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MEGHÍVÓ
Jászberény Városi Önkormányzat
2022. február 25-én (pénteken)  

a kommunizmus áldozataira
emlékezik 

17 órakor Megemlékezés a Bíróság 
falán elhelyezett Szovjetunióba 
elhurcoltak emléktáblájánál

Az ünnepségen közreműködnek a 
Berényi Színjátékos Társaság tagjai 

Koszorúk, mécsesek elhelyezése

A megemlékezésre tisztelettel hívjuk 
és várjuk városunk lakosságát.

Jászberény Városi Önkormányzat

Van elfogadott költségvetése Jászberénynek a 2022-es évre
Februári soros ülésükön, 16-án közel 
30 napirendi pontot tárgyaltak meg 
a jászberényi képviselő-testület tag-
jai. Ezek közül kiemelt figyelem kí-
sérte a 2022. évi városi költségvetés 
megalkotásáról szóló előterjesztést. 
Előzetesen sokan fogadtak volna 
arra, hogy ezen a tanácskozáson nem 
születik meg város idei költségvetése, 
ám némi személyeskedéstől és po-
litikai indíttatástól sem mentes vita 
után 14 igennel 1 tartózkodás mel-
lett, néhány módosítással fogadták el 
az erről szóló előterjesztést. 

Két sürgősségi indítvány elfogadásával 
kezdte meg februári soros ülését váro-
sunk önkormányzatának képviselő-tes-
tülete. Az egyik az általános iskolai fel-
vételi körzetekről, a másik a lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás támogatásá-
ra kiírt pályázat benyújtásáról szólt.

Nem volt vita a két ülés közötti 
polgármesteri, illetve alpolgármesteri 
beszámoló és az átruházott hatáskör-
ben hozott döntésekről szóló beszámo-
lók elfogadásakor sem.

A 2021. évi közmunkaprogramról 
szóló beszámoló kapcsán a polgármes-
ter elmondta, hogy ezen a téren 2021-
ben látványos előrelépés történt. 

– A lakosságtól és a vállalkozóktól is 
jó visszajelzések érkeztek a közmunká-
sok tevékenységével kapcsolatban. Ér-
tékelnünk kell ezt a pozitív megítélést. 
A kezdeti fenntartás és ijedtség után jól 
végzik a munkájukat a közmunkásaink, 
s remélem, hogy így lesz a későbbiekben 

is – mondta Budai Lóránt. A beszámo-
lót egyhangúlag fogadta el a testület. 

Az önkormányzati vagyont kezelő 
cégek, szervezetek vagyonról készített 
beszámolóit is teljes egyetértésben fo-
gadták el. 

A polgármesteri hivatal 2021. évi 
munkájáról szóló beszámoló tárgya-
lásakor Baloghné dr. Seres Krisztina 
jegyző minden munkatársának köszö-
netet mondott az anyag összeállításáért 
és az egész éves munkáért. 

– A hivatali dolgozók munkájával, 
segítőkészségével elégedettek vagyunk. 
Amiben lehetett, abban maradékta-
lanul segítettek. Voltak problémák az 
információk adása kapcsán, de ez a 
polgármesterre és az alpolgármesterre 
vonatkozik. A városvezetés részéről érez-
tünk ugyanis időnként akadályoztatást. 
A Fidesz frakció tagjai többé-kevésbé 

kapták csak meg az általuk igényelt in-
formációkat, ám ez nem hivatal dolgo-
zóinak a hibája. Konkrét példákat azért 
nem mondok, mert nem akarok egyet-
len munkavállalót sem nehéz helyzetbe 
hozni, de vannak, akik a megbecsülés, 
a tisztelet hangját hiányolják – mondta 
Tamás Zoltán, a Fidesz frakció vezetője.  
Erre reagálva Budai Lóránt konkrét pél-
dákat kért, de ezúttal sem kapott. 

– Önök 2010-ben hány embert 
küldtek el? Mi 2019 óta egyetlen em-
bert küldtünk csak el –mondta a pol-
gármester. A beszámolót végül egyhan-
gúlag fogadták el. 

A tanácsnokok 2021-ben végzett 
munkájáról szóló beszámoló kétharma-
dában teljes volt az egyetértés. Bozsik 
Ferenc környezetvédelmi és Balog Do-
nát sportért felelős tanácsnok munká-
ját mindenki jónak értékelte, míg Dob-

rán Gyula közbiztonsági tanácsnok 
esetében megoszlottak a vélemények. 

Bobák Zsolt azt javasolta, hogy 
Dobrán Gyula a következő ülésre fo-
galmazza meg lemondását a közbizton-
sági tanácsnok posztról, mert erre ilyen 
formában nincs szükség. 

– Bobák Zsolt kritikájával csak le 
akar engem járatni, de én ilyen mély-
re nem süllyedek – válaszolta Dobrán 
Gyula. 

– Én három tanácsnokot szeretnék 
megdicsérni munkájáért. Mindhárom 
beszámolót elfogadásra ajánlom – sum-
mázta véleményét Tamás Zoltán. 

A vita végén Bozsik Ferenc és Balog 
Donát beszámolóját egyhangúlag, Dob-
rán Gyula beszámolóját 8 igen, 6 tartóz-
kodás és 1 nem mellett fogadták el.

Viszonylag gyorsan, rövid idő alatt 
eljutottak a képviselők a 8. napirendi 
pontig, amelynek keretében a város 
2022-re vonatkozó költségvetési ren-
delettervezetét tárgyalták meg. 

– Arra törekedtünk, hogy olyan 
dokumentumot tegyünk le az asztalra, 
melyet kompromisszumokkal mindenki 
el tud fogadni. Meg hallgattuk a képvi-
selők javaslatait, ötleteit, s ezek egy részét 
beépítettük a tervezetbe. Találkoztunk a 
gazdasági élet szereplőivel is. Jó hangula-
tú megbeszélés volt, kérésekkel, ötletek-
kel. A Fidesz frakció vezetőjével is egyez-
tettünk. Folyamatos bizottsági ülésekre 
került sor, s azokon már olyan módosító 
indítvány cunamival kerültünk szembe, 
amiről tovább kellett egyeztetni. 

Kolbászolók katartikus 
kavalkádja
Böjtelő havának második hétvégé-
jén, a falusi disznótorok időszaká-
ban, a JP Aréna küzdőterén zajlott 
immáron 5. alkalommal a Jász Kol-
bász közösségi esemény kvintesz-
szenciája, a kolbásztöltés, gondta-
lan mulatozás közepette. 

Az elmúlt esztendő korlátozásai mi-
att, akkor, csak a száraz kolbászok 
mérettettek meg, a Jász Kolbász égi-
sze alatt, őrizve a népszerű fesztivál 
parazsát. Ebben az évben már nem 
volt akadálya az V. Jász Kolbásztöltő 
Fesztivál szárnyalásának, és a szerve-
zők a száraz kolbászoknak mustráját 

is megtartották a programok sorá-
ban. Így a kolbász köré kanyarított 
események felvezető mozzanatán, 
immár második alkalommal, a szá-
razkolbászoké volt a főszerep, vad 
és sertés kategóriában, melyekből jó 
három tucatot kóstoltak és pontoztak 
a zsűri tagjai, a Berva Sörözőben, feb-
ruár 11-én este.

Miközben a szárazkolbászok 
rangsorára fény derült, a fesztivál fő 
eseményének új helyszínén, a JP Aré-
nában beindult a buli, Manuel, Cur-
tis, Szecsei, egymásután tolták a tánc-
parkettet szaggató zenéket hajnalig.

A kard mestere, Szilágyi 
Áron volt a vendégünk

A jelenkori vívás talán nemzetközileg is legnagyobb személyisége a háromszo-
ros egyéni olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron február 11-én, pénteken 
városunkba látogatott. A délután és az este folyamán igen mozgalmas prog-
ramja volt a nagyszerű sportembernek, aki járt a Lehel Vezér Gimnáziumban, 
az Y Házban, majd részt vett a róla szóló film, az Egy mindenkiért vidéki be-
mutatóján a Lehel Film-Színházban, s az azt követő közönségtalálkozón is.

Szilágyi Áron nem először járt nálunk, 
hiszen immár kétéves kapcsolat fűzi a JP 
Autócentrumhoz, ahol a Mercedes már-
ka nagykövete is. Ez persze még kevés 
lett volna ahhoz, hogy a róla szóló film, 
az Egy mindenkiért vidéki bemutatóját 
éppen városunkban rendezzék. Hogy ez 
így történt, abban – sportnyelven szól-

va – elévülhetetlen érdemei vannak dr. 
Lantos Krisztinának, aki a Nemzeti 
Tehetség Központ ügyvezető igazgatója, 
mellesleg pedig jász lokálpatrióta. Ta-
lán sokan emlékeznek még rá, hiszen a 
rendszerváltás után önkormányzati kép-
viselőként is részt vállalt a város életében. 

Gyászolunk
Sajnos az utóbbi időkben többször 
is hírt kellett adnunk olyan emberek 
haláláról, akik köztiszteletben álltak, 
sokat tettek a közösségért, amelyben 
éltek.  A napokban két, nagyon sokak 
által ismert, jelentős személyiséget 
veszítettünk el.

Dr. Fenyvesi Máté nevét nemcsak 
Jászberényben, a Jászságban és 
Magyarországon ismerték, hanem 
világszerte, hiszen több mint 70 
alkalommal szerepelt a magyar 
labdarúgó válogatottban. Hozzánk, 
Jászberénybe már pályafutása 
befejezését követően mint állatorvos 
került, s közel két évtizeden át lehettünk 
vele közvetlenül kapcsolatban. Egy 
cikluson át önkormányzati képviselője 
is volt városunknak. Halálával óriási 
veszteség érte a magyar sportéletet is.

Ugyancsak gyászoljuk Molnár 
Józsefet, aki évtizedeken át 
táncpedagógusként  dolgozott. Neve 
fogalommá vált a Jászság táncéletében, 
de jól ismerték az egész országban. 
Egykoron húgával, Annával a Lehel 
Társastánc Klub legeredményesebb 
versenytáncos párja voltak, s az 
A-osztályig jutottak. Tanítványaik 
közül pedig volt, aki Magyar Bajnoki 
címet szerzett. Élete volt a tánc, s 
elvesztése óriási veszteség Jászberény, a 
Jászság kulturális életének.

Dr. Fenyvesi Mátéra és Molnár 
Józsefre a 7. oldalon emlékezünk.
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Pályázati felhívás
Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet  

az alábbi önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására

A pályázatra kiírt lakás címe: Jászberény, Páva utca 8/b.

Műszaki jellemzői: 
- lakás nagysága: 115 m2
- szobaszáma: 3 + ½ szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses

A bérbeadás jogcíme: költségelvű
Bérbeadás időtartama: 5 év
Bérleti díj összesen: 75.000,- Ft/hó

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.
jaszbereny.hu – aktuális menüpontban),  a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi 
Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán (Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
fsz.2. iroda, tel.: 57/505-733).

Pócs János és dr. Kertész Ottó már hivatalosan jelölt
Áder János 2022. április 3-ára írta 
ki az országgyűlési választást. Ennek 
megfelelően, a kampány február 12-
én kezdődött. Innentől számítva két 
hete van a jelölteknek, hogy a hiva-
talos induláshoz szükséges számú 
támogató aláírást – minimum 500 
darabot – összegyűjtsék és az illeté-
kes választási bizottsághoz határidő-
re eljuttassák.

Információink szerint a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei II-es számú 
választókerületben kilenc szervezet 
jelöltje vette fel az ajánlóíveket, és 
kezdte meg az aláírások gyűjtését. 
Lapzárta előtt kaptuk az informá-
ciót, hogy menet közben egy jelölt 
visszalépett, így nyolcan maradtak: 

•	 Pócs János (Fidesz-KDNP)
•	 Dr. Kertész Ottó (Egységben 

Magyarországért)
•	 Dobrán Gyula (Mi Hazánk)
•	 Telek Zsolt (Kétfarkú Kutyapárt)
•	 Oszvald Nándor (Megoldás 

Mozgalom)
•	 Magda György (Normális Élet Pártja)
•	 Balogh Imréné (Munkáspárt-Isszom)
•	 Szöllősi Krisztián (Mindent a 

Cigányokért Fórum Párt)
Közülük Pócs János és dr. Kertész 

Ottó már a kampány első napján, azaz 
február 12-én bejelentette, hogy az in-
duláshoz szükséges aláírás többszörösét 
gyűjtötték össze és adták le. 

Menet közben az önkormányzat 
februári soros ülésén letették az esküt 
a választási bizottság tagjai – dr. Szabó 

Csaba elnök, Urbán István elnökhe-
lyettes, Bobák Zoltán tag, valamint a 
két póttag: Beszteri Éva és Utasi Haj-
nalka – letették az esküt. A választási 
iroda vezetője pedig Baloghné dr. Seres 
Krisztina, Jászberény város jegyzője.

Lapzártánkig a választási bizottság 
döntése alapján Pócs János és dr. Ker-
tész Ottó már hivatalosan is jelölt lett a 
választókerületben, mert a jelöltté nyil-
vánításhoz szükséges számú aláírásokat 
leadta, s ezek vizsgálata megtörtént.  
Oszvald Nándor is leadta gyűjtőívei egy 
részét, az ő esetében a választási bizott-
ság döntése pénteken születhet meg.

