nazális 
áramlású, terápiás párásító készülék át-
adása már megtörtént.

Országszerte 30 kórház, 18 oktatási 
intézmény, valamint a Koraszülött Alapít-
vány részesül az OTP Bank támogatásá-
ban a Humanitás Szociális Alapítványon 
keresztül. A támogatás értéke országosan 
mintegy 200 millió forint, a támogatan-
dó intézményekre a bank régióközpontjai 
tettek javaslatot, ezzel is elősegítve, hogy 
az adományok minél jobban illeszkedje-
nek a helyi igényekhez és szükségletekhez.

– A támogatások eljuttatásában az 
OTP Bank partnere a Humanitás Szociá-
lis Alapítvány. Az egyészségügyi intézmé-
nyek esetében az a célunk, hogy a járvány 
miatt különösen leterhelt intézmények 
olyan eszközökhöz jussanak, amelyekkel 
tovább javíthatóak a betegek gyógyulá-
si esélyei, s melyek a kórházi dolgozók 
munkáját is megkönnyítik – közölte  
dr. Nagy Krisztina, a Humanitás Szoci-
ális Alapítvány munkatársa.

Az oktatási intézményeken és kórhá-
zakon kívül, az OTP Bank a Koraszülött 
Alapítványnak 4 millió forint adományt 
biztosít, támogatva a szervezet koraszü-
löttmentéssel, valamint a koraszülöttek 
és gyermekek ellátásával kapcsolatos tevé-
kenységét.

Az OTP Bank fontos szerepet tölt be 
az ország gazdasági teljesítményének nö-
velésében, de ezen kívül, kiemelt figyel-
met fordít a társadalmi felelősségvállalásra 
is, lehetőségeihez mérten részt vesz a jár-
vány okozta károk enyhítésében, a kihívá-
sok kezelésében. A hitelintézet az új OTP 
internet- és mobilbankon keresztül a kö-
zelmúltban tette elérhetővé az adományo-
zási funkciót is. Az ügyfeleknek lehetősé-
gük van néhány száz forinttal támogatni 
civil szervezetek és helyi közösségek mun-
káját. Az új funkció minden bizonnyal 
hozzájárul a hazai adományozási kultúra 
fejlődéséhez. Az OTP Bank a szervezetek 
támogatása érdekében a befolyt összeget 
ki is egészítheti, a támogatható szerveze-
tek köre folyamatosan bővül, így egyre 
több alapítvány, egyesület részesülhet 
majd az adományokból. 

Lengyelországban síeltünk

Iskolánkban, a Jászberényi Nagyboldog-
asszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Gimnáziumban már 
hagyomány, hogy jó néhány diákunk és 
tanárunk sítúrával kezdi az új évet. Így 
volt ez az idén is, amikor január 7-12 
között a lengyelországi Bialka Tatrzans-
kaban 40 nagyboldogos diák tanult 
síelni, illetve fejlesztette tovább sítudá-
sát. Amíg mi itthon a mínusz 10 fok 
közeli, illetve alatti hőmérsékletben fa-
gyoskodtunk, addig ők a 0 és mínusz 5 
fok közötti napsütötte gyönyörű lanká-

kon síeltek. A kezdő síelők a végén már 
a nagypályán is lecsúsztak, a haladók, 
profik pedig már minden pályán meg-
állták a helyüket. A programot színesí-
tette, hogy a szállodából „hófánkokon” 
jutottak el a gyerekek a sípályához, vala-
mint esténként ugyancsak a szállodában 
játszóház várta őket. 

Síoktató tanáraink voltak: Nagy-
né Ilonka Zsuzsanna, Turiné Palócz  
Henrietta, Józsa Péter.

„Szép volt, jó volt, visszamennénk”.
Kelemen Csilla



2022. január 27. 5. oldalwww.jku.hu

Kulturális mozaik
Könyvbemutató - nancy bardacKe:  
SzüléS tudatoS jelenlétben
Január 28. péntek 16 óra
A világhírű mindfulness tanító Nancy Bardacke művének magyar fordítá-
sa a Lelki Köldökzsinór Egyesület kiadásában jelent meg a múlt évben. A 
kötet a kismamákat és kispapákat kalauzolja el a tudatos életvezetés élmé-
nyekkel teli  színes világába, hogy együtt átélhessék a szülőség meglepően 
új és teljes élményét. Az esemény vendége lesz a könyv fordítója, Hernádi 
Melitta mindfulness-tanár, aki szemelvényeket mutat be a kötetből.
Városi Könyvtár

tarantula & inSect expo  
xxl madárpóK éS rovar KiállítáS
Január 29 - 30. szombat - vasárnap 10 óra
Szeretsz borzongani? A négynél több végtaggal rendelkező kedvenceket 
részesíted előnyben? A tavaszi nagytakarítások alkalmával következetesen 
megkegyelmezel a sarokban lakó kaszáspóknak? Ha bármelyikre igen a vá-
lasz, vár a tarantula- és rovarexpó, ahol számos, a világ legkülönbözőbb 
tájairól származó ízelt lábú „fenevadat” tekinthetsz meg, és rengeteg érdekes 
információval gazdagodhatsz ezekről az igencsak megosztó, mégis rendkí-
vül érdekes állatokról. Vajon melyik utazik majd veled hazáig…?
Ifjúsági Ház

dumaSzínház – aranyoSi péter önálló eStje
Február 4. péntek 19 óra
Aranyosi Péter új önálló esttel tér vissza a pandémia után Mesteremberek 
címmel. A mesterembereket tágabb értelmezésbe helyezve beszél majd or-
vosokról, szippantósokról, szakácsokról és rólunk, kik élvezzük, és néha el-
szenvedjük a „mesteremberek” és saját magunk csetlését-botlását az életünk 
munkaterületein. Tehát előre a kombinátfogókkal és malteros vödrökkel!
Ifjúsági Ház

yoKo retro video diSco – latin party
Február 5. szombat 21 óra
Különleges Yoko Retro Latin Party részese lehetsz, ahová közkívánatra ér-
kezik sztárvendégként Csordás Tibi (Ex-Fiesta). Számtalan nagy slágerrel 
örvendeztetett meg bennünket a Fiesta csapata az elmúlt két évtizedben, 
melyek egytől-egyig felcsendülnek majd ezen a estén! Az éjszaka folyamán 
kiemelt szerepet kapnak még a latin slágerek, ezzel is színesíti a zenei kíná-
latot est házigazdája, Dj Guba.
Ifjúsági Ház

