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Megyei civil díjat kapott a 
Jászsági Pálinka Lovagrend

Február elsején ünnepelhettük a civi-
lek napját. Ennek jegyében, február 
3-án, csütörtökön adták át Szolno-
kon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Civil Díjat, melyet 2019-ben alapított 
a megyei Civil Közösségi Szolgálta-
tó Központ. Az egyik díjazott idén a 
Jászsági Pálinka Lovagrend lett.

A díj minden megyei személynek, illet-
ve szervezetnek adományozható, aki a 
civil közösségek érdekében példaértékű 
tevékenységet folytat.  A Civil Köz-
pontban tartott ünnepi díjátadón ezút-
tal a Besenyszögi Hagyományőrző Íjász 
Egyesület, a Jászsági Pálinka Lovagrend 
és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság, valamint magánszemélyként 
Herceg Antal, a Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyományőrző  Klubjának vezető-
je és Pogány Gábor Benő, a Szolnoki 
Művészeti Egyesület  elnöke vehette át 
a díj odaítéléséről szóló oklevelet.

A Jászsági Pálinkalovagrend képvi-
seletében a szervezet nagymestere, Kalla 
Pál (a fotón jobbról a második) vette át 
az elismerést. A Jászságban 2016-ban 

Jászkiséren rendeztek először pálin-
kamustrát, s 2016-ban alakult meg a 
Jászsági Pálinka Lovagrend. A szerve-
zet azóta nagyon aktív életet él, hiszen 
Jászberényben és a Jászság településein 
évente több pálinkamustrát szerveznek, 
közreműködnek azok során. Nagyon 
sok meghívásnak is eleget tesznek egy-
egy év során, bár mostanság a Covid-19 
járvány az ő munkájukat is befolyásol-
ja. A Jászsági Pálinkamustra mellett a 
másik kiemelkedő esemény a Nemzet-
közi Mézvásár és Méhésztalálkozó, ahol 
ugyancsak részesei a programnak. 

A Jászsági Pálinka Lovagrend 2016-
ban 28 fővel alakult, s jelenleg 22 tag-
juk van. Reményeik szerint, a járvány 
befejeződését követően, ismét egyre 
több helyen jelenhetnek majd minden 
invitálást szívesen fogadnak. A Jászság 
életének szerves része lett mára a Jászsá-
gi Pálinka Lovagrend, amely híre már 
határainkon kívülre is eljutott.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Civil Díj elismerést méltán kapták 
meg, melyhez olvasóink nevében is 
gratulálunk!

Remekeltek fiataljaink  
a 6. Jász Kupán
Január utolsó napjaiban, 26-28. kö-
zött, immár hatodik alkalommal 
mérték össze tudásukat városunkban 
ifjú rövidpályás gyorskorcsolyázók a 
Jász Kupa keretében. A nemzetközi 
mezőny tagjai nagy küzdelmet vívtak 
a helyezésekért, s nem kis örömünk-
re, a házigazda jászberényi fiatalok 
nagyszerűen szerepeltek. 

Hat országból összesen 250-es nevez-
tek a jászberényi versenyre, ám beteg-
ségek miatt végül csak 212-en tudtak 
rajthoz állni. A három nap során hat 
korcsoportban egyéni- és váltóverse-
nyeket rendeztek. Pénteken délután 
a G-E-F korcsoportos fiatalok kezd-
ték a versenyt, akik szombat déltől a 
D-C-Senior korcsoportosoknak adták 
át a pályát. Kategóriánként három tá-
von és váltóban versengtek egymással 
a fiatalok. Volt olyan korcsoport ahol 
több mint harmincan álltak rajthoz. 

Távonként és összetettben hirdettek 
eredményeket.

Az eredményhirdetések során köz-
reműködött Budai Lóránt, Jászberény 
polgármestere és Pócs János országy-
gyűlési képviselő, akik jelenlétükkel is 
emelték a verseny rangját. 

A jászberényi fiatalok a hagyomá-
nyoknak megfelelően ezúttal is nagy-
szerűen szerepeltek és összesen 26 ér-
met szereztek az egyéni számokban és 
a váltókban. A csapatból kiemelkedett 
Gazsi Noémi aki megnyerte a versenyt 
és öt országos csúcsot  futott, saját csú-
csát is többször megjavította.

A verseny lebonyolítása ezúttal 
is nagyszerűen sikerült. Minden ver-
senyző érmet, oklevelet és ajándékot 
kapott. Korlátozott számban nézők 
is megtekinthették a futamokat és 
az eredményhirdetések a helyszínen, 
ahonnan élő online közvetítés is volt.

Egyeztetések a 2022. évi városi költségvetésről
Előbb egy informális képviselő-tes-
tületi ülésen, majd a helyi gazdaság 
képviselővel való találkozáson volt 
szó Jászberény 2022-es, tervezett 
költségvetéséről. A februári testü-
leti ülésen szavazhatnak majd a be-
terjesztett költségvetés tervezetről a 
képviselők.

Az informális képviselő-testületi ülést 
követően február elsején a helyi gaz-
daság képviselőivel találkozott a város 
vezetése és a bizottsági elnökök a város-
háza házasságkötő termében. Elsősor-
ban arra voltak kíváncsiak, hogy a gaz-
dasági élet szereplői hogyan ítélik meg 
a 2022-es városi költségvetést érintő 
iparűzési adóbefizetéseket, illetve mi-
lyen irányú fejlesztésekben lennének 
érdekeltek.

Amint az elhangzottakból kiderült, 
a gazdaság szereplői optimisták a 2022. 
évi iparűzési adóbefizetésekkel kapcso-
latban. Többen is jelezték, hogy még 
jobb évük volt 2021-ben, mint előtte, 
így a város tervezhet az előző évben be-
folyt összeggel.

A városvezetés részéről Budai Ló-
ránt polgármester és Balogh Béla al-
polgármester adott tájékoztatást az idei 
évi költségvetésben szereplő kiemelt te-
rületekről, feladatokról. A mintegy 10 

milliárdos városi költségvetésből 6 mil-
liárdot fordítanak városüzemeltetésre, 
amely színvonalának folyamatos eme-
lése a cél. Fontos, hogy a város a pá-
lyázati lehetőségekkel élni tudjon és a 
felújításokhoz, beruházásokhoz plusz-
támogatást szerezzen. Az önkormány-
zati cégek és intézmények esetében a 
kormányzati intézkedések okozta bér-
emelések jelentős kiadást eredményez-
tek, melyet a költségvetésnek biztosíta-
ni kell. Mindezek mellett fontos, hogy 

a város civilszervezetei, sportszervezetei 
is részesüljenek támogatásban, mert a 
közösségi élet nem állhat le a Covid-19 
járvány idején sem.

Szó esett továbbá a találkozón arról 
is, hogy az egykori Pannónia Bár épüle-
tének felújítását követően a menedzser-
klub központja lesz, ahol egyéb rendez-
vények magtartására is lesz lehetőség. 
A Tiszti Klub helyzetéről elmondták, 
hogy annak felújítására is nagy szük-
ség lenne, mert akár képtárként, akár 

kulturális színtérként is működhetne. 
Felmerült ismét a Katonák földjének 
átvétele és hasznosítása is. Kérdésre vá-
laszolva Budai Lóránt elmondta, hogy 
a 2022-es évben a Csángó Fesztivál és a 
Jász Expo megrendezésének támogatása 
is szerepel a költségvetés tervezetében. 
Kiderült az is, hogy a városközpontban 
immáron évek óta épülgető szálloda 
idén nyáron végre átadásra kerül. 

A találkozó követően Budai Lóránt 
polgármestert és Tamás Zoltánt, a Fi-
desz frakció vezetőjét arról kérdeztük, 
hogy mekkora esélyt lát arra, hogy a 
testület egyhangúlag fogadja majd el 
Jászberény 2022. évi költségvetését.

Budai Lóránt polgármester: - 
Ahogy ezen a találkozón is elmondtam, 
mintegy 10 milliárdos költségvetésről 
beszélünk, melyből 6 milliárd az üze-
meltetést érinti. Ezt azért hangsúlyo-
zom, mert pont ez az a kérdés, amelyről 
nem nagyon esik szó az egyeztetése-
ken. A legnagyobb port kavaró téma a 
sport- és a civilszervezetek támogatása. 
Persze ez is nagyon fontos, de egy város 
életében nem a legfontosabb. Úgy gon-
dolom, hogy mégis ez fogja eldönteni, 
hogy elfogadja-e vagy nem a költségve-
tés tervezetét a testület. A város költ-
ségvetése jelen helyzetben is stabil. Önkormányzati 

ülés
Február 16-án, szerdán tartja februári 
soros ülését városunk önkormányza-
tának képviselő-testülete. A városháza 
emeleti nagytermében 15 órakor kez-
dődő tanácskozás napirendjén szerepel 
az az előterjesztés is, amely Jászberény 
2022. évi költségvetéséről szól.

Egy mindenkiért
Február 11-én, pénteken az Egy min-
denkiért film vidéki bemutatója lesz 
a Lehel Film-Színházban. A Szilágyi 
Áron háromszoros egyéni kardvívó 
olimpiai bajnokról szóló dokumen-
tumfilm levetítését követően, a közön-
ségtalálkozón a kitűnő sportoló és a 
film rendezője, Muhi András válaszol 
majd az érdeklődők kérdéseire. A 90 
perces film vetítése 18 órakor kezdő-
dik. A programra előzetesen lehetett 
helyet foglalni. Információink szerint 
minden hely betelt, azaz teljes ház előtt 
kezdődik majd a filmvetítés.

Kezdődik a 
kampány
Az április 3-i országgyűlési választások 
kampánya február 12-én indul. Az 
egyéni választókerületekben a jelöltség-
hez a törvény szerint legalább ötszáz, a 
választókerületben lakó választópolgár 
ajánlása szükséges. A jelöltek február 
25-én 16 óráig gyűjthetik az ajánláso-
kat, melyeket a választókerületi válasz-
tási bizottságnál kell leadni, amely dönt 
a jelöltek nyilvántartásba vételéről. 

Országos listát az a párt állíthat, 
amely legalább 14 megyében és a fővá-
rosban, legalább 71 egyéni választóke-
rületben önálló jelöltet állít. Az orszá-
gos listákat legkésőbb február 26-án 16 
óráig kell bejelenteni a Nemzeti Válasz-
tási Bizottságnál. 
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Tájékoztatás a településrendezési terv Jászberény, 
hrsz.: 3395/4, 3395/6, 0334/5, 0334/8, 3404, 

3397/3 és 3397/4 telkeket érintő módosításáról

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

A Jászberény Városi Önkormányzat Jászberény Város Polgármesterének 
196/2021. (VI. 11.) határozatával megindította a város településrendezési esz-
közeinek részterületet érintő módosítását a Jászberény, hrsz.: 3395/4, 3395/6, 
0334/5, 0334/8, 3404, 3397/3 és 3397/4 telkek beépítési előírásainak módo-
sítása érdekében, amelynek eredményeként a 0334/5 hrsz-ú ingatlant érintő 
közlekedési út nyomvonala módosul. A szükséges tervanyagot a VÁTERV95 
Tervező és Szolgáltató Kft. (2094 Nagykovácsi Széna utca 8.) készítette, 
amellyel kapcsolatban már lefolytattunk egy véleményezési eljárást. Az ennek 
során beérkezett vélemények alapján a dokumentáció átdolgozásra került. 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017. (X. 12.) 
önkormányzati rendeletnek megfelelően a tervezett módosításokat tartalma-
zó átdolgozott dokumentációt „Jászberény város Településrendezési tervének 
részterületet érintő módosítása – Lantos” címen részletesen kidolgozva a www.
jaszbereny.hu városi honlapon ismételten közzé tesszük az alábbi helyen:

https://www.jaszbereny.hu/velemenyezesi-dokumentacio/
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi 

XCIX. törvény alapján személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem 
tartunk. Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon be-
lül lehet megtenni.

