
Folytatás a 4. oldalon  

A tartalomból 
ajánljuk
•	Célba értek a 

jászberényi adományok
3. oldal

•	Marketing Gyémánt 
Díjat kapott a Lehel HC

4. oldal

•	Elkészült a cibórium
6. oldal

•	Okos tábla az OTP 
Banktól

7. oldal

11. ÉV - 6. SZÁM (XXXIV./6.) - 2022. MÁrcIuS 24.

Óraátállítás
Március 27-én, vasárnap 
hajnali 2 órakor 3 órára kell 
átállítani az órákat.

Önkormányzat
Márciusi soros ülését idei 6. számunk 
lapzártájával egy időben, 23-án 15 óra-
kor kezdte a városháza emeleti nagy-
termében a Jászberény Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete. 

A tanácskozáson 20 napirendi pont 
szerepel. Az ülés elején döntöttek a 
képviselő-testület munkatervének mó-
dosításáról és megtárgyalták a két ülés 
közötti időszakról szóló polgármesteri 
és alpolgármesteri tájékoztatókat. Fog-
lalkoztak az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekkel, majd beszámolót 
hallgattak meg a Jász Múzeum, illetve 
a Jászberényi Városi Könyvtár 2021-
ben végzett tevékenységéről. Mindkét 
intézmény idei munkatervét is megvi-
tatták.

A szerdai ülés napirendjén szerepelt 
még többek között a Jászberény Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiá-
járól szóló előterjesztés is. Foglalkoztak 
azzal a beszámolóval is, amelyik a Kör-
nyezetvédelmi Program időarányos vég-
rehajtásáról szól. 

Város Napja
Ebben az esztendőben a Város Napja 
rendezvények április 3-án az országy-
gyűlési választások miatt elmaradnak. A 
városi önkormányzat által adományo-
zott elismerések és kitüntetések átadó 
ünnepségét, április 2-án szombaton, 16 
órától tartják a Lehel Fim-Színházban. 
Az ünnepségre jegyek korlátozott szám-
ban foglalhatók a következő elérhetősé-
geken: a mozikulcs@jaszkerulet.hu és a 
faragom@jaszbereny.hu e-mail címeken, 
illetve a 06-57/655-451-es számon.

Emlékezés az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc hőseire
- A mai napon van kikre emlékezni 
és van miért ünnepelni - hallhattuk 
Szántó József főapát köszöntő szavait 
március 15-én, az ünnepi szentmisén, 
aki szentbeszédében kiemelte, hogy a 
nemzet nagyjai nem kevesebbet, mint 
saját életüket adták a hazáért. Az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc ide-
jén olyan tűz égett a szívekben, mely a 
nemzet iránt mindent feláldozni kész. 
– Megrendítő napok tanúi vagyunk, 
mikor szomszédunkból a háború elől 
menekülve családok esnek szét, de a 
családfő harcra kész, életét odaadni 
kész a hazájáért. – utalt az atya az egyik 
legbecsesebb érték, a kötelességtudat 
meglétére.

A tiszteletadás az 1848-49-es em-
lékműnél folytatódott, ahol Lengl 
Katalin tanárnő rendezésében, a 
Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, 
Kéttannyelvű Általános Iskola és Gim-
názium diákjainak előadása elevenítet-
te fel előttünk a dicsőséges múlt esemé-
nyeit. Majd a városvezetők, politikai 
pártok képviselői, intézményvezetők és 
civil szervezetek képviselői elhelyezték 
a nemzetiszín szalaggal díszített koszo-
rúikat a 298. sz. Lehel vezér cserkész-
csapat közreműködésével.

Az ünnepséget követően a Városvé-
dő és Szépítő Egyesület tartott megem-
lékezést a Fehértói temetőben a honvé-
dek síremlékénél.

***
Az 1848. március 15. forradalmi nap-
jának lényegét kiemelő, látványos, 
zenével – tánccal kombinált egyedi 
műsort láthattak a Lehel Vezér Gim-
názium diákjai, március 11-én délelőtt 

az Ifjúsági Ház színpadán. A nemzeti 
ünnepre, az 1848 - 49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulójára készített 
fiatalos megemlékezést Pernyész Anita, 
az intézmény tanára írta és rendezte, a 
szereplőket pedig osztálya a 9. ny. ta-
nulói adták. A remekül sikerült forma-
bontó előadást tapssal köszönte meg az 
ifjúság.

szm–dg

Lerakták a katolikus óvoda 
alapkövét

A 10 órási ünnepi misét követően, 
március 20-án, vasárnap lerakták a 
Nagyboldogasszony Főplébánia te-
rületén annak a katolikus óvodának 
az alapkövét, amely állami támoga-
tásból, az Egri Főegyházmegye beru-
házásában épül.

Páratlan ajándéknak nevezte az új 
katolikus óvoda megépítésének lehe-
tőségét Szántó József plébános, cím-
zetes apát szentmiséjében, melynek 
középpontjába a megtérést helyezte. 
A Nagyboldogasszony Főtemplomban 
tartott ünnepi szentmisén megjelent 
Pócs János országgyűlési képviselő és 
Budai Lóránt, Jászberény polgármes-
tere is. 

Pócs János köszönetet mondott a 
kormánynak a támogatásért, az Egri 
Főegyházmegyének pedig azért, hogy 
vállalták a beruházás levezénylését. 
Mint mondta, a jövőnk a gyermekek-

ben van, s közel sem mindegy, hogy ők 
milyen környezetben nőnek fel, milyen 
szellemiség veszi őket körül. Az egyhá-
zi nevelés biztosíték lehet arra, hogy 
egészséges lelkületű fiatalok nőnek fel, 
akik a jövőnket jelentik, derült ki a 
képviselő szavaiból.

Az ünnepi szentmisét követően a 
Nagyboldogasszony Főplébánia terü-
letén – ahol az óvoda épül – letették 
az intézmény alapkövét. Az ünnepség 
keretében a fővállalkozó Stílusterv Kft. 
felelős műszaki vezetője, Barta Mihály 
elmondta, hogy a terület szűkössége 
miatt nem kis kihívás a főplébánia te-
rületén egy három csoportszobás óvo-
da megépítése. Itt csak egy mozgássé-
rült parkolónak lesz hely, míg a többit 
a Galamb utcában építik majd meg. 
A tervek szerint a 870 millió forintos 
költséggel megvalósuló beruházás befe-
jezése 2023 februárjára várható.

Mezőgazdasági Géptörténeti 
Gyűjtemény nyílt Porteleken
A helyhez illő ceremóniával nyitot-
ták meg a Mezőgazdasági Géptör-
téneti Gyűjteményt a Poteleki Nagy 
János Helytörténeti Gyűjtemény és 
Tanyamúzeum szomszédságában.

Jó néhány esztendeje már, hogy Balog 
Gyula lokálpatrióta porteleki polgár 
létrehozta a Nagy János Helytörténeti 
Gyűjtemény Tanyamúzeumot. Az azó-
ta eltelt évek alatt sokan megismerték 
a párját ritkító tanyasi életet bemuta-
tó összeállítást, és az egykori paraszti 
munka kellékeit, a környéken végzett 
mezőgazdasági tevékenységek alkal-
mával használt, akár 100 – 150 éves 
lóvontatású eszközöket. Többen aján-
lottak fel szűkebb pátriánkból, de az 
ország számos településéről - valamikor 
ugyan hasznos, de ma már üzemképte-
len - mezőgazdasági gépeket, traktoro-
kat, melyek ipartörténeti emlékei az el-

múlt időknek. Egyre több ilyen veterán 
masina került a Portelek külterületén 
található kiállító helyre és Balog Gyu-
la úgy gondolta, kibővítve a látnivalók 
sorát, megvalósítja a Mezőgazdasági 
Géptörténeti Gyűjteményt. 

Ez így is történt és március 19-én 
délelőtt, a szép számban egybegyűlt 
érdeklődő jelenlétében, Pócs János 
országgyűlési képviselő közreműkö-
désével, vidám hangulatú ünnepélyes 
megnyitóval adták át, a megszemlélésre 
érdemes érdekességeket felvonultató 
bemutató helyet. A programot a Jász-
sági Cigányzenekar muzsikája, nép-
dalkörök műsora színesítette, valamint 
Veterán Gépek Találkozóján lehetett 
rácsodálkozni, nosztalgiázni, az egykori 
erőgépeken, azok nézegetése közepette. 
Az esemény közösségi együttléttel, ci-
gányzenével kísért nótaműsorral nap-
szállatig eltartott. demeter

Választás és 
népszavazás
Áder János leköszönő köztársasá-
gi elnök április 3-ra írta ki a 2022. 
évi országgyűlési választást. Ezen a 
napon gyermekvédelmi népszavazás 
is lesz. A legfontosabb tudnivalókat 
gyűjtöttük össze a választás és a nép-
szavazás kapcsán.

Magyarországon az országgyűlési kép-
viselők választását a 2011. évi CCIII. 
törvény szabályozza. A választás egyfor-
dulós. Az Országgyűlés létszáma 199 
fő, a választási rendszer vegyes rendsze-
rű: 106 képviselő egyéni választókerü-
letben (OEVK) relatív többséggel ke-
rül megválasztásra, 93 képviselő pedig 
párt-, illetve nemzetiségi listán kerül 
be a parlamentbe arányos rendszerben, 
kiegészítve a szavazatszámot a töredék-
szavazatokkal. 

Az egyéni választókerületek mind-
egyikében egy képviselőt választanak 
és az a jelölt lesz a képviselő, aki a leg-
több szavazatot kapja (relatív többségi 
szavazás).

Országos listát az a párt állíthat, 
amelynek 71 választókerületben, de 
legalább 14 megyében és Budapesten 
van egyéni jelöltje. 
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Tájékoztatás a településképi rendelet  
módosításáról 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
43/A. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom. 

A Jászberény Városi Önkormányzat a településkép védelméről szóló 18/2017. 
(IX. 14.) önkormányzati rendelet (Településképi Rendelet) módosítását ter-
vezi. A rendelet-módosítás célja a településképi és a szabályozási előírások kö-
zötti összhang megteremtése, a megváltozott jogszabályi környezetnek való 
megfeleltetés, az alkalmazás során szerzett tapasztalatok megjelenítése, vala-
mint technikai jellegű pontosítások átvezetése a rendeletben. 

A módosítás érinti többek között a tanyákon épülő lakó- és szállásjellegű 
épületek anyaghasználatát, pontosítja a településképi szempontból meghatá-
rozó területek kategóriáit és lehatárolásukat, bővíti a településképi bejelentési 
eljárások alkalmazási körét (a korábbiakon kívül pl. szobor, emlékmű, zász-
lótartó oszlop, pavilonok, vendéglátóipari teraszok, totemoszlop, stb. építése, 
kialakítása esetében), részletezi továbbá az ezekben az esetekben benyújtandó 
dokumentáció tartalmát. 

A tervezetben foglalt módosítások szándékunk szerint a város épített kör-
nyezetének magasabb minőségi szintű, harmonikusabb kialakítását segítik elő. 

A Településképi Rendelet módosításának tervezete elérhető Jászberény város 
honlapján a https://www.jaszbereny.hu/telepuleskepi-rendelet-arculati-kezi-
konyv-modositasa-velemenyezes/ címen, vagy megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti székházának 45-46. irodájában. 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi 
XCIX. törvény alapján személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem 
tartunk. Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 21 napon be-
lül lehet megtenni. 