Filmbemutató éS KözönSégtalálKozó 
Szilágyi áronnal
Február 11. péntek, 18 óra
Az Egy mindekiért című dokumentumfilm – háromszoros egyéni olimpiai baj-
nok kardvívó, Szilágyi Áron felkészülését követi végig a teljes ötkarikás ciklu-
son át – első vidéki bemutatója, melyet közönségtalálkozó követ, ahol Szilágyi 
Áronnal és Muhi András filmrendezővel. A beszélgetés nemcsak sport témákat 
érint, hanem szó lesz elköteleződésről, a tehetséggondozás fontosságáról, család-
ról és a jövőbeli tervekről, lehetőségekről is. A részvétel regisztrációhoz kötött, 
jegyeket a www.ntk.hu oldalán, valamint a www.lehelfilmszinhaz.hu oldalán 
tudnak foglalni. Az esemény a Nemzeti Tehetség Program és a Tempus Közala-
pítvány támogatásának köszönhetően ingyenes, de a szervezők azt kérik, hogy a 
helyszínen adományaikkal Önök is támogassák a jászberényi vívás megalapítá-
sát. Az alkotók a bemutató teljes bevételét ezen célra ajánlják fel.
Lehel Film-Színházban

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

Anyagát a 1950-es, ’60-as évekből 
származó moziplakátokból állítot-
ták össze, melyek nemcsak a korabeli 
népszerű filmekről adnak áttekintést, 
hanem grafikai szempontból szinte 
valamennyi egy-egy figyelemre méltó 
műalkotás is. A plakátok a mozi egy-

kori mozigépésze jóvoltából kerültek a 
Jász Múzeum gyűjteményébe, és a közel 
nyolcszáz darabos kollekcióból válogat-
ták ki a bemutatásra került darabokat.

Az ünnepi alkalomból Budai  
Lóránt polgármester mondott köszön-
tőt, melyben kiemelte, hogy a kultúrá-
ra és annak tereire a mindenkori város-

vezetésnek kötelessége figyelni. Óvni, 
vigyázni kel azokat. A folytatásban 
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigaz-
gató a Jászberényben működött moz-
góképszínházak, a Kultur Mozgó és a 
Lehel Mozgó, majd Lehel Mozi múlt-
járól tartott érdekes kor- és kultúrtörté-
neti emlékezést.

Az eseményt állófogadás zárta, 
majd az érdeklődő közönség egy mozi-
ról szóló filmet nézhetett meg, Cinema 
Paradiso címmel.

A szombat este kulturprogramja-
inak sorát a dallamos, instrumentális, 
fúziós-jazz zenét játszó zenekar, a Ba-
lance Wheel Group koncertje zárta, 

melyre népes közönség gyűlt össze. Ze-
néjük remek saját kompozíciókból állt 
össze, melyben a jazz dominanciáját 
erősítették a harmóniai megoldások és 
az improvizált szólók. Színes, ötletek-
ben gazdag és színvonalas zenei eszkö-
zöket felvonultató koncert, igazán igé-
nyes szórakozást garantált.

Bú József fafaragó kiállítása
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galé-

ria kiállítótermeiben Bú József fafaragó 
mester a magyar őstörténetet bemuta-
tó kiállításának megnyitóját tartották 
január 22-én, kora délután. Bú József 
alkotó, aki nagyszülei révén kötődik vá-
rosunkhoz, a faiparban dolgozott, nem 
művész, inkább mesterember volt. A ki-
állítás iparművészeti tevékenységét mu-
tatja be, melynek azért is van helye egy 
kiállítótér falai között, mert ez is egy ké-
palkotó folyamat. – mondta Farkas Edit 
múzeumigazgató. Kertai Zalán hadtör-
ténelmi hagyományőrző festőművész 
honfoglalás korának harcosait, mondák 
hőseinek szereplőit ábrázoló grafikái 
voltak a kiindulópontok. Ezeket rajzol-
ta fel, majd aprólékos precizitással véste 
ki Bú József fafaragásaiban, mellyel tér-
belivé tette az ábrázolt alakokat, így egy 
grafikus munkáinak újragondolásai lát-
hatók most kiállított alkotásaiban.

Demeter Gábor

A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük
  Folytatás az 1. oldalról  

Érzéseit színekkel fejezte ki
Az esztendő első képzőművészeti 
eseményét tartották január 12-én a 
Szikra Galéria kávézójában, ahol A 
hónap műtárgya sorozat egy, a vá-
rosunkban számos alkalommal meg-
fordult alkotó élete és munkássága 
került a középpontba az előadók 
jóvoltából.  

Rudnay Gyula, a „festőfejedelem”, a 
XIX. század vég és a XX. század első 
felének egyik legnagyobb hatású mes-
terének Bábonyi udvar című alkotását 
választották A hónap műtárgya januári 
bemutatójára, a Szikra Galériában. A 
képzőművészeti esemény egyben meg-
emlékezés is volt az alkotó halálának 
65. évfordulójáról. A kis somogyi tele-
pülés, Bábony elvarázsolta a festőmű-
vészt, beleszeretett a tájba, és 1919-től 
minden nyarat ott töltött a családjával, 
és ott alkotott. A számára kedves fa-
lucska egy pillanatát örökítette meg az 
ismertetésre került olajképen is. 

Köszöntőét követően néma főhaj-
tásra kérte Szikra István galériatulaj-
donos az egybegyűlt művészetbaráto-
kat B. Jánosi Gyöngyi festőművészre 
emlékezve, aki a hét elején hagyta itt 
a földi létet, és elévülhetetlen érdeme 
a galéria létesítésének gondolata, vala-
mint az ottani munka segítése. 

A Szikra Galéria rendezvényét ha-
gyományosan komolyzenei műsor ve-
zette fel, ahol a Palotásy János Zeneis-
kola növendékei, Sztojka Sára és Utasi 
Abigél egy rövid rokokó zenei csokrot 
adatt elő furulyán.

A festőről és festményéről Velkeiné 
Pócz Ilona művésztanár tartott bemuta-
tót. Rudnay Gyula festői elhivatottsága 
már gyermekkorában jelentkezett, sokat 
és nagy örömmel rajzolt, filléreit kupor-
gatta, hogy olajfestéket vásárolhasson. 
Élénk figyelemmel kísérte a századfor-
duló szecessziós művészeti áramlata ha-
tásának képzőművészeti megnyilvánulá-
sait. A modern izmusok vágtató, fel- és 
eltűnő áramában képei egy megtartó, 
szilárd és vonzó szigetet alkotnak. Sajá-
tos nemzeti stílusú művészet kialakítá-
sára törekedett, a népről a népnek akart 
festeni közérthetően, művészete az új 
magyar romantikusoké. 

