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Meghívó
Jászberény Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2022. június 29-én (szerda)  
10 órai kezdettel  

a Jászberényi Polgármesteri 
Hivatal l-es tárgyalójában,  

(Jászberény, Lehel vezér tér 18.)  
közmeghallgatást tart,  

melyre tisztelettel meghívom. 

Rácz Tamás elnök 

Testületi ülés
A Jászberény Városi Önkormányzat 
képviselő-testülete lapzártánkkal egy 
időben kezdte júniusi soros ülését, 15-
én, szerdán délután három órakor a vá-
rosháza emeleti nagytermében.

Az ülés napirendjén 18 megvitatás-
ra váró anyag van, köztük a háromszor 
már el nem fogadott 2021. évi zár-
számadás is. Szó lesz a tanácskozáson a 
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat, 
valamint a testület szervezeti és műkö-
dési szabályzatának módosításáról.

Megvitatják a Jászberény Városi 
Óvodai Intézmények és a Jászberény 
Városi Önkormányzati Bölcsőde és 
Védőnői Szolgálat szakmai tevékenysé-
géről és a Sportkoncepcióban foglaltak 
időarányos teljesítéséről szóló beszá-
molókat.  

Következő lapszámunkban be-
számolunk az ülésen történtekről, s a 
BerényCafé online oldalunkon (jku.
hu) már hamarabb is értesülhetnek az 
ott hozott döntésekről.

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy 

2022. július 1-jén (pénteken)  
a Polgármesteri Hivatalban  
az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Baloghné dr. Seres Krisztina 
jegyző

Örömünnep a szabadtérin – 50 éves a Jászság Népi Együttes
Időtlen értékek, ezt láthatta június 
4-én, szombaton este a Székely Mi-
hály Szabadtéri Színpad széksorait 
zsúfolásig megtöltő közönség, a Jász-
ság Népi Együttes 50 éves fennállását 
ünneplő szédületes gálaműsor felvo-
násaiban.

Időtlen értékek. Az elmúlt fél évszázad 
táncos korosztályai teremtették mindezt 
meg és mindennek alapköve, az 1971-
ben Papp Imre által létrehozott, megala-
pított népi táncos együttes. Kiemelkedő, 
ismert és elismert műhelye lett a nép-
táncnak az idők folyamán a Jászság Népi 
Együttes, ahol a táncosok megmutatták 
amatőr szintről is a legjobbak közé lehet 
kerülni. Ennek ékes bizonyítéka volt a 
’77-es Ki Mit Tud? győzelem, és azóta is 
megannyi nívódíj, kitüntetés, elismerés 
került a közösség és tagjai tarsolyába.

Időtlen értékek. A múlt, jelen, jövő 
találkozott és szerepelt együtt a színpa-
don, ahol több közös koreográfiát, régi 
sikeres előadások, fesztivál fellépések 
részleteit is bemutatták, a nagyszabású 
produkció jeleneteiben. A közreműkö-
dők mind – mind a Jászság Népi Együt-
tes tagjai voltak, akik az évek sorában 
egykor, vagy jelen időben táncosai a 
közösségnek, és mindannyian hozzá-
tartozói egy nagy családnak. Az érté-
keket őrző kincsestár becses darabjai 
elevenedtek meg és váltották egymást 
a színen: moldvai, mezőségi, méhkeré-

ki, bökönyi, felcsíki autentikus táncok 
forgataga. Generációk ropták közösen, 
megmutatva hogyan öröklődik a népi 
tánc szeretete nemzedékről – nem-
zedékre. Lányok, asszonyok forogtak 
együtt félszázan, a magyarbödi kari-
kázóban. Vetített képeken villantak, a 
már eltávozott néptáncosok és zenészek 
fotói, az emlékük idézését zene és tánc 
kísérte. A táncosok mellett szerep ju-
tott a kísérő zenekarok hajdani és mai 
tagjainak is a muzsikállásra. Ők azok, 

akik a háttérben talpalávalót húzzák, 
de hangszereik dallamai nélkül nincs 
tánc. A hagyományőrzők generációi 
által előadott jászsági táncok zárták a 
színpadképek sorát.

Időtlen értékek. Szűcs Gábor mű-
vészeti vezető számára, azon temérdek 
munkák sokasága, amit segítő társai-
nak köszönt meg, egy-egy emlékpla-
kettel a gála legvégén. 

Az időtlen értékek sorát hivatott 
folytatni egy rangos kitüntetés beje-

lentése is. Az együttes hamarosan a 
Magyar Örökség Díj birtokosa lesz, 
amellyel elismerik a közösség tevé-
kenységét, hozzájárulását, a néptánc 
kultúra szellemiségének megőrzésé-
hez. 

Időtlen értékek azok, amit eddig 
megteremtettek. A kimagasló díj is erre 
utal, és arra, jó úton járnak, ne térjenek 
le, haladjanak tovább ezen, a következő 
ötven esztendőben is! 

Demeter Gábor

Pedagógus Nap Jászkiséren
A közelmúltban felújított Jászkiséri 
Művelődési Házban rendezte a 2022. 
évi Pedagógus Napot a Jászberényi 
Tankerületi Központ. Az ünnepségen 
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pe-
dagógusokat díjazták, míg a tanker-
ület diákjai és a házigazda jászkiséri 
tanulók adtak kulturális műsort.

Az ünnepségen Mészárosné Vas Márta, 
a tankerületi központ szakmai igazga-
tóhelyettese köszöntötte a résztvevőket, 
köztük Borbás Zoltánt, a megyei köz-
gyűlés alelnökét, Pócs János országgyűlési 
képviselőt, Lukácsi Györgyöt, a házigaz-
da Jászkisér polgármesterét, a jászsági tele-
pülések megjelent polgármestereit és nem 
utolsó sorban a 2021/2022-es tanévben 
elismerést kapó pedagógusokat. 

Zsemberi Zoltán, tankerületi igaz-
gató megnyitó beszédében kiemelte a 
pedagógusok támogató együttműkö-
dését, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 
Coviddal terhelt, nem könnyű időszak-
ban is zökkenőmetesen, jó színvonalon 
tudták ellátni feladatukat. Kiemelte, 
hogy az elmúlt hat évben a köznevelés 
átalakításán dolgoztak, hogy jó színvo-
nalú, egységes, érték- és kultúramentő 
rendszer jöjjön létre. Hangsúlyozta, 
hogy az igazi pedagógus feladata, hogy 
a kellő tudás mellett tartást és értékren-
det is közvetítsen tanítványainak. 

A házigazda Jászkisér polgármes-
tere, Lukácsi György örömének adott 
hangot, hogy ezt a rangos ünnepség-
nek ők biztosíthattak helyet. 

Notheisz Janka világbajnok!
Valenciában rendezték meg június első 
hétvégéjén az IFK Világbajnokságot, 
ahol az U-16-os, az U-18-as, az U-21-
es, valamint a felnőtt kategóriákban 
versengtek egymással a világbajnoki 
címért és a helyezésekért a karatékák. 
A Yakuzák SE/Y Akadémia hat spor-
tolót nevezett a világversenyre, s közü-
lük négyen a dobogón végeztek. A 14 
éves Notheisz Janka pedig a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott, miután 
a lányok U-16-os korcsoportjában a 
legjobbnak bizonyult.

Olvasóink már megszokhatták, hogy 
a Yakuzák SE/Y Akadémia versenyzői 
egyetlen versenyről sem térnek haza ér-
mek nélkül. Ezt a jó szokásukat június 
elején Spanyolországban is folytatták, 
ahol egy aranyérmet, egy ezüstérmet és 
két bronzérmet szereztek. A versenyről 
Sensei Agócs Tibortól, a versenyzők 
mesterétől kértünk értékelést. 