A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 
írásban juttathatják el Alvári Csaba főépítésznek címezve a Polgármesteri Hi-
vatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére vagy az alvari.csaba@
jaszbereny.hu email-címre 2022. február 28-ig.

Budai Lóránt
polgármester

Tájékoztatás integrált településfejlesztési 
stratégia készítéséről

Tisztelt Jászberényi Lakosok! A Jászberény Városi Önkormányzat 2021 év 
elején döntött a város új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (a to-
vábbiakban: ITS) elkészítéséről. Az ITS a településfejlesztési koncepcióban 
megfogalmazott környezeti, társadalmi, gazdasági célok megvalósítását szol-
gáló középtávú fejlesztési program. A dokumentum elsősorban a 2021-2027-
es EU Programozási időszak rendelkezésre álló forrásai és egyéb bevonható 
források ismeretében határozza meg a koncepcióban megfogalmazott megha-
tározott célok megvalósítását szolgáló beavatkozásokat, programokat, a meg-
valósítás eszközeit, nyomon követését.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (8) 
bekezdése, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és település-
kép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
19/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet alapján az ITS elkészült tervezetét 
a www.jaszbereny.hu városi honlapon teszem közzé az alábbi helyen:

https://www.jaszbereny.hu/integralt-telepulesfejlesztesi-strategia/

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. 
törvény alapján személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem tartunk. 

A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban várjuk észrevételeiket és ja-
vaslataikat, amelyeket a közzétételtől számított 15 napon belül, de legkésőbb 
2022. február 28-ig juttathatnak el írásban a fejlesztes@jaszbereny.hu e-ma-
il-címre vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel 
vezér tér 18. alatti címére.

Budai Lóránt  
polgármester

MSZP-s adomány a Szent Erzsébet Kórház 
Gyermekosztályának
Az ellenzék közös országgyűlési kép-
viselőjelöltje, dr. Kertész Ottó január 
utolsó napján, hétfőn délelőtt a Jász-
berényi Szent Erzsébet Kórház oltó-
ponti bejárata előtt adta át az MSZP 
országgyűlési képviselőinek adomá-
nyát, melyet a csecsemő- és gyermek-
gyógyászati osztály kapott.

- Az MSZP országgyűlési képviselői a 
havi javadalmazásuk egy részét mindig 
az MSZP Szolidaritási Alapba fizetik 
be. Ebből tudnak az ország bármely 
területére támogatást adni olyan he-
lyekre, ahol erre szükség van. Ezek 
nem nagy összegek, de mégis fontos 
segítséget jelentenek. Engem kértek 
meg, hogy a Jászberényi Szent Erzsé-
bet Kórház esetében egyeztessek, hogy 
itt milyen segítségre lenne szükség.  A 
csecsemő- és gyermekosztállyal vet-
tük fel a kapcsolatot, s ők azt jelezték, 
hogy irodaszékeik már nagyon elhasz-
nálódtak, s ezek cseréjével tudnánk 
segíteni. Így mi most öt irodaszéket 
hoztunk az osztály számára, melyet dr. 
Galler Gábor szakorvos, a csecsemő- 
és gyermekgyógyászati osztály vezető 
helyettese vett át – mondta dr. Kertész 
Ottó, aki azt is elmondta, hogy azért a 

gyermekosztályon kezdett érdeklődni, 
mert a gyermek mindenkinek a sze-
mefénye. 

- Ha a gyermek beteg a családban 
az talán a legfájdalmasabb, a legnehe-
zebben feldolgozható. Tehát az Önök 
munkája olyan alapellátás az ember 
életében, amelyet jó, ha minél jobb 
körülmények között végezhetnek. Ha 
pedig itt baj van, akkor nagyon elkél a 

segítség – jelentette ki dr. Kertész Ottó, 
aki az alkalmat megragadva, a kórház 
valamennyi dolgozójának megköszön-
te áldozatos munkáját, amellyel a Co-
vid-19 járványt próbálják számunkra 
elviselhetőbbé tenni. 

Dr. Galler Gábor megköszönte a 
segítséget, amelyre már nagy szüksége 
volt a csecsemő- és gyermekgyógyászati 
osztálynak. 

Az egységes ellenzék képes a kormányváltásra
Varju László, a DK alelnöke, az or-
szággyűlés költségvetési bizottsá-
gának elnöke volt a vendég azon 
a lakossági fórumon február 5-én 
szombaton a jászberényi Déryné 
Rendezvényház emeleti kistermében, 
melyen a házigazda szerepét dr. Ge-
dei József töltötte be, s az ellenzék 
közös országgyűlési képviselőjelölt-
je, dr. Kertész Ottó is bemutatkozott.

A fórum bevezetőjében dr. Kertész Ot-
tót hallgathatták meg az érdeklődők, 
aki elmondta olyan megosztottságot 
tapasztalt az országban, amelyet meg 
kell szüntetni. Már a családok legszű-
kebb körébe is behatolt a politika, s 
nincs értelmes párbeszéd az oldalak 
között. 

- Úgy érzem, hogy most még fiziká-
lisan és szellemileg is olyan állapotban 
vagyok, hogy tehetek azért, hogy nor-
mális országban éljünk. Az én felada-
tom nem az lesz, hogy a fenti döntése-

ket közvetítsem lefelé, hanem az, hogy 
a településen élő emberek véleményét 
juttassam el a döntési fórumokhoz 
– mondta dr. Kertész Ottó, aki azt is 
megjegyezte, az általuk meghirdetett 
online játék eredménye fontos jelzés 
számára, hogy mit is kell képviselnie.

Ennek kapcsán elmondta, hogy a 
képviselő feladata, hogy a területéhez 
tartozó településeken élők problémáira 

segítsen megoldást keresni, függetlenül 
attól, hogy milyen a politikai beállí-
tottságuk. 

- Az a legfontosabb, hogy tudjuk, 
mitől lesz jobb az életminősége a vá-
lasztókerületben élőknek. Ezért kell 
dolgoznunk – jelentette ki dr. Kertész 
Ottó.

Varju László azzal kezdte tájékozta-
tóját, hogy mára kiderült, az EU-ban 
csak Bulgáriában nagyobb a korrupció 
és rosszabb az élhetőség, mint Magyar-
országon. Ez pedig szerinte mindent 

elmond a FIDESZ kormányzat elmúlt 
12 évéről. 

- A folyamatos feszültségkeltésből 
adódó előnyüket használják ki, mi-
közben a valós problémákról elterelik 
a figyelmet. Az államadósság kétsze-
rese ma annak, ami 2010-ben volt. 
A költségvetés hiánya és az infláció is 
nagyon magas. Magyarország nem tu-
dott élni az elmúlt 12 évben azokkal a 
lehetőségekkel, melyek a rendelkezé-
sére álltak. Az állami televízió és rádió 
pártmédiaként működik. A hatalom 
reszket attól, hogy áprilisban leváltják. 
Önök a hírvivői annak, hogy eljött az 
idő a kormányváltásra – mondta Varju 
László, aki azt is kijelentette, ennek a 
választókerületnek is új képviselőre van 
szüksége, s dr. Kertész Ottót ajánlotta a 
fórum résztvevőinek figyelmébe.

A fórum második felében az érdek-
lődők kérdezhettek. Felmerült, hogy 
ilyen média túlsúly ellenében hogyan 
juttatja el elképzeléseit, terveit a kisebb 
falvakba is az ellenzék.

- Nagyon sok személyes találkozó-
ra van szükség, na meg arra is, hogy 
Önök is elmondják környezetükben, 
hogy mi, miért nem jó most, s miért 
lesz jobb, ha sikerül a kormányváltás – 
mondta Varju László, aki hangsúlyozta, 
hogy az ellenzékben tömörült pártok 
egységesek és készek a kormányváltás-
ra. Ha pedig ez megtörténik, akkor az 
ország és a magyar emberek is vissza-
nyerik szabadságukat, derült ki a DK 
alelnökének szavaiból.

- Meggyőződésem, hogy a fiata-
lok a korábbiaknál nagyobb számban 
mennek majd el szavazni április 3-án, 
s ők változást akarnak. Ezért optimis-
ta vagyok, mondta a fórum végén dr. 
Kertész Ottó.

szántai

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás
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Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

csoport

A partner szigeti Kft.
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása 
a legmagasabb napi áron.

Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
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Vízügyi tájékoztatás
Tisztelt Lakosság! A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatta 
Önkormányzatunkat, hogy a településünkön néhány magántulajdonban 
lévő ingatlannál a közüzemi vízellátás mennyiségi csökkentését, illetve a 
vízszolgáltatás felfüggesztését tervezik.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. adatai szerint a lakosok egy ré-
sze vízdíj fizetési hajlandósága az elmúlt időszakban sokat romlott. Néhány 
fogyasztó jelentős összegű tartozást halmozott fel a céggel szemben, annak el-
lenére, hogy a tartósan nem fizető ügyfelek részére már több felszólító levél is 
érkezett. Az érintett fogyasztók ingatlanjain a közüzemi vízellátás mennyiségi 
csökkentését, illetve a vízszolgáltatás felfüggesztését 2022.02.15-2022.02.21., 
valamint 2022.03.01 – 2022.03.07. között tervezik elvégezni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben vízdíj tar-
tozással rendelkeznek, a vízellátás mennyiségi csökkentése, illetve a vízszolgál-
tatás felfüggesztésének elkerülése érdekében, ha tehetik, próbálják hátraléku-
kat rendezni, fizetési hajlandóságot mutatni a vízszolgáltató felé. 

Lehetőség van továbbá Önkormányzatunknál az arra rászorulók részé-
re települési- illetve rendkívüli települési támogatás igénylésére is, melynek 
részleteiről a Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály Hatósági Irodája tud 
bővebb információval szolgálni.

Tisztelettel:
Budai Lóránt

polgármester
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Városházi hírek
Az elmúlt két hét sem telt el eseménytelenül városunkban. Budai Lóránt 
polgármester Facebook oldalán adott tájékoztatást több, a város különböző 
pontjait érintő fejlesztésekről, felújításokról. 

A közelmúltban döntés született összetört járda javításáról (Bercsényi út), új 
járda építéséről (Sikló utca, Páva utca), kátyúzásról (Verseny utca, Szárazma-
lom utca, Nyerges utca, Szélmalom utca, Dinamit tér, Bajcsy utca, Kálvin János 
utca), a csapadékvíz elvezetés megoldásáról (Bajnok utca, Vas utca, Árpád utca, 
Görbe utca, Beleznay utca, Hableány utca, Gerevich Aladár utca, Harcos utca, 
Álmos utca, Vécsey utca), útpadka kiépítéséről (Fortélyos utca, Páfrány utca, 
Dohány utca), valamint az Álmos utcai játszótér biztonságosabbá tételéről. A 
45 tételt tartalmazó és több mint 20 utcát érintő fejlesztés 30.5 millió forintból 
fog megvalósulni.

A farmosi úton található Szent Antal szobor (1914) állagmegóvása érdekében, a 
napokban a szobor melletti földút megújításáról döntöttünk. A földút 10 méter 
hosszan, 4 méter szélességben és 25 centiméter mélyen kerül javításra. A zúzott-
kővel való borítást a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 
fogja elvégezni, bruttó 280 ezer forint értékben.