Velkeiné Pócz Ilona Rudnay önval-
lomását is megismertette a szépszámú 

hallgatósággal. „ Én is csak úgy vagyok 
a festéssel, mint költők a versírással. 
Ha valami belső kényszer nem hajt, 
nem tudok festeni.  Én költő vagyok, 
aki érzéseimet színekkel fejezem ki. 
(…) Így vagyok a tájfestéssel is. Egy fa 
is elég, hogy festésre indítson, ha látom, 
hogy van rajta valami, ami meghat.” 

Bábonyi udvar című festménye 
zsánerkép, mely a hétköznapi élet ese-
ményét, pillanatnyi jelenetét ábrázolja, 
ahol a házak, a táj csendje beszél a víz-
szintes tagolású kompozícióban. 

A mester élettörténetének ki-
emelkedő eseményeiről, helyszíneiről 
Metykó Béla helytörténész villantott 

fel érdekes epizódokat korabeli sajtó-
termékek cikkeiből összeállított len-
dületes előadásában. Kiemelte Rud-
nay művészetének elismerését a két 
világháború közötti időszakban, ami-
kor az akkori idők legmagasabb ki-
tüntetései, a Corvin-koszorú (1935) 
és a Corvin lánc (1941) birtokosa 
lehetett, kimagasló érdemeiért. Figye-
lemre méltó és a festőművész nagysá-
gát jelzi, hogy a következő történelmi 
korszakban a Kossuth-díjat (1949) is 
átveheti.

Az közösségi eseményt kötetlen tár-
salgás zárta, egy pohár bor elfogyasztá-
sa mellett. demeter

jku.hu
Friss hírek és lapunk online változata

A rádiósok is versennyel búcsúztatták az óévet
Több mint egy évtizedes szünet után 
december 29-én újra volt Óévbú-
csúztató Sportnap a Bercsényi úti 
játékcsarnokban. Egykoron ehhez a 
rádióamatőrök is kapcsolódtak, akik 
ezen a napon éterversenyt, aktivitást 
rendeztek. Így volt ez ismét az elmúlt 
esztendő végén is.

A Jászberényi Rádiósók Egyesülete a 
MOM Rádióklubbal közösen rendezte 
meg a 2 méteres amatőrsávban az im-
már két évtizede hagyományos évvégi 
aktivitását. A tavalyi év végén az egész 
országra kiterjesztették a versenyt, s 
nem kevesebb, mint nyolc városban 
(Füzesgyarmat, Gödöllő, Győr, Jászbe-

rény, Pécel, Pécs, Piszkéstető, Székes-
fehérvár) volt állomás. A Jászberényi 
Rádiósok Egyesülete Piszkéstetőn ren-
dezkedett be, ahol HA7KLF hívójellel 
Vágó Mihály, Kővágó János és Sebestyén  
Tamás operátorok (fotónkon) voltak 
elérhetőek. 

Az aktivitáson összesen 139 állo-
más vett részt, közülük 44 állomás 7 ál-
lomással is tartott összeköttetést. A ver-
seny díjátadóját később rendezik meg.

A szervezők, a MOM Rádiósklub 
és a Jászberényi Rádiósok Egyesüle-
te mindenkinek köszöni a versenyen 
való részvételt, s egyben sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt kíván 
mindenkinek!
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Keresse, olvassa naponta frissülő 
online hírportálunkat!

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

Olvassa a BerényCafét!

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

január 29. (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!

Jégpályák Éjszakája

A Magyar Jégkorong Szövetség ja-
nuár 22-én immár hatodik alkalom-
mal rendezte meg a Jégpályák Éjsza-
kája elevezésű országos programját, 
melyhez a Lehel HC is csatlakozott.  

A helyi szervezők jóvoltából nagy-
szerű hangulatban zajlott a program, 
melyben többek között ügyességi fel-

adatokban is kipróbálhatták magu-
kat a rendezvény résztvevői. Délután 
háromkor kezdődött a Jégpályák 
Éjszakája, és este tízig nagyon so-
kan megfordultak a fedett csarnok-
ban, ahol mind a kisebbek, mind a 
nagyobbak jól szórakoztak. A végén 
pedig azzal búcsúztak, hogy: Veletek, 
jövőre, ugyanitt!

Az elsődleges bizalmi kapcsolat jelentősége
Szüleinkhez való kötődésünk, velük 
való kapcsolatunk pici gyermekko-
runktól alakul. Egy újszülött számára 
a környezet legfontosabb tényezője az 
anya jelenléte, mert személyiségének 
kialakulása függ tőle. Az anyával való 
kapcsolat biztonsági érzelmi szükséglet. 
Hiánya bizonytalanságot, feszültséget 
kelt, ami egy életen át megmaradhat.

Ha az anya kiegyensúlyozott, a 
gyermek megbízik a világban, tehát 
így az említett szülőben is; összhang-
ban vannak. Hosszútávon azt tanuljuk 
meg, hogy a világ egy biztonságos hely, 
ahol szeretettel fordulhatunk egymás-
hoz. Egészséges önbizalom alakul ki, a 
személyiségfejlődés zökkenőmentesen 
megy végbe. Akadnak azonban szomo-
rú tapasztalatok, melyeket hordoznak 
magukkal/magukban. Bizonytalan kö-
tődés során vegyes érzelmek alakulhat-
nak ki a gyermekben. Az instabilitás, 
félelem, gátlás a kiszámíthatatlan anyai 
reakciók következménye.

Ezen kapcsolati rendszerben felnö-
vő gyerekek kontrollálatlanul nőnek fel, 
ezért vagy elkallódnak, vagy gyakran 
hamar önállósodnak. Nincs érzelmi 

biztonság, megnyugtató családi kapocs, 
iránymutatás és átbeszélt problémák, 
így a gyermekek saját gondolataik alap-
ján cselekszenek. Gyakran helytelenül 
döntenek, rossz baráti társaságot épí-
tenek ki. Elhallgatnak dolgokat, akár 
bajba is keverednek. Gyakori önvédel-
mi manőver a hárítás és a felelősség fel 
nem vállalása. Mind fiatalkori, mind 
már felnőttkori érzelmi kötődésük is 
labilis, laza. Könnyen feladják célja-
ikat, munkájukat. Mást hibáztatnak, 
kudarc élményeik miatt sikertelennek 
érzik magukat, céltalannak látják éle-
tüket. Nehezen nyílnak meg, és keveset 
tudatnak önmagukról. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a bi-
zonytalan kötődésű gyerek nem beteg 
és nem is deviáns, csupán az otthonról 
hozott rideg, elutasító, meg nem hall-
gató családmodellt tükrözi vissza.