– Az IFK hatodik világbajnokságán 
vettünk részt a spanyolországi Valenci-
ában. Oyama halála után ez egy európi 
kyokushin szervezet lett, amelynek 
nincs japán kötődése, de az egész vilá-
got behálózza. Egyetlenegy szépséghi-
bája volt ennek a VB-nek, hogy az oro-
szok és a fehéroroszok nem vehettek 
rajra részt. Ahogy a legtöbb sportágban, 
úgy nálunk is ők bizony az élmezőn 
tagjai és hiányuk érződött a verseny 
során. Ettől függetlenül a szereplésünk 
azt gondolom, hogy reális volt – kezd-
te beszámolóját Sensei Agócs Tibor, aki 

azt is megjegyezte, hogy versenyzői 
négy kazah karatékát is legyőztek, akik 
a legjobbak közé tartoztak.  

– Móczó Márk lépett elsőként ta-
tamira. Nagy hidegzuhany volt, hogy 
ő azonnal kiesett.  Nagyon alulszere-
pelt, sokkal többre képes, mint amit 
Valenciában nyújtott. Látjuk, tudjuk, 
miben kell fejlődnie. Az első verseny-
zőnk azonnali kiesése nem tett jót kis 
csapatunk hangulatának, de szerencsé-
re Notheisz Janka kiköszörülte a csor-
bát. Már a mérlegelésnél lehetett látni, 
hogy nagyon erős, még úgy is. hogy 
a testsúly zsírszázaléka közel sem volt 
ideális. Első mérkőzésén könnyen le-
győzött egy hazai versenyzőt, s bizony 
elhallgattatta a spanyol szurkolókat. 
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Tájékoztatás a településrendezési eszközök 
részterületet érintő módosításának 

jóváhagyásáról
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2022. (V. 19.) 
önkormányzati rendeletével módosította Helyi Építési Szabályzatát és Szabá-
lyozási Tervét a Jászberény, hrsz.:  3395/6, 0334/8, 3404 alatti részterületeire 
vonatkozóan. A módosító rendelkezések 2022. június 3-án léptek hatályba.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezé-
si sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § 
(2) bekezdése alapján a településrendezési eszközök elfogadott módosítását 
közzéteszem digitális formátumban a https://www.jaszbereny.hu/elfogadott-
dokumentacio/ önkormányzati honlapon, valamint nyomtatott formában a 
Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti székhelyén a 
városi főépítész fszt. 45. irodáján.

Budai Lóránt polgármester

Azbesztmentesítési pályázat  
lakossági ügyfeleinknek

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
2022. június 1-jével országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági 
ügyfelei részére.

A pályázatokat június 20-án 8.00 órától lehet beadni az nhkv.hu/
azbeszt honlapon keresztül.

A pályázatról részletes információkat az alábbi oldalon olvashatnak:  
https://nhkv.hu/azbeszt-informaciok. Az NHKV Zrt. a pályázat megvalósí-
tásához az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott támogatást a 
Tiszta Ország Program keretében. A program a jogszerű hulladéklerakás támo-
gatását és az illegálisan lerakott hulladéklerakók felszámolását kívánja elérni.

Sajtóközlemény
Komplex beruházás megvalósítása a MOLTEAM Kft-nél

2022/03/23

A MOLTEAM Kft. gépjárműjavítás-karbantartási és gépjárműüzem-
anyag-kiskereskedelmi tevékenységeinek fejlesztésére 370,89 mil-
lió forint feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támoga-
tásban részesült a GINOP Plusz-1.2.1-21 keretében. A beruházás 
keretében új csarnokot épít, amelyben autódiagnosztikai műhelyt, 
busz- és kamionmosót alakít ki üzemanyag töltőállomással és elekt-
romos járműtöltővel. 

A MOLTEAM Kft. a GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, „A mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodá-
sát segítő fejlesztések támogatása” című felhívás keretében 370 886 420 Ft  
feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el.
A projekt célja a MOLTEAM Kft. gépjárműjavítás-karbantartási és gépjármű-
üzemanyag-kiskereskedelmi tevékenységeinek fejlesztése, amelyet 5100 
Jászberény, Monostori út 3. sz. alatti telephelyén valósít meg. 
A MOLTEAM Kft. a projekt keretében személyszállítási tevékenységéhez 
szorosan kapcsolódó gépjárműjavítás-karbantartási és gépjárműüzem-
anyag-kiskereskedelmi tevékenységeit fejleszti. A beruházás keretében 
épül egy 1500 m2 raktárcsarnok, amelyben autódiagnosztikai műhelyt alakít 
ki, illetve elhelyezésre kerül egy új 3 kefés busz- és kamionmosó beren-
dezés. Az épület megújuló energiaforrást hasznosító technológiákkal kerül 
kivitelezésre: egy 54,75 kW napelemes rendszer biztosítja az energiaszük-
ségletet és egy 182,7 kW földhő-víz hőszivattyús rendszer a fűtést, hűtést, 
HMV-rendszert. A műhelyhez kapcsolódó eszközbeszerzés keretében 1 db 
teleszkópos rakodógép vásárlása történik a nagy tömegű alkatrészek, váltók 
és motorok mozgatása érdekében, valamint sűrített levegős rendszert bizto-
sító csavarkompresszor, légtartály és hűtve szárító is beszerzésre kerül. A 
töltőállomás 1 db gázolaj és 1 db AdBlue tárolására és kiszolgálására alkal-
mas berendezés beszerzésével valósul meg, illetve 3 db elektromos autó-
töltő is kialakításra kerül az elektromos járműpark kiszolgálása érdekében. A 
vállalkozás fejlődése érdekében 6 fő online képzésben vesz részt, amelynek 
témaköre szorosan illeszkedik a vállalati CRM és értékesítés területen beve-
zetésre kerülő online szoftverhez és üzleti felhőszolgáltatáshoz.  
A beruházás megvalósításával a vállalkozás technológiafejlesztést és ka-
pacitásbővítést valósít meg: szolgáltatásait bővíti és magas szakmai minő-
ségben kínálja ügyfeleinek. 
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, várható 
befejezése 2023.07.31.
A projektről bővebb információt a https://molteam.hu/ oldalon olvashatnak.
Projektazonosító: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-02592
További információ kérhető: 
Molnár József ügyvezető
molnar.jozsef@molteam.hu

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9:00–19:00, hétvégén 9:00–20:00
Reggeli úszás: kedd, szerda és csütörtök 6:00–8:00 

a Belvárosi 
strandfürdő

Egyben erőt, egészséget, kitartást és 
béremelést kívánt a pedagógusoknak. 
Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés al-
elnöke az alkalmat megragadva, a me-
gye valamennyi pedagógusának mun-
káját megköszönte.

Pócs János köszöntőjében hangsú-
lyozta, hogy a gyermek a családban a 
szeretet kapja meg, míg a pedagógustól 
a tudást sajátíthatja el. Az országgyűlési 
képviselő elmondta, hogy szerinte az 
egyik legszebb hivatás a pedagógusé, aki-
nek munkája bizony sokszor csak évek 
múltával hozza meg eredményét. A hon-
atya megígérte, hogy minden lehetőséget 

megragad majd, hogy a pedagógusok ér-
dekét a parlamentben is képviselje. 

Az ünnepélyes díjátadó rendhagyó 
módon kezdődött, hiszen elsőként 
Pásztor Barnabásnét, Jászkisér díszpol-
gárát köszöntötték, aki tanítói okleve-
lét 65 éve szerezte meg, s most Lukácsi 
Györgytől vehette át a vasoklevelét. 

Ezt követően pedig átadták a 
2021/2022-es tanév Pedagógus Napi 
elismeréseket. A tankerülethez tartozó 
iskolákból egy-két pedagógust díjaztak. 
A jászberényi iskolák kitüntetettjei:

Kári Lászlóné és Kári László (Jász-
sági Apponyi Albert Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola), Bajáriné 

Pesti Anikó (Székely Mihály Általános 
Iskola), Cs. Nagy József (Palotási János 
Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Isko-
la), Bakóné Koczka Katalin és Kovács-
né Erdődi Erika (Bercsényi Miklós Ál-
talános Iskola), Belháziné Kiss Ildikó 
és Rusvainé Barta Márta (Lehel Vezér 
Gimnázium), Tóthné Klippán Hed-
vig (EGYMI Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola), 
Eperjesíné Palásti Piroska és dr. Szűcs-
né Fehér Csilla (Szent István Sport Ál-
talános Iskola és Gimnázium.

