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Meghívó
Jászberény Városi Önkormányzat 
és a Jászkerület Nonprofit Kft. 
tisztelettel meghívja városunk 
lakóit a Jászkun Redemptio 277. 
évfordulója tiszteletére május 
6-án, pénteken megrendezésre ke-
rülő ünnepségre.

15.00 óra: Koszorúzás a Jász 
Emlékműnél
A jászkun települések képviselőinek 
koszorúzása, közreműködik Molnár 
László tárogatón.

16.00 óra: Ünnepi fogadás

17.00 óra: Emlékünnepség a 
Jászkun Redemptio tiszteletére 
Köszöntőt mond: Budai Lóránt 
Jászberény polgármestere, Pócs 
János a Jászság országgyűlési 
képviselője, Győrfi Sándor jászkun 
főkapitány
Ünnepi előadást tart dr. Örsi 
Julianna társadalomkutató – A 
redemptio szerepe a nemzeti 
öntudat erősítésében címmel.
A Jászkun Hagyományőrzésért 
díjak átadása. A díjakat átadja 
Győrfi Sándor jászkun főkapitány.
Az ünnepségen közreműködnek: 
Pócz István és a Jászsági 
Hagyományőrző Egylet

Filmbemutató
Karácsony Sándor: A kunok hazája
A filmet a közönség figyelmébe 
ajánlja Hortiné dr. Bathó Edit, a 
Jász Múzeum igazgatója

Helyszín: Lehel Film-Színház 
(Jászberény, Fürdő út 3.)

Majális a sportpályán

A Covid-19 világjárvány miatt az elmúlt 
két évben elmaradt a hagyományos ma-
jális városunkban is. Idén viszont újra 
füves sportpályája volt, ahol a délután 
folyamán programok egész sora várta a 
kilátogatókat, akik közlekedését ingye-
nes buszjáratok is segítették.

A vásári forgatagban volt vidám-
park és céllövölde, s helyi és meghívott 
előadók szórakoztatták a majálisozókat. 
Fellépett többek között az X Faktorból 
ismert Hadas Alfréd, s koncertet adott 
Horváth Gyula és a Sentimento Zene-
kar is. Színpadra lépett Kollányi Zsuzsi, 
s a napot a NO Disc Party Zenekar 
retro előadása zárta. 

Ami nem maradhat ki a nap kró-
nikájából, az a reggeli zenés ébresztő, 

amelynek ezúttal is nagy sikere volt. A 
Palotásy János Zeneiskola AMI Jász-
berény tanáraiból és diákjaiból álló ze-
nekar a város nyolc pontján adott tér-
zenét, s amerre nem jártak, ott bizony 
hiányolták őket. A zenekar a zenés éb-
resztő után az Electrolux füves pályán 
felállított színpadon is szórakoztatta a 
nagyérdeműt. 

A majálissal kapcsolatban Budai 
Lóránt polgármester Facebook bejegy-
zésében megjegyezte, hogy a szervező 
Jászkerület Nonprofit Kft. hamisítat-
lan majálisi forgataggal készült, ám 
természetesen mindig van hová fejlőd-
ni. A rendezvény hiányosságait maga is 
észlelte, s erről már egyeztett is a cég 
ügyvezetőjével.

Jászsági Gazdasági Napok Jászberényben
Teljes létszámban kezdte meg ápri-
lisi soros ülését a Jászberény Városi 
Önkormányzat képviselő-testülete 
27-én, szerdán délután 15 órakor a 
városháza emeleti nagytermében. A 
napirenden egy sürgősségi indítvány 
és 22 megtárgyalandó téma szerepelt.

Az ülés kezdetén Budai Lóránt polgár-
mester arra kérte a képviselőket és az 
eérdeklődőket is, hogy egyperces néma 
főhajtással emlékezzenek meg az életé-
nek 77. évében, április első napjaiban 
elhunyt Dr. Novotni Jánosnéra, aki 
egykoron önkormányzati képviselő és 
A Városvédő és Széptő Egyesület első 
elnöke is volt.

A tanácskozás kezdetén egy na-
pirendet levettek a megtárgyalandók 
közül, s a munkát egy sürgősségi in-
dítvány megvitatásával kezdték. A pol-
gármester  a Jászsági Gazdasági Napok 
logó levédése tett ebben javaslatot. Ez 
a rendezvény váltaná ki a Jász Expót 
(szeptember 9–11 között rendeznék), 
s melynek megszervezésére már nem 
külsős céget kérnének fel, hanem az 
önkormányzat saját cégét, a Jászkerü-
let Nonprofit Kft.-t. A költségvetésben 
erre a célra különítettek is el forrást.

A vita során elhangzott, hogy Jász-
apáti néhány héttel korábban megren-
dezi a Jász Expót, s ennek fényében 
szüksége van-e a kistérségnek még egy 

hasonló rendezvényre. Így felmerült az 
is, lesz-e kellő érdeklődés a jászberényi 
esemény iránt. Ugyanakkor a hozzá-
szólásokból kiderült, hogy a testület 
tagjai támogatják az indítványt és vé-
gül egyhangúlag meg is szavazták azt. 

Elfogadták a polgármester és az al-
polgármester két ülés közötti időszak-
ról szóló beszámolóját, majd az átru-
házott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló tájékoztatót is. 

A Jászberény város közbiztonságá-
nak helyzetéről szóló beszámolót dr. 
Nagy Ernő rendőr alezredes, a Jász-
berényi Rendőrkapitányság vezetője 
egy rövid prezentációval egészítette 

ki. Ebből kiderült többek között az is, 
hogy a Covid-19 milyen plusz terhet 
rótt a kapitányság munkatársaira, akik 
közel 6 ezer alkalommal intézkedtek a 
járvány kapcsán. Ez viszont nem aka-
dályozta abban a jászsági rendőröket, 
hogy mindennapi munkájukat ered-
ményesen végezzék. Ezt bizonyítják 
azok a számok, amelyek az elmúlt 12 
év legeredményesebb munkájáról szól-
nak. A legtöbb területen nőtt a felderí-
tési, nyomozási eredményesség. A tava-
lyi esztendőben, amelyről a beszámoló 
szólt, rablás nem is történt a városban, 
s erre még nem volt példa. Csökkent a 
lakásbetörések száma is, viszont a négy 

halálos közlekedési balesetben heten 
veszítették életüket. Kiemelte dr. Nagy 
Ernő a prevenció fontosságát, melyet a 
2021-es évben a Covid-19 szinte telje-
sen kizárt. 

A napirend megvitatása során a kép-
viselők és a polgármester is köszönetét 
fejezte ki a kapitányság munkatársa-
inak. Az ülésen jelen volt dr. Dorkó 
Zsolt rendőr ezredes, rendőrségi főta-
nácsos, a megyei rendőrfőkapitányság 
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese 
is, aki köszönetet mondott az önkor-
mányzatnak a 2021-es esztendőben 
nyújtott anyagi támogatásért. – Az 
önöktől kapott támogatást technikai 
eszközök vásárlására, a túlórák kifize-
tésére és jutalmazásra használtuk fel. 
Egyben szeretném önöket arról is tájé-
koztatni, hogy a megyei rendőrfőkapi-
tány a Jászberényi Rendőrkapitányság 
munkáját a 2021-es évben kivételesnek 
minősítette, mivel a kapitányság tel-
jesítménye több mint 90%-os volt – 
mondta dr. Dorkó Zsolt. A beszámolót 
egyhangúlag fogadták el a képviselők.

A rendőrség után a katasztrófavéde-
lem 2021-es évről szóló beszámolóját 
tárgyalták meg.

- A Jászberényi Tűzoltóparancs-
nokság teljesítette feladatait a 2021-es 
esztendőben. Két kiemelt eseményünk, 
egy 4-es és egy 5-ös tűzesetünk volt. 

Elismerések a Rendőrség Napján
Sárkányölő Szent György napja, egy-
ben a Magyar Rendőrség Napja is. 
Ebből az alkalomból a Jászberényi 
Rendőrkapitányságon is ünnepélyes 
állománygyűlést tartottak. Az ünne-
pi eseményről érdeklődésünkre dr. 
Nagy Ernő rendőr alezredes, a ka-
pitányság vezetője tájékoztatta szer-
kesztőségünket.

- Az elmúlt két évben a pandémiás 
helyzet okozta szabályok miatt nem 
volt lehetőségünk a kollégáink ünne-
pélyes keretek közöti jutalmazására. 
Pedig nagyon fontos, hogy megfelelő 
visszajelzést kapjanak munkájukról, 
tevékenységükről. Az idei évben sze-
rencsére már úgy alakultak a szabályo-
zások, hogy lehetőségünk volt közösen 
ünnepelni a Magyar Rendőrség Napja 

alkalmából azokat a kollégáinkat, akik 
kiemelkedő munkát végeztek. Ezen az 
állománygyűlésünkön 17 fő jutalma-
zására került sor és 11 fő vehette át a 
szolgálati jelét. 

– Úgy tudjuk, hogy Jászberény pol-
gármestere is részt vette ezen az esemé-
nyen. 

– Meghívásomnak tett eleget Budai 
Lóránt polgármester úr, aki munkánk 
elismeréseként köszönetét fejezte ki az 
állománynak. 

– Eddig a jászberényi ünnepségről be-
széltünk, de a megyei ünnepségnek is volt 
jászberényi vonatkozása. 

– A megyei rendőrkapitány úr dön-
tése szerint öt fő kapott főkapitányi ju-
talmat, s az életmentő kollégákat külön 
is jutalmazták. 
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Pályázati felhívás sportszervezetek részére

A Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága pá-
lyázatot hirdet sportszervezetek részére. A bizottság a pályázat keretében azon 
jászberényi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Jászberényben is 
kifejtő sportszervezetek, sportegyesületek és diáksport szervezetek 2022. janu-
ár 1. és 2022. december 31. közé eső időszakban megvalósuló sportrendezvé-
nyek szervezését és sportlétesítmény-használatát kívánja vissza nem térítendő 
formában támogatni, amely szervezeteket a bíróság 2021. március 1-ig jog-
erősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak 
megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

A pályázatok kizárólag erre a pályázati célra közzétett pályázati adatlapo-
kon nyújthatók be 2022. május 20-ig. Az adatlapok a részletes pályázati felhí-
vással együtt a www.jaszbereny.hu honlapon elérhetőek.