A család az elsődleges biztonsági 
bázis kell legyen, ahol elsődleges fon-
tosságú a kötődés, a közelség keresése, 
a biztonsági kapocs. Az anya legyen 
mindig elérhető a gyermek számára, 
megértéssel viszonyuljon hozzá, hogy 
esetleges gondjait, felmerülő problé-

máit és félelmeit is megoszthassa vele. 
Érezze a gyermek a szülőben a segítő-
készséget, a feltétel nélküli elfogadást. 
A gyermek helytelen viselkedése is 
jóval könnyebben korrigálható meleg-
séggel, nem rideg elutasítással, szidás-
sal. Az elfogadás, megértés hozzájárul 
a gyermek megfelelő önbecsülésének 
kialakulásához, így nagyobb eséllyel el-
kerülhető, hogy gondjait, feszültségeit 
rossz szokásokkal, pl. alkohollal, drog-
gal orvosolja. Így elmondható, hogy 
a meleg, szerető családi környezetben 
felnőtt gyermekekből kevésbé válnak 
függőséggel küzdő, szenvedélybeteg 
felnőttek, mert nem hoznak otthonról 
rossz szociális mintákat. Akit otthon 
nem bántalmaznak, abból nem válik 
bántalmazó felnőtt sem, illetve az ál-
dozattá válása sem jellemző. Töltsünk 
gyermekünkkel minél több tartalmas 
időt! Kezeljük problémáikat megértés-
sel és elfogadással, hogy minél kiegyen-
súlyozottabb felnőtté váljanak!

Nagy Marianna  
szociális munkatárs,  

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat

Jelentkezz rendőrjárőrnek!
A rendőrjárőr képzésünkre történő jelentkezéssel élethivatást is választasz, és le-
endő szolgálati helyeden változatos szakterületeken teljesíthetsz majd szolgála-
tot! A sikeres felvételt követően a képzés első két hónapjában munkaviszonyban 
állsz, majd a harmadik hónaptól a rendőrség „próbaidős” hivatásos állományá-
ba kerülsz kinevezésre. A képzés sikeres elvégzését követően önálló intézkedésre 
jogosult, szakmailag felkészített járőrként a rendőrség közrendvédelmi, közle-
kedésrendészeti, határrendészeti szakterületén teljesíthetsz szolgálatot, vagy a 
bevetési egységek csapaterős feladatainak ellátásában vehetsz részt.

A megyei rendőr-főkapitányság állományában a képzés első két hónapjában 
a garantált bérminimumot (bruttó 235.666 Ft/hó munkabér),- a képzés har-
madik hónapjától – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 
258.997 Ft/hó juttatást kapsz. A megállapított juttatások a cafeteria havi szintű 
mértékét is – bruttó 16.666 Ft – tartalmazzák.

A 2022-ben induló 10 hónap képzési idejű közbiztonsági rendőrjárőr szak-
képesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés felvételi követelményei:
•	 magyar állampolgárság,
•	 jelentkezési életkor: 18-55 év
•	 cselekvőképesség
•	 állandó bejelentett belföldi lakóhely
•	 közép- vagy emelt szintű érettségi
•	 büntetlen előélet, kifogástalan életvitel
•	 egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság

Bővebb tájékoztató és a jelentkezési egységcsomag az alábbi linkről tölthető 
le: http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/kepzes/rendorjaror-kepzes. Szük-
séged van még néhány információra a jelentkezési feltételekkel kapcsolatban? 
Hívj minket bizalommal az ingyenes ZÖLD számon: +36 80 203983

Jelentkezési határidő:
•	 A 2022. áprilisban induló képzésre: 2022. február 28.
•	 A 2022. szeptemberben induló képzésre: 2022. július 31.

Jelentkezni a karrier@jasz.police.hu e-mail címen lehet.

Tűz volt egy jászberényi üzem 
elszívóberendezésében
Tűz keletkezett egy plazmavágó gép 
épületen kívül található elszívóberen-
dezésében január 18-án,  kedden dél-
után egy Sportpálya utcai üzemben. A 
jászberényi hivatásos tűzoltók kiérke-
zése előtt a dolgozók áramtalanították 
a gépet, illetve egy porral oltóval be-
avatkoztak. Az egység megbontotta a 

berendezést és megállapította, hogy a 
benne található tizenkét darab, papír-
ból készült szűrő égett, ezért azokat 
egyenként eltávolította, és az izzást, 
parázslást megszüntette. A tűzoltók 
ezután a berendezés fémszerkezetét 
visszahűtötték, amelyet hőkamerával 
ellenőriztek.

Balesetek  
az utakon
A megyei katasztrófavédelem tájé-
koztatása szerint mozgalmasra sike-
redett a jászsági rendőrök és tűzoltók 
napja január 23-án, pénteken. Két 
közlekedési baleset is történt ugyan-
is a Jászság újain.

Összeütközött egy személygépkocsi és 
egy autóbusz délután a jászalsószent-
györgyi Fő utcán. A személyautóban 
egy, a buszban pedig két ember utazott. 
A jászalsószentgyörgyi önkéntes tűzol-
tók áramtalanították a járműveket, a 
műszaki mentést a jászberényi hivatá-
sos tűzoltók irányították. A helyszínre 
mentők is érkeztek.

Ugyancsak délután három jármű 
ütközött össze a 31-es számú főút 
Jászfényszaru és Pusztamonostor kö-
zötti szakaszán. A balesetben egy teher-
autó és két személygépkocsi volt érin-
tett. A jászberényi hivatásos tűzoltók a 
személyautókat áramtalanították. Az 
egység a társhatóságokkal közösen dol-
gozott a helyszínen.