A közelmúltban újabb fontos döntések születtek a jászberényi Városházán. A Vá-
rosfejlesztési Bizottság egy forgalomtechnikai tükör (Jákóhalmi út) elhelyezéséről, 
új járdák (Rác utca, Eötvös utca, Seregély utca, Király utca) építéséről, csapadék-
szem (Árpád utca) kialakításáról, valamint egy pihenőpark (Göncöl utca) létreho-
zásáról határozott. A tíz utcát is érintő beruházás, összesen 3.5 millió forintból fog 
megvalósulni.

A gazdasági élet vezetőinek visz-
szajelzései alapján is elégedettek lehe-
tünk, ám mégsem gondolom, hogy 
konszenzussal ér véget a költségvetési 
vita. Egyéni érdekek alapján eldönten-
dő sportkérdések miatt lesz nagy vita, 
s ezért sem számíthatunk egyhangú el-
fogadásra. Ezzel együtt a városnak lesz 
költségvetése, ha nem februárban, ak-
kor márciusban.

Tamás Zoltán, a Fidesz frakció 
vezetője: - Törekszünk a megegyezésre 
és arra, hogy a testületi ülésen már ne 
legyen nagyobb vita a tervezett költség-
vetésről. Javaslatainkat már ismeri a vá-
rosvezetés, s azt gondolom, hogy most 
sokkal közelebb vagyunk a megegyezés-
hez, mint tavaly vagy tavaly előtt. Konk-

rét kérésünk, hogy adóbevétel ne legyen 
kevesebb tervezve, mint ami 2021-ben 
realizálódott. Azaz a tervezett 3 milli-
árd 50 milliós iparűzési adóbevételt 3,2 
milliárdra emelnénk. A plusz 150 millió 
forint felhasználására is vannak elképze-
léseink: többlettámogatás egyesületek-
nek, körzeti egyéni keret emelése, Con-
selve-park rendezése, a Malom-projekt 
tetejének befejezése. Útfelújítási keretet 
is szeretnénk, mert erre is nagy szükség 
lenne. Támogatjuk a pályázatok beadá-
sát, amellyel bővíthetjük lehetőségein-
ket. Szeretnénk zöldíteni is a városon. 
Azt viszont meg kell jegyeznem, hogy a 
Malom-projekt miatt kifizetett mintegy 
1 milliárd forint nagyon hiányzik a vá-
rosnak, mert abból sok problémát meg 
lehetett volna oldani.

A februári soros testületi ülésig 
még van lehetőség további egyezteté-
sekre. Jászberény szerencsés helyzetben 
van, mert a kötelező feladatok ellátá-
sán fölül még van elosztható pénze a 
városnak. Nem kérdés, hogy elsőbbsé-
get élvez a város működtetése, a városi 
intézmények cégek működtetése, de 
nem szabad elfelejteni azt sem, hogy 
ezen túl egy települést az rangsorol, 
hogy milyen kulturális- és sportélete 
van. Mert civil szervezetek, egyesületek 
nélkül sokkal szegényebb egy közösség 
élete. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem 
szabad elrugaszkodni a földről, a maga 
helyén kell kezelni a kéréseket, igé-
nyeket. Nem könnyű, de megoldható 
helyzet.

Szántai Tibor

Egyeztetések a 2022. évi városi költségvetésről
  Folytatás az 1. oldalról  

Térköves járdaépítésre 
pályázunk
Rendkívüli nyílt ülést tartott febru-
ár 2-án, szerdán délután Jászberény 
város önkormányzati képviselő-tes-
tülete. Ezen egyetlen napirendi pont-
ként egy pályázat beadásáról döntöt-
tek a megjelent képviselők.

Egy pályázati határidő okán kellett 
rendkívüli nyílt ülést tartani a képvise-
lő-testületnek, melyen a 15 képviselő-
ből 12 jelent meg. Az előterjesztés az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására irányuló – 
Bercsényi út bal oldali és a Thököly 
utca jobb oldali járda felújítást célzó – 
pályázat benyújtásáról, valamint a kap-
csolódó saját erő biztosításáról szólt. 

A pályázati adatlap benyújtására 
elektronikus úton az ebr42 önkor-

mányzati információs rendszeren ke-
resztül és a MAKPER hivatali kapun 
keresztül volt lehetőség, melynek 
határideje 2022. február 4.-e volt. E 
határ idő miatt kellett a polgármester-
nek a rendkívüli nyílt ülést összehívnia.

A maximálisan igényelhető támo-
gatási összeg 40 millió forint, s a város 
adóerő-képessége alapján a támogatás 
maximális mértéke 50% lehet.

Az önkormányzat a Bercsényi út bal 
oldali és a Thököly út jobboldali járdá-
jának a felújítására pályázik. A Bercsényi 
út és Thököly utca a városközponthoz 
tartozik. A járdaburkolatok felújításra 
szorulnak, amely során térköves járda-
burkolatok kerülnek kialakításra. A tér-
köves kialakítást indokolja a könnyebb 
helyreállítás és az egységes belvárosi ar-
culat. Továbbá kontrasztos felületek ala-
kíthatók ki, melyek az akadálymentes 
közlekedést segítik és a veszélyes helyek-
re hívják fel a figyelmet. A Bercsényi és 
Thököly úton így összesen 592 m járda 
újulhat meg.

A felújítás teljes tervezett költsége 
71 894 725 forint, melyhez a szükséges 
önerő 35 947 363 forint. Azaz a támo-
gatás mértéke 50%-os. 

A pályázati felhívás értelmében a 
miniszteri döntés határideje: 2022. 
március 31.

A miniszter az előirányzat terhére 
legkésőbb 2022. október 14-ig további 
döntést hozhat.

A támogatás felhasználásának végső 
határideje: 2023. december 31.

Az előterjesztést egyhangúlag elfo-
gadták, azaz a pályázat beadásra került.

Emléktábla állítását kezdeményezték
A Városvédő és Szépítő Egyesület ne-
vében Bolla János, a GTE Háztartá-
sigépek Szakosztálya nevében Szikra 
István azzal a kéréssel fordult Budai 
Lóránt polgármesterhez, hogy 2022 
tavaszán, a Hűtőgépgyár jogelődje, a 
Fémnyomó- és Lemezárugyár alapí-
tásának 70. évfordulóján emléktáb-
lát állíthassanak a városháza falán 
Gorjánc Ignác vezérigazgató (fotón-
kon) és László Károly műszaki igaz-
gató tiszteletére.

„A két állami díjas szakember vezeté-
sével Jászberényben megteremtették 
a háztartási hűtőgépgyártás egy olyan 
bázisát, amely európai szinten is egy 
kiemelkedő gyártóvállalat lett. Ezzel a 
kiemelkedő műszaki teljesítménnyel a 
Jászságban és Jászberényben egy olyan 
gyártóbázis hoztak létre, amely a későb-
bi időszakban a Jászságot Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye legfejlettebb ipari 
körzetévé tette. Természetesen döntően 
a jászberényi beszállítók tulajdonosai-

nak érdeme, hogy olyan mértékű fej-
lesztéseket valósítottak meg, amellyel 
megteremtették a több lábon állás biz-
tos lehetőségét. 

Tisztelt Polgármester Úr! A fen-
tiekben vázolt eredmények jogossá 
teszik azt a kérdést, hogy a városháza 
falán emléktábla örökítse meg a két ki-

váló szakember szakmai munkásságát, 
amellyel a magyar ipartörténet arany-
könyvébe is beírták nevüket. 

Az emléktábla állításának javas-
lata a GTE jászberényi szervezetéből 
indult, de törekvésünket támogatja a 
Városvédő és Szépítő Egyesület is. Az 
emléktábla állításának költségét a régi 
vállalati szakemberek önkéntes felaján-
lása fogja biztosítani, így a városi költ-
ségvetést nem terheli.” – olvasható a 
polgármesternek januárban eljuttatott 
levélben.

A Lehel Hűtőgépgyár, Gorjánc 
Ignác és László Károly neve Jászbe-
rény történetének aranylapjain került 
megörökítésre. A város életében olyan 
meghatározó volt évtizedeken át a gyár, 
amelyre sem korábban, sem később 
nem volt példa. A két kiváló szakember 
pedig elévülhetetlen érdemeket szerzett 
abban, hogy ez így legyen. Ez elvitatha-
tatlan, mint ahogy az is, az utókor mél-
tó tisztelete lenne, ha ez az emléktábla 
a városháza falára kerülne.

Pócs János: a család és az idősek fontosak nekünk
Egy hét alatt két sajtótájékoztatót is 
tartott jászberényi képviselői irodahá-
zában Pócs János. Térségünk országy-
gyűlési képviselője a Fidesz családtá-
mogatási rendszerének eredményeiről 
és a nyugdíjasok támogatásáról szólt, 
miközben arra hívta fel a figyelmet, 
hogy szerinte a baloldal választási si-
kere esetén ezt megszüntetné.

- A  Jászságban több mint 2 000 csa-
lád kap adó visszatérítést, amely szü-
lőnként akár 800 ezer forint is lehet. 
Országosan mintegy 2 millió családot 
támogat a kormány ezzel a program-
mal, s a támogatás összege 600 milli-
árd fontra tehető. Szeretném kiemelni, 
hogy sehol nem volt még példa a vi-
lágon, hogy egy kormány a befizetett 
adót  visszafizesse. Mi 2010-ben azt 
mondtuk, ahogy erősödik a gazdaság, 
a családok úgy kaphatnak egyre több 

támogatást. Ennek megfelelően azóta 
minden évben erősítettük a családtá-
mogatásokat – mondta Pócs János, aki 
hangsúlyozta, két út áll előttünk.

- A magyar kormány 2010 óta 
mindent teljesített, amit ígért, sőt 
többet is adott annál.  A mi prog-
ramunkba 2010 óta folyamatos az 
adócsökkentés, a családtámogatás 

erősítése, a rezsicsökkentés. A Gyur-
csány-féle baloldal ezzel szemben a 
megszorításokra, az elvonásokra, az 
adóemelésekre épített politikáját. A 
Gyurcsány-kormány volt az, amelyik a 
családtámogatásokat eltörölte.  A mai 
baloldal most is bírálja a mi családtá-
mogatási rendszerünket. Ha ők kerül-
nek kormányra mindezt elvennék. Mi 
a családtámogatás és az adócsökkentés 
pártján vagyunk, míg ők pont az el-
lenkezőjét képviselik – mondta Pócs 

János, aki egy jászberényi példával is 
igazolni kívánta mondandóját. 

- Hatalomra kerülése után a balol-
dali jászberényi városvezetés 2021-et 
adóemeléssel szerette volna kezdeni, de 
ezt a kormány nem engedte. Ezt köve-
tően a város soha nem látott adóbevé-
telt realizált, többek között a kormány 
gazdaságpolitikájának is köszönhetően. 
A baloldal adóemelési politikája rossz, 
már megbukott – mondta Pócs János.

A tisztelet az időseknek címmel 
tartott sajtótájékoztatóján a képviselő 
kiemelte, milyen fontos azok megbe-
csülése, akik évtizedeken át építették 
ezt az országot.

