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Városi kitüntetések és elismerések a Város Napja alkalmából
Jászberény Város Díszpolgára
Bolla János nyugdíjas agrármérnök,
emeritus jászkapitány a Jászság lovas
hagyományainak ápolásában vállalt
meghatározó szerepe, a város- és természetvédelem területén kifejtett tevékenysége, hagyományőrző munkája
elismeréseként.
Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára
Andreas Michalowski, a Vechtai
Önkéntes Tűzoltóság hírközpont vezetője a testvérvárosi kapcsolat kialakítása, fenntartása érdekében végzett
kiemelkedő tevékenységéért, a városok
közötti – tűzoltói kapcsolaton kívüli –
együttműködés ápolásáért.
Jászberény Városért – Pro Urbe
érdemérem
B. Jánosi Gyöngyi posztumusz
pedagógus, festőművész, a Hamza Múzeum igazgatója részére a tudomány, a
művészetek területén végzett kiemelkedő,
eredményes munkája elismeréseként.
Jászberény Város Árpád-házi Szent
Erzsébet egészségügyi díj
Sárköziné Nagy Szilvia védőnő
részére kimagasló színvonalú szakmai
tevékenysége elismeréseként.
Beszteriné Kovács Julianna, a Radiológiai Osztály szakasszisztense részére az egészségügy területén végzett
több évtizedes munkája elismeréseként.
Jászberény Város Zirzen Janka
közoktatási díj
Olajosné Rab Gabriella óvodapedagógus, mesterpedagógus részére az óvodai
nevelés területén kifejtett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

A Város Napja hagyományos rendezvényeit, április 3-án, az országgyűlési választások miatt nem lehetett megrendezni
ebben az esztendőben. A Tavaszi Hadjárat hagyományőrzőinek tiszteletadása, azért nem maradt el az 1848-as emlékhelyek előtt. Az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján város által adományozott, megbecsülést jelentő
kitüntetések és elismerések átadó ünnepségét egy nappal előbb, április 2-án délután tartották a Lehel Film-Színházban.
Budai Lóránt polgármester köszöntője után az ünnepi programban fellépett Móczó Árpád énekes-hegedűs előadó,
illetve a Palotásy János Vegyeskar Balogh József zongoraművész kíséretével.

Stelkovicsné Kreuter Anikó, a Szent
István Sport Általános Iskola és Gimnázium
intézményvezető-helyettese
részére kiemelkedő szakmai munkája,
eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként.
Szabó Ildikó Mária, a Lehel Vezér
Gimnázium tanára, munkaközösség-vezető részére kiemelkedő pedagógia munkája, eredményes vezetői tevékenysége
elismeréseként.
Bernhardt András zenetanár, fúvószenekari karnagy, nyugalmazott

főiskolai adjunktus részére a több évtizedes magas színvonalú zenepedagógiai
munkásságáért.
Jászberény Város Szent Klára
szociális munka díj
Kelemen Jenő Sándorné, a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona gazdasági vezetője részére
több évtizedes magas színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként.
Suba Ágnes Beatrix, a Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei szervezetének
jászsági területi munkatársa részére a

Magyar Vöröskeresztnél végzett szakmai munkája elismeréseként.
Jászberény Város Gerevich Aladár
sport díj
Kalla Tibor nyugdíjas iskolaigazgató, sportoló, sport szervező részére
kimagasló sportvezetői és edzői tevékenysége, a versenysportban elért eredményei és az utánpótlás-nevelésben
végzett magas színvonalú munkája elismeréseként.
Száraz Ferenc birkózó bajnok részére a versenysportban elért kimagasló

eredményei, az utánpótlás-nevelésben,
oktatásban végzett magas színvonalú
munkája elismeréseként.
Jászberény Város Friedvalszky
Ferenc köztisztviselői díj
Bobák Nóra, a Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály vezetője részére
kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkája és eredményes vezetői
tevékenysége elismeréseként.
Jászberény Város Sipos Orbán
kulturális és művészeti díj
Bugyi Gábor kulturális szervező
részére eredményes, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként.
Pénzes Tivadar László népzenész
részére a zene és a táncművészet terén
nyújtott kiemelkedő színvonalú alkotó
tevékenységéért.
Jászberény Város Komáromy József
sajtódíj
Gémesi Balázs fotóriporter részére
magas színvonalú fotóriporteri tevékenysége elismeréseként.
Jászberény Város Rendészeti díj
Mézes István rajparancsnok részére
példaértékű hivatás- és tisztelettudattal
végzett munkája elismeréseként.
Finta István rendőr alezredes, Közrendvédelmi Osztály vezetője részére
magas szakmai színvonalon végzett
munkája és osztályvezetői tevékenysége elismeréseként.
Jászberény Szolgálatáért díj
Rigó Zsolt nehézgép-kezelő részére
több évtizedes, lelkiismerettel végzett
munkája elismeréseként.

Fidesz kétharmad – Pócs János negyedszer Projektindító az Udvardi Kft-nél.
Bár a közvéleménykutatók többsége
szoros választási eredményt várt, a
Fidesz ezúttal is elsöprő győzelmet
aratott, s megőrizte kétharmados
többségét az országgyűlésben. A
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 02-es
számú választókerületben Pócs János (Fidesz-KDNP, fotónkon) nagy
fölénnyel, immár negyedik alkalommal győzött, s továbbra is ő képviseli
a Jászságot a parlamentben.
Országosan 69,54%-os volt a részvétel
az április 3-i országgyűlési választáson.
Jász-Nagykun-Szolnok megye ettől egy
kissé elmaradt (65,23%), míg a megyén
belül a 02-es számú választókerületben,
a Jászságban a választási névjegyzékben
lévők 66,88%-a vett részt a voksolásban.
A választókerületen belül Jászberényben
egészen magas, 72,91%-os volt a szavazásban résztvevők aránya. A névjegyzékbe vett 20 256 főből 14 769-en járultak
az urnákhoz.
Az előzetesen sokak által billegőnek
nevezett választókerületünkben már az
első adatok megérkezését követen kiderült, hogy a szoros verseny elmarad. Pócs
János (Fidesz-KDNP) jelentős előnnyel
vezetett, s a különbség közte és az egységes ellenzék jelötje dr. Kertész Ottó
között a későbbiekben sem csökkent.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 02es számú választókerület eredménye:
1. Pócs János (Fidesz-KDNP)

60,79% (27 455)
2. dr. Kertész Ottó (DK, Jobbik,
Momentum, MSZP, LMP,
Párbeszéd) 
32,76% (14 795)
3. Dobrán Gyula (Mi Hazánk
Mozgalom) 
4,5% (2 036)
4. Oszvald Nándor (MEMO)

1,14% (516)
5. Magda György (Normális Párt)

0,57% (257)
6. Balogh Imréné (Munkáspárt,
ISZOMM) 
0,24% (107)

Családi vállalkozás esetében nagy jeEgyéni választókerületek
A 106 egyéni választókerületből lentőséggel bíró fejlesztési beruházás
88-ban győzött a Fidesz-KDNP jelölt- az, amit a Széchenyi Terv Plusz vis�je, míg 18-ban az egységes ellenzék je- sza nem térítendő támogatása jelent
– kezdte mondandóját Udvardi László,
löltje szerzett mandátumot.
az Udvardi Kft. tulajdonos ügyvezetője, a cég Nagykátai úti telephelyén
Országos lista
március utolsó napján tartott pro• Fidesz-KDNP 47 mandátum
jektnyitó rendezvényen.
(2 735 383 szavazat) 53,10%
• DK, Jobbik, Momentum, MSZP,
LMP, Párbeszéd 38 mandátum
A vállalkozás a GINOP plusz keretein
(1 804 995 szavazat) 35,04%
belül „Komplex fejlesztés az Udvardi
• Mi Hazánk Mozgalom 7 mandátum
Kft-nél” című pályázata nyert és ennek
(317 944 szavazat) 6,17%
megvalósításához vissza nem térítendő
• MEMO 0 mandátum
finanszírozást kapott a Széchényi Terv
(56 129 szavazat) 1,09%
Plusz által. A támogató döntése alapján
• MKKP 0 mandátum
a beruházás összege 165 millió Ft, a tá(169 441 szavazat) 3,29%
mogatás pedig 115 millió Ft. A projekt
• Normális Párt 0 mandátum
megvalósítása során a cég technológia
(37 803 szavazat) 0,73%
fejlesztésekre összpontosít, a telephelyén található önkiszolgáló, nagyteljeAz országgyűlésben a Fidesz-KDNP sítményű autómosók gépészeti cseréjét
135, az ellenzéki összefogás 56, a Mi valósítja meg elsődlegesen, illetve ehhez
Hazánk Mozgalom 7 és a Magyaror- kapcsolódóan, számos kisebb berendeszági Németek Országos Önkormány- zést és műszert is beszerez. Megújuló
zata 1 helyet szerzett. A 2022. évi or- energia felhasználása érdekében napeleszággyűlési választás végleges, hivatalos mes rendszer kerül kiépítésre, valamit
eredménye szombatra várható, amikor korszerűsítik a vállalkozás informatikai
a szavazókörökbe átjelentkezettek és a eszközeit. Egy új tevékenységi kör kikülföldön leadott szavazatokat is teljes
alakítása, fejlesztése okán pedig lemezegészében megszámolják.
megmunkáló gépsort vásárolnak, és
Folytatás a 3. oldalon  homlokrakodó gépet szereznek be. A