Ezek az esetek is arra hívják fel a fi-
gyelmet, hogy a szokásosnál is nagyobb 
figyelemmel közlekedjünk, hiszen az év 
ezen szakaszában bizony jönnek-men-
nek a frontok, s az egyéb időjárási vi-
szonyok – szél, köd, eső, hő – is nehe-
zítheti a közlekedést. Mindezek mellett 
természetesen alapvető, hogy a közle-
kedési szabályokat betartva vegyünk 
részt a forgalomban. No, meg az sem 
mellékes, hogy gépjárművünk – legyen 
az kerékpár, motor, autó vagy még na-
gyobb közlekedési eszköz – megfelelő 
műszaki állapotban legyen.

Vigyázzunk egymásra az utakon is!
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Emlékezés

Nagy Ferencné
(1923–2017)

halálának 5. évfordulójára 
emlékezünk.

Szeretettel emlékeznek: gyermekei, 
menye, unokái, rokonai, barátai, 

szomszédai, ismerősei.

Fájó szívvel emlékezünk

Szécsényi István
(Szecska)
1963–2021

halálának 1. évfordulójára

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül, szívetekben tovább élhetek.

Örökké szívünkben élsz!
szerető családod

Köszönetet mondunk  
mindazon rokonoknak, barátoknak,  

ismerősöknek, akik szeretett  
Édesanyánk, Nagymamánk, Dédikénk

Bató Jánosné
Darázs Margit

(1931–2022)

gyászszertartásán résztvettek,  
fájdalmunkban osztoztak. 

Külön köszönet a Szent Klára  
Idősek Otthona dolgozóinak,  
akik szeretettel körülvették.

gyászoló család

Búcsú B. Jánosi Gyöngyitől
Életének 74. évében, 2022. január 
11-én elhunyt B. Jánosi Gyöngyi fes-
tőművész, nyugalmazott múzeum-
igazgató. 

1948-ban Tiszaföldváron született, itt 
végezte az általános és középiskolai 
tanulmányait. Jászberénybe az érett-
ségi után került, ahol a Tanítóképző 
Főiskolán szerezte első diplomáját. Itt 
Sáros András, Vuics István és Fejér Má-
ria segítette művészi pályáját. Egerben 
rajztanári, majd Debrecenben népmű-
velés-könyvtár szakot végzett, valamint 
részt vett Budapesten a Képzőművésze-
ti Főiskola továbbképző kurzusain. 

1979 óta rendszeresen kiállító mű-
vész egyéni és csoportos tárlatokon, itt-
hon és külföldön egyaránt. Tagja volt 
a Magyar Rajztanárok Országos Egye-
sületének, a Bagatell Képző- és Ipar-
művész Egyesületnek, valamint alapító 
tagja volt a Független Magyar Szalon 
Képzőművészeti Egyesületnek.

Pályája elején népművelőként dol-
gozott, ezt követően 15 évig tanított a 
SZIE Gyakorló Iskolájában szakveze-
tőként, majd részt vett a Hamza Múze-
um megalapításában, melynek 2008-ig, 
nyugdíjba vonulásáig volt igazgatója. 
Ezzel párhuzamosan három évig ven-
dégtanárként tanított a jászárokszállási 
Deák Ferenc Gimnáziumban. Alapí-
tója, titkára, majd később elnöke volt 
a múzeumot támogató, 2004–2014. 
között működő Jászsági Képzőmű-
vészet-barátok Egyesületének, mely-
nek fő célja volt a Jászság Képtárának 
létrehozása. Az első állandó kiállítás 
megrendezésével és szakmai tanácsaival 
tevékeny részt vállalt a magángyűjte-
ményből létesült Szikra Galéria 2013-
as elindításában. 

Jászberény város képzőművészeti 
múzeuma, a Hamza Gyűjtemény és 
Jász Galéria 1995-ös megnyitása óta 

– Hamza D. Ákos művészeti munkás-
ságának bemutatása mellett – a Jászság 
képzőművészeti életének feldolgozása, 
publikálása és közönség elé tárása a cél-
ja. Nagy szerepe volt ebben B. Jánosi 
Gyöngyinek, aki a rá bízott hagyaték 
gondozójaként, mindezek elindításával 
óriási feladatot vállalt. Dr. Egri Mária 
művészettörténésszel együttműködve, 
a Hamza Múzeum Kiadványai soro-
zatban számos jászsági képzőművészről 
jelenhetett meg monográfia. Emellett 
jelentős munkája A jászsági képzőmű-

vészek arcképcsarnoka – kislexikon, 
mely az első összefoglaló mű a kistér-
ségben alkotókról. 

Munkásságát több pedagógiai ki-
tüntetéssel is elismerték, majd 2006-
ban a Jászberény Kultúrájáért, 2007-
ben pedig Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye Művészeti Díját is megkapta. 

Művészetéről dr. Egri Mária így ír:
B. Jánosi Gyöngyi alkotó tevékeny-

sége periódusaiban mind a figurális, 
mind az elvontabb formavilágú munkái 
jó technikai és kompozíciós készségről 
tanúskodnak. Ez jól követhető példá-
ul a csak színekkel felépített képeinek 
gazdag ecsetkezelési, festékfelhordási, 
színválasztási variációinál. Kifejezetten 
keresi az ellentétes megoldásokat. A 

sötét-világos színpárokat, az egymás 
mellett egzisztáló telt, vastagon felra-
kott és a lazúrosan csordogáló festéket, 
a könnyedén kanyargó vonalakat és a 
súlyosan, szinte durván egymásra tett 
rétegeket. Festékkezelési megoldásainál 
az izgatja, hogyan teremthet ezekkel a 
különbözőségekkel eltérő térformákat. 

Pályája során mindinkább tá-
volodik a kezdetben természetelvű, 
impresszionista felfogástól. A realista 
tájképektől, portréktól, alakos kom-
pozícióktól. Sokszor egyidejűen jelenik 
meg képein a teljes absztrakció, a szín-
formákkal történő kifejezés. 

Tevékenységére nagy hatással volt 
személyes kapcsolata Hamza D. Ákossal, 
megismerkedése annak sokirányú művé-
szetével. Festészete ebben a szakaszában 
tolódik érzékelhetően az absztrakt felfo-
gás irányába. Innen datálódik B. Jánosi 
művészetének asszociatív tartalmú, szim-
bolikus iránya is. Jánosi azonban ritkán 

mond le a figuralitásról. Valamilyen for-
mában majd' minden munkáján jelen 
van a konkrét valóság akár csupáncsak 
átírt, valamilyen mértékű jelzéssel.