A Jászkürt újságban és a BerényCa-
fé (jku.hu) online oldalunkon továbbra 
is folyamatosan tájékoztatunk a kam-
pány alakulásáról.

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

február 26. (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!

Interaktív lakossági kampányfórum
Rákay Philip kommunikációs szak-
ember és Szentesi Zöldi László új-
ságíró volt a vendége Pócs Jánosnak 
február 17-én, csütörtökön koraeste a 
Déryné Rendezvényház emeleti nagy-
termében tartott interaktív lakossági 
fórumon, melyet nagy érdeklődés kí-
sért. A házigazda és vendégei a fórum 
megkezdése előtt sajtótájékoztatót is 
tartottak.

– A mai kampányrendezvényünk szól 
a számadásról, arról, hogy 2010-ben 
honnan indultunk. Megörököltünk 
egy olyan országot, amely a csőd szélén 
állt, tele IMF-hitellel. Az önkormány-
zatok közel 2 ezer milliárddal voltak 
eladósodva, a családok pedig a deviza-
hitel csapdájában voltak. Mi 2010-től 
folyamatosan csökkentjük az adókat, 
támogatjuk a családokat, és mindent 
megteszünk, hogy az emberek jobban 
éljenek. A számadás arról is szól, hogy 
mi 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban is 
hirdettünk egy programot, s arról sze-
retnénk az embereket meggyőzni, hogy 
nemcsak a programunkat teljesítettük, 
hanem sokkal többet is annál. Pedig a 
világjárványt nem kalkulálhattuk be, de 
így is sokkal jobban teljesítettünk, mint 
más országok. A következő 5 hét arról 
szól, hogy erről az embereket meggyőz-
zük, s elmenjenek szavazni, hogy meg-
védjük, amit együtt elértünk – mondta 
Pócs János, majd átadta a szót Rákay 
Philipnek.

– Négyévente a választások előtt 
mindig, minden választással foglalkozó 
ember elmondja, hogy ennyire létfon-
tosságú választás még nem volt. Ez az ál-
lítás túlzónak is tűnhet, de most valóban 
igaz. Az április 3-ai választás a megmara-
dásunkról szól. Arról szól, hogy marad-e 
hazánk. Tudom, hogy ez kicsit pateti-
kusan hangzik, de a tét a kultúránk, a 
nyelvünk, nemzeti önrendelkezésünk, 
az, hogy magyarok maradhatunk-e sa-
ját hazánkban. Az egyik oldalon áll a 
hazájáért, a nemzeti szuverenitásért, ön-
rendelkezésért küzdő kormány. A másik 
oldalon pedig egy nyugatról dróton rán-

gatott, a globalista hálózatok által fize-
tett és irányított ügynök baloldal, amely 
önként és dalolva immár sokadszorra ki-
árusítaná hazánkat. Dacára annak, hogy 
a baloldal kudarcos kormányzását már 
számtalanszor megízlelhette Magyaror-
szág, s utána mindig jött egy jobboldali 
kormány, amely újjáépítette a gazdaság-
politikát, most ennél sokkal nagyobb a 
tét. Van 2-3 olyan témája a választásnak, 
amely gyakorlatilag visszafordíthatat-
lan. Ha migráció szellemét a baloldaliak 
kiengedik a palackból, akkor azt soha 
többé nem lehet oda visszakényszeríte-
ni. Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc és 
Márki-Zay Péter gondolkodás nélkül 
írnák alá azt a kvótát, amely 34 millió 
migránst akar betelepíteni Európába. 
Ebből lakosságarányosan majdnem 1 
millió jutna Magyarországra. Ez min-
den szempontból – gazdasági, kultu-
rális, vallási, demográfiai – katasztrófa-
helyzetbe hozná az országot. Ez a hajó 
egyetlen egyszer mehet el, mert nem 
lehet visszafordítani. Ezért óriási a tét-
je az április 3-ai választásnak – mondta 
Rákay Philip.

Szentesi Zöldi László nem ismeret-
lenként érkezett Jászberénybe, hiszen 
korábban dolgozott az önkormányzat 
mellett, mint városi sajtószóvivő, azaz 
tisztában van a város helyzetével.

– Mindig nagy örömmel és tisztelet-
tel jövök a Jászságba. Évek óta tart a ba-
rátságunk Pócs János képviselő úrral, aki 
mögött már három sikeres parlamenti 
ciklus áll. Szeretném biztosítani Jászbe-
rény és a Jászság lakóit arról, hogy ezt 
a parlamentben is sokan így látják. Ez 
azért fontos, mert ennek a tájegységnek, 
ennek a történelmi hagyományokban 
páratlanul gazdag Jászságnak nem min-
dig voltak ilyen képviselői. Pócs János 
beruházásokat hozott ide, s minden tele-
pülésnek tudott segíteni. Büszke vagyok 
arra, hogy barátom mögött már ilyen 
munka van, s ha a jászságiak megbíznak 
benne, egy újabb ciklus erejéig tudja 
majd az itt élőket képviselni. Ezzel a re-
ménnyel jöttem, s remélem, hogy egy jó 
beszélgetős estét tartunk Jászberényben, 
melynek végén az emberek úgy mennek 
haza, hogy nem a darabokban heverő, 
a Jászságban éppen magát szétszabdalni 
kívánó ellenzéki összefogás képviselőjét 
támogatják majd szavazatukkal április 
3-án, hanem Pócs Jánost. 

A sajtótájékoztatót követően a há-
zigazda és vendégei egy közös szelfi el-
készítésére kérték a fórum résztvevőit, 
majd megkezdődött a fórum, melynek 
témáit a hallgatóság soraiban ülők „dob-
ták fel”, s megtudhatták, hogyan véle-
kednek arról a fórum tartói. szántai

Értelmetlen rongálás
Amint arról korábban mi is beszámol-
tunk, novemberben befejeződött egy 
projekt, amelynek során a városi Zagy-
va mentén, mindkét oldalon, továbbá 
a Szabadtéri Színpadi rézsű mentén 
növényeket ültettek el a J.V.V. NZrt. 
munkatársai. Nos, sokáig nem örül-
hettünk a zöldesített környezetnek, 
mert a napokban a parki csoport egyik 
munkatársa jelezte, hogy az érintett te-
rületről sok növény eltűnt. Észrevételét 
megerősítette egy ott lakó, aki elmon-
dása szerint február 14-én, hétfőn ti-
zenévesek sorra tépték ki a növényeket 
és dobálták szét azokat.

A kár felmérése során kiderült, 
hogy összesen 63 növény (47 nagy 
meténg és 16 kis meténg hiányzik. 
Az anyagi kár (virágok megvásárlása, 
szállítása, ültetése) 81 526 Ft+ÁFA. A 
rongálás helyreállítása becsülhetően (az 
áremelkedéseknek is köszönhetően) 
ennél nagyobb összeg lesz, így a van-
dálok okozta kár megközelítheti a 200 
ezer Ft+ ÁFA összeget. 

Amikor lehetőségeink szerint épít-
getjük, szépítgetjük környezetünket, 
bizony letaglózó ez a hír. Ép ésszel 
nehéz felfogni, hogy az elkövetők mit 
gondolhattak, amikor tettüket véghez 
vitték. Mi indíthat fiatalokat ilyen ron-
gálásra, károkozásra?

Ez az eset is arra hívja fel a figyel-
met, hogy fokozottan óvni kell környe-
zetünket, s a rongálóknak el kell nyerni 
méltó büntetésüket, hogy az ilyen ese-
teket megelőzhessük!

Horgosi Zsolt, a J.V.V. NZrt. vezér-
igazgatója érdeklődésünkre elmondta, 
hogy éves szinten 20-30 millió forint 
(!) is lehet az a kár, amit rongálásokkal 
és az illegális hulladéklerakók létreho-
zásával éri őket. Utóbbiak felszámolása 
is meglehetősen sokba kerül ugyanis a 
cégnek. 

jku.hu
Friss hírek és lapunk online változata
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Városházi hírek
Az elmúlt két hét sem telt el eseménytelenül a Városházán. Budai Lóránt 
polgármester Facebook oldaláról készített összeállításunkból ez is kiderül.

Önkormányzatunk az Apponyi tér 7. szám alatti ingatlan előtt háromállású 
személygépkocsi parkolóhely építéséről döntött. A Városüzemeltetési Bizottság 
határozata alapján az eljárás nyertese a GEOGÉP Építőipari Kft. A cég a beruházást 
bruttó 2.9 millió forintból fogja megvalósítani.

A Negyvennyolcasok terén álló Petőfi-szobor környezetének rendezésével nem 
ért véget a környék megújítása. Hamarosan, maga az alkotás is méltó lesz „régi, 
nagy híréhez”.  Az Ódon Patina Kft. szakembere a napokban megtisztította az 
emlékművet, ami így megszépülve várja az 1848/49-es forradalom és szabadaságharc 
évfordulóját. A restaurálás az ünnepek után veszi kezdetét és összesen 1,6 millió 
forintba fog kerülni.

A napokban önkormányzatunk Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 
úgy döntött, hogy újabb nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonunkban álló Renault 
Trafic típusú személygépkocsi értékesítésére. Induló ár: bruttó 846.164 forint. 
A gépjármű hétköznapokon megtekinthető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) udvarán, előzetes bejelentkezés alapján. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-20/581-3630. A részletes pályázati 
kiírás a jaszbereny.hu oldalon megtalálható.

A városi Zagyva mentén 
húzódó fasor megújítása
Jászberény belterületén, a városi 
Zagyva mentén húzódó, jellemző-
en szomorúfűz fajú egyedekből álló 
fasor állapota az elmúlt évek során 
fokozatosan romlott, ezáltal a fák 
balesetveszélyessé váltak. Viharos, 
szeles, csapadékos időjárási körül-
mények következtében a hatalmas 
méretű fákról ágak, gallyak törtek le, 
illetve hasadtak ketté.

Jászberény Városi Önkormányzat a fo-
lyópartot övező fasor megújítását tervezi 
2022. évben. A fasormegújítás I. üteme 
a Tulipános gyaloghídtól a Szövetkezet 
úti hídig terjedő szakaszt foglalja ma-
gába, mely tartalmazza az egészséges, 
illetve kevésbé balesetveszélyes egyedek 
tehermentesítés céljából szükséges cson-
kolásos gallyazását, valamint a sérült, 
illetve balesetveszélyes fák kivágási és 
tuskózási munkálatainak elvégzését az 
alábbiak szerint:

- 30 példány gallyazása, 
- 24 egyed kivágása.

A munkálatok a Szövetkezet úti híd 
és a Fahíd közötti partszakasz bal olda-
lán (a Lehel Filmszínház oldalán) lévő 
fák gallyazásával kezdődött 2022. febru-
ár 18-án, pénteken.

A gallyazási, fakivágási munkák a 
Zagyva bal oldali szakaszán folytatód-
nak szakaszosan a Tulipános hídig, majd 
a jobb oldalon vissza, szintén szakaszo-
san a Szövetkezet úti hídig.

Jászberény Városi Önkormányzat a 
kivágott egyedek pótlását vízparti körül-
ményeket kedvelő fafajok telepítésével 
biztosítja majd a későbbiekben. A pót-
lás tekintetében a szomorúfűzek képezik 
majd a telepítendő fák többségét, mert 
a víz fölé hajló ágaikkal hangulatossá 
teszik a kiépített sétány összképét. Cse-
kélyebb mennyiségben szerepelnek más, 
ártéri viszonyokat előnyben részesítő 
fafajok is, mint például a mézgás éger.

A munkálatok ideje alatt a sétány 
szakaszos lezárására kerül sor, melyhez 
kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

Jászberény Városi Önkormányzat

A héten erre is sor került. Senki 
nem mondhatja, hogy nem egyeztet-
tünk az anyagról. Ehhez képest tegnap 
12 óra előtt érkezett néhány olyan mó-
dosító indítvány, amely számomra már 
nem elfogadható – mondta beajánló-
jában Budai Lóránt polgármester, aki 
jelezte, sem a dr. Gedei József, sem a 
Tamás Zoltán által benyújtott módosí-
tó indítványokat nem fogadja be. 

– Emlékezetem szerint 4 módosító 
indítványt adtam be. I. világháborús 
emlékmű felújítására, a testvérvárosok 
parkjának fejlesztésére, a diáksportra 
3 helyett 6 millió forintot, IV. Lehel 
Filmfesztivál támogatására 150 ezer fo-
rintot javasoltam – mondta dr. Gedei 
József.

Tamás Zoltán a Fidesz frakció vé-
leményét fogalmazta meg. Felolvasta 
a 2021-es költségvetés tervezetéhez 
fűzött véleményüket, melyek nagy ré-
szét most is fenntartják. 

– A költségvetési koncepciót nem 
fogadtuk el. Leadás előtti munkaanya-
got nem kaptuk meg. Mindig az volt a 
kérés, hogy mondjuk meg, honnan-ho-
vá teszünk pénzt. Ha 245 milliós mó-
dosításunkat befogadják, akkor elfo-
gadjuk a költségvetést – mondta Tamás 
Zoltán.