beruházás megvalósításával az Udvardi
Kft. a már több éve folytatott tevékenységét tudja tovább bővíteni. A támogatás a cég számára hatalmas segítség,
komoly munkát és feladatot ad a következő két évre. Ezekkel a fejlesztésekkel
szeretnék biztosítani a vállalkozás következő évtizedre való működését és nem
utolsó sorban a munkaerő megtartását,
új munkahelyek teremtését.
Pócs János, a körzet országgyűlési
képviselője is részt vett a rendezvényen,
ahol többek között elmondta, hogy a
megye gazdasági erejének jelentős részét
a Jászság adja.
- Az itteni vállalkozók az országos
toplista élén vannak, s fontos tudni,
hogy honnan indultak el. Tudjuk, hogy
szinte mindenki családi vállalkozásból,
garázsból vagy műhelyből. Pontosan ennek köszönhető sikerük is, hiszen végigjárták az összes ranglétrát, saját erőből,
saját szorgalomból fejlődtek fejlesztettek – mondta Pócs János, aki azt kívánta,
hogy a kicsikből nagyok legyenek, azzal
a szemlélettel, aminek az Udvardi Kftnél tanúi lehetünk.
A résztvevők reményüket fejezték ki,
hogy két esztendő múltán, a projekt zárása alkalmával is elégedettek lesznek az
elvégzett munkával és vidáman tekintenek a jövőbe.
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Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről
Tisztelt Szülők! Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy
gyermekük hamarosan óvodás lesz.
Jászberény Város Óvodai Intézményében a 2022/2023. nevelési évre
vonatkozóan az óvodai beiratkozás időpontja:
2022. május 2. (hétfő) és 2022. május 3. (kedd) 7.00-17.00 óráig
A beíratkozás helyszíne (valamennyi tagóvoda vonatkozásában):
5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. u. 10. (Központi Óvoda)
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.
A szülő – 2022. április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő
esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala (5100 Jászberény, Szabadság tér
16.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai felvétel, átvétel kérelem alapján történik. A gyermek óvodai
felvétele a fenntartó önkormányzat által meghatározott körzethatárok szerint
történik. Amennyiben a szülő gyermekét nem a körzetileg illetékes óvodába
szeretné beíratni, arról első fokon az intézményvezetője, másodfokon a fenntartó önkormányzat jegyzője dönt.
A Jászberény Város Óvodai Intézményének óvodai felvételi körzete Jászberény Város teljes közigazgatási területe, melyen belül az egyes tagintézmények
külön óvodai felvételi körzethatárokkal rendelkeznek, melyek elérhetőek a
Jászberény Város Óvodai Intézménye honlapján ( http://jaszberenyiovik.hu/ )
a „Szülőknek” legördülő menü „Óvodai Körzetek” menüpont alatt érhető el.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok, melyeket a beiratkozáskor be
kell mutatni:
• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok: Születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, valamint,
• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes
személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya).
A különélő szülők esetében a beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő
gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a
bíróság ítélete. Továbbá nyilatkozniuk kell a családi pótlékra jogosult nevéről
is.
A sajátos nevelési igényű gyermek különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
ellátásban részesüléséhez szükséges az annak jogát megalapozó szakértői bizottság szakértői véleménye.
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok (igazolt allergia
esetén is),
• az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.
Jászberény Város Óvodai Intézménye ellátja a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű – mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott), látássérült,
hallássérült, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum
zavarral küzdő, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozás zavarral küzdő – gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatait, a gyermekek óvodai nevelését integráltan, az iskolai előkészítést, az óvodai étkeztetést és a referencia intézményi feladatokat.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, az óvodakötelezettségét külföldön teljesítő gyermekekkel kapcsolatos teendőket, az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének
határnapját, a jogorvoslati eljárás szabályait is tartalmazó teljes tájékoztató
elérhető Jászberény Város hivatalos honlapján: https://www.jaszbereny.hu/
valamint a Jászberény Város Óvodai Intézménye honlapján elektronikus
formában, továbbá papíralapon a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.) hirdetőtábláján kifüggesztve.
Minden kedves szülőnek, gyermeknek sikeres és eredményes óvodáztatást
kívánunk a Polgármesteri Hivatal és az óvodák nevében.
Baloghné Dr. Seres Krisztina jegyző
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Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor 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

Érvénytelen lett a gyermekvédelmi népszavazás
Bár a szavazókörökben a parlamenti
választásokon a jogosultak mintegy
70%-a megjelent, az ezzel egy időben megtartott gyermekvédelmi népszavazáson a választópolgároknak
csupán mintegy 44 százaléka adott
le érvényes szavazatot. Így mivel a
az érvényességhez 50 százalék feletti
szavazat kellett volna, a referendum
érvénytelen lett.
Az érvényesen leadott szavazatok
95%-a "NEM" válaszra érkezett, s
ennek alapján eredményes lehetne a
népszavazás, hiszen az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele
a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.
Viszont a leadott voksok 30%-a érvénytelen volt, így az érvényes voksok
száma nem érte el az 50%-os küszöböt.
Azaz a népszavazás érvénytelen lett.
A Nemzeti Választási Iroda az alábbi adatokat közölte a hivatalos honlapján (98,94%-os feldolgozottság):

1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a
szülő hozzájárulása nélkül szexuális
irányultságokat bemutató foglalkozást
tartsanak?
Érvényesen szavazott: 3 521 425
(44,46%)
Érvénytelenül szavazott: 1 590 772
(20,08%)
Nem szavazott: 2 753 911 (35,46%)
Igen-nem szavazatok száma és aránya
Igen: 269 689 (7,66%)
Nem: 3 251 736 (92,34%)
2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
Érvényesen szavazott: 3 492 688
(44,09%)
Érvénytelenül szavazott: 1 619 509
(20,45%)
Nem szavazott: 2 809 048 (35,46%)
Igen-nem szavazatok száma és aránya
Igen: 143 448 (4,11%)
Nem: 3 349 240 (95,89%)

Újabb hídfelújítás

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló
szexuális médiatartalmakat korlátozás
nélkül mutassanak be?
Érvényesen szavazott: 3 484 686
(43,99%)
Érvénytelenül szavazott: 1 627 511
(20,55%)
Nem szavazott: 2 809 048 (35,46%)
Igen-nem szavazatok száma és aránya
Igen: 163 048 (4,68%)
Nem: 3 321 638 (95,32%)
4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását
bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?
Érvényesen szavazott: 3 482 505
(43,96%)
Érvénytelenül szavazott: 1 629 692
(20,57%)
Nem szavazott: 2 809 048 (35,47%)
Igen-nem szavazatok száma és aránya
Igen: 168 146 (4,83%)
Nem: 3 314 359 (95,17%)

Pótolták
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. parkgondozói
pótolták az elpusztult vagy eltulajdonított virágokat (árvácskák) a Jászkapitány
szobor környékén. A rongálók, vandálok már eddig is sok kárt okoztak, mert
a virágok pótlása nincs ingyen. Sajnos
a város nem egy pontján történt már
hasonló eset pl. a Székely Mihály Szabadtéri Színpad környékén is, amelyről
korábban már beszámoltunk.

Budai Lóránt polgármester Facebook oldalán osztotta meg a hírt miszerint újabb
hídfelújításra kerül sor városunkban.
Önkormányzatunk a Szent Imre
herceg úti híd felújítása után a Szent
István körúti hidat is szeretné újjá varázsolni. A javítási munkák érintik
majd a hídfőt, a főtartót, a szegélyeket, a járdákat, a vízelvezetőrendszert
és a hídtartozékokat (korlátokat, töl-

téslezáró beton felületet). A Városfejlesztési Bizottság öt árajánlat közül a
napokban elfogadta a legkedvezőbbet.
Az érvényes és teljeskörű ajánlatot a
BAKTATÓ Kft. adta, akik bruttó
21.3 millió forintért és a munkaterület átadásától számított 35 munkanapon belül fogják elvégezni a munkát.
Előre is kérem és köszönöm a lakosság
türelmét!

Társasház homlokzat felújítási
pályázat 2022.
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési
Bizottsága társasház homlokzat felújítási pályázatot hirdet. A támogatás célja,
hogy a Jászberény város közigazgatási területén található, a társasházi Alapító
Okiratban osztatlan társasházi közös tulajdonban lévőként meghatározott társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzatának, külső szerkezeteinek
felújítását elősegítse.
A pályázatra elkülönített, rendelkezésre álló összeg: 2022. évre bruttó
25.000.000,-Ft. Pályázatonként maximum bruttó 10.000.000,-Ft támogatás
igényelhető. A támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a.
Támogatható felújítások, tevékenységek – elszámolható költségek:
Utólagos hőszigetelés; homlokzati nyílászárók cseréje; homlokzati felület
színezése; homlokzat felületképzésének megváltoztatása; erkélyek, függő folyosók felújítása; tető héjazat csere; bádogos szerkezetek felújítása; cseréje.
A pályázatra jogosultak köréről, a támogatási feltételekről, a támogatás
formájáról, odaítélésének feltételeiről, a pályázat tartalmáról, a támogatás
folyósításának feltételeiről; a pályázatok benyújtásáról a részletes pályázati
kiírásban olvashatnak a www.jaszbereny.hu honlapon. Ugyanott a pályázati
adatlap és mellékletei is letölthetőek, illetve személyesen átvehetők a Városfejlesztési Irodán.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 05. (csütörtök)
14.00 óráig
A pályázat benyújtásának helye: Jászberényi Polgármesteri Hivatal, 5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18. 43. sz. iroda. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő maximum 45 napon belül. Indokolt esetben
egy alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható. A hiánypótlásra
rendelkezésre álló idő: 10 munkanap.
A Városfejlesztési Bizottság döntéséről a pályázók levélben értesülnek.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Városfejlesztési Iroda ad (telefon: 505-784) Ügyfélfogadási idő: H, K, P.: 08.00 – 11.30, Sze: 08.00 –
11.30, 13.00 – 16.00

Jó lenne, ha jobban vigyáznánk környezetünkre! Szépítsük lakóhelyünket,
ne romboljuk, s ne tegyük tönkre mások értékteremtő munkáját!

A Jászberényi
Termálfürdő
felvételt hirdet

gyógymasszőri

állás betöltésére.

Az állás
betöltésének feltétele
gyógymasszőri
végzettség megléte.
Jelentkezés telefnon:
06/20-567-6566

www.jku.hu

2022. április 7.