A kitüntetett pedagógusoknak ol-
vasóink nevében is gratulálunk!

Szántai Tibor

  Folytatás az 1. oldalról  

Pedagógus Nap a Jászkiséri Művelődési Házban

Kiemelkedően a 
környezetvédelem ügyéért
Az ENSZ 1972. június 5-én Stock-
holmban megrendezett, Ember és 
bioszféra című környezetvédelmi 
világkonferencia emlékére tartják 
a Környezetvédelmi Világnapot. Ez 
alkalomból, 2019-től, városunk ön-
kormányzata Jászberény Város Kör-
nyezetvédelméért díjat adományoz.

A városháza dísztermében június 7-én 
délután, az idei esztendő kitüntetettjeit 
köszöntötték, akik ünnepélyes külsősé-
gekkel színezett eseményen vehették át 
díjaikat, Budai Lóránt polgármestertől.

A környezetvédelem ügyében 
végzett kimagasló munkáját ismer-
ték el a díjjal, Sárközy Csabáné Béres 
Krisztinának, aki aktívan részt vesz 
a város környezetének megóvásában, 
tevékenysége jelentős hatással van a 
környezetvédelemre. Megalakította 
A jászberényi szemétszedők önkéntes 
csoportját és évente több alkalommal 
szervez szemétgyűjtési akciókat. A 
Neszűr kiemelt szerepet kapott karita-
tív tevékenységének végzésében, ahol 
kísérő programokat szervez a helyi 
lakosok körében, megszólítva a gyere-

keket is. Figyelmet szentel az állatok 
védelmének és jótékonysági tevékeny-
ségekkel is foglalkozik. Munkája ered-
ményeként városrészek tisztulnak meg, 
külterületek egyes darabjain csökkenek 
a szemetes területek.

A környezettudatosságra nevelés 
területén végzett sok évtizedes tevé-
kenységét ismerték el az Állat- és Nö-
vénykert dolgozóinak. A díjat a Sárkö-
zi Tamás igazgató és helyettese Kovács 
Ágnes vették át. A Jászberényi Állat- és 
Növénykert országos elismerést szerzett 
a környezeti nevelés és szemléletformá-
lás területén.  Elsődleges céljuk az élő 
állatok bemutatására épülő környezeti 
és fenntarthatóságra nevelés, valamint 
a természeti értékek védelme. A nem-
zetközi viszonylatban veszélyeztetett és 
segítségre szoruló állatfajok védelme 
mellett, rendkívül fontosnak tartják 
a hazai vadonélő állat- és növényvilág 
megőrzését. Ennek érdekében részt 
vesznek élőhelyvédelmi tevékenységek-
ben, természetvédelmi kutatásokban. 
Elhivatottak a természeti értékek védel-
me iránt, és éppen ezért részt vesznek 
a veszélyeztetett fajok védelmét segítő 
programokban. Zoo pedagógiai tevé-
kenységeikben kiemelt helyen kezelik a 
környezet és természetvédelmi oktatást. 
Az állatkert, mint szervezet, és az ott 
dolgozók, mint kollektíva, évtizedek 
óta a napi munkavégzés során, környe-

zettudatosságra és a természet szerete-
tére való nevelést tekintik prioritásnak.

Az esemény könnyűzenei énekes 
műsorral és pezsgős koccintással kísért 
állófogadással zárult.

demeter

Leheles siker 
Egerben
Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 
Kollégium által a Nemzeti Összetarto-
zás Napja tiszteletére szervezett „A kezek 
összeérnek...” történelemversenyen a 
Lehel Vezér Gimnázium párosa, Földi 
Dániel és Győri Máté 11.N osztályos 
tanulók a második helyet szerezték meg.

Felkészítő tanár: Tóth Marianna. 
A tanulóknak és felkészítőjüknek 

olvasóink nevében is gratulálunk.

Virágos 
Jászberény

A JVV NZrt. parki csoport dolgozói ki-
helyeztek nyolc, úgynevezett konstruk-
tív dézsát a Holló András és a Déryné 
utcába, a Városháza előtti lépcsősorhoz 
és Táncsics Mihály utca MKB oldalára. 
Összhangban a környezettel, a dézsák-
ba babérmeggy cserje és kis télizöld 
meténg kerültek. Az ültetés egynyári 
virágokkal 2 hét múlva folytatódik.

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!
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Városházi hírek
Az elmúlt két hétben is történt egy, s más városunkban, melyről érdemes min-
denkinek tudni. Budai Lóránt polgármester Facebook oldaláról gyűjtöttünk 
ki néhány hasznos tudnivalót.

Tavasszal önkormányzatunk közösségi funkciójú zöldfelület fejlesztési pályázat kiírá-
sáról döntött, mellyel kapcsolatban 16 kérelem érkezett, összesen 2.15 millió forint 
értékben. A „Környezetvédelmi alap” terhére kifizetett támogatásból részesül a Baj-
csy-Zsilinszky utca 16., a Fürdő utca 2., a Holló András utca 2-4., a Lehel vezér tér 
16., a Kossuth Lajos utca 109., a Szent László utca 9., a Szent László utca 15., a Szent 
László utca 17., a Szent László utca 18., a Szent László utca 25., a Varga utca 2-4., a 
Megyeház utca 2-8., a Nádor utca 2., a Nádor utca 3., a Szent László utca 2-6. és a 
Lehel vezér tér 28. szám alatti társasház.  Köszönöm a jelentkezést, az aktivitást, va-
lamint a közösségépítő és környezetszépítő munkát a társasházak minden lakójának!

Lassan véget ér a volt Gondozóház épületének teljes felújítása. A szálloda kivitelezé-
sének egyik utolsó lépéseként, a napokba kezdetét vette az ingatlan előtt parkoló re-
konstrukciója. Ez remek alkalmat teremtett arra, hogy megvizsgáljuk és rendbe hozzuk 
a Bundáskút szivattyúját és kiépítsük annak elektromos ellátását. A szivattyú műkö-
désének biztosítása érdekében egy földkábeles csatlakozást kell kiépíteni. A folyamat 
elindult, reményeink szerint hamarosan egy fontos lépést tehetünk afelé, hogy újra régi 
fényében ragyoghasson Jászberény egyik legemblematikusabb köztéri alkotása.

Önkormányzatunk a korábbi évek gyakorlata alapján idén is biztosít pénzügyi keretet 
a lakossági önerős járdaépítésekhez. A közelmúltban árajánlatot kértünk a 18 utcát 
érintő beruházás alapanyagainak (beton és homokos kavics) beszerzésére és kiszállítá-
sára, melyek közül a napokban a Városüzemeltetési Bizottság elfogadta a legkedvezőb-
bet. Ennek értelmében a bruttó 5.2 millió forintos „önerő” biztosításáról a Szőllősi-
Téba Kft. fog gondoskodni. Köszönöm az igénylők jelentkezését és tenni akarását!

A Nemzeti Összetartozás Napja

A magyar nemzet legszomorúbb 
gyásznapja június 4-e, a trianoni 
országvesztés pedig a legnagyobb 
tragédiája. A Nemzeti Összetartozás 
Napjának nyilvánított időpontban, 
szombaton délután, az Apponyi téren 
álló Trianon emlékműnél tartották a 
városi megemlékezést és koszorúzást.

Az I. világháború lezárásaként a Párizs 
környéki békeszerződések köttetek 
meg, a győztes antant és a központi 
hatalmak között. Ennek részeként a 
Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon 
kastély folyosóján történt 102 éve, a 
trianoni békediktátum aláírása. Ennek 
következtében az Osztrák-Magyar Mo-
narchia megszűnt, Magyarország lett 
az egyik utódállama, amely területe je-
lentős részét elvesztette, s így 3,3 millió 
magyar anyanyelvű ember rekedt az új 
országhatáron kívül. A gazdasági struk-
túra megváltozott, a mezőgazdaság vált 
meghatározóvá, hiszen a vasútvonalak, 
erdők, bányák jó része is elcsatolásra 
került. Városunk aranymandátumos 
képviselője, Apponyi Albert gróf, né-

hány nappal az aláírás előtt, szónoki 
expozéjában próbált az értelemre és az 
érzelemre egyaránt hatva, a békefelté-
telek módosítását elérni, ám a kialakult 
helyzeten már nem tudott változtatni.