– Szemléletbeli különbség van 
köztünk. További 50 millió forintot a 
sportra? Reális-e az iparűzésiadó-bevé-
tel még 50 millióval való megemelése? 
Már eleve 100 millióval emeltük. Ab-
ból osztogatni, ami nem biztos, hogy 
lesz? A munkaanyagban a TAO-s sport-
ágak támogatása külön soron szerepelt. 
Átláthatóságot szeretnénk és pályázati 
rendszert. Azt, hogy a  kiemelt sportá-
gak is pályázzanak a sportpénzekre. 

– A legfontosabb alapelv az óvatos-
ság. Vélt bevételt előre elkölteni veszé-
lyes. Év közben sokkal többet látunk 
majd, s akkor lehet korrigálni. Tarta-
lékként számítsunk erre a bevételre. A 
város sporttámogatás esetében is kelle-
ne a konszenzus. Teljesen alaptalan és 
elvtelen a módosító javaslatuk ebben a 
formában – mondta Bozsik Ferenc.

Tamás Zoltán ügyrendi 5 percet 
kért egyeztetésre a frakciójának, melyet 
követően folytatódott a vita. 

– Az, hogy változtassunk a támo-
gatás rendszerén, az jó irány. Szerintem 
2023-ra kidolgozható az új rendszer. 
Ez nem egyik napról a másikra oldható 
meg. A teljes költségvetés 1,5%-át sem 
teszi ki a sporttámogatás – mondta  
Balog Donát.

A sporttámogatás után a Ma-
lom-projekt került a középpontba.

Dr. Gedei József elmondta, ha a 
megye átveszi megvalósításra a Ma-
lom-projektet, akkor a városnak lesz 
1 milliárdja fejlesztésre. Hamarosan 
befejeződik az elkerülőút építése, és 
megvalósulhat a Jászberény-Hatvan út 
négysávosítása, így pedig könnyebben 
lehet majd Jászberényt megközelíteni, 
s ez hatással lehet a gazdaság fejlődésé-
re is. Ezzel kapcsolatban Budai Lóránt 
megjegyezte, hogy a megye vezetőivel 
egyeztettek Malom ügyben. Legkoráb-
ban 1 év múlva indulhat el ez a folya-
mat, míg a 32-es út jelzett négysávosí-
tása 2030-ra valósulhat meg.  

A költségvetési vita hajrájában Ta-
más Zoltán még egyszer összefoglalta a 
Fidesz frakció véleményét.

– Végre nem azt mondják, hogy 
soha nem látott nehéz helyzetben van a 
város. Közel 10,4 milliárdos a költség-
vetés, ha a mi módosítónkat elfogad-
ják, valamivel több mint 10,5 milliárd 
lesz. Közel 1 milliárdos maradvány volt 
a tavalyi évről. A 10,5 milliárdból pó-
tolható, mert szabad pénzmaradványt 
is viszünk át évről évre. A mi javasla-
taink nem teszik tönkre a költségve-
tést. Az elmúlt két évben a sport és a 
civil szervezetek nagyon rosszul jártak. 
Most lenne miből adni. Az általunk tá-

mogatandó öt egyesületben több mint 
1000 gyermek sportol. Kellenek a fel-
nőtt példaképek, s a felnőtt csapatok is. 
Nem a polgármesteré, nem az alpolgár-
mesteré a költségvetés. Nem magunk-
nak, hanem szervezeteknek szeretnénk 
adni. Jó helyre mennének ezek a támo-
gatások. Nagyon fáj a Malom 830 mil-
liós visszafizetése. Módosításaink sze-
rintem pozitív dolgokat képviselnek. A 
legnagyobb baj, hogy nincsenek tervek, 
elképzelések hová tart a város 2024-ig. 

– A sporttámogatás nagyon fon-
tos, de pici része a költségvetésnek. A 
Malomnak költségvetési célja nincs. 
Több mint 1 milliárd van oktatásra, 1 
milliárd 150 millió van a szociális szfé-
rára a költségvetésben. Természetesen 
elsőbbséget élvez a városüzemeltetés és 
az önkormányzati intézmények mű-
ködtetése. A minimálbér és a garantált 
bérminimum is beépült a költségvetés-
be, és cafetériát is biztosítani tudunk 
a dolgozóknak – mondta Balogh Béla 
alpolgármester.

A vita zárásként előbb a módosító 
indítványokról szavaztak. Dr. Gedei 
József két javaslatát támogatták, míg 
kettőt nem. A Tamás Zoltán által be-
nyújtott módosítókat a többség elfo-
gadta.

Ezek után pedig a 2022. évi váro-
si költségvetés módosított tervezetéről 
szavaztak a képviselők, s azt 14 igen-
nel, egy tartózkodás mellett (Dobrán  
Gyula) elfogadták.

A költségvetés elfogadását köve-
tően még maradt bőven megvitatni-
valója a képviselőknek. Elfogadták a 
közterület-felügyelet és a mezőőrség 
2021-ben végzett munkájáról szóló 
beszámolókat, majd döntöttek arról az 
együttműködési megállapodás megkö-
téséről, amely a „Jászság Egészségéért” 
Alapítványon keresztül a Jászberényi 
Szent Erzsébet Kórház munkáját kí-
vánja segíteni. A képviselők elfogadták 
az előterjesztést, amely egy hároméves 
együttműködésről szól. Ennek kereté-

ben a város, lakosonként 100 forinttal, 
évente támogatja az alapítványt, s a 
támogatás összegét az éves költségve-
tésben határozzák meg. Ez a 2022-es 
esztendőre 2 585 400 forint támogatást 
jelent az alapítvány számára. 

Nem fogadta el a többség azt az elő-
terjesztést, amely a testület szervezeti és 
működési szabályzatának módosításá-
ról szólt. Ennek keretében Bethlendy 
Béla, a HEB elnöke lemondott volna a 
pénzügyi bizottságban betöltött tagsá-
gáról, hogy azt a későbbiekben Bobák 
Zsolt töltse be. 

Ezúttal már tudomásul vették a 
polgármester és az alpolgármester tisz-
teletdíjának és költségtérítésének eme-
lését, melyről magasabb szintű jogsza-
bály rendelkezik. 

Az ülés utolsó napirendi pontja a 
vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tar-
tásának rendjéről és nyugalmának biz-
tosításával kapcsolatos helyi rendelet 
módosítása volt, melyet elfogadtak.

„A járványhelyzet, illetve az azzal 
járó korlátozások az elsődlegesen kis-
vállalkozói szektort érintően, jelentős 
bevételkiesést eredményeztek a pandé-
mia során. Ezen visszaesés kompenzá-
lása érdekében a vendéglátóhelyek üze-
meltetőit javasolt támogatni az által, 
hogy nyitvatartási és rendezvénytartási 
lehetőségeik esküvői rendezvény vo-
natkozásában kedvezőbben alakulja-
nak a nagyobb vendégforgalom eléré-
se érdekében. A kevesebb korlátozás, 
életszerűbb, gyakorlatiasabb szabályok 
megalkotása a címzettek számára a 
jogkövető magatartás tanúsítását elő-
segítheti, és az apparátus számára a 
jogalkalmazást hatékonyabbá teheti.” 
– szerepelt az előterjesztés indoklásá-
ban. Maga az előterjesztés két jelentős 
módosítást hozott: a vendéglátóhelyek 
23 óra helyett 24 óráig lehetnek nyitva, 
illetve megszűnt az a korlátozás, hogy 
évente hány lagzit vagy rendezvényt 
tarthatnak. 

Szántai Tibor

Van elfogadott költségvetése Jászberénynek
  Folytatás az 1. oldalról  

A költségvetésről mondták
Budai Lóránt polgármester: – Számomra egyértelműen pozitív, hogy a viták 
ellenére sikerült a 2022. évi városi költségvetést elfogadni. A Fidesz frakció 
módosító javaslatai kapcsán nem az összegszerűség volt a bajom, hanem az, hogy 
sérült a szakmaiság és az átláthatóság. Az iparűzésiadó-bevételt a szakemberek 
javaslata ellenére emelték 150 millió forinttal. A sporttámogatásnál pedig azt 
kifogásoltam, hogy míg más területeken 150 ezer forintért is pályázni kell, a 
sportkeretet csak úgy szétosztjuk a nagyok között. Remélem, hogy ez változni 
fog, s amiről szó volt, hogy alakítsunk ki egy közösen elfogadható sport 
pályázati rendszert, az az év folyamán megvalósul. Egyébként alapvető célunk 
a költségvetés összeállításánál a meglévő értékeink védelme volt, s az, hogy 
jusson felújításra és fejlesztésre is. Azt hiszem, hogy ezt a célt sikerült elérni. 
Elégedett vagyok, mert nagyon sok jó cél szerepel a költségvetésben, melyet egy 
kivételével mindenki elfogadott. Alapvető kitétel volt, hogy a városüzemeltetés, 
az intézményeink működése legalább olyan színvonalú legyen, mint volt 2021-
ben, de ha lehet, akkor emeljünk ezen. Azt hiszem, hogy ezt sikerült elérnünk. 
Egyetértettünk abban is, hogy a felújítások, a fejlesztések kapcsán fontos a 
pályázati lehetőségek kihasználása. Az is igaz persze, hogy a költségvetést nem 
elég elfogadni, sok munkánk lesz azzal az év folyamán, hogy meg is valósítsuk 
terveinket. Remélem, hogy ez is sikerülni fog, és sikeres évünk lesz a 2022-es 
esztendő.

Tamás Zoltán, a Fidesz frakció vezetője: – Összességében sok mindenre 
lehetőséget ad az elfogadott költségvetés. Egyszerűbben, kevesebb vitával is 
elfogadhattuk volna. A frakciónk a tervezet 98%-át alapból elfogadta, bár lett 
volna, amit mi egy kicsit másként állítottunk volna be. Azaz senki sem mondhatja, 
hogy nem voltunk konstruktívak. Egy 10,5 milliárdos költségvetésnél mintegy 
250 milliós átcsoportosítás, módosítás minimálisnak számít. Az átcsoportosítást 
azért javasoltuk, hogy annak felhasználása egyszerűbb, gyorsabb lehessen. A 
városfejlesztési bizottság könnyebben hoz döntéseket, mintha soron kívüli vagy 
rendkívüli üléseket kellene a testületnek tartani. Jónak tartjuk például azt is, 
hogy a béremeléseket tartalmazza a költségvetés és még cafetériát is biztosít. 
Egyetértettünk azzal is, hogy a futó pályázatokat be kell fejezni, s lehetőség 
szerint minden pályázati lehetőséget ki kell használnunk. Jó ötlet a Pannónia 
épületének felújítása, de az utak, víz- és szennyvízhálózat felújítására is ki kell 
használni a pályázati lehetőségeket. Örülök annak, hogy a testület többsége 
támogatta, hogy több pénzt adjunk a sportra, mert a város rangját emeli a 
színvonalas sportélet is. Ha mi készíthettük volna a költségvetést, valószínűleg 
más lenne, mint amit most elfogadtunk, de úgy ítéltük meg, hogy Jászberény 
2022. évi büdzséje ebben a formában is elfogadható. Természetesen azt 
reméljük, hogy év közben lehetőségeink bővülnek majd, s a Malom-projekt 
ügye is rendeződik azzal, hogy a megye átveheti annak befejezését. 
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Stipi -Tehetség Határok Nélkül roads-
how az LVG-ben

A Nemzeti Tehetség Központ sti-
pi, Tehetség Határok Nélkül országos 
tájékoztató roadshow-ja keretén belül 
érkezett február 11-én a Lehel Vezér 
Gimnáziumba Szilágyi Áron, ahol a 
középiskola végzős diákjai ismerhet-
ték meg a Stipendium Peregrinum 
Ösztöndíjprogram nyújtotta lehetősé-
geket. Az ösztöndíj azon kiemelkedő 
tehetségeknek szól, akik képességeik, 
tudásuk alapján a világ legrangosabb 
egyetemeire készülnek felvételizni, és a 
megszerzett tudásukat, tanulmányaikat 
követően Magyarországon fogják hasz-
nosítani. 

Antics István, a gimnázium igazga-
tójának köszöntőjét követően, a prog-
ramban közreműködők közül, a fiata-
lokért felelős helyettes államtitkár, Rácz 
Zsófia beszélt a hazai tehetséggondozás 
lényegéről, majd lendületes videókkal 
népszerűsítették a program lehetősége-
it. Az egykori LVG-s diák, dr. Lantos 
Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ 
ügyvezetője, a Stipendium Peregrinum 
program feltételeit és a kiválasztás fo-
lyamatát ismertette. Az eseményen ott 
volt Szilágyi Áron is, aki sikeres spor-
tolói karrierje mellett szívügyének érzi 
a tehetséggondozást, instruktorként is 
segíti a programot. A gimiben a kivá-
lasztó táborában megélt élményeiről 
mesélt a hallgatóságnak. Az esemény 
végén a diákok kérdéseikre kaptak vá-
laszt, majd többen aláírást kértek és 
közös fotót készítettek a kivételes ké-
pességű sportoló társaságában.

