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Meghívó

A Jászberény Városi Önkormány-
zat és a szervező Jászkerület Non-
profit Kft. tisztelettel meghívja 
városunk lakóit március 15-i ün-
nepségére. Emlékezzünk együtt az 
1848-1849-es forradalom és sza-
badságharc hőseire!

9.00 óra: 
Ünnepi szentmise  
a Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Főtemplomban

10.15 óra: 
Ünnepség és koszorúzás az 
1848-as emlékműnél és a Petőfi 
szobornál
A Jászberényi Nagyboldogasszony 
Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű 
Iskola és Gimnázium tanulóinak 
műsora.
Eső esetén a helyszín: Ifjúsági Ház.
Az ünnepséget követően a Városvédő 
és Szépítő Egyesület az 1848-49-es 
honvédek síremlékénél, a Fehértói 
temetőben tart megemlékezést.

Kapcsolódó prograMoK
Március 14. – hétfő
9-12 óra: Aki nem lép egyszerre…  
tematikus játszóház  
a Csűrdöngölők Kulturális Egyesület 
közreműködésével a Fészek-
Műhelyházban.

Március 15. – kedd
15.30 óra: A komáromi 
hősmagyar dokumentumfilm 
vetítése (rendezte. Simon Judit)  
a Lehel Film-Színházban.  
A belépés díjtalan. 

Városi menekültügyi alapot hoztak létre
A tanácskozás kezdetén egy sürgőssé-
gi indítványról döntöttek, amely egy 
városi menekültügyi alap létrehozását 
célozta. Egyhangúlag fogadták el, hogy 
napirendre veszik az indítványt, melyet 
az előterjesztő, Budai Lóránt polgár-
mester ajánlott a képviselők figyelmébe. 

- Bizonyára mindenki tisztában van 
az elmúlt napok történéseivel, az ukraj-
nai háború kirobbanásával. Felvettem 
a kapcsolatot Técső polgármesterével, 
hogy mi az amiben az ott élőknek segí-
teni tudunk. Rövid időn belül kaptam 
egy listát, s elkezdtünk egy városi ado-
mánygyűjtést. A Szent Erzsébet Kór-
házzal és a Tűzoltósággal is felvettem 
a kapcsolatot, mert a kapott lista spe-
ciális egészségügyi, illetve tűzoltó esz-
közöket is tartalmazott. Örülök, hogy 
néhány kivételtől eltekintve senki sem 
csinált ebből politikai ügyet. Sokan 
érkeztek Magyarországra menekültek. 
Egyre többen érkeznek Jászberénybe is. 
A nagyfoglalkoztatókkal is felvettük a 
kapcsolatot, s érdeklődtem hogy vár-
hatók-e a náluk dolgozók családtagjai. 
Van aki befogadja a családtagokat, van 
aki az ukrán dolgozóit is elküldi. Egy-
re több igény jelentkezik a segítségre, 
amiért ezt az alapot létre kell hozni, s 
várhatóan családok elhelyezéséről is 
gondoskodnunk kell. Remélem hely-
ben tudjuk kezelni a problémát, de ha 
nem, akkor az állami szervekkel egyez-
tetve sikerül megoldást találnunk. Kö-
zös gondolkodásra együttműködésre 
van szükség – mondta a polgármester, 
aki azt is megjegyezte, nem szerencsés, 
ha vannak akik a határhoz leutazva 
onnan menekülteket hoznak, majd 
magukra hagyják őket. Ez nem felelős 
magatartás – mondta Budai Lóránt.

A polgármester után Bozsik Ferenc 
kért szót, de a képviselő elsőre nem 
tudott megszólalni, könny szökött a 
szemébe. Míg megnyugodott, addig 
Dobrán Gyula jelezte, amennyiben 
gépjárművezetőre van szükség, vagy 
pakolni kell, akkor áll rendelkezésre 

- Tegnap voltam a határon, vittem 
egy adag segélyt és ismerősök rokonait 
hoztuk el. Szörnyű, ami ott van. Amit 
Técsőnek gyűjtünk az nem fog eljutni 
hozzájuk Azt az adományt, ami átke-
rül a határon a hadsereg osztja ugyanis 
majd el. Azt javaslom, hogy Bereg-
surány és Záhony kapja meg adomá-
nyainkat, mert a Magyarországra át-

jött menekültek ellátásába is nagyon 
kell a segítség.

Tamás Zoltán a Fidesz frakció ne-
vében jelezte, hogy támogatják az alap 
létrehozását, s lehetőségeiket kihasznál-
va ők is gyűjtenek a menekültek meg-
segítésére. Arra ő is felhívta a figyelmet, 
valóban fontos, hogy célt is érjenek az 
adományok. 

Az 5 millió forintos városi mene-
kültügyi alap létrehozását a szavazás so-
rán minden képviselő támogatta, azaz 
egyhangúlag fogadták el a sürgősségi 
indítvány. 

Nem várt vita alakult ki a szavazat-
számláló bizottságok tagjainak és pót-

tagjainak megválasztásáról szóló előter-
jesztés során. Idézet az anyagból:

„A választási bizottságok a válasz-
tópolgárok független, kizárólag a tör-
vénynek alárendelt szervei, elsődleges 
feladatuk a választás szavazóköri ered-
ményének megállapítása, a választások 
tisztaságának, törvényességének biz-
tosítása, a pártatlanság érvényesítése 
és szükség esetén a választás törvényes 
rendjének helyreállítása. A szavazat-
számláló bizottságok választott tagja-
ira, póttagjaira a helyi választási iroda 
vezetője tesz javaslatot.

A Ve. 25. §-a értelmében a válasz-
tási bizottság tagjaira és póttagjaira tett 
indítványhoz módosító javaslat nem 
nyújtható be, arról egy szavazással dönt 
a Képviselő-testület. A szavazatszám-
láló bizottság tagjait és póttagjait nem 
adott szavazatszámláló bizottságba vá-
lasztják, hanem települési szinten. A 
szavazatszámláló bizottság tagjainak 
szavazóköri beosztásáról a helyi válasz-
tási iroda vezetője jogosult dönteni.”

Baloghné dr. Seres Krisztina jegy-
ző, a választási iroda vezetője elmondta, 
a tagok és a póttagok kiválasztásánál arra 
törekedtek, hogy elsősorban azok kerül-
jenek be a választási bizottságokba, akik 
korábban már részt vettek ebben a mun-
kában. Összesen 28 új tag került az elő-
terjesztésbe. A változás oka lehet az elköl-
tözés, az elhalálozás és az is, hogy voltak, 
akik a mostani kettős terhelést – országy-
gyűlési választás és népszavazás is lesz egy 
napon – nem vállalták. Az is elhangzott, 
hogy a testületnek március 14-én 16 óráig 
van lehetősége a listát elfogadni. Ameny-
nyiben ezt nem teszik meg, úgy a helyi 
választási bizottság dönt a kérdésben. 

A sors sokszor átírja életünket, s teljesen új helyzet elé is állít. Ez történt ve-
lünk akkor is, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát és a szomszédunk-
ban háború kezdődött. E rendkívüli helyzetben kellett rendkívüli nyílt ülést 
tartani városunk képviselő-testületének március 2-án, szerdán délután a vá-
rosháza nagytermében. A három napirendi pontból egy és egy sürgősségi in-
dítvány is a háború kapcsán került napirendre. A 15 fős testületből 12-en 
jelentek meg az ülésen, amely így határozatképes volt.

Ipari gyártócsarnok avatás  
a Scintilla Kft. telephelyén

Az elektromechanikus alkatrészek 
gyártásával foglalkozó Scintilla Kft. 
telephelyén, 1,6 milliárd forintból 
komplex vállalati fejlesztés valósult 
meg, melynek látványos hozadéka 
egy új, impozáns méretű üzemcsar-
nok. Az európai uniós támogatással, 
a GINOP keretében másfél esztendő 
alatt elkészült és infrastruktúrával 
felszerelt épület átadó ünnepségét 
március 8-án tartották.

Az 1996-ban alapított Scintilla Mérnö-
ki Iroda Kft. magyar, magántulajdonú 
családi vállalkozás. Kezdetben mérnöki 

tevékenységgel foglalkozott, 1998-ban 
lépett be a vezeték feldolgozás iparágba. 
A kft.-nél jelenleg elektromecha nikus 
alkatrészek (szerelt vezetékek, csatlako-
zók, kapcsolók, villamos szerelvények) 
gyártásával foglalkoznak. A Scintilla 
hazai és európai telephelyű multinacio-
nális cégek beszállítója. A Gazdaságfej-
lesztési és innovációs operatív program 
(Ginop) pályázatán közel 800 millió 
forint vissza nem térítendő európai 
uniós támogatást nyert a cég. Saját for-
rás hozzáadásával új termelési területet 
alakítottak ki. 

Országos Diákolimpia  
döntő a JP Arénában
Városunk volt a házigazdája a 
2021/2022-es tanév Játékos Sport-
verseny Diákolimpia országos döntő-
jének. Március 5-én, szombaton a JP 
Arénában a versenyre benevezett 160 
csapatból a legjobb nyolc mérte ösz-
sze tudását. Köztük volt a Jászberényi 
Nagyboldogasszony Katolikus Óvo-
da, Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium csapata is (fotónkon).