- A napokban kapják meg a nyug-
díjasok a 13 havi juttatást és a nyugdíj-
prémiumot, amelyet nagyon megérde-
melnek. A gazdaság teljesítménye tette 
lehetővé, hogy ezt megtehessük. A 13. 
havi nyugdíjat a baloldal elvette, s ezt 
tennék akkor is, ha április 3-án nyer-
nének. A kormányfő jelöltjük böszme-
ségnek nevezte a 13. havi nyugdíjat. 
Miközben mi lehetőségeinkhez mér-
ten segíteni kívánjuk a nyugdíjasokat 
is. Ezen a téren is két út van előttünk, 
a baloldalé, amely elvesz és a miénk, 
amely, ha jól teljesít, akkor többet is ad, 
mint amennyit ígért. Őszinte meggyő-
ződésből vallom,  hogy a nyugdíjpré-
mium és a 13. havi nyugdíj nemcsak 
a pénzről szól, bár az is nagyon fontos. 
Hiszem, hogy a megbecsülésről, az el-
ismerésről és a tiszteletről szól, hiszen 
időseink végigdolgozták életüket. Min-
den, amink van, azt ők alapozták meg 
itt a Jászságban is.  Ezért is méltatlan 
volt az, amikor a baloldali kormány el-
vette a 13. havi nyugdíjukat. – mondta 
Pócs János.
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Berényi lány A DAL - 2022 műsorában
Ismét a magyar zenéké a főszerep a 
Duna TV nagy múltú dalválasztó, im-
pozáns élő show műsorában, A DAL 
tizenegyedik évadában. Új műsorvezető 
párossal, megújult zsűrivel, a jövő nagy 
slágereivel és eredeti hangszereléssel, élő 
zenével elhangzó dalokkal várják szom-
baton esténként a nézőket. A tavalyit is 
túlszárnyalta a jelentkezők száma Ma-
gyarország egyetlen dalversenyére, idén 
összesen 455 pályázat érkezett, ebből 40 
produkció választottak ki melyek verse-
nyezhetnek „Az Év Dala 2022” címért. 
A négy válogatóból adásonként öt, ösz-
szesen húsz dal jut tovább a két elődön-
tőbe, négy dal a zsűri pontjai alapján, az 
ötödik a közönség szavazataival. A har-
madik válogatón, február 12-én, szom-
baton, a következő tíz ígéretes zeneszám 
kap lehetőséget, köztük egy jászberényi 
kötődésekkel rendelkező énekesnő és 
kísérő zenekara. GRETA vagyis Frid-
valszki Gréta Igazi kincs című dalá-
val lép zsűri és a műsort élőben köve-
tő nagyközönség elé. Az énekesnő, A  
DAL – 2022 produkcióban való sze-
replése előtt válaszolt kérdéseikre.

- Rólad és zenekarodról mit tudha-
tunk?

- Tizennégy évesen kezdtem el éne-
kelni egy jászberényi közösségben, ahol 
hamar ráébredtem, hogy a zenének sok-
kal nagyobb ereje van, mint gondoltam. 
Nemcsak a szép éneklésről szól, hanem 
olyan üzeneteket lehet közvetíteni vele, 
ami építheti, de akár le is rombolhatja 
az embereket. Én amellett döntöttem, 
hogy építeni szeretném őket és pozitív 
üzenetekkel bátorítani. 2019-ben ki-
adtam az első lemezemet angol nyel-
ven Precious címmel, 2020-ban pedig 
a másodikat Veled oly csodás címmel, 
majd 2021-ben a Sziklára építs című 
lemezem látott napvilágot. Mindhárom 
album célja, hogy reménységet és ins-
pirációt adjon az embereknek az életre.

A 2019-ben megalakult zenekarom 
egy része - ahogy jómagam is - jászbe-
rényi származású, de - az induláshoz 
képest jelenleg 9 fő - több települést 
is képvisel. Jelenlegi dobosunkkal pél-
dául - aki bár nem jászberényi -, akkor 

találkoztunk, amikor a Kowalsky meg 
a Vega előzenekaraként játszottunk 
Jászberényben 2021 nyarán. Ő akkor 
éppen Kowalskyék dob technikusaként 
segédkezett. Azóta is együtt dolgozunk, 
én pedig a mai napig meglepődök eze-
ken a ''véletlen'' találkozásokon. 

- Miről szól Az Igazi kincs című 
dalod?

- A legutolsó, Sziklára építs, című 
albumon szerepel, és az Isten felé ér-
zett szeretetemet próbálja leírni, illetve 
azt bemutatni, hogy Ő mit jelent szá-

momra. Mivel életem legmeghatáro-
zóbb pontja az Istenbe vetett hitem, 
ezért úgy gondoltam, írok róla egy dalt. 
Nehéz szavakba önteni, mennyi minde-
nért hálás lehetek Neki, úgy gondoltam 
összefoglalásként annyit mondhatok: 
Igazi kincs. 

- A Sziklára építs albumod számai 
közül miért éppen erre esett a választásod?

- Mert a legfontosabb és a legizgal-
masabb kapcsolatot tükrözi vissza az 
életemből, az Istennel való kapcsolato-
mat. Ha nem mondanék el semmi mást 
ezután, csak ennek a dalnak az üzenetét 
- hogy Ő egy Igazi Kincs -, már akkor 
elégedett lennék.

- Miért vállalkoztatok A Dal tehet-
ségkutató versenyen a megmérettetésre?

- Azért, mert szeretnénk, hogy mi-
nél többen megtapasztalják a zenén-

ken keresztül (is), hogy Isten mennyire 
szereti az embert, és milyen különleges 
vele élni, benne bízni. A Dal műsor pe-
dig jó terep arra, hogy még több ember-
hez eljusson ez az üzenet.

- A verseny vizuális elemek is igényel, 
hiszen TV-s műsor, mivel készültök, ho-
gyan viszitek színpadra, erősítitek meg 
képi világba is a dalodat?

Nem biztos, hogy beszélhetek a vi-
zuális háttérről, de igazából nem is ez 
lesz a fontos, hanem a légkör, amit ezzel 
a dallal teremtünk.

- Videoklip készült a dalból?
Sajnos még nem. Mivel 2021 de-

cemberében jött ki az új Sziklára építs 
lemez, nem volt még lehetőségünk rá, 
hogy videoklipet készítsünk hozzá, de 
szombaton élőben láthatják és hallhat-
ják a nézők a Duna Tv-n az Igazi Kincs 
című dalt A DAL műsorban, amiről fel-
vétel is készül természetesen.

- Tervek A Dal versenyen túl?
- Szeretnék minél több dalból videó 

klipet csinálni, sokat koncertezni, és 
alig várom, hogy elkezdjem a következő 
lemez dalait írni.

Kedves olvasóink segítsék GRETA 
szereplését! Amennyiben esetleg a zsű-
ri pontozása nem juttatja elődöntőbe a 
produkciót, a közönség, a szavazataival 
ezt megteheti! Ha szükséges szavazzon 
Grétára!   duka

A Magyar Zene Házában jártunk
Január 25-én 15 fővel látogattunk el 
a frissen nyitott Magyar Zene Házá-
ba. Megleptük magunkat a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából ezzel a 
kirándulással, és lezártuk vele az 50 
éves évfordulónk megemlékezését.

Izgatottan, érdeklődve vártuk, mit ta-
pasztalunk, milyen benyomások érnek 
bennünket. Sokféle véleményt, kritikát 
hallottunk, olvastunk az elkészült épü-
letről, saját szemünkkel szerettünk vol-
na mindenről meggyőződni.

Gyalogosan közelítve nem tűnt 
olyan hatalmasnak, de belépve a kapu-
ján, nyomasztóan kicsinek éreztük ma-
gunkat az égbe nyúló üvegtáblák és a 
különös tetőszerkezet alatt. Figyelmes, 
segítőkész munkatársakkal találkoz-
tunk, akik főként fiatalok voltak. In-
gyenes ruhatár, belépőjegyváltás, majd 
a liftekkel az alagsorba, a -2es szintre 
érkeztünk. Itt van az állandó kiállítás és 
a hangdóm.

Fejhallgatókkal felszerelkezve egy 
ismeretlen, titokzatos világba léptünk, 
ahol félhomályos erdőben találtuk 
magunkat, ahol madárdal, ágrecsegés, 
levélzizegés, az erdő alapzajai fogadtak 
bennünket. Interaktív lehetőség adó-
dott, hogy ki-ki magának tetsző zajo-
kat, zörejeket fedezzen fel. Ez az egész 
kiállításra jellemző volt. A következő 
állomáson már kolostori helyszínen ta-
láltuk magunkat, az egyszólamú zene, a 
gregorián dallamait éltük át. Kódexmá-
solásra is volt lehetőség. A következő 
helyszínen a kétszólamú zene világába 
jutottunk.

A népzene boxban az erdélyi sira-
tóénekeken, a munkadalokon keresz-
tül egy lakodalom kellős közepébe 
csöppentünk. A rokonművészetek so-
rán a tánc, a balett területére, a szín-
házi előadásokba kapcsolódhattunk 
be. A hangközvetítő eszközök között 
a néprádión a Szabad Európa rádió 
hangját is felismertük, a „varázsszemes” 
rádióból felhangzott Karády Katalin, 
Jávor Pál hangja. Számos képernyőn 
neves, ismert művész szórakoztatott 
bennünket. Egy külön teremben nem-
zeti imánk, a Himnusz is hallható volt. 
(Kölcsey Ferenc – Erkel Ferenc)

Sokakat vonzott a gitároktatás. 
Tátrai Tibó belecsapott a húrokba, 
mutatta a fogásokat. Freddy Mercury 
is elénekelte a „Tavaszi szél” című nép-
dalt, de Presser Gábort is hallhattuk, s 
Miklósa Erika és Marton Éva is elkáp-
ráztatott csodás hangjával.

Tényleg sokoldalú, szerteágazó ze-
nei élményben volt részünk. Azt aján-
lom, aki teheti, látogasson el a Magyar 
Zene Házába, de egy napot szánjon a 
megtekintésére. Mi, akik elsők között 
tekintettük meg az épületet, jó benyo-
másokkal, szép élményekkel hagytuk 
el a Liget területét, főleg, hogy énekel-
hettünk is, stílusosan az „Ablakomba, 
ablakomba” című népdalt. 

Az akusztikát nem tudtuk meg-
tapasztalni, mert benn nem lehetett 
énekelni. Viszont a Magyar Zene Háza 
ügyvezető igazgatójától, dr. Batta And-
rástól sikerült autogramot kérni, ami-

ben nagyrabecsülését fejezi ki fennállá-
sunk 50. évfordulója alkalmából. 

„Szertefoszlik az utolsó dallam a lég-
ben, a világ egy pillanatra nem vesz léleg-
zetet ennyi szépség után.” (Stephen King)

Mátics Béláné 
a Kossuth Népdalkör elnöke  

Az Opera Kommandó 
„támadott” a zeneóra keretében

A Filharmónia zeneóra sorozatának részeként február első két napjának délelőttjén 
általánosba és középiskolába járó diákokat „támadott” az Opera Kommandó az 
Ifjúsági Házban. Az Opera Kommandó különítménye énekesekből, zongoristából 
és szövegmondóból áll össze, céljuk az opera műfajának megismertetése, népsze-
rűsítése. A fiatalok többsége még úgy gondolja, az opera zord zenei stílus, előadói 
nagydarab énekesek, kiknek hangja kellemetlen a fülnek, a történetekben pedig 
biztosan meghal az egyik szereplő. Az Opera Kommandó célja, küldetése, hogy 
lehántsa ezt a fajta rossz beidegződést, eloszlassa az előítéleteket e zenés műfajjal 
kapcsolatban. Mint jó „harcosok” hatékonyan is tették a dolgukat, a Filharmónia 
zeneóra sorozat előadásain, ahol az elejétől azon voltak, hogy a humor felől és a 
gyerekek stílusának irányából közelítsenek a komolyabb zenéhez, szerethetővé téve 
az operákat. 