Kevés vita – egyhangú döntések
Bár 20 naprendi pont szerepelt a
Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének márciusi, soros ülésén, a képviselők ezúttal viszonylag gyorsan végeztek. A 23-án
megtartott tanácskozás során majdnem minden esetben egyhangú volt
a szavazás, s rövid vita csak egy előterjesztésnél volt.
Megemlékezéssel kezdődött a képviselő-testület márciusi ülése. A képviselők
és az ülésen megjelent vendégek, érdeklődők egyperces néma főhajtással
tisztelegtek a 88 éves korában elhunyt
dr. Fenyvesi Máté és a 67. életévében
elhunyt Molnár József emléke előtt. Dr.
Fenyvesi Máté a Ferencváros egykori
kiváló labdarúgója, sokszoros magyar
válogatott 4 éven át volt a jászberényi
képviselő-testület tagja, s több mint egy
évtizeden át dolgozott állatorvosként a
Jászságban. Molnár József pedig táncpedagógusként végzett évtizedeken át kiemelkedő munkát kistérségünkben.
A napirend elfogadását követően
előbb az önkormányzat munkatervét
módosították – a 2022-2027-re tervezett Környezetvédelmi Programot egy
hónappal később tárgyalják majd – 12
igennel és 3 tartózkodással, vita nélkül
fogadták el a polgármester és az alpolgármester két ülés közötti időszakról
szóló tájékoztatóját.
Az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló tájékoztató elfogadása
során sem kérdés, sem vélemény nem fogalmazódott meg, a döntés egyhangú volt.
A Jász Múzeum és a Jászberényi Városi Könyvtár 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolók megvitatása
során mindkét intézményről elismerően
szólt Bethlendy Béla, a HEB elnöke. Az
idei évi munkatervük jóváhagyása során
alakult csak ki kisebb polémia, a könyvtárban folyó, illetve tervezett felújítási
munkálatok kapcsán. Egy kis költségvetési kitérő után tértek vissza az eredeti
napirendre, s egyhangúlag fogadták el
a két intézmény idei évre összeállított
munkatervét is.
A Jászberényi Tankerületi Központ a
fenntartásában működő Palotásy János
Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezését érintően három átszervezési javaslat tekintetében kérte az önkormányzat véleményének kialakítását. A

felkérésben foglaltak alapján a Jászberényi Tankerületi Központ kezdeményezte a Palotásy János Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola a Klebelsberg Központ
és az irányító szerv EMMI felé
- az intézmény részére telephely létesítését a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (a Palotásyban nincs elegendő,
míg az Apponyiban van kihasználatlanul álló tanterem),
- új művészeti ág, és azon belül új
tanszak indítását (orgona),

ajánlatban szereplő könnyűszerkezetes
sátorral kívánnak befedni.
- Szeretnének elhelyezni a füves tartalékpálya mellé 3 db egyenként 50
ülőhellyel rendelkező mobil lelátót, valamint
- a centerpálya északi kapuja mögé
egy kb. 20 m2-es eredményjelző ledfalat,
amelyet két betontuskóba helyezett
acélváz tartana.
A kérelem mellékleteként csatolt
árajánlatok alapján a beruházás ös�szege a ledfalak tekintetében össze-

Fidesz kétharmad…
 Folytatás az 1. oldalról
A jászberényi eredmények
A választókerületen belül Jászberényben
volt a legnagyobb a választásban
résztvevők aránya. A névjegyzékbe
vett 20 256 szavazó közül 14 769 fő
jelent meg a szavazóhelyiségekben. Ez
72,91%-os részt vételt jelent.
Az egyéni jelöltek jászberényi
eredményei:
1. Pócs János (Fidesz-KDNP) 6 948
2. Dr. Kertész Ottó (DK, Jobbik,
Momentum, MSZP, LMP,
Párbeszéd) 
6 117
3. Dobrán Gyula (Mi Hazánk
Mozgalom) 
453
4. Oszvald Nándor (MEMO) 283
5. Magda György (Normális Párt) 59
6. Balogh Imréné (Munkáspárt,
ISZOMM) 
22
A 21 jászberényi választókörzetből 14ben Pócs János, 6-ban dr. Kertész Ottó
kapta a legtöbb szavazatot. A 7-es választókörzet eredményeit szombaton
számolják – az átjelentkezettek és a
külföldön szavazók voksaival együtt –,
s ezt követően lesz végeredmény.

- az intézmény részére telephely létesítését a Nagyboldogasszony Főplébánián (ott történik majd az oktatás).
Az előterjesztést egyhangúlag támogatták a képviselők, ahogy az Integrált
Településfejlesztési Stratégiát is vita
nélkül fogadták el. Egyetértés volt a
Környezetvédelmi Program időarányos
(2021. március 1. – 2021. december
31.) végrehajtásáról szóló beszámoló
esetében is.
Vita nélkül, minden képviselő igennel szavazott a Jászberényi Futball Club
által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez
a „be/SFP-61574/2022/MLSZ” számú
sportfejlesztési program keretében benyújtandó pályázat támogatására és a
pályázatban foglalt beruházás megvalósításához szükséges önkormányzati hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztés
kapcsán.
A tervezett fejlesztés az ingatlan három részterületét is érinti, az alábbiak
szerint:
- Egy 40×20 m alapterületű műfüves pálya befedésére kívánnak pályázni,
melyet a kérelem mellékletét képező ár-

Jászberény Város Önkormányzatának
Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítványa

PÁLYÁZATOT HIRDET

sen 15.690.000.- Ft + Áfa, a három
db 50 fős tribün ára összesen Bruttó
6.083.300.- Ft, míg az alumíniumvázas
sátor ára összesen 53.880.000.- Ft + Áfa
összeget jelent.
Fontos, hogy a tervezett fejlesztések
megvalósításához nincs szükség az önkormányzat részéről önrész vállalására.
Módosították az idősotthoni és a
bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendeleteket, majd elfogadták
a Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyve és a településkép védelméről szóló 18/2017.(IX.14.) önkormányzati rendelet alkalmazása során a
2021-es évben szerzett tapasztalatokról,
továbbá a településrendezési eszközök
hatályosulásáról szóló beszámolót.
Egyhangú volt a szavazás, amikor
a Jászberény Városi Önkormányzat
2022. évi Összesített Közbeszerzési
Tervének jóváhagyásáról döntöttek. Az
ülés végén az ingatlanok rendeltetésének átminősítéséről szóló előterjesztést,
majd a 31. – 32. sz. főút Jászberény
elkerülő szakasz III. ütem kezelői lehatárolási tervét is elfogadták.
eszté
adjunktus
Dr. Tóth Zoltán szülész-nőgyógyász

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu

az alábbi célok megvalósulásának elősegítésére:

Szolnok, Szapáry út 31. 1/1. Tel.: 20/273-81-31

Jászberény város testvérvárosi kapcsolatainak ápolása, elősegítése,
egyéni és csoportkapcsolatok felvétele testvérvárosainkkal,
fiatalok testvérvárosba történő utaztatása,
a testvérvárosi kapcsolatok fejlődését szolgáló külföldi tanulmányutak,
testvérvárosi kapcsolatok bemutatása, történetének feldolgozása, pályázatok és bemutatók szervezése,
• európai uniós kapcsolatok segítése, támogatása,
• idegen nyelvek tanulásával, tanításával, gyakorlásával kapcsolatos rendezvények.

Kedves Mindenki!
Ismerősök és ismeretlenek!

•
•
•
•
•

A kuratórium kiemelten kezeli az oktatásra, önképzésre vonatkozó egyéni
kezdeményezéseket, programokat.
A pályázat kizárólag Jászberény város honlapján letölthető pályázati adatlapon
nyújtható be 2022. április 29. 9.00 óráig. Határidőn túl érkezett pályázatot
nem fogadunk el! Pályázni a 2022. december 31-ig megvalósuló programokra
lehet. A beérkezett pályázatokat a közalapítvány kuratóriuma májusban bírálja el, és az eredményről valamennyi pályázót írásban értesíti.
A pályázatokat a közalapítvány címére: Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. kérjük eljuttatni.
Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben van lehetőségük, az adójuk 1%-ával legyenek szívesek támogatni a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítványt.

Köszönjük
a sok-sok önzetlen
segítséget,
újra van otthonunk.
Nélkületek nem sikerült volna.
Külön köszönet a
„Boros és Fiai Kft.”-nek a
villamoshálózat felújításáért.
Fózer család

3. oldal

A pártlistákra leadott szavazatok
Jászberényben:
1. Fidesz-KDNP 
7 193
2. DK, Jobbik, Momentum, MSZP,
LMP, Párbeszéd 
5 331
3. Mi Hazánk Mozgalom 
701
4. MKKP 
351
5. MEMO 
204
6. Normális Párt 
83
7. MNOÖ 
3
A 21 jászberényi szavazókörből a 20
eredménnyel rendelkező mindegyikében a Fidesz-KDNP kapta a legtöbb
szavazatot. A 7-es választókörzetben itt
is szombaton lesz eredmény.
Információink szerint közel 20 kifogás érkezett a választókerületünk választási bizottságához, melyek többségét
érdemi vizsgálat nélkül, formai okok
miatt elutasítottak. Egyébként a JászNagykun-Szolnok megyei 02-es számú
választókerületben csendben, nyugodtan zajlott a szavazás.
Így értékelték az eredményt
A vasárnapi országgyűlési választásokat
követően a JNSZ megye 02-es választókörzetében indult hat jelölt közül azt
a hármat kértük értékelésre, akik a képzeletbeli dobogón végeztek, és pártjaik
képviselői kisebb-nagyobb létszámban
ott lehetnek majd az új országgyűlésben.
Pócs János (Fidesz-KDNP): - A megyében én vagyok a legrégebbi képviselő és a
parlamentben sincsenek sokan, akik korábban kerültek oda, mint én. De ennél
sokkal fontosabb számomra, hogy most
még nagyobb volt a támogatottságom,
mint bármikor korábban. Köszönhetem ezt a jászsági emberek bizalmának,
akikért dolgozom. Arra mindenképpen
számítottam, hogy újra nyerek – ezt a
kampány során a fórumokon is éreztették velem az emberek –, s az is nagyon
jól esett, hogy menet közben teljesen önkéntes alapon megalakult a Jászsági Fidelitas csoport. A kampányban folyamatosan 40-50 fiatal sündörgött körülöttem,
nekik mindig azt mondtam, hogy csak
akkor segítsenek, ha azt meggyőződésből teszik. Ez nagyon sokat jelentett
számomra. Azt hiszem, az elmúlt évek
eredményei is hozzájárultak, hogy jó 10
%-kal több szavazatot kaptam, mint 4
éve. Meg az is, hogy az ellenzék miniszterelnök jelöltje sokszor katasztrofálisan
nyilvánult meg egy-egy fontos téma kapcsán. Ennek eredményeként szerintem