Nagyszerű hangulatban, telt ház vár-
ta az alsós lányokból és fiúkból álló 
csapatok vetélkedését a JP Arénában. 

A házigazda, Jászberény városa nevé-
ben Bethlendy Béla, az önkormány-
zat humánerőforrás bizottságának 
elnöke köszöntötte a versengő isko-
lák képviselőit, s a szurkolókat. A 
versenyt dr. Erdős Dániel, a Magyar 
Diáksport Szövetség ügyvezető igaz-
gatója nyitotta meg. Az ünnepélyes 
eskütétel során dr. Darázs Péter, egy-
kori diákolimpikon görkorcsolyázó, 
rövidpályás gyorskorcsolyázó közre-
működött, aki téli olimpián is kép-
viselte Magyarországot. 
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Tájékoztatás a településrendezési  
terv éves felülvizsgálatáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. §-a alapján 
az alábbi tájékoztatást adom.

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2022. (II. 16.) 
határozatával döntött Jászberény város településrendezési eszközeinek részte-
rületeket érintő módosítási eljárásában a véleményezési folyamat lezárásáról. 

A döntést tartalmazó határozatot az alábbi webhelyen teszem közzé:
https://www.jaszbereny.hu/velemenyezesi-dokumentacio/

Budai Lóránt polgármester

Tájékoztatás a településfejlesztési  
koncepció módosításáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 244/2018. (X. 10.) 
határozatában döntött Jászberény város településrendezési eszközeinek rész-
területeket érintő módosításáról a 9349/2 és a 9354/4 hrsz.-ú ingatlanok 
vonatkozásában. A településrendezési eszközök és a hatályos Településfejlesz-
tési Koncepció közötti összhang megteremtése érdekében szükségessé vált a 
Településfejlesztési Koncepció módosítása, amelyről a Jászberény Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 62/2022. (II. 16.) határozatában döntött.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégi-
áról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sa-
játos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. §-a alap-
ján a tervezett módosítást a www.jaszbereny.hu városi honlapon teszem közzé 
az alábbi helyen: https://www.jaszbereny.hu/telepulesfejlesztesi-koncepcio/

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

A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban észrevételeiket a közzététel-
től számított 15 napon belül, de legkésőbb 2022. március 30-ig juttathatják 
el írásban Alvári Csaba főépítész e-mail-címére: alvari.csaba@jaszbereny.hu  
vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
alatti címére.

Budai Lóránt polgármester

Fizetési értesítők postázása
Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága február utolsó hetében 
elindította a 2022. évi adószámla kivonatok postázását azoknak az adó-
zóknak akiknek az adónemenkénti egyenlege meghaladja az 1 000 Ft-ot, 
késedelmi pótlék esetében az 500 Ft-ot.

Az első félévi adófizetési határidő: 2022. március 16. szerda,
A második féléves adófizetési határidő: 2022. szeptember 15. csütörtök.

Azok a magánszemély adózók, akik nem végeznek egyéni vállalkozói tevékeny-
séget, postán keresztül kapták meg az értesítőt a befizetésre szolgáló csekkel 
együtt. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók elektronikus úton, a 
cégkapun vagy ügyfélkapun keresztül értesülnek az adószámlájuk egyenlegeiről.

Az adóhatóság által vezetett adószámlák részletes tartalmáról elektroniku-
san az E-önkormányzati portálon ügyfélkapus belépéssel is lehet tájékozódni. 
Az elektronikusan elérhető felületen ellenőrizhető az adóztatott adótárgyak 
köre, az adóhatóság részére benyújtott bevallások, bejelentések, az előírt fize-
tési kötelezettségek és a számlaegyenlegek. Az E-önkormányzat portál elérhe-
tősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók a fizetési kötelezett-
séget belföldi fizetési számláról utalással, vagy készpénz-átutalási megbízással 
(sárga csekkel) kötelesek teljesíteni. A postai úton megküldött csekk alkalmas 
az iCsekk szolgáltatással történő adófizetésre is.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók utalással kötelesek a fize-
tést teljesíteni. A fizetés történhet belföldi pénzforgalmi számláról, az OHP 
felületéről vagy adóhatóságunk ügyfélszolgálatán bankkártyás befizetés útján. 
Azok az egyéni vállalkozók, akik elektronikus úton kapták meg az adószámla 
kivonatukat azonban pénzforgalmi számlavezetésre nem kötelezettek, tovább-
ra is teljesíthetik fizetési kötelezettségeiket készpénz-átutalási megbízással és 
telefonon kérhetnek csekket adóhatóságunktól.

A munkatársaink készséggel állnak az adózók rendelkezésére a Rákóczi út 
42-44. szám alatt, hétfői, szerdai napokon: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig, 
pénteken: 8.00-12.00 óráig. Az ügyintézés az adózók nevének kezdőbetűjele 
szerint történik. E-mail címünk: ado@jaszbereny.hu. Telefonszámaink:

Adózók nevének kezdőbetűjele szerinti telefonos elérhetőségek:
K .................................................... 505-724
B .................................................... 505-709
A, Á, S, T, TY ................................. 505-706
E, É, M, N, NY .............................. 505-703
F, G, Gy, J....................................... 505-705
I, Í, P, Q, V, X, Y, Z, ZS .................. 505-717
H, L, O, Ó, Ö, Ő ........................... 505-743
SZ .................................................. 505-711
R, C, CS, D, U, Ú, Ü, Ű ................ 505-723

További információk a város honlapján érhetők el, a www.jaszbereny.hu/ 
Városháza/Osztályok/Gazdasági Osztály/Adóigazgatási Iroda – Adóügyek  
menüpont alatt.

Jászberény Városi Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Adóhatósága

A Jászberényi Termálfürdő a márciusi 
hosszú hétvégén is várja kedves 
vendégeit!
Nyitvatartás:
Március 12-én 9:00–21:00-ig
Március 13-án 9:00–18:00-ig
Március 14-én 10:00–20:00-ig
Március 15-én 10:00–20:00-ig. 

A szauna a hosszú hétvégén   
minden nap üzemel.

Március 14-én, hétfőn előzetes időpont egyeztetést követően 10:00 
órától 18:00 óráig gyógymasszázs igénybevételére is van lehetőség.

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

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

március 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!

Önkormányzati segítség járdépítéshez
Jászberény Városi Önkormányzat az elmúlt évek gyakorlata alapján 2022. 
évben is tervezi a lakosság kezdeményezésére induló, ún. önerős járdaépí-
tési, járdakarbantartási munkák elvégzésére a szükséges beton és homokos 
kavics biztosítását.

A lakossági igényeket az alábbi lehetőségek igénybevételével nyújthatják be: 
•	 postai úton a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály címére (5100 

Jászberény, Lehel vezér tér 18.), 
•	 személyesen a Hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban 

kihelyezett bármely véleményládába helyezve,
•	 elektronikusan a tothne.piroska@jaszbereny.hu e-mail címen.

A kérelem tartalmazza a kérelmező nevét, címét, elérhetőségét (telefon, 
email cím), a járda építés helyszínét, tervezett méreteit, egyéb kapcsolódó mű-
szaki adatatot. 

A járdaépítések szervezéséről és koordinálásáról, a szükséges beton és ho-
mokos kavics szállíttatásáról a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály 
gondoskodik. Amennyiben kérdése merülne fel a 06-57/505-710 telefonszá-
mon érdeklődhet, illetve a fenti e-mail címen. A munkavégzéshez a szükséges 
anyagok szállítása, a szállítói kapacitás függvényében, előzetes időpont egyezte-
tés alapján történik.

Budai Lóránt polgármester

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. március 18.  8–17.

  Folytatás az 1. oldalról  
Növelték kapacitásukat, ezzel erősítve a 
beszállítói képességeiket és további lé-
péseket tettek az automatizálás irányá-
ban, valamint fejlesztették az Ipar 4.0 
tevékenységüket. 

Az új gyártócsarnokban tartott át-
adó ünnepségen, ami egyben a projekt 
zárást is jelentette, Szikra Szabolcs, a 
Scintilla Kft. tulajdonos-ügyvezetője 
ismertette a nagymama garázsából in-
dult családi cég fejlődésének történetét. 
Majd ismertette a befejezett GINOP 
fejlesztéssel megvalósított gyártó infra-
struktúra fejlesztés részleteit. Méltatta 
a beruházást és köszönte a kormány 

támogatását beszédében Pócs János, a 
Jászság országgyűlési képviselője. Vé-
leménye szerint a fejlesztés munka-
helyeket és további adóbevételt fog 
jelenteni a térségben.

Az európai uniós fejlesztésekért 
felelős államtitkár Rákossy Balázs kö-
szöntőjében elmondta, a Ginop 49 
százalékos forrásfedezete is segített, 
hogy megfontolt tervezés és gyorsan 
elvégzett kivitelezési munkákat kö-
vetően elkészülhetett a Scintilla Kft. 
beruházása. Szólt arról, hogy az expor-
tot és importot lendületesebbé tevő 
fejlesztés az ott dolgozók munkakö-
rülményeit, tevékenységét is segíti, va-

lamint a város és a régió munkalehető-
ségeit javítja.

Az ünnepélyes avatási ceremónia, 
a szalagátvágásban az államtitkár és az 
országgyűlési képviselő társaságában, 
közreműködött a cég alapító tulajdo-
nosa Szikra István, valamint fia, az 
ügyvezető Szikra Szabolcs.