A Magyar Állami Operaház művészei részleteket mutattak be ismertebb 
művekből, áriákat, duetteket, meséltek az operák világáról. Megmutatták a diá-
koknak, hogy nem is tudják, hány olyan reklámdallamot hallanak és ismernek, 
amelyek valójában részletek valamelyik híres operából. A zeneóra vidám közvetlen 
hangvételű interaktív és ismeretterjesztő előadásán bebizonyosodhatott sok fiatal 
számára, hogy az opera nemcsak vájt fülűeknek szánt műfaj, akár fogyasztható is 
lehet. Az Opera Kommandó „harcosai” jó úton járnak, apró, de határozott lépé-
sekkel építik a jövő érdeklődő közönségét. demeter

Művészeti Klub

A Sas Dániel zongoraművész ötletéből, szervezésében és közreműködésével meg-
valósult, klasszikus zenei élményt kínáló, Művészeti Klub, első eseményét tartották 
a Szikra Galéria kávézójában, január 27-én. 

A meghirdetett program, Brahms 21 Magyar tánc opusa, melyet négykezes 
kompozíciók formájában szerettek volna előadni, a zenésztárs, Keskeny Richárd 
zongoraművész hirtelen megbetegedése miatt meghiúsult. Sas Dániel már ré-
gebben játszott darabokból állította össze rögtönzött műsorát, elsősorban Bartók 
Béla szerzeményeiből valamint kapcsolódva némiképp a magyar kultúra napjához 
Kodály, Weiner, Liszt darabokat szólaltatott meg. A zeneszámok között, igen sok 
érdekességet mondott, az elhangzó művekről, dalokról. A záró számnak, virtuóz 
improvizációt hallhatott a népes közönség, magyar népdalokból összeállítva. 

A Művészeti Klub az elkövetkező hónapokban folytatódik, legközelebb a most 
elmaradt műsort szeretnék pótolni és bemutatni. dg

Lepje meg párját Valentin napra 
termálfürdő belépővel, bérlettel 

vagy szolgáltatással!

•	 gyógy-, talp- és 
nyirokmasszás

•	 tangentor
•	 iszapkezelés
•	 gyógytorna

elérhetőségeink: 5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel.: 06-57/412-108, 06-30/942-1043, www.vvzrt.hu

•	 mofetta (szén-dioxidos szárazfürdő)

•	 termálvizes medencék
•	 finn- és infra szauna
•	 kamillás gőzkamra
•	 merülőmedence

Pihenés és kikapcsolódás kellemes környezetben.
A fedett fürdő egész évben nyitva tart.

Szolgáltatásaink:

SZÉP-kártya 

elfogadóhely
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Kulturális mozaik
JÁSZ KOLBÁSZ -  V. JÁSZ KOLBÁSZtöLtő 
FeSZtiVÁL 
Február 11 - 12. péntek – szombat  
tradíció - mulatás - pálinka
péntek 21óra Fellépők: Curtis / Manuel / Szecsei / Guba / NorbeeV és 
Nagy Krisz
szombat 7:30 Kolbásztöltés, közben Pezsgó zenekar és Wedding Disco
18 óra Kowalsky meg a Vega nagykoncert, majd reggelig Classic House 
afterparty
Newik, Spigiboy, Wedding Disco és Dragon S
Jász Plasztik Aréna

Stand Up COmedy LiVe
Február 15. kedd 19 óra
A stand up comedy élőben a legjobb! Ha szereted a Showder Klub hu-
moristáinak műsorát a TV-ben, akkor ezt az előadást imádni fogod. Az 
est fellépői Orosz Gyuri és Rekop György kendőzetlenül eléd tárják a 
legfrissebb poénokat, és kifulladásig nevettetnek.
Ifjúsági Ház

műVéSZeti KLUB a SZiKra GaLériÁBan
Február 16. szerda 17:30
Az esemény műsorán, Johannes Brahms egyik, vagy talán leghíresebb 
opusa, a 21 Magyar tánc művét, négykezes darabok formájában adják 
elő Sas Dániel és Keskeny Richárd zongoraművészek. Az előadáson  a 
zeneszerző és darabjai mellett szó lesz azok magyar kötődéserőli, vala-
mint, hogy hogyan ötvözte a mester műveiben a magyar népdalt, a nótát 
és a korabeli közismert instrumentális csárdásokat.
Szikra Galéria

KLUBKOnCert - taKÁtS tamÁS BLUeS Band 
– 30 éV rOCK & rOLL
Február 18. péntek 21 óra
Ismét zakatolunk! Takáts Tamás (aki az éneklés mellett szájharmonikán 
is játszik), Gál Gábor-gitáros, valamint Patyi Sándor basszusgitáros és 
Tóth Károly dobos: az amerikai blues és a magyar rock legjobb hagyo-
mányait ötvözik karakteres dalaikban.
„Optimizmus, búfelejtés, rock and roll!” – ahogyan Takáts Tamás szokta 
mondani.
Lehel Film - Színház galéria

CSaLÁdi matiné - HamUpipőKe meSeJÁtéK
Február 20. vasárnap 11 óra
Hamupipőke nevét minden gyerek jól ismeri. A népszerű történet most 
musicalként, két kortárs magyar szerző rendhagyó tolmácsolásában ele-
venedik újjá, és a Fogi Színház jóvoltából tehetséges, fiatal színészgár-
dával, valamint gyönyörű díszletek között követhetjük Hamupipőke 
sorsának minden fordulatát.
Lehel Film – Színház

HÁZaSSÁG Hete rendeZVény
Február 20. vasárnap 15 óra
Egy délután orgonazenével, Pálúr János és Kornélia bizonyságtételével. 
Az elmúlt esztendő Házasság Hete országos rendezvénysorozat arcai, 
Házasságunk alapjai címmel tartanak előadást.
Református templom

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

Dubaiban képviselték Magyarországot
A jászberényi Viganó Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Barkóca Táncegyüttesé-
nek táncos szólistái, Dudás Lili és Kis-
pál Domonkos 2022. január 22-26-ig 
egy kulturális delegáció tagjaiként a 
Dubaiban megrendezett Expo2020 
rendezvénysorozaton vettek részt. 

Az Expo2020 rendezvénysorozat a 
Covid járvány miatt 2021 októbere 
és 2022 márciusa közötti időszakra 
halasztott világkiállítás „magyar pavi-
lonjának” kiemelt rendezvényeit jelen-
ti. Ezen rendezvények között az egyik 
legkiemelkedőbb az oktatás napja volt 
2022. január 2-én, melyre a gyerekek 
meghívást kaptak. A néptáncos fiatalok 
a tavalyi szarvasi Országos Gyermek 
Szólótánc Fesztiválon elért eredmé-
nyük alapján kerültek beválogatásra a 
magyar delegációba, ami a fesztivál 20 
legkiemelkedőbb díjazottjából állt ösz-
sze, akik Pántlikás és Bokrétás táncos 
címet szereztek a versenyen. Az utazás 
létrehozója, megálmodója és szervezője 
az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjú-
sági Népművészeti Egyesület, melynek 
elnöke, Sikentáncz Szilveszter volt a 
delegáció vezetője. Az oktatás napjára 
egy 55 perces gálaműsorral készültek, 
melyben a nyitó és záró közös ko-
reográfia között a versenyen táncolt 
szabadon- és kötelező szólótáncaikat 
mutatták be a gyerekek.

Az izgalmas utazást két egész napos 
felkészítő próba előzte meg, melynek 
Százhalombatta adott otthont. Ezeken 
a próbákon ismerkedtek össze az ország 
különböző pontjairól (pl. Debrecen, 
Miskolc, Százhalombatta, Komló, Jász-
berény, Budapest) érkezett gyerekek és 
a kiváló kísérő néptáncpedagógusok, 

akik egyben alkotói is a produkciónak. 
Lili és Domonkos nagyon jól érezték 
magukat ezeken a próbákon, ahol igazi 
csapattá kovácsolódtak össze a táncos 
gyerekek. A remek produkcióknak a 
Tarsoly zenekar húzta a talpalávalót. 
Lili és Domonkos a hazai jászsági tán-
cok mellett egy erdélyi táncot, magya-
rózdi csárdást és szökőt mutathatott be 
a gálaműsorban. Felkészítő pedagógu-
saik, a Barkóca vezetői, Dudásné Mo-
sóczi Lívia és Dudás Dániel voltak. 

A kis utazó csapatnak volt oka ag-
godalomra az indulás előtt, mert csak 
72 óránál nem régebbi negatív PCR 
teszttel lehetett repülőre szállni. Ez 
sajnos meg is tizedelte a társaságot, 
ugyanis 5 fővel kevesebben, végül a 
zenekarral és kísérőkkel együtt 25 fő-

vel keltek útra január 22-én. A reptéri 
búcsúzkodás után átadták télikabátjai-
kat a gyerkőcök a szüleiknek, és 5 órás 
repülőút után megérkeztek a kellemes 
nyári melegbe. Miután kipihenték az 
utazás fáradalmait, a második napon 
egy sivatagi kiránduláson vettek részt, 
tevegeléssel és sivatagi autózással töl-
tötték el a szabad idejüket. A kalandos 
program során nem győztek betelni a 
sivatag végtelen látványával és különle-
ges élővilágával.

Másnap megérkeztek a lenyűgö-
ző, lélegzetelállító építmények közé, 
a világkiállítás csodavárosába, ahol az 
expo nagyszínpadán mutatták be gá-
laműsorukat, melyet az expo tv élőben 
közvetített a világhálón. Ezután és a 
következő napon gyakorlatilag egész 
nap az expo területén adtak több hely-
színen, színpadon rövidebb-hosszabb 
előadásokat óriási sikerrel. Volt olyan, 
hogy a műsoruk után még egy órán 
keresztül fényképezkedniük kellett az 
odalátogató turistákkal. A néptáncos 
szupercsapat vendégszereplése a ma-
gyar pavilonnál ért véget, ahol csodá-
latos vendégszeretetben volt részük. 
Egyik ámulatból a másikba estek a 
világkiállítás varázslatos, különleges 
épületei között sétálva, látva az embe-
ri agy számára felfoghatatlan technikai 
vívmányokat, és a különböző országok, 
népek sajátosságait, különlegességeit 
kiemelő pavilonokat.

Búcsúzva az Expótól és Dubaitól 
tele élménnyel érkeztek haza január 
26-án.  

Hálás köszönettel tartozunk az 
egész utazás megvalósulásáért az Örök-
ség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Nép-
művészeti Egyesületnek! dml

Orosz Gellért, a különleges színérzékenységű festő

A festmény aukciókon nemrégiben 
újra felfedezett művészek között 
találjuk Orosz Gellért jászladányi 
születésű absztrakt-szürrealista fes-
tőművész alkotásait. A hónap műtár-
gya sorozatának aktuális darabjában 
is bemutatásra került két különböző 
stílusban festett képe, február máso-
dik napján, a Szikra Galériában.
 
Orosz Gellért festőművészről keveset 
tudunk, pedig nem akármilyen mes-
terei voltak, hiszen  Szőnyi István és 
Barcsay Jenő hatottak rá leginkább. 
Halálának huszadik évfordulójára em-
lékezve adódott az alkalom, hogy a ha-
gyományos képzőművészeti sorozatban 
bemutatott alkotó, a különleges színér-
zékenységgel megáldott festő legyen.