Az Apponyiról elnevezett téren Sas 
Dániel zongoraművész műsorával kez-
dődött a megemlékezés, majd Pesti Pé-
ter, a Jászsági Apponyi Albert Általános 
Iskola és AMI intézményvezetője mon-
dott beszédet. A nemzeti gyásznap prog-
ramját koszorúzás zárta, melynek során a 
város vezetése, a kormányhivatal, intéz-
mények, pártok és civil szervezetek kép-
viselői helyezték el az emlékezés virágait.

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet

Juhász Gyula: Trianon (részlet)

* * * 
A Mi Hazánk Mozgalom képviselői a 
városi ünnepség előtt, a koradélutáni 
órákban helyezték el az emlékezés virá-
gait a Trianon emlékműnél. demeter

Hogy tisztán lássunk a zárszámadás kapcsán
A Jászberény Városi Önkormány-
zat a törvényi határidőig – május 
31. – háromszor is nekifutott, hogy 
a város 2021. évi zárszámadását el-
fogadja. Mivel az ehhez szükséges 8 
igen szavazat egyik alkalommal sem 
lett meg, így elfogadott zárszámadás 
hiányában állami szankciók lépnek 
életbe. Hogy ez pontosan mit jelent 
a város számára, arról a polgármes-
teri hivatal szakemberei készítettek 
egy összefoglalót.

Ez azt jelenti, hogy a helyi önkormány-
zatokért felelős miniszter a zárszámadás 
elfogadásáig a helyi önkormányzatot 
megillető támogatás folyósítását fel-
függeszti. Ha pedig az önkormányzat 
a zárszámadását legkésőbb december 
5-éig nem fogadja el, a költségvetési év 
során felfüggesztett támogatások össze-
ge az adott költségvetési évben nem fo-

lyósítható részére. Tehát azt legkésőbb 
2022 december 5-ig el kell fogadni ah-
hoz, hogy az elmaradt támogatás még 
ebben az évben, visszamenőlegesen fo-
lyósítható legyen.

Az állami támogatások felfüggesz-
tése havonta mintegy 165-170 millió 
Ft állami támogatás folyósításának szü-
neteltetését jelenti a Jászberény Városi 
Önkormányzat számára. 

Az önkormányzatnak az állami 
adóhatóság felé havonta átlagosan 70-
85 millió Ft befizetési kötelezettsége 
keletkezik a kifizetett személyi jutta-
tások utáni közterhek és egyéb köte-
lezettségek után, továbbá ugyancsak 
havonta kell megfizetni a szolidaritási 
hozzájárulás összegét 70 millió Ft kö-
rüli összegben.

Így valamennyi állami támogatás 
folyósítása felfüggesztésének következ-
ményeképpen az önkormányzatnak a 

fenti két tétel összegét, nagyságrendi-
leg 140-155 millió Ft-ot a saját bevé-
telei terhére meg kell fizetnie. Mivel 
az önkormányzat átlagos havi műkö-
dési kiadása 350-400 millió Ft, a fenti 
tételek ezt az összeget növelik, így az 
átlagos havi kiadás 490-555 millió Ft 
lesz, amelyet az önkormányzatnak kell 
kigazdálkodnia.

Szeptembertől az év hátralévő ré-
szében jelentkező működési kiadások 
nem biztosíthatók, figyelembevéve azt, 
hogy az állami támogatások folyósítá-
sának egész évi felfüggesztése közel 1,2 
milliárd Ft bevételkiesést jelentene az 
önkormányzat számára.

Fentiek tükrében a zárszámadási 
rendelet megalkotása ebben az idő-
szakban elengedhetetlen, ellenkező 
esetben a város működése, a saját erős 
fejlesztések önereje az év végéig nem 
biztosítható.

Három jászberényi 2022-ben a leggazdagabb 
100 magyar között
Megszokhattuk már, hogy évről-év-
re megjelenik a 100 Leggazdagabb 
magyar című kiadvány, melynek leg-
újabb száma a napokban jelent meg. 
Az élen nem történt változás, tovább-
ra is Mészáros Lőrinc a listavezető, s 
az első százban három jászberényi 
név is szerepel. Közülük Kasza Lajos 
áll a legelkelőbb helyen, a 10.

A kiadvány becslése és számítása szerint 
az ország száz leggazdagabb emberének 
vagyona a pandémia és a válság ellenére 
sem csökkent a tavalyi évben, hanem 
közel 627 milliárd forinttal nőtt. A 
100 leggazdagabb magyar összvagyona 
a tavalyi év végén elérte a 6 223,5 mil-
liárd forintot. 

A lista első két helyén nem történt 
változás. Mészáros Lőrinc 60 milliárd-
dal növelte vagyonát a 2021-es évben 
és 480 milliárddal áll a lista élén. Az 

OTP vezér Csányi Sándornak 420 
milliárd maradt a vagyona, s ezzel a 
második a listán. A harmadik helyen 
változás történt. Felcsúti Zsolt, a gép-
tartozék gyártó MPF holding többségi 
tulajdonosa 345 milliárddal lépett fel a 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára. 
Gattyán Györgyöt váltotta a harmadik 
helyen, akinek vagyonát 317 milliárd 
forintra becsülték a kiadvány készítői.

Érdekesség, hogy míg két évtized-
del ezelőtt a “bekerülési küszöb” mind-
össze 2,3 milliárd forint volt, az idei 
első százba viszont már legkevesebb 
12,7 milliárd forinttal lehetett csak be-
kerülni.

Idén mindössze négy új szerep-
lő jelent meg a listán. A hazai léte-
sítmény fenntartási piacon ismert 
Kis-Szölgyémi Ferenc, a naperőmű 
üzletben érdekelt Lugos Roland, a 
Masterplast társtulajdonosa, Ács Balázs 

és az Indotek résztulajdonosa, Her-
mann Kamilla.

A 100-as listában három jászberényi 
nevet is találunk. Kasza Lajos 136,5 mil-
liárd forinttal a 10., Szatmári Zoltán 
57 milliárddal a 27., míg Birgés Tibor 
26,7 milliárddal 66.  

A 10 leggazdagabb magyar 2022 
(milliárd Ft)
1. Mészáros Lőrinc  480,0 
2. Csányi Sándor  420,0
3. Felcsúti Zsolt  345,0
4. Gattyán György  317,0
5. Veres Tibor  254,0
6. Jelinek Dániel  240,0
7. Bige László  201,0
8. Szíjj László  193,0
9. Széles Gábor  191,0
10. Kasza Lajos  136,5

(Forrás: A 100 leggazdagabb  
magyar 2022, Portfólió) 

Helyszín: JP Aréna, Jászberény

A  keretében
2022. szeptember 9-11. között Jász-Expo Jászberényben!

KIÁLLÍTÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
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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

•  h á z  m e l l é k l e t  •

tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

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

AUtoMAtA  
ÖNTÖZŐRENDSZEREK

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

J á s z b e r é n y

5100 Jászberény 
Szelei út 9407 HRSZ 

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

E-mail: tuttibau@invitel.hu

Cement Diszkont

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

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

Fenyő Fűrészáru 
lambéria hajópadló

több fajta szén, fabrikett,  
tűzifa kapható.

Építőanyagok, betoncserepek, 
térháló, vasanyag.

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

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Hirdetések feladása:
szerkesztőségünkben csütörtökönként 

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com

telefonon: 06-30/651-1098

OTP Bank Fogászati Roadshow
Áprilisában indult útjára a Nemzet-
közi Gyermekmentő Szolgálat fogá-
szati szűrőbusza idén, az OTP Bank 
Fogászati Roadshow keretében. A 
szolgálat önkéntes fogorvosai a ko-
ronavírus-járvány előtti évekhez ha-
sonlóan idén is több vidéki városban 
és a fővárosban terveznek ingyenes 
fogászati szűrést és szaktanácsadást 
gyermekek részére. A programot az 
OTP Bank mellett idén is támogatja 
a Colgate-Palmolive Magyarország. 