Az eseményt állófogadás zárta, me-
lyet megédesített ajándékával a vállal-
kozás egyik beszállító partnere Konkoly 
Szabolcs. A Konkoly Electro tulajdo-
nosa pörkölt tortából készíttette el a 
Scintilla épületét, melynek darabjait a 
résztvevők vidáman fogyasztották el.

Demeter Gábor

Ipari gyártócsarnok avatás a Scintilla Kft.-nél

Állásbörze volt
A Ginop-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági 
Garancia Rendszer 2022. évi Állásbörze 
és információs fórumát rendezte meg 
március 8-án délelőtt a Déryné Rendez-
vényház nagytermében a JNSZ Megyei 
Kormányhivatal Jászberényi Járási Hi-
vatal Foglakoztatási Osztálya. A rendez-
vény során lehetőség volt a munkáltatók 
és álláskeresők személyes találkozására, 
állásközvetítésre, tájékoztatásra a foglal-
koztatáshoz kapcsolódó támogatásokról 
és EURES tanácsadásra is. Huszanhat 
jászsági munkáltató, 1787 álláshellyel 
várta az érdeklődőket, akik mintegy 
500-an voltak a délelőtt folyamán.

Hulladékszállítási 
tájékoztató

2022. március 12. (szombat): Jász-
berény keddi program szerinti szál-
lítás és Jászberény zöldhulladék 1. 
program szerinti szállítás
2022. március 14. (hétfő): Jászbe-
rény hétfői program szerinti szállítás
2022. március 15.-én (kedden) a 
szállítás szünetel.

Kérjük a tájékoztatónk szerinti 
napokon a kukák kihelyezését reg-
gel 6:30-ig. 

J.V.V. NZrt.

Tisztelt Jászberényi Ebtartó!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. 
§ (1) bekezdése alapján Jászberény Város Önkormányzata ebrendészeti fel-
adatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel Jászberény város közigazgatási területén 2022. 
március 1-től 2022. május 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Jászberény Város Önkormányzata az ebösszeírás alapján az Önök által szolgál-
tatott adatokról elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, 
tartója és más jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, vala-
mint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

A bejelentőlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. További 
formanyomtatványt a Polgármesteri Hivatal portáján vehet át, vagy www.jasz-
bereny.hu oldalról tölthet le.

Felhívom figyelmét, hogy az eb tulajdonosa, tartója köteles a törvényben 
előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatá-
si kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek 
legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján 30 000 Ft.

Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:
•	 A kitöltött bejelentőlap a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, 

Lehel vezér tér 18.) portáján kihelyezett gyűjtőládába személyesen leadható,
•	 postai úton a Jászberényi Polgármesteri Hivatalnak (5100 Jászberény, Lehel 

vezér tér 18.) címezve,
•	 a honlapról letölthető bejelentőlap kitöltésével, szkennelésével és elektroni-

kus úton való beküldésével az ebosszeiras@jaszbereny.hu e-mail címre,
A korábbi ebösszeíráskor bejelentett ebeket ismételten be kell jelenteni.
A bejelentőlap leadásának határideje: 2022. május 31.
Együttműködésüket köszönöm!
 Baloghné dr. Seres Krisztina
 jegyző
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Tamás Zoltán, az előterjesztéssel 
kapcsolatban kifejtette, hogy szívesen 
egyeztettek volna a 28 új tag személyét 
illetően. Ha pedig nem lesz elfogadva 
az előterjesztés, akkor március 14-ig 
még lenne erre lehetőség. Arról, hogy 
pontosan milyen kifogásuk van a listán 
szereplők kapcsán, nem beszélt, mert 
mint mondta személyes személyes dol-
gokba nem kíván belemenni. 

- Vegyék azt is figyelembe, hogy 
2019-ig nem volt, most pedig már van 
Fidesz frakció. Megváltozott a helyzet, 
egyeztessenek velünk – mondta Tamás 
Zoltán.

Szatmári Anikó, a Fidesz frakció 
tagja megjegyezte, tudomása szerint 
eddig is javasoltak tagokat a választási 
bizottságokba. 

Budai Lóránt polgármester megle-
petten figyelte a vitát és nem értette, 
hogy miért kellene a választási bizott-
ság tagjainak és póttagjainak kijelölése-
kor a pártokkal egyeztetni. 

– Lehet, hogy ez az Önök idejében 
így volt, de nem volt helyes – summáz-
ta véleményét a polgármester.

A szavazás során csak 11-en vok-
soltak, mert Dobrán Gyula éppen nem 
tartózkodott a teremben. Hét igen és 
négy tartózkodás mellett az előterjesz-

tést nem fogadták el (minősített több-
ség, 8 igen kellett volna) így egyelőre 
nincsenek tagjai és póttagjai a választási 
bizottságoknak városunkban. 

Egyhangúlag szavaztak meg 100 
ezer forintos támogatást a Lehel Vezér 
Gimnáziumban működő „Tehetséget 
2000-re” Alapítvány számára, mely 
összeggel az LVG Diákfilm Fesztivál 
költségeihez járulnak hozzá. 

Az ülés zárásaként az ideiglenesen vé-
delemre jogosultak (menekültek) elhelye-
zése volt napirenden. A polgármester el-
mondta, hogy jelenleg két olyan ingatlan, 
lakás áll üresen, amelyet a menekültek el-
helyezésére tudnak biztosítani. Szavaiból 
kiderült, hogy ezek berendezése folyama-
tosan történt, történik. Az előterjesztést 
egyhangúlag fogadták le.

Horgosi Zsolt, a JVV NZrt. vezér-
igazgatója arról tájékoztatta a döntést 
követően a képviselőket, hogy a Páva 
u. 8. már készen áll a fogadásra. Meg-
jegyezte, egy használt mosógép még jól 
jönne, s ennek biztosításához kérte a 
képviselők segítségét.

* * *
A háború kirobbanását követő napok-
ban azonnal megkezdődött a gyűjtés az 
egész országban a háború elől menekü-
lők, és a háborúval sújtott területen élő, 
a kárpátalajai magyarok megsegítésére. 

Budai Lóránt polgármester felvette 
a kapcsolatot ukrán testvérvárosunk, 
Técső polgármesterével, aki elküldte 
a listát, hogy mivel lehetne, kellene 
őket segíteni. A városi adománygyűj-
tés azonnal megkezdődött, s a felaján-
lásokat a Táncsics utcán, az egykori 
Pannónia épületében várták és várják. 
Az adományozóknak a polgármesteri 
hivatal portáján kell jelezni szándéku-
kat. Pócs János országgyűlési képviselő 
sajtótájékoztatón jelezte, hogy jászbe-
rényi és jászapáti képviselői irodájá-
ban és jászapáti lakásán is fogadják a 
felajánlásokat. Gyűjtést kezdeménye-
zett a jászberényi Fidesz frakció is, ezt 
Tamás Zoltán frakcióvezető mondta 
el. Sárközi Csabáné Béres Krisztinától 
megtudtuk, hogy folyik a gyűjtés Jász-
berényben, a Gyöngyösi úti Gyöngy 
Marketben is. Pócs János elmondta, 
hogy csak egyházi szervezetek útján kí-
vánják az összegyűjtött adományokat a 
határra, a határon túlra eljuttatni, hogy 
azok elsősorban a kárpátaljaiak megse-
gítését szolgálják.

Tudomásunk szerint folyik gyűjtés 
iskolákban, a DH jászberényi irodájá-
ban, de gyűjtést indított a JKSE is. 

Az adományok gyűjtése folyama-
tos, jelenleg is tart.

Szántai Tibor

Városi menekültügyi alapot hoztak létre
  Folytatás az 1. oldalról  

Hat jelölt között választhatunk
Áder János köztársasági elnök április 
3-ra írta ki a 2022. évi országgyűlé-
si választásokat. Február 12-én vette 
kezdetét a kampány, melynek első két 
hetében a jelölteknek támogató aláírá-
sokat kellett gyűjteni, hogy nevük fel-
kerülhessen a szavazólapra. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
2-es számú választókerületben kilenc 
jelölt kezdte meg az aláírások gyűjtését, 
de menet közben hárman visszaléptek. 
Hatan viszont összegyűjtötték az indu-
láshoz szükséges legalább 500 támogató 
aláírást. A helyi választási bizottság már 
azt is kisorsolta, hogy milyen sorrend-
ben kerülnek a szavazólapokra a jelöltek:
1. Dobrán Gyula (Mi Hazánk 

Mozgalom)
2. Magda György (Normális Élet 

Pártja)
3. Oszvald Nándor (Megoldás 

Mozgalom)
4. Balogh Imréné (Magyar 

Munkáspárt és az Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom)

5. Dr. Kertész Ottó (Demokratikus 
Koalíció, Jobbik Magyarországért 
Mozgalom, Momentum Mozgalom, 
Magyar Szocialista Pért, LMP-
Magyarország Zöld Pártja, 
Párbeszéd Magyarországért Párt)

6. Pócs János (Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség, Kereszténydemokrata 
Néppárt)

Idő közben az is kiderült, hogy április 
3-án a választópolgárok egy hat párt-
listát tartalmazó országos listás szavazó-
lapot kapnak az egyéni képviselők sza-
vazólapja mellé. A Nemzeti Választási 
Bizottság pedig kisorsolta a pártlisták 
sorrendjét is a szavazólapra: 
1. DK–Jobbik–Momentum–MSZP–

LMP–Párbeszéd
2. Normális Élet Pártja 
3. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, 
4. Megoldás Mozgalom 
5. Mi Hazánk Mozgalom 
6. Fidesz–Magyar Polgári Szövetség–

Kereszténydemokrata Néppárt.