Szikra István galéria tulajdonos 
köszöntőjét követően, az esemény meg-
szokott forgatókönyvét felborította az 
influenza, mivel a zenei hangolódást, a 
Palotásy János Zeneiskola növendékei-
nek műsorát, betegsége miatt nélkülöz-
nie kellett az érdeklődő közönségnek. 
A művészeti hely havi rendszerességgel 
ismétlődő ismeretterjesztő program-
jának szervezési feladatait segíti a hát-

térben Szikra István felesége Editke, 
aki most előadói szerepet is vállalt.  A 
galéria kiadásában megjelent, Egri Má-
ria által írt, A Jászság festészete című 
album lapjairól olvasta fel, az abban 
Orosz Gellért festőművészről található 
életrajzi sorokat.

Orosz, aki a 70-es évek végéig 
kettős életet élt: míg a hivatalos ki-
állításokon posztimpresszionista ké-
peivel szerepelt, addig műtermében, 
titokban már nonfiguratív műveket 
alkotott. Mondta mindezeket Metykó 
Béla helytörténeti kutató, aki az est 
felkért előadója volt, a két különbö-

ző stílusban készült festmény előtt. A 
plein air tájkép a galéria gyűjtemé-
nyében található, az absztrakt alko-
tást Hajnal - Nagy Gábor hozta el a 
bemutatóra.

Orosz Gellért festészetének erede-
tisége absztrakt munkáiban rejlik. Már 
főiskolás éveiből is ismeretesek e mun-
kái, absztrakt olajfestmények, pasztell-
képek, kollázsok és rajzok, melyekből 
már akkor ki is állított. Egyik ilyen 
alkalommal fedezi fel tehetsége leg-
szembetűnőbb vonását, különleges szí-
nérzékenységét Rabinovszky Máriusz 
művészettörténész. A 1940-es és '50-es 
években készült nonfiguratív festmé-
nyei, pasztellképei és kollázsai, az élet-
mű ezen szakaszára jellemző, kísérle-
tező művészi szemlélet, stilárisan igen 
változatos, izgalmas vizuális formanyel-
vű alkotásokat hozott létre. Az ötvenes 
években a Kassák körül csoportosuló 
progresszív művészek köréhez csatlako-
zott. Kassák emberi tartásának, etikai 
alapozású munkásságának jelentékeny 
szerepe volt Orosz Gellért festészetének 
tisztán a színek és az egyszerű mértani 
alakzatok informatív szépségére építő 
felívelésében. 

Ugyan rendszeresen szerepelt ki-
állításokon, de műveinek fontosabbik 
része majdnem egészen a haláláig, az 
1990-es évek közepéig a hazai nyilvá-
nosság előtt ismeretlen maradt. 

demeter

A VÍZ rajzpályázat
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság és a Europe Direct Szolnok 
Élettér-Kép 2022 Gyermekrajz- és 
fotópályázat felhívása.

Az óvodás gyermekeknek, általános és 
középiskolás fiataloknak szóló pályázat 
témaválasztása szabad, de mindenféle-
képpen kapcsolatban kell lennie a víz-
zel, saját környezetünkkel, természeti 
értékeinkkel, kulturális, épített és tár-
gyi örökségünkkel - különös tekintettel 
a vízre, amelynek megléte (mennyisé-
ge, minősége) a fenntartható gazdálko-
dás alapeleme.

A VÍZ, a népfőiskola névadója 
id. Bedekovich Lőrinc – mint a Jász-
kun Kerület első geodétája – vízépítő 
mérnöke munkájában is meghatározó 
volt. Nevéhez fűződik a hármas kerület 
vadvizeinek megszelídítése, az árvizek 
elleni védekezés, folyók szabályozása, 
a mocsarak lecsapolása és a települések 
védelmét biztosító gátak építése. Szak-
embere volt az adott korban jelentős 
vízimalmok működéséhez szükséges 
malomzúgók, zsilipek, malomgátak 
tervezésének is. Azaz ezer szállal kötő-
dött munkássága a vízhez.

Az alkotásokat, a digitális fotókat 
2022. március 7-től 2022. április 20-
án éjfélig várják. A pályázók szemé-
lyenként egy nevezési lap és nyilatkozat 
benyújtásával, 1-3 rajzzal vagy 4 db sa-
ját maguk készítette digitális felvétellel 
nevezhetnek.

A részletes felhívás és nevezési lap 
a népfőiskola honlapjáról elérhető: 
www.bedekovich.hu

A pályázaton való részvétel in-
gyenes, nevezési díj, regisztrációs díj 
nincs. Az alkotásokat, a digitális fotó-
kat 2022. március 7-től április 20-án 
éjfélig várják az info@bedekovich.
hu e-mail címre, illetve a Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társaság postací-
mére – 5126 Jászfényszaru, Szabadság 
u. 20.,  vagy személyesen is átadható 
telefonos egyeztetést követően. Tel.: 
+36-30/579-0164

Az eredményhirdetésre és a kiállí-
tásra várhatóan 2022. május közepéig 
kerül sor – a pontos dátum megjelö-
lésében a járványügyi előírásokhoz, 
a városi rendezvények időpontjához 
igazodnak majd. A pontos időpontot 
a népfőiskola honlapján és közösségi 
oldalain teszik közzé.

fül-, orr-, gégészeti 
magánrendelés

Dr. Kovács Ildikó
fül- orr- gégegyógyász szakorvos

Rendelési idő: 
Hétfő és csütörtök 17-18 óráig

Jászberény, rákóczi út 76. 
tel.: 06-30/236-8446 

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

február 12. (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!

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. február 21.  8:00–14:00

1 éves vÖrÖs toJÓ tyÚK 
szép tollasak  750 Ft/db
INGYENES házhoz szállítás!

telefon: 06-30/171-6629

Folyamatos
rendelés-
felvétel !

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• 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

Tájékoztatás a településrendezési terv 
részterületeket érintő módosításról

Tájékoztatom, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendeletével módosította Helyi Építési Sza-
bályzatát és Szabályozási Tervét a Jászberény, Jásztelki út 73., hrsz.: 9458 alatti 
telket érintő ingatlanra, valamint a Jászberény, Felsőmező út 068/9, 068/11, 
068/12 hrsz. alatti részterületekre vonatkozóan.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégi-
áról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sa-
játos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján az elfogadott településrendezési eszköz elfogadott 
módosítását digitális formátumban a

https://www.jaszbereny.hu/elfogadott-dokumentacio/
önkormányzati honlapon, valamint nyomtatott formában a Polgármesteri 
Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti székhelyén a városi főépí-
tész fszt. 45. irodáján.

Budai Lóránt polgármester

Magamra öltöm

Magamra öltöm, dizájnteremtő napok „Ahol a terveid valóra válnak...”címmel 
rendezett pályázati támogatásból, három napos workshopot a Jászkerület, február 
első napjaiban a Főnix Műhelyházban.

Megismerkedve a magyar népművészet gazdag motívumkincseinek egy sze-
letével, és mindeközben az évszázados hagyományokra alapozva, már valami új 
megalkotásában gondolkodtak és ténykedtek a kreatív műhelymunkára érkezett 
tervezők. A fő célkitűzése is ez volt, a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület 
és a Jásztánc Alapítvány szakmai partnerségével támogatott, az érintettek élénk 
érdeklődésével megtartott rendezvénynek.

- Ahhoz hogy saját értékeinket meglássuk, fontos hogy más vidékek motívum-
kincsét is beemeljük, hiszen a motívumalkotásra, azok variálhatóságára épült az 
egész program. A hagyományt alapul véve egy mai irányban szeretnének elmenni, 
és a fiatalokat is azért szólítottuk, meg hogy tervezzenek olyan ruhadarabokat vagy 
kiegészítőket, amiket szívesen felvennének, és ott van benne a helyi hagyomány, 
motívum. Ha igazán jól elkapják a stílust, amit szeretnének létrehozni, működő és 
kelendő lehet az egyedi portéka. – mondta el Gál – Dobos Beáta az első alkalom-
mal tartott esemény szervezője.

Az új utakat kereső, dizájn teremtőnapok előadásain és a gyakorlati foglalko-
zásokon többek között a jász szűcshímzés mintáinak újragondolásáról, jelenkori 
felhasználásukról is tanulhattak a szakmabeliek mellett a hobbiszinten divattal 
foglalatoskodók. 

A zárónapon rajz- és divattervezés témában mutathatták meg kreativitásukat a 
látottak, hallottak tükrében, és a papíron rajzolt terveik akár valóra is válhatnak. 
Március első napjáig kell leadni azokat a terveket, amit a háromnapos inspiráció-
ból elsajátítottak és hasznosítottak.  Ezekből a kreációkból szakmai zsűri választja 
ki a megvalósításra javasoltakat, melyet a Rokolya Varróműhelyben készítenek el 
és a rommLiban kerülnek majd kiállításra.  demeter

Dőlt a Showder

Aranyosi Péter, a legnépszerűbbek és legjobbak között jegyzett humorista, a Show-
der Klub nagydumása, másfél órás intenzíven kacagtató fellépésével szórakoztatta, 
az Ifjúsági Házat zsúfolásig megtöltő népes közönségét, február 4-én, pénteken 
este. A saját szájas előadó, harmadik önálló estje volt látható és hallható, Meste-
remberek címmel. Ebben Aranyosi a  különböző helyeken, élethelyzetekben el-
lesett, megélt történetekből táplálkozott, melyekbe belehelyezte magát és egyedi, 
közvetlen vicces stílusban tálalta azokat. duka

Alkotásra biztat a 
katasztrófavédelem
Az előző évek hagyományait követve 
az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
2022-ben immáron kilencedik alka-
lommal hirdeti meg alkotói pályáza-
tát az óvodások és iskolások körében.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
idén olyan alkotásokat vár, amelyeken 
az óvodások és az iskolások a tűzme-
gelőzés és a tűzvédelem fontosságát 
ábrázolják. Az óvodásoktól egyénileg 
készített szabadkézi rajzokat vagy cso-
portosan elkészített egyéb kézműves 
alkotásokat várnak, az iskolások három 
korcsoportban, hattól tíz éves, tizen-
egytől tizennégy éves, és tizenöttől ti-
zennyolc éves korig pályázhatnak. Ők 
szabadkézi rajzot, egyéb kézműves al-
kotást küldhetnek be, de írhatnak ver-
set vagy mesét is, esetleg számítógépes 
programot is készíthetnek.

A pályaműveket április 30-ig lehet 
benyújtani, a járványügyi helyzet alaku-
lásától függően postán vagy e-mailen, 
előzetes egyeztetés után személyesen, a 
korcsoport és kategória-megjelöléssel 
az illetékes fővárosi vagy megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságokhoz.

Az országos pályázat fővédnöke dr. 
Góra Zoltán tű. altábornagy, a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság főigazgatója, az Országos Tűzme-
gelőzési Bizottság elnöke. Az országos 
bírálóbizottság elnöke Fülep Zoltán tű. 
ezredes, megbízott országos tűzoltósági 
főfelügyelő.

A területi versenyen első helyezést 
elért alkotások részt vesznek az orszá-
gos versenyen is, amelynek díjait 2022 
júniusában Budapesten adják át. Az 
országos verseny győztesei és különdí-
jasai értékes nyereményeket kapnak. 
Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan 
országosan a legtöbb pályázatot nyújt-
ják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/
iskola 2022” címet, és egy valódi tűz-
oltó-bemutató részese is lesz. Azaz in-
tézményükbe egy napra beköltöznek 
a tűzoltók, lesz füstsátor, tálcatűzoltás, 
olajtűzoltás, roncsvágás és tűzvédelmi 
oktatás is.