A tervezetben foglaltakkal kapcsolatban véleményüket, javaslataikat írás-
ban juttathatják el Alvári Csaba főépítésznek címezve a Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére vagy az alvari.csaba@jaszbe-
reny.hu email-címre 12022. április 11-ig. 

Budai Lóránt polgármester 

Tájékoztató forgalmi rend változásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. március 22. napjától a Tán-
csics Mihály utcában megkezdődnek az ivóvíz gerincvezeték és bekötővezeté-
kek rekonstrukciós munkái. A Táncsics Mihály utca, Réz utca, Mészáros 
Lázár utcákat érintően a munkavégzés ideje alatt átmeneti útlezárásokra 
és forgalmi rend változásra kerül sor. 

A forgalmi rendet – a kivitelezés ütemezésének megfelelően – a kihelyezett 
közlekedési táblák határozzák meg. A kivitelezési munkák végzésének teljes 
időtartama alatt a Táncsics Mihály utcában megállni, várakozni, parkolni TI-
LOS! Amennyiben tehetik, kérjük kerüljék el ezeket az útszakaszokat a for-
galom csökkentése érdekében, valamint a balesetveszély elkerülése érdekében 
kiemelten vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési táblákat! 

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket!
 Budai Lóránt polgármester 

Tájékoztató bérlakás pályázat visszavonásáról 
A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 5100 Jászberény Páva 
utca 8/b. szám alatt üresen álló önkormányzati bérlakás költségelven történő 
bérbeadására Jászberény Város Polgármestere pályázatot írt ki, 2022. február 
24. napján, 2022. március 30. napjában meghatározott beadási határidővel. 
Az időközben Ukrajna területét érintő fegyveres támadás és annak okán ott-
honaikat elhagyásra kényszerülő és a környező országokba, köztük Magyaror-
szágra menekülő ukrán állampolgárokkal, köztük is kiemeltképpen a Kárpát-
aljai magyarokkal szembeni szolidaritás és humanitárius kötelezettségünknek 
eleget téve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 
a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény menekültügyi eljá-
rás átmeneti szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 56/2022. (II.24.) Korm. 
rendelet 2. §-a alapján Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-Testülete a 
115/2022. (III.2.) számú határozatában döntött Jászberény Város közigazgatási 
területén tartózkodási céllal megjelenő, magyarországi tartózkodását másképp 
megoldani nem tudó elsődlegesen kisgyermekes, magyar nyelvet beszélő, uk-
rán állampolgárok, mint ideiglenes védelemre jogosultak szükség esetén törté-
nő elhelyezés helyszíneiről, melynek egyike a pályázatra kiírt Jászberény Városi 
Önkormányzat tulajdonát képező 7211 hrsz-ú, természetben 5100 Jászberény, 
Páva u. 8/b. szám alatti Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan.

A fentiek alapján, a 115/2022. (III.2.) számú Képviselő-testületi határozat 
3. pontja értelmében, a Jászberény Városi Önkormányzat által kiírt költségelvű 
lakáspályázat Jászberény, Páva utca 8/b. szám alatti ingatlan vonatkozásában a 
mai nappal visszavonásra.

Budai Lóránt polgármester

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

Órákkal rövidebb lehet az ügyintézés az e-bejelentővel
Névváltozás, lakcímváltozás, tulajdo-
nosváltás, öröklés, vagy akár csak egy új 
telefonszám: mind olyan adatváltozás, 
amelyek eddig adminisztrációs nyűggel 
járhattak, hiszen minden közműcégnél 
egyesével kellett bejelenteni a változá-
sokat. Az új e-bejelentő szolgáltatás 
segítségével azonban minden adatvál-
tozást és közműátírást egyetlen beje-
lentéssel, egy helyen kezelhetünk, akár 
otthonunk kényelméből az e-bejelento.
gov.hu oldalon, vagy személyesen az 
ország valamennyi kormányablakában.

Az e-bejelentőhöz jelenleg már 
több mint 30 közműszolgáltató kap-
csolódik: víz-, villany-, gáz- és táv-
hőszolgáltatók. A jövőben pedig folya-
matosan újabb és újabb szolgáltatók 
csatlakoznak majd, így a közműszol-
gáltatók mellett akár telekommuniká-
ciós cégekkel, később pedig bankokkal, 
biztosítókkal kapcsolatos ügyeinket is 
egy helyen intézhetjük.

Az eseti adatváltozás-bejelentés 
mellett lehetőségünk van felhatalma-
zást adni automatikus bejelentésre 
is, így az e-bejelentő akár 5 éven át 
automatikusan továbbítja a velünk 
szerződésben álló szolgáltatóknak, ha 
valamelyik adatunk megváltozott a 
lakcímnyilvántartásban.

A magyar családok átlagosan tíznél 
is több szolgáltatói szerződéssel ren-
delkeznek, és évente mintegy 4 millió 
olyan adatváltozási eset történik, ame-
lyet a magánszemélyeknek le kell jelen-
teniük a szerződött szolgáltatók felé is. 
Az e-bejelentő bevezetése újabb szint-

lépés a szolgáltató állam építésében: 
nemcsak a közigazgatási ügyintézés so-
rán csökkenti a magyar emberek admi-
nisztrációs terheit, hanem a szolgáltató 
szektorban is egyszerűbb, gyorsabb és 
hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé, 
teljesen ingyenesen. Kényelmesebbé és 
gyorsabbá válik az adatváltozások beje-
lentése, valamint a közművek átírása, 
amellyel jelentős időt, utazást, pénzt 
és ügyintézéssel járó bajlódást spó-
rolhatunk meg. Az e-bejelentővel egy 
ügyfél akár 5-10 órát is megtakaríthat! 
A személyes ügyintézés utazással, vára-
kozással együtt akár 2,5 órába telhet 
egyetlen szolgáltatónál; egy adatválto-
zásnál, költözésnél pedig jellemzően 
4-5 szolgáltatónál is intézkednünk kell. 
Az e-bejelentővel mindezt akár percek 
alatt elvégezheti! Sőt, nemcsak időt, 
pénzt is spórolhat, hiszen online intéz-
kedhet, ami nem jár utazási vagy par-
kolási költségekkel. A teljes szolgáltatói 
lefedettség elérésekor az e-bejelentő 

éves szinten akár összesen 140 milliárd 
forint adminisztratív tehercsökkentést 
eredményezhet a lakossági, vállalkozói 
és szolgáltatói oldalon, az időt figye-
lembe véve lakossági ügyfél oldalon 
17,5 millió óra, míg a szolgáltatók 
részéről 12 millió munkaóra megtaka-
rítást jelent. Összességében elmondha-
tó, hogy az e-bejelentő szolgáltatásnak 
nyertese lesz minden érintett: a szolgál-
tatók, a közműcégek, de legelső sorban 
a magyar családok. 

A kormány az immár egy évtize-
de megkezdett bürokráciacsökkentési 
program keretében folyamatosan egy-
szerűsíti a hivatali ügyintézést, ebbe a 
folyamatba illeszkedik az e-bejelentő 
bevezetése. Az újítás erősíti a közigaz-
gatás ügyfélközpontú, szolgáltató jel-
legű és a valódi élethelyzetekhez igazo-
dó szemléletét. 

Vári-Nagy Judit hivatalvezető 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-

mányhivatal Jászberényi Járási Hivatala 

Sajtóközlemény
Technológia fejlesztés a NAGY Kft telephelyén

2022/03/01
A NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egy uniós támogatott 
projekt keretében 81,43 millió Forint feltételesen visszatérítendő 
támogatást nyert el. A projekt költségvetése az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirány-
zatból kerül finanszírozásra. A projekt keretében a vállalkozás 
technológiai fejlesztést hajt végre eszközök beszerzésével, vala-
mint egy napelemes rendszer kiépítésével.

Technológia fejlesztés a NAGY Kft telephelyén- GINOP_
PLUSZ-1.2.1-21-2021- 04125
A NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a GINOP Plusz-1.2.1-21 kód-
számú, a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című 
projekt keretében az 5100 Jászberény, Belterület 8383/2 helyrajzi szám 
alatti telephelyén technológiai fejlesztéseket valósít meg. A projekt tartal-
ma a vállalkozás Fémmegmunkálás tevékenységének fejlesztéséhez járul 
hozzá. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, 
81,43 millió forint európai uniós feltételesen visszatérítendő támogatás se-
gítségével. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31
A vállalkozás fejlesztés keretében eszközbeszerzést - Lézervágó gép, 
Csavarkompresszor, Él hajlító gép - kíván megvalósítani. A telephelyen 
egy napelemes rendszer is kiépítésre kerül, valamint 1 fő munkavállaló 
képzése és vállalati tanácsadás is megvalósul.
A beruházás megvalósításával, a fejlesztés eredményeként a Kft. célja a 
vállalkozás versenyképességének fokozása, a költségek csökkentése, az 
árbevétel növelése, a jelenlegi munkavállalói létszám megtartása, valamint 
a folyamatos fejlődés, és a megrendelők minél jobb kiszolgálása.
A projektről és vállalkozásról bővebb információt a http://www.nagykft.co.hu/ 
oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: 
Baranyi Szabolcs (+36-30/953-3467, nagykft@nagykft.co.hu)

Tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

aUtoMata  
ÖNTÖZŐRENDSZEREK

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
A Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága pályá-
zatot hirdet civil szervezetek részére. A Bizottság a pályázat keretében azon Jász-
berényben bejegyzett székhellyel rendelkező, vagy tevékenységüket Jászberényben 
is kifejtő, és a pályázat kiírásakor már legalább egy éve bejegyzetten működő - a 
bíróság által 2021. március 1-ig jogerősen nyilvántartásba vett - olyan civil szer-
vezetek, egyesületek, alapítványok, 2022. január 1. és 2022. december 31. közé 
eső időszakban megvalósuló működését kívánja vissza nem térítendő formában 
támogatni, amelyek az alapszabályuknak, vagy alapító okiratuknak megfelelő te-
vékenységüket ténylegesen folytatják, és a pályázati kiírás feltételei szerint támo-
gatásban részesülhetnek. A pályázatok kizárólag az erre a pályázati célra közzétett 
pályázati adatlapon nyújthatók be 2022. április 22-ig. Az adatlapok a részletes 
pályázati felhívással együtt a www.jaszbereny.hu honlapon elérhetőek. 

„jubileumi”

30+1. Zagyva–
Hajta–Homok 

2022. május 7.

Gyalogos 
teljesítménytúra
és Futótúra

A Jászberényi  
V.V. Nonprofit Zrt.  

a Jászberényi Állat-  
és Növénykert  
telephelyére 

állást hirdet
angolnyelv-

ismerettel rendelkező 
állatápoló

munkakörökbe.
Jelentkezni a 06/20-567-6566 

telefonszámon,  
illetve a munkaugy@vvzrt.hu  

email címen lehet.
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Városházi hírek
Igen mozgalmas két héten vagyunk ismét túl. Mindennapjainkat most áthatja 
az orosz-ukrán háború és a közelgő országgyűlési választás. Ezekről is szól az 
alábbi összeállítás, melyet Budai Lóránt polgármester Facebook bejegyzései-
ből állítottunk össze.