Látogatás az Y Házban
Az Y Házban már ismerősök fo-

gadták Szilágyi Áront, hiszen nem elő-
ször találkozott a berényi karatékákkal. 
Amikor a mieink Budapesten edzőtá-
boroztak, akkor Áron egy motiváci-
ós előadást is tartott számukra. Az Y 
Házban viszont most járt első alkalom-
mal. Sensei Agócs Tibor vezette végig a 
házon, s annak létrejöttét is megismer-
hette a vendég. 

Szilágyi Áron nagy elismeréssel szólt 
az Y Házban látottakról, s az ott folyó 
munkáról. Sensei Agócs Tibort ismerve 
pedig bizton kijelenthetjük, hogy ennek 
a kapcsolatnak folytatása is lesz.

Egy mindenkiért – filmbemutató és 
közönségtalálkozó

A Lehel Fim-Színházban 18 órakor 
kezdődött az Egy mindenkiért című film 
vetítése, melynek során a háromszoros 
olimpiai bajnok kardvívó felkészülését 
egy teljes olimpiai cikluson át követhet-
tük. A filmvetítés után pedig közönség-
találkozó kezdődött, melyet dr. Lantos 
Krisztina moderált. Beszélgető partnerei 
Szilágyi Áron, a film rendezője Muhi 
András és Áron menedzsere, Kőrösparti 

Gábor voltak. A sport mellett szó esett el-
köteleződésről, a tehetséggondozás fon-
tosságáról, családról és a bajnok jövőbeli 
terveiről is. Kiderült például, hogy Áron 
azonnal nagy lelkesedéssel fogadta a film 
ötletét, amiért annyira menedzsere nem 
lelkesedett. Később aztán egyre inkább 
meggyőződött ő is arról, hogy ez egy jó 
projekt lesz. Azt is megtudhattuk, hogy 
egy háromszoros olimpiai bajnok ellen 
pingpongozni sem könnyű. Muhi And-
rás szerint ő jobban játszik, mint Áron, 
de a bajnok ellen az asztal mellett sem 
könnyű nyerni, neki nem is sikerült.

Áron elmondta, hogy pályafutása 
befejezését követően sportdiplomata-
ként is szívesen dolgozna, de egyelőre 
még a pástra koncentrál, ahol sok nagy 
verseny vár rá. Szó esett arról is, hogy 
számos sportágat kipróbált mielőtt ki-
kötött a vívásnál.

- Éppen atlétikai edzésekre jártam a 
Pasaréti útra, ahol a Vasas vívóterme is 
van. Ott láttam, hogy két fehérruhás pü-
föli egymást a páston és ez nekem nagyon 
megtetszett. Így kerültem a vívók közé – 
mondta Szilágyi Áron.

Az eseményt zártkörű fogadás zár-
ta, ahol köszöntötte a háromszoros 
olimpiabajnokot Budai Lóránt polgár-
mester és a JP Autócentrum nevében 
ifj. Kasza Lajos is. A fogadás végén pe-
dig az alábbiakban foglalta össze a Jász-
berényben töltött napját:

– Jászberénybe szinte hazajárok, 
sokszor voltam már itt. Egyrészt szíve-
sen jövök, másrészt már hosszú ideje tá-
mogatóm a Jász Plasztik Autócentrum. 
Most a Nemzeti Tehetség Központ szer-
vezésében jöttem és nagyon örülök, hogy 
éppen Jászberényben volt a rólam szóló 
film vidéki bemutatója. Jászberényben 
mindig kedvesen és szívesen fogadnak. 
Érződik az abszolút jó értelembe vett lo-
kálpatriotizmus. Örülök, hogy ennek egy 
picit én is építője lehetek.

– Nem olyan sok idő van már a 
következő olimpiáig. Nem kellene egy 
újabb filmet forgatni rólad, s akkor 
meglenne a negyedik bajnoki cím is?

– A filmnek nem lesz folytatása. En-
nek az az oka, hogy egyszerűen annyira 
jól sikerült, hogy nem érdemes erről a 
történetről több bőrt lehúzni. Szerin-
tem azok, akik a filmet az olimpia előtt 
nézték meg és az olimpia alatt szurkoltak 
nekem, egy nagyon kerek élményt kap-
tak cserébe. Ezt bizonyítja az is, hogy itt 
is vastapssal fogadták a filmet. Én ezt a 
korszakot lezártam és nagyon szívesen te-
kintek vissza rá. 

– Én, ha Szilágyi Áron ellenfele 
lennék a páston, akkor remegve vár-
nám a következő olimpiát. Úgy tűnik, 
mintha ezt a versenyt neked rendeznék?

– Szeretem az olimpiát. Mindenki-
nek megvannak a kedvenc versenyei, s 
nekem az olimpia az egyik ilyen megmé-
rettetésem. Nyilván az, hogy jó emléke-
im vannak az olimpiáról, az predesztinál 
arra, hogy jó állapotba érkezzek a követ-
kező olimpiára. Például Tokióba már ma-
gammal vittem a londoni és riói tapasz-
talatokat, élményeket, emlékeket és ez is 
hozzásegített a sikerhez.

– A mostani jászberényi látogatá-
sodnak volt még egy célja, egy vívó-
szakosztály létrehozása a városban.

– Nagyon örülök, hogy van olyan 
kezdeményezés, hogy Jászberényben le-
gyen vívás. Az is örömmel tölt el, hogy 
én és a Vasas Vívószakosztálya (elnöke is 
– a szerző) is részese lehet, segítheti ezt. 
Azt látom, hogy néhányan nagyon sze-
retnék és egyre többen támogatják, hogy 
ez létrejöjjön. Bízom benne, hogy legkö-
zelebbi találkozásunkkor már a vívószak-
osztály megalakulásáról és a toborzásról 
beszélhetünk majd. 

Talán nem véletlen, hogy az Egy 
mindenkiért című film vidéki bemutató-
ja éppen nálunk történt. Jászberényben, 
ahol minden idők legeredményesebb 
kardvívója, a hétszeres olimpiai bajnok, 
tizennégyszeres világbajnok és harminc-
négyszeres magyar bajnok kardvívó 
született. Abban pedig csak reményked-
hetünk, hogy a vívószakosztály megala-
kulását követően lesznek olyan tehetsé-
geink, akik Gerevich Aladár és Szilágyi 
Áron útját követhetik majd. Így legyen!

duka - eszté
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Szilágyi Áron volt a vendégünk

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!

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

Porszívógép akció!
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.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Telt ház a Művészeti Klub előadásán

Második előadását tartotta a Művé-
szeti Klub a Szikra Galériában feb-
ruár 16-án, ahol az előző, az első al-
kalommal betegség miatt meghiúsult 
műsort adta elő Sas Dániel és Keskeny 
Richárd zongoraművész. Zsúfolásig 
megtöltötte az érdeklődő közönség 
a galéria kávézóját, ami köszönhető 
a januári rögtönzött, utolsó pilla-
natban módosított fellépés sikerének 
is. Johannes Brahms 21 magyar tán-
cát, egyik leghíresebb és talán legis-
mertebb opusát, négykezes darabok 
formájában szólaltatták meg a fiatal 
művészek, virtuóz módon, a szerző 
halálának 125. évfordulója előtt is 
tisztelegve. A műsorban eljátszot-
ták a zeneszerző azon darabjainak 
tételeit, melyek magyar kötődéssel 
rendelkeznek, megmutatták, hogyan 

ötvözte a mester műveiben a magyar 
népdalt, a nótát és a korabeli közis-
mert instrumentális csárdásokat. A 
zenei etüdök között a soron követ-
kező táncokat Sas Dániel konferálta 
fel, melyekben bemutatta Brahms 
korának világát, érdekes történeteket 
villantott fel a zeneszerző életéből. A 
zenei élményért hálás publikum vas-
tapssal jutalmazta a nem mindennapi 
klubest szereplőit.

A márciusi harmadik előadás al-
kalmával, egy különleges produkció-
val szeretné meglepni az komolyzenei 
eseményre ellátogatókat Sas Dániel, 
amelyre testvérével, a színművészetire 
járó Sas Zoltánnal készülnek, a zene és 
a költészet kapcsolatára építve a mű-
sorukat. Kíváncsian várjuk!
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Derültek a dumagépeken

Állj ki és dumálj est, azaz már közismertebb elnevezését használva stand up 
comedy-show, humor hullámaiban fürödhetett a közönség, február 15-én, 
az Ifjúsági Házban. A szövegelés hazai óriásai közül, (nem csak termetre) 
Rekop György és Orosz Gyuri, az életből ellesett, megélt sztorik, ropogós 
anekdoták, és vicces történetek tömkelegét, remek poénokkal fűszerezve 
szórta a hallgatóságra. dg
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Kulturális mozaik
Kutya jó farsang
Február 26. szombat 14 óra
Farsangi rendezvényükön, hamisítatlan karneváli hangulatot ígér, a szer-
vező Draem Team csapata. Farsangi fánkkal csalogatják az érdeklődőket 
és jutalmaznak minden jelmezbe bújt gyermeket. Kézműves foglalkozá-
sok mellett ügyességi és busó játékokkal, arcfestéssel és megannyi meg-
lepetéssel készülnek. Mindezek mellett a jótékonysági színezetet nem 
nélkülözik ez alkalommal sem, a belépőnek kért kutyaeledelt, a gyep-
mesteri telep kutyái részére juttatják el.
Ifjúsági Ház 

a hónap műtárgya
Március 2. szerda 17 óra 
A Szikra Galéria képzőművészeti sorozatában Litkei József festőművész 
Rudas fürdő című olajképét ajánlja az érdeklődők figyelmébe Kerek-
né Mihalik Judit művésztanár, és bemutatja a több művészeti ágban 
is maradandót alkotó mester munkásságát. Litkei József, a sokirányú 
érdeklődésű művészemberhez kapcsolódó sajtócikkekből, Metykó Béla 
helytörténeti kutató, az általa összeállított válogatást ismerteti meg a 
közönséggel. Az esemény hagyományos zenei programjában a Palotásy 
János Zeneiskola növendékei és tanáruk, Nagy Dávid muzsikál.
Szikra Galéria

Boldog születésnapot!  
avagy hatan pizsamáBan 
Március 4. péntek 19 óra
A Pesti Művész Színház ezúttal Marc Camoletti írásának két felvoná-
sos vígjátékként való újrafeldolgozásával kedveskedik a helyzetkomi-
kumokban bővelkedő drámai művek rajongóinak. Bernard és neje, 
Jacqueline vendégeket várnak egy franciaországi nyaralóban. Jön Ber-
nard legjobb barátja, Robert, aki Jacqueline titkos szeretője; valamint 
Brigitte, aki Bernard titkos szeretője. A ház ura, feleségének úgy állítja 
be a dolgot, mintha Brigitte Robert párja lenne, de mivel Robert még 
sosem látta a nőt, összetéveszti a szobalánnyal. Ám beállít a szobalány 
férje is, Bertrand...
Lehel Film-Színház

dumaszínház – anyósülés
Március 9. szerda 19 óra
Kovács András Péter, röviden KAP, a hazai humor hobbitja önálló est-
jét láthatják a stand up kedvelői. Az est főszereplője ezen az előadáson 
elmeséli milyen volt másfél évig az anyósülésen utazni. Az anyósülés-
be huppanni a villamosról azt jelenti: luxus, kényelem, egyéni törődés, 
tempó. Az anyósülésbe huppanni a volán mögül azt jelenti: kontroll-
vesztés, bizonytalanság, lefokozás, kudarc. Márpedig 2020-21 olyan 
időszak volt, mikor elég keveset volt nála a volán, de hallgassák meg 
ennek történetét a Dumaszínház előadásán, ahol a műsorvezető Szabó 
Balázs Máté lesz. 
Ifjúsági Ház

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

Zakatolt a vonat
A Klubkoncert sorozat vendége 
volt február 18-án, pénteken este, 
a Takáts Tamás Blues Band a Lehel 
Film-Színház galériáján, ami zsúfo-
lásig telt, a főleg idősebb generáció-
ba tartozó közönséggel.

Bár a Takáts Tamás Blues Band sem 
fiatal banda már, hiszen mögöttük van 
három évtized blues – rock történet, 
mégis mindent beleadtak a zenébe és 
érződött, hogy még mindig szívvel – 
lélekkel zenélnek. Néhány ismertebb 
számmal indult a buli, köztük új és 
régi dalok, de ritkábban játszott nó-
ták. Az együttes a tőlük megszokott 
pörgős, szókimondó rhytm and blues 

dallamokkal táncoltatta meg a szín-
pad előtt egyre csak sokasodó rajongó 
tömeget. A számok közötti szusszanás 
alatt Takáts Tamás a mindennapok 
aktuális politikai és média jelenségeit 
véleményezte markánsan vagy éppen 
kifigurázva mindazok helyzetét. A 
legütősebb dalokat a második részre 
hagyták, ahol aztán megölt a vágy, 
pocsolyába léptünk, no meg zakatolt 
a vonat és még a zöld ufó is elvitt. A 
koncert zárása képpen közel 20 perces 
lezáró blokkot játszottak, válogatást 
világnagyság rock mogulok klasszi-
kusaiból, amit lelkes csápolással és a 
végén vastapssal díjazott a közönség.
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Kolbászolók katartikus kavalkádja
De egy jó disznóvágás pont haj-

naltájt kezdődik és egy közösségi ösz-
szejövetel, ami a mai napig megmozgat 
mindenkit, kicsiktől az idősebbekig 
ki-ki kiveszi a részét belőle.  A kolbász 
töltés mindennek egy szelete, ami csa-
patmunka, társasági esemény, amit 
együtt jó csinálni. Ez lehet az oka an-
nak, hogy közel nyolcvan csapat neve-
zett előzetesen, sajnos jó néhányukat 
a vírus visszatartott az együttléttől, de 
még így is több mint hatvan társaság 
terítette meg asztalát az aréna küzdő-
terén, 12-e, szombat reggelén. Mivel 
a teríték ötletessége díjazott kategória 
volt, számtalan remek kreációt ötöltek 
ki a résztvevők, szinte mindenhol ehető 
elemekből és az sem volt így véletlen, 
hogy több helyen kolbászból volt a 
kerítés. A megnyitó ceremónia elma-
radhatatlan közös tapsorkánja után, az 
elsősorban baráti társaságok tagjaiból, 
de munkahelyi kollektívák munkatár-
saiból és még megannyi módon össze-
verődött közösségek nekiláttak a kolbá-
szok készítésnek. 