(forrás:jasz.katasztrofavedelem.hu)

Biztonságos Óvodák
Az ORFK-OBB támogatásával a KTI 
Nonprofit Kft. 2021. évben is elin-
dította a Biztonságos Óvoda prog-
ramot. Küldetésük, hogy minden 
lehetséges módon támogassák az 
óvodai közlekedésre nevelést, mely 
megalapozza Magyarország közle-
kedéskultúrájának fejlődését, vagyis 
azt, hogy a jövőben felelős járműve-
zetők kerüljenek ki az utakra. Orszá-
gosan mára közel 1000 óvoda részese 
a projektnek.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 8 
óvoda nyerte el a „Biztonságos Óvo-
da” kitüntető címet 2021. évben. A 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ren-
dőr-főkapitányság balesetmegelőzési 
rendőrei a plaketteket az elmúlt napok-
ban személyesen vitték el az érintett 

óvodáknak, hogy azt büszkén helyez-
hessék el az intézményük falán.

A balesetmegelőzési szakemberek 
köszönetüket fejezték ki az alábbi óvo-
dák pedagógusainak, hogy fontosnak 
tartják a gyermekek biztonságos közle-
kedésre nevelését:

Alattyáni Óvoda, Tiszapüspö-
ki Óvoda, Mezőtúri Városi Intéz-
mény-Csoda-vár Központi Óvoda, 
Jászberény Városi Óvodai Intézménye 
„Sün Sámuel” Óvoda, Szolnok Váro-

si Óvodák Kertvárosi Tagintézménye, 
Szolnok Városi Óvodák Hold úti Ta-
gintézménye, Szolnok Városi Óvodák 
Gézengúz Tagintézménye, Szolnok 
Városi Óvodák Eszterlánc Tagintéz-
ménye.

(Forrás: police.hu)
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Emlékezzünk
Inges Sándor

(1943–2017)
halálának 5. évfordulójára

„Az idő múlik, feledni nem lehet  
fájó az életet élni nélküled.”

Szerető feleséged,  
gyermekeid,  

unokáid

Emlékezzünk

Csikós Sándor
(1970–2010)

halálának 12. évfordulójára

„Múlhatnak az évek,  
kik szívből szeretnek,  
nem felednek Téged.”

Fájó Szívvel emlékezünk.

Szeretteid és fiad, Bence

Ez a könyv nem olvasásra, gyakorlásra vár
A Lelki Köldökzsinór Egyesület 
célkitűzése már hatodik éve, hogy 
egyre többekkel megismertessék a 
tudatosságot, a jelenlét, az adott 
pillanatban elfogadó-megenge-
dő módon való élés fontosságát. 
Ugyanis a jelen pillanat az egyet-
len, amelyben változni, változtatni, 
gyógyulni, szeretni, fejlődni lehet.

Iránymutatást, segítséget adnak ez-
zel kapcsolatban egyéneknek, fia-
taloknak, idősebbeknek, pároknak, 
szülőknek és azoknak, akik szülővé 
szeretnének válni, vagy azoknak a le-
endő édesanyáknak, akik gyermekü-
ket már a szívük alatt hordják.

Ez utóbbi célcsoportnak került 
fordításra és kiadásra elsősorban a 
„Szülés tudatos jelenlétben” című 
könyv, amely eredetileg Nancy Bar-
dacke tollából származik. A szerző-író 
amerikai – foglalkozását tekintve szü-
lésznő –, a tudatos szüléssel, szülő-
séggel foglalkozó, mindfulness tanár. 

A dr. Ördög János szülész-nőgyó-
gyász, holisztikus orvos elnökletével 
működő helyi Lelki Köldökzsinór 
Egyesület azt a célt tűzte ki – egyebek 
mellett – a tavalyi éves programjába, 
hogy ezt a könyvet magyar nyelven is 
kiadhassák. Ebben a fordító – a Bécs-
ben élő Hernádi Melitta – önzetlen 
közreműködését adta adományként.

Az előadó elmondta, hogy kap-
csolatuk az amerikai szerzővel, 
Nancy-vel, még 2014-ben indult, 

amikor is felfigyelt - az interneten 
keresztül - a mindfulness területén 
végzett úttörő munkájára. 

A könyvet először a tavalyi év 
októberében, az egyesület éves kon-
ferenciáján mutatták be. Most január 
28-án, pénteken került sor a máso-
dik bemutatóra, a városi könyvtár 
előadótermében dr. Ördög János pre-
zentálásában. 

Ami elhangzott: az amerikai szer-
ző a tudatos szülés/szülőség prog-
ramját már húsz éve alkotta meg, sok 
előzetes kutatás alapján, elsősorban 
családoknak, szülőknek, szakembe-
reknek szólóan. Célja, hogy a kis-
mamák „jobban érezhessék magukat 

a bőrükben”, a várandósság egészsé-
gesen, lelki nyugalomban, stressztől 
mentesen, boldogan teljék, majd 
utána pedig a csodálatos anyaság is 
hasonlóképpen alakuljon. A prog-
ram, és ezen belül a könyv, integrálja 
a tudatosság készségeit és gyakorlatát 
a szüléssel és gyermekneveléssel ösz-
szhangban. 

Az előadó kiemelte annak fontos-
ságát, hogy a könyv nem elolvasásra 
vár, hanem gyakorlásra és átélésre. 

A január 28-i könyvbemutató a 
hallgatóság kérdéseire feltett előadói 
válaszokkal és könyvdedikálással zá-
rult a városi könyvtárban. 

Buschman Éva

Az új nemesítési eljárás

A géntechnika a kertészeti termelésben is 
elfogadott nemesítési eljárás. Ilyen példá-
ul a könnyen kezelhető feszes héjú para-
dicsom, vagy a burgonyabogár-ellenálló 
burgonyafajta. Érdekes a szója esete, mert 
előállítottak olyan fajtát, ami minden 
fontos fehérjeféleséget tartalmaz. Itt már a 
fehérjeérzékenység probléma is előállt. A 
gyomirtó szereknek ellenálló szóját is gén-
manipulált technológiával állították elő. 

Arra még nincs megfelelő tapasztalat, 
hogy emberre és környezetére mennyire 
veszélyes a géntechnika. Az angoloknál 
körülbelül a kész ételek hatvan százalé-
kában a szója valamilyen formában jelen 
van. 1990-ben már negyvenmillió ha-on 
termeltek a világon így előállított szóját 
paradicsomból pedig 61 ezer ha volt az 
elvetett terület. Egykor az így előállított új 
fajtákat a legnagyobb területen az Ameri-
ka Egyesült Államokban, Kínában, Kana-
dában és Argentínában termelték. Már az 
élelmiszeriparban is alkalmazzák a módo-
sított szervezeteket, például színezékek, íz 
és illatanyagok termelésére. 

A géntechnika kézzelfogható ered-
ményt ért el, de nem egyértelmű, hogy 
megoldja-e az egyre szaporodó emberiség 
élelmezési gondjait. Az alapigazság az, 

hogy a természetben valakinek az előnye 
mások kárára valósulhat meg. 

Ezek után felmerül, hogy hazánkban 
mi lehet kockázatos a génmanipulált nö-
vényekkel kapcsolatban. Például olyan 
fajok jelenhetnek meg, melyek semmi-
lyen módon nem irthatók ki, ha azok ke-
reszteződnek a vad rokonnövényekkel. A 
természetben számtalan kultúrnövény és 
gyomnövény ennek együttesen megfelel. 
A saláta, a káposzta és a sárgarépa az is-
mertebbek közül, ami könnyen kereszte-
ződik a rokon gyomnövényekkel. 

Ismeretes, amikor egy új faj jelenik 
meg egy új környezetben, milyen prob-
lémák jelentkeznek. Ilyen például amikor 
a szövőlepke vagy a burgonyabogár, vagy 
legutóbb a dióburoklégy megjelent. Ezért 
volt szükség jogi szabályozásra. 1996-ig 
nálunk is akadály nélkül termeszthetők 
voltak ezek a növények. Ezt követően már 
a természetvédelmi törvény tiltotta, majd 
az 1998 évi 27. törvény és a 1/1999 I.14. 
FM rendelet szabályozta a mezőgazdaság 
és az élelmiszeripar területén a géntech-
nológiai tevékenység végrehajthatóságát, 
melyek összhangban vannak az Európa 
Tanács irányelveivel.

Szegedi Szilveszter kertészmérnök

Végső búcsú B. Jánosi Gyöngyitől

Február első napján, kora délután, 
végső búcsút vettek családtagjai, 
barátai, tisztelői B. Jánosi Gyöngyi 
festőművésztől a Ferences templom-
ban. A gyászszertartást dr. Novák Ist-
ván plébános celebrálta, búcsúztatót 
mondott dr. Gulyás Richárd, egykori 

tanítványa és nekrológot, Farkas Edit 
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria 
igazgatója. Urnáját szűk családi kör-
ben helyezték örök nyugalomra, az 
altemplomban.

B. Jánosi Gyöngyi művei által 
örökké jelen marad.

Bankkártyával fizethetünk  
a piacon a mézért

Rohanó világban élünk, ahol a fejlő-
dés nem áll meg, sőt az utóbbi évti-
zedekben inkább még fel is gyorsult. 
Sokat változtak fizetési szokásaink 
is, miután megjelentek életünkben a 
bankkártyák. A legtöbben már erre 
kapják a fizetésüket, s rendszeresen 
használják vásárlásuk során is. 

Márpedig, ha boltokban, üzletekben 
fizethetünk bankkártyával, akkor miért 
is ne tehetnénk meg azt a piacon. Nos, 
a jászberényi piacon is megjelent az 
első „fecske”, az első árus, aki lehetővé 
tette a bankkártyás fizetést.

A Molnár Méhészetet nem kell be-
mutatni a jászberényieknek, jászságiak-
nak, hiszen nagyon sokan tőlük szerzik 
be mézet. A jászberényi piacon két 
standon is lehet tőlük vásárolni.

- Azért is vezettük be a bankkártyás 
fizetés lehetőségét, mert mindig, min-
den tekintetben próbálunk megújul-
ni. Láttuk, hogy van ez a lehetőség és 
több okból is arra jutottunk, hogy ezt 
nekünk is be kell vezetni. Egyrészt a fi-

atalok között egyre elterjedtebb, hogy 
okos órával, okos telefonnal, bankkár-
tyával fizetnek. Másrészt egyre többen 
vannak, akik nem szeretnek sok kész-
pénzt maguknál hordani. Harmadrészt 
a vírushelyzetet sem hagyhattuk figyel-
men kívül. Nincs közvetlen kontakt az 
emberekkel a fizetéskor, és egy ilyen 
járványos időszakában ez is fontos. So-
kaknál ez is szempont, hogy a bankkár-
tyás fizetést helyezik előtérbe – mondta 
érdeklődésemre Molnár György, aki 
hangsúlyozta, hogy egyre többen keres-
ték már ezt a lehetőséget a jászberényi 
piacon is.

- Itt helyben többen is érdeklődtek 
már, hogy mivel is jár ennek a lehető-
ségnek a bevezetése. Azt hiszem gyor-
san el fog terjedni, mert a vásárlók is 
rákényszerítik az eladókat erre. Buda-
pesten tapasztaltuk, hogy a fiatalok, 
a külföldiek tovább mennek, ha egy 
árusnál nincs lehetőség bankkártyával, 
vagy mobil terminállal fizetni. Megke-
resik azt az árust, akinél van erre lehe-
tőség – mondta Molnár György.