kialakult az országban és a Jászságban is
egy olyan hangulat, hogy ő nem kell.
– A városvezetés, a polgármester, alpolgármester véleménye a kisebb településeken korábban is meghatározta a szavazást.
Jászberényben viszont most az emberek
nem fogadták el, amit a választás kapcsán
a polgármester és az alpolgármester üzent
nekik. Ők azt fogalmazták meg, hogy
Jászberény csak dr. Kertész Ottóval nyerhet, ám az emberek ezzel szembe mentek.
Azt gondolom, hogy a hitelesség mércéje
nekik is és nekem is tükör.
– A választási kampány olyan, mint a
ringben a bokszmeccs. Oda nem virágot
visz az ember, hanem kesztyűt húz. Én
azt mindenképpen szeretném megköszönni dr. Kertész Ottónak, hogy 2010
óta ő volt az a mindenkori ellenfeleim
közül, aki politikailag korrekt volt velem szemben. Nekem dr. Kertész Ottó
mindig az marad, akihez bizalommal
vittem a kisállataimat, s akinek az emberi és szakmai munkáját úgy értékeltem,
hogy állami kitüntetésre terjesztettem
fel. Ez a megítélésem most sem változott. Amikor vitára hívott, amikor nyílt
levelet fogalmazott meg nekem, akkor
is tudtam, hogy ez nem az ő stílusa,
nem az ő szavai. Ezt én annak tudtam
be, hogy kampányfőnöke Szekeres
Imre volt. Nekem dr. Kertész Ottó ma
is az, aki a kampány előtt volt.
Dr. Kertész Ottó (DK, MSZP, Jobbik,
Momentum, LMP, Párbeszéd): - Tudom, hogy az ország egyik felének nagy
csalódás az eredmény. Hogy mi vezetett
idáig és ki, miben hibázott, azt közösen
kell megvitatnunk. Bár nem sikerült
megszorítanom Pócs Jánost, aki 12 év
előnnyel indult velem szemben, ám így
is sokan szavaztak rám. Nem bántam
meg, hogy vállaltam az indulást. Azt
tudtam, hogy az esélyek és a lehetőségek nem azonosak a két oldalon, de
bíztam benne, hogy így is sikerül győznünk. Egy nagyon jó csapat gyűlt körém, akikkel mindent meg is tettünk, s
ez most ennyire volt elég. Esőben ázva,
napsütésben és szélben is kampányoltunk. Sok helyre eljutottunk és kaptunk
is biztatást. Én próbáltam úgy kampányolni, hogy senkit ne sértsek meg, ám
így is kaptam hideget-meleget, főleg a
közösségi médiában. Azt hiszem az emberek jelentős részének – mindkét oldalon – tanulni kell még a tiszteletet akkor
is, ha nem értünk egyet mindenben.
Amikor már látszott, hogy nincs esély a
fordításra, telefonon felhívtam Pócs Jánost és gratuláltam a győzelméhez. Mert
ellenfelek voltunk ugyan, de nem ellenségek. Végül pedig itt is megköszönöm
kis csapatom minden tagjának a munkáját, és szimpatizánsaink támogatását.
Dobrán Gyula (Mi Hazánk Mozgalom): - Mi azzal a tudattal vártuk a voksolást, hogy tudtuk, jelöltjeinknek nincs
esélye egyéniben nyerni. Viszont közel
sem volt mindegy, hogy a listán hogyan
szerepelünk. A Mi Hazánknak az volt a
célja, hogy bekerüljön az országgyűlésbe,
s ezt sikerült is elérnünk. Persze jobb lett
volna, ha nyolc helyünk van, nem hét, de
ezen nem érdemes keseregnünk. Lehetőségeinkhez képest itt helyben és országosan is sokat tettünk azért, hogy ezt az
eredményt elérjük. Talán nem túlzás, ha
azt mondom, hogy ennek a választásnak
a nagy nyertese a Mi Hazánk Mozgalom,
hiszen a parlamentbe kerülve átléptünk
egy nagyon fontos küszöbön. Az sem
mellékes, hogy ennek a szereplésnek üzenete is van, mégpedig az, hogy a jövő a Mi
Hazánké. Az, hogy a Fidesz ismét kétharmadot szerzett nem túl szerencsés, mert
így ismét egyedül dönthetnek mindenben. Igaz, így a felelősség is az övék lesz.
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Tisztújító közgyűlés

Mivel az elnökség, illetve a felügyelőbizottság öt évre szóló megbízatása lejárt,
ezért új elnökséget és elnököt, valamint
új felügyelőbizottságot kellett választani. A szervezet legfelsőbb fóruma ismét
elnökké választotta dr. Dobos László
(fotón jobbra) közgazdász-szociológust
(Budapest). Az elnökség újraválasztott
tagjai, Bognár Mária közgazdász, újságíró (Budapest), Farkas Kristóf Vince
történész, agrármérnök, (Budapest-Jászfényszaru), Hortiné dr. Bathó Edit muzeológus, múzeumigazgató (Jászberény),
Nemoda István ny. köztisztviselő (Bu-

Etelka közgazdász (Budapest), tagjai
Bartha Andorné (Taksony) és Gosztony
Ernő (Budapest) tisztviselők lettek. A vezető tisztségviselők megbízatása öt évre
szól, és semmiféle anyagi vagy más természetű juttatásban nem részesülnek.
Ezt követően Eszes Béla Jánoshida polgármestere adott tájékoztatást a
XXVI. Jász Világtalálkozó előkészületeiről, amelyet a Jászok Egyesületével
közösen rendeznek június 24. és 26.
között. Elmondta, hogy a település,
amely 2005 után immár másodszor
rendez világtalálkozót, gőzerővel készül.
A háromnapos rendezvény fő helyszíne
a felújított Premontrei rendház lesz,
amelynek külső részét most is csinosítják. Elkészült a sokszínű programsor
és folyik a település, a közterületek szépítése. A tervek szerint április végéremájus elejére elkészül egy 3-4 perces

dapest), mellett elnökségi mandátumot
kapott Bognár Patrik építőmérnök (30
éves, Budapest) és Szőrös Zoltán mérnök
menedzser (41 éves, Lajosmizse).
A felügyelő bizottság összetétele is változott. Az elnöke Fehérné dr. Ábrahám

kisfilm, amely a települést bemutatva
invitálja az embereket Jánoshidára. A
kisfilmnek lesz lerövidített, 30 másodperes változata is.
Jánoshida mindenkit sok szeretettel
hív és vár! 
Bognár Mária

A Jászok Egyesülete 2022. március 28án a Pest megyei Megyeházán tartotta
tisztújító közgyűlését, amelyet megtisztelt jelenlétével az idei Jász Világtalálkozóra készülő Jánoshida polgármestere, Eszes Béla (fotón balra) is.

Első lépés új, megvalósítandó célok felé
Új célokat fogalmazott meg a kórház
működését segítő alapítvány kuratóriuma, melyekről dr. Csiki Zoltán
a főigazgató tájékoztatta a média
munkatársait március 30-án, az
Szent Erzsébet Kórház titkárságán.
A célkitűzés eléréséhez az első lépést,
adomány formájában, a Jászság országgyűlési képviselője tette meg az
eseményen.
Bevezetőjében dr. Csiki Zoltán főigazgató a kórház dolgozói, vezetősége, valamint a „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriuma nevében köszönte
meg azt a rengeteg pénzbeli adományt,
amit részben a lakosság, részben a civil
szervezetek és a politikum biztosított
számukra. Az elmúlt két évben közel
50 millió forint adomány érkezett az
alapítvány számlájára, ami a kórháznak
óriási segítséget jelentett. Az alapítvány
kuratóriuma nemrégiben átalakult és
úgy gondolták, a 2022. évre kitűzött
céljaikat szeretnék, ha minél többen
megismernék és így az induló kampányaikra anyagi támogatókat, támogatásokat tudnának szerezni. Elsősorban egy
komoly, hiánypótló eszköz beszerzését
célozták meg, ami egy csontsűrűség
mérő berendezés. A diagnosztikai eszköz segítségével helyben végezhetnének
méréseket, nem kellene a vizsgálatra szorulóknak más településre utaznia. Második lépcsőben a tápcsatorna szűrések
alkalmával használható, legmodernebb
technikát képviselő, video gasztroszkóp
és a hozzá kapcsolódó endoszkópos torony beszerzését szeretnék megoldani.

A kórház dolgozóinak derekas
elérhetők. A döntéshozók sokkal inhelytállását köszönte meg bevezető- kább meggyőzhetők, ha széleskörű ös�jében Pócs János országgyűlési képvi- szefogást látnak.
selő. Mint mondta, a covid idején is
Dr. Csiki Zoltán még kiegészítette
elsőként támogatták a kórházban folyó
azzal az elhangzottakat, hogy a kuramunkát és most is ezt szeretnék tenni. tórium megszólított minden jászsági
Saját erőből, a csont sűrűségmérő esz- önkormányzatot is: aki tudja, lakosköz vásárlásához, 500 ezer forintos tá- ságarányosan támogassa az Jászság
mogatást biztosítanak.
Egészségéért Alapítvány célkitűzéseit.
– Ez nem rólam szól, hanem arról, A főigazgató elmondta, hogy ezzel kaphogy mások is csatlakozzanak ehhez a
csolatban már igen sok pozitív visszafelajánláshoz. Valójában egy összefogás jelzés kaptak.
legyen, ahogy a járvány kezdetén is
A fontos népegészségügyi előrelévolt, amikor az első támogatást szám- pést Ön is támogathatja, anyagi lehetőtalan anyagi felajánlás követte civilek, ségeihez mérten bármekkora összeggel
szervezetek, önkormányzatok és vállal- vagy akár adója 1%-ának felajánlásával:
kozások részéről. Remélem, hogy ez így
lesz most is – mondta Pócs János, aki „Jászság Egészségéért” Alapítvány
azt kérte, legyünk minél többen támo- adószám: 19224080-1-16
gatók, mert a helyi összefogás mértékét számlaszám:
látva, az állami támogatások is jobban 10200586-45112265-00000000

Erasmus+ program az új
technológiák jegyében

Fül-, orr-, gégészeti
magánrendelés

Dr. Kovács Ildikó
fül- orr- gégegyógyász szakorvos

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

Rendelési idő:
Hétfő és csütörtök 17-18 óráig

április 9. (szombat) 8:30-tól

Klapka György SZKI tornaudvara

Jászberény, Rákóczi út 76.
Tel.: 06-30/236-8446

(Hatvani út 2.)

A Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium (az egykori „Liska”) egy újabb
sokat ígérő Erasmus+ programhoz csatlakozott, melynek legfontosabb célja,
hogy a partnerországokkal együttműködve olyan új technológiák kerüljenek kidolgozásra, amelyek hatékonyan
beépíthetőek a szakképzés rendszerébe,
elősegítve ezáltal az oktatás színvonalasabbá tételét az intézményekben.
A stratégiai partnerségben hat ország vesz részt: Olaszország, Spanyolország, Szerbia, Horvátország, Románia
és Magyarország. Az első projektindító
találkozóra Spanyolországban, Badajoz

városában került sor, ahol a partnerek
meghatározták az együttműködés feladatait, kidolgozták a projekt produktumaira vonatkozó legfőbb lépéseket,
valamint tárgyaltak a projektmenedzsmentet érintő kérdésekről.
A következő találkozó Horvátországban, Zágrábban kerül megrendezésre 2022 októberében, majd ezután
az intézmény munkatársai egy egyhetes tréningkurzuson vesznek részt
Romániában, melynek legfőbb célja
a kölcsönös tapasztalatcsere, illetve új,
innovatív módszerek elsajátítása a szakképzés területén.
S. A.