Nagyon fontos a minőségi alap-
anyag, (aminek 10 kilóját a szervezők 
biztosították) a darálás milyensége, a 
hozzáadott fűszerekkel való egybegyú-
rás technikái, és az ekkor előhúzott rej-
tett, titkos recept-megoldások is meg-
határozóak, no meg a bélbe töltésnél 
alkalmazott mesterfogások. A munka 
ez idő alatt a mulatással párosult, hi-
szen pazarul muzsikált a színpadon a 
Pezsgő zenekar, táncolókkal telt meg 
a parkett, a hangulat szavakkal szinte 
leírhatatlan, fantasztikus egy buli, amit 
átélni érdemes. Tradíció – mulatás – 
pálinka „szentháromsága” a kezdetektől 
az esemény mottója, és igen, nem hiá-
nyoztak a jóféle pálinkák sem, hiszen 
koccintani illett a szomszédos asztal-
társaságokkal, no meg az életörömmel 

teli atmoszféráért betérő vendégekkel. 
A kolbászok azért serényen tekeredtek 
a szorgos kezek alatt, az egekbe csapó 
jókedv közepette, az eddig a készítés és 
töltés folyamatát szemlélő bírálók cso-
portja pedig elvonult ítélkezni az érté-
kelésre leadott kolbász kreációk felett.

A hozzáértőkből, műkedvelőkből 
és laikus kóstolókból összeállított zsűri-
nek nem volt egyszerű dolga, a hatvan 
tétel frissen töltött és kisütött kolbász 
értékelésével a Berva Sörözőben. 

Nézték, vizsgálták a kolbászok 
küllemét, az esztétikumot, de hát ez 
esetben nem minden a külső, a belső 

pedig csak a megvágás és ízlelés után 
tárja fel magát. A felszeletelést követő 
kóstoláson aztán mindenki bevetette az 
érzékszerveit, kíváncsi volt az illatra, a 
sokszor mindent eldöntő harmonikus 
ízekre és szorgalmasan jegyzetelte ta-
pasztalatait és a pontszámokat az érté-
kelő lapokra. A mustra eredményeinek 
összevetése után, a finomabbnál fino-
mabb kolbászok között, nagyon szoros 
versenyben, csak árnyalatnyi különbsé-
gek döntöttek.

A díjátadó alkalmával számos ka-
tegóriában hirdettek eredményt, a leg-
jobbnak járó Arany Kolbásztöltő Ván-
dordíj nyertese és ezzel a legfinomabb 
kolbász készítőjének a Kolbi barátok 
csapatát ítélte a zsűri, akik Heves me-
gyéből érkeztek.

A kolbászolók katartikus karneválja 
lezárult ugyan, de a fesztivál folytató-
dott tovább az estében és éjszakában. A 
mindig nagy érdeklődéssel várt  Kowal-
sky meg a Vega zenekar nagykoncert, 
népes publikum előtt adhatta át tele-
pülésünk polgármestere az együttes 
basszusgitárosának, Szórád Jimmynek, 

a város által adományozott Sipos Or-
bán kulturális kitüntetést, melyet még 
nem volt alkalma a zenésznek átvenni. 

A záró felvonás akkordjait Newik, 
Spigiboy, Dragon S és a Wedding Disco  
játszotta a legtovább kitartóknak haj-
nalhasadásig.

Szánk bizony zsíros mosolytól fé-
nyes, ha visszagondolunk milyen is volt 
e két nap kérem, ezt kihagyni be nagy 
kár, de jövőre lesz folytatás.

Demeter Gábor
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Jeges sportvetélkedő
Városunk jeges sportjainak felleg-
várában, a Jégcsarnokban zajlott 
február 16-án délelőtt középiskolás 
csapatok jeges sportvetélkedője, sor-
versenyek formájában. 

Jászberény Városi Önkormányzat Sport 
Munkacsoportja és a SzSzC Klapka 
György Technikum és Szakképző Isko-
la a középiskolás diákoknak rendezett 
jeges sportvetélkedőt a Jégcsarnokban. 
A jeges eseményt műkorcsolya bemu-
tató vezette fel, majd Budai Lóránt pol-
gármester köszöntötte a résztvevőket. 

A SzSzC keretein belül már hagyo-
mánya van ennek a téli megmérettetés-

nek, amely a diákság körében is igen 
népszerű. Az évente megrendezésre 
kerülő sporteseményt az elmúlt két al-
kalommal a Klapkások szervezték, a 
legutóbbit Szolnokon, és ezek remekül 
sikerültek. Ezen felbuzdulva úgy gon-
dolták a lelkes testnevelők, hogy a jász-
berényi középiskolák tanulói is szívesen 
fogadnának egy ilyen sportos közösségi 
eseményt, így hozzáláttak annak össze-
állításához. Bodor Máté vállalta a sor-
versenyekből álló vetélkedő levezetését, 
ahol egy intézmény kivételével, minden 

középiskola képviselte magát. Sőt akadt 
olyan, aki két csapatot állított össze. Év-
folyamtól függetlenül, fiúkból és lányok-
ból álló tízfős csapatok teljesítették az 
egymást követő feladatokat, ahol a kor-
csolyázásé volt a főszerep. A különböző 
versenyszámokban nemcsak a gyorsasá-
gon, hanem az ügyességen is múlott ki 
lesz a legjobb, és a csapatok valamennyi 
tagjának teljesítenie kellett a kihívásokat.  
A közel kétórás vetélkedőn a diákok jó 
hangulatban és lelkesen versengtek, han-
gosan szurkoltak csapattársaiknak és köl-
csönösen buzdították egymást. 

A futamok eredményeinek össze-
sítése után hirdették ki a helyezéseket: 

1. Lehel Vezér Gimnázium
2. Szent József Technikum (volt Liska)
3. Szent István Sport Ált. Isk. és 

Gimn. I. csapata
4. SzSzC Klapka György Technikum
5. Szent István Sport Ált. Isk. és 

Gimn. II. csapata
6. Terplán Zénó Kolping Technikum, 

Gimnázium és Szakképző Iskola
A jól sikerült jeges sportesemény 

bizonyosan bekerül az elkövetkező 
tanévek sportversenyei közé és lesz 
folytatása. dg

Farsang a városi 
óvodákban

Jászberény Város Óvodai Intézményé-
ben már hosszú évek óta farsangi heteket 
tartanak az óvodák. Ebben az időszak-
ban minden tevékenységet a tél búcsúz-
tatására fűznek fel. Dalok, versek, mon-
dókák kapcsolódnak a maskarákhoz. 
Vidám, tréfás játékokkal, vetélkedőkkel 
teszik színesebbé saját hagyományaikat. 
Mesékkel, bábjátékkal hozzák közelebb 
a királyi világot, a mesék végén megjele-
nő vigasságot. Ma már az okoseszközök-
nek köszönhetően a busójárást mozgó 
képeken figyelhetik meg az óvodások, 
akik maguk készítette maszkokban vet-
tek részt e zajos télkergető szokáson. Van 
tagóvoda, ahol a kiszebáb jelenik meg 
télűző szokásként. Minden óvodánknak 
lehetősége volt a hagyományos farsangi 
fánk elfogyasztására, amelyről az Eatrend 
gyermek étkeztető cég gondoskodott. 
Természetesen ennek az időszaknak a 
leginkább várt eseménye a jelmezes far-
sangi bál, ahol a királylányok, tűzoltók 
mellett már megjelentek a képernyő szu-
perhősei is. A farsangi témahét minden 
eleme, a kialakult helyzethez igazodva, 
kisebb körben ugyan, de megvalósult 
óvodásaink örömére.
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Tisztelt Lakosság! Társaságunk 2022. 
év tavaszától folytatja a lakossági 
zöldhulladékok begyűjtését a kibő-
vített járatterv szerint. 

A lehullott falevelek, ágak összegyűjté-
sekor és fűnyíráskor is már szükséges 
odafigyelnünk a környezettudatos-
ságra. A begyűjtésre kerülő fű, fa- és 
bokornyesedékek, egyéb kerti zöld-
hulladékok, falevelek komposztálás 
útján újra visszakerülnek a természeti 
körforgásba. Komposztálás miatt fon-
tos odafigyelnünk, hogy mi is kerül a 
gyűjtőzsákba.

A zöldhulladékokat a lakosok bio-
lógiailag lebomló, kizárólag átlátszó 
120 literes gyűjtőzsákban, illetve az 
ágakat, metszési nyesedékeket, max. 
1 m hosszúságra vágva, kizárólag kö-
tegelve (madzaggal, nem dróttal) he-
lyezhetik ki összesen 5 db-ot, aminek 
átmérője nem lehet nagyobb, mint a 
gyűjtőzsák mérete. 

Amennyiben nem e tájékoztató 
szerint helyezik ki zöldhulladékaikat 
(egyéb színezett zsákok, kötegelés nél-
kül kihelyezett gallyak), úgy a szolgál-
tató megtagadja annak elszállítását. Ha  
munkatársaink a zöldhulladékos zsák-

ban háztartási hulladékot vagy egyéb 
nem odavaló anyagokat (veszélyes hul-
ladék, építési-bontási törmelék, állati 
tetem, trágya, tűzveszélyes hulladék) 
találnak, a zsákot nem szállítják el.

Kérjük, hogy a szállítás napján reg-
gel 7 órára helyezzék ki ingatlanuk elé 
zöldhulladékaikat.

Jászberény Szelei úti Hulladékud-
varunkban nyitvatartási időben a zöld-
hulladékaikat félévente 1 m3 mennyisé-
gig térítésmentesen leadhatják.

Amennyiben a zöldhulladék-szál-
lítás részleteivel kapcsolatosan bár-
milyen további kérdése merülne fel, 

kérem, munkaidőben érdeklődjön 
személyesen a telephelyünkön, vagy a 
06-57-411-933 telefonszámon.

A járatok az alábbi utcajegyzék és 
időpontok alapján közlekednek. Az in-
formációk megtalálhatók a Jászberényi 
V.V. Nonprofit Zrt. honlapján.

Tegyünk együtt a környezetért,
a tisztább Jászberényért!

Zöldhulladék-szállítás Jászberényben

1. PROGRAM:
Alkotás u; Árendás u; Bálvány u; 

Benczúr Gy. u; Csákány u, Csana u, 
Cserkész u, Csiga u, Csokonai V.M. u, 
Csoma u, Dinamit tér, Dózsa Gy. út, 
Ebhát u,Eperfa u, Fodor F. u, Gorkij 
u(Som u.,), Gyepü u, Hajdú u, Hor-
gász u, Jákóhalmi út, Jász u, Jászka-
pitány u, Katona u, Kazal u, Kert u, 
Kisberényi tér, Korányi F. u, Kórház 
u, Kosárfonó u, Kovács u, Kötélverő u, 
Külső Pelyhespart u, Kürt u, Madách 
I. u, Magyar u, Mátyás u, Móra F. u, 
Nemes u, Nyár u, Nyárfa u, Nyerges 
u, Páfrány u, Petrence u, Pesthy F. u, 
Pintér M. u, Régi vágóhíd u, Réz Kál-
mán u, Rezeda u, Sikló u, Szárazma-
lom u, Szellő u, Szent Imre h. út, Szűcs 
u, Técső u. Tél u, Tímár u, Tüzér u, 
Tűzoltó u, Vásárhelyi I. u, Vásártér u, 
Vincellér u.

2. PROGRAM: 
Apponyi tér, Arany János u, Árpád 

u, Attila u, Bárány u, Béke u, Békés u, 
Bérkocsis u, Bimbó u, Bogár köz, Bo-
lyai J. u, Czigány J. u, Csillag u, Csók 
u, Csónak u, Darázs u, Eötvös u, Fa-
zekas u, Festő u, Gát u, Görbe u, Ha-
lász u, Harang u, Hatrózsa u, Határ u, 
Honvéd u, Huszár u, Ibolya u, Iskola u, 
Jásztelki út, Kalap u, Kalinka u, Kántor 
u, Káposztáskert u, Károly u, Kaszás u, 
Kender u, Király u, Koszorú u, Kökény 
u, Liliom u, Liszt F. u, Margit u, Mária 
u, Molnár u, Móricz Zs. u, Mozsár u, 
Munkácsy M. u, Pelyhespart u, Poty-
ka u, Puska u, Puskin sétány, Rácz u, 
Réhely u, Rét u, Rozmaring u, Rózsa 
u, Sárkány u, Sarló u, Sarok u, Sas u, 

Seregély u, Síp u, Szabadság tér, Sza-
badság u, Szabó u, Széchenyi u, Szegfű 
u, Szent István krt, Szentkúti tér, Szilfa 
u, Toldi M. u. Tóth u, Varga u, Vasvári 
P. u. Zagyvapart sétány.