Két díj Szatmári Zoltánnak

A Magyarországon már másfél évti-
zede működő EY Az Év Üzletembere 
program olyan üzletembereket ismer 
el, akiknek sikerei jelentős gazdasá-
gi és társadalmi változásokat moz-
dítanak elő. Idén Szatmári Zoltán 
(fotónkon mellette lánya, Szatmári  
Melinda) az EY Az Év Üzletembere 
Díj mellett a Vállalkozói szellemisé-
gért járó különdíjat is elnyerte.

A Szatmári Kft. vezetője a rendszervál-
tást követően, feleségével kezdett vál-

lalkozásba. Ma elsősorban piacvezető 
épületgépészeti szakáruházi hálózatá-
ról ismert, miközben a magyar malo-
miparban is piacvezető. Fontos szere-
pet tölt be a helyi közösségek életében, 
folyamatosan segíti Jászberény városát 
és mérhetően pozitív hatást gyakorol a 
társadalomra – olvasható az EY Face-
book bejegyzésében. 

Az EY egyike a világ vezető könyv-
vizsgáló, adó-, jogi-, stratégiai, tranzak-
ciós és tanácsadási szolgáltatást nyújtó 
vállalatainak. (Fotó: EY)

Kuti Mihály elismerése

A Vállalkozók Országos Szövetsége 
március 3-án, csütörtökön immár 
22. alkalommal tartotta meg a Vállal-
kozók napját. Az eredetileg múlt év 
decemberére tervezett rendezvényen 
részt vett Varga Mihály pénzügymi-
niszter is, aki hangsúlyozta, most az 
egyik legnagyobb kihívás hogy a há-
ború hatásaitól minél inkább megvéd-
jék a vállalkozókat.

Az ünnepségen az Év Vállalkozója 
Díjakat, miniszteri kitüntetéseket, va-
lamint a VOSZ Kiemelkedő társadalmi 

szerepvállalásért díjakat adta át Varga 
Mihály és Eppel János, valamint dr. 
Lits József, a VOSZ Ellenőrző Bizott-
ságának elnöke, a VOSZ Jász-Nagy-
kun-szolnok megyei elnöke.

Megyénkből Év Vállalkozója díjat 
kapott Kuti Mihály (a fotó bal szé-
lén), a jászberényi KÓD Kft. ügy-
vezetője és Hajdú János, a szolnoki 
Startker Kft. cégvezetője. Magyar 
Gazdaságért Díjat vehetett át Vass 
Attila, a tószegi ACCELL HUN-
LAND Kft. ügyvezetője. 

Országos döntőbe jutottak táncosaink
A hétvégén rendezték meg a XII. 
Országos Ifjúsági Szólótáncver-
seny selejtezőjét. A Viganó Alapfo-
kú Művészeti Iskola három tánco-
sa március 5-én, szombaton Abán 
mérettette meg magát. 

Nagy Marcell Rubint Rebekával a pá-
ros kategóriában és Ivanics Patrik a 
fiú szóló kategóriában indult. A fia-
talok nagyszerűen szerepeltek, hiszen 
továbbjutottak az országos döntőbe, 
amit Egerben rendeznek meg márci-
us 25-26-27-én. 

A táncosoknak és felkészítőiknek  
– Busai Zsuzsanna és Busai Norbert – 
olvasóink nevében is gratulálunk és 
sok sikert kívánunk az országos dön-
tőben való szerepléshez!

Folytatódnak 
a munkálatok
Javában tartanak a vasútállomás kör-
nyéke felújításának munkálatai. Márci-
us 7-én aszfaltozási munkák kezdődtek 
a Rákóczi úton. Az ezt követő néhány 
napban – rövid időszakokra – lezárták 
a Rákóczi út–Sportpálya utca–Vécsey 
Ernő utcák kereszteződését.

Március 8-án és 9-én útfelújítást és 
csapadékvíz-hálózatfejlesztést végeztek 
a Vaspálya utcán. A munkavégzés szin-
tén átmeneti útlezárással és forgalmi-
rend változással járt. 

Budai Lóránt polgármester az ott 
élők, az arra közlekedők megértését és 
türelmét kéri a beruházás befejezéséig. 
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Kulturális mozaik
aKi neM lép egyszerre… – ünnepi  
teMatiKus játszóház
Március 14. hétfő 9 óra
A Csűrdöngölő Kulturális Egyesület ünnepi tematikus játszóházba várja az 
érdeklődőket, ahol interaktív mesejáték, fakard készítés, valamint nemzeti 
színű szalag készítése szalagszövő technikával lesz a kreatív program része.
Főnix Műhelyház

poKolgép Koncert
Március 18. péntek 20 óra
Gép-gép-gép Pokolgép! A magyar rockzenei élet első és leghíresebb me-
tálzenekara, a több tagcserén átesett, de négy évtizede zúzó Pokolgép ad 
koncertet, ahol felhangoznak a banda kultikussá vált dalai, mint a Gépin-
duló, az Itt és most, az Ítélet helyett vagy mondjuk a Háború gyermeke. 
Előzenekarként a Radar bandája hangolja a rockereket.
Ifjúsági Ház

Mezőgazdasági géptörténeti  
gyűjteMény ünnepélyes Megnyitója
Március 19. szombat 11 óra 
A Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény Tanyamúzeum kortörténeti rit-
kaságokkal, veterán munkagépekkel gyarapodott és Balog Gyula igazgató, 
létrehozta a Mezőgazdasági Géptörténeti Gyűjteményt, melynek ünne-
pélyes megnyitóját tartják. Műsort ad a Kéknefelejcs népdalkőr Jászfelső-
szentgyörgyről valamint a Jászdózsai Dósai Honismereti Szakkőr Népdal-
kórusa. Ezen a napon Veterán Gépek Találkozóját is megrendezik.
Tanyamúzeum Portelek tanya 91

KlubKoncert – Ferenczi györgy  
és az 1ső pesti racKáK
Március 19. szombat 21 óra
A Rackajam együttes műsorában összeolvad a magyar kultúra, és a 
rock’n’roll forradalom szeretete. Így fér össze a kalotaszegi hajnali Petőfi 
és Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével. A rendkívül energikus pro-
dukció mosolya bearanyozza a velük töltött tartalmas, információban, és 
humorban gazdag estét. 
Lehel Film – Színház galéria

családi Matiné – halász judit Koncertje
Március 20. vasárnap 11 óra
Halász Judit  új lemeze, A vitéz, a kalóz meg a nagymama címet kapta, ami 
kilenc új és hat már ismert dalt tartalmaz. Az album rengeteg szórakoz-
tató percet és élményt tartogat nem csak a kisebbeknek, de a nagyoknak 
is, ugyanis több, számukra ismerős vers zenés feldolgozása is visszaköszön 
majd a lemezbemutató koncerten, például Kányádi Sándortól, Szabó T. 
Annától és Móricz Zsigmondtól. Így Halász Judit koncertje igazi családi 
program lehet.
Lehel Film – Színház

tavaszhívogató hangverseny
Március 21. hétfő 21 óra
A Palotásy János Zeneiskola művésztanárai a tavaszi napéjegyenlőség és 
egyben a világhírű barokk zeneszerző, Johann Sebastian Bach születésnapja 
alkalmából tavaszváró hangversenyt adnak. A műsorra, mely Bach és köve-
tőinek legszebb alkotásait tartalmazza, minden kedves érdeklődőt várnak.
Déryné Rendezvényház

ötvenhét igen! – váMos MiKlós előadása
Március 22. kedd 18 óra
Megjelent Vámos Miklós legújabb könyve! Az Ötvenhét lépés az író 2022-
ben induló, Karcsú Könyvek sorozatának első darabja. Ezek a kompakt 
szerzemények belecsúsztathatók retikülbe, zsebbe, autóstáskába, olvashat-
juk őket akár vonaton, autóbuszon, villamoson, strandon, repülőn vagy 
sorban állás közben! Vámos Miklós többek között az említett, fokozott 
pontossággal megírt, értéket és örömöt adó, korszerű prózáról is mesél 
majd Ötvenhét igen című előadásán.
Déryné Rendezvényház

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

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

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!

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

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

Porszívógép akció!
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

STIMULART projektzáró konferencia
A STIMULART Interreg Közép Eu-
rópai programprojektjének záró 
konferenciáját tartották március 
1-jén a Lehel Film – Színházban.

A szakmai konferencia, a kis- és kö-
zépvárosok, valamint tágabb térségeik 
vonatkozásában, a kulturális és krea-
tív erőforrások, valamint a közösségek 
fenntartható fejlesztésének lehetősé-
geit mutatta be. Olyan hazai és nem-
zetközi jó gyakorlatokat megismertet-
ve, hogy milyen módon válhatnak a 
kulturális tartalmú és a kreatív tevé-
kenységek egy város és térsége kiemelt 
lehetőségévé, annak érdekében, hogy 
annak közössége, vonzereje erősödjön 
és közben minél több tehetséges kre-
atív embernek, vállalkozásnak megél-
hetést biztosítson.