Hatmillió forint a gyermekorvosi ellátásra
Önkormányzatunk támogatási megállapodást kötött a Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórházzal. Ennek értelmében, a napokban aláírtam a gyermekorvosi ellátás idei 
kiadásaira fordítandó 6 millió forint összegű vissza nem térítendő működési tá-
mogatásról szóló okmányt. A gyermekkor azért is nagyon fontos, mert ebben az 
időszakban kell megalapozni az egészségüket, sőt… az egész életüket. Ez ugyanis, 
akár még az utánuk jövő nemzedékre is nagy hatással lehet. A gyermekosztály 
munkájának segítése mellett szeretnénk a kórház infrastruktúrájának javításához is 
hozzájárulni. Ezért további 2.8 millió forinttal támogatjuk az intézmény térvilágí-
tásának korszerűsítését.

Ismét látogatható a Jászberényi Állat- és Növénykert
Ugyan a felújítási munkák még nem fejeződtek be, a Jászberényi Állat- és Nö-
vénykert területe tegnap részlegesen újra megnyílt a látogatók előtt. Arra kérek 
mindenkit, hogy egymás és főként a gyermekek biztonsága érdekében ne térjenek 
le a megjelölt útvonalról, s főként ne lépjék át a munkaterületeket határoló kor-
donokat! Jó hír, hogy ismét megkezdődött a népszerű pingvinsétáltatás. Ebben az 
átmeneti időszakban féláron biztosítjuk a belépőket. Kérem és köszönöm a megér-
tésüket! Kellemes időtöltést kívánok!

Dr. Ujhelyi István volt a vendég
Március 17-én délelőtt Dr. Ujhelyi István európai parlamenti képviselő volt Jász-
berény vendége, aki az európai uniós pályázatok jövőjéről és az Európai Unió által 
nyújtott lehetőségekről adott kimerítő és tanulságos tájékoztatást. A mai politikai 
viszonyokról tökéletes látlelet, hogy a meghívott jászsági polgármesterek közül 
mindössze hárman vettünk részt az eseményen. A magam részéről ezúton is köszö-
nöm a meghívást! Az április 3-i választás egyik tétje, hogy marad-e az a kormány, 
amelyikkel szemben az egyik Európai Parlament által közelmúltban elfogadott je-
lentéstervezet – többek között – így fogalmaz: „Orbán Viktor a mezőgazdasági tá-
mogatások révén központosította és a belső köre számára újraosztotta a vagyont”. 
Én reménykedem abban, hogy a gyermekeim valamikor egy olyan világban élhet-
nek, ahol nem az országgyűlési képviselőhöz való lojalitás, hanem a teljesítmény, a 
tehetség és a tisztesség alapján lehet majd érvényesülni.

Új falat kap a Jász Múzeum
Hosszú keresgélés és egyeztetési folyamat után, a közelmúltban kiválasztottuk a 
nyertes kivitelezőt (Stílusterv Kft.), akivel az elmúlt héten egyeztettünk arról, hogy 
amint a Jász Múzeum kipakol az érintett teremből, megkezdődhet az intézmény 
renoválása. A helyiség kiürült, a vállakozási szerződés aláírása a héten megtörténik, 
a munkaterületet napokon belül átadjuk. Ezt követően 70 nap áll majd a kivitelező 
rendelkézésére, hogy elkészítse az új falszakaszt. A Táncsics Mihály utca teljeskö-
rű (út, járda, csapadékvíz) felújításával párhuzamosan tehát ezek a munkálatok is 
hamarosan megkezdődnek. Kérem és köszönöm a lakosság türelmét, megértését!

  Folytatás az 1. oldalról  
Nemzetiségi lista állításához a nem-

zetiségi névjegyzékben regisztrált vá-
lasztópolgárok 1%-ának, de legfeljebb 
1500 embernek az ajánlását kellett ösz-
szegyűjteni.

A nemzetiségiként nyilvántartásba 
vett választópolgárok nem pártlistára, 
hanem nemzetiségük listájára szavaz-
hatnak. A mandátumkiosztáskor a 
nemzetiségi listák szavazatait is figye-
lembe veszik. A magyarországi lakcím-
mel nem rendelkező, határon túli ma-
gyarok is szavazhatnak pártlistára.

A választási rendszerben a lista kö-
tött, a listás jelöltek pártok által kialakí-
tott sorrendjén a választók nem tudnak 
preferenciaszavazatokkal módosítani.

A szavazás napja: április 3.
Magyarországon minden szavazó-

kör április 3-án reggel 6.00-kor nyit, 
míg az urnazárás időpontja 19.00. 
Szavazni mindenki a lakcíme szerinti, 
a választási értesítőjén szereplő szavazó-
körben tud, kivéve, ha aznap nem tar-
tózkodik lakóhelyén és átjelentkezik. 
Ilyenkor a szavazólapot „utána küldik”, 
így a lista mellett a lakhelyén induló 
egyéni jelöltre tud szavazni. 

A szavazókörökben szavazatszám-
láló bizottságok működnek, amelyek 
a választópolgárok független, a jogsza-
bályoknak alárendelt szervei. A szava-
zatszámláló bizottságok választott és a 
pártok által delegált tagokból állnak, 
akik március 28-án fél 5-kor tesznek 
esküt és vehetnek részt a vonatkozó 
képzésen. (A póteskü időpontja már-
cius 31. 16.00). A szavazatszámláló 
bizottságok munkáját a Polgármesteri 
Hivatal egy-egy dolgozója mint jegyző-
könyvvezető segíti. 

Miután a szavazópolgár belép a 
szavazóhelyiségbe, hogy szavazzon, 
a hatóságok által kiállított érvényes 
fényképes igazolványával és lakcím-
kártyájával igazolnia kell magát. Ezek 
egyikének hiányában szavazatát nem 
adhatja le, kivéve, ha személyi iga-
zolványa régi típusú és tartalmazza 
ezen adatokat. A hatályos rendelke-
zések értelmében valamennyi, 2020. 
március 11. napján vagy azt követő-
en lejárt vagy lejáró személyazonosító 
igazolvány, vezetői engedély és útlevél 
a 2022. április 3-ai országgyűlési vá-
lasztás és országos népszavazás alkal-
mával használható a személyazonosság 
igazolására.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 02. 
számú országgyűlési választókerülete

Jászberény, a Jászság a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei 02. számú válasz-
tókerületbe tartozik. Amint azt koráb-
ban már jeleztük, kilencen vettek fel 
ajánlóíveket, de hárman menet közben 
visszaléptek. Hatan viszont jelöltek let-
tek, miután a kellő számú ajánlást ha-
táridőre összegyűjtötték.

A szavazólapon az alábbi sorrend-
ben fognak a jelöltek szerepelni: 
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 Párt, 
LMP-Magyarország Zöld Pártja, 
Párbeszéd Magyarországért Párt)

6. Pócs János (Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség, Kereszténydemokrata 
Néppárt)
A pártlistára szavazás során a sza-

vazólapon az alábbi sorrendben lesz-
nek a pártok: 
1. DK–Jobbik–Momentum–MSZP–

LMP–Párbeszéd
2. Normál Élet Pártja
3. Magyar Kétfarkú Kutyapárt
4. Megoldás Mozgalom
5. Mi Hazánk Mozgalom
6. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – 

Kereszténydemokrata Néppárt

Hogyan szerezhető többség?
Ahhoz, hogy egy pártnak vagy párt-

szövetségnek többsége legyen az Or-
szággyűlésben, legalább 100 képviselői 
helyet kell megszereznie.

Előfordulhat, hogy egy párt vagy 
pártszövetség ennél kevesebb képviselő-
vel is megpróbál kormányt alakítani: 
ilyenkor általában koalíciót alakítanak 
más pártokkal, hogy együtt már többsé-
gük legyen. Többség nélkül javaslataikat 
nehéz lenne keresztülvinniük, hiszen az 
ellenzék sokszor leszavazná őket.

A pártok országos listát állíthattak, 
ez a folyamat már lezárult. Ahhoz, hogy 
egy párt bejusson az Országgyűlésbe, 
legalább az érvényesen leadott szavaz-
tok 5 százalékát meg kell szereznie. (De 

egy pártszövetségnek már annyiszor 5 
százalékot kell összesen megszereznie a 
bejutáshoz, ahány pártból áll a szövet-
ség: pl. a kétpárti szövetségnek 10 szá-
zalékot. Hárompárti szövetségnek 15 
százalékot kell gyűjtenie, de ez a felső 
határ: négy- vagy ötpárti szövetségnek 
is ugyanez a küszöb.) Ha egy párt vagy 
pártszövetség listája nem szerez ennyi 
szavazatot, a rájuk leadott szavazatok 
egyáltalán nem hasznosulnak, hanem 
elvesznek.

Minél jobb eredményt ér el a párt, 
annál több jelöltje kerül be listáról a par-
lamentbe, de összesen legfeljebb 93 fő 
juthat be listáról.  Ezek lesznek a 2022-
es választás listás mandátumai. Az orszá-
gos listán szerepelhetnek a párt egyéni 
jelöltjei is – de ez nem szükségszerű. Az 
egyéni választókerületben mandátumot 
szerző jelöltet az országos listáról töröl-
ni kell – ez különösen akkor lehet fon-
tos, ha a jelölt a listán olyan helyen állt, 
ahonnan a pártlistára leadott szavazatok 
alapján egyébként is bekerült volna az 
Országgyűlésbe. Ebben az esetben az őt 
a listán követő jelölt jut be. 

Gyermekvédelmi népszavazás
Az Országgyűlés még 2021. no-

vember 30-án rendelte el a kormány ál-
tal a gyermekvédelmi törvény elfogadá-
sa után kezdeményezett népszavazást.

Az alábbi kérdésekben lesz népszavazás:
1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-

mekeknek köznevelési intézmény-
ben a szülő hozzájárulása nélkül 
szexuális irányultságokat bemutató 
foglalkozást tartsanak?

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekek számára nemi átalakító keze-
léseket népszerűsítsenek?

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekeknek fejlődésüket befolyásoló 
szexuális médiatartalmakat korláto-
zások nélkül mutassanak be?

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekeknek a nem megváltoztatását 
bemutató médiatartalmakat jelenít-
senek meg?

Mikor érvényes és eredményes egy 
népszavazás? 

A referendum akkor érvényes, ha az 
összes választó több mint fele érvénye-
sen szavazott. Mást jelent az eredmé-
nyesség: a népszavazás akkor eredmé-
nyes, ha a résztvevők több mint fele a 
kérdésre azonos választ adott.

Április 3.: választás és népszavazás 2022

Célba értek a jászberényi adományok
A fenti címmel számolt be Facebook 
oldalán Budai Lóránt polgármester a 
március 16-i útról, melynek kereté-
ben ukrán testvérvárosunknak vittek 
adományokat.

Ma hajnalban Jászberény kárpátal-
jai testvérvárosába, Técsőre vezetett az 
utunk. Eredetileg egészen a település 
központjáig szerettük volna elvinni a 
Jászberényben összegyűjtött adományo-
kat, ám az útközbeni egyeztetéseknek 
köszönhetően csak a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Beregsurányig szállí-
tottuk a közel 100 doboznyi felajánlást. 

A több száz liternyi kézfertőtlenítő-
vel, egészségügyi eszközökkel, tisztító- és 
tisztálkodószerekkel, pelenkával és bébi-
étellel, gyógyszerrel (láz- és fájdalomcsil-
lapító), wc papírral, liszttel és tartós élel-
miszerrel, valamint plédekkel megrakott 
teherautóink délelőtt érkeztek a határra, 
ahol már Técső alpolgármestere, Mészá-
ros Tibor várt bennünket.