3. PROGRAM :
Ady E. út, Agancs u, Árvácska u, 

Bagoly u, Bajnok u, Bartók B. u, Bede-
kovich L. u, Bercsényi út, Blénessy J. u, 
Borsóhalmi út, Csalogány u, dárdás u, 
Fáy A. u, Fehértói u, Galamb u, Ger-
gely u, Gólya u, Gyökér u, Halmay J. 
u, József A. u,Kálmán u, Kazincy F. u, 
Kengyel u, Kertváros u, Kinizsi u, Kiss 
E. u, Könyök u, Megyeház u, Méhész 
u, Mészáros L. u, Munkás u, Nagy-
templom u, Napsugár u, Négyház u, 
Október 23. u, Ősz u, Pacsirta u, Perec 
u, Petőfi S. u, Rácz A. u, Réz u, Sán-
dor u, Sármány u, Sipos O. u, Sólyom 
u, Szabadságharcos u, Székely M. u. 
Szélmalom u, Szent Pál u, Táncsics M. 
u, Telep u, Tóth J. u, Tölgyfa u, Vas u, 
Verseny u, Vértes u, Zirzen J. u, Zoltán 
u, Zöldár u.

4. PROGRAM: 
Ábránd u, Áldomás u, Ártér u, Árva 

u, Bakki J. u, Batthyány u, Bognár u, 
Csatorna u, Csík T. u, Dr. Wittmann 
T. u, Fenyő u, Gallér u, Gárdonyi G. u. 
Gyárfás u, Hársfa u, Irányi D. u, Kádár 
u, Kakukk u, Kodály Z. u, Kölcsey F. 
u, Kőrösi Cs. S. u, Lepke u, Lomb u, 
Lövész u, Mátra u, Messzelátó u,  Mező 
u, Mikszáth K. u, Pannónia u, Platán 
u, Sírkert u, Szarka u, Szép u, Szivár-
vány u, Tavasz u, Vadász u, Vereckei u, 
Virág u, Zerge u.

5. PROGRAM:
Akácfa u, Áldás u, Banner J. u, 

Báthory u, Beleznay A. u, Benepuszta 
u, Boldogszállás u, Bulcsú u, Csonka 
u, Csörsz u, Daru u, Dob u, Érhát u, 
Forgács u, Fortélyos u, Frankel Leo u, 
Garat u, Gyöngyösi út, Hableány u, 
Harcos u, Hattyú u, Kapás u, Kárpát 
u, Klapka Gy. u, Komáromi J. u, Kun 
u, Lajosmizse u, Nádverő u, Négyszál-
lás u, Olvasókör u, Páva u, Redemptio 
u, Szérűskert u, Szigony u, Szobor u, 
Térítő u, Tigris u, Trombita u, Túzok 
u, Tündér u.

6. PROGRAM: 
Alsócsincsapart u, Aprítógégyár 

u, Átjáró u, Berze N. J. u, Boróka u, 
Botond u, Buzogány u, Cimbalom u, 
Csengő u, Csóka u, Csokor u, Dem-
binszky u, Derkovits Gy. u, Dr. Varga 
L. u, Egér u, Eke u, Elefánti u, Felcső-
csincsapart u, Felsőmuszály, Fiastyúk 
u, Gerevich A. u, Göncöl u, Gyanta u, 
Gyöngyvirág u, Hatvani u, Hentes u, 
Herkules u, Hétvezér u, Hunyadi J. u, 
Ilona u, Jászkürt u, Jedám u, Jókai M. 
u, Karabély u, Kerékgyártó u, Kertész 
u, Költő u, Lagzi u, Líceum u, Liget 
u, Mályva u, Mártírok útja, Móczár 
M. u, Nádor u, Nagyér u, Nap u, Ne-
felejcs u, Öntő u,  Pákász u, Palánka 
u, Pethes I. u, Pipa u, Riszner sétány, 
Sánc u, Serház u, Sómérő u, Sport-
pálya u, Szekér u, Szent F. u, Szilvás 
dűlő, Szőlő u, Szúnyogos u, Tarnai 
A. u, Téglagyár u, Tejút u, Toborzó 
u, Üstökös u, Varjú u, Varró u, Víz u, 
Vízöntő u, Zagyvapart u, Zagyvaparti 
tanyák, Zenész u.

7. PROGRAM: 
Bajcsy Zs. u, Béla u, Bem József u, 

Berényi u, Csángó u, Delta u, Déryné 
u, Dohány u, Fácán u, Fecske u, Fék 
u, Fekete u, Felsőmező u, Fémnyomó 
u, Fuvaros u, Fülemüle u, Fürdő u, 
Fűzfa u, Gém u, Gerle u, Gorjanc I. 
sétány, Hajnal u, Hegedűs u, Hold u, 
Holló A. u, Ifjúság u, Ipar u, Ipartelep 
út, Jászai M. u, Jubileum u, Kálvin 
János u, Kard u, Kátai u, Korcsolya 
u, Kossuth Lajos út, Kőkép u, Lant 
u, László Károly u, Lehel u, Lehel 
Vezér tér, Mozdony u, Nagykátai út, 
Ostoros u, Pajtás u, Palotai J. u, Pat-
kó u, Pesti u, Pipacs u, Rákóczi út, 
Rigó u, Róka u, Szarvas u, Széchenyi 
tér, Szent László u, Szentháromság 
tér, Szerecsen u, Szív u, Szövetkezet 
út, Thököly út, Traktor u, Tulipán u, 
Uszoda u, Váltó u, Vaspálya u, Vécsey 
E. u, Villany u, Viola u, Vízimalom u, 
Vörösmarty u.  

PORTELEK: Fenyves u, Fő u, Her-
boly I. u, Homok u, Március 15. u,  
Nyúl u, Vaskapu u, Vasút u.

8. PROGRAM: 
Álmos u, Árok u, Balaton u, Bokor 

u, Cserepes u, Damjanich u, Deák F. 
u, Diófa u, Faiskola u, Fátyol u, Fillér 
u, Futó u, Füst u, Gyalu u, Gyöngy u, 
Gyöngytyúk u, Horváth P. u, Jászváros 
u, Juhász u, Kápolna u, Kéve u, Kígyó 
u, Körte u, Kötő u, Medve u, Méntelep 
u, Nyíl u, Repce u, Sarkantyú u, Sá-
ros-ér u, Sátor u, Suba u, Szél u, Szelei 
út, Tamás u, Temető u, Tompa M. u, 
Tört u, Zrínyi M. u. 

JÁSZBERÉNY – ZÖLDHuLLADÉK-SZÁLLÍTÁS üTEMTERVE 2022.
Járat/Hónap Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

1. program 01., 12., 29. 12., 26. 10., 24. 07., 21. 05., 19. 02., 16., 30. 13., 27. 11., 25. 08., 22. 06.

2. program 02., 16., 30. 13., 27. 11., 25. 08., 22. 06., 20. 03., 17., 31. 14., 28. 12., 26. 09., 23. 07.

3. program 03., 17., 31. 14., 28. 12., 26. 09., 23. 07., 21. 04., 18. 01., 15., 29. 13., 27. 10., 24. 08.

4. program 04., 18. 01., 15., 29. 13., 27. 10., 24. 08., 22. 05., 19. 02., 16., 30. 14., 28. 11., 25. 09.

5. program 08., 22. 05., 19., 03., 17., 31. 14., 28. 12., 26. 09., 23. 06., 20. 04., 18., 29. 15., 29. 13.

6. program 09., 23. 06., 20., 04., 18. 01., 15., 29. 13., 27. 10., 24. 07., 21. 05., 19. 02., 16., 30. 14.

7. program 10., 24. 07., 21., 05., 19. 02., 16., 30. 14., 28. 11., 25. 08., 22. 06., 20. 03., 17. 01., 15.

8. program 11., 25. 08., 22., 06., 20. 03., 17. 01., 15., 29. 12., 26. 09., 23. 07., 21. 04., 18. 02., 16.

Azonnali kezdéssel  
cnc operátorokat keres 

Jászberénybe
feladat: CNC gépek kezelése, elkészült alkatrészek 

ellenőrzése, szerszámcsere, korrekció.
elvárás: Három műszakos munkarend vállalása,  

CNC operátori tapasztalat, szakmunkás végzettség
Előny: Gépi forgácsoló, CNC forgácsoló végzettség

Amit ajánlunk: Stabil vállalati háttér, versenyképes fizetés.
Munkavégzés helye: Jászberény, Mester utca 9.

Jelentkezni lehet email-en: hpo@hpo-group.hu

A Belvárosi Termálfürdő  
egész évben várja!
Pihenje ki a hétköznapok  
fáradalmait a fürdő  
kellemes környezetében! 

Melegedjen fel a szaunában,  
relaxáljon a forró vizes medencékben,  
frissüljön fel egy jóleső masszázstól!

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

Tavaszi metszés
A metszést célszerű a fa tisztogatásával 
kezdeni, ez a törzs és a vastagabb ágak 
zuzmóktól való eltávolításából áll. 
A tő- és gyökérsarjakat is tőből kell 
kivágni.  A letört vagy elhalt ágak, 
gyümölcsmúmiák, hernyófészkek le-
sze dése és megsemmisítése is fontos. 
A vágószerszámok legyenek élesek, 
hogy ne roncsoljanak feleslegesen. A 
házi kertekben a metszést nem kell túl 
korán kezdeni, mert ha jön egy jelentős 
lehűlés, elsősorban a termőrügyek 
károsodnak. Különösen az őszibarack 
és a sárgabarack esetében. Az alma- és a 
körtefák rügyei jobban bírják a -20 °C  
alá süllyedő hőmérséklet. A metszést 
mindig a felesleges részek eltávolításával 
kell kezdeni, csonkmentesen. Például 
az egymást keresztező ágak és hajtások, 
az ikervezérek egyikének levágásával. 
A korona belső sűrűségét okozó 
részeket is célszerű kimetszeni. Ezek 
után jó, ha a metszés alulról felfelé 
halad, körkörösen. Az elhanyagolt 
gyümölcsfák ritkítása több év alatt 
történjen meg, mert így a fa nem 
kényszerül sok új hajtás nevelésére, ami 
hátrányos a termőrügy képződésére. Az 
idős, magas fák vezérága is visszavágható. 
Az őszibarackfa metszése kézi munka 
igényes, és a korona kialakítás már 
a vezérág kivágásával faiskolában 
kezdődik. Az oldalágak 3-5 legyenek, 
és a teret egyenletesen töltsék ki. A 
termést az előző évben nevelt hajtáson 
hozza. Így a váltócsapos metszésforma 
az elfogadottabb. Lényege pedig, a 
legalább ceruzavastagságú hajtáson 
8-10 darab virágrügy felett kell 
visszavágni, mellette pedig 2-3 szemes 
ugarcsap kell, hogy maradjon. A 
gyümölcsbokrok metszése is tél végén 
történik. A köszméte (egres) 3-4 éves 
ágait tőből kell kimetszeni, a sarjakból 
ezeket pótlólag meghagyni. A ribiszke 
2-3 éves vesszői teremnek jól, a 4-5 
éveseket szükséges eltávolítani. A 
házi kertek kedvelt gyümölcsbokra 
a málna. Az egyszer termő fajták, az 
előző évben nevelt vesszőkön hozzák a 
termést, ezért a letermett részeket és a 
gyenge hajtásokat is tőből kell kivágni 
az elfagyott hajtásvégekkel együtt. A 
kétszer és a folyamatosan termő fajták 
az azévi sarjhajtásokon is termést 
érlelnek, bokronként 5-10 hajtás is 
meghagyható, így az egyszer termőkből 
is. A gyümölcsfák és a gyümölcsbokrok 
metszése után a lemosó permetezés 
következik. 

Szegedi Szilveszter 
kertészmérnök

Pályázati felhívás

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma 
2010-ben vándordíjat alapított. E 
díjat minden évben olyan szervezet, 
intézmény nyerheti el, mely a nemzeti 
(jász) kulturális örökség megőrzéséért 
tevékenykedik, legalább öt éve a 
Jászok Egyesülete nyilvántartott, 
tagdíjat fizető tagszervezete, s 
folyamatosan működik. Három éven 
belül ugyanannak a szervezetnek nem 
ítélhető oda a vándordíj.

„A Jászságért” Alapítvány kurató-
riuma ezúton közzéteszi a Jászsági Civil 
Vándordíj tizenkettedik alkalommal 
történő kiírását. A Jászsági Civil 
Vándordíj egy vándorserlegből és egy 
díszoklevélből áll, a díjjal járó juttatás 
összege 200.000 forint.

A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2022. március 31.

A pályázó szervezet részletesen 
ismertesse éves munkatervét, és 
az elnyert összeg felhasználásával 
kapcsolatos elképzelését.