A konferenciát online is lehetett 
követni és meghívták erre az eseményre 
a projektben együttműködő városok-
ból a partnereket is. Németországot 
Amberg és Naumburg képviselte, a 
szomszédos Szlovéniát Kamnik, míg 
Olaszországból Vittorio Veneto csatla-
kozott.

A projektzáró rendezvényt egy 
nemzetközi partnertalálkozó előzte 
meg, ami a projektnek is a záró esemé-
nye volt. Ezen összefoglalták a három 
év eseményeit. Minden partner meg-
osztotta azokat a tapasztalatokat, ame-
lyek a legfontosabbak voltak számukra 
ahhoz, hogy saját városukban, minél 
nagyobb hasznosulással éljen tovább 
ez a projekt. Jászberény esetében is ez 
volna a legfontosabb. Ennek megtes-

tesülése, dokumentált anyaga, a jász 
főváros kreatív és kulturális témában 
írott stratégiája. Ebben feltárták a lehe-
tőségeket, azokat az adottságokat, ame-
lyekre alapozva erősíteni lehet a kreatív 
gazdaságot.

Az elmúlt év szeptemberében nyi-
tott meg a roomLi – a kreatív pont 
című közösségi tér, ami ennek a nem-
zetközi projektnek a kísérleti, pilot 
projektjeként valósult meg, mint új 
városi attrakció. A helyi hagyomá-
nyokon alapuló kreatív tevékenységek 
népszerűsítése és sikeres piaci szerep-
lés érdekében. Ezt már nagyon sokan 
ismerik és használják a városban és az 
ide érkezők is. A bolt funkció a vezető, 
de sok más foglalatosság párosul hoz-
zá a közösségi élet szintjén. Továbbá a 
stratégiai partnerépítés is nagyon fon-

tos vonulata a tevékenységnek, illetve 
a tudás átadása mindenféle szinten, 
szakkörök, foglalkozások, works-
hop-ok formájában.

A nap folyamán egymást követ-
ték a tematikus előadások, majd a 
STIMULART partnerek mutatták 
be a városaikban végzett tevékenysé-
geket. Ki a helyszínen élőben és volt, 
aki online formában. A program so-
rán átadták a STIMULART díjat, 
melyet Gasper Selko, Kamnikból ér-
kezett kreatív zenésznek ítéltek oda. A 
konferencia zárásaként a roomLi – a 
kreatív pont helyiségét keresték fel a 
résztvevők, ahol megismerhették az 
újszerű belsőépítészeti megoldásokkal 
berendezett, kreatív termékeket árusí-
tó boltot.

Demeter Gábor

A hónap műtárgya a Szikra Galériában
A képzőművészeti sorozat bemutató-
ján, Litkei József Rudas fürdő című 
olajképét ismerhették meg az érdek-
lődők, március második napján.

A Szikra Galéria képzőművészeti so-
rozatának márciusi bemutatóján, az 
alkotó artisztika számos területén fog-
lalatoskodó, Litkei József festőművész, 
Rudas fürdő című és annak látképét 
ábrázoló olajképét ismerhették meg az 
érdeklődők. Az eseményt megtisztel-
ték többen a művésztanár családtagjai 
közül is. 

A sokirányú érdeklődésű mesterről 
és tevékenységeiről, Kerekné Mihalik 
Judit művésztanár adott átfogó képet.  
Litkei, a lényegre látó tömör festmé-
nyek alkotója, nem csak remek mű-
vész, de kiváló tanár is volt. Művészeti 
tevékenységét a tanítással párhuzamo-
san végezte és alkotóművészek egész 
sorát indította el a pályán. 

Metykó Béla helytörténet kuta-
tó a korabeli sajtó írásainak tükrében 

villantott fel epizódokat Litkei József 
életéből. A mester munkájáról ter-
mészetes egyszerűséggel nyilatkozott, 
noha mindenkinél jobban kezelte az 
akvarellt. Az esemény kötetlen dis-

kurzusán fiai és családtagjai, személyes 
élményeiket mesélték el az alkotóról, 
akiből sugárzott a szenvedélyes szakma 
szeretet.

duka
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Lomtalanítási tájékoztató 2022.

1. PROGRAM: MÁRCIUS 5.
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, Horgász 
u, Jákóhalmi út, Jász u, Jászkapitány u, 
Katona u, Kazal u, Kert u, Kisberényi 
tér, Korányi F. u, Kórház u, Kosárfonó 
u, Kovács u, Kötélverő u, Külső Pely-
hespart u, Kürt u, Madách I. u, Ma-
gyar 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 Kálmán u, Reze-
da u, Sikló u, Szárazmalom 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: MÁRCIUS 19.
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: MÁRCIUS 26.
Ady E. út, Agancs u, Árvácska u, Ba-
goly 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: ÁPRILIS 02.
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, Mik-
száth K. u, Pannónia u, Platán u, Sírkert 
u, Szarka u, Szép u, Szivárvány u, Tavasz 
u, Vadász u, Vereckei u, Virág u, Zerge u.

5. PROGRAM: ÁPRILIS 09.
Akácfa u, Áldás u, Banner J. u, Bát-
hory 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.

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, Ménte-
lep 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.

6. PROGRAM: ÁPRILIS 23. 
Alsócsincsapart u, Aprítógégyár u, Át-
járó u, Berze N. J. u, Boróka u, Bo-
tond 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: MÁJUS 07. 
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, Fémnyo-
mó u, Fuvaros u, Fülemüle u, Fürdő 
u, Fűzfa u, Gém u, Gerle u, Gor-
janc 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, Kor-
csolya u, Kossuth Lajos út, Kőkép u, 
Lant u, László Károly u, Lehel u, Le-
hel Vezér tér, Mozdony u, Nagykátai 
út, Ostoros u, Pajtás u, Palotai J. u, 
Patkó 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, 
Herboly I. u, Homok u, Március 15. u, 
Nyúl u, Vaskapu u, Vasút u.

A Jászberényi Vagyonkezelő és Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Zrt. tájé-
koztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy  
lomtalanítási akciót szervez, mely-
nek alkalmával az érintett terüle-
tekről a megjelölt időpontokban 
elszállításra kerülnek a háztartások-
ban feleslegessé vált lom hulladékok. 
Tájékoztatónk megtalálható a hon-
lapunkon is (vvzrt.hu), illetve a Be-
rénycafé (berenycafe.hu) oldalán is. 

Kérjük a lomtalanítás során az alábbi 
szabályok betartását:
•	 Lomhulladékok	 kihelyezésének	 idő-

pontja: reggel 7 óra.
•	 Szolgáltatást	 kizárólag	 szerződött	

partnereink jogosultak igénybe 
venni.

•	 A	háztartásban	keletkezett	 lomot	az	
ingatlan előtti közút mellé, a for-
galmat nem akadályozó módon kell 
kihelyezni a lomtalanítás reggelén, 
hogy a célgépek és a dolgozók köny-

nyen meg tudják közelíteni, és a ra-
kodás biztonságosan, és balesetmen-
tesen, kézi erővel végezhető legyen.

•	 Maximálisan	 kihelyezhető	 lomhulla-
dék mennyisége 1,5 m3 

•	 A	 lomtalanítás	 során	 a	 nagydara-
bos, azaz a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedény méreteit 
meghaladó lom hulladék kerül el-
szállításra. A nagyméretű lomokat 
(pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) 
szétszedett állapotban kell kihelyez-
ni úgy, hogy az kézi erővel könnyen 
mozgatható legyen. Az apróbb mé-
retű lomokat kérjük zsákban, vagy 
dobozban kihelyezni a szétszóródás 
megelőzése érdekében. 

•	 A	kikészített	lomokat		kizárólag	a	jel-
zett időpontban szállítjuk el. Felhív-
juk figyelmüket, hogy a  később ki-
rakott hulladékot a szolgáltató nem 
szállítja el. 

•	 Az	 egyéb	 módon	 kihelyezett	 hulla-
dék nem kerül elszállításra.

A lom továbbra sem tartalmaz-
hat háztartási hulladékot, veszélyes 
anyagot tartalmazó fémhulladékokat, 
azbesztet tartalmazó hulladékokat, ve-
szélyes anyagokat tartalmazó faforgá-
csot, oldószereket, szerves oldószereket, 
savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú 
hulladékot, olajos rongyokat, fáradt 
olajat, olajszűrőket, fertőző hulladéko-
kat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, 
éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, 
fecskendők, vágó- szúróeszközök), per-
metszereket és azok dobozait, építési 
törmeléket, épület bontásból származó 
hulladékot, gumiköpenyt, autóbontás-
ból származó hulladékot, autóroncso-
kat, elektronikai hulladékot és zöldhul-
ladékot sem, mert azokat társaságunk 
nem szállítja el. 

A lakosság részére lehetőség van 
elektronikai hulladék, építési törme-
lék, zöldhulladék, veszélyes hulladék, 
gumiabroncs leadására a jászberényi 
hulladékudvarunkban.

A lomtalanítás során közterületre 
helyezett hulladék a szolgáltató tulaj-
donát képezi, így annak bárki más által 
történő elszállítása jogtalan eltulajdo-
nításnak minősül!