A buszban dolgozó önkéntes fogorvo-
soknak sajnos évek óta rossz tapasz-
talatai vannak a gyermekek fogainak 
állapotáról és fogápolási szokásairól. A 
tavalyi szűrésen megjelent gyerekeknek 
átlagosan több mint a felének volt szu-
vas foga, volt olyan helyszín, ahol ennél 
is rosszabb volt az arány.  Ezért is tartja 
fontosnak az NGYSZ és a programot 
támogató OTP Bank, hogy minden év-
ben egyre több gyerek vegyen részt fogá-
szati szűrésen és szájhigiéniai oktatáson. 
Tavaly több mint 2000 gyerek fogait 
vizsgálták meg. Idén az ukrajnai mene-
kült gyerekek fogait is vizsgálni fogják. 

A Colgate-Palmolive Magyarország 
által ajándékozott fogkefék és fogkré-
mek motiválják a gyerekeket. Sok tele-
pülésen ráadásul azért is fontos az ilyen 
jellegű ajándék, mert előfordul, hogy a 
gyermekeknek nincs saját fogkeféjük, 
vagy nem tudják azt rendszeresen, há-
rom havonként cserélni.

Az autóbuszból kialakított mozgó 
fogászati rendelőt az OTP Bank adomá-
nyozta a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálatnak 1995-ben. A rendelőben 

a szervezet önkéntes fogorvosai ingye-
nes fogászati szűrést, kezelést, szakta-
nácsadást és szájhigiéniai felvilágosító 
munkát végeznek Magyarországon és 
határon túli területeken. Megmutatják 
a gyerekeknek a helyes fogápolás mód-
szereit, technikáit, mindezt játékos for-
mában, hogy a gyerekek megtapasztal-
hassák, nem kell félniük a fogorvostól.

A fogászati roadshow idén 19 telepü-
lésre jut el. Városunkban június 1-jén az 
OTP Bank Jászberényi Fiókja előtt, majd 
másnap a Központi Óvodában „vendé-
geskedett” a Nemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálat fogászati szűrőbusza.

Mátyás király Pusztinában

Közel ezerhatszáz kilométer oda-vissza, 
ennyit autóztak a Berényi Színjátékos 
Társaság tagjai június második hétvé-
géjén Pusztináig. De minden métere, 
perce, pillanata megérte… Az egykor 
a moldvai településen tanító Bathó Éva 
ötletét megvalósítva jött létre a külön-
leges előadás, ahol a berényiek a pusz-
tinai gyerekekkel közösen adtak elő egy 
mesejátékot. Az ottlétünk sikere azon-
ban nem annyira a tapsokban mérhető, 
mint inkább azokban az emberi kapcso-
latokban, mely az ilyen utakon szület-
nek. Azokban a mondatokban, tekinte-

tekben, gesztusokban, melyek sokáig itt 
maradnak velünk. A drága Nyisztor Ilo-
na azt mondta, gyógyító lelkek vagyunk. 
Közben persze az igazság az, hogy bár-
mennyit is adtunk, a többszörösét kap-
tuk tőlük. Megfizethetetlenül. És ez az 
amiért nem számít, ha zsibbad a láb, 
meg sajog a derék, mire odaér az ember. 
Jövőre is beszállunk a buszba.   

Köszönjük szépen a „Pusztinai Há-
zért” Egyesületnek és Bathó Évának a 
szervezést, a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt.-nek pedig, hogy a Meseszeglet 
című programot támogatta.  kl

És akkor Kepes András mesélt…
„Jó, akkor mesélek” címmel tartott 
vetítéssel színesített előadást Kepes 
András író, riporter, akit nem először 
fogadott városunk érdeklődő kö-
zönsége teltház előtt. A jászberényi 
ünnepi könyvhét eseményeinek fény-
pontja volt a népszerű egykori tele-
víziós személyiség megjelenése ismét 
nálunk, ezúttal a Lehel-Film Szín-
házban lépett a pódiumra, diákon ke-
resztül mesélt, sztorizott életéről, jeles 
emberekkel készített interjúiról több, 
mint másfél órán át. Élvezet volt hall-
gatni… 

- Az emberiség évezredek óta történetek-
ből tanul és történetekkel tanít, mint 
pl. a mítoszok, szent könyvek, mesék - 
kezdte Kepes, aki azzal folytatta, hogy 
ő hivatásos beszélő, és az utóbbi másfél 
évtizedben hivatásos író is. Véleménye 
szerint az élő beszéd és az írott szó leg-
alább olyan fontos. 

Arról is „mesélt”, hogy régóta gon-
dolkodik rajta az ember, hogy a beszéd 
szükséges kellék-e ahhoz, hogy gondol-
kodjunk. Sok minden változott ezzel 
kapcsolatban – hallhattuk. 

- Gondolkodás nélkül lehet beszélni, 
erről vannak tapasztalataink, de a kérdés 
inkább az, hogy beszéd nélkül lehet-e 
gondolkodni? Sokáig azt mondták a ku-
tatók, hogy a nyelv, a beszéd szükséges 
ahhoz, hogy az ember gondolkodjon. A 
legutóbbi kutatások, amiket kisgyerme-
kek körében végeztek, viszont azt iga-
zolják, hogy ők beszéd nélkül is tudnak 
gondolkodni – foglalta össze előadónk.

A fenti felvezetés után következtek 
az igazi történetek, sztorik, Kepes And-
rástól megszokott humorral fűszerezve. 
Annak idején a kávéházak, piacok, kocs-
mák kiváló terepei voltak a nagy találko-

zásoknak, ahol világnézettől, látásmód-
tól függetlenül találkoztak az emberek, 
beszélgettek, megosztották egymással 
gondolataikat, elfogadva, ha a másik-
nak teljesen más véleménye is volt adott 
kérdésben. Olyan hírességek jöttek ott 
össze, mint Kosztolányi, Karinthy, Ör-
kény, Csurka stb. Molnár Ferenc írót is 
idézte: „A kávéházban az a jó, hogy az 
ember nincs otthon, de mégsem kell le-
vegőn lennie.” 

Kepes András is elég sokat forgott 
nagy színészek, televíziósok között, 
mindenki mesélte a saját történetét, 
amelyből az évek során Kepesnek is lett 
számtalan saját. 

Ezekből hozott el egy csokorra valót 
a jászberényieknek. Elmesélte élete első 
fontos interjúját, amelyet a híres drámai 
színésznővel, komikával Psota Irénnel 
készített. Fiatalemberként, még kicsit 
rutintalanul, de annál nagyobb felké-
szültséggel összpontosított élete nagy 
találkozására Psotával. Akitől megtanul-
ta, hogy az interjút sosem a riporter csi-

nálja, hanem az alany. A riporter feladta 
mindössze az, hogy nagyon felkészült le-
gyen, és elhitesse az alannyal, hogy vele 
őszintén lehet beszélgetni. Kepesnek az 
induláskor, pályája elején ez volt a leg-
alapvetőbb történet, ami beleivódott 
munkásságába.

Hallhattuk, hogyan igyekezett a 
nagy találkozásokat számára fontos 
külföldi hírességekkel, színészekkel, 
díszlettervezőkkel megszervezni, amely 
mindig kalandos, zökkenőkkel teli volt, 
de sikerült neki többek között Woody 
Allennel is találkozni, és még sok más 
akkori nagy sztárral. 