A pályázatokat az alábbi címre 
kérjük eljuttatni:  
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest, Pf. 367. 
alapitvany@jaszokegyesulete.hu
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Emlékezünk

Póczné  
Bábosik Ilona

1964–2002

Húsz éve már, hogy a csillagok  
maguk közé választottak, nekünk 
mindig te leszel a legfényesebb.

Vigyázz ránk!

Szerető családod

Emlékezés

Dalocsa Mátyás
1923–2007

halálának 15. évfordulójára

Dalocsa mátyásné
született: Kisbalázs Mária

1929–2019
halálának 3. évfordulójára

Fájó szívvel, soha el nem múló  
szeretettel emlékezünk rátok.

Két lányotok  
és családjaik.

Emlékezünk

Kun Ferencné 
Kátai Tóth Ilona 

halálának 4. évfordulójára.

„Az emlék a lelkekben terem,  
s a lélek az nem hal meg sosem.”

Szerető családod

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazon rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, szomszédoknak, akik 

édesapánk, nagyapánk, dédikénk 

Papp Sándor (1926-2022) 
temetésén megjelentek, virágaikkal, 

koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal 
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a IUSTA Temetkezési 
Szolgáltató munkatársainak.

Lányai és családjaik

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik

Rácz Rudolf
1951–2022

temetésén részt vettek, sírjára  
koszorút, virágot helyeztek és 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Emlékezünk
Igriczi János (1952-2011)

halálának 11. évfordulójára

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

Szerető felesége, lánya,  
két fia, menye és unokája

Búcsú Molnár József táncpedagógustól
Több évtizede ismertük egymást. A 
tánc szeretetének erős köteléke fonta 
szorosra barátságunkat. A Lehel Tár-
sastánc Klubban Bagyari Ildikó, majd 
pedig dr. Mák Lászlóné, Hédi néni 
vezetésével eltöltött évek mindkettőnk 
életét jelentős mértékben befolyásol-
ták. Jóska hivatásának választotta a 
társastáncot és annak tanítását, engem 
pedig a tánc másik műfaja, a néptánc 
csábított el.

Molnár József neve fogalommá vált 
a Jászság táncéletében, de jól ismer-
ték munkásságát az országos szakmai 
körökben is. Ugyan néhány éve már 
nyugdíjba vonult, és mindennapjaiban 
nagyobb hangsúlyt kapott a család, de a 
tánc, az örök szerelem továbbra is élete 
elválaszthatatlan része maradt. Február 
9-én, azon a borongós szerda délután 
azonban hirtelen vége szakadt minden 
szépnek és jónak, a nyugodt és bol-
dog nyugdíjas éveknek. A sors gondolt 
egyet, és Jóskát az égi táncparkettre szó-
lította. Megdöbbenve hallottuk a hírt 
hirtelen távozásáról, és képtelenek vol-
tunk elfogadni a visszafordíthatatlant. 

Molnár József Jászberényben szü-
letett 1954. július 27-én. Általános 
iskolai tanulmányait a Gyetvai János 
Általános Iskolában (ma Nagyboldo-
gasszony Kéttannyelvű Katolikus Ál-
talános Iskola) végezte, majd édesapja 
tanácsára az Ipari Szakmunkásképző 
Intézetben autófényező szakmát tanult. 
Közben beiratkozott a helyi táncisko-
lába, onnan pedig a Lehel Társastánc 
Klubba vezetett útja, ahová hamarosan 
húga, Anna is követte. Érettségi után 
a Műszeripari Szövetkezetnél kezdett 
dolgozni, de a táncművészet iránti erős 
vonzódása más irányba terelte pályá-
ját. Tervei megvalósítását azonban egy 
időre megszakította a katonai szolgálat, 
amelyet Kalocsán a forradalmi ezred-
nél töltött le. Leszerelése után, 1977-
ben a jászfelsőszentgyörgyi művelődési 
ház igazgatója lett. Itt ismerkedett meg 
Molnár Mariannal, akivel hamarosan 
összekötötte az életét és közös családot 
alapítottak. Mellette húgával együtt to-
vább táncolt a Lehel Társastánc Klub-
ban, és ők lettek a táncklub legered-
ményesebb ‒ egészen az „A” osztályig 
eljutott ‒ versenytáncos párja. Közben 

Annával együtt Budapesten elvégez-
ték a tánctanárképzőt, de Jóska még 
a jászberényi Tanítóképző Főiskola 
tanító-népművelő szakán is diplomát 
szerzett.

Ettől kezdve húsz éven keresztül 
Annával együtt vezették a csoportot. 
Virágzó időszak kezdődött a táncklub 
életében, amelyet számos szakmai siker 
és eredmény fémjelez. Folyamatosan 
koreografáltak, versenyeztek, nevelték 
az utánpótlást és táncosaikkal képvisel-
ték a Jászságot az országos és külföldi 
bemutatókon, versenyeken. 

A csoport a formáció mellett szép 
eredményeket ért el a versenytáncban 
is. Több párjuk „B” osztályos verseny-
ző lett, négy párjuk azonban eljutott az 
„A” osztályig, egy pedig a Magyar Baj-
noki címig is. 

Időközben Jóska munkahelyet vál-
tott és a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társaság jászberényi irodájában kezdett 
dolgozni, de foglalkozott csoportkísé-
réssel és idegenvezetéssel is. 

A rendszerváltozás után Annával 
együtt főállású táncpedagógusok let-
tek. A család biztosabb megélhetése 
végett Jóska több helyen is (Hatvan, 
Jászfényszaru, Jászárokszállás) vezetett 
táncklubot, tánctanfolyamot, rendsze-
resen készített nyitótáncot szalagava-
tókra és zsűrizett táncversenyeken. 

A testvérpár útjai 1994-ben szétvál-
tak, de kapcsolatuk mindvégig szoros 
maradt és továbbra is kölcsönösen se-
gítették egymást. Később Jóska lánya, 
Dóri is a tánc bűvkörébe került és gyak-
ran segített édesapjának a tanításban.

Jóska és Anna kiváló táncpedagó-
giai munkássága révén Jászberény az 
ország egyik meghatározó társastánc 
bázisa lett. A Lehel Társastánc Klub 
2019-ben ünnepelte fennállásának 50. 
évfordulóját. Ez azért is különösen je-
lentős, mert csupán néhány ilyen nagy 
múltú táncklub működik az egész or-
szágban. 

Példaértékű szakmai munkájukat 
Pedagógiai-, Nívó-, és Déryné-díj-
jal, valamint Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye Közművelődési díjával és 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díjjal 
ismerték el.

De az évek kíméletlenül peregnek 
felettünk, így csakhamar elérkeztek 
a nyugdíjas évek is. Jóska új terveket 
szőtt, s korábbi rohanó életét megza-
bolázva több időt szentelt családjának, 
különösen imádott unokáinak. De ter-
mészetesen a tánctanítást sem hagyta 
el végleg. Nem is tehette volna, hiszen 
az már kitörölhetetlenül beleivódott 
a szívébe, lelkébe. De az égi hatalmak 
másképp rendelkeztek…

Szól a zene. Párok forognak a tánc-
teremben, de a tanár úr már nem veri 
a taktust…

Molnár József táncpedagógust 
február 16-án, szerdán délután a csa-
ládtagjai, rokonai, barátai, ismerősei, 
munkatársai, tanítványai és mi, egykori 
táncostársai kísértük utolsó földi útjára 
a jászfelsőszentgyörgyi temetőben. A 
kedvenc bécsi keringő dallamai csen-
dültek fel sírjánál, amelyet beborítot-
tak a szeretet és a tisztelet virágai.

Kedves Jóska! Minden valószínűség 
szerint már az égi ország táncparkettjén 
tanítod a keringő, a tangó, a rumba és 
a szamba lépéseit. Nagyon nehéz elfo-
gadni, hogy nem vagy többé velünk.

Büszke vagyok rá, hogy ismertelek, 
hogy együtt táncoltunk, és együtt dol-
goztunk számos szép kulturális prog-
ramban.

A Jászság táncos közösségei, az egy-
kori tanítványaid és táncostársaid ne-
vében búcsúzom most tőled, emléked 
örökké velünk marad. 

Kedves Jóska! Az Isten áldjon, le-
gyen könnyű a pihenésed!

Hortiné dr. Bathó Edit
egykori táncostársad

Elhunyt dr. Fenyvesi Máté
A Ferencváros hivatalos oldalán jelen-
tette be február 17-én, csütörtökön, 
hogy 88 éves korában elhunyt a klub 
legendás játékosa, a 76 szoros magyar 
válogatott dr. Fenyvesi Máté, aki egy 
ideig a klub ügyvezető elnöke is volt. 

Dr. Fenyvesi Mátét Jászberény is 
gyászolja, hiszen közel két évtizeden át 
nálunk dolgozott, mint állatorvos, s a 
rendszerváltást követően, 1990 és 1994 
között Jászberény Városi Önkormány-
zatnak is tagja volt.

Ma világsztár lenne az, aki olyan 
képességekkel rendelkezne, mint ami-
lyennel ő rendelkezett. A Ferencváros 
legnagyobb nemzetközi sikerének tevé-
keny részese volt, hiszen a VVK dön-
tőben (1964/1965-ös sorozat) ő fejelte 
azt a gólt, amellyel a Ferencváros elhó-
dította a kupát.

Négyszeres magyar bajnok, egy-
szeres Magyar Kupa-győztes, a magyar 
válogatottal Eb bronzérmes (1964), a 
Ferencváros örökös bajnoka. A magyar 
válogatottban 76 alkalommal szerepelt 
és 8 gólt szerzett. 

Jászberénybe 1979-ben állatorvos-
ként került és közel két évtizeden át 
élt itt. Az 1990-es rendszerváltáskor az 
FKgP képviselőjeként bekerült Jászbe-
rény város önkormányzatába. Később, 
1998-tól az FKgP parlamenti képvi-
selője lett, majd 2002-ben a Fidesz szí-
neiben lett újra képviselő.

A Magyar Népköztársaság Érdemes 
Sportolója lett 1955-ben. Megkap-

ta a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztjét (1994) és a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Középkereszt-
jét (2013). Budapest díszpolgára lett 
2017-ben, majd 2018-ban megkapta 
az Emberi Méltóságért díjat.

Dr. Fenyvesi Mátéra kortársai, 
sporttársai jó szívvel emlékeznek. 
Olyan ember volt ő, akinek nem lehe-
tett ellensége, mert mindenkivel szót 
értett. Csendes, halkszavú ember volt, 
aki minden szavát jól meggondolta. 
Jászberényben is ilyennek ismertük.

Halálával óriási veszteség érte a ma-
gyar sporttársadalmat, Magyarországot.

Emlékét örökre megőrizzük.
Szántai Tibor

Alternatívát adó szakmai fórum
A Szent István Egyetem Kollégiumában működő Albatrosz Fogyatékkal Élők 
Nappali Ellátása adott otthont február 10-én 15 órakor egy szakmai fórumnak, 
amely az önálló életre kívánt alternatívát nyújtani értelmileg akadályozottak és 
autizmussal élők számára. Az egyeztetésen megjelent Nagyné Fehér Edit, a Fogó-
dzkodó Egyesület elnöke, a Kék Pillangó Jászsági Autistákért Alapítvány képvi-
selői, Póczné Harnyos Kitti és Magyar Anita, Törtei-Takács Kriszta újságíró, szer-
kesztő, Sárközy Csabáné Béres Krisztina, a Jászberényi Jótékonykodók vezetője, 
Gáspár-Szanyi Krisztina kuratóriumi elnök és az alapítvány munkatársai. 

A rendezvényen Gáspár Csaba, a „HE-
LYET!” Alapítvány szakmai vezetője 
mutatta be az alapítványt, hiszen sokan 
nem tudják, milyen nagy területet ölel 
fel a 2015 őszétől működő szervezet. 
Több Európai Uniós pályázat megva-
lósításában dolgoztak együtt a Jászság 
településeinek önkormányzataival, 
a JNSZ Megyei Kormányhivatallal.  
2017 őszétől a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület partnerei, munkatársaik 
2021-ben 39 tonna élelmiszert osztot-
tak ki a rászorulóknak. Rendszeres ado-
mánygyűjtő és közvetítő tevékenységet 
folytatnak.

2019-ben létrejött első intézmé-
nyük, a hátrányos helyzetű gyermekek 
esélyegyenlőségét szolgáló tanoda, egy 
évvel később egy pályázat segítségével 
indították el 12 fő enyhe- és középsú-
lyos értelmi fogyatékos és autizmussal 
élők befogadására alkalmas támogatott 
lakhatásukat és a Pegazus Támogató 
Szolgálatot, 2021 márciusában pedig 
megnyílt az Albatrosz Fogyatékkal 
Élők Nappali Ellátása. 

A támogatott lakhatás elsősorban 
közösség, ahol egyénre szabott személyi 
segítséggel, támogatással élhetik meg a 
lakók a választás szabadságát, célja az 
önellátási képességek fejlesztése. Az 
Eperfa Utcai Támogatott Lakhatás 
Jászberény kertvárosi részében helyez-
kedik el, a belvárostól 15 percre. A 
szobák 2 személyesek, tágas a közösségi 
tér, nagy, kertészkedésre alkalmas ud-
var és gyümölcsös (1750 m2) áll ren-
delkezésre. Az intézményben jelenleg 1 
szabad férőhely van még.