Városunk és környezetünk tiszta-
sága érdekében kérjük Önöket, hogy 
lomtalanítási akció során e tájékoztató 
szerint helyezzék ki elszállításra szánt 
lom hulladékaikat.

Köszönjük, hogy igénybe veszik 
szolgáltatásainkat! 

Jászberényi Vagyonkezelő és 
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Tájékoztatás vasúti 
menetrend ideiglenes 

módosulásáról
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása 
szerint pályakarbantartási mun-
kák miatt az alábbiak szerint mó-
dosul a vasúti menetrend:

A 2022. március 19-től 2022. 
március 21-ig a Hatvan–Jászbe-
rény állomások között végzett pá-
lyakarbantartási munkák miatt 82 
sz. Hatvan–Szolnok vasútvonalon 
valamennyi vonat módosított me-
netrend szerint közlekedik. Hatvan 
– Jászberény állomások között vo-
natpótló autóbuszok közlekednek. 
A vonatpótló buszok útvonala eltér 
a közforgalmú vasúti menetrend-
től, Jászfényszarun a vasútállomás 
bejárati útnál, Pusztamonostoron 
a Községháza autóbuszmegállóban 
állnak meg.

2022. március 22-től 2022. 
március 24-ig a Jászberény–Jász-
boldogháza–Jánoshida állomások 
között végzett pályakarbantartási 
munkák miatt a 82 sz. Hatvan–
Szolnok vasútvonalon valamennyi 
vonat módosított menetrend sze-
rint közlekedik. Jászberény–Jász-
boldogháza–Jánoshida állomások 
között vonatpótló autóbuszok 
közlekednek, illetve az utolsó 
Hatvanból induló 5768 sz. vonat 
helyett Újszász állomásig közleke-
dik autóbusz. Portelek vasútállo-
mást forgalomtechnikai okból a 
vonatpótló autóbuszok nem érin-
tik, helyette az Imrédi úti elága-
zásnál állnak meg.

2022. március 25-től 2022. 
március 27-ig a Jászboldoghá-
za–Jánoshida–Újszász állomások 
között végzett pályakarbantartási 
munkák miatt a 82 sz. Hatvan – 
Szolnok vasútvonalon valameny-
nyi vonat módosított menetrend 
szerint közlekedik. Jászboldog-
háza–Jánoshida–Újszász állomá-
sok között vonatpótló autóbu-
szok közlekednek. A vágányzár 
miatt a 82 sz. vonali vonatok az 
5710, 5720, 5712, 5716, illet-
ve az 5739, 5717, 5713 és 5733 
sz. vonatok kivételével Újszászés 
Szolnok állomások között sem 
közlekednek, helyettük a 120a és 
86 sz. vonali vonatokkal, újszászi 
átszállással biztosított az eljutás.

Bővebb tájékozatást Jászberény 
város honlapján (jaszbereny.hu), 
a  Hirdetmények menüpontban 
találnak.

Közel kétmilliós fejlesztés a Margit-szigeten 

Megtörtént a műszaki átadás-átvétele 
március első napján annak az 1,7 milli-
ós fejlesztésnek, melynek keretében pa-
dok és hulladékgyűjtő edényzet került 
kihelyezésre a Margit-szigeten.

- Még 2021-ben a városüzemelte-
tési bizottság biztosított pénzügyi for-

rást a Margit-szigeten hulladékgyűjtő 
edényzetek, illetve padok kihelyezésé-
re. Összesen 1,7 millió forintba került 
az a projekt, amely most megvalósult. 
Ennek keretében hét darab új pad ke-
rült kihelyezésre. Igyekeztünk a ját-
szóterek, illetve az edzőpályák környe-

zetében elhelyezni ezeket. Hat darab 
új hulladékgyűjtő edényzet is kihelye-
zésre került, kettőt pedig – rongálás 
miatt – fel kellett újítanunk, s egyet 
pedig áthelyeztünk – mondta Bathó 
Andrea, a városgazdálkodási osztály 
vezetője a helyszíni bejárás során. Tőle 
afelől is érdeklődtünk, hogy lesz-e 
folytatása a fejlesztésnek a Margit-szi-
geten, ahol elkelne még jónéhány to-
vábbi pad is.

- Az egész területnek a növényál-
lományát is szeretnénk felmérni és 
frissíteni, megújítani. Továbbá egyéb 
játszótéri- és kondielemeket is sze-
retnénk a Margit-szigeten elhelyez-
ni. Ezen túl igyekszünk a városban is 
felmérni azokat a területeket, ahová 
hulladékgyűjtő elemeket kell még ki-
raknunk.  

A közel kétmilliós fejlesztés mű-
szaki átadás-átvételén jelen volt Bu-
dai Lóránt polgármester és Balogh 
Béla alpolgármester is. 

A mentősök munkáját segítik
Február 24-én, csütörtökön Pócs János 
országgyűlési képviselő közbenjárásá-
val a Pócs és Társa Kft. négy véroxi-
génszint-mérő készüléket adományo-
zott a jászberényi Mentőszolgálat 
számára.

Pócs János köszönetét fejezte ki a 
cégcsoport felajánlásáért, hiszen a min-
dennapjainkat alakító járványidőszak-

ban a mérőeszközzel végzett vizsgálat 
segíthet a Covid felismerésében. 

Sajtókérdésre válaszolva Pócs Tibor 
vállalkozó elmondta, hogy nem egysze-
ri felajánlásról van szó. A cég mindig 
szívügyének tekintette az egészségügy 
támogatását. A jászberényi mentőállo-
mást több éve segítik pénzbeli hozzájá-
rulással, eszközvásárlással.
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Emlékezés
Sós Ferenc

(1928–2018)
halálának 4. évfordulóján

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

Szerető családod

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik 

Telek Pálné 
Bazsó Mária Ilona 

1950–2022 
temetésén részt vettek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek 
és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

Emlékezünk

Nagy János-ra,
(1927–2001) 

a „Nagy János Helytörténeti 
Gyűjtemény Tanyamúzeum” 

névadójára.

Balog Gyula, a Porteleki 
Tanyamúzeum vezetője

Emlékezés

Tamasi Tibor 
halálának 8. évfordulójára

„Ne félj, hogy elfeledünk  
sorsunk bárhová vezet,
Emléked szívünkbe zártuk,  
a szív pedig nem felejt.”

Szerető családod

Emlékezés

Kollár
ZolTán
(1966 – 2012)

halálának
10. évfordulójára

„Fáj a lelkünk, hogy elmentél.
Szerettünk, szeretünk,

szeretni fogunk, míg élünk.”
Édesanyád, nővéred, keresztfiad

Velünk élő polihisztor – Faragó László
Égő májusi nap, tikkasztó kopár hori-
zont, süppedő homok, vagy épp raga-
dós feketeföld, dús zöld rétek, derékig 
érő harsogó friss zöld fű, a Zagyva által 
elöntött területek, poros öregerdei utak, 
elhagyott, omladozó tanyák, az Erek-kö-
ze tájékozódást nem segítő kiégett füve, 
kanálisa, végeláthatatlan rónák, hajda-
ni hívogató kápolnák, újerdei zizegő 
nyárfasor. Kaszálókon megbúvó védett 
növényfajok, nádkúpok, forrón dele-
lő csend, susogó nádasok, mélyrevájt, 
görbe dűlőutak, szikes, kiégett hajdani 
legelők, gyíkok, teknősök, nyulak, őzek, 
szitakötők, virágbogarak. Vizehagyott 
medrek, elszáradt, korhadt fák, letört, 
kéregnélküli gallyak, májusi íriszek, 
őszi kikericsek, tavasszal millió virágba 
borult vaddohány, majd ősszel szőrét 
bontó ugyanez, hogy tavasszal megint 
boruljanak virágba, s így menjen tovább 
az örök körforgás … 

Olyan természetes nekünk, hogy 
Jászberénynek van két természetvédel-
mi területe, mintha mindig is léteztek 
volna. Pedig nem így van. A ’80-as 
években Buschmann Ferenc helyi ter-
mészettudós hívta fel a figyelmét Fara-
gó László tanár úrnak Jászberény kör-
nyékének szépségeire. Laci bácsi pedig 
nekilátott a teremtett értékek közkincs-
csé tételének. 1987-ben elhelyezték az 
első Természetvédelmi Terület táblát a 
néhai mocsár szélén, majd elkezdték a 
meglévő, járható úthálózat feltérképe-
zését. Erről később útvonalleírást, tér-
képet készítettek, kis idő múlva pedig 
jelzéseket is festettettek az útvonalra. 
Tették mindazt azért, hogy évente két-
szer (májusban gyalog, szeptemberben 
kerékpárral) teljesítménytúrát rendez-
hessenek a területen, és megismertes-
sék a résztvevőkkel a táj egyedi értékeit. 
1992-őt írtunk ekkor. Laci bácsi 29 
éven keresztül szervezte, rendezte, ko-
ordinálta a túrákat. De sokkal többet 
tett ezzel, nem csak megismertette, de 
megszerettette a természetet több tíze-
zer jászberényi kisdiákkal és családdal. 
A túrák 30 éve alatt ezrek gazdagodtak 
természeti, társadalmi, szociológiai is-
meretekkel, értékekkel.