Hirdetések feladása:
Jászberény, Bercsényi út 1/A. 

e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Tel.: 06-30/651-1098

Jeles napok
Február 11. 

II. János Pál kezdeményezésére 
1993-tól február 11. A BETEGEK VI-
LÁGNAPJA. 1858-ban ezen a napon 
jelent meg a Szűzanya Soubirous Ber-
nadett 14 éves francia lánynak Lour-
des-ban, majd február 15-én a szikla-
barlangban csodatevő forrás fakadt. E 
helyen 1864-ben templomot építettek, 
amelynek IX. Pius pápa bazilika címet 
és előjogokat adományozott. Lour-
des-ban a zarándokok száma évente 
több mint félmillió és a természetes 
módon meg nem magyarázható gyó-
gyulások száma is több ezerre tehető. A 
világnap célja, hogy „Isten egész népe 
kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, 
segítse elő a szenvedés megértését.”

Február 14.
A Nemzetközi Epilepsziaellenes 

Iroda (IBE) 1997. február 14-ére hir-
dette meg az epilepsziával élők első 
világnapját. Azért került e nap Szent 
Valentin napjára, mert ő nemcsak a sze-
relmesek mentora, de az epilepsziások 
védőszentje is. Az Epilepszia Világnap-
ja lehetőség arra, hogy tájékozódjunk a 
betegséggel és a gyógyítással kapcsolat-
ban, valamint jobban odafigyeljünk az 
epilepsziával élőkre.

Február 17.
Van egy híres mondás, amely sze-

rint a macskáknak kilenc élete van, így 
minimum két világnap jár nekik. Bár 
nem ezért, mégis két időpontot tar-
tunk számon a cicákkal kapcsolatban: 
február 17-én tartják a Macskák Világ-
napját, a Macskák Nemzetközi Napját 
pedig augusztus 8-án.

Február 21.
Banglades javaslatára az ENSZ 

1999-ben február 21-ét Nemzetkö-
zi Anyanyelvi Nappá nyilvánította. 
2000-ben ünnepelték először. 1952-
ben Bangladesben az urdut nyilvání-
tották az egyetlen hivatalos nyelvvé, 
noha a bangladesiek anyanyelve a ben-
gáli. Február 21-én Dakkában a diákok 
fellázadtak az intézkedés ellen. Ekkor 
a rendőrség és a tüntetők összetűzésbe 
keveredtek, öt diák meghalt. 

Friss híreinket megtalálja  
Facebook oldalunkon:
facebook.com/berenycafe
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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

február 11. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 503-635

február 12. szombat 
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14. 
Tel.: 405-667

február 13. vasárnap
PatikaPlus (Tesco)
Jb., Tesco
Tel.: 506-930

február 14. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 15. kedd
Mérleg Gyógyszertár 
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834

február 16. szerda
PatikaPlus (Tesco)

február 17. csütörtök
Thököly Gyógyszertár

február 18. péntek 
Thököly Gyógyszertár

február 19. szombat
Mérleg Gyógyszertár

február 20. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár

február 21. hétfő
Szentháromság Patika

február 22. kedd
Kossuth Gyógyszertár

február 23. szerda
Mérleg Gyógyszertár

február 24. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)

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

02. 11.  pénTeK 13 °C  |  1°C

02. 13.  vAsárnAp 8°C  |  -6°C

02. 15.  Kedd 12 °C  |  4°C

02. 12. szomBAT 7°C  |  -2°C

02. 14.  hétfő 12 °C  |  -1°C

02.16.  szerdA 10 °C  |  2°C

02. 10.  
CSüTöRTök

Forrás: idokep.hu

13 °C | -1°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.

A jászberényi fiatalok távonkénti, 
összetett és váltó eredményei:
Ádám Luca 1,1,2, összetett: 1. hely
Nagy Zselyke 4,3,1 összetett: 2. hely
György Fanni 2,4,5 összetett: 3. hely
Szórád Nikolett 7,7,3 összetett: 5. hely
Koczka Sára 6,5,6 összetett: 7. hely
Juhász Becse Kálmán 3,4,4 összetett: 
4. hely
György Míra 1,1,1 összetett: 1. hely 
váltó 3. hely
Szűcs Janka 7,5,6 összetett: 7. hely, 
váltó 3. hely
Szmetena Maja  összetett: 14. hely
Marinka Tóth Réka összetett: 16. 
hely
Szancsik Emili összetett: 17. hely
Molnár Kata összetett: 21. hely
Kocza Emese összetett: 23. hely
Bazsó Márton összetett: 6. hely
Földi Dávid összetett: 9. hely
Balogh Péter Zsolt összetett: 12. hely
Gazsi Noémi 2,1,1  összetett: 1. hely,  
váltó 1. hely
Marinka Tóth Anna összetett: 5. hely, 
váltó 1. hely
Szabó Janka összetett: 12. hely, váltó 
3. hely
Taczman Míra 4,5,5 összetett: 4. hely, 
váltó 1. hely

Szabó Jázmin összetett: 11. hely, váltó 
1. hely
Koczka Liza összetett: 27. hely
Gonda Gergő 8,2,5 összetett: 5. hely, 
váltó 1. hely
Balázs Levente összetett: 8. hely, váltó 
1. hely
Ali Kristóf összetett: 10. hely
György Nimród összetett: 12. hely, 
váltó 1. hely
Boros Bence összetett:14. hely, váltó 
3. hely
Földi Krisztián összetett: 18. hely, 
váltó 3. hely
Tóth Tamás Olivér 13,3,7 összetett: 6. 
váltó 6. hely
György Benedek összetett: 18. hely, 
váltó 6. hely
Arnóczki Ádám 4,8,6 összetett: 6. 
hely, váltó 4. hely
Pintér Kristóf  összetett: 12. hely, 
váltó 4. hely
Pető Bendegúz összetett: 15. hely, 
váltó 4. hely
Balázs Benedek 4,6,8 összetett:7. hely, 
váltó 6. hely
Kármán Nagy Domonkos összetett: 
21. hely
Edzők: Cseh Liliána, Belovai József
A feketével jelzett versenyzők a sport-
iskola tanulói.

Remekeltek fiataljaink  
a 6. Jász Kupán
  Folytatás az 1. oldalról  

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.

Hidasnémetit 
fogadják
A hét végén folytatódik a bajnoki 
pontvadászat a labdarúgó NB III Kele-
ti-csoportjában, ahol a Jászberényi FC 
szerepel. A csapat kerete a téli szünet-
ben tovább fiatalodott, ám a felkészülé-
si eredmények így is bizakodással töltik 
el a vezetőket és a játékosokat is. Persze 
a felkészülés milyenségét az dönti el, 
hogy a bajnoki mérkőzéseken hogyan 
szerepel majd a gárda.

A Keleti-csoportban 32 ponttal a 
7. helyről várja a bajnoki folytatást a 
JFC. Az első tavaszi fordulóban – hazai 
pályán - a 18., kieső helyen álló Hi-
dasnémet VSC lesz a mieink ellenfele 
február 13-án, vasárnap. Az ősszel nem 
bírt egymással a két gárda, 1-1-es ered-
ménnyel zárult az összecsapásuk. Most 
mindenképpen a mieink számítanak 
esélyesebbnek, s egy győzelemmel to-
vább erősíthetnék helyüket a közép-
mezőny élén. Erre az előjelek alapján 
minden esélyük megvan.

Ladarúgó NB III Keleti-csoport
21. forduló – február 13.
14.00 óra: JFC – Hidasnémeti VSC
Jászberény Városi Stadion

22. forduló – február 20.
14.00 óra: Putnok FC – JFC
Putnoki Várady Béla Sportközpont.

Száraz Tibor tanítványai ismét 
kiemelkedően szerepeltek

A Kelet Magyarországi Területi Diák 
I-II. Szabadfogású Birkózóbajnoksá-
gon, január 29-én újra kitettek magu-
kért a Jászberényi Birkózó Club fiatal-
jai. Száraz Tibor tanítványai három 
első és három harmadik, valamint egy 
10. hellyel lettek gazdagabbak.

Pedig nem akármilyen mezőny 
gyűlt össze Karcagon, ahol minden 
súlycsoportban alaposan meg kellett 
küzdeni a helyezésekért. Ezért is öröm-
teli, hogy a jászberényi fiatalok hétfős 
csapatából hatan is dobogóra állhattak 
az eredményhirdetés során. 

Eredmények: 
Gyermek I. 
32 kg: 1. Nagy Milán
Diák II.
42 kg: 3. Mondi Martin
Diák I.
46 kg: 3. Lagzi-Kovács Balázs
50 kg: 1. Tugyi Zétény, 

10. Cseh Dániel
54 kg: 3. Gajdos-Kovács Koppány 
58 kg: 1. Baráth Hunor

A remek évkezdés után joggal bízha-
tunk abban, hogy a későbbi versenyek 
során is remekelnek majd a fiatalok.

Nagy verést 
kaptunk
A Covid-19 járvány miatt két egymás 
utáni mérkőzése is elmaradt a férfi ko-
sárlabda NB I/B piros csoportjában 
szereplő Jászberényi KSE csapatának. 
Nagy kérdés volt, hogy a kényszerszü-
net után a Vasas Akadémia elleni ide-
genbeli találkozón mire lesz képes az 
együttes. 

Sok szót nem érdemes a találko-
zóra pazarolni, mert a játék minden 
elemében jobb volt az ellenfél. Csődöt 
mondott a mieink védekezése, s dobás-
hatékonyságunk még a 40%-ot sem 
érte el. Ennek pedig nem lehetett más 
a vége, mint vereség. Igaz, annak mér-
téke mindenképpen meglepetés.

Vasas Akadémia – Jászberényi 
KSE 103-71

A JKSE pontszerzői: Kucsora 14/6, 
Rosic 11/6, Dukic 8, Nagy 7/3, Lewis 
6, Meleg 6/6, Homoki 6, Várbíró 5, 
Velkey 4, Olasz 4, 

A bajnokságban a Budapesti Hon-
véd áll az első helyen (17 gy 1 v), má-
sodik a JKSE (13 gy 4 v) és harmadik 
az NKA Pécs (14 gy 5 v)

A JKSE legközelebb február 11-én 
pénteken lép pályára, amikor a Salgó-
tarjáni KSE együttesét fogadják Vel-
keyék. A találkozó 17.30 órakor kez-
dődik.

Február 16-án pótolják a korább-
ról elhalasztott JKSE – Conoil Pápa 
KC találkozót, amely 19.00 órakor 
kezdődik.

Pontszerzés 
Budaörs ellen 
A női röplabda NB I 10. fordulójában 
a Jászberényi VT csapata a Budaörsi 
DSE vendégeként lépett pályára febru-
ár 5-én, szombaton. 

Budaörsi DSE – Jászberényi VT 
3-2 (20, 16, -28, -24, 14)

Jászberény VT: Horváth 5, Kovács 
3, Faragó 12, Juhász 3, Rácz 5, Bleicher 
19. Liberók: Deme, Hajdu. Cserék: 
Sléder 15, Somlai, Farkas. 

A 11. fordulóban a JVT február 12-
én a CoreComm-VESC együttesét fo-
gadja. A találkozó 17 órakor kezdődik 
a Bercsényi úti játékcsarnokban. 

https://www.facebook.com/berenycafe
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