Pályázati felhívás  
nyári napközis tábor szervezésére 

A Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága pályá-
zatot hirdet a köznevelés-szolgáltatás megszervezésében való közreműködésre 
jogosult intézmények, szervezetek, egyéni vállalkozások részére a hátrányos szo-
ciális helyzetű általános iskolások nyári felügyeletének, elfoglaltságának biztosí-
tása, a családok segítése érdekében nyári napközis tábor szervezésére.

A pályázat célja: a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások sza-
bad idejének irányított és felügyelet melletti hasznos eltöltését biztosító nyári 
programok szervezését – a lehetőségek optimális kihasználásával – megvalósí-
tó program- és finanszírozási ajánlatok megismerése, a nyári napközis tábort 
lebonyolító intézmény, illetőleg egyéni, vagy társas vállalkozás kiválasztása és 
a szervezéshez szükséges támogatás biztosítása.

A rendelkezésre álló keretösszeg 3.000.000.- Ft. 
A pályázatok kizárólag erre a pályázati célra közzétett pályázati adatlapon 

nyújthatók be 2022. május 16.-ig. 
Az adatlap a részletes pályázati felhívással együtt a www.jaszbereny.hu 

honlapon elérhető. 

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére 
lakóépület építése céljából

Jászberény Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát 
képező, alábbi táblázatban felsorolt jászberényi ingatlanok értékesítésére la-
kóépület építése céljából:  

Magyar utcai telkek
Hrsz. Terület 

(m2)
Megnevezés Természetben 

elhelyezkedés
Pályázati 
induló ár 
(Ft) Áfát 

tartalmazza
3363/14 564 kivett beépítetlen 

terület
5100 Jászberény, 
Magyar utca térsége

7 400 000

3363/15 571 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca térsége

7 500 000

3363/16 572 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca térsége

7 500 000

3363/17 571 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca térsége

7 500 000

3363/18 567 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca térsége

7 500 000

3363/23 708 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 3.

9 000 000

3363/24 673 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 5.

8 500 000

3363/35 563 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 6.

6 400 000

3363/36 560 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 8.

6 300 000

3363/37 561 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 10.

6 350 000

3363/38 563 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 12.

6 400 000

3363/40 563 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 16.

6 400 000

3363/41 563 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 18.

6 400 000

3363/42 563 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 20.

6 400 000

Az egyes ingatlanokra vonatkozó pályázati hirdetmények - melyek a pályázat 
részleteit tartalmazzák - megtekinthetőek Jászberény Város honlapján (www.
jaszbereny.hu) és a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A termé-
szetes személyek pályázaton való részvételét az Önkormányzat pályázati adat-
lappal segíti. Természetes személyek kizárólag az Önkormányzat által, erre a 
pályázati célra kiadott Pályázati Adatlapon nyújthatják be (www.jaszbereny.hu 
honlapon elérhető) a pályázatot. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágo-
sítás kérhető, természetes személyek esetén a pályázati adatlap beszerezhető, il-
letve a pályázat benyújtható a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osz-
tályán (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. fsz. 2. iroda; tel.: 57/505-781). A 
pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 30. 11 óra 30 perc.

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. május 9.  8:00–14:00.

A legnagyobb megtiszteltetés 
ezen az ünnepségen a Jászberényi 
Rendőrkapitányságot érte, hiszen a 
Megyei Közgyűléstől a Rendészeti 
és Közbiztonsági Díjat Gyenes Zsolt 
főtörzszászlós, a jászárokszállási rend-
őrőrs körzeti megbízotti csoport veze-
tője vehette át. Azt gondolom, hogy 
ez is komoly visszajelzés az elvégzett 
munkánk kapcsán. 

Ha pedig még egy kicsit az elisme-
réseknél, kitüntetéseknél maradunk, 
akkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy 
2021-ben dr. Nagy Ernő maga is át-
vehetett egy megyei elismerést. Tavaly 
ugyanis a Prima Primissima rendészeti 
díjat neki ítélték, ám a pandémiás idő-
szak miatt ez nem kapott akkora nyil-
vánosságot. 

– Erre az évre milyen célkitűzései 
vannak a kapitányságnak, s időará-
nyosan hogyan állnak ezekkel? 

– Sok célkitűzés van az idei évre szó-
lóan is. A legfőbb célitűzésünk az előző 
évben és idénre is a kiegyensúlyozott 
közbiztonság megtartása, fenntartása.

– Úgy tűnik, hogy ez sikerült, hi-
szen kiemelt és súlyos bűncselekmé-
nyekről szerencsére nem kellett beszá-
molnunk. 

– Ha összességében kell néznem a 
teljes illetékességi területünket, akkor 
megállapítható, hogy a legtöbb szeg-
mensben az elmúlt 12 év legjobb ered-
ményét értük el a tavalyi esztendőben. 
Azt hiszem, hogy a közös együtt gon-
dolkodás ennek a titka. Az összes tele-
pülésen eljutottunk oda, hogy minden-
kivel, aki ebben a munkában segíthet 

– önkormányzat, polgárőrség – nagyon 
jó a kapcsolatunk. Összeülünk, támo-
gatjuk egymást, fórumokat tartunk a 
társszervekkel is. Szoros az együttmű-
ködésünk a kisebbségi önkormány-
zatokkal, a bírósággal az ügyészséggel, 

ugyanis csak így, közösen érhetünk el 
sikereket, jó eredményeket.

– Játszunk el a gondolattal, hogy 
már 2023-ban vagyunk és a 2022-es 
esztendőt kell értékelnie. Mivel lenne 
elégedett? 

– Büszke vagyok rá, hogy ilyen ál-
lomány támogatja a munkámat, s ez 
nagyon fontos. Lehetünk jó vezérek, 
ám ha nincs mögöttünk egy olyan 
állomány, amely segít, támogat, hogy 
céljainkat elérjük, akkor nem me-
gyünk sokra. Én az állományra vagyon 
nagyon büszke, s remélem ez idén és a 
következő években is így marad.

Beszélgetésünk végén arra kértem 
a Jászberényi Rendőrkapitányság első 
emberét, hogy továbbítsa állománya 
felé olvasónk köszönetét is az elvégzett 
munkájukért. A kitüntetésben, elisme-
résben részesülteknek pedig ezúton is 
gratulálunk!

Szántai Tibor

Elismerések a Rendőrség Napján
  Folytatás az 1. oldalról  

A REDEMPTIO a mához is szól!
A Demokratikus Koalíció Jászberényi Szervezetének sajtóközleménye

A REDEMPTIO, a jászkun kerület 
önmegváltása Jászberény történel-
mének kiemelkedő eseménye. Ma is 
aktuális üzenetét érdemes újra és újra 
a közéleti gondolkodás központjába 
állítani.

Mária Terézia 1745. május 6-án írta 
alá a redemptióról szóló diplomát. Az 
okirat egyszerre adott jogot és határozott 
meg külön kötelezettséget a jászoknak és 
kunoknak, akik lényegében visszakapták 
örökös kiváltságaikat. A redemptus ősök 
komoly terhet vállaltak különösen pénz-
ben, katonai szolgálatban visszaszerezett 
szabadságukért cserébe. Mondhatjuk 
nyugodtan, az önkormányzatiság és az 
autonómia olyan sajátos formáját érték 
el, amely példaként szolgált a kor más 
közösségei számára. 

Az ember egyszerre autonóm és 
közösségé lény. Kétféle természete kö-
zött egyensúlyra van szükség. A jász 
redemtusok tudák ezt! Tudták, hogy 
egyénként csakis akkor lehetnek sike-
resek, ha tevékenyen részt vállalnak egy 
erős és szabad közösség megteremtésé-
ben, amelynek vezetői a közösség tagja-
inak jó életét és szabadságát szolgálják.  

A redemtio mához szóló üzenete 
kettős. Egyrészről arra hív fel, hogy kö-
telességünk és érdekünk a közösségért 
tenni, másrészről arra, hogy a vezetők 
célja csakis a közösség szabadságának 
és jó életének szolgálata lehet! 

A Demokratikus Koalíció Jászberé-
nyi Szervezete tisztelettel és elismerés-
sel emlékezik a jász elődök önmegvál-
tást kiharcoló teljesítményére.

„Virágos Jászberény” pályázat három kategóriában
A fenti címmel Jászberény város polgár-
mestere pályázatot hirdet az alábbiak 
szerint:

Célunk a jászberényi lakosok ösz-
tönzése arra, hogy közvetlen lakókör-
nyezetük rendezettségét megteremtve 
minél többen mutathassák meg a kert-
jük, udvaruk, utcafrontjuk, erkélyük, 
vagy tágabban értelmezve utcájuk szép-
ségét, tisztaságát.   

Ennek érdekében három kategóriá-
ban lehet pályázni:  1. Virágos Jászbe-
rény – a legvirágosabb kert, 2. Virágos 
Jászberény – a legvirágosabb erkély, 3. 
Szépülnek a közterületeink – a legren-
dezettebb utca.

A pályázatra 2022. május 25-ig le-
het jelentkezni, a megfelelő jelentkezé-

si lap hiánytalan kitöltésével, amelyet 
e-mailen, postán vagy személyesen le-
het eljuttatni a Jászberényi Polgármes-
teri Hivatal Városgazdálkodási Osztá-
lya részére. A kertről/erkélyről/utcáról 
lehetőleg fényképet is kérünk csatolni!

A háromfős bíráló bizottság előre 
egyeztetett időpontban megtekinti a 
pályázatra jelölt kertet/erkélyt/utcát, 
amelyről a megtekintéskor fényképeket 
is készítenek. A bíráló bizottság által ki-
választott legjobb pályázatok feltöltésre 
kerülnek a közösségi médiafelületre, 
ahol a lakosság döntheti el szavazataival, 
kik legyenek a díjazottak! 

Mindhárom kategóriában három 
helyezés kerül kiosztásra. A díjazás kert-
építés-szépítés témájában felhasználható 

vásárlási utalvány, amelyet jászberényi 
vállalkozásoktól rendelünk meg, tá-
mogatva ezzel a helyi cégeket. A díjak 
átadására 2022. júniusában kerül sor, 
amelyről a nyerteseket és a sajtót előze-
tesen értesítjük. 

A pályázati adatlap itt érhető el: 
www.jaszbereny.hu internetes felületen, 
illetve BerényCafé oldalunkon (jku.hu).