Laci bácsi a város fotósa is volt. Sok 
eseményt ismerhetünk meg az ő objektí-
vén keresztül (városi ünnepségek, spor-
tesemények, kulturális rendezvények). 
Halála után lánya rengeteg diát,  nega-
tívot és papírfényképet hagyott a Városi 
Könyvtárra, mely ezáltal óriási értékű 
kordokumentumtára a város különbö-
ző korszakainak. Mindenki emlékszik 
a gimnázium sarkán évtizedekig álló 
vitrinben a mindig-mindig megújuló 
sportfotóira is. Fotóklubot működtetett 
tanítványainak az Úttörőházban, majd 
annak megszűnte után a fotólaborát a 
Jász Múzeumba költöztette át. 2007-
2017-ig a Berényi Kármentő városvédő 
lap szerkesztési munkálatait végezte. A 
Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány 
kuratóriumának tagja, és fotós közre-
működője volt, sőt az alapítvány könyv-
sorozataiban és a Redemptio című hon-
ismereti lapban is sokat szerepeltek az ő 
képei. A Városvédő és Szépítő Egyesület 
tagjaként korról-korra megörökítette 
a város épített értékeit. És nemcsak fo-
tóban, írásban is. Különösen érdekes a 
„Jászberény a költöző emlékművek vá-
rosa” cikke. A Magyarország Felfedezői 
Szövetségben több évtizeden keresztül 
tevékenykedett a diákság történelmi is-
mereteinek az elmélyítésében. Vásárhe-
lyi István természetkutató életművének 
feldolgozása és a professzor halhatat-
lanná tétele is az ő nevéhez fűződik. A 
Nagyvisnyó melletti tábor kialakítása, 
majd elnevezése is az ő érdeme. 

Közel félszáz fotókiállítása legtöbb-
ször a természetet, később a kálváriákat, 
épített szakrális értékeket ábrázolták. 
De éppúgy ábrázolták a természetben 
élő embereket, sorsokat, életpályákat 
is. Számtalan kiadványt illusztráltak az 
ő képei. Megszámlálhatatlan a száma a 
diavetítéseinek, túravezetéseinek.

Faragó László elkötelezett munkáját 
Jászberény városa 1992-ben Pro Urbe 
díjjal, az Apponyi Albert Alapítvány 
2010-ben Jászberény Város Kultúrájáért 
Díjjal ismerte el. 2018-ban pedig Jász-
berény város Díszpolgára lett.

Háromszor járta végig diákjaival az 
Országos Kéktúrát, és számtalan túrát 
vezetett azokon kívül is. Az Úttörőház-
ba bármikor, bárki bemehetett; mindig 
hasznos időtöltést talált. Mi, „gyetvai-
sok” ott nőttünk fel, nem az utcán. 

Laci bácsi tanár úr, Úttörőház veze-
tő, túravezető, fényképész, újságíró, új-
ságszerkesztő volt. Őt mindenki szeret-
te, mindenkihez volt kedves szava. Nem 
is így, hanem így: mindenkihez csak 
kedves szava volt! Az ember egyszerűen 
jól érezte magát, ha vele találkozott, be-
szélt. Különös erő sugárzott belőle, mely 
úgy hatott a környezetére, hogy a be-
szélgetőpartner jobbnak, gazdagabbnak, 
értékesebbnek érezte magát általa!

A Magyarország Felfedezői Szövet-
ség jelmondata, mintha róla íródott vol-
na: Mert ő tényleg „szövetséget kötött a 
szülőföld, a haza felfedezésére, nemzeti 
értékeink, hagyományaink megőrzésé-
re, az igaz emberi értékek követésére, a 
gyermek ember igaz értékek menti jel-
lemformálására, a közösségi élet ajándé-
kosztó erejének építésére.”

Faragó László Jászberény életének 
óriási polihisztora volt! Március 4-én 
lett volna 90 éves. Több generáció ne-
vében, aki ismerhette: Hálásan köszö-
nünk mindent! Végig az országos kéken 
Nagy-Milictől-Írott-kőig címmel az 
Országos Kéktúrán készült fotóit ápri-
lis 1. –május 1. között tekintheti meg a 
nagyközönség a Lehel Film-színházban, 
az Ércnél maradandóbb című  film vetí-
tése és közönségtalálkozója kapcsán.

Patakiné Kocza Anita

Elhunyt Fekete-
Szabó István
Nagy veszteség érte Jászberény labda-
rúgását. Február 11-én, életének 81. 
évében elhunyt Fekete-Szabó István, 
aki előbb játékosként, majd utánpót-
lásedzőként és játékvezetőként hosszú 
évtizedeken át volt a sportág megha-
tározó alakja. A Jászberényi Lehelben, 
ahol 1959 és 1970 között játszott, 
Fekete I. Istvánként volt ismert, illet-
ve fociberkekben mindenki Konginak 
hívta. 164 meccsen 35-ször talált az 
ellenfelek kapujába, kétszer volt baj-
nokcsapat tagja, 1964-ben felkerültek 
az NB I/B-be. Visszavonulása után 
a fiatalok mellett edzősködött, majd 
játékvezetőként tevékenykedett, a vá-
rosi kispályás bajnokságban is vezetett 
meccseket. Munkájában és a sportban 
is nagy alázat és szerénység jellemezte.

Családja és tisztelői február 23-án, 
szerdán a Szent Imre herceg úti teme-
tőben vettek tőle végső búcsút. Emlé-
két megőrizzük.  sz. z.

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja

A kommunista diktatúrák áldozatai-
nak emléknapja megtartását (február 
25.) az Országgyűlés 2000. június 13-
án elfogadott 58/2000. (VI. 16.) sz. 
határozata rendelte el. A jelzett napon, 
1947-ben, Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló 
szovjet katonai hatóságok jogtalanul le-
tartóztatták és a Szovjetunióba hurcol-
ták, ahol nyolc évet töltött fogságban.

Az áldozatokra emlékezvén, a bí-
róság falán elhelyezett Szovjetunióba 
elhurcoltak emléktáblájánál, rendezett 
ünnepségen a Berényi Színjátékos Tár-
saság tagjai közreműködtek, akik Szol-
zsenyicin és Faludy György írásaiból 
olvastak fel részleteket. Az esemény ko-
szorúzással és mécsesek elhelyezésével 
zárult a hivatalok, pártok, civil szerve-
zetek emlékezőinek részvételével.

A gyümölcsfák és gyümölcsbokrok  
tél végi lemosó permetezése
A gyümölcsfák és a gyümölcsbokrok 
metszése után, de még a rügyfakadá-
sig fagymentes napokon lehet elvé-
gezni a lemosó permetezést. Az idő-
járástól függően márciusban, esetleg 
április elejéig és ez a gyümölcsfavéde-
lem alapja. A permetlének a fák és a 
bokrok minden részét lemosásszerűen 
kell megnedvesíteni. A felhasználható 
vegyszerek egy része, pl. a sárga méreg, 
vagy a karbolineum már nincs forga-
lomban, de maradt még a jó öreg bor-
dóilé és a különböző gyári készítmé-
nyei, melyek alkalmasak lisztharmat 
kivételével sok gombabetegség ellen. 
Így almatermésűek, és csonthéjas gyü-

mölcsfák permetezésére. A kéntartal-
mú gombaölő szerek a lisztharmat és 
a gyenge takácsatka fertőzések ellen 
rügypattanás és virágzás között is fel-
használhatók. A legsokoldalúbb le-
mosópermetezőszerek kén, réz és olaj 
tartalmúak. Gombás, baktériumos 
betegségek ellen a leghatásosabbak. Ez 
az almavarasodás, lisztharmat vagy az 
őszibarack levélfodrosodása (tafrina) 
ellen is véd. Rovarkárosítók pld. pajzs-
tetű fertőzéskor már korszerű lemo-
sópermetezészer (Agrol) javasolható. 
Hatóanyaga a vazelinolaj. Az Agrol az 
almatermésű csonthéjas és gyümölcs-
bokrok permetező szere, nem mérgező 
és még a méh veszélyessége sem jelölés 
köteles. A csomagolóburkolaton lévő 
munkaegészségügyi óvórendszabályo-
kat és a felhasználási javaslatot is be 
kell tartani.

Szegedi Szilveszter
növényvédő szakmérnök

Ép testben és lélekkel

A Szent István Sport Általános Iskola 
és Gimnázium hat tanulóját a megyei 
Testnevelés- és sportelméleti verseny 
írásbeli fordulóján szerzett pontszámuk 
alapján behívták a Szolnokon megren-
dezett szóbeli fordulóra is. 

Az összesített eredmények alapján 
az iskola diákjai a megye legjobb tíz 
versenyzője között is kimagasló ered-

ményt értek el. Hatan is az első tíz kö-
zött végeztek:
1. Nagy Norbert (12.a)
2. Palcsó Martin (12.a)
4. Kiczkó Diána (12.a)
5. Jenei Ervin és Konkoly Roland (12.a)
7. Kurunczi Gábor (11.a) 

Gratulálunk a versenyzőknek és fel-
készítő tanáruknak: Bús Nikolettának.