Mint mondta, a történet lényege 
nem is az, hogy feltétlen igaz legyen, ha-
nem az, hogy jól és élvezettel lehessen 
hallgatni. Így tettünk mi is június 9-én 
este a Lehel-Film Színházban, élvezettel 
hallgattuk és még sokáig elhallgattuk 
volna a mi nagy „sztorizónk”, Kepes 
András további történeteit, de reméljük, 
legközelebb folytatja…

Buschman Éva

A Lila fecske 
nyertesei
A Jászberényi Városi Könyvtár által 
meghirdetett Lila fecske versillusztráci-
ós pályázatra 60 pályamű érkezett. Na-
gyon nehéz dolga volt a zsűrinek, mert 
nagyon sok színvonalas és változatos 
technikával készült alkotás született. 

A nyertesek:
1. helyezett: Csomor Viola (Bercsé-

nyi Miklós Ált. Isk. 4. o.)
2. helyezett: Pető Dea (Bercsényi 

Miklós Ált. Isk. 4. o.), Treba-Kovács 
Emma (Bercsényi Miklós Ált. Isk. 2. o.)

3. helyezett: Kisnémet Anett  
(Bercsényi Miklós Ált. Isk. 3. o.), 
Szerémi Zétény (Bercsényi Miklós 
Ált. Isk. 2. o.)

A legtöbb pályamű a Bercsényi Miklós 
Általános Iskolából érkezett, amelynek 
rajztanára, Válenti Borbála szintén 
ajándékban részesült.

Az internetes szavazás eredménye-
ként ketten részesültek különdíjban:
Mezei Petra (Bercsényi Miklós Ált. Isk. 
3. o.), Szabó Nóra (Bercsényi Miklós 
Ált. Isk. 3. o.)

A 3 éves Gajdos Borbála (Jászboldog-
háza) és az 5 éves Zimonyi Lenke szin-
tén különdíjat kapott.

/berenycafe

Friss híreinket megtalálja 
Facebook oldalunkon:
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Kulturális mozaik
MúzeuMok Éjszakája – MúzeuMok, GalÉriák 
Éjjel-nappal jászberÉnyben
Június 18. szombat 10 óra
A Szikra Galéria, a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria, valamint a Jász 
Múzeum hagyományos, közös, érdekes szórakoztató programokat tartal-
mazó rendezvénysorozata, a Múzeumok Éjszakáján. A nap eseményei a 
Szikra Galériában kezdődnek 10 órakor, majd a Hamza Múzeumban foly-
tatódnak 15 órakor, végül a záró eseményekre a Jász Múzeumban kerül sor 
17 órától 24 óráig. Merítés a programokból:
Szikra Galéria: Fúvós térzene a Galéria kertjében, Palotásy János Zeneiskola 
növendékeinek műsora, Soós Andrea festőművész Puskás és Mastroianni élet-
út festményeit mutatja be, tárlatvezetés a galéria állandó kiállításán.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria: Irodalmi est Hamzákkal, közreműkö-
dik Utasi Hajnalka költő
Jász Múzeum: Kelepelő Bábcsoport műsora, Lóca Együttes koncertje, A szép-
ség harmóniája – divatbemutató Bú Györgyi öltözéktervező darabjaiból, „Ha 
bemegyek a Lehel Szállodába…” Népdalok a Jászságból népzenei CD bemu-
tatója, Rohan az idő… Egy nap a SZOT üdülőben – görbe tükörcserepek az 
1970-es évek elejéről – a Jászsági Hagyományőrző Egylet műsora

yoko retro nyári Fesztivál
Június 18. szombat 21 óra
Útjára indul a Yoko Retro Nyári Fesztivál! Gyere és bulizz Te is a szabad ég 
alatt kedvenc Retro slágereire. Az éjszaka sztárvendége a Kozimix csapata 
lesz, est házigazdája pedig Dj Guba, aki elhozza nektek kedvenc zenéiteket 
és garantáltan szuper hangulatot varázsol.
LVG udvar

160 Éves jubileuM
Június 19. vasárnap 16 óra
Megalakulásának 160. évfordulóját ünnepli a Palotásy János Vegyeskar, az 
esemény alkalmából hangversenyre invitálják a zenebarátokat. A rendez-
vényen a Budavári Mátyás-templom Ének- és Zenekara is műsort ad. A 
belépés díjtalan!
Ferences templom

eMptiness – Mányoki ádáM  
kÉpzőMűvÉsz kiállítása
Június 20. hétfő 18:30
Mányoki Ádám Barcsay-díjas képzőművész képeiben fontos szerepet ját-
szik az üresség ábrázolása, a hiány megfogalmazása.  Munkáiban reakció-
kat láthatunk, az akció a kép síkján kívül helyezkedik el. Az üres térben 
tevékenykedő figurák interakcióra hívják a nézőt. Kiállítását Koncz Gábor 
képzőművész nyitja meg.
Lehel Film-Színház

zene újratöltve
Június 23. csütörtök, 19 óra
A Cantate Nobis Énekegyüttes és Sas Dániel zongoraművész közös hang-
versenyt ad Zene újratöltve címmel a Szikra Galéria udvarán. A reneszánsz 
kor muzsikájától kezdve egészen napjaink könnyűzenei számainak feldol-
gozásáig bepillantást nyerhet a hallgatóság az élő zene varázsába. Az elő-
adáson főszerepben a kórusmuzsika lesz, a komolyzenei műsorszámokat 
zongora improvizációk színesítik. Egy kórus és egy sokoldalú zongoramű-
vész szoros együttműködése, mi ez, ha nem …. ZENE ÚJRATÖLTVE!
Szikra Galéria

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

Soós Andrea, a kreatív kortárs alkotó 
A megszokottaktól eltérően, egy 
kortárs kreatív alkotó, Soós Andrea 
képző- és iparművész, személyesen 
mutatta be saját művét, A hónap 
műtárgya képzőművészeti sorozatá-
ban, június első napján a Szikra Ga-
lériában.

Soós Andrea neve sokaknak ismerős le-
het a Jászok történelmi dal- és táncjáték 
kapcsán, ahol a nagyszabású őszművé-
szeti alkotás létrehozásában főszervező-
ként, producerként tevékenykedett, de 
kreatív alkotóként, a látványelemek és 
a díszletek megtervezésében is közre-
működött. 

A képző- és iparművészet számos 
területén tevékenykedő alkotó vá-
rosunk szülötte, az egykori Gyakorló 
Iskolában B. Jánosi Gyöngyi volt a 
rajztanára, akitől rajztudása mai na-
pig meghatározó tapasztalatait szerez-
te. Pályáját a matematika, a rajz és az 
idegennyelv határozta meg elsősorban, 
sok minden más mellett. Az LVG-
ben érettségizett és már ott eldöntötte, 
hogy a kreatív alkotói pálya felé indul. 
Sikertelen iparművészetis felvételi után 
világot látni és pénzt keresni indult Né-
metországba, ahol aztán a mainz-i Jo-
hannes Gutenberg Egyetemen szerzett 
képzőművészeti diplomát. A kurzusok 
évei alatt sokat dolgozott, hiszen ön-
állóan kellett fenntartani magát, de a 
munkák során temérdek tapasztalatot, 
hasznos ismeretet szerzett. Az egyedi, 
kézműves ékszerek készítésének kezdő 
lépései, nagyon szeretett alkotói tevé-
kenysége is onnét gyökeredzik. Ideha-
za alkalmazott grafikai tevékenységgel 
foglalkozó céget alapított és számos 
kreatív területen alkot: arculattervezés, 
vizuális megjelenítés, látványtervezés, 
egyedi ékszerek, produceri tevékenység. 

A hónap műtárgyaként szerep-
lő Bartók című alkotását 2006-ban 

készítette a miskolci  Bartók Plusz 
Operafesztivál és az ottani grafikai 
biennálé Bartók, csak tiszta forrás-
ból pályázatára. Soós Andrea számá-
ra mindig fontos az ember, a dolgok 
mögött. Amikor a kép megalkotásán 
törte a fejét összegyűjtött mindenfé-
le fotóanyagot a zeneszerzőről. Szá-
mítógépén rendezgetve az darabokat 
észrevette, hogy mennyi olyan arcát 
látja Bartók Bélának, amit nem isme-
rünk. Hogyan tudná ezeket összefűzni, 
hogy mind megjelenjenek? - tette fel 
magának a kérdést. Ekkor született, 
az általa már életút festménynek ne-
vezett ötlet, ami tipikus példája annak, 
ahogyan hatnak egymásra a területek 
melyekben dolgozik.