Egy gyors adminisztrációt követő-
en, segítőimmel, a hivatal munkatár-
saival és a határon túlról érkező kol-
légákkal átpakoltunk az összegyűjtött 
adományokat, hogy azok mielőbb 
célba érhessenek. Ezúton is köszönöm 
a magyar és az ukrán határőrök rugal-

masságát, valamint mindenki önzetlen 
felajánlását és a célba juttatásban nyúj-
tott nagylelkű segítségét. 

Büszke vagyok szülővárosom minden 
lakójára, akik megmutatták, hogy – a ví-
rushelyzethez hasonlóan – újra képesek 
összefogni és segítséget nyújtani a nehéz 
sorsba került ukrán/magyar állampolgá-
roknak és a hazájukat védő katonáknak. 
Bízom benne, hogy minél hamarabb vé-
get ér ez az értelmetlen háború… 

Később Budai Lóránt közzé tette 
azt a levelet is, melyet Kovács István-

tól, Técső polgármesterétől kapott: 
„Tisztelt Budai Lóránt polgármester úr! 
A Técsői Városi Tanács hálás köszönetét 
fejezi ki a humanitárius segítségnyújtá-
sért ebben az országunk számára nehéz 
időben. Biztosítjuk Önöket afelől, hogy 
a kapott humanitárius segélyeket a helyi 
területi közösség szükségleteinek kielégí-
tésére, azon belül a técsői helyi terület-
védelmére és Ukrajna más régióiból a 
Técső térségbe érkező menekültek támo-
gatására fordítjuk. Tisztelettel és köszö-
nettel az együttműködésért.”

Szolgáltatásaink:
• Teljes körű építőipari kivitelezés
• Építési és bontási hulladék befogadás 
   (beton, aszfalt, tégla, cserép, fahulladék)
• Újrahasznosítás: darálás, osztályozás
• A keletkezett darált anyag értékesítése
• Konténeres sittszállítás
• Gépi földmunka
• Nehézgép szállítás 1-24 t-ig

J á s z b e r é n y

5100 Jászberény 
Szelei út 9407 HRSZ 

06 57 410-031 
06 30 488-6575 
06 30 337-2924 

E-mail: tuttibau@invitel.hu



2022. március  24.4. oldal www.jku.hu

Marketing Gyémánt Díjat kapott a Lehel HC
Immár hetedik alkalommal adták 
át a Magyar Marketing Szövetség 
(MMSZ) által alapított Marketing 
Gyémánt Díjat (Marketing Diamond 
Awards). 

A Marketing Gyémánt Díj célja, hogy 
teret adjon a kisebb ügynökségek és 
a kisebb költségvetésből megvalósuló 
marketingaktivitások számára. Továb-
bá az, hogy a sikeres, hatékony marke-
ting-megoldások elismerésével és azok 
széleskörű népszerűsítésével hozzájárul-
jon az igényes, szakmailag helyes gya-
korlat elterjedéséhez, valamint segítse 
a marketingszakma kisebb szereplőit a 
minél színvonalasabb marketingtevé-
kenység elérésében.

Idén ezt a díjat a Lehel HC „100 
gyerek a jégen” projektje nyerte el, me-
lyet a csapat marketing-menedzsere, 
Dudás Dóra vett át március elején a bu-

dapesti rendezvényen. Ezzel az elisme-
réssel a Lehel HC Jászberény bizonyítot-
ta, hogy aktív marketingtevékenységet 
folytatott a múlt évben. Mindezt Dudás 
Dóra marketinges értékelte a díjátadást 
követően. 

- A „100 gyerek a jégen” projektün-
ket tavaly októberben, az őszi szünet-
ben valósítottuk meg. A programmal 
több cél is megfogalmazódott bennünk. 
Ezekhez a tervekhez rendeltem hozzá 
a marketingeszközöket. Az egyik mar-
ketingeszköz jött a másik után, és így 
állt össze egy teljes rendezvénnyé. Az 
elsődleges célunk a fotózás és az image 
videó-készítés volt. Ehhez az elképze-
léshez hívtam segítségül Csillik Attila 
grafikust, Gémesi Balázs fotóst és Né-
meth Máté videóst. Emellé párosult 
Szuper Levente motivációs előadása, 
hogy a Lehel HC-s gyerekek további 
lelkesedést kapjanak egy olyan jégko-

rongozótól, aki 98 alkalommal szerepelt 
a magyar jégkorong-válogatottban és az 
első magyar játékos volt, akit NHL csa-
pat szerződtettet.

- Célunk volt továbbá ennek a magas 
létszámú gyerekbázisnak a bemutatása, 
mind a Jászberényi Önkormányzatnak, 
mind a meglévő és a jövőbeni támoga-
tóknak, szponzoroknak, amellyel kevés 
egyesület büszkélkedhet Jászberényben. 
Ennek erősítése és további fejlesztése 
egyik jövőbeni célja a vezetőségnek. 

- A kampányt több oldalról erősí-
tettük mind online, mind offline felü-
leteken. Kétféle plakát, FB esemény, 
eseménybeharangozó videó, szülőknek 
és médiának e-mailek a rendezvényről. 
Ezek összehangolása, a partnerek leszer-
vezése, és koordinálása volt az én felada-
tom. Hiszem, hogy kis költségvetésből is 
lehet eredményes marketingkampányt 
szervezni. Egy kiváló érték, egy kreatív 

ötlet és annak kidolgozottsága, egy re-
mek csapat és persze egy célorientált, 
stratégiai gondolkodású marketinges 
szükséges hozzá. 

Szarvas Melinda

Aranyjelvényes berényi triatlonosok
A Magyar Triatlon Szövetség márci-
us 19-én rendezte Díjátadó Gáláját 
Törökbálinton, a Sportközpontban, 
ahol városunk kiváló korosztályos 
triatlonosai is a kitüntetettek között 
voltak. 

Az ünnepélyes esemény remek alka-
lom volt, hogy értékeljék és elismerjék 

a hazai triatlonos közösség tehetségeit, 
mindazokat, akik kiemelkedő telje-
sítményt nyújtottak duatlonban vagy 
triatlonban, esetleg mind a két sport-
ágban.  Az előző évben a koronaví-
rus-járvány miatt nem tudták megtar-
tani a díjátadót, így idén a 2020-as és 
2021-es év legjobbjait is ünnepelték, 
köztük a Jászberényi Triatlon Spor-

tegyesület kitűnő eredményeket elért 
utánpótlás versenyzőit.

A versenyszezonban több korosz-
tálynak, különböző távokon rendeznek 
duatlon- és triatlonversenyeket, az or-
szág több pontján. A hazai triatlonos 
életben száznál is több egyesület, több 
mint ezer versenyzője vesz részt, és lét-
számuk évről évre dinamikusan nő. 
Közülük kerültek ki az elmúlt két év 
legjobbjai, versenytípusonként és kor-
osztályonként, akik egy-egy ranglistán 
vagy kupában teljesítették a minősítés-
hez szükséges feltételeket.

Az igen erős utánpótlás triatlon–
duatlon mezőnyben a Jászberényi Tri-
atlon Sportegyesület tagjai közül kor-
osztályos Aranyjelvényes minősítést 
szerzett: Balla Fanni Anna,  Notheisz 
Csongor,  Nyekeczki Dániel, Vincze 
Ákos, Kiss Kende, Nyíri Bernadett, 
Furcsa Marcell,   Kardos János és  
Urbán Olivér.

A sikeres versenyzőknek és felkészí-
tőiknek olvasóink nevében is gratulá-
lunk! duka

Budai Lóránt a beruházás kapcsán 
az együttműködés fontosságát emelte 
ki. Ez szerinte megvalósult a jászberé-
nyi felsőoktatás megmentése kapcsán, 
a Ferences templom parkjának megújí-
tása és most a katolikus óvoda építése 
ügyében is. A polgármester reményét 
fejezte ki, hogy az egyház és az önkor-
mányzat együttműködése a jövőben is 
hasonlóan jó lesz.

Az ünnepi köszöntőket és műsort 
követően Szántó József, Pócs János, 
Budai Lóránt és Barta Mihály együtt 
helyezte el az óvoda alapkövét.

Szántai Tibor

Lerakták az 
alapkövet
  Folytatás az 1. oldalról  

Véleményt nyilvánítottak a leheles tanárok
A pedagógus szakszervezetek márci-
us 16-ra sztrájkot hirdettek. A Lehel 
Vezér Gimnázium pedagógusai ezen 
a napon az alábbi Facebook bejegy-
zést tették: 

Mi, a jászberényi Lehel Vezér Gim-
názium pedagógusai önként, a szabad 
véleménynyilvánítás jogával élve tilta-
kozunk a pedagógusok sztrájkhoz való 
jogának korlátozása ellen. Szolidaritá-
sunkat fejezzük ki a PSZ és a PDSZ 
szervezésében sztrájkoló kollégáinkkal. 
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a 
magyar iskolákban a tanulást akadá-
lyozó méltatlan körülményekre, a gye-
rekek túlterheltségére, a pedagógustár-
sadalom számkivetettségére. TANÁR 
NÉLKÜL NINCS JÖVŐ!

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

március 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!

Szemétgyűjtés 
A tisztább Neszűrért szemétszedő al-
kalmat szervezett Béres Krisztina ve-
zényletével a Jászberényi Szemétszedők 
Önkéntes Csoportja civil szerveződés 
március 19-én, az egykor szebb napo-
kat látott külterületi részen. Félezer 
zsáknál is több hulladékot gyűjtöttek 
össze a kezdeményezéshez kapcsoló-
dók, köztük az érintett területen élő 
roma családok, a „Helyet!” Alapítvány 
munkatársai, a Fidelitas szervezetének 
tagjai, önkormányzati képviselők és 

számos önkéntes segítő. A körzet or-
szággyűlési képviselőjének közbenjá-
rásával és a Regio-Kom Kommunális 
Szolgáltató Kft. együttműködő segítsé-
gével kukásautó szállította lerakóba az 
összegyűjtött, szeméttel tömött zsáko-
kat. Az esemény zenés partyval zárult 
a Gyermektáborban, ahová az étel és 
italt is tartalmazó részvétel díja szemét-
tel telt zsákkal volt kiegyenlíthető.  dg
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Kulturális mozaik
Kitolás – lengyel tamás  
egyszemélyes vígjátéKa
Március 25. péntek 19 óra
Apanevelés kezdőknek és haladóknak. A színész nemrég lett édesapa, most 
pedig egy stand up comedy-szerű előadásban mutatja be, milyen kihívások-
kal kell szembenéznie egy férfinek, ha gyereke születik. Apának lenni nem 
könnyű. Sőt elképesztően nehéz. Főleg, mert senki nem mondta el, hogyan 
kell csinálni. Mostanáig!
Lehel Film-Színház

Ünnepre hangoló húsvéti játszóház
Március 26. szombat 9 óra
Kézműves foglalkozások kicsiknek nagyoknak, a már hagyományos húsvét-
ra hangoló játszóházban a Hamzában. Játszósarokkal, több kézműves hely-
színnel és húsvéti vásárral is várnak. 
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria

Összművészeti találKozó  
KÖnyvbemutatóval egybeKÖtve
Március 26. szombat 17 óra
Az Összművészeti Találkozón, különböző művészeti ágak sorakoznak fel, 
zene, tánc, fotó, éneklés és nem utolsó sorban az írás és szavalás. A ren-
dezvény célja, hogy minden résztvevő elégedetten, gondoljon vissza az ese-
ményre, fontos a fellépők önkifejezése, továbbá a segítségnyújtás, mellyel 
támogatni tudják a „Helyet!” Alapítványt. 
Déryné Rendezvényház

hype session vol. 3 - season opening 2022
Március 26. szombat 19 óra
Elérkezett a várva várt pillanat! A HYPE SESSION bemutatja a Jászság 
legőrültebb, leglátványosabb buliját. Érkeznek a csodás go-go táncos lányok 
és fiúk, valamint különleges lézer show-val fokozzák a kedélyeket. ATeÉjsza-
kád, Ne hagyd ki!
JP Aréna

KÖnyvbemutató és előadás
Március 31. csütörtök 17 óra
Az autizmus világnapja (április 2.) alkalmából, Szeml-Élet-váltás: A kétségbe-
eséstől az elfogadásig - című előadására és könyvbemutatóra várják az érdek-
lődőket, ahol a vendég Lohonyai Dóra író, kinek célja, hogy minél többen 
megismerjék és elfogadják az autizmust. A szerző fél évet töltött Indiában 
autizmus spektrumzavaros gyermekeivel, hogy egy gyógyító guru megváltoz-
tassa a karmájukat, ebből a spirituális és úti élményből születtek könyvei.
Városi Könyvtár

végig az országos KéKen - fotóKiállítás
Április 1. péntek 17 óra 
70 éve indult az Országos Kéktúra jelvényszerző túramozgalom. Faragó 
László, pedagógus, túravezető, fotós, háromszor járta végig az útvonalat 
diákokkal. Laci bácsi ebben az esztendőben lenne 90 éves, a fotóiból ké-
szült Végig az országos kéken - Nagy Milictől-Írott-kőig kiállítással tiszte-
legnek emléke előtt. Az eseményhez kapcsolódik a Másfélmillió lépés- 40 
év után… című film vetítése, mely a kultikussá vált sorozatot eleveníti fel, 
és az azt követő közönségtalálkozó, a rendezővel és az egykori Rockenbauer 
csapat néhány tagjával.
Lehel Film-Színház galéria

a hónap műtárgya
Április 6. szerda 17 óra
Gy. (Gyulavesi) Riba János festői életművének nagyobb részét a Jászság-
ban és városunkban hozta létre. Kerthelyiségben című festményét ajánlja az 
érdeklődők figyelmébe a művész lánya Maleticsné dr. Riba Magdolna. Az 
alkotó munkásságához kapcsolódó sajtóírásokból Metykó Béla helytörténeti 
kutató mutat be egy válogatást. 
Szikra Galéria

KeresztÜl –Kasul – színházi előadás
Április 7. csütörtök 19 óra
Pokorny Lia és Király Dániel pszicho-romantikus párharca egy vonatfül-
kében. A vígjáték egyik megfejtése bizonyosan az: racionális világunkban 
is elég lehet másfél óra ahhoz, hogy egy kiszámíthatóan és szokásosan unal-
masnak induló utazás kiszámíthatatlanul és szokatlanul érzelmessé és szen-
vedélyessé váljon. 
Lehel Film – Színház

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

Cement Diszkont

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406.  Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.
26 éve a lakosság szolgálatában.

Fenyő Fűrészáru 
Lambéria hajópadló

Több fajta szén, fabrikett,  
tűzifa kapható.

Lambéria, hajópadló. 
Építőanyagok, betoncserepek, 

térháló, vasanyag.

Automata színkeverés kül- és 
beltérre egyaránt!
egyedi színek, 
nagy színválaszték.
rövid idő alatt létre-
hozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Vámos Miklós: Életem nem is a valóságban zajlik
„Nyár volt, és én nyáron rövidnad-
rágban jártam fiatal koromban. Így 
mentem a hajdani Hungária Ká-
véházba, ahol annak idején az írók 
találkoztak. Olyan nevek „cseréltek 
ott eszmét”, mint Illyés Gyula, Déry 
Tibor, Mándy Iván.” – Mesélt élte 
egyik meghatározó eseményéről Vá-
mos Miklós író, aki nem először járt 
városunkban. Legutóbb, ha jól em-
lékeszem, öt évvel ezelőtt láthattuk, 
ugyanúgy teltház fogadta, mint már-
cius 22-én, kedden a Déryné Ren-
dezvényházban.

Szép lassan bontakoztatta ki annak a 
két könyvnek a történetét, amelyet el-
jött a berényi közönségnek bemutatni. 
Ő csak akkor járja a vidéket, ha könyve 
jelenik meg, és azt szeretné közkincs-
csé tenni. Ő magát sosem reklámozza, 
csak a könyveit. Így tett most is. Két 
munkáját hozta el, nem „pufi” köny-
veket, mint amilyeneket korábban írt, 
mert jó író lévén, mint a jó étteremben 
a tulaj, figyel a közönség, a vendég igé-
nyeire, amelyek azt tükrözték, hogy a 
vaskos kötet nem fér be sem a kabát, 
még úgysem egy farzsebbe, kényelmet-
len buszon, metrón, repülőn elővenni. 
Helyette a „karcsúak” a komfortosak. 
Tehát Vámos úr szót fogadva népes 
olvasótáborának két, a kéznek is ké-
nyelmesen birtokba vehető könyvvel 
jelent meg, amelyek közül az egyiket: 
„Ötvenhét lépés”-nek, a másikat pedig 
„Igen”-nek keresztelt. 

Minden számára érdekeset felje-
gyez. Szereti az idős, sokat megélt, élet-
tapasztalt asszonyokat, nőket, akiktől 
egy-egy mondatot, kifejezést igen gyak-
ran lejegyez, megjegyez, fejben, írásban, 
amely óriási gyűjteménnyé fejlődött az 
évek során. Ezek közül viszont ami ha-
tással lesz rá, abból könyv lesz.

Vámos Miklós, új munkáját min-
dig sétára viszi, nem engedi el, míg a 
varázslat tart. Egészen addig, amíg egy 
újabb mondanivaló ki nem bontakozik 
benne, és meg nem születik az új kötet, 
mert akkor már az élvez elsőbbséget. Az 
előadás ideje alatt is ott húzódott a két 
könyv, amelyekről szó volt, amelyeket 
magával hozott. Először csak ott pihen-
tek a fekete téglalap alakú táskájában, 
majd kivéve onnan őket, a nézőknek 
mutatva, kedvesen, szelíden, a tőle 
megszokott humorral átitatva, beszélt, 
mesélt íróvá válásának furcsa alakulásá-
ról, amikor még csak a szárnyait bonto-
gatta, ott Budapesten, rövidnadrágban, 

a nagy nevek között. Időnként kicsit 
feszengve, mikor jobban megismerték 
egymást, akkor már fesztelenül. S a két 
könyvet most is szinte végig ott fogta, 
maga mellett tartotta, míg igazi író-ol-
vasó találkozót varázsolt a terembe. 

Furán alakult az élete, ipari tanuló 
is volt egy nyomdában, és nagyon sokat 
tanult mindvégig az írásról. Szeret ol-
vasni, más íróktól mindig tanul, mindig 
voltak korszakai, írói kedvencek, akik 
nagy hatással voltak rá. Nagyon boldog 
volt, amikor az első novelláskötete nap-
világot látott, közelről érezhette rajta 
a nyomdafesték jellegzetes, semmivel 
össze nem hasonlítható illatát, kezébe 
vehette, és ezt az érzést azóta is szereti, 
keresi. Ahogyan keresi az új eseménye-
ket, embereket, amelyekből nagyon 

gyakran könyv születik. Ahogy fogalma-
zott: „Életem nem is a valóságban zajlik. 
Nagy az írói raktáram. Hetek hónapok 
telnek el, majd egy történet előjön, és 
abba az egybe beleszeretek a sok közül, 
mint ahogyan egy nőbe szokás.”

Idézte Hemingwayt, aki csodálatos 
párbeszédeket tudott írni, sokat tanult 
Mándy Ivántól, Csehovtól, „aki dialó-
gusban szuper volt”, és aki szerint az 
irodalom lényege, hogy az emberek 
soha nem azt mondják, amit gondol-
nak, vagy éreznek.

Egyik mondanivalóját a másikba 
fűzve, a nézők figyelmét mindvégig 
magával ragadva, megtartva, mint öt 
évvel ezelőtt is, tovább folytatta, s el-
mondta, hogy vendégprofesszorként 
dolgozott az Egyesült Államokban, 
amikor 36 éves volt. Az ottani idő 
alatt beiratkozott egy színészosztályba, 
amely ugyancsak élete mérföldkövét 
jelentette. Tapasztalt, tanult.

Gyakran kérdik, kérik véleményét 
a fiatalok, vagy akár idősebbek, akik 
bontogatják szárnyaikat, hogyan legye-
nek írók, érdemesek-e erre a pályára. 
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszo-
lására született meg az Igen című köny-
ve, amelybe leírja tapasztalatait, megfi-
gyeléseit, gondolatait, amelyeket eddig 
összegyűjtött.

A Szigligeti Alkotóház (Puteani-Es-
terházy-kastély) adta az Ötvenhét lépés 
című munkája alapját. Az alkotóház, 
ahol évente több alkalommal is meg-
fordult Vámos Miklós annak idején. 
Mint ahogyan több írótársa is, mint-
egy bázisként szolgált számukra, kosz-
tot, kvártélyt kaptak, amelyért kevéske 
pénzt kellett csak fizetniük. Egy idő 
után ez az írói bázis, az „elvált férfiak 

klubjává” változott. Itt éltek ideig-órá-
ig, hetekig-hónapokig azok, akiknek 
élete zátonyra futott, amelyet ezen a 
helyen próbáltak újjáépíteni, életük rit-
musát ismét felvenni.

Az alkotóház kastély múltja indította 
el Vámos Miklós fantáziáját, és a régi idők 
története, történelme, amelyek hajdan 
azok között a falak között éltek, léteztek, 
lenyomatot hagyva az írói képzeletben, 
amelyek szárnyra kaptak és elkészült az 
Ötvenhét lépés. Nők és egy kastély sorsa, 
Vámos Miklós 2022-ben induló sorozatá-
nak első darabja. 

A bő egyórás találkozás élmény 
volt, amiből töltekeztünk, mi is tapasz-
taltunk, át- és megéltünk helyzeteket, 
korokat, eseményeket, s, ki tudja, hát-
ha a közönség közül valakinél elindul 
az írói véna, és jön ihlet, amelyből tör-
ténet születik, kibontakozik a kedden 
este megéltekből. Köszönjük.

Buschman Éva

Huszonöt éves az ügyviteli képzés
A Szent József Katolikus Elektro-
nikai Technikumban, régi nevén a 
Liska József Erősáramú Szakközép-
iskolában 2022. március 11-én ün-
nepelni gyűltek össze a tanárok és a 
diákok. Az intézményben ugyanis 25 
éve, 1997-ben indult és jelenleg is fo-
lyik az ügyviteli képzés. 