Fajták: mucsu, golden,
starking, jonagold,
jonatán, idared
További információért kérem,
forduljon a helyi önkormányzathoz!

Jászberényi
Termálfürdő

Ünnepi Nyitva Tartás
Április 15-én (pénteken)
ZÁRVA
Április 16-án (szombaton)
9:00-21:00-ig.
Április 17-én (vasárnap)
9:00-18:00-ig.
Április 18-án (hétfőn)
10:00-20:00-ig.

2022. május 07.
Nevezés:

/hajtagyalogosteljesitmenyturak
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Diákoknak szólt a rock az Ifjúsági Házban
Hatalmas rockbuli volt március
29-én, egymást követő két alkalommal is az Ifjúsági Ház színpadán.
A „Házhoz megy a Zenede” zenés
rocktörténeti koncert előadásán
csápolhattak középiskolás osztályok
diákjai.
A Rocklegendák című interaktív előadássorozat célja a felnövekvő generáció számára ablakot nyitni a zene sokszínűségére, ösztönözni a gyermekeket
a hangszeren tanulásra az élőzene és a
playback-mentes muzsikálás reményében – fogalmazta meg Bordás József, a
banda dobosa és az esemény kiagyalója.
Mert élőzenét hallgatni igen is
örömforrás és a mai digitalizált világunkban szinte csak koncertek alkalmával adódik lehetőség ebben elmerülni, így szórakozni. Az erre a délelőttre
városunkba érkezett országjáró zenetörténeti előadás, a mögöttünk hagyott
XX. század, azért sokakban még élénken élő könnyűzenéjének fejlődését
mutatta be. Elindulva a blues születésétől, át a rock and rollon, a beat,
soul, pop érintésével érkeztek a rock
különböző irányzataihoz, az abból kinövő zenei stílusokhoz. A narrátorként
is közreműködő Bordás József mesélt
a zenei világokról, zenekarok jellegze-

Április 8. péntek 17 óra
Egy különleges képzőművészeti programon, egyedülálló alkotások láthatók.
Banya Attila, a Terplán Zénó Iskola végzős diákja, grafittal és szénnel készült
rajzainak ceruzavonásaiban erős érzelmek rejtőznek, melyek nyomot hagynak
a nézőben. A kiállítást megnyitja: Szabó Attila igazgatóhelyettes.
Városi Könyvtár

P uszi-Nyuszi húsvéti party

tességeiről, stílusok kialakulásáról, sőt
még az ide kapcsolódó öltözködési divatirányzatokról is. Mindezeket aztán
zenész társaival Baricz Gergő (énekes),
Nagy Zoltán (gitáros), Megyaszay
István (basszusgitáros)) legendás külföldi és magyar előadók dalaival meg
is idézték, természetesen parádés élő
koncertzenével. Szóltak többek között
a Rolling Stones, Pink Floyd, Deep
Purple, Queen, AC/DC, de Omega,
Illés, Hobó, Edda, sőt Tankcsapda legismertebb számai. A műsor alatt a háttérben korabeli fotók, videó részletek

illusztrálták az elhangzó dallamokat.
Kitörő lelkesedéssel fogadták a diákok
a remek hangulatú koncertet, mely zárásképpen egy magyar rock egyveleggel
nagyot dobot a hangulaton.
A programhoz kapcsolódva, az
esemény végén, egy hangszerkiállítás
keretében, lehetősége volt a közönségnek kipróbálni az elektromos gitárokat,
zongorát, dobokat is. Varázslatos élmény volt ez az óra a rock zenevilágában és remélhetőleg hasznos ismeretekkel lett gazdagabb a hallgatóság.
demeter

március 26-án délelőtt a családok apraját és nagyját. Tucatnyi esztendős hagyománya van már, a kulturális térben

és közösségben, a kézműves készülődésnek a közeledő húsvétra. A kreatív
program úgy alakult, hogy idei időpontja éppen a munkanappá lett szombatra esett, de ennek ellenére érdeklődőkben nem volt hiány. A jó hangulatú
foglalatoskodásban a gyerekek segítségére voltak az őket elkísérő szülők, és
különféle technikák alkalmazásával
maguk lelkesen szorgoskodtak. Farkas
Edit intézmény igazgató és közreműködő segítői asztalainál nyulas képeslapot lehetett színes kartonból kreálni,
vagy tulipánt hajtogatni papírból, de
voltak akik, fehér kavicsok kidekorálásával készítettek bárányokat. A gipszfigurák kifestése ezúttal is népszerű tevékenység volt. Az elkészült alkotásokat
természetesen mindenki hazavihette,
hogy lakókörnyezetét díszíthesse a saját
kezűleg készített kreáció.
duka

jku.hu

Április 9. szombat 14 óra
Mindenkit várnak egy kis húsvéti nyusziskodásra. Ízelítő a programból: Társasjátékosok klubja, Kreatív asztal, Bébi hentergő, Arcfestés, Zsákbamacska,
Süti asztal, tea. Rímek és illatok versenye - keresik a legfrappánsabb locsoló
verset és legütősebb locsoló kölnit. A legjobbakat díjazzák! A belépővel a Jászberényi Állat és Növénykert kedvenceinek gyűjtenek eleséget, ilyet hozzatok
pld. (szemes termények (napraforgó, kukorica, búza) alma, répa, banán, édesburgonya, miegyéb táplálék)
Déryné Rendezvényház

K árpátia koncert

Április 9. szombat 20 óra
A Kárpátia Magyarország egyik legnépszerűbb nemzeti rock együttese. A csapat sikerének titka leginkább az egyszerű, dallamos, pontos muzsika és persze
a mondanivaló, melynek középpontjában a magyarság, valamint a haza iránti
feltétlen elkötelezettség áll.
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

Yoko R etroVideo Disco

Április 9. szombat 21 óra
Folytatódik a Yoko Retro Partysorozat! Ezen az esetén egy újabb közönség
kedvenc retro sztárcsapat érkezi, a Groovehouse! Judyék elhozzák a csapat
legnagyobb slágereit, hiszen élőben énekelhetjük együtt a "Hajnal", "Ha újra
látom", "Ébredj mellettem", "Vándor" és számos másik nagy slágerüket! Az
est házigazdája ezúttal is Dj Guba lesz, aki pörgeti zenéiteket és garantáltan
szuper hangulatot varázsol.
Ifjúsági Ház

Húsvéti kézműves játszóház

Április 10. vasárnap 9 óra
Csűrdöngölő Kulturális Egyesület tematikus programja várja a gyerekeket.
Szépen, egyszerűen, gyorsan: zöldvesszőfonással készítenek ünnepi ajtódíszt,
fonástechnikával dekorációt. A fonott kalács története: dagasztás, formázás,
sütés. Mindezek mellett, élőszavas, interaktív mesemondás.
Főnix Műhelyház

Slam poetry

Április 20. szerda 18óra
Slam Verseny és Open Mic. Meghívott slammerek: Bánóczi Bea és Pintér
Kristóf. Zene: Joe-Z. A versenyre vagy Open Mic-ra a gog.zoltan@jaszkerulet.
hu e-mail címen várjuk a jelentkezéseket április 19-ig, az első 10 főt tudjuk
majd biztosan fogadni! Témamegkötés ezúttal sincs, de a 3 perces időkorlátra
kérjük, figyeljetek!
Lehel Film – Színház galéria
Ha itt szeretné látni programját, hívja: Demeter Gábor 70/214-9164

Kedves leheles Öregdiákok!
Kedves Szülők!
Kedves Támogatóink!

Séta az autizmussal élőkért
Egy rendezvény, amely a világnap közeledtével az autizmus spektrumzavarra
irányítja a figyelmet, és kifejez egyfajta
elkötelezettségét, szemléletformálást, az
elfogadás mellett. A kezdeményezés célja az is, hogy felhívja a világ figyelmét
az autizmusra, amely tízmilliókat érint
a földön. Az elmúlt két esztendő kényszerű Covid korlátozásai miatt, nem volt
mód az esemény lebonyolítására, de már
több alkalommal szerveztek kék sétát az
Autizmus Világnapja (április 2.) alkalmából, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékkal Élők Klubja
munkatársai. Ez tették most is, és március 31-én délelőttre, a Conselve parkba
hívták rövid műsorra és az azt követő
közös sétára a városlakókat. Az esemény
résztvevőit köszöntötte városunk polgármestere és a sétára indulás előtt, a Lehel
Vezér Gimnázium Énekelni jó!, kicsi-

Kulturális mozaik
Portrék – Banya Attila gr afik ái

Húsvétra hangolódtak a Hamzában

Bekopogtatott a tavasz, és a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galériába ünnepre hangoló húsvéti játszóházba hívták

5. oldal

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is támogatták a személyi jövedelemadójuk 1%-ával a 255 éves Lehel Vezér Gimnáziumban működő iskolai
alapítványunkat. Az ebből befolyt összeget (1 298 414 Ft) egy éven belül
felhasználjuk, erről honlapunkon is tájékozódhatnak. A „TEHETSÉGET
2000-re!” iskolai alapítványunk, amely immár harmadszor nyerte el az
„Akkreditált kiváló tehetségpont” címet, fő céljai közé tartozik az iskolai
nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, a kulturális és sporttevékenység
színesítése, a versenyeztetés, az idegen nyelvek tanulásának elősegítése,
tanulóink bel- és külföldi táboroztatása, a tehetséges és rászoruló tanulók
támogatása.
A Lehel Vezér Gimnázium, ahogy Önök is tapasztalják a mindennapokban, a koronavírus okozta nehéz helyzetben is végzi nevelő-oktató
tevékenységét. Céljaink nem változtak, szeretnénk tehetséges tanulóinkat
sikeres érettségi bizonyítványhoz juttatni, amely segítségével eljuthatnak a
felsőoktatásba. Ezért is

nyek kórusa dalolt, a szép számmal megjelent résztvevőnek. A figyelemfelhívó
megmozduláshoz több sérültekkel fog-

lalkozó jászberényi intézmény, szervezet
képviselői mellett, a városvezetés, óvodás
és iskolás csoportok is csatlakoztak. dg

Friss híreinket megtalálja
Facebook oldalunkon is:

facebook.com/berenycafe

kérjük, hogy 2022-ben is támogassák alapítványunkat
a személyi jövedelemadójuk 1%-ával,
ami nem jelent a családnak többletköltséget. Támogatásuk esetén nyilatkozatukat az illetékes adóhivatalhoz kell eljuttatni. Segítségüket köszönjük!

„TEHETSÉGET 2000-RE! ALAPÍTVÁNY”
Adószáma: 18820504-1-16
Berkóné György Ildikó
kuratóriumi tag

Antics István
a kuratórium elnöke
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A gyávák ereje a Terplánban
Sokféle formában igyekeznek a drogok veszélyeire felhívni a leginkább
érintett korosztály figyelmét, ám a
Nézőművészeti Kft. osztályszínházi
előadásánál aligha lehetne hatásosabbat találni. Egy szertől függővé
vált srác szenvedés-, illetve szabadulástörténete, melyet több mint tíz éve
visznek el az iskolákba, s immár az
500. alkalomhoz közelítenek.

Sinka Judit szervező munkájának és
pályázati forrásoknak köszönhetően
a tanév során már az ötödik fontos
témát feldolgozó előadás „jött el” a
Terplán Zénó Kolping Technikumba.
A diákok ezúttal a fiú, Kovács Krisztián és az apa, Scherer Péter jeleneteiből testközelből figyelhették és érezhették, milyen stációkon mehet át az,
aki így vagy úgy, egyszer függővé válik.
A Gyáva címmel futó darab drogfüggők feljegyzéseiből is merített. Egy
fiatal srác tekint vissza, milyen utat
járt be a teljes megalázottságig, céljai
és önmaga elvesztéséig, s hogyan próbál szabadulni démonaitól. Krisztián

AUTOMATA
ÖNTÖZŐRENDSZEREK
Tervezés, kivitelezés,
kertépítés
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

monológjait az apa időnkénti megjelenései szakítják meg, s a nézők csak
következtethetnek, kinek a hibájából,
mikor és mi ment félre. Az anya „eltűnése”, az apa elfoglaltsága, a nagymama halála – a felelősség, figyelem,
törődés hiánya. A felcsillanó remény,
hogy „tisztává” válik és az is marad, s
szobájának ajtaja már nem lesz zárva
se ki, se be. Mindezek az előadást kö-

vető beszélgetés során is szóba kerültek.
A különböző függőségeink áttekintése
mellett felmerült a kérdés, ki mit tett
volna az apa, illetve a fiú helyében?
Hogyan lehet kitörni egy ilyen helyzetből, mi lehet a folytatás. Surányi Judit
addiktológusként a két színművésszel
együtt közvetlen hangulatban, őszinte
kíváncsisággal kérdezett, érdeklődéssel
hallgatva a reakciókat, s maguk is feleltek. Nincs rossz válasz a felmerülő kérdésekre – hangzott el többször. Szembenézni és gondolkodni – alighanem
sikerült, ahogy egy spontán vélemény
tükrözte: „nagggyon jó volt...”
Szőrös Zoltán

Termelői méz
• propolisz
• méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
3 kg felett Ingyenes kiszállítás
Jászberény területén!

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

„Közlekedik a család” 2022-ben is
Jelentkezzen a vetélkedőre, közlekedjen biztonságosan és nyerjen egy
személyautót!
A közúti közlekedésben fontos,
hogy a résztvevők körültekintő, megfontolt módon, egymást partnerkén
tekintve közlekedjenek. A közlekedés
szabályaival a legfiatalabbaknak érdemes minél korábban megismerkedniük, az idősebbeknek pedig sosem árt
azokat újra és újra átismételniük és példaként szolgálniuk a fiatalabb családtagok részére. Ez a gondolat hívta életre
tizenegy esztendővel ezelőtt a „Közlekedik a család” elnevezésű vetélkedősorozatot, amelyet azóta is a Rendőrség baleset-megelőzési szervezete, az
ORFK–Országos Balesetmegelőzési
Bizottság szervez a fő támogatók (Autós Nagykoalíció, Škoda Magyarország) bevonásával. Az elmúlt évben a
koronavírus-járvány két hulláma között sikerült biztonságosan megrendezni a területi versenyeket, amelyen több
száz család vett részt.
A visszajelzések, a területi versenyeken szerzett tapasztalatok arra
ösztönözték a szervezőket, hogy idén
is május 21. és június 28. között megrendezzék a vetélkedősorozat területi
versenyeit.
A versenyekre bármely magyarországi lakóhellyel rendelkező család
nevezhet, ha legalább az egyik szülő
rendelkezik érvényes „B” kategóriás
vezetői engedéllyel, továbbá amennyiben hat és tizenhét év közötti gyereket/
gyerekeket nevelnek.

Érdemes elindulni a versenyen,
amelynek fődíja, egy Škoda FABIA
személygépkocsi. Reméljük minél
hamarább kezdetét veszi az országos
közlekedésbiztonsági vetélkedő területi fordulói, ahol nemcsak a családok,
hanem a legeredményesebb oktatási
intézmények is díjazásra kerülnek. A
verseny szervezői az iskolák részére
pályázatot hirdetnek meg. Azok az iskolák, amelyek a vetélkedősorozaton
a legtöbb családdal vesznek részt, az
alábbiak szerint kerülnek díjazásra:
1. helyezett iskola 500 000 Ft értékű tan- és sportszert,
2. helyezett iskola 300 000 Ft értékű tan- és sportszert,
3. helyezett iskola 100 000 Ft értékű tan- és sportszert kap az igények
figyelembevételével.

Az ORFK–Országos Balesetmeg
előzési Bizottság által meghirdetett
Közlekedik a család vetélkedősorozat területi versenye Jász-NagykunSzolnok megyében 2022. május
28-án 9.00-15.00 óra között a jászberényi állatkertben kerül megrendezésre.
A versenyre bármely magyarországi
lakóhellyel rendelkező család nevezhet,
ha legalább az egyik szülő rendelkezik
érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá amennyiben hat és
tizenhét év közötti gyereket/gyerekeket
nevelnek.
A versenyről az alábbi weboldalon
lehet bővebb információkat találni:
www.kozlekedikacsalad.hu.
(forrás: police.hu)

Házhoz mentek a bűnmegelőzők
A Jászberényi Rendőrkapitányság
egyenruhásai 2022. március 29-én a
jászberényi piac területén állították fel
prevenciós standjukat. A piaci forgatagban sokan elidőztek a bűnmegelőzési ponton, beszélgettek a rendőrökkel a
vagyonvédelem fontosságáról. Népszerű volt a BikeSafe regisztráció is, hiszen
az elmúlt években a Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területén
mintegy 2400 kerékpár nyilvántartásba vételére került már sor.
A vagyonvédelmi kiadványokban szereplő ajánlások betartásával, a
BikeSafe regisztráció igénybevételével
az állampolgárok sokat tehetnek azért,
hogy értékeiket biztonságban tudják.

Végig az országos kéken, Nagymilictől…
Sajtóközlemény
Komplex technológiai fejlesztés a Markadent Bt.-nél
2022/03/11
A MARKADENT Fogorvosi Betéti Társaságnál a Széchenyi Terv
Plusz program keretén belül napelemes rendszer telepítése, eszközbeszerzés, képzés, szakmai tanácsadás valósul meg. A fejlesztés európai uniós támogatásból és hazai központi költségvetési
előirányzatból történik 44,41 millió forint feltételesen vissza nem
térítendő támogatás formájában. A fejlesztés célja a MARKADENT
Fogorvosi Betéti Társaság modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodásának elősegítése.
44 407 899 Forint európai uniós támogatás segítségével a vállalkozás
5100 Jászberény, Gyöngyös út 3. fszt. 1. című megvalósítási helyén
kerül sor a fejlesztésre. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek
valósulnak meg:
- eszközök beszerzése
- napelemes rendszer telepítése
- képzés és tanácsadás szolgáltatások igénybevétele
A projekt várható befejezése: 2024. január 20.
Projektazonosító: GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-01948
További információ kérhető:
dr. Krampek Márton, ügyvezető
markadentbt@gmail.com

Faragó László, sokak számára Laci
bácsi, kéktúrás ’70-es, ’80-as, ’90-es
években készült fénykép felvételeiből
nyílt kiállítás a Lehel Film-Színház galériáján, április első napján. A tárlat az
Országos Kék Túra jegyében született,
és anyagának egy részét még Laci bácsi
szerkesztette össze, egy hat esztendővel
ezelőtt rendezett eseményre. Ezt egészítette ki Patakiné Kocza Anita, a prog-

ram szervezője, fotókkal és mindenféle
túrás relikviákkal.
A Végig az országos kéken, NagyMilictől az Írott-kőig című kiállítást Laci
bácsi atyai jóbarátja, és túratársa, Mester Árpád tanár úr személyes hangvételű, egykori túrák emlékét megelevenítő,
hangulatos mondatokkal nyitotta meg.
Több korosztály képviselői túráztak együtt Laci bácsival, és járták be

még úttörőként az országos kék szakaszait, vagy éppen már főiskolásként
az Eisenach-Budapest, négy országon átvezető nemzetközi hegyi túra
útvonalát. Közülük sokan eljöttek
a rendezvényre és vidáman fedezték
fel a fiatalkori önmagukat a kiállított
tablókon, az alkalomra elhozott fekete-fehér papírképeken, vagy éppen a
diasorozatokon.
Az este további része is a kéktúrázás
jegyében telt, a szép számú érdeklődő,
az Ércnél maradandóbb… Másfél millió lépés 40 év után című dokumentumfilmet nézhette meg. Ezt követően
közönségtalálkozón meséltek a film
alkotói, akik a legendás, Másfélmillió
lépés kultusz filmsorozatot készítői
között is ott gyalogoltak. Emlékeket,
sztorikat osztottak meg és a csapat
ikonikus vezetője, a nagy hatással bíró
Rockenbauer Pál szellemiségét is megidézték.
A fotókiállítás tablói egy hónapon
keresztül lesznek láthatóak a mozi nyitvatartási idejében.
duka

www.jku.hu
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Időszerű zöldségfélék vetése

A Covid idején sem pihentek a JHA fiataljai

A házi kerti termelés célja az önellátás
lehet kezdeni és elsősorban az indátlan A járványügyi korlátozások valamellett, hogy egész évben folyamatosan
fajta javasolható. A spárgatök tápértéke
mennyi sportágat sújtottak, de talán
minél nagyobb választékban legyen friss
kicsi, csupán étrendi hatású, mely hűtve
leginkább a küzdősportokat, az úgyzöldségféle. Ez az, ami elérhető a kert télen is fogyasztható. A kobakosok fagy- nevezett "kontakt sportokat". Ezek
egy éven át tartó, többszöri hasznosí- érzékenyek, ezért a palánták kiültetése
közé tartozik a ju-jitsu is, melynek
tásával és öntözésével. A legkedvezőbb
a májusi fagyok elmúltával történhet, egyik kiemelkedő hazai képviselője
vetési időt pedig érdemes betartani, a ta- vagy azokat éjszakára be kell takarni.
a jászberényi központtal működő
sakokon lévő ajánlásoknak megfelelően.
A kenyérgabonák után a legfonto- Jászsági Harcművészeti Akadémia.
Április közepétől a csemegekuko- sabb élelem a burgonya és a legolcsóbb Az elmúlt időszak nehézségeiről és
rica már vethető, állandó helyre, 2-3 élelmiszerek egyike is. Változatosan el- sikereiről az egyesület alapító elnöhetenkénti vetéssel, összesen 60-70 tő készíthető, jelentős B, B2, és C vitamint két (aki egyben a sportági szakszöelegendő egy 4-5 tagú család részére. tartalmaz. Kalória tartalma 1/3-a kenyé- vetség alapító elnöke is) dr. Gulyás
A sárgadinnyét legtöbbször palántáról rének, fele a tojásénak és a marhahúsé- Richárd Miklóst kérdeztük.
nevelik, cserépbe vagy táphengerbe ül- nak is. Fogyasztása csökkent, de még így
tetve, 3-4 magot április elején – köze- is 50-55 kilogrammra tehető fejenként. - Hogyan érintette a sportágat, illetve
pén. A napos világos, 16 °C helyen, a A hazai ízlés a piros héjú, fehér húsú az egyesületet a Covid időszak?
májusi fagyok elmúltával, két palántát burgonyát kedveli. A gumó kiültethető
- A ju-jitsu küzdősport a "kontakt
meghagyva, tápdús talajba kiültethető. amikor a talaj hőmérséklete eléri a 8–10
sportok" közé tartozik, mivel a sportág
Lehet fészekbe is, ami dúsított kom- ° C-ot. Előcsíráztatva a szedés korábbra
célja a közvetlen test-test elleni küzdeposzt, szerves trágyával vagy műtrágyá- hozható. A korai fajták tenyészideje 80- lem. Ebből kifolyólag az edzés körülméval keverhető. A görögdinnye palánta- 110 nap. Mivel a burgonya hajlamos a
nyeket és a versenyzési lehetőségeket is
nevelése azonos a sárgadinnyével, házi
leromlásra, ezért vírustűrő fajták terme- szigorú szabályok alá vonták. Szerencsélése célszerű. Ilyen korai fajta a Balatoni re online edzéseket tudtunk tartani kezkertben célszerű a korai és a középkorai
fajtát termelni. Kobakosok között kell rózsa vagy a téli tárolásra is alkalmas, detekben, később pedig az igazolt vermegemlíteni a spárgatököt, amelynek hosszú tenyészidejű, de fehér héjú, fehér
húsú Hópehely.
termelése egyszerű, a legváltozatosabb
Szegedi Szilveszter
talajon megtermelhető. Korai termeszkertészmérnök
téshez a palántanevelést április elejétől

a Victory Gym segített ki minket, amiért nagyon hálásak vagyunk.
- Úgy tudjuk, hogy a korlátozások
ellenére is voltak versenyek, s ezeken a
JHA fiataljai nagyszerűen szerepeltek.
- Igen, valóban szervezett a sportági
szakszövetség online, illetve videó versenyeket. Itt nyilván a bemutatott gyakorlatok technikai színvonalát nézték
és pontozták. Így lett magyar bajnok
fighting szakágban Borbás Patrik és Takács Norbert, valamint Duó szakágban
Bakos Laura és Bathó Bálint. A küzdelmi versenyszámban reális, versenyen
is alkalmazható technikai kombinációkat
kellett bemutatni. Ütés-rúgás technika
után dobással földrevitel, majd ott leszorítás vagy más feladatási technikával
(feszítés vagy fojtás) történő befejezés. A
Duó egy klasszikus önvédelmi versenyszám, melynek során támadó technikát
kell hatékonyan elhárítani. Pontozzák
ugyanúgy, mint például a tornát vagy a
műkorcsolyát. Főbb szempontok a reali-

Páratlan személyiség?
Saját magát vagy más személyt mindenki tud jellemezni néhány jelzővel. Néhány szó, ami a főbb személyiségünket
jellemzi - önmagunk, vagy mások által többnyire csak felületes: például kedvesmogorva, hirtelenharagú-érvelős típus.
De mi is az a személyiség, van-e jó
és rossz személyiség? Természetesen nézőpont kérdése is ki-kivel, illetve mivel
és hogyan tud azonosulni.
A személyiségünk összetett. Az ember gondolkodási, viselkedési, érzési
mintáira és reakcióira utal. Keveréke
az egyén természetes beállítottságának,
valamint a környezeti tényezőknek.
Fontos szerepet tölt be személyiségünkben iskolázottságunk és tapasztalásaink
is. Jellemünket tehát formálhatjuk, de
főbb jellemzőink stabilak egy életen át.
Létezik-e negatív - lehetséges deviancia, azon belül is szenvedélybetegség
kialakulására utaló - jellem? Mint már
tisztáztuk, személyiségünk részben genetikai, azon kívül neveltetési és a külső
környezeti tényezők összessége. Így hát

a normaszegő magatartások, beilleszkedési zavarok utalhatnak családon belüli
agresszióra vagy szenvedélybetegségre.
Figyeljünk családtagjaink megváltozott
viselkedésére, mint a nyugtalanság, érdektelenség, indokolatlanul erős dühkitörések, agresszió, mert ezek utalhatnak toxikus eredetű szerek szedésére.
Szoktuk mondani, és biztosan nekünk is mondták már, hogy tipikus
vezetők, tanárok vagy kereskedelmi dolgozók vagyunk, vagy szürke egyéniségek, akik épphogy kitűnnek a tömegből.
Személyiségünk által építsük jellemünket pozitívan, tanulással, tapasztalással!
Kerüljük a toxikus szerek használatát, mert személyiségünket is rombolják, nemcsak fizikai egészségünket.
Zaklatottá, stresszessé, feszültté tesznek. Alkalmazkodó képességünk épp
úgy csökken, mint tolerancia szintünk.
Jó egészséget mindenkinek!
Nagy Marianna
szociális munkatárs, Jászsági
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Emlékezés

Oláh István

(1937–2022)
szeretett férjem, édesapánk,
nagyapánk temetésén megjelentek,
koszorúikkal, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászló család

Emlékezzünk

Németh István
(1936–2020)
halálának 2. évfordulójára

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
Szerető felesége,
lánya és családja

Simon István
(1952 - 2021)

„Az idő múlik,
feledni nem lehet,
fájó az életet
élni nélküled.”
szerető feleséged, két lánya,
két unokája

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazon rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak akik férjem,
édesapánk, nagyapánk

Muhari András

7. oldal

– Sikerült megszerveznünk újra,
most már hatodik alkalommal a Jász
Viadalt, melyet a Covid járvány miatt kiesett egy év emlékére VI1/2 -re
(hat és fél) kereszteltünk. Jó volt látni
a versenyzőinket, hogy a közel 2 éves
kihagyás ellenére nem estek vissza. A
tavalyi év nagy eredménye, hogy míg
korábban 5 fő kapott miniszteri elismerést, mint Magyarország jó tanulója,
jó sportolója, most már 6 fő. Azt hiszem, ez országosan is egyedülálló, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy
egy 35 fős egyesületről van szó. Nagy
büszkeséggel tölt el minket, hogy a tanítványaink nem csak jól sportolnak,
hanem a szellemi tevékenység terén is
kiválóan teljesítenek.
– A 2022-es évben milyen versenyeken vettek már részt fiataljaik?
- Idén eddig két verseny volt. Február 26-án egy országos verseny, mellyel
kvalifikálni lehetett a márciusi, Budapesten megrendezett utánpótlás Európa Kupára. Ugyancsak itt választották
ki az utánpótlás válogatott keret tagjait, akik áprilisban Görögországban
vesznek részt az Európa-bajnokságon.
Szinte valamennyi utánpótlás sportolónk korcsoportot váltott idén, így a
kategóriájukban a legfiatalabbak közé
tartoznak. Ennek ellenére sem kell panaszkodnunk.
Az Európa Kupán kiváló eredmények születtek: Bakos Laura 3. hely,
Borbás Patrik 1. hely, Csillik Ágnes
2. hely, Sinka Hanna 2. hely, Takács
Norbert 4. hely. Eredményei alapján
négy fő az Európa-bajnokságra kvalifikálta magát. Velünk készül, a JHA
szakmai műhelyében edződik a marcali színekben versenyző Takács Gergő is,
aki az Európa Kupán 1. helyezést ért
el. Még pár hét és jön számunkra az
év egyik legfontosabb megmérettetése
Kréta szigetén.

senyzők edzhettek is. Korlátot jelentett
azonban, hogy közoktatási intézménybe nem mehettünk, ahol a rendszeres
edzéseinket tartjuk. Ebben a helyzetben

tás, a páros közötti összhang, a technikák
nehézségi foka, a kivitelezés színvonala.
– A versenyeken elért sikerek mellett mással is büszkélkedhetnek.

Húsvét

Művészetek összefogása

A húsvét a kereszténység legnagyobb
ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. Az Újszövetség szerint Jézus – pénteki keresztre
feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem
szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember
bűnét, feltámadásával pedig győzelmet
aratott a halál felett. A valláson kívül
is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének
ünnepe is, amelyet március vagy április
hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A húsvétnak megfeleltethető az időben korábban kialakult
zsidó vallási ünnep, a szabadság ünnepének (hág háhérut) is nevezik.
A húsvét a pészahhal ritkán esik
egybe, mivel a Hold járása szerinti
naptár és a két változó ünnep számításától függ. A húsvét egybeesik a tavaszi
nap-éj egyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelyek eleme
a feltámadás, az újjászületés. Az ünnep
napjainkban sokak számára a tavasz
beköszöntének ünnepe, amely vallástalan tartalommal, a szabadban töltött
szórakozást jelenti, a húsvéti nyúl és a
húsvéti tojás szimbólumaival.
(forrás: Wikipédia)
Idén Nagypéntek április 15-re esik,
így április 15-16-17-18. napjai alkotják majd a húsvéti, négynapos hosszúhétvégét.

Jótékonysági találkozón fogtak össze
városunk és a térség művészei, március 26-án, hogy szerteágazó tehetségüket a jó ügy érdekébe állítsák, mely
ezúttal a „Helyet!” Alapítvány gondozottjainak támogatása volt.
A hagyományteremtő jelleggel életre
hívott esemény szervezője, Mórocz Zsazsa elmondta, évente két hasonló nagyszabású jótékonysági programot tervez,
mely karitatív jellege mellett a különféle
művészeti ágban tevékenykedő alkotóknak is bemutatkozást biztosít. A Déryné
Rendezvényházban lebonyolított ünnepélyes találkozón Pócs János országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke,
továbbá Utasi Hajnalka író, közösségi
civil szervező köszöntötte a az érdeklődő

közönséget. Ezt követően, a felvonuló
műsorfolyamban a tánc, a zene, a képek,
az irodalom és az énekszó nyelvén igyekeztek megszólítani a szervezők a tisztelt
publikum szívét, nemes ügyük támogatására. A rendezvényt Sziklai Roland
fotós kiállítása kísérte, továbbá Mórocz
Zsazsa legújabb, Gyöngyvirág szirmaim
című könyvének megvásárlására is lehetőség nyílt. A közel háromórás műsorfolyamban közreműködött még Burai
Rajmund, a Palotásy János Zeneiskola
zongorista növendéke, a Kolibri SE,
Ecsedi Péter ének művész, karnagy, a
Lehel Melody SE, Hering Antal edző,
valamint a Viganó AMI énekesei és táncosai. A jótékonysági est összbevételét a
„Helyet!” Alapítvány fogyatékkal és autizmussal élő fiataljainak ajánlották fel.

(1941–2022)

temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkban osztoztak.

Felesége és családja

Lakossági hirdetések feladása a Jászkürt Újságba:
A megjelenés előtti hétfőn 16 óráig, e-mailben: berenyiujsag@gmail.com, telefonon: 06-30/651-1098
vagy személyesen szerkesztőségünkben (Jászberény, Bercsényi út 1/A, Ifjúsági Ház) csütörtökönként 8 és 16 óra között.

8. oldal

2022. április 7.

www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

április 21-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a
Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

04. 07.

csütörtök

19 °C | 5°C
Forrás: idokep.hu

04. 08. péntek

18 °C | 9°C

04. 09. szombat

11 °C | 9°C

04. 10. vasárnap

13 °C | 4°C

04. 11. hétfő

16 °C | 1°C

04. 12. kedd

20 °C | 4°C

04. 13. szerda

21 °C | 7°C

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
április 7. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930
április 8. péntek
Thököly Gyógyszertár
J., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
április 9. szombat
PatikaPlus (Tesco)
április 10. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
április 11. hétfő
Thököly Gyógyszertár
április 12. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 503-635
április 13. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 14. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
április 15. péntek
PatikaPlus (Tesco)
április 16. szombat
Kossuth Gyógyszertár
április 17. vasárnap
Szentháromság Patika
április 18. hétfő
Thököly Gyógyszertár
április 19. kedd
Thököly Gyógyszertár
április 20. szerda
Kossuth Gyógyszertár
április 21. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
április 22. péntek
Mérleg Gyógyszertár

Orvosi ügyelet
Tisztelt Betegek! Légúti panaszokkal rendelkező/lázas betegek
a személyes megjelenés helyett hívják a
70/370-31-04-es telefonszámot! Az ügyelet
épületének ajtaja zárva
van, kérjük, csengessenek! A szakszemélyzet
a kikérdezést követően,
ha nem észlel COVID
gyanús tüneteket, beengedi önöket a váróhelyiségbe, ahol szíveskedjenek az 1m távolságot
megtartani. A szájmaszk
használata kötelező. Érkezéskor és távozáskor
kérjük, használják a várókban kihelyezett kézfertőtlenítő szert.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 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: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink 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-felügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

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: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés:Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480
Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

Szebenyi-Nagy Szabolcs
Európa-bajnok!
Nagyszerű jászberényi sikerekről tájékoztatta szerkesztőségünket Soós
László, a Kondor Taekwon-Do SE
elnöke. Klubjuk két versenyzője is
érmet szerzett a EITF Taekwon-Do
Európa-bajnokságon.
A Kondor Taekwon-Do SE két sportolóval és edzőjükkel, Soós Lászlóval képviselte hazánkat az EITF Taekwon-Do
Európa Bajnokságon, melyet március
26. és április 2. között Horvátországban
rendeztek. Szebenyi-Nagy Szabolcs a
11-13 év közötti serdülő, Piblinger Tibor pedig az 50-59 év közötti veterán
korosztályban formagyakorlat, illetve
küzdelem versenyszámokban is megmérettette magát Európa legjobb versenyzőivel szemben.
Már az első napon megkezdték
szereplésüket, hiszen az egyhetes kontinens viadal a formagyakorlat versenyszámokkal kezdődött. Szabolcs a piros,
Tibor pedig a fekete öv I. dan kategóriában állhatott fel a dobogóra, ugyanis
az igen erős mezőnyben mindketten a

3. helyet szerezték meg. A második versenynapon Szabolcs a 45 kg-osok mezőnyében lépett tatamira. Magabiztos
és fegyelmezett küzdelmet bemutatva
sorra győzte le ellenfeleit és megérdemelten lett Európa-bajnok! Ezzel, a
2019. évi WAKO Kick-Boksz Európa-bajnokságon szerzett aranyérmet
követően, újabb korosztályos Európabajnoki címmel bővült a csapat gyűjteménye, ezúttal taekwon-doban!

Schönborn Melinda ezüstje
Finnországban
A Finnországban rendezett Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon nagyszerűen szerepelt Schönborn Melinda, a
jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium magántanulója.
A Finnországban rendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon a
Heraklis Nemzeti Válogatott tagja volt
a rövidpályás gyorskorcsolyázó Schönborn Melinda is. A Szent István Sport
Általános Iskola és Gimnázium tanulója Vuokattiban is bizonyította tehetségét, hiszen 500 méteren a második
helyen, míg 1 500 méteren a negyedik
helyen végzett.
Ezzel a versennyel véget is ért az
idény Melinda számára, aki a szezon
során sokszor bizonyította, hogy nemzetközi szinten is az élmezőny tagja.

Sárváron is remekeltek a yakuzák
Újabb remek eredményekről tájékoztatta szerkesztőségünket Sensei Botos
Zoltán, a Yakuzák SE JKA Shotokan
Karate Szakosztály vezetője, mestere.
A klub versenyzői a napokban
Sárváron szerepeltek, s ahogy azt már
megszokhattuk, ezúttal is szép sikereket értek el.
Berki László kumiteban, Berki Erzsébet kataban bizonyult a legjobbnak
és szerzett aranyérmet.
Faragó Anna kataban és kihon
ippon kumiteben is ezüstérmet szer-

zett, míg Faragó Péter kumiteben lett
bronzérmes.
Sok pihenője nem marad a Yakuzák
SE JKA Shotokan Karate Szakosztály
tehetségeinek, hiszen már gőzerővel
készülnek a Diákolimpia országos döntőjére, melyet április 30-án Budapesten
rendeznek. A fiatalok eddigi eredményei alapján ott is jó szereplést remélhetünk tőlük.
A sikeres versenyzőknek és mesterüknek olvasóink nevében is gratulálunk!

A Veszprém
ellen kezdenek
Befejeződött az alapszakasz a férfi
kosárlabda NB I/B piros csoportjában, ahol a Jászberényi KSE a második helyet szerezte meg. A rájátszás
első körében, a négy közé jutásért, a
Veszprémi Kosárlabda Kft. lesz a mieink ellenfele a három győzelemig tartó
párosmérkőzésen.
A piros csoport 1-8. helyén végzett
csapatok négy párban, három győzelemig játszanak egymással a legjobb négy
közé jutásért. A mieink a 7. helyen végzett Veszprémi Kosárlabda Kft. együttesét kapták ellenfélül, s a pályaelőny
birtokában esélyesként várhatják a párharc kezdetét. A két együttes lapzártánkat követően, szerdán este a Bercsényi
Játékcsarnokban kezdni meg az egymás
elleni mérkőzéssorozatot.
A férfi kosárlabda NB I/B piros csoport rájátszásának párosítása:
Budapesti Honvéd (1.) – TF-BP (8.)
JKSE (2.) – Veszprémi K. Kft. (7.)
NKA Pécs (6.) – MAFC (6.)
BKG Príma Akadémia (4.) – Vasas Akadémia (5.)
A párosmérkőzések az egyik fél harmadik győzelméig tartanak.
A Jászberényi KSE – Veszprémi
Kosárlabda Kft. párharc találkozóinak
időpontjai:
1. mérkőzés – április 6.
19.00 óra: JKSE – Veszprémi K. Kft.
2. mérkőzés – április 9.
18.00 óra: Veszprémi K. Kft. - JKSE
3. mérkőzés – április 12
19.00 óra: JKSE – Veszprémi K. Kft.
ha szükséges
4. mérkőzés – április 15.
18.00 óra: Veszprémi K. Kft. - JKSE
5. mérkőzés – április 17.
18.00 óra: JKSE – Veszprémi K. Kft.

Eredmények
röviden
Női röplabda NB I
A rájátszás második fordulójába megszerezte idei első győzelmét a
Jászberény VT csapata. Az együttes a
DSZC-Eötvös DSE gárdáját győzte le
nagy küzdelemben hazai pályán 3:2-re.
Ez a siker azért is nagyon fontos volt a
lányoknak, mert az 5-8. helyért folyó
réjátszásban éppen az Eötvös a legnagyobb ellenfelük a 7. helyért folyó küzdelemben.
Jászberény VT – Eötvös DSE 3-2
A Jászberény VT legközelebb április 16-án a Kispest SE vendégeként lép
pályára bajnoki mérkőzésen.
Labdarúgó NB III
A labdarúgó NB III Keleti-csoportjának 28. fordulójában a Termálfürdő
FC Tiszaújváros csapatát fogadta a tavasszal még nyeretlen Jászberényi FC.
Sajnos az első idei győzelemre tovább
kell várni, mert a 3 pontot ezúttal sem
tudták megszerezni Németh Gyula fiai.
A vendégek már a 11. percben vezetést
szereztek Gottfried Dániel révén, s
csak 87. percben sikerült egyenlíteni
a mieinknek. Ekkor Szöllősi Ferenc
talált a vendégek kapujába, s így döntetlennel zárult a találkozó.
Jászberényi FC – Termálfürdő FC
Tiszaújváros 1-1 (0-1)
A Jászberényi FC a 28. fordulót követően 35 ponttal a 20 csapatos tabella
13. helyén áll.
29. forduló – április 10.
16.00 óra: Aqua-G H.szoboszló – JFC
30. forduló – április 13.
16.00 óra: JFC – Kolorcity K.barcika SC
31. forduló – április 17.
11.00 óra: Békéscsaba Előre II. – JFC