Jellemzően autizmussal élő fiatal 
felnőttek élnek a lakhatásban, ezért 
munkájukhoz a budapesti Autizmus 
Alapítvány nyújt szakmai támoga-
tást. A Pegazus Támogató Szolgálat 
biztosítja a személyi segítségnyújtást, 
a felügyeletet, a szállítást, a hivatalos 
ügyek intézését, a kapcsolattartást az 

egészségügyi szolgáltatókkal, munkál-
tatókkal. 

Az Albatrosz Fogyatékkal Élők 
Nappali Ellátásában a fogyatékkal élő 
fiatal felnőttek meglévő képességeinek 
szinten tartása, fejlesztése, a kognitív és 
finommotorikus képességek fejleszté-
se a cél.  Az autizmussal élők számára 
egyéni fejlesztési programokat biztosí-
tanak.  Az idejáró fiatalok az elmúlt egy 
évben több helyi és országos díjat nyer-
tek. A Nappali Ellátás szakmai prog-
ramjának további fontos célja az egész-
ség- és állapotmegőrzés, az egészséges 
életmód kialakítása a fiatalok körében.  

A munka világába való visszavezetés, 
a foglalkoztatás a másik kiemelt területe 
az alapítvány munkájának. Jelenleg ösz-
szesen 9 fő dolgozik a Lakhatásban és 
a Nappali Ellátásban részesülők közül. 
Jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi és 
a megyei EFOP 1.1.1-es megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkozta-
tását támogató programirodával. A he-
lyi munkáltatók elkötelezettek a fiatalok 
foglalkoztatása felé, így a  Pócs és Társa 
Kft., a Jászmetál 2000 Kft., az Unimo-
dul Kft., a Tutti-Bau Kft. és a Vissza a 
Jövőbe Nonprofit Kft.

Törtei-Takács Kriszta újságíró, 
érintett szülőként osztotta meg a fórum 
résztvevőivel a lakhatással kapcsolatos 
pozitív tapasztalatait. Hangsúlyozta, 
hogy nemcsak a Támogatott Lakha-
tásba beköltöző felnőttek, hanem a 
szülők előzetes felkészítése is kiemelten 
fontos, erre az alapítvány a jövőben 
programot tervez indítani. Felajánlotta 
segítségét azzal kapcsolatban, hogy a 
beköltözni vágyók szüleinek elmondja 
saját tapasztalatait.

Gáspár Csaba zárásképpen megkö-
szönte a jelenlévők bizalmát, támoga-
tását és elmondta, hogy az Alapítvány 
új Támogatott Lakhatást hoz létre, ami 
a nyáron fog elkészülni és ahová már 
most várják a jelentkezőket.

Hirdetések feladása  
a város lapjába:

• személyesen: Jászberény, 
Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház) 

• e-mailben:  
berenyiujsag@gmail.com

• telefonon: 06-30/651-1098

Lakossági hirdetések felvétele  
a heti újságba  hétfő 16 óráig.
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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: 06-80/42-43-44; 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 24. csütörtök
PatikaPlus (Jb. Tesco)
Tel.: 506-930
február 25. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
február 26. szombat
PatikaPlus (Tesco)
február 27. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
február 28. hétfő
Thököly Gyógyszertár
március 1. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635
március 2. szerda 
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 3. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10. 
Tel.: 410-834
március 4. péntek 
PatikaPlus (Tesco)
március 5. szombat
Kossuth Gyógyszertár
március 6. vasárnap
Szentháromság Patika
március 7. hétfő
Thököly Gyógyszertár
március 8. kedd
Thököly Gyógyszertár
március 9. szerda
Szentháromság Patika
március 10. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
március 11. péntek
Mérleg Gyógyszertár

Gyógyszertárak Orvosi ügyelet 
Tisztelt Betegek! Lég-
úti panaszokkal ren-
delkező/lázas betegek 
a személyes megjele-
nés helyett hívják a  
70/370-31-04-es tele-
fonszámot! Az ügyelet 
épületének ajtaja zárva 
van, kérjük, csengesse-
nek! A szakszemélyzet 
a kikérdezést követően, 
ha nem észlel COVID 
gyanús tüneteket, be-
engedi önöket a váróhe-
lyiségbe, ahol szívesked-
jenek az 1m távolságot 
megtartani. A szájmaszk 
használata kötelező. Ér-
kezéskor és távozáskor 
kérjük, használják a vá-
rókban kihelyezett kéz-
fertőtlenítő szert. 

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
március 10-én 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a Berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

02. 25.  péNtek 11 °C  |  -3°C

02. 27.  vASárNAp 10 °C  |  -1°C

03. 01.  kedd 7 °C  |  -4°C

02. 26. SzoMBAt 9 °C  |  1°C

02. 28.  Hétfő 7 °C  |  -3°C

03. 02.  SzerdA 9 °C  |  -3°C

02. 24.  
csüTörTök

Forrás: idokep.hu

10 °C | -3°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.

Tugyi Zétény magyar bajnok!

A február 20-án, Somogyjádon meg-
rendezett Diák I. Szabadfogású Or-
szágos Bajnokságon négy versenyzőt 
indított a Jászberényi Birkózó Club, 
s a fiatalok ezúttal is nagyszerűen 
szerepeltek.

Száraz Tibor négy tanítványa lépett 
szőnyegre Somogyjádon, s közülük 
ketten az eredményhirdetés során is ér-
dekeltek voltak.

Az 50 kilogrammosok súlycsoport-
jában Tugyi Zétény – ahogy eddig eb-
ben az évben minden versenyén – le-
győzhetetlennek bizonyult. Nagyszerű 

teljesítményt nyújtva menetelt és meg 
sem állt a dobogó legfelsőbb fokáig. 
Zétény immár 12 mérkőzés óta veret-
len súlycsoportjában, ami nem min-
dennapi teljesítmény, hiszen igen erős 
vetélytársak próbálják őt a csúcsról le-
dönteni. 

Az 58 kilósaknál Baráth Hunor is 
„beverekedte” magát a döntőbe, s csak 
ott tudták legyőzni, azaz a második he-
lyet szerezte meg.

Az 54 kilogrammos mezőnyben 
Gajdos-Kovács Koppány az 5., a 46 
kilósok között pedig Lagzi-Kovács  
Balázs a 15. helyet szerezte meg.

Két vereség
Nem sikerült a tavaszi rajtja a labdarú-
gó NB III Keleti-csoportjában szereplő 
Jászberényi FC csapatának. Az idei első 
játéknapon, február 13-án a kiesés el-
kerüléséért küzdő – a télen megerősö-
dött – Hidasnémeti volt Németh Gyula 
csapatának az ellenfele. A Jászberényi 
Városi Stadionban rendezett találkozón 
a vendégek szereztek vezetést az első 
félidőben (1-0), majd a második játék-
rész elején újabb gólt szereztek (0-2). A 
folytatásban felváltva estek a gólok (2-
3), de az egyenlítés nem sikerült a mi-
einknek. Sőt, a rendes játékidő utolsó 
percében a vendégek végleg eldöntöt-
ték a 3 pont sorsát.
JFC – Hidasnémeti VSE 2-4 (0-1)

A 22. fordulóban Putnokon 
vendégszerepelt a JFC, s a hazai vereség 
után nem sikerült a javítás. A tabellán 
közvetlen vetélytársnak számító hazaiak 
mindkét félidőben szereztek egy-egy 
gólt és 2-0-ra nyerték a találkozót.
Putnok FC – JFC 2-0 (1-0)

A 22. forduló után a JFC 32 
ponttal az NB III Keleti-csoportjában 
a 9. helyen áll.

23. forduló – február 27.
14.00 óra: Füzesgyarmati SK – JFC

24. forduló – március 6.
14.00 óra: JFC - DEAC

Továbbra is 
nyeretlenül
A női röplabda NB I-ben szereplő 
Jászberényi VT csapata a 11. és 12. 
fordulóban is vereséget szenvedett, és 
továbbra is nyeretlenül, a 8. helyen áll 
a tabellán.

A 11. fordulóban a Core-
Comm-VESC csapat vendégszerepelt 
Jászberényben. A vendégek nyerték az 
első két szettet, majd szépített a Deme- 
csapat. Többre viszont már nem futot-
ta a lányok erejéből és négy szettben 
eldőlt a 3 pont sorsa.
Jászberényi VT – CoreComm VESC 
1-3 (-20, -21, 13, -18)

A 12. fordulóban az első helyért 
harcban álló MÁV Előre SC vendége-
ként léptek pályára röplabdázóink. A 
találkozó a papírformának megfelelő-
en alakult, a hazaiak játszma veszteség 
nélkül szerezték meg a győzelemért járó 
pontokat.
MÁV Előre SC – Jászberényi VT 3-0 
(9, 14, 20)

Legközelebb, február 26-án a 
Kispest SE ellen idegenben szerepel a 
Jászberényi VT együttese. Az alapsza-
kaszt a gárda március 5-én, szombaton 
hazai pályán zárja. Az Eötvös DSE el-
len. Ez a találkozó 17.00 órakor kez-
dődik.

Remekeltek a junior 
bajnokságon short trackeseink
Hat korcsoportban 176 versenyző 
nevezett a Rövidpályás Junior Ma-
gyar Gyorskorcsolya Bajnokságra, 
melyet február 11-13. között Bu-
dapesten rendeztek. Távonként, 
összetettben és váltóban hirdettek 
eredményt, s a Jászberényi SE fiatal-
jai nem kevesebb, mint 38 dobogós 
helyezést szereztek. 

A junior bajnokságon a JSE versenyzői 
is a legnagyobb létszámban indultak, s 
a csapat gerincét a sportiskola verseny-
zői alkották. A fiatalok az elmúlt idő-
szak versenyeihez hasonlóan, ezúttal is 
jó teljesítményt nyújtottak, s összesen 
38 dobogós helyet szereztek. Az edzői 
értékelés szerint mentálisan és fiziká-
lisan is rendben volt a csapat, többen 
várakozáson felül teljesítettek. Az sem 
mellékes, hogy az országos csúcsok sem 
maradtak el.

A Jászberényi SE dobogósai
György Míra 1., 1., 1., 1., összetett:1. 
hely (országos csúcs) 
Szűcs Janka 2., 2., 2., 2., összetett: 2. 
hely
Szmetena Maja 3., 3., 3., 3., összetett: 
3. hely
Gazsi Noémi 1., 1., 1., 1., összetett: 1. 
hely – váltó 1. hely  (országos csúcs)
Marinka Tóth Anna összetett: 4. hely, 
váltó - 1. hely

Gonda Gergő 5., 2., 2., 3., összetett: 
3. hely – váltó 1. hely
György Nimród összetett: 11. hely, 
váltó 1. hely
Tóth Tamás Olivér 7.,3.,3.,5, össze-
tett: 3. hely
Taczman Míra 2.,2.,2.,2., összetett:2. 
hely - váltó 1.hely 

Edzők: Cseh Liliána és Belovai 
József.

A sikeres sportolók Taczman Míra 
kivételével valamennyien a Szent Ist-
ván Sport Általános Iskola és Gimná-
zium tanulói.

További két jászberényi gyorskoris 
is remekül szerepelt ezen a versenyen. 
Ők a Szent István Sport Általános Is-
kola és Gimnázium magántanulói, 
és az MTK színeiben versenyeznek. 
Schönborn Melinda tizedikes, immár 
11 éve igazolt sportoló és négy éve 
tagja a Héraklesz Utánpótlás Válo-
gatottnak. A junior bajnokságot ösz-
szesen négy aranyéremmel zárta és 1 
500 méteren országos csúcsot futott. 
Az MTK mix vegyesváltó tagjaként is 
aranyérmet szerzett. Schönborn Virág 
a Szent István Sport Általános Iskola és 
Gimnázium kilencedikes tanulója, ő is 
11 éve igazolt short track versenyző, s 
az MTK színeiben szerepel. A Junior 
OB-n az 500 m-es távon bronzérmet 
szerzett. 

Csoportrangadó
A Covid-19 járvány okozta kényszer-
szünetet követően nagy verésbe szaladt 
bele a férfi kosárlabda NB I/B piros 
csoportjában szereplő JKSE csapata. 
A Vasas Akadémia elleni, idegenben 
elszenvedett 32 pontos vereség után 
viszont mérkőzésről mérkőzésre javuló 
formát mutat az együttes és sorra nyeri 
bajnoki mérkőzéseit. Február 26-án, 
szombaton pedig a csúcsrangadó kö-
vetkezik, hiszen a Bercsényi Játékcsar-
nokban a második JSE az első Buda-
pesti Honvédet fogadja.

A két csapat őszi mérkőzését a fő-
városiak nyerték 77-70-re, s most eljött 
a visszavágás ideje. A Bercsényi Játék-
csarnokban szükség lesz a szurkolók 
segítségére is, hogy a csapat győzelem-
mel zárja ezt a rangadót. Ezzel megerő-
síthetné második helyét a tabellán az 
együttes.

22. forduló – február 26, szombat
17.30 óra: Jászberény KSE–Budapesti 
Honvéd SE
Bercsényi Játékcsarnok

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