Az ünnepségen Halász Péter igazga-
tó úr megnyitóját követően Babucs  
Andorné tanárnő beszélt a 25 év em-
lékeiről. A tanárnő az, aki azóta is fo-
lyamatosan a képzés egyik fő koordiná-
tora, a kezdetektől tanítja az ügyviteli 
osztályokat. Bencsik Ferenc igazgató-
helyettes az országos szakmai versenyek 
eredményeit ismertette, ahol többek 
között két ízben is első helyezést értek 
el tanulóink. Őt követte Szereminé 
Harangozó Tünde tanár és Holló Anna 
titkár, akik intézményünkben tanulták 
a szakmát, és itt dolgoznak. Azok nevé-
ben is szóltak, akik szintén itt tanultak 
és dolgoznak. Végül Éri Gabriella gaz-
daságvezető munkavállalással kapcsola-
tos tanácsokkal látta el a tanulókat. A 
rendezvényt színesebbé tette vers, zene 
és kiállítás régi irodagépekből, képek-
ből, relikviákból. 

Először egy osztály tanult gépíró és 
szövegszerkesztő alapszakmát. Az évek 
során sok változás történt. Hatféle ügy-
viteli szakma oktatása zajlott. Ilyenek 
voltak az ügyintéző titkár, irodai titkár, 
idegen nyelvi titkár, ügyviteli titkár. Az 
utóbbi két évben vállalkozási ügyviteli 
ügyintézőket képezünk és iskolázunk 
be. Ebben az ügyviteli tantárgyakon 
túl nagyobb hangsúllyal szerepel a 
számvitel, könyvvezetés, adózás. Így 
a diákok lehetőségei bővülnek, hiszen 
az irodai munkakörökön túl könyvelő-
ként, pénzügyi szakemberként is el 
tudnak helyezkedni. A hosszú idő alatt 
sok vállalatnál, intézménynél töltötték 

diákjaink a szakmai gyakorlatukat. El-
mondhatjuk, hogy Jászberényben és a 
Jászságban nagyon sok helyen dolgoz-
nak és kamatoztatják tudásukat. Az 
első évben egy osztályunk volt, 2014-
től már 9. évfolyamtól kezdve, illetve 
érettségit követően 13-14. osztályban 
is tanulhatnak diákjaink. Jelenleg 3 
osztály irodai titkár, 4 pedig vállalko-
zási ügyviteli ügyintéző szakmát tanul.

Eredményesnek ítéljük ezt a tevé-
kenységet, mivel sok visszajelzést kapunk 
a cégektől, hivataloktól, melyben elisme-
rően szólnak a volt diákjaink tevékenysé-
géről. 

Babucs Andorné tanár



2022. március  24.6. oldal www.jku.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!

Elkészült a Barátok Temploma cibóriuma
Oszvald Nándor aranykoszorús öt-
vösművész nevét az elmúlt jó néhány 
év alatt nemcsak szűkebb hazánk-
ban, a Jászságban ismerték meg, ha-
nem egész Magyarországon és hatá-
rainkon kívül is. Különleges munkái 
– hajók, motorok, ékszerek, stb. –, 
melyekről korábban mi is beszámol-
tunk messze földre vitték hírét. Most 
egy egyházi kegytárgyat készített el 
és ajándékozott az egyháznak a Jász-
berényi Ferences Templom építésé-
nek 550. évfordulójára.

A cibórium a római katolikus és az 
anglikán szentmisék kelléke, az áldo-
záshoz használt ostya őrzésére szolgáló 
kehely formájú eszköz. Az áldozta-
tásban használt cibórium csészéjében 
őrzik az ostyát, szára közepén nódusz 
(gomb) található a fogáshoz. Általában 
fedele van, amely gyakran domború és 
sokszor kereszt díszíti, hogy könnyen 
leemelhető legyen. Mérete sokféle le-
het, vannak több száz ostya tárolására 
alkalmas cibóriumok is. 

A fotón látható cibóriumot készí-
tette Oszvald Nándor, melynek ünne-
pélyes átadása március 27-én, vasárnap 
a délelőtti misék egyikén lesz.

Anyaga: aranyozott, 925 ezre-
lékes sterling ezüst. Minden egyes 
darabja kézimunka. A díszítéshez 
használt egyéb anyagok: strucc tojás, 
igazgyöngysor, drága- és féldrágakö-
vek, rubin, hegyikristály. Nettó súlya: 
640 gr. Talpán az idézet az 1745-ös re-
demptiós prédikációból: 

„Istennek dicsőség, Boldogasz-
szonynak tisztesség, a királynak nyer-
tesség, a jászoknak és a kunoknak, 
örök békesség”

– Régóta tudjuk, hogy téged vonza-
nak a különleges kihívások. Milyen 
apropóból készült el ez a cibórium? 

- Néhány éve Novák atya megkért, 
hogy nézzem meg a Barátok Templo-
mának a kegytárgyait, s döntsem el, 
hogy melyeket érdemes felújítani. Ak-

kor mindent átnéztem, s csak az volt 
a kérésem, ha egy kegytárgyat elviszek, 
akkor kapjak elegendő időt annak fel-
újítására. Saját felajánlásom volt ez az 
egyház számára. Két év alatt meg is 
történt a kegytárgyak megújítása, s ak-
kor kezdtem azon gondolkodni, hogy 
milyen lenne, ha én is készítenék egy 
kegytárgyat, amelyik akár 2-300 év 

múlva is ott lenne templomban. Azok 
ugyanis, amelyeket felújítottam mind 
17-18. századbeliek voltak, némelyik 
még időkapszulát is tartalmazott. Ak-
kor jutott eszembe a cibórium, amely-
nek elkészítésekor különleges anyago-
kat használtak, így nautilus kagylót, 
strucctojást, kókuszdiót. Mivel a Jász-
berény határában itt van a struccfarm, 
így az is gyorsan eldőlt, hogy én strucc-
tojást fogok használni a cibórium elké-
szítéséhez, s ez lesz az én ajándékom a 
Barátok Temploma számára.

- Mennyi ideig készült ez a cibó-
rium?

- Tavaly nyár elején kezdtem neki 
a tervezésnek, s akkor sokat egyeztet-
tünk, hogy milyen is legyen. Én min-
denképpen szerettem volna jászsági 
motívumot is belecsempészni. Így ke-
rült a talpára az idézet az 1745-ös re-
demptiós prédikációból. 

- Elégedett vagy a végeredménnyel?
- Igen, mert nagyon szép és nagyon 

jó lett. Ugyan a végén kicsit sietni kel-
lett, hogy húsvét előtt elkészüljek. Mi-
vel ez az egyik legnagyobb ünnepe az 
egyháznak, arra gondoltam, hogy ed-
dig el kell készítenem. Örülök, hogy si-
került, s húsvétkor már használhatják. 

- Van-e valamilyen új terved?
- Most egyelőre nincs, egy kicsit 

pihenni szeretnék. Hamarosan nyílik 
egy nagy kiállításom Várpalotán a Thu-
ry várban. A tavalyi, Jász Múzeumban 
rendezett kiálltásom anyagával szere-
pelek ott. Július 17-én lesz a megnyitó 
és augusztus végéig tart majd nyitva. 
Azaz, a legnagyobb turista forgalom 
idején lehet majd megtekinteni a kö-
zelmúltban felújított Thury várban. 

Oszvald Nándort ismerve nem kell 
sokat várni arra, hogy új kihívást vá-
lasszon magának. Egy kis pihenés után 
biztosan talál magának olyan kihívást, 
melynek teljesítését követően ismét va-
lami különleges megszületéséről adha-
tunk majd számot. Így legyen!

Szántai Tibor

Komolyzene kamasz füleknek

A Filharmónia Zeneóra ifjúsági bér-
letsorozat záró előadásait láthatták 
március 21-22-én délelőtt az Ifjúsági 
Ház színpadán általános- és középis-
kolás osztályok közösségei.

Fel lehet kelteni a kamaszok érdeklő-
dését is egy komoly zenét játszó szim-
fonikus zenekar egyedi műsorszáma 
iránt, csak az előadás módját kell meg-
találni és a csomagolást. A közkedvelt 
Szolnoki Szimfonikus zenekar a pul-
pituson, egy mesélő, valamint homok 
animációt és árnyjátékot ötvöző, az 
elhangzottakat illusztráló grafikusmű-
vész közös munkájából állt össze az ér-
dekes attrakció. Igazi mesék hangzot-
tak el, melyeket gyerekek írtak olyan 

dolgokról, amit értékesnek, érdekes-
nek tartottak. Ezekhez komponált 
zenét Balogh Sándor zeneszerző, aki 
úgy olvasztotta egybe a zenei színeket, 
hogy azok egységet alkotnak, és szinte 
észrevétlenül csúsznak át a dallamok 
például népzenéből a komolyzenébe, 
de hallható volt törökzene, sőt szam-
ba is. A fiatal diákokból álló közönség 
ráhangolódott a muzsika dallamaira, 
mozgással követte annak ritmusát, és 
interaktívan bekapcsolódtak a történe-
tekbe, ha kellett tapsolással vagy éppen 
dobogással. A könnyed dallamok szin-
te kézzelfoghatóvá váltak számukra és 
nemcsak zenei élményt jelentett a kü-
lönleges előadás.

dg

Hatalmasat zenéltek

Egy régi motoros, a virtuóz szájharmonikás Ferenczi György (gitáros, no meg 
hegedűs) és jól összeszokott csapata, az 1ső Pesti Rackák, adott egy ütős mű-
sort,március 19-én a Klubkoncert sorozatban, a rajongókkal zsúfolásig telt 
mozi galérián. Muzsikájuk egy kiterjedt, viszont lakályosan otthonos zenei 
univerzumba vitt, ahol a fellépő művészeknek a rhytm&blues az anyanyel-
ve, a népzene a szenvedélye, és ezek ötvözetéből teremtettek egy utolérhetet-
len stílust. A veszettül erőteljes produkció, magába foglalta az örömzenélés 
komplett színképét, blues-zal, folkkal, rock and roll-lal rajzolt buli hangulata 
bearanyozta a velük töltött, élménnyé lett időt.  duka

Sajtóközlemény
Komplex beruházás megvalósítása az AG-ING Kft-nél

2022/03/04
Az AG-ING Szolgáltató és Ingatlankezelő Kft. egy uniós támogatott 
projekt keretében 100,64 millió Forint feltételesen visszatérítendő 
támogatást nyert el. A projekt költségvetése az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 
kerül finanszírozásra. A projekt keretében a vállalkozás fejlesztést 
hajt végre egy forgácsoló és acélszerkezet gyártó műhely építésével, 
eszközbeszerzéssel, valamint egy napelemes rendszer kiépítésével.