Hirdetések feladása a város lapjába:
• személyesen:  csütörtökönként szerkesztőségünkben 
  (Jászberény, Bercsényi út 1/A., Ifjúsági Ház, földszint)

• e-mailben:  a berenyiujsag@gmail.com e-mailcímen
• telefonon:  a 06-30/651-1098-as számon

Lakossági hirdetések feladására a heti újságba  
a megjelenés előtti hétfőn 16 óráig van lehetőség.
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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

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

március 16. szerda
Thököly Gyógyszertár
március 17. csütörtök
Szentháromság Patika 
március 18. péntek
Kossuth Gyógyszertár
március 19. szombat
Thököly Gyógyszertár
március 20. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
március 21 hétfő
Mérleg Gyógyszertár
március 22. kedd
PatikaPlus (Tesco)
március 23. szerda
Thököly Gyógyszertár
március 24. csütörtök 
Thököly Gyógyszertár
március 25. péntek
Szentháromság Patika

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

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
március 24-én 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a Berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

03. 11.  péNteK 4 °C  |  -8°C

03. 13.  vasárNap 9 °C  |  -8°C

03. 15.  Kedd 13 °C  |  -4°C

03. 12. szombat 6 °C  |  -10°C

03. 14.  Hétfő 10 °C  |  -6°C

03. 16.  szerda 14 °C  |  -2°C

03. 10.  
CsüTöRTök

Forrás: idokep.hu

4 °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.

A döntőbe jutott nyolc megye 
csapata kilenc versenyszámban mérte 
össze erejét. A nagyboldogosok nem 
kezdtek túl jól, hiszen a talicskázás-
ban az utolsó helyen végeztek. A foly-
tatásban viszont folyamatosan lépdel-
tek előre és két játékkal a vége előtt 
a harmadik helyre. Az már a verseny 
elején kiderült, hogy a törökbálinti-
ak és az egriek között dől el az első 
két hely sorsa. Ez a két csapat külön 
versenyt vívott egymással, míg a har-
madik helyért öt megyei is bejelent-
kezett. A szegediek szakadtak le csak 
a többiektől. 

Két fordulóval a vége előtt már biz-
tos volt a pest megyeiek sikere, hiszen 
tíz ponttal vezettek az egriek előtt. A 
harmadik helyért viszont óriási volt a 
harc. A záró játék előtt a balatonalmá-
diak megelőzték a Nagyboldogot, ám 

ennek során úgy tűnt, hogy a mieink 
visszaelőznek. Megnyerték ugyanis a 
játékot, ám hibáztak és az időbüntetés 
után hátrébb kerültek a rangsorban. A 
negyedik és ötödik helyen holtverseny 
alakult ki a berényi gyerekek és a szé-
kesfehérváriak között, s egy extrajá-
tékban kellett még a két csapatnak a 
helyezéseket eldönteni. Ez a Tóvárosi 
Általános Iskolának sikerült jobban, 
így a nagyboldogosok az 5. helyet sze-
rezték meg. A berényi lányok és fiúk, 
valamint felkészítőik, Nagyné Ilonka 
Zsuzsanna és Turiné Palócz Henriet-
ta minden dicséretet megérdemelnek, 
mert egy nagyon erős mezőnyben az 
utolsó pillanatig versenyben voltak a 
dobogós helyezésért.

A törökbálintiak megvédték két 
évvel ezelőtt szerzett bajnoki címüket, 
míg a tízszeres győztes egriek ezúttal 
ezüstérmet szereztek. A harmadik bala-

tonalmádiak pedig első dobogós helye-
zésüknek örülhettek. 

A Játékos Sportverseny Diákolim-
pia 2021/2022-es tanév versenyének 
végeredménye:
1. Bálint Márton Általános Iskola 

Tagintézménye Törökbálint 
2. Egri Hunyadi Mátyás Általános Isk.
3. Györgyi Dénes Általános Iskola 

Balatonalmádi
4. Tóvárosi Általános Iskola Székesfe-

hérvár
5. Jászberényi Nagyboldogasszony 

Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Gimnázium

6. Szombathelyi Derkovits Gyula 
Általános Iskola

7. Kiskunhalasi Kertvárosi Általános 
Iskola

8.Szegedi Madách Imre Magyar-Angol 
Két Tanítási Nelvű Általános Iskola

Országos Diákolimpia döntő a JP Arénában
  Folytatás az 1. oldalról  

Csoportrangadót nyertek

Egy hét alatt három bajnoki mérkő-
zést is játszott a JKSE NB I/B-s férfi 
kosárlabdacsapata a piros csoport-
ban. Bár sérülések és betegségek hát-
ráltatták az együttest, mindhárom 
találkozójukat megnyerték, s a lista-
vezető Bp. Honvéd SE együttesét is 
legyőzték.

A csoportrangadón, hazai pályán, a Bp. 
Honvéd SE ellen egy igazán színvona-
las, nagyszerű mérkőzést játszottak Föl-
di mester fiai és a nagyszámú szurkoló-
tábor nem kis örömére le is győzték a 
listavezetőt. 
JKSE – Bp. Honvéd SE 76-75

A JKSE legjobb pontszerzői: Velkey 
János 20/12, Chester Lewis 16/6, Ne-
bojsa Dukic 16/9, Olasz Ádám 10

Három nappal a Honvéd elleni 
mérkőzést követően a Veszprémi Ko-
sárlabda Kft. elleni, korábbról elhalasz-
tott mérkőzését pótolta csapatunk. Ha-
zai pályán újabb nagyszerű mérkőzést 
izgulhattak végig a szurkolók, melyen 
elsöprő záró negyedet produkáltak Ra-
kicék és visszavágtak az őszi vereségért.
JKSE – Veszprémi K. Kft. 93-85

A JKSE legjobb pontszerzői: Velkey 

János 31/15, Miljan Rakic 22/9, Meleg 
Károly 20/9

Március 4-én, pénteken pedig a 
Nagykőrösi Sólymok KE vendégeske-
dett a Bercsényi Játékcsarmokban. Ez a 
találkozó közel sem hozott olyan izgal-
makat, mint az előző két mérkőzés, kö-
szönhetően, hogy Várbíróék érvénye-
sítették a két csapat játékereje közötti 
különbséget.
JKSE – Nagykőrösi Sólymok 96-62

A JKSE legjobb pontszerzői: Ho-
moki Donát 32/3, Olasz Ádám 21, 
Miljan Rakic 15/9

Három fordulóval az alapszakasz 
zárása előtt a BP Honvéd SE (21 gy, 2 
v) áll a tabella élén. A JKSE (19 gy, 4 v) 
a második, míg az NKA Pécs (17 gy, 6 
v) a harmadik. A mieinknek várhatóan 
két mérkőzést kell még ahhoz nyerni, 
hogy az alapszakasz végére is megőriz-
zék második helyüket.

24. forduló – március 13.
17.00 óra: PVSK-CARGATE – JKSE

25. forduló – március 19.
17.30 óra: JKSE – MAFC

26. forduló – március 26
18.00 óra: BKG Príma Akadémia – 
JKSE 

Két mérkőzés, 
egy pont
Amint arról legutóbbi számunkban 
beszámoltunk, két vereséggel kezdte a 
labdarúgó NB III Keleti-csoportjában 
a tavaszi szezont a Jászberényi FC csa-
pata. Sajnos a folytatás sem sikerült túl 
jól az együttesnek, hiszen a 23. fordu-
lóban Füzesabonyban ugyan megsze-
rezte idei első pontját (0-0), ám márci-
us 6-án, a 24. fordulóban hazai pályán 
szenvedtek vereséget 4-0-ra a DEAC 
gárdájától.

A négy mérkőzésen gyűjtött egyet-
len pont azt jelenti, hogy a JFC jelen-
leg a 10. a tabellán. A csapat 33 pontot 
szerzett és legutóbbi verségével nega-
tívba fordult a gólkülönbsége (37-40). 
A következő két fordulóban sem lesz 
könnyű dolga Németh Gyula fiainak, 
hiszen előbb a második helyen álló 
BKV Előre vendégei lesznek, majd a 
hatodik Kisvárda II. csapatát fogadják.

25. forduló – március 13.
14.00 óra: BKV Előre – JFC

26. forduló – március 20.
14.00 óra: JFC – Kisvárda Master 
Good II. 

Egy győzelem, 
egy vereség
A női röplabda NB I alapszakaszának 
utolsó előtti fordulójában megszerezte 
első győzelmét a Jászberény VT csa-
pata. Az együttes a Kispest SE ellen 
idegenben nyert 3-1-re, s ezzel meg-
teremtette annak lehetőségét, hogy a 
záró fordulóban elkerüljön az utolsó, 
nyolcadik helyről. Ehhez a közvetlenül 
előtte álló Eötvös DSE-t kellett volna 
hazai pályán legyőzni, ám ez nem si-
került. Az ellenfél nyerte az első játsz-
mát, majd a mieink egyenlítettek, de a 
lendület megtört és a mérkőzés 3-1-es 
vendég sikerrel zárult. Ez pedig azt je-
lentette, hogy nem sikerült az utolsó 
helyről elmozdulnia csapatunknak az 
alapszakasz végére.

A női röplabda NB I alapszaka-
szának végeredménye:
1. TFSE  (40-9) 38 
2. MÁV Előre SC  (39-8) 36 
3. Penta-Gödöllői RC  (34-16) 29
4. Budaörsi DSE  (23-27) 19
5. CoreComm VESC  (18-28) 18
6. Kispest SE  (19-30) 14
7. Eötvös DSE  (13-37) 9
8. Jászberényi RK  (9-40) 5

jku.hu

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