Képeinek ösztönzői között erős az 
emberi viselkedés, a kollektív műkö-
dés torzulása, az emberi faj kollektív 
önpusztítása miatti félelem. Hogy mit 
teszünk világunkkal, és mi marad utá-
nunk. A művész jelzésekkel, forma és 
szín szimbólumokkal próbálja vizuáli-
san érzékeltetni szorongásait.

Sokszor fordult a Biblia ismert mo-
tívumaihoz, hogy árulásról, erőszakról, 
áldozatról, belső megfeszüléséről szól-
hasson. Kerüli a konkrét alak megje-
lenítését, jelenvalóságát hozzátapadt 
szimbólumaival eleveníti. 

Képessége, tanulmányai kezdet-
től fogva két irányba, a pedagógusi és 
a művészi pálya felé terelték. Ehhez a 
kettősséghez társult még a nőként-asz-
szonyként vágyott család, két gyerme-
kének születése, nevelése. Ami egyide-
jűen ösztönözte művészetét és növelte 
napi feladatait. Alapjaiban teljességre 
törekvő emberként mindig az idővel 
harcolt. S bár a pedagógiát felváltotta 
a múzeumvezetés, ez a hármas köte-
lék-feladat a maga szépségeivel, gyöt-
relmeivel, elvárásaival és kudarcaival 
feszítette meg évek óta. A művész mun-
kái szakadatlan küzdelmét tükrözik a 
magaválasztotta terhek teljesítéséért, a 
megfelelésért, saját megmaradásáért.

Közel 750 festményt, számtalan grafi-
kát, könyvillusztrációt hagyott az utó-
korra. Művei megtalálhatók Bécsben, 
Linzben, Münsterben, Koppenhágá-
ban, Vechtában, USA-ban, Kanadában, 
külföldi és magyar gyűjtők gyűjtemé-
nyeiben. Közgyűjteményben őrzik 
munkáit a jászberényi Városi Könyv-
tárban, a Jász Múzeumban és a szol-
noki Damjanich János Múzeumban; 
állandó kiállításon szerepel a Szikra 
Galéria újrarendezett tárlatán, a Ham-
za Gyűjtemény és Jász Galéria Kor-Tár-
sítások című kiállításán, valamint Bód-
vaszilason a Baradla Galériában. 

Farkas Edit

B. Jánosi Gyöngyi búcsúztatására 
2022. február 1-jén 13 órakor a Jász-
berényi Ferences Templomban kerül 
sor, melyen egy szál virággal fejezhetik 
ki tiszteletüket a megjelentek. Nyugod-
jék békében! 

Könyv készül Jászberény-Hajtapuszta címmel
Rendszeres olvasónk talán még em-
lékeznek arra, hogy korábban közzé 
tettünk egy olyan felhívást, miszerint a 
hajtai – jelenlegi és egykori – lakosokat 
arra kérték, hogy egy könyv megjelen-
tetéséhez segítsenek adatokat, fényké-
peket és visszaemlékezéseket gyűjteni. 

Nos, most azzal a hírrel szolgált 
Varga Kamill ferences testvér, hogy a 
könyv készítése jól halad, a kéziratát 

korrektor már kijavította, jelenleg szak-
mai lektornál van. Már előfizethető a 
Jász Múzeumban, a Városi Könyvtár-
ban, valamint az egyéni előfizetőknél. 

A könyv előfizetési ára: 3 000 Ft, 
a megjelenés utáni pedig 3500 Ft lesz.

Előfizetési határidő: 2022. má-
jus 30. 

A megjelenés és könyvbemutató 
várható ideje: 2022. augusztus 20., 

a hajtai Szent István király kápolna 
templombúcsú ünnepe. Az előfizetők 
neve beírásra kerül a könyvbe.

„Egy változó korban éltünk ott, és 
ez a változás azóta is töretlen. A változó 
kor utolsó tanúi vagyunk. A mostani 
környezet, Hajta már nem az, ami a 
gyermekkorunkban volt, sőt néhány 
év vagy évtized múlva, lehet, hogy új 
könyvet kellene írni...”

Könyv Küry Klára 
operettprimadonnáról
Kóródi Anikó operaénekes két évtizede 
figyelt fel a Jászkiséren született Küry 
Klára színésznőre, a XIX. század for-
dulóján ünnepelt operettprimadonna 
személyére. Érdeklődése egykori pá-
lyatársáról készült zenés dalesteken túl 
kiterjedt a művésznőhöz kötődő doku-
mentumok, fellelhető fotók, anyagok 
gyűjtésére is. Szerencsés fordulatokkal 
kísért 15 esztendős kutatómunkája 
során Küry Klára életének mozaik da-
rabkáinak sokasága jutott el hozzá. A 
mindezekből összeálló anyagot egy 
könyv formájában gondolta a nagykö-
zönségnek bemutatni, hogy az érdeklő-
dők megismerhessék egy, a színpadon 
csak a darabnak élő, a hangulatokat 
mélyen érző, tűzzel, szenvedéllyel ját-
szó művésznő életét. Gondos előkészítő 
munkából született a számtalan fotóval 
illusztrált, Küry Klára azt üzente című 
hiánypótló kötet, melynek bemutatóját, 
január 21-én, pénteken tartották a Szik-
ra Galéria kávézójában.

A szerző, Kóródi Anikó egy kellemes 
kulturális esttel fűszerezte könyvajánló-
ját, ahol megidézte Küry Klára korát, 
hangfelvételről hangját is. Réz Lóránt 

orgonaművész kíséretével egy dalocskát 
énekelt Zerkovitz Béla zeneszerző mű-
veiből és Heltai Jenő Kató verseiből is 
előadott egy párat, sőt a népes közönség 
egy békebeli kor bonbonjait is megíz-
lelhette.  A remekül sikerült munkára 
pezsgővel koccintottak az egybegyűl-
tek, és az esemény végén az érdeklődők 
türelmesen várták ki sorukat, hogy egy, 
az író által dedikált példány birtokosai 
lehessenek a kötetből.

duka

Gyógynövények 
A gyógynövények alkalmazása ősi ere-
detű, már Egyiptomban, a görögöknél 
és a rómaiaknál is ez kétségtelen bebi-
zonyosodott. A mérgező, de a gyógyí-
tó hatás felfedezését például az állatok 
megfigyelésével vették észre. A kávé 
esetében ez a kecskéknek köszönhető. 
A vegyi szerekkel való rohamos fejlő-
dés a XIX. század végétől kezdődött 
és a számos utó valamint mellékhatás 
miatt ismét előtérbe kerültek a gyógy-
növények. Megélénkültek a kutatá-
sok ebben az irányban, mert jelentős 

segítője lett az orvosi gyógyászatnak. 
Nincs növényi gyógyszer, de a gyógy-
növények használatához is kellő szak-
ismeret szükséges. Sokaknak elege volt 
a mérgekből és a természetes gyógy-
módok felé fordultak, a cél: vissza a 
természethez. A gyógynövények a vi-
lág minden gyógyszerkönyvében meg-
találhatók. 