Számítógép képernyőjén tervező-
grafikai folyamat alatt ált össze a végső 
kép, melyen próbált harmóniát létre-
hozni és egy térbe rendezni, a külön-
böző fotókról és hátterekből kiragadott 
arcokat. Szeret különböző rétegekkel 
dolgozni, azokat egymásra pakolni, 
amit itt is alkalmazott. A miskolci ki-
állításra került verziót később tovább-
gondolta, a sokszorosítható grafikát 

egyedivé és különlegessé, exkluzívab-
bá tette, oly módon átdolgozva, hogy 
olajfestékkel adott egy vékony lendüle-
tes réteget az alkotásnak. Az elmúlt 16 
esztendő alatt több helyszínen is látha-
tó volt az olajfestett print nyomat. Egy 
alkalommal még fényfestményként is 
megjelent, ez alkalommal pedig kor-
társ jászsági művész alkotásaként került 
bemutatásra.

Ha már a bemutatott alkotás a leg-
nagyobb magyar zeneszerzőt, Bartók 
Bélát ábrázolja, a Palotásy János Ze-
neiskola növendékei az ő műveiből is 
játszottak darabokat a képzőművészeti 
esemény zenei ráhangolódásaként.

A kortárs, sokoldalúan kreatív 
művész, Soós Andrea szerteágazó te-
vékenységeiből és eddigi életútjának 
pontjaiból Metykó Béla helytörténeti 
kutató villantotta fel szemelvényeket, 
jászberényi és országos sajtóban megje-
lent cikkekből. 

Soós Andrea különböző fantázia-
dús munkái között nincsenek hatá-
rok, élénk képzeletű alkotó, elméjének 
újabb ötleteivel lepi meg közönségét.

duka

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága 2022. 
június 7. és június 9. között szervezte a Ki a mester két keréken országos dön-
tőjét. Az eseményen a megyei versenyek első helyezett lány és fiú versenyzői 
mérték össze tudásukat KRESZ elméleti és kerékpáros ügyességi feladatokon. 
Jász-Nagykun-Szolnok megyét két jászberényi fiatal Tóth Dzseni és Juhász Mar-
ci képviselte, akik a csapatversenyben 9. helyen végeztek a 20 csapat közül.  A 
két versenyzőnek, és felkészítőjüknek, Kári Lászlónak és Pestiné Járomi Edit-
nek olvasóink nevében is gratulálunk.

Légy olvasó! – 93. Ünnepi Könyvhét

A kortárs magyar irodalom legna-
gyobb nyári eseménye, az ebben az 
esztendőben 93. alkalommal, június 
9-én kezdődő Ünnepi Könyvhét.  Az 
eseményhez és annak nyitó dátumá-
hoz kapcsolódva városunkban a 13. 
alkalommal szervezte meg a Városi 
Könyvtár a Könyves Csütörtök ren-
dezvényét.

Két év kényszerűen kimaradt, de idén 
már nem volt akadálya, hogy bátor 
kreativitással újra legyenek érdekes 
programok a könyvek helyi ünnepén. 
Az elgondolás szerint a megszokott te-
rületen, a mozi előtti téren és parkban 
tervezték a helyszíneket, de az időjárá-
si előrejelzések miatt, minden a Főnix 
Műhelyházba és annak udvarára került. 
Az olvasás népszerűsítésére tett lépések 
egyike ez a sokszínű, könyves rendez-
vény, amit a Városi Könyvtár mun-
katársai úgy valósítanak meg, hogy a 

lehető legcélravezetőbben szolgálják az 
olvasó közönséget.

A kulturális programot énekszó nyi-
totta, Deméné Ilonka Gabriella által 
vezényelt, LVG Énekelni jó! kiskóru-
sa közreműködésével, valamint Nagy 
Erik Botond, 10-es diák szóló fellépé-
sével. Röviden köszöntötte az esemény 
résztvevőit Budai Lóránt polgármester 
és szavaival olvasásra buzdította a szép 
számmal összegyűlt diákokat. Kovács 
Péter, a Jászkerület ügyvezetője örömé-
nek adott hangot, hogy újra létrejöhe-
tett a rendezvény, és köszönte munka-
társai szervező munkáját, illetve az OTP 
Bank támogatását. A helyi fiók vezetője 
Hoffer Gábor elmondta, az OTP Bank 
számára kiemelten fontos a társadalmi 
szerepvállalás, és pénzügyi kultúra ter-
jesztése a fiatalok körében.

Mindezek után az iskolás csoportok 
benépesítették a különböző helyszíneket. 
Az udvar egy-egy szegletében, a gyermek 

könyvtárosok élőszavas mesemondását 
lehetett hallgatni. Lénárth András a 
rovásírás rejtelmeibe avatta be a fiatalo-
kat. Számtalan asztalon lehetett rajzolni, 
színezni, vágni és ragasztani. Több kéz-
műves elfoglaltságba is elmerülhettek a 
látogatók, a közreműködő intézvények 
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria 
és a Jász Múzeum jóvoltából, valamint 
kiadványaikat is megismerhették, bön-
gészhették a kíváncsiskodók. A porteleki 
Gombolyag kézműves csoport tagjaival 
a papírfonás fortélyaival lehetett ismer-
kedni. A titkok könyvtára irodalmi ka-
landtúrát kínált, de szófelhő totóval is 
próbálkozhattak a játékos kedvűek. Aki 
elfáradt a forgatagban, az letelepedhetett 
a folyóirat olvasó sarokban színes ma-
gazinokat böngészni. A könyvturkáló 
kínálata is megannyi értékes olvasnivalót 
rejtett, és aki keresgélt, talált magának 
valami irodalmi csemegét. A 7 Titok 
Csodálatos Könyvtárat mutatták be a 
Központi Óvoda ovis könyvtárosai. A 
Lila fecske versillusztrációs pályázatra 60 
alkotás érkezett, feladva a leckét a zsűri-
nek a legjobbnak ítéltek kiválasztására. 
Az állatkert különleges látnivalókkal te-
lített standját mindig sokan vetté körül. 
Az esemény a megbocsátás napja is volt, 
ha elfelejtetted időben visszavinni kiköl-
csönzött könyveidet, most csak egy csoki 
volt a késedelem díja.

A tartalmas programokon keresz-
tül, a könyvek és az olvasás közelében 
töltöttek hasznosan idejüket a kisebb 
és nagyobb iskolások, és talán ezzel az 
eseménnyel is egy lépéssel közelebb ke-
rültek ahhoz, hogy olvasók legyenek.

demeter
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A Sebestyén Kft. jászberényi üzlete-
ibe bolti eladói munkatársait keresi.  
06-30/945-3995.

Apróhirdetés

A Sebestyén Kft. gépkocsi vezető mun-
katársát keresi, áruterítői munkára, 
hajnali kezdéssel. 06-30/945-3995.

A Jászberényi Termálfürdő  

felvételt hirdet
gyógytornász  

és  
gyógymasszőr

 állások betöltésére.
Az állások betöltésének 
feltétele gyógytornász  

és gyógymasszőri 
végzettség megléte.

Jelentkezni a 06/20-567-6566 
telefonszámon munkaidőben,  
illetve a munkaugy@vvzrt.hu  

email címen lehet.

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com 
vagy telefonon: 06-30/651-1098
vagy személyesen szerkesztőségünkben 
csütörtökönként 8 és 16 óra között

Lakossági hirdetések felvétele  
a heti újságba hétfőn 16 óráig.

•  á l l á S b ö r z e  m e l l é k l e t  •  á l l á S b ö r z e  m e l l é k l e t  •

Feladatok:  Anyag rendelés, - kiadás, - nyilvántartás, 
áruátvétel.

Előny: Élelmiszeriparban, kereskedelemben jártasság, 
gyakorlat, jászberényi lakhely

Elvárás: Minimum középfokú végzettség

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal  
a szerkesztőségben, „Anyaggazdálkodó” jeligére:

Jászberény, Bercsényi út 1., földszint 
kizárólag csütörtökönként 8:00 és 16:00 óra között.