Kérdéseikkel a Polgármesteri Hiva-
tal Városgazdálkodási Osztályának mun-
katársaihoz fordulhatnak az alábbi elér-
hetőségeken: telefonon 06-57-505-769  
vagy a farago.peter@jaszbereny.hu e-mail 
címen. 

Várjuk pályázataikat, hogy együtt 
mutathassuk meg, mennyire gyönyörű 
is a mi városunk!

http://www.jaszbereny.hu
http://www.jaszbereny.hu
http://www.jaszbereny.hu
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Városházi hírek
Az elmúlt két hét sem telt el események nélkül. Az alábbiakban Budai Lóránt 
polgármester Facebook oldalán található bejegyzések közül választottunk ki 
néhányat, amelyek a legnagyobb érdeklődésre tarthatnak számot.

Tegnap (április 21-én) lakossági jelzést kaptam a Neszűrből, miszerint ismeretlen 
tettesek nagy mennyiségű szemetet és építési hulladékot borítottak az egyik köz-
munkások által is művelt (homoktövis) önkormányzati területünkre. A bejelen-
tésnek, a gyors reagálásnak és a mezőőrök munkájának köszönhetően megtaláltuk 
a szemét tulajdonosát, aki azonnal elismerte felelősségét, az illegálisan leborított 
hulladékot elszállította és arról bizonylatot is hozott. Ez az ügy jól végződött, ám 
rengeteg hasonló feladat vár még ránk. A hatékonyság fokozása érdekében a jövő 
hétre megbeszélést hívtam össze... mert ha az emberek fejében nem sikerül rendet 
tennünk, más megoldást kell találnunk!

Lassan két éve, hogy a Tisza Park Kft. hivatalos ellenőrzése során a mára kultikussá 
vált hűtőgépgyári forgóhinta balesetveszélyes státuszt kapott és úgy tűnt, hogy ki 
kell vonni a forgalomból. Ám a gömb túl sok városlakónak jelent szép emléket 
ahhoz, hogy egyszerűen az enyészetté váljon. Ezért a körzet önkormányzati képvi-
selőjével, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. munka-
társaival és külsős szakemberekkel összefogva úgy határoztunk, hogy megmentjük 
a Gorjanc Ignác utcai játszótér legendás darabját. A több, mint 2 millió forintból 
megújuló játszóteret – benne a teljes felújításon, korszerűsítésen átesett ikonikus 
játszóeszközt - május elsejétől vehették újra birtokba a gyerekek.

Már a ciklus elején megfogalmazott környezetvédelmi akciótervünkben is kiemelt 
célként szerepelt a levegőminőség védelme és javítása. Ennek elérése érdekében, a 
napokban újabb, rég nem látott faültetési akció zajlott Jászberényben: a neszűri 
csemetekertből közel félszáz fát ültettünk ki a város közterületeire. A GEOGÉP 
Kft. szakemberei fás szárú növényeket telepítettek a Szentkúti téren, a Ferencesek 
terén, a Szárazmalom utcában, a Szent Imre herceg úton, a Bem József utcában, a 
Szentháromság téren, a Napsugár utcában, a Rákóczi úton és a Dohány utcában. 
A faültetés különösen fontos a városi környezet kiegyensúlyozásában. A fák zöldfe-
lülete, lombja javítja a levegő minőségét, megszűri a szálló port, illetve árnyékot ad, 
így a burkolt terek, utcák, illetve házak falai nem, vagy csak mérsékelten melegsze-
nek fel. Tegyük élhetőbbé a környezetünket és vigyázzunk rá közösen!

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!

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés 

• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu
Szolnok, Szapáry út 31. 1/1.  Tel.: 20/273-81-31

Dr. tóth zoltán szülész-nőgyógyász 
adjunktus

Utóbbit követően polgármester úr 
is találkozott tűzoltóinkkal. Az elmúlt 
évben 253 riasztásunk volt Jászberény-
ben, 105 tűzesethez vonultunk, s a mű-
szaki mentések száma 148 volt. Ezúton 
is megköszönöm az önök erkölcsi és 
az anyagi támogatást is.  Utóbbit szak-
felszereléseket vásárlására fordítottuk – 
mondta többek között Szabó Szabolcs, 
a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Jászberényi Hivatásos Tűz-
oltóságának parancsnoka.

- A város folyamatosan és kiemelke-
dően támogatta szakmai munkánkat. 
Köszönet minden támogatásért. A ta-
valyi év átlagos esztendő volt, reméljük 
az idei sem okoz számunkra különö-
sebb gondot – mondta Fózer Tibor, 
tűzoltó ezredes, a Jászberényi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség vezetője.

A polgármester a parancsnokság 
minden munkatársának megköszönte 
az elmúlt évi munkáját, s jelezte, ha 
gondjuk, problémájuk van, nyugodtan 
fordulhatnak az önkormányzathoz. A 
beszámolót egyhangúlag fogadták el.

A Jászberény Város Közbiztonsá-
gi és Bűnmegelőzési Feladattervében 
foglaltak 2021. évi időarányos meg-
valósulásáról szóló beszámolót is egy-

hangúlag fogadták el, s nem volt vita 
a Volánbusz Közlekedési Zrt. 2021. évi 
helyi személyszállítás közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló beszámoló kap-
csán sem. 

Egyhangúlag fogadták el a Jászbe-
rény Város Környezetvédelmi prog-
ramja 2002-2007 című dokumen-
tumot, ahogy a 2022-re vonatkozó 
környezetvédelmi akciótervet is. 

Egy pályázat érkezett a Jászberényi 
Család- és Gyermekjóléti központ ve-
zetőjének helyére kiírt pályázatra. Ezt 
az intézmény jelenlegi vezetője, Nagy 
Beatrix nyújtotta be, akinek eddig 
végzett munkáját is megköszönte Bu-
dai Lóránt polgármester, majd elsőkét 
gratulált ismételt kinevezéséhez. A 
képviselők egyhangúlag döntöttek ki-
nevezéséről.

Számos ingatlannal kapcsolatos 
döntést hoztak a képviselők, melyek 
közül a legnagyobb érdeklődésre min-
den bizonnyal az egykori hűtőgépgyári 
strand sorsát meghatározó döntés szá-
míthatott. A képviselők a bérbeadás és 
az eladás közül utóbbit választották.

Amint az várható volt, a költségve-
tési kiadások átcsoportosítása tárgyalá-
sakor éles vita alakult ki a városvezetés 
és a Fidesz frakció között. Utóbbiak azt 

kifogásolták, hogy a polgármester javas-
lata szerint alig egy millió forint marad-
na a tartalékba, s azt nem lehet az első 
negyedév végére lenullázni. A polgár-
mester pedig a költségvetés tárgyalására 
utalt vissza, mondván a Fidesz frakció 
ott több mint 100 millió forintot osz-
tott szét néhány sportág számára, s így a 
többiek hoppon maradtak.

A vita során nagy felzúdulást kel-
tett dr. Szabó Tamás azon kijelentése, 
miszerint szerinte az a bizonyos 120 
millió is szerepet játszott abban, hogy 
a Fidesz jelöltje nyerte meg az ország-
gyűlési választást. 

A szavazás során a Fidesz frakció 
négy tagjának (dr. Szabó Tamás, Szat-
mári Anikó, Nagy András és Bohárné 
Bathó Rozália módosító javaslatát 
fogadták el (8 igen, 6 nem, 1 tartóz-
kodás), s csak 9,3 millió forint szét-
osztását hagyták jóvá. Egyben azt is 
elfogadták, hogy a testület megbízta a 
polgármesteri hivatal gazdasági osztá-
lyának vezetőjét, hogy az adófeltöltés 
és a zárszámadás ismeretében az eddig 
beérkezett kérelmeket terjessze a képvi-
selő-testület elé.

Az ülés végén négy TOP+ pályázat 
beadásáról döntöttek még.

Szántai Tibor

  Folytatás az 1. oldalról  

Jászsági Gazdasági Napok Jászberényben

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

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

A Fidesz frakció értékelése a félidőről
A helyhatósági ciklus félidejének ap-
ropóján tartott sajtótájékoztatót az 
önkormányzat Fidesz frakciója, má-
jus második napján, kora délelőtt. A 
frakcióvezető és három képviselő tár-
sának megszólalása egyféle értékelé-
se és kritikája volt az eltelt két és fél 
évnek, valamint reflektálás, a polgár-
mesternek ebben a témában, a sajtó-
ban már megjelent nyilatkozatára.

Tamás Zoltán, a Fidesz frakció vezetője 
egy összefoglalással kezdte az önkor-
mányzati ciklus elmúlt két és fél évé-
ről. Az eltelt időszak fele egyszemélyes, 
polgármesteri döntések garmadája volt, 
hiszen a Covid miatt nem voltak testü-
leti ülések és írásban kérték be a képvi-
selők véleményét. Az előterjesztéseket 
túlnyomó többségét támogatta a frak-
ció. Elenyésző részét, ahol javaslatokkal 
éltek, kritizáltak vagy éppen a nem 
támogatást jelezték, a döntéseknél fi-
gyelembe sem vette a polgármester. Ez 

jellemzi az együttműködést és ezt bizo-
nyítja, dr. Gedei József alpolgármester 
lemondása is, mert ö sem tudott együtt 
dolgozni a városvezetéssel.

A sajtóban megjelent polgármes-
teri nyilatkozatra megjegyezte, nem 
olvashatta abban, hogy az előző, még 
Fideszes városvezetés által nyert pályá-
zatokat, indított projekteket és beru-
házásokat, csak folytatta vagy éppen 

befejezte az új, Közösen Jászberényért 
városvezetés. Ide tartozik a legnagyobb 
fejlesztések közül a piac csarnok, a 
Thököly úti parkoló, az állatkert, a 
Vaspálya utca, a szabadtéri színpad és 
a Lehel Film- Színház, a Klapka tagin-
tézményének bővítése, valamint a lift a 
Déryné Rendezvényházban és még szá-
mos kisebb volumenű beruházás. Ezek 
90%-ban még a 2019 előtti fideszes 
városvezetés projektjei voltak, valamint 
az ezekhez kapcsolódó utólagos plusz 
pénzügyi támogatások is mind, a Fi-

desz frakció, az országgyűlési képviselő 
és a kormány érdeme.