Magyarországon 1915-ben létesült 
gyógynövény kísérleti állomás, majd ez 
Gyógynövény Kutatóintézetté alakult, 
kísérleti telepe pedig Budakalász lett. 
A hazai termő gyógynövények száma 
Varró Á. gyógyszerész szerint 260-ra te-
hető. A kertészeti felsőoktatásban rég-
óta szerepelnek a gyógynövények mint 
fontos tantárgy. A termelés begyűjtés-
sel, feldolgozással és az értékesítéssel is 
a Herbária vállalat foglalkozott, egykor 
országosan. A gyógynövények ható-
anyagát tartalmazó részt a gyógyászat-
ban drognak nevezik. Ez az emberi test 
természet-adta törekvését támogatja, és 
ébren tartja. 

A mérgező hatású indiai kender a 
hasist tartalmazza, és a mohamedánok 
kedvenc bódítószere. A kankalin (pri-
mula) dísznövény gyökerének forrázata 
köptető. Egykor a Jászságban is jelentős 
területen termelték az olajtököt, mely-

nek magja jó eredménnyel használható 
a prosztata jóindulatú túltengése esetén. 
A növények gyökerét, szárát, levelét, 
virágát, termését a gyógyszertárakban 
tudományos nyelven: latinul árusítják 
recept nélkül. A Tiliae flos – a kőhárs 
és a nagy levélű hárs tea izzasztólag hat 
meghűlés és köhögéskor együttesen a 
bodzavirággal, mert a hasonló hatású 
gyógynövények keveréke összegződik, 
így sokkal előnyösebb, mint külön-kü-
lön alkalmazva. A gyógyteákat célszerű 
éhgyomorra, vagy étkezés után egy-két 

órával meginni. Az elsősorban fűszernö-
vényként használt paprika – Tinktura 
capsici – szeszes folyadéka étvágygerjesz-
tő bőrizgatóként szerepel a gyógyszer-
könyvben. A mustármag lisztje zacskó-
ba téve meleg fürdővízben vérelvonásra, 
lábfürdőzésre használható. A kőrisbogár 
érdekessége, hogy szeszes kivonata haj-
szeszbe drogként alkalmazható. 

A gyógynövénytermelés mindig 
jól jövedelmezett. Legtöbbször olyan 
területen termelték, ahol más növény 
termelésére kevésbe volt megfelelő. 
Egykor jelentős volt a külkereskedelmi 
kivitel is gyógynövényekből.

Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

Pataki Tibor
MÁR 15 ÉVE, HOGY ELVESZTETTEM 
AZT, AKIT ANNYIRA SZERETTEM.

Szerető feleséged és családod
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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

január 27. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.:411-368

január 28. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834

január 29. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér14.
Tel.:502-635

január 30.  vasárnap
Kossuth Gyógyszertár

január 31. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
Jb., Tesco
Tel.: 506-930

február 1. kedd
Thököly Gyógyszertár

február 2. szerda
Thököly Gyógyszertár

február 3. csütörtök
Szentháromság Patika

február 4. péntek
Kossuth Gyógyszertár

február 5. szombat
Thököly Gyógyszertár

február 6. vasárnap
Thököly Gyógyszertár

február 7. hétfő
Mérleg Gyógyszertár

február 8. kedd
Patika Plus (Tesco)

február 9. szerda
Thököly Gyógyszertár

február 10. csütörtök
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 
február 10-én 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

01. 28.  péntek 8 °C  |  1°C

01. 30.  vasárnap 9 °C  |  1°C

02. 01.  kedd 4 °C  | -2°C

01. 29. szombat 6 °C  | -2°C

01. 31.  hétfő 5 °C  | -2°C

02. 02.  szerda 3 °C  | -4°C

01. 27.  
csüTörTök

Forrás: idokep.hu

5°C | -2°C

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.

Továbbra is 
második a JKSE
Két idegenbeli siker után az Óbudai 
Kaszásokat is legyőzte a JKSE csapata 
a férfi kosárlabda NB I/B piros cso-
portjában. Az együttes idei negyedik 
bajnoki mérkőzése viszont elmaradt, 
mert a Conoil Pápa elleni találkozót 
februárra halasztották. 

Lapzártakor kaptuk a hírt, misze-
rint az együttes január 29-re kisorsolt, 
Veszprémi Kosárlabda Kft. elleni ta-
lálkozója is elmarad. A Covid-19 jár-
vány tehát alaposan átírja a mieink 
bajnoki menetrendjét. A veszprémi-
ek egyébként éppen az egyik komoly 
vetélytársunknak számítanak az él-
mezőnyben, akik az ősszel legyőztek 
bennünket. A visszavágásra viszont 
most akkor még várni kell.

A sorsolás szerint így jó esetben 
legközelebb a Vasas Akadémia ven-
dége lesz csapatunk, majd a salgótar-
jániakat fogadjuk. Amennyiben ez a 
program is változik, akkor azt a Be-
rényCafé (jku.hu) online oldalunkon 
jelezni fogjuk.

Február 5. – szombat
18.30 óra: Vasas Akadémia – JKSE
Február 11. – péntek
17.30 óra: JKSE – Salgótarjáni KSE

Remekeltek ifjú birkózóink

Nagyszerű eredményekről osztott 
meg hírt Facebook oldalán a Jász-
berényi Birkózó Club. Az egyesület 
öt fiatalja nemzetközi versenyen vett 
részt Érden és négyen dobogós he-
lyen végeztek.

A Lakatos Gábor Meghívásos Nem-
zetközi Szabadfogású Birkózóversenyt 
Érden, január 15-én rendezték meg, 
melyen nagyszerűen szerepeltek a Jász-
berényi Birkózó Club fiataljai. Száraz 
Tibor öt tanítványa lépett szőnyegre, s 
közülük négyen is részesei lehettek az 
eredményhirdetésnek.

A diák I-es kategóriában, az 50 
kilogrammos súlycsoportban Tugyi 
Zétény legyőzhetetlennek bizonyult és 
megnyerte a versenyt.