Anyaggazdálkodó munkakörbe 
munkatársat keresünk.

A motiváció 
jelentősége
Lassan ismét vége egy tevékeny, tartal-
mas iskolai tanévnek. Hosszú az út szept-
embertől júniusig, a legaktívabb diák és 
tanár is elfárad, kimerül fizikailag és szel-
lemileg egyaránt. Mégis a leginkább ki-
tartást igénylő időszak az utolsó pár hét; 
a rosszabb osztályzatot kapott gyerekeket 
az idő sürgeti a javításra, a gyengébben 
teljesítőknek a tanév folyamán van mit 
bepótolni. A vizsgázó, érettségiző kor-
osztály terheiről már nem is beszélve.

Hogyan motiváljuk gyermekein-
ket? Hogyan tartsuk fenn figyelmüket 
végig a tanév folyamán? Nagyon sok 
szülő el van keseredve, mert azt ta-
pasztalja, hogy gyermekéből hiányzik a 
motiváció, tessék – lássék módon, felü-
letesen tanul, épp csak annyit, hogy át-
billenjen a felsőbb évfolyamba. A gyor-
sabb, essünk túl a tanuláson hozzáállás 
pontatlan tudást ad, feladatmegoldási 
képessége gyenge.

Nincs olyan, hogy valakit varázs-
ütésre motiválttá tehetünk. A gyer-
meket lassan, életkorának, értelmi 
érettségének megfelelően, de folya-
matosan bíztatni kell. Rendszeresen 
figyelemmel kell kísérni tanulmányait, 
ellenőrizni a tanulásra fordított idejét, 
figyelni az esetleges tanulási nehézsé-
gekre, melynek okát szakemberek segí-
tenek kideríteni, és korrigálni.

Ne legyintsünk, ha gyermekünk azt 
mondja: „Ő ezt úgyse tudja megtanul-
ni.” Ilyenkor lehet az is megoldás, ha 
nyugodt körülményt teremtve, mind-
két részről teljes odafigyeléssel vagyunk, 

„kütyümentesen” együtt tanulunk; ez 
támaszt biztosít. Megnyugtató és mo-
tiváló, gyermekünkben a „nem vagy 
egyedül”, a „veled vagyok” és a „segíte-
nek, bíznak bennem” érzést kelti, ami 
önbizalom növelő és szintén motiváló.

Motivációs eszközünk ritkán le-
gyen tárgyi tartalmú, sokkal inkább 
közösen eltöltött szabadidős tevékeny-
ség, amely felszabadító, élményt nyúj-
tó, pihentető, bizalmat, összetartozást, 
biztos kötődést eredményez.

Minden embernek más a tanítha-
tósága, az érdeklődési köre. Ezt szem 
előtt tartva, elfogadva a bizonyítvány 
érdemjegyeit, a bele fektetett munka 
alapján ítéljük meg. Hangsúlyozzuk a 
tudás fontosságát, az élet minden terü-
letén való tájékozottságot!

Hiszek benne, hogy a tudás felké-
szít a mindennapi kihívások megol-
dására és tájékozottságot, tudatosabb 
életet tesz lehetővé.

A nyárra minden diáknak, pedagó-
gusnak és szülőnek tartalmas időtöltést, 
jó pihenést, jó egészséget kíván a Jászsá-
gi Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat.

Nagy Marianna
szociális munkatárs

Oszvald Nándor kiállítása Várpalotán
Oszvald Nándor jászberényi ötvös-
művészről legutóbb az általa készített 
cibórium kapcsán írtunk. Most ismét 
jó hírt kaptunk tőle. 

Városunk jeles művészének június 
19-én Várpalotán, a Thury vár már-
ványtermében nyílik kiállítása Csillo-
gó csodák, avagy utazás a jászok őse-
inek tartott szkíták motivumvilágába 
címmel.

A kiállítást 17 órakor Gulyás And-
rás Zoltán régész-főmúzeológus, a Jász 
Múzeum régésze nyitja meg. Oszvald 
Nándor alkotásai a nyári idegenforgal-
mi főszezonban, egészen augusztus 21-
ig megtekinthetőek lesznek Várpalotán. 
Számunkra nem kérdés, hogy művei a 
várpalotaiakat is meghódítják.

Nyílt edzéseken TE is vízilabdázhatsz a Családi és Egészségmegőrző Sport 
Egyesület foglalkozásán. Edzések: kedden és csütörtökön 18.30 és 20.30 óra 
között a Belvárosi Strandfürdőben. Az úszástudás feltétel. Érdeklődni Véghe-
lyi Árpádnál lehet a 06-20/552-5059-es számon.
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próbáld ki a Renault E-Tech Túrán  
június 21–23. között márkakereskedésünkben

a Renault ajánlásával renault.hu

RENAULT  
MEGANE E-TECH
100% electric

ÚJ

Új Renault Megane E-Tech 100% electric vegyes fogyasztás l/100 km: 0; CO₂-kibocsátás g/km: 0, áramfogyasztás (Wh/100 km): 15,8-16,1. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra 
vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési 
stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek 
országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A kép illusztráció.
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Szőlővédelmi permetezések
A szőlő nagy értéket képvisel, mert 
munka és költségigényes, de ott van 
szinte minden házi kertben. Védelmét 
mindig a legjelentősebb károsító elleni 
védelemre kell alapozni, de elsősorban 
a megelőzésre. A permetezést az időjá-
rástól függően legtöbb fajta esetén 10-
14 naponként kell megismételni. 

A szőlő legjelentősebb betegsége 
a peronoszpóra, tünete először a le-
vél színén jelenik meg, olajzöld folt 
formában. A levél fonákján fehér tört 
sóhoz hasonló a kivirágzás, ha magas 
a hőmérséklet, akkor a fertőzést kö-
vetően már 4-5 nap múlva a tünetek 
láthatók. A peronoszpóra más típu-
sú számos zöldségfélét is károsít, pld. 
uborka, hagyma, saláta. Szerencsére 
már vannak peronoszpórának ellenálló 
szőlőfajták is, ilyen a kettős hasznosí-
tású Zala gyöngye, amely csemege- és 
borszőlőnek is alkalmas. Védekezésre 
több mint 40 növény védőszer van en-
gedélyezve, sajnos ezek nagy része még 
tökéletes fedettség esetén sem jelent 
biztos védelmet. Azok a permetezősze-
rek, amelyek gyorsan felszívódnak és 
még a nagy zivatar sem mossa le, hatás-
tartamuk 14-18 nap már drágák. 

Száraz és meleg időjárásban már a 
szőlő lisztharmata jelent veszélyt, ami 
kb. június közepén a virágzás előtt jele-

nik meg erőssebben. A gombabetegség 
külső élősködő és a szőlő minden zöld 
részét fertőzi. A poros fehér, vagy szür-
ke pókháló szerű bevonata, kellemetlen 
dohos szagú. Az apróbogyók és virágok 
elszáradnak, a nagyobb bogyók pedig 
felrepednek. A lisztharmat ellen is sok-
féle permetezőszer van forgalomban. A 
kéntartalmúakkal augusztus közepét 
követően már nem tanácsos permetezni, 
mert a bornak kellemetlen záptojás sza-
ga lehet. A Domark 10EC kis kiszerelés-
ben szabadforgalmú és felszívódó. 

A szőlőnek jelentősebb károsítói 
a keresztes és nyerges szőlőmolyok. A 
bimbós virágzó szőlőfürt esetén a rágás 
következtében a fürt elszárad és szöve-
dék szállal összeszőtt. A zsendülő rágott 
bogyók nedves időben megrothadnak. 
Mindkét molyféleség kárképe egyező, 
védekezésre szőlőmolyok és az amerikai 
szőlőkabóca ellen is kapható szabadfor-
galmú rovarlőszer pld. Klartan 24 EW. 
Ez jó az almamoly és a levéltetűje ellen 