A Közösen Jászberényért Egyesü-
let választási ígéreteiből alig valami 
teljesült. A költségvetés kincstári jó-
zansággal való kezelését igen ellent-
mondásossá teszi, a Malom-projekt 
beruházásnak felmondása, ami hibás 
döntése volt a városvezetésnek. A be-
harangozott kommunális adó eltörlés 
nem valósult meg, ellenben az ipar-
űzési adó mértékét emelni kívánták. 
A Electrolux kivonulása miatt nehéz 
helyzetbe került munkavállalók hely-
zetének rendezése is elmaradt, ugyan-
akkor a térség meghatározó cégeinek 
nyújtott pályázati támogatásokkal, a 
kormány segítette az elhelyezkedésü-
ket a munkaerőpiacon. 

A fejlesztési lendület, a mögöttünk 
hagyott két és fél évben teljesen visz-
szaszorult, a város körzeteinek fejlődé-
se meg sem közelíti az előző ciklusokét, 
fogalmazták meg egybehangzóan a 
sajtótájékoztatón szóló körzeti képvi-
selők, Bohárné Bathó Rozália, Bódis 
Béla és Szatmári Anikó. Hangot ad-
tak a helyi tömegközlekedés anyagi és 
szervezési kérdéseinek, a gyüjtőutak 
fejlesztésében nem látják azok gyors 
megvalósulását, a galamb problémára 
mielőbbi megoldást szeretnének talál-
ni. A költségvetés tervezésének évközi 
módosításainak mikéntje is bírálatot 
kapott. Kifogásolták az információk 
megosztásának, továbbításának mód-
ját és késedelmességét, ami az érdemi 
munkát nehezíti. Úgy látják, nem dön-
tések, elodázások történnek, s  ellehe-
tetlenült az együttműködés és ennek 
alapja, az egyeztetés is. dg

/berenycafe
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Neszűr: a hely, amiről nem feledkezünk meg

A Neszűrt senkinek sem kell bemu-
tatni. A valaha sokkal szebb napokat 
látott vidék több évtizedes problé-
mákkal küzd minden nap. A beillesz-
kedni próbáló külterületi lakosok és 
a még földtulajdonnal rendelkező 
városlakók gyors és radikális változá-
sért kiáltanak, ám a rendszerváltozás 
óta egyre romló helyzetet nem lehet 
két nap alatt megváltoztatni.

Sokszor hallhattuk már azt a mondást, 
hogy az elesetteknek nem halat, hanem 
hálót kell biztosítani. Ettől függetlenül, 
a Neszűrben élőknek a tavalyi évben 
499 alkalommal adtunk rendkívüli 
települési támogatást, idén pedig 68 
háztartásnak biztosítottunk – termé-
szetbeni juttatásként – szociális tűzifát. 
Persze tudjuk, hogy ez csak ideig-óráig 
nyújt segítséget, a hosszú távú megol-
dást nem ez jelenti.

Fásítás
A 2019-es választásokat követően a 
város vezetése fontos célként határoz-
ta meg az önkormányzati tulajdonú, 
régóta műveletlen neszűri területek 
hasznosítását. Az egyik ilyen lehetőség 
a fatelepítés volt, melynek során 1850 
db csemetét vásároltunk és ültettünk 
el az 5. dűlőben. Ez nemcsak tájképi-
leg tetszetős, hanem – többek között -  
életteret biztosít a madaraknak, illetve 
a vágásérett fák majd a  szociális tűzifa 
alapanyagát is biztosítani tudják. Idén 
ősszel újabb három dűlőben folytatjuk 
a fásítási programot, mellyel reménye-
ink szerint nemcsak a levegőt tesszük 
tisztábbá, hanem sikerül gazdálkodás-
ra ösztönöznünk néhány szomszédos 
ingatlantulajdonost is. A hasznosítás 
érdekében további területeket kívá-
nunk megszerezni, mellyel elsősorban 
a közfoglalkoztatási program mezőgaz-
dasági tevékenységbe való bevonását, 
valamint a településrész rehabilitációját 
szeretnénk elősegíteni.

Közmunkaprogram
A közmunkaprogramban is gyökeres 
változásokat indítottunk el. Közmun-
kásaink, a dűlő- és keresztutak melletti 
területek parlagfűirtása, tisztán tartá-
sa és gallyazása mellett fákat ültetnek, 
de ők gondozzák a homoktövis-ültet-
vényeket is, melynek köszönhetően 
a bogyózott termés eladásából tavaly 
egy új autót tudtunk vásárolni. Büsz-
kén és örömmel mondhatom, hogy 
mi tudtunk először sikeresen pályázni 
fóliasátras növénytermesztésre. Az így 
megtermelt konyhakerti növényekkel 
(tök, cukkini, patisszon, paradicsom) 
rendszeresen segítjük a szociális intéz-
ményeinket. Bár nagyon sok még a 
teendőnk és számtalan nehézséggel kell 
megküzdenünk, hiszem, hogy jó úton 
haladunk.

Útfelújtás
Az utak karbantartása mellett fontos 
feladatunknak tartjuk a Neszűr útjai-
nak felújítását, ezért közel 300 millió 
forintos pályázatot adtunk be külte-

rületi közutak fejlesztésére. Pozitív 
elbírálás esetén több mint 3 km új út 
létesülhet. A csapadékvíz elvezetését 

és a terület rehabilitációját is magába 
foglaló pályázat elbírálása jelenleg fo-
lyamatban van.

Kóbor ebek
Számtalan alkalommal felvetődik a kó-
bor kutyák és felelőtlen gazdák okozta 
problémák és azok esetleges megoldási 
javaslatai. Ennek egyik fontos lépése 
az ebösszeírás, melynek segítségével 
kezelhetővá válhat a külterületen csel-
lengő állatok ügye. Ennek érdekében – 
a megfelelő törvény értelmében – idén 
ebösszeírást is végeztünk. Tekintettel 
a neszűri lakosok speciális helyzetére, 
a mezőőrök felkeresték az adott terü-
leten élő kutyatartókat és segítettek az 
adatlapok kitöltésben. A beérkezett 
információk segíthetnek bennünket az 
ebrendészeti és állatvédelmi feladata-
ink hatékony ellátásában.

Szemétszállítás
Közszolgáltatás hiányában két helyen – 
a Hajtai úton és Hotel Lehel Gyöngye 

mellett – helyeztünk ki konténereket, 
hogy az ott élők szabályszerűen tudják 
elhelyezni a hulladékot. Átlagosan el-
mondható, hogy hetente 8-9 db 5 m3-
es konténert szállítunk el, ami a 2019-
es választások óta 1134 ürítést és 23,6 
millió forint anyagi ráfordítást jelent. 
Régóta fennálló probléma, hogy a 
Hajtai úton lévő konténerek mellé na-
gyobb mennyiségű illegális hulladékot 
helyeznek el. Ennek visszaszorítása és 
az elkövetők felderítésének érdekében 
kamera figyeli a területet. A hulladék 
szabályos elhelyezése a Neszűrben 
élőknek is megoldott, hiszen – a meg-
felelő előírások mellett - a Regio-Kom 
jászteleki telephelyén, illetve a JVV 
NZRt. által üzemeltetett hulladék-
udvarba is ingyenesen lerakhatják a 
szemetüket. További lehetőség az ott-

honi komposztálás, melyhez díjmen-
tesen tudunk biztosítani komposztáló 
edényeket. Ezzel párhuzamosan, ter-

mészetesen vizsgáljuk a hulladékszál-
lítási közszolgáltatás kiterjesztésének 
lehetőségét.

Közbiztonság
Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mu-
tatták, hogy a külterület biztonsága 
az eddigieknél is nagyobb figyelmet 
igényel. A tavalyi évben kiépítettük a 
Neszűr 1.-2. dűlő előtt lévő, illetve az 
ezzel szemben, a 31-es út túloldalán 
található buszmegállók megvilágítá-
sához szükséges 2 db tűzihorganyzott, 
kandeláberes napelemes rendszert. A 
közelmúltban megerősítettük a mezei 
őrszolgálatot, ami jelenleg hat fővel 
látja el a külterületek ellenőrzését és 
felügyeletét. A mezőőrök együttmű-
ködnek a gyepmesterrel, segítséget 
nyújtanak a kóbor állatok befogásá-
ban és részt vesznek hatósági szemlék 
biztosításában. Rendszeres feladataik 
közé tartozik a külterületi utak álla-
potának, járhatóságának felmérése, a 
fakitermelés ellenőrzése, a terménylo-

pások megakadályozása, a helyi méhé-
szetek figyelemmel kísérése, az illegális 
hulladéklerakások megakadályozása. A 
jövőben még nagyobb hangsúlyt kívá-
nunk fordítani a közbiztonságra, ezért 
megoldjuk a közvilágítás kérdését és 
kamerákat szerelünk fel – első körben – 
a dűlőutak bevezetésénél. 

Gyermektábor
Talán a fenti összefoglalóból is kitűnik, 
hogy mennyire fontos a szemléletfor-
málás, melyet már gyermekkorban 
el kell kezdeni. Ennek érdekében az 
Öregerdei Gyermektáborban rend-
szeresen programokat szervezünk a 
hátrányos szociális helyzetű általános 
iskolásoknak. De örömmel adunk he-
lyet minden civil szervezetnek vagy ön-
kéntes segítőnek, amennyiben szeretne 
önzetlenül és politikamentesen tenni a 
külterületi gyermekekért.

Konklúzió
Természetesen tisztában vagyunk vele, 
hogy több évtizedes nemtörődömsé-
get és kártékony tevékenységet sajnos 
nemcsak néhány hónap, de még 2,5 év 
alatt sem lehet semmissé tenni. A felso-
rolt tevékenységünk és terveink alapján 
azonban remélem, nem tartanak hitel-
telennek, ha azt ígérem, a lehetősége-
inkhez mérten mindent megteszünk 
majd annak érdekében, hogy a Neszűr-
ben uralkodó áldatlan állapotokat visz-
szaszorítsuk. Ehhez azonban kérem az 
Önök segítségét is! Óvjuk Jászberény 
egykori üdülő paradicsomát és jelezzük 
az illetékes hatóság felé, hogy ha vala-
milyen jogszabálysértésre gyanakszunk! 
Tegyünk érte közösen, hogy a gyerme-
keink, unokáink is jól tudják majd ma-
gukat érezni a Neszűrben!

Budai Lóránt
polgármester

(Fotók: Gémesi Balázs)

Friss híreinket megtalálja  
Facebook oldalunkon is:
facebook.com/berenycafejku.hu

Keresse, olvassa naponta 
frissülő online hírportálunkat!
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Kulturális mozaik
Életigen Életerő - trÉning
Május 7. szombat 9 óra
Feltöltjük belső energiáitokat a nyárra, méghozzá elméleti és gyakorla-
ti módszerek, új hozzáállási lehetőségek elsajátításával, Zsiga Attila, az 
Életigen Alapítvány elnöke, életvezetési tréner segítségével.
Főnix Műhelyház

Stand up eXtra – roSSzfiúk 2
Május 13. péntek 19 óra
Orosz Gyuri és Németh Kristóf közös stand up comedy estje egy külön-
leges színfoltja a hazai humorpalettának. Nézd meg a Rosszfiúk2 című 
előadást! Egyet ígérhetünk, a hasfájós kacagás garantált. Színházi kulissza-
titkok is felszínre kerülnek a műsorban, amit eszméletlen poénsűrűséggel 
és rengeteg improvizációval adnak elő a ”rosszfiúk”.
Ifjúsági Ház

klubkoncert - crY free -  
deep purple cover band
Május 14. szombat 21 óra 
A Cry Free a Deep Purple rajongói körében igazi kedvencnek számít, hi-
szen fennállása során neve gyakorlatilag összeforrt ihletője nevével. A világ 
egyik legautentikusabb Deep Purple emlékműsora, amely eredeti felállás-
ban, eredeti hangszerekkel (köztük a DP védjegynek számító 50 éves és 
200 kilós Hammond orgonával), illetve az eredetiekhez megszólalásig ha-
sonlító énekhangokon csendül fel.
Lehel Film – Színház galéria

a cSalád nemzetközi napja
Május 15. vasárnap 10 óra
A Lelki Köldökzsinór Egyesület rendezvénye, a Családok Napján, ahol 
előadások hallgathatók meg , A családok alapvető szerepe az emberi kap-
csolatokban és Hogyan változtatja meg  családunk életét mindfulness, té-
mákban. Az esemény harmadik programja egy beszélgetés, Állati egyszerű 
megoldások bonyolult emberi problémákra címmel, Kocsis Gábor Beszél-
getések a kutyámmal könyv szerzőjével.
Főnix Műhelyház

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

A versátíró pályázat nyertes pályaműve
A Jászberényi Városi Könyvtár által meghirdettet versátíró pályázat 
győztes a 18 év felettiek kategóriájában Zsidei Kriegel Zsófia lett. 

Alábbiakban a győztes pályaművet olvashatják.

Zsidei-Kriegel Zsófia:  Egy pár gondolat bánt engemet

Egy pár gondolat bánt engemet,
Például TikTok fiók nélkül öregedni meg.

Későn regisztrálni, mint facere a nagymamák,
Akik elözönlik szívecskés gifekkel a babás képek kommentcsarnokát.

Vagy posztolni minden percet, mint a celebek,
Akik szégyenérzet nélkül reklámra használják a gyereket.

Lefotózni a reggelit, a vacsorát,
Naphosszat görgetve várni a csodát.
Ne ily virtuális létet adj, Istenem,

Hadd legyek inkább influencer egy trópusi szigeten!
Legyek reality sztár, kigyúrt testtel

Vagy topmodell smink nélkül, #nofilter.
Legyek hamis profilképpel írkáló katona,

Aki akkor is küldi a számlaszámát, ha te nem válaszolsz soha!
És mikor már mindenki megnézte az új Bridgerton évadot

És a hozzászólásokban ezt olvashatod:
„Az első mindig jobb, ez a baj ezekkel...”

Azt kívánom: a harmadik seasontól se zárkózzak el!
Legyek kitartó, szenvedéllyel gyártsam a contentet,

Ne riadjak meg a mémektől, amiket zabál az internet.
És ha majd instán is csak százezres a követőim száma

Taggeljetek be, ne legyek ily árva!
Ne hagyjatok a social médiában magányosan úszni,

A lájkjaitok nélkül, ahh, meg fogok én fúlni!
És ha végül eljön a nap, mikor a TikTok megnyeri ellenem a meccset,

Anyám hangját hallom fülembe suttogni: kislányom... mi az a Snapchat?

csoport

A pArtner szIgetI kft.
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

Underground slágerek a Sziámi AndFriends-től
A korlátozások miatt nem lehetett az 
elmúlt esztendőkben, de végre, ápri-
lis 22-én, pénteken, a mozi galérián 
koncertezett a Müller Péter Sziámi 
AndFriends.

A Klubkoncertek sorozatában egy ba-
ráti társaság zenélt és ezt a formáció 
neve is mutatja, AndFriends. A benne 
közreműködő muzsikusok más stílu-
sokban, felállásokban játszanák még, 
de sok év óta, alkalmanként együtt 
koncerteznek. A versszerű szövegeket 
Sziámi, azaz Müller Péter írja, az ezeket 
közvetítő dallamok, az örökké és ez al-
kalommal szintén, a mezítláb gitározó, 
Kirschner Péterhez köthetők. A közö-
sen alkotott művek repertoárja mellett, 
megszólaltak egykori kultikus alterna-
tív bandák számai, Kontrol Csoport, 
URH, Európa Kiadó no meg Sziámi. 
Ezeknek a daloknak a mondanivalója, 
melyek nyelvi bravúrokkal, költői ké-
pekkel íródtak, szinte aktuálisabb, mint 
valaha voltak és nem évültek el. Talán 

ezért is, az akkori időket már megélt, 
zenei öntudatukra annak idején ébredő 
generáció tagjai gyűltek össze, az ese-
ményre. Szilárd alap ez sokuknak, ami 
lerombolhatatlan és hangulatba keve-
redésüktől függően táncoltak, ugráltak, 

énekeltek vagy éppen zuhantak "kicsi 
kicsiszolt kőként". Remek hangulatú, 
underground élményt hozó koncert 
volt, hiszen:  „A kultúra nem maradék. 
A kultúra a hagyaték!”

duka

Jótékonysági 
jász fotóárverés 
A Jász Fotó Klub (a Jászok Egyesü-
lete tagszervezete) tagjainak ván-
dorkiállítása újabb állomáshelyére, 
Jászberénybe érkezik. A hét jászsági 
települést érintő kiállítás-sorozat 
negyedik bemutatója a jász főváros 
szívében, a Főnix Műhely kiállító-
termében (Jászberény, Fürdő u. 4.) 
tekinthető meg május 9-20. között.

„A világ, ahogyan mi látjuk” című kiál-
lítás megnyitója 2022. május 9-én, hét-
főn, 17 órakor kezdődik a helyszínen. 
A kiállítást megnyitja Puyau Dániel, 
a Jász Fotó Klub vezetője és Póczné 
Harnyos Kitti, a Kék Pillangó a Jász-
sági Autistákért Alapítvány vezetője. A 
megnyitót a Berényi Színjátékos Társa-
ság műsora színesíti.

A klub tagjai alkotásaikat árverésre 
bocsátják. A képekre a klub Facebook 
oldalán lehet licitálni: https://www.
facebook.com/media/set?vanity=jaszfo
toklub&set=a.503539014513976

A licitekből befolyt teljes összegből 
a Kék Pillangó a Jászsági Autistákért 
Alapítványt kívánják támogatni.

Jubileumi kiállítás a Lehelben

Kiállítás nyílt április 28-án a Lehel Ve-
zér Gimnázium folyosó galériáján, még-
pedig a 30 éve indult nyolcosztályos 
tagozat jubileumára emlékező sorozat 
részeként. Az időszakos tárlat anyagát az 
elmúlt három évtized alatt, a nyolcosz-
tályos képzésben tanuló diákok alkotá-
saiból válogatták össze. 

A megnyitóra egybegyűlteket Antics 
István igazgató köszöntötte, majd zenés, 
énekes percek következtek, melyben 
közreműködött Szabó Szonja 8. N-es 

tanuló hegedűn és gimnázium diákjai-
ból álló „Énekelni jó” énekegyüttes, De-
méné Ilonka Gabriella vezényletével. 

Parti Tamás egykori Leheles diák, 
aki az első nyolc osztályos tagozat tanuló-
ja volt, személyes emlékekkel fűszerezett 
köszöntője után, Farkas-Gattyán Ad-
rienn Zóra művészettörténész, szintén 
valamikori N osztályos, nyitotta meg a 
kiállítást. Az iskolagaléria falain látható 
rajzok, festmények június 30-ig tekinthe-
tők meg a hétköznapokon. dg

Előadás a Föld Napján: Zsugorodó jégfolyamok
A Föld Napján, április 22-én, az Esz-
terházy Károly Katolikus Egyetem 
Jászberényi Campusán, Az alpesi 
gleccserek végórái címmel tartott 
előadást dr. Sebők Balázs főiskolai 
docens, az intézmény oktatója.

A figyelemfelhívó eseménnyel, a Föld 
Napja mozgalomhoz kapcsolódott a 
campus, ahol az elgondolkodtató, cse-
lekvésre ösztönző előadást, dr. Varró 
Bernadett főigazgató szavai nyitották 
meg.

Dr. Sebők Balázs főiskolai docens, 
nemzetközi kutatási eredmények és 
saját tapasztalatai alapján, a drámai 
folyamatnak nevezte a gleccserek visz-
szahúzódását, a középiskolás diákból 
álló hallgatóságnak, akik megtöltötték 
az Apponyi Termet. Az előadó szabad-
idejében, évtizedek óta járja az Alpok 
csúcsait és jégfolyamait, ez idő alatt 
történt változásokat maga is látta, ér-
zékelte illetve szakértők tanulmányait e 
témában érdeklődéssel olvassa.

A gleccserek eltűnésével érzékelhe-
tő a klímaváltozás hatása, ami mindig 
volt és lesz is a Földön, és most is egy 
ilyen folyamatban vagyunk benne. Ez 

egy felmelegedési folyamat, ami termé-
szetes úton is lezajlana, de nagyon úgy 
néz ki, sőt biztos, hogy az emberiség 
rásegít erre a folyamatra és így draszti-
kusan gyors a felmelegedés – jelentette 
ki a tanár úr. 

Az igen érdekes előadást, sok sze-
mélyesen készített fényképfelvétellel, a 
drasztikus változást érzékeltető fotókkal 
és videó anyagokkal tette látványossá.

Az így bemutatott tények elől le-
het bujkálni, de ne söpörjük a prob-
lémákat a szőnyeg alá - hangozott el 
figyelmeztetésül. Igaz hogy az ember 
egyedül nem tudja a Földet megmen-
teni, de lelke mélyén tudja, hogy éle-
tében tud segíteni - fogalmazott figye-
lemfelkeltő célzatú bemutatója végén 
az előadó. 

demeter
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•  ÁllÁSBörze  m e llékleT  •  ÁllÁSBörze  m e llékleT  •

Feladatok: • bejövő számlák ellenőrzése
• devizás tételek könyvelése
• havi, éves zárásban aktív közreműködés
• szállítási szerződések készítése
• tárgyieszköz-nyilvántartás vezetése

Elvárások: • precíz munkavégzés
• pénzügyi végzettség
• minimum 3 éves könyvelői tapasztalat
• számítógépes ismeretek (felhasználói)
• készség csapatmunkára

Amit kínálunk: • versenyképes bér
• megbízható munkahely
• hosszú távú, stabil munkalehetőség

Fényképes önéletrajzokat várjuk:
info@szatmarimalom.hu

Fényképes önéletrajzokat várjuk:
info@szatmarimalom.hu

KÖNYVELŐ-t

Malom Kft. kollégát keres
JÁSZBERÉNYI munkavégzésre

Hirdetések feladása  
a Jászkürt Újságba:

A megjelenés hetében hétfő délig 
e-mailben: berenyiujsag@gmail.com

vagy telefonon: 06-30/651-1098

Idén is van „Bonis Bona” díjas kitüntetettje Jászberénynek
Dr. Novák István a Jászberényi Bará-
tok Temploma plébánosa, székesegy-
házi kanonok, a Nagyboldogasszony 
Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Ál-
talános Iskola és Középiskola egy-
kori főigazgatója, az Egri Katolikus 
Egyetem rektorhelyettese 2022. áp-
rilis 25-én Budapesten „Bonis Bona 

– A nemzet tehetségeiért” elnevezésű 
díj, „Kiváló tehetséggondozó” el-
ismerésben részesült. A díjat Zsigó 
Róbert, a Miniszterelnökség családo-
kért felelős államtitkára és Rácz Zsó-
fia, a Miniszterelnökség fiatalokért 
felelős helyettes államtitkára adta át.

Dr. Novák István papi pályafutása so-
rán a plébániákkal kapcsolatba kerülő 
fiatalokkal való törődést szívügyének 
tekintette, egyengette pályájukat, a te-
hetségeseket eljuttatta a felsőoktatásba. 
Közülük sokan diplomás emberként 
komoly beosztást értek el.

Jászberényben érseki megbízás alap-
ján 14 évi tevékenysége alatt az Egri 
Főegyházmegye legnagyobb oktatási 
komplexumát hozta létre és főigazgató-
ként eredményesen működtette. Az egy-
ház által visszakapott általános iskolában 
gimnáziumi oktatást indított, majd az 
Egri Egyházmegye által átvett Liska Szak-
képző iskolában folyó szakmai oktatás 
színvonalát és tanulólétszámát növelte. 
Legutoljára egy új építésű óvodát vett át 

működtetésre, amely a szülői igényeket a 
mai napig nem tudja kielégíteni.

Iskolairányítási elvét az általa válasz-
tott mottó jellemzi: Hit, Tudás, Fegye-
lem, vagyis a tudás kiteljesedése csak 
fegyelmezett munkával, szorgalommal 
és hittel valósítható meg.

Munkája során módszeresen ügyelt 
arra, hogy a diákokat és a tanárokat ké-
pességeik, emberi értékeik alapján kell 
megítélni, feladatokkal ellátni és meg-
követelni tőlük a teljesítményt.

Fontosnak tartotta minden terüle-
ten a tehetséges tanulók támogatását, el-
ismerte a tanárok versenyekre, valamint 
különböző rendezvényeken szereplésre 
való felkészítő munkájukat.

Gondosan ügyelt arra, hogy tovább 
erősítse a Liskás tanulók hagyományo-
san jó szereplését az Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyeken, ahol az is-
kola hírnevének öregbítése mellett a 
versenyzők számára komoly tét, juta-
lom a jeles szakmai vizsgaeredmény és 

szakirányú felsőoktatási felvételi. Nagy 
gondot fordított a hagyományos köz-
oktatási tanulmányi versenyek mellett 
az egyházi szervezésű vallástörténeti 
vetélkedőkre, versenyekre. A tanulók 
ösztönzésére és elismerésére újabb díja-
kat is alapított.

Módszere, stratégiája sosem az 
elmarasztalás, hanem az elismerés, a 
dicséret, a bátorítás, az ösztönzés. Min-
den munkát, teljesítményt figyelem-
mel kísért, jó tanácsokkal, elismerő 

szavakkal illette a diákokat, tanárokat. 
Mindenkit bátorított új területeken a 
megmérettetésre, az új kihívások telje-
sítésére.

Dr. Novák István méltán kapta a ki-
tüntetést, hiszen odaadó és lelkes szak-
ember, pedagógus, aki munkájával, szol-
gálatával és hiteles példájával járul hozzá 
a fiatalok tehetségének kibontakoztatá-
sához és szellemi-lelki gyarapodásához.

Szabó László
a Liska nyugalmazott igazgatója

A Jászberényi  
V.V. Nonprofit Zrt.  

állást hirdet
• szobafestő
• állatgondozó
• karbantartó
• kisgépkezelő
• segédmunkás
munkakörökbe.

Jelentkezni a 06/20-567-6566 
telefonszámon,  

illetve a munkaugy@vvzrt.hu  
email címen lehet.

Az élet körforgása 
A jó hangulatú tudáspróbát az állat- és 
növényvilággal való közvetlen találko-
zással egybekötve szervezett vetélkedőt 
a Terplán Zénó Kolping Technikum, 
Gimnázium és Szakképző Iskola a Jász-
berényi Ifjúsági Munkacsoport támoga-
tásával a Föld Napja alkalmából.

A járványhelyzet miatt két év kiha-
gyást követően, immár negyedik alka-
lommal invitálta a Terplán a helyi és 
környékbeli általános iskolák háromfős 
csapatait egy olyan tanulmányi verseny-
re, ahol játékos formában oldottak meg 
feladatokat a diákok. Április 21-én az in-
tézmény Monostori úti Edu épületében 
Molnárné Somogyi Margit igazgatónő, 
valamint az Ifjúsági Munkacsoport ré-
széről Balog Donát üdvözölte a gyereke-
ket, s nyitotta meg a rendezvényt. 

A verseny a Föld napja idei témá-
jára, a biológiai sokféleség megőrzésére 
épült. Kezdésként a csapatnévnek vá-
lasztott madarat minimum négysoros 
versben kellett bemutatni, majd kvíz, 
activity, logókészítés, puzzle-kirakás, 
szóláncalkotás következett. Jászberé-
nyen kívül további öt településről ér-
keztek résztvevők, akik között kettős 
holtverseny alakult ki, így pluszfeladat 
döntött a végső helyezésekről.

Kiválóan szerepeltek a jászdózsai 
gyerekek, hiszen a Gólya csapat (Kovács 
Kincső, Kaszab Noémi, Kispál-Pesti 
Regina) győzött, míg a Kacsák (Mák-
szem Albert, Susányi Dávid, Sánta 
Tamás) harmadikok lettek (felkészítő 
pedagógus: Lukácsi Pálné), a második 
helyig pedig a jászjákóhalmi Fecskék 
(Kiss Dániel, Pál Nikol, Nagy Diá-
na) „repültek” (felkészítőjük Hagyóné 
Kovács Judit).  

Az elmélet után pedig jöhetett a 
gyakorlat, az „Ültess fát a Földnek!” 
kampány keretében egy-egy növény-
nyel gazdagították az iskola udvarának 
területét a diákok, majd a jászberényi 
állatkertbe tett látogatás, közös ebéd és 
séta következett. A vidám délelőtt ho-
zadéka lehet az élményeken túl a fiatal 
generáció tagjainak felelősségteljes gon-
dolkodása. Ahogy az egyik csapat által 
tervezett logó is hirdette bolygónk rajza 
mellé írva: az élet körforgása. sz. z.
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Hálás szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik

Kispál Albert
1941–2022

temetésén megjelentek, 
részvétnyilvánításaikkal, 

koszorúikkal, virágaikkal 
fájdalmunkat  

enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Emlékezés

Tóásó István Lajos
halálának 3. éves évfordulójára.

„Addig vagy boldog, míg van ki szeret,  
aki a bajban megfogja a kezed.
Hiába várunk, nem jössz már,  

nem csörren a kulcs, nem nyílik a zár,
Fájó szívünk mindig vár.”

Szerető feleséged Borika,  
Lányaid és Unokáid  

sírnak érted

Búcsú dr. Novotni Jánosné Zaják Katalintól
Jól tudjuk, hogy életünk fonalát az 
égiek tartják kezükben, s egyszer 
mindnyájunkért eljön a „szekeres.” 
De mégis mindig reménykedünk, 
hogy az a bizonyos végső búcsú csak 
nagyon-nagyon sokára érkezzen el. 

Megdöbbenve hallottuk a hírt, hogy dr. 
Novotni Jánosné Zaják Katalin, a Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesületünk alapí-
tó elnöke itt hagyott bennünket. Nem 
oly régen még találkoztunk, de akkor 
még egyikünk sem gondolta, hogy 
utoljára. 

Dr. Novotni Jánosné Zaják Katalin 
a második világégés idején, 1945. júni-
us 21-én született Jászberényben. Édes-
apja cipészmester volt, kinek csizmadia 
mester őse 1815-ben Krakkóból érke-
zett a jászok fővárosába, és talált ott-
honra a „hideghónaljú” jászok között.

Katika az egykori Lányiskolában 
(ma Székely Mihály Általános Iskola) 
végezte elemi iskolai tanulmányait. 
Iparos származása és édesapja maszek 
vállalkozása miatt nem vették fel a 
nagymúltú Lehel Vezér Gimnázium-
ba, de felvételt nyert az ugyancsak 
jászberényi Kállai Éva Gimnázium-
ba. A középiskola elvégzése után az 
Aprítógépgyárban kezdett dolgozni, de 
onnan hamarosan a Jászsági Építőipari 
Szövetkezethez került, ahol megtalálta 
azt a hivatást, ami egész életét megha-
tározta. Először mint könyvelő, utókal-
kulátor és műszaki osztályvezető dolgo-
zott, majd miután a budapesti Műszaki 
Egyetem levelező tagozatán szakirányú 
diplomát szerzett, kinevezték a szövet-
kezet elnökhelyettesének. Papp Lajos 
elnök nyugdíjba vonulása után pedig 
mint elnök irányította az eredménye-
sen működő építőipari céget egészen 
1989-ig. 

Vezetésével a Jászsági Építőipari 
Szövetkezet jelentős szerepet vállalt 
a város fejlesztésében. A szövetkezet 
kivitelezésékben épült fel Jászberény-
ben több száz lakás a város különböző 
pontjain: a Pelyhesparton, az Érparton, 
a Rákóczi úton, a Piac téren és még 
számos helyen.

Az 1970-es 80-as években egyre 
nagyobb szerepet kapott a lakásépítés, 
amelyhez a tégla, a középblokk, az ön-
tött és a salakbeton szolgált építőanyag-
ként. Később, az 1980-as évek végén a 

piacra termelés: a telekszerzés, a kivite-
lezés és a kész építmények eladása vált 
általánossá az üzletpolitikában. Az új 
formák, az ún. sorházak hamar népsze-
rűvé és kedveltté váltak Jászberényben.

Az 1989-es rendszerváltozást köve-
tően azonban a Jászsági Építőipari Szö-
vetkezet régi formában való működése 
megszűnt, ezt követően Katika építési 
magánvállalkozóként működött to-
vább. Dr. Novotni Jánosné Zaják Ka-
talin mintegy ötven éven át dolgozott 
az építőiparban, s ez a munka életének 
elválaszthatatlan részévé vált.

A tervezés, a kivitelezés és a cég 
irányítása mellett több évtizeden ke-
resztül aktív szereplője volt a város köz-
életének is. Az 1990-es évek elején egy 
cikluson keresztül önkormányzati kép-
viselőként is dolgozott. 1987-ben ala-
pítója és 1991-ig elnöke volt a Városvé-
dő és Szépítő Egyesületnek. Elnöksége 
alatt hozta létre az egyesület a Fehértói 
temetőben a Védett temetőkertet, a 
Bajcsy-Zsilinszky úti Általános Iskola 
udvarán a Vásárhelyi István emlékker-
tet, alapította meg a Berényi Kármen-
tő című városvédő újságot és rendezte 
meg 1990-ben a 19. század végi és 20. 
század eleji polgári báli hagyományo-
kat felelevenítő Jász bált, amely az évek 
során a jászok legrangosabb báli mulat-
ságává vált, és ebben az évben Jászapá-
tin már a 31. Jász bál megrendezésére 
kerül sor. 

Működése az egyesületben megha-
tározó volt, határozott kézzel irányí-
totta a civil közösséget, amely azóta is 

kitűnő példát mutat az értékek megőr-
zésére és az értékek teremtésére. Katika 
1991 áprilisában adta át az egyesület 
vezetését Bolla Jánosnak, aki azóta is 
elkötelezetten vezeti a lelkes csapatot.

Novotni Jánosné nevéhez azonban 
nemcsak a városvédő munka elindí-
tása fűződik, de az általa vezetett szö-
vetkezet építette ki Jászberényben az 
első városi televíziós hálózatot és hozta 
létre a Déryné Művelődési Központtal 
közösen az első stúdiót. Ugyancsak a 
szövetkezet támogatta a Jászföld című 
lap megjelenését, de Katika volt a 
Széppataki Kávéház és a Kakukkfészek 
panzió megálmodója is. A Széppataki 
Kávéház sajnos néhány éves működés 
után bezárt, az épülete most is várja 
sorsa jobbra fordulását, de a Kakukkfé-
szek Panzió mind a mai napig fogadja 
a vendégeket.

Katika erős akaratú, határozott, el-
lentmondást nem tűrő, rendíthetetlen 
kitartású személyiség volt, aki szinte 
mindig megvalósította elképzeléseit. 
Ezt az erős akaratot az őseitől kapta 
örökségbe, s egész életében jól kama-
toztatta, hiszen egy nőnek soha nem 
könnyű vezetőnek lenni, különösen 
nem az ipari szférában.

Munkájában a sikeres, eredményes 
évek után egyszer csak a kevésbé sze-
rencsés esztendők következtek, s az 
egyre sokasodó nehézségek béklyóba 
kötötték a lehetőségeit.

Az új megoldások keresése, a hiá-
bavaló igyekezet, és a kilátástalanság 
azonban végül megtöri a testet és a lel-
ket, s győzedelmeskedik az akarat felett. 
Nem tudtuk róla, hogy beteg, ezért is 
ért váratlanul mindenkit távozásának 
híre.

Egy áprilisi napon ment el ebből 
a földi világból, abba a messzi, isme-
retlen, égi világba, ahol már vártak rá 
szerettei.

Elment, de itt hagyta keze nyomát 
a megteremtett értékekben, az egykori 
munkatársai, ismerősei, s az általa ve-
zetett közösségek tagjai emlékezetében.

Kedves Katika! A Városvédő és 
Szépítő Egyesület nevében búcsúzom 
most tőled.

Isten áldjon, legyen békés a pihe-
nésed!

Hortiné dr. Bathó Edit
a Városvédő Egyesület titkára

Házi kertek egynyári virágai
Miután a virágágyakból kikerülnek az 
áttelelt, elvirágzott növények (árvácska, 
százszorszép, tulipán) helyükre több-
nyire fagyérzékeny, színpompás meleg 
égövi palánták kerülhetnek, és ezek 
lesznek a kert legszebb részei. Régóta 
kedvelt, a Brazíliából származó virág, 
a salvia spendens, vagyis a paprikavi-
rág. Hazájában évelő félcserje, nálunk 
a kertészeti termelésben egynyári. Az 
alacsony növésű piros színű változata 
májustól a fagyokig nyílik, napos me-
leg helyen, bőséges öntözéskor. 

Hazájában cserjésedő évelő az 
agerátum mexicánum, (kender pakóca) 
kék színű virágai a tűző napon sem fa-
kulnak ki. Magassága 15–30 cm és kö-
zepes vízigényű. Csoportosan ültetve 
36 darab kell m2-ként. Változó nagy-
ságú és színű a petúnia, virágágyak, de 
erkélyek díszítésére is alkalmas, napos 
helyen májustól késő őszig virágzik. 
Közép- és Dél-Amerikában honos, 
tagetes (büdöske) jellegzetes illatú egy-
nyári növény. Csoportos és virágágyak 
szegélyezésére is alkalmas, május köze-
pén ültethető ki. 

Száraz, homokos talajon is szépen 
díszlik, az elfekvő szárú porcsinrózsa 

(portulaca), amely a napos, meleg 
helyet kedveli, ezért  sziklakertben is 
jól érzi magát. A hajnalka magasra 
csavarodó kúszónövény ezért kerítésre, 
lugasra, falak és balkon befuttatására 
is használható. Legkedveltebb a nagy, 
égszínkék tölcséres virágú változata, s 
ez is napos, meleg helyre már vethető. 
Júliustól fagyokig virágzik a sarkan-
tyúka. A házi kertben utak szegélye-
zésére, de balkonládába is ültethető, 
a félárnyékos helyet kedveli, álladó 
helyre vetve. 

Régen kedvelt egynyári a köröm-
virág sárga virága zsírok és olajok fes-
tésére is jó, május elején szabad földbe 
kell vetni. A Földközi tenger vidékéről 
származik az oroszlányszáj vagyis a tá-
tika, nálunk egy éves virága lehet fehér, 
piros, rózsaszín vagy sárga. Virágágyak-
ban az alacsony növésű, még vágási cél-
ra a magas növésű változata alkalmas. 
Állandó helyre is tehető, sokszínű és 
sok virág alakú, de nem illatos a kínai 
szegfű. Házi kertben kiültetésre és vá-
gott virágként is megfelelő. Júliustól 
szeptemberig nyílik.

Szegedi Szilveszter 
kertészmérnök

Sikeres Duna House véradás
A vér életet ment szlogent nagyon 
régóta ismerjük. Szerencsére sokan 
vannak, akik magukévá is tették ezt, 
s rendszeresen adnak vért, hogy az 
arra rászorulókat megsegítsék. Mert 
sajnos rászoruló mindig van.

A tavalyi sikeres akción felbuzdulva a 
Duna House április 29-én ismét helyet 
biztosított a véradásnak, a véradóknak. 
A házigazdák ezúttal sem csalatkoztak, 
hiszen még a tavalyi számokat is felül-
múlták. Az elmúlt esztendőben 53-an 
jelentkeztek náluk véradásra és közü-
lük 49-en adhattak vért. Köztük hét 
első véradót is köszönthettek.

Az idei évben hatvanan jelentkeztek 
véradásra és közülük 46-an adhattak vért. 
Négyen voltak első véradók, akik egy 9 
ezer Ft értékű doTERRA eszencia cso-

magot (felajánló a Jászberényi Wellness 
Tanácsadó Központ volt), egy mézcso-
magot (Csomor Családi Méhészet), egy 
Duna House logóval ellátott bögrét és 
egy mini hátizsákot (Konkoly Electro).

Természetesen a többiek sem ma-
radtak ellátás nélkül, hiszen a Konkoly 
Húsbolt szendvicseit, a Mizsi Mazyi 
Cukrászda sós sütijeit is elfogyaszthat-
ták. A véradás után pedig az Ádi Büfé 
egy-egy sajtós tejfölös lángosra, a Guri 
Serház pedig egy korsó friss csapolt 
sörre látta vendégül a véradókat. Kun 
Mares Meseboltja jóvoltából pedig 
mindenki kapott egy szál virágot is. 

A véradás idején pedig az is eldőlt, 
hogy a házigazdák idén is megajándé-
kozzák a Magyar Vöröskereszt Jászsági 
szervezetét, akik egy általuk igényelt 
testzsírmérő készüléket kapnak.

Felhívás B. Jánosi Gyöngyi 
monográfiájához
B. Jánosi Gyöngyi festőművész, rajzta-
nár, múzeumigazgató Jászberény város 
kulturális életének meghatározó alakja 
volt. 2022-ben posztumusz Pro Urbe 
érdeméremmel ismerték el munkás-
ságát. Családjával egyeztetve megkez-
dődött életútjának feldolgozása, hogy 
abból a Hamza Múzeum kiadásában 
2022-ben egy monográfia születhessen. 
Tisztelettel kérjük azokat, akik ismer-
ték, szerették, munkásságát elismerik, 
hogy segítsék a  múzeum munkáját! 

Professzionális reprodukciók el-
készítése céljából – melyet a család 
személyesen bonyolít – kérjük azokat 
a festménytulajdonosokat, akiknek 
gyűjteményében B. Jánosi Gyöngyi 
festmény vagy grafika található, és hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy az esetlegesen 

megjelenjen a kiadványban, vegyék fel 
a kapcsolatot Farkas Edit igazgatóval, 
vagy a család valamelyik tagjával 2022. 
május 31-ig. 

Egyúttal támogatókat és előfizető-
ket is gyűjtünk a monográfia megva-
lósulásához. Amennyiben lehetősége 
engedi, kérjük, támogassa elképzelése-
inket, és járuljon hozzá a kötet kiadá-
sához! (Azon támogatóinkat, előfizető-
inket akik a kézirat lezárásáig – 2022. 
augusztus 31-ig – jelentkeznek, a kiad-
ványban feltüntetjük!)

Köszönettel:
Hamza Múzeum és Jász Galéria 

Közalapítvány
5100 Jászberény, Gyöngyösi út 7.

Tel./Fax: 57/503-260 Tel.: 30/213-6911
e-mail: hamzamuzeum@gmail.com

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

• e-mailben:  a berenyiujsag@gmail.com e-mailcímen

• telefonon:  a 06-30/651-1098-as számon

Lakossági hirdetések feladására a heti újságba  
a megjelenés előtti hétfőn 16 óráig van lehetőség.
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Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;  
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő köz-
ponti szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Köz-
világítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás kar-
bantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés 
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt. 
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157; 
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfo-
gadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetősége-
ink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás, 
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933,  
06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-fel-
ügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hul- 
ladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Egészségügyi ügyeletek

május 5. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
május 6. péntek 
Szentháromság Patika 
Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
május 7. szombat
Thököly Gyógyszertár
május 8. vasárnap
PatikaPlus (Jb. Tesco)
Tel.: 506-930
május 9. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth Lajos út 92.
Tel.: 411-368
május 10. kedd
Mérleg Patika
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834

május 11. szerda 
PatikaPlus (Jb., Tesco)
május 12. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
május 13. péntek
Thököly Gyógyszertár
május 14. szombat
Mérleg Gyógyszertár
május 15. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
május 16. hétfő
Szentháromság Patika
május 17. kedd
Kossuth Gyógyszertár
május 18. szerda
Mérleg Gyógyszertár
május 19. csütörtök
PatikaPlus (Jb. Tesco)
május 20. 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 

május 19-én jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

berénycafé facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

05. 06.  pénteK 25 °C  |  11°C

05. 08.  vasárnap 21 °C    11°C

05. 10.  Kedd 22 °C  |  10°C

05. 07. szombat 25 °C  |  12°C

05. 09.  Hétfő 22 °C  |  10°C

05. 11.  szerda 21 °C  |  10°C

05. 05.  
CsüTöRTök

Forrás: idokep.hu

24 °C | 9°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: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés:Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480
Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

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

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

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

Felhívás a „TeSzedd! 2022” 
Hulladékgyűjtési Akcióra

Május 6. – péntek 14.00 óra 
Találkozási pont: Neszűr 0. dűlő eleje

Május 7. – szombat 9.00 óra 
Találkozási pont: Pincedűlő (Nagykáta 

felé vezető 31-es úton a körforgalmat 
elhagyva balra az 1. dűlőút)

A kesztyű, gyűjtőzsák és kötözőanyag 
biztosított! Várjuk intézmények  civil 
szervezetek, családi, baráti közösségek 

önkéntes részvételét!

Jászberényi Városi Önkormányzat

Egy győzelemre a bajnoki döntőtől
Ahogy azt várni lehetett, az NB I/B-s 
felnőtt férfi kosárlabdabajnokság 
elődöntőiben, mindkét párosításban 
nagy harc folyik a fináléba jutásért. A 
három győzelemig tartó párharcokban 
a pályaelőnnyel rendelkező Bp. Hon-
véd SE és a Jászberényi KSE is 2-1-re 
vezet három találkozó után a Vasas 
Akadémia, illetve az NKA Pécs ellen.

A három győzelemig tartó páros-
mérkőzések során nincs jelentősége, 
hogy egy-egy találkozót egyik vagy 
másik csapat hány ponttal nyeri meg, 
a lényeg a győzelem megszerzése. Ezt 
jól tükrözi a JKSE – NKA Pécs pár-
harc, ahol az első találkozót a mieink 3 
ponttal nyerték, majd Pécsen 27 pon-

tos vereséget szenvedtek. Május 3-án, 
a két csapat harmadik összecsapásán a 
Bercsényi Játékcsarnokban ismét nem 
unatkozhattak a szurkolók. Az első fél-
időben hol az egyik, hol a másik csapat 
vezetett 2-3- ponttal, de jelentős előny-
re egyik alakulat sem tudott szert tenni. 
A tétnek megfelelően ezúttal is kemény, 
de sportszerű küzdelem folyt a pályán. 
A nagyszünetre végül 3 pontos vendég-
előnnyel mentek a csapatok (37-40), s 
ez izgalmas folytatást ígért.

A nagyszünetet követően a mieink 
ragadták magukhoz a játék irányítását 
és Velkey vezetésével 6-8 pontos előny-
re is szert tettünk. A pécsiek azonban 
egy pillanatra sem adták fel s a harma-
dik 10 perc végén is csak 5 pont volt 

a különbség a csapatok között (62-57). 
A küzdelem csak fokozódott, s bizony 
szükség volt a szurkolók segítségé-
re is, hogy csapatunk az előnyét meg 
tudja tartani, a fantasztikusan küzdő 
ellenféllel szemben. A fiatal pécsi csa-
pat egy robusztus centerrel – Neman-
ja Djordjevic – kiegészülve alaposan 
megizzasztotta a harmadik mérkőzésen 
is Földi mester fiait. A végjáték bünte-
tődobó versennyé alakult, de a különb-
ség nem csökkent, s így a végén ismét 

„felrobbant” a csarnok, örülhettünk az 
újabb győzelemnek.

JKSE – NKA Pécs 81-76 (17-18, 
20-22, 25-17, 19-18)

A JKSE pontszerzői: Velkey János 
28/15, Nagy Simon 14/6, Uros Rosic 

10, Chester Lewis 8, Nebojsa Dukic 
6, Meleg Károly 4, Kucsora Csaba 4, 
Olasz Ádám 4, Homoki Donát 3

A három győzelemig tartó páros-
mérkőzés állása: 2-1-re a JKSE vezet.

A két csapat negyedik összecsapását 
május 5-én, Pécsen rendezik. Ameny-
nyiben a hazaiak nyernek, úgy május 
7-én, szombaton a mindent eldöntő 5. 
mérkőzést a Bercsényi Játékcsarnokban 
játssza majd a két gárda. Amennyiben 
a mieink nyerni tudnak Pécsen, akkor 
befejeződik a párharc, s mi kerülünk a 
döntőbe, a pécsiek pedig a 3. helyért 
folytathatják majd.

Az elődöntő másik ágán a Buda-
pesti Honvéd SE vezet 2-1-re a Vasas 
Akadémia ellen.

A Kispest ellen 
győzni kell
A női röplabda NB I 5-8. helyéért folyó 
rájátszásban fontos győzelmet aratott 
az utolsó előtti fordulóban a Jászberény 
VT csapata, s így megteremtette annak 
lehetőségét, hogy a záró játéknapon 
az osztályozós helyről is elkerüljön. A 
DSZC Eötvös DSK elleni, idegenbeli 
mérkőzés nem hozott különösebb iz-
galmakat, mert egyértelműen a mie-
ink voltak a jobbak és ezt mindhárom 
játszmában realizálták is. 

DSZC Eötvös DSE – JVT 0-3
A forduló másik mérkőzésén a Kis-

pest 3-1-re legyőzte a CoreComm-VESC 
csapatát. Ez pedig azt jelenti, hogy a záró 
játéknapon a mieink ki-ki mérkőzést ját-
szanak majd a kispestiekkel. Aki nyer az 
osztályozó nélkül marad az NB I-ben a 
CoreComm-VESC csapatával együtt. 
Az már eldőlt, hogy a DSZC Eötvös 
DSE búcsúzik az NB I-től. 

A női röplabda NB I 5-8. helyéért fo-
lyó rájátszás állása a záró forduló előtt:
5. CoreComm-VESC (12-8) 13
6. Kispest SE  (10-7) 11
7. Jászberény VT  (13-7) 10
8. DSZC Eötvös DSE  (2-10)   2 

Az utolsó forduló menetrendje:
május 8. – vasárnap
16.00 óra: CoreComm-VESC – DSZC 
Eötvös DSE
17.00 óra: Jászberény VT – Kispest SE

Két vereség
Továbbra is nyeretlen tavasszal a Jász-
berényi FC csapata a labdarúgó NB III 
Keleti-csoportjában. A 32. fordulóban 
megyei rangadón a tiszafüredieket fo-
gadták Németh Gyula fiai. Sajnos a 
találkozón csak a vendégek szereztek 
gólt, kettőt is, így elvitték a 3 pontot 
Jászberényből. 

JFC – Tiszafüredi VSE 0-2
A 33. fordulóban a DVSC II. csa-

patának volt a vendége a JFC. A ta-
lálkozó esélyese egyértelműen a hazai 
alakulat volt, s a debreceniek nem is 
engedték ki kezük közül a győzelmet. 
Két hazai gólra csak a 83. percben tu-
dott válaszolni Szanku Kristóf révén a 
JFC, de ez kevés volt a pontszerzéshez. 

DVSC II. – JFC 2-1
A 32. forduló után a Kolorcity Ka-

zincbarcika SC 87 ponttal áll az élen. 
Második a DEAC 72 ponttal, harma-
dik a BKV Előre 67 ponttal. A Jászbe-
rényi FC 35 ponttal a 16. a 20 csapatos 
Keleti-csoportban.

A 34. fordulóban, lapzártánk nap-
ján 17.00 órakor az Újpest FC II. csa-
patát fogadta a JFC. A 35. fordulóban, 
május 8-án, a Tállya KSE vendégeként 
lép pályára a JFC csapata.