A gyermek I-es kategóriában a 32 
kilogrammosok között Nagy Milán, a 
serdülők 85 kilogrammos súlycsoport-
jában pedig Nagy Levente egészen a 
döntőig menetelt, s csak ott szenvedett 
vereséget. Azaz, az eredményhirdetés so-
rán a dobogó második fokára állhattak.

A diák I-es kategóriában az 58 ki-
logrammosok között Baráth Hunor a 
harmadik helyet szerezte meg.

Ötödik lett a diák I-es kategória 
46 kilogrammos mezőnyében Lagzi- 
Kovács Balázs.

Nagyszerűen kezdték tehát a 2022-
es esztendőt a Jászberényi Birkózó 
Club fiataljai. A sikeres versenyzőknek 
és mesterüknek, Száraz Tibornak olva-
sóink nevében is gratulálunk, s kívá-
nunk nekik hasonlóan jó folytatást!

Bercsényis grundbirkózó siker

A két évvel ezelőtti országos döntős ér-
mek (bronzérem) és helyezések után, ez-
úttal Berettyóújfalun kellett kiharcolni 
a bercsényis birkózóknak az országos 
döntőbe jutást. Négy csapattal érkeztek 
a berényi gyerekek az országos területi 
elődöntőre. Igaz kissé foghíjasan, mert 
több meghatározó versenyző nem tu-
dott elutazni különböző okok miatt, 
ám ahogy mondani szokták, nincs tar-
talékos csapat, mindig az a legjobb, aki 
éppen a mérkőzésen szerepel. 

A nehézségek ellenére szép sorban 
jöttek is a csapatgyőzelmek. Voltak köny-
nyebb és nehezebb mérkőzések, s egy-egy 
vereség is becsúszott, de a célt, amiért el-
utaztak, azt elérték a fiatalok, hiszen mind 
a négy csapat bejutott a február közepén 
Budapesten megrendezendő országos 
döntőbe. Az I. korcsoportos (2013-2014-
es születésű) lányok és a II. korcsoportos 
(2011-2012-es születésű) fiúk aranyérem-
mel, míg az I. korcsoportos fiúk és a II. 
korcsoportos lányok ezüst éremmel a nya-
kukban térhettek haza.

A sikeres csapatok tagjai
I. korcsoportos lányok: Vasas Eliza, 

Balajti Bíborka, Kovács Natália, Sas 
Zsófia, Maszlag Csenge, Kis Bíborka, 
Szebenyi Noémi, Cseh-Lantos Ale-
xandra, Sárközi Nóra

II. korcsoportos lányok: Szabó 
Nóra, Baráth Viola, Mitiner Márta, 
Hangya Noémi, Molnár Zoé, Szabó 
Szófia, Lukács Berta

I. korcsoportos fiúk: Sipos Leon, 
Versegi Ábel, Hudák Atilla, Kispál 
Demeter, Kékesi Merse, Kertész Gergő, 
Fülöp Zalán

II. korcsoportos fiúk: Agócs Ál-
mos, Szabó Zsombor, Fekete Milán, 
Csáki Noel, Béldi Botond, Boros Dá-
vid, Nagy-Varga Viktor, Dóka Kende, 
Strunga Dávid

Testnevelő: Kiss Attila

A gyerekeknek és testnevelőjüknek ol-
vasóink nevében is gratulálunk és sok 
sikert kívánunk a budapesti országos 
döntőre!

Jégkorong
Az OB III-as bajnokságban szereplő 
Lehel HC és az OB IV/A csoportjá-
ban szereplő Warriors Jászberény is 
győzelemmel zárta legutóbbi, hazai 
mérkőzését. 

A Lehel HC január 19-én az ESMTK 
együttesét fogadta, s egy igen gólgaz-
dag mérkőzés után örülhettek a mieink. 
Igaz, a találkozót a vendégek kezdték 
jobban, és az első harmad után 2-0-ra 
vezettek a pesterzsébetiek. Változott a 
játék képe és az eredmény is a második 
20 percben, melyet 4-1-re nyert meg a 
Lehel HC és 4-3-as vezetéssel kezdték 
a záró harmadot. Ebben pedig mind-
két oldalon potyogtak a gólok (7-4) és 
végül 11-7-re nyertek a mieink.
Lehel HC – ESMTK 11-7 (0-2, 4-1, 7-4)

A Lehel HC gólszerzői: Nádasdi 
Dávid (4), Bálint Artúr (3), Szajka 
György, Tóth Imre, Tóth Krisztián, 
Tóth Dávid.

A Lehel HC a kilenc csapatot felvo-
nultató OB III-ban jelenleg 9 ponttal (3 
győzelem, 2 vereség) az 5. helyen áll. Leg-
közelebb a berényi hokisok január 29-én 
a Hargitai Farkasok ellen lépnek jégre a 
Mátyásföldi Jégcsarnokban. Az ellenfél 
már hat mérkőzést játszott, és egy győze-
lemmel áll jobban a mieinknél.

Az OB IV/A csoportos bajnokság-
ban a Warriors Jászberény január 23-án 
a White Sharks HC együttesét fogadta. 
A két csapat azonos pontszámmal kezd-
te a találkozót, azaz mindkét alakulat 
számára fontos összecsapásról volt szó. 
Az első harmadban kiegyenlített nagy 
küzdelem folyt a jégen, s ebből a mi-
eink jöttek ki jobban (2-1). A folyta-
tásban azután már hátul stabilabb, elöl 
pedig eredményesebb volt a Warriors, 
és a fiúk szép lassan felőrölték a cápák 
ellenállását. A második 20 percet 3-0-
ra, majd a záró harmadot 3-1-re nyerte 
meg csapatunk, s így kialakult a 8-2-es 
végeredmény.
Warriors Jászberény – White Sharks 
HC 8-2 (2-1, 3-0, 3-1)

A Warriors Jászberény gólszer-
zői: Guba Martin (2), Oskola Sándor 
(2) Tátrai Tamás (2), Rusvai Martin,  
Jerko László.

Győzelmével a Warriors Jászberény 
a 11 csapatos mezőnyben jelenleg a 3. 
helyen áll a 7 mérkőzésen szerzett 15 
pontjával (5 győzelem, 2 vereség). A 
sorsolás szerint február 6-án a DVTK 
Jegesmedvék ellen hazai pályán folytat-
ják majd a szezont a Warriors Jászberény.

https://www.facebook.com/berenycafe
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