Az AG-ING Szolgáltató és Ingatlankezelő Kft. a „GINOP Plusz-1.2.3-21” 
kódszámú, „a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és terme-
lési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 
a leghátrányosabb helyzetű régiókban” című projekt keretében az 5100 
Jászberény, Alkotás utca 6/B., 9391/30 helyrajzi szám alatti telephelyén 
fejlesztéseket valósít meg. A projekt tartalma egy forgácsoló és acélszer-
kezet gyártó műhely építése, amely a vállalkozás fémszerkezet gyártó 
gyártó tevékenységének fejlesztéséhez járul hozzá. A projekt a Széche-
nyi Terv Plusz program keretében valósul meg, 100,64 millió forint euró-
pai uniós feltételesen visszatérítendő támogatás segítségével. A projekt 
fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.02.22.
A fejlesztés keretében megépítésre kerül a forgácsoló és acélszerkezet gyár-
tó műhely, valamint eszközbeszerzés – lézervágógép – valósul meg. A telep-
helyen egy napelemes rendszer is kiépítésre kerül, valamint 2 fő munkavál-
laló képzése és egy Gyártásirányítási rendszer bevezetése is megvalósul.
A beruházás megvalósításával, a fejlesztés eredményeként a Kft. célja a vál-
lalkozás versenyképességének fokozása, a megrendelők minél jobb, gyorsabb 
kiszolgálása, a költségek csökkentése, az árbevétel növelése, a jelenlegi mun-
kavállalói létszám megtartása, valamint a folyamatos fejlődés.
A projektről és vállalkozásról bővebb információt a https://agingkft.hu/ 
oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: 
Kovács László (+36-70/429-4777, kovacs.aging@gmail.com)

Szent István Krt. 16. szám  
alatt, zárt udvarban 

garázS kiadó. 
Érdeklődni: 06-30/402-8550
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Emlékezünk

Bató József 
(1935–1997)

halálának 25. évfordulójára

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

Szerető felesége és családja

Emlékezés

Horváth Józsefné
szül.: Nagy Aranka

halálának 1. évfordulójára

„Ne félj, hogy elfeledünk,  
sorsunk bárhová vezet,

Emléked szívünkbe zártuk,  
a szív pedig nem felejt.”

Szerető családod

Bíró Sándor
halálának 2. évfordulójára

és neje

Bíró Sándorné
(szül.: Cseh Erzsébet)

halálának 6. évfordulójára.

Soha el nem múló szeretettel: gyerekeitek és családjaik

Okos tábla az OTP Banktól
Azt OTP Bank a Humanitás Szociális 
Alapítványon keresztül, a modern ok-
tatás egyik legfőbb eszközét, egy in-
teraktív okos táblát adományozott a 
Szent István Körúti Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény 
részére, melyet március 17-én adtak 
át az iskola egyik osztálytermében.

Az OTP Bank fontos szerepet tölt be az 
ország gazdasági teljesítményének növe-
lésében és e mellett, kiemelt figyelmet 
fordít a társadalmi felelősségvállalásra, 
nemcsak központi szinten. A helyi fió-
kok dolgozói sok önkéntes programot 
vállalnak, köztük adományozást is. 
Ebben az esztendőben 18 oktatási in-
tézmény részesült az OTP Bank támo-
gatásában a Humanitás Szociális Alapít-
ványon keresztül.

A helyi OTP fióknak jó kapcsola-
ta van az Szent István Körúti Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ménnyel és már évek óta támogatják 
őket. Tisztelettel tekintenek az iskola 
vezetésére, tanáraira, arra a munkára 
ahogy nevelik, oktatják és próbálják 
életre tanítani a hátrányos helyzetű 
és fogyatékos gyerekeket. Többször 
adományoztak már részükre iskolai 
használatra eszközöket, írószereket, fes-
tékeket. Az elmúlt évben a covid ide-
jén is igyekeztek segíteni. Örök emlék 
maradt számukra, az OTP Helyi Érték 
Önkéntes program keretében, hogy 
a „Digitalizáljuk magunkat” esemény 
során a digitális oktatás körülményeit 
örökítették meg a diákok a pénzinté-

zettől kapott fényképezőgépek segítsé-
gével.

Még 2021. év végén az EGYMI öt-
százezer forint adományt kapott az OTP 
Bank jóvoltából a Humanitás Szociális 
Alapítványon keresztül, amit az általuk 
választott eszköz beszerzésére fordít-
hattak. Egy okos tábla lett a felajánlott 
összegből, amit az egyik fogyatékkal élő 
csoport osztálytermébe üzemeltek be. 
Az eszközt hivatalosan Hoffer Gábor, az 
OTP Bank jászberényi fiókjának igazga-
tója adta át Bárcziné Kulcsár Júlia in-
tézményvezető asszonynak, aki hálásan 
köszönte a támogatást.

A gyermekek és az őket segítő peda-
gógusok örömmel fogadták a sokoldalú 
interaktív eszközt, ami nagyban segíti 
oktatói munkájukat, színesíti a tananya-
got, játékosabbá, élvezetesebbé teszi a ta-

nórákat. A szabadidős tevékenységeknél 
is remekül használható, a zenehallgatás, 
a mese és bábfilmek segítenek a ráhango-
lódásban vagy éppen a lecsendesedésben. 
A fogyatékkal élő tanulók érdeklődőb-
bek, motiváltabbak lettek, ha az okos 
táblánál kell valamilyen feladatot megol-
dani. Az átadót követően a diákok be is 
mutatták különböző feladatok megoldá-
sával, hogyan is használják, alkalmazzák 
az okos eszközben rejlő lehetőségeket.

Fontos, hogy az emberek minél 
jobban érzékenyüljenek embertársaik 
iránt és segítsék őket, mi továbbra is 
így teszünk – jelentette ki munkatársai 
nevébe is Hoffer Gábor, az OTP Bank 
fiókigazgatója.

Demeter Gábor

Korán vethető zöldségfélék
Ez évben késik a tavasz, és az éjszakai 
fagyok is a külterületeken napokon ke-
resztül mínusz 10 celsius fok körül ala-
kultak. A csapadék március közepéig alig 
érte a 20 millimétert. Ilyen időjárás miatt 
a korán vethető szabadföldi zöldségfélék 
vetése is késik, de már nem ajánlatos to-
vább várakozni. 

Egyike például, ami legkorábban vet-
hető, a petrezselyem. Számos fajtái közül 
szabadföldi és fólia alatti termesztésre al-
kalmas a KORAI CUKOR. Házi kertben 
célszerű a közepes tenyészidejű, friss fo-
gyasztásra és téli tárolásra is alkalmas fél-
hosszú fajtákat termelni. A petrezselyem 
társnövénye a sárgarépa, felhasználása 
sokoldalúbb. Karotin és B vitamin tartal-
ma miatt értékes zöldségféle. Egy korai 
fajta mellett célszerű egy középhosszú, de 
téli tárolásra is alkalmas fajtát is termel-
ni, ilyen például a NANTI. Ősidők óta 
ismert, az egyik legváltozatosabban elké-
szíthető étel a zöldborsó. Jelentős vitamin 
és különböző ásványi sók mellett, cukrot 

és fehérjét is tartalmaz. Legkorábban a 
kifejtő borsó kerülhet földbe, hátránya, 
hogy gyorsabban túlérik és keményedik. 
A velőborsó fajták jó minőségűek és több 
termést hoznak. A cukorborsók pedig 
hüvelyestől fogyaszthatók. 

Az első, primer zöldségféle a retek, 
a hideget jól tűri, legkedveltebb fajták 
élénkpirosak, gömbölyűek és sorjelző-
ként vethetők például petrezselyemmel. 
Értékes zöldség- és fűszernövény a vö-
röshagyma, ami termelhető magról, de 
házikertben elsősorban dughagymáról 
termelik, mert így a hagyma jobban tűri 
a szárazságot. Az ajánlott fajták közül a 
legismertebb a MAKÓI, előnye, hogy 
jól tárolható, íze csípős és fűszeres. For-
galmaznak még fehér héjú és enyhén csí-
pős, igen kedvelt lilahagymát is. Elterjedt 
fűszer- és gyógynövény is a fokhagyma. 
Ültetéshez célszerű a külső gerezdjét fel-
használni, több fajtája közül a magszárat 
nem hozók ismertebbek. 

Szegedi Szilveszter kertészmérnök

A trauma mint érzelmi válasz megértése
Életünk folyamán mindnyájunkat 
kivétel nélkül érnek stressz hatások. 
Természetesen nem minden stresz-
sz trauma, viszont a huzamosabb ideig 
fennálló stressz traumatikus erővel bír. 
A felnőtteknek több eszköze van trau-
máik feldolgozására, de még ők is sok-
szor szakember segítségére szorulnak. 
A gyermekek viszont teljes mértékben 
kiszolgáltatottak, ezért a megszokottól 
eltérő viselkedésükkel minden esetben 
foglalkoznunk kell.

Mi lehet trauma egy gyermek éle-
tében és mennyire befolyásolja majd a 
felnőtt életét? Egy egyszeri, életet vagy 
testi épséget fenyegető esemény éppúgy 
trauma, mint a hosszan tartó lelki bán-
talmazás vagy az elhanyagolás. Tehát a 
trauma valamely negatív vagy tragikus 
eseményre adott érzelmi válasz. A teljes-
ség igénye nélkül az alábbi események 
jelenthetnek traumát egy gyermek éle-
tében: bántalmazás: érzelmi, fizikai vagy 
szexuális, elhanyagolás (fizikai vagy ér-
zelmi), szülőktől való hosszabb távollét, 
vagy ha elválasztják a szeretteitől, illetve 
azok halála, ha csak szemtanúja a szüle-
it, testvérét érő bántalmazásnak, mentá-
lisan beteg vagy szenvedélybeteg szülő-
vel való együttélés, természeti csapások, 
balesetek, kortársak zaklatása, csúfolása. 

A traumatikus eseményre „harcolj vagy 
menekülj” típusú reakcióval reagál a 
test. A traumát átélt gyermeknél ezek 
a viselkedési formák jóval tovább, a fe-
nyegető történés elmúltával is megma-
radhatnak, mintegy állandó készenléti 
állapotban tartva a gyermeket.

Fontos megérteni, hogy egy negatív 
életeseményt átélt gyermek személyisé-
gével nincsen probléma, a megszokottól 
eltérő viselkedése csupán egy normális 
válasz egy abnormális, lelkileg meg-
terhelő eseményre. Abban az esetben 
viszont, ha egy hosszabb életszakaszt 
érint a trauma és a gyermek nem kap 
időben segítséget, a személyiségfejlődé-
se deformálódhat és egész felnőtt életét 
befolyásolhatja, a párkapcsolati problé-
máktól kezdve a munkahelyi gondokig. 
A trauma átadódhat egyik generációról 
a másikra is. Akinek sok negatív élmé-
nye volt gyermekkorában, egész életét 
végig kísérheti az értéktelenség és az 
önbizalomhiány érzése. Egy traumati-
kus esemény vagy életszakasz után az 
érzelmek rendkívül széles skálán mo-
zognak: leginkább a szélsőséges félelem 
és a tehetetlenség érzése a jellemző, és a 
szenvedő ember sokszor üresnek, zsibb-
adtnak érzi magát, állandó gyász vagy 
bűntudat gyötri.

A negatív életesemények a követke-
ző hatásokat okozhatják gyermekeknél: 
krónikus betegségek, regresszió, a gye-
rek az életkoránál fiatalabbként visel-
kedik, érzelemszabályozási nehézségek, 
düh, agresszió, tanulási- és figyelemza-
varok, alacsony önbecsülés, kötődési 
problémák, nehéz a kapcsolat kialakítá-
sa másokkal.

Bizonyos mennyiségű stresszt min-
den gyermek fel tud dolgozni. Hogy mi 
okoz egy gyermek számára traumát, az 
függ az életkorától, a megküzdési esz-
közeitől, az őt körülvevő kapcsolatok-
tól valamint attól, hogy egyszeri vagy 
folyamatos traumát élt át. A szülő vagy 
a gyermeket gondozó részéről fontos 
annak tudatosítása, hogy a gyermeket 
trauma érte. A gyermek gyógyulását se-
gítheti azzal, ha türelmes, érzelmileg el-
érhető, biztonságos környezetet biztosít 
a gyermeknek. Fontos a kiszámítható 
napirend és az ésszerű határok meghú-
zása. A gyermek viselkedését nem veszi 
magára, megbeszélésre törekszik, a testi 
fenyítést kerüli. A gyógyuláshoz azon-
ban mindenképp fontos szakember se-
gítségét igénybe venni!

Orosz-Bergmann Kincső
intézményvezető, Jászsági 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Tehetséggondozás  
a Sportiskolában

A Szent István Sport Általános Iskola és 
Gimnázium Talentum Alapítványa ré-
vén sikeresen pályáztunk az NTP-IN-
NOV-21 Innovatív tanulási környezet 
kialakítása és komplex tehetségsegítő 
programok megvalósítására. 

A tanév során zajló programba 
7-10. osztályos tanulókat vontunk 
be. A művészeti élmény-és alkotás-
központú, komplex tehetséggondozó 
programot (NTP-INNOV-21-0158) 
szakkör formájában valósítjuk meg.  
Megismertetjük a tanulókat különféle 
olvasási technikákkal, azok gyakorlati 
hasznával, a kreatív írás módszereivel, 
a slam poetry mozgalommal. 

A közös munka zárásaként az Isko-
lánkért gálán színdarabrészletet adnak 
elő a résztvevők. Ennek előkészítése-
ként látogattunk el a Nemzeti Színház 
Romeo és Júlia előadására március 7-én.

A pályázatot megvalósító pedagó-
gusok: Dr. Szűcsné Fehér Csilla, Fekete 
Viktória, Stelkovicsné Kreuter Anikó.

jku.hu Friss hírek és lapunk 
online változata

Emlékezés

Farkas Anikó 
(1957–2018)

halálának 4. évfordulójára

„Gondolatban sírodnál  
suttogom a neved
Gondolatban sírodnál  
megfogom a kezed
Gondolatban azt kívánom,  
hogy itt legyél velem
És Te ott vagy, mert érzem,  
hogy szorítod a kezem.”

Édesanyád



2022. március  24.8. oldal www.jku.hu

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 24. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
március 25. péntek 
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 503-635
március 26. szombat 
Thököly Gyógyszertár
március 27. vasárnap
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930
március 28. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út92.
Tel.: 411-368
március 29. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834

március 30. szerda
PatikaPlus (Tesco)
március 31. csütörtök
Thököly Gyógyszertár 
április 1. péntek
Thököly Gyógyszertár
április 2. szombat 
Mérleg Gyógyszertár
április 3. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
április 4. hétfő
Szentháromság Patika
április 5. kedd
Kossuth gyógyszertár
április 6. szerda
Mérleg Gyógyszertár
április 7. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)
április 8. péntek
Thököly Gyógyszertár

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

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
április 7-én 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

03. 25.  péntek 18 °C  |  1°C

03. 27.  vasárnap 20 °C  |  3°C

03. 29.  kedd 14 °C  |  5°C

03. 26. szombat 20 °C  |  1°C

03. 28.  hÉtfő 21 °C  |  5°C

03. 30.  szerda 12 °C  |  3°C

03. 24.  
cSüTörTöK

Forrás: idokep.hu

22 °C | -1°C

mb. főszerkesztő: Szántai Tibor
Telefon: 06-20/283-7930, e-mail: esztibor@gmail.com

Munkatárs: Demeter Gábor  |  Tördelés: Boommédia Kft.
Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház), 

E-mail: berenyiujsag@gmail.com  |  Hirdetések: 06-30/651-1098
Lakossági hirdetések felvétele az újságba e-mailben és telefonon a megjelenés hetében 
hétfőn 16 óráig, személyesen szerkesztőségünkben csütörtökönként 8 és 16 óra között.

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.

Újabb birkózó sikerek
A hét végén Egerben, a Diák I. Kötött-
fogású Területi OB-n szerepeltek a Jász-
berényi Birkózó Club fiataljai. Száraz 
Tibor tanítványai ezúttal is remekeltek. 
A Jászberényi Birkózó Club öt versenyző-
vel vett részt az egri versenyen, s a fiata-
lok közül négyen is dobogóra állhattak az 
eredményhirdetés során. A négy éremből 
három arany, egy pedig ezüst lett.

A jászberényi fiatalok eredményei

Gyermek I. 
32 kg: 1. Nagy Milán

Diák I.
42 kg: 2. Lagzi-Kovács Balázs
50 kg: 1. Tugyi Zétény, 5. Cseh Dániel
58 kg: 1. Baráth Hunor

Egy pont
Továbbra is nyeretlen tavasszal, de a 
kisvárdaiak második csapat ellen hazai 
pályán legalább egy pontot itthon tar-
tott a Jászberényi FC csapata. A több-
nyire mezőnyjátékot hozó találkozón 
kevés alkalommal forogtak veszélyben 
a kapuk, s a látottak alapján igazságos 
döntetlen született.
Jászberényi FC – Kisvárda Master 
Good II. 0-0

A 26. forduló után továbbra is a 
Kolorcity Kazincbarcika SC áll a ta-
bella élén (71 pont), a BKV Előre SC 
(59 pont) és a DEAC előtt (58 pont). 
A Jászberényi FC 34 ponttal jelenleg a 
11. helyen áll.

A bajnokság 27. fordulójában, 
március 27-én az Eger Se vendége lesz 
a JFC. A találkozó 16.00 órakor kez-
dődik a Szentmarjay Tibor Városi Sta-
dionban.

A 28. fordulóban, április 3-án a 
Termálfürdő FC Tiszaújváros csapatát 
fogadja a JFC. A találkozó 16.00 óra-
kor kezdődik a Jászberényi Városi Sta-
dionban.

Alapszakasz második a JKSE
A férfi kosárlabda NB I/B piros cso-
portjában folytatta jó szereplését a 
JKSE együttese. A csapat előbb Pé-
csen győzött, majd hazai pályán a 
MAFC ellen biztosította be második 
helyét az alapszakasz utolsó forduló-
ja előtt.

A 24. fordulóban a PVSK-CARGATE 
vendégeként lépett pályára a Földi-csa-
pat, s egyetlen pillanatnyi esélyt sem 
adott ellenfelének. Már az első félidő 
végére eldőlt a találkozó sorsa, s bár a 
harmadik negyedet megnyerték a haza-
iak, a záró 10 percben visszaállt a több 
mint 30 pontos különbség.
PVSK-CARGATE – JKSE 67-100 
(14-25, 6-27, 26-15 21-33)

A JKSE pontszerzői: Kucsora Csa-
ba 25/15, Olasz Ádám 24, Meleg Ká-
roly 15/9, Homoki Donát 12/3, Uros 
Rosic 10/6, Nagy Simon 5/3, Fekete 
Dávid 5/3, Miljan Rakic 2, Kovács 
Ákos 2

A pécsi sikert követően a MAFC 
ellen hazai pályán biztosíthatta be alap-

szakaszbeli második helyét a JKSE. Az 
első félidőben csak üldöztük a vendé-
geket, aki elhúztak 10 ponttal, ám ezt 
a különbséget a nagyszünetig sikerült 
felére csökkenteni (38-43). A máso-
dik félidőben látványos játék folyt a 
pályán, s fordulatokban sem volt hi-
ány. A vendégek 70-60-ról 70-74-re 
fordítottak, majd 81-74-re alakult az 
eredmény. Innen pedig már nem volt 
visszaút a fővárosiaknak, s a mieink 
nyerték a találkozót.
Jászberényi KSE – MAFC 92-86 
(18-28, 20-15, 32-26, 22-17)

A JKSE pontszerzői: Olasz Ádám 
19, Nebojsa Dukic 17/6, Velkey János 
16/6, Chester Lewis 13/3, Kucsora 
Csaba 10/6, Meleg Károly 9/3, Nagy 
Simon 5/3, Uros Rosic 3/3

Az alapszakasz utolsó fordulójában, 
március 26-án, szombaton a BKG Prí-
ma Akadémia ellen idegenben lép pá-
lyára a JKSE. Az, hogy ki lesz a mieink 
ellenfele a rájátszásban, csak az utolsó 
fordulóban dől el. A rájátszás április 
első hetében kezdődik.

Vereség
Megkezdődött a rájátszás a női röp-
labda NB I-ben. Az 5-8. helyért folyó 
pontvadászatban érdekelt Jászberény 
VT csapata idegenben, a CoreComm 
VESC vendégeként vereséggel folytatta 
a szezont. Az első két szettet viszonylag 
könnyen nyerték a hazaiak, s talán ez 
egy kicsit el is altatta őket. A harmadik 
játszmára ugyanis feltámadt a JVT és 
kiharcolta a folytatás lehetőségét. A ne-
gyedik szettben viszont ismét a hazaiak 
akarata érvényesült.
CoreComm-VESC – JVT 3-1

A forduló másik eredménye:
Kispest SE – DSZC-Eötvös DSE 3-0

Az NB I 5-8. helyéért folyó ráját-
szás állása:
5. CoreComm VESC  6
6. Kispest SE  5
7. DSZC-Eötvös DSE  1
8. Jászberény VT  0

A rájátszás második fordulójában 
a Jászberény VT a DSZC-Eötvös DSE 
gárdáját fogadja. A találkozó március 
25-én, pénteken 19.30 órakor kezdő-
dik a Bercsényi Játékcsarnokban.

Ismét megrendezték a Korompai Kupát
A jászberényi utánpótlás labdarúgás-
ban már nagyon régi hagyomány a 
Korompai Kupa megrendezése. Sajnos 
a covid helyzet miatt egy év kimaradt, 
de idén újra sikerült lebonyolítani ezt a 
nagyszerű rendezvényt, mely egy kiváló 
utánpótlásedzőnek, Korompai István-
nak állít emléket. 

Idén is mind a hat városi iskola 
csapata nevezett a III. korcsoportban 
(2009.01.01. után születettek), és sor-
solás után két csoportban küzdöttek 
a minél jobb helyezésekért. Az A-cso-
portban a Szent István Sport Általános 

Iskola mindkét ellenfelét simán verte, 
míg a B-csoportban a Bercsényi tette 
ugyanezt. A keresztjátékok után az elő-
döntőket is megnyerte ez a két iskola, 
és következhettek a helyosztók. 

Az 5. helyért a Nagyboldogasszony 
Katolikus Általános Iskola csapata dön-
tetlent játszott a Lehel Vezér Gimnázi-
ummal, s végül büntetők döntöttek 
a Nagyboldog javára. A bronzmeccs 
nagy csatát hozott és szintén döntet-
len lett a vége. Büntetőkkel a Székely 
megelőzte a 4. helyezett Gróf Apponyi 
Általános Iskola csapatát. 

A döntőben a két legerősebb csapat 
találkozott, s a hálók érintetlenek ma-
radtak. A büntetőket a „gyakorlós” fiúk 
jobban rúgták, így idén a Szent István 
Sport Általános Iskola csapata hódítot-
ta el a Korompai Kupát.

Különdíjasok: a legjobb kapus 
Nagy Péter (Bercsényi), a legjobb me-
zőnyjátékos Etjan Morina (Székely), 
a gólkirály Mizsei Norbert (Szent Ist-
ván). A tornagyőztes csapat testnevelő-
je Molnár Csaba. Jövőre ismét meg-
rendezik a tornát, melyet Jászberény 
Város  Önkormányzata támogatott.

A Jászberényi  
V.V. Nonprofit Zrt. 

állást hirdet
úszómester

munkakörökbe.
Jelentkezni a 06/20-567-6566 

telefonszámon,  
illetve a munkaugy@vvzrt.hu  

email címen lehet.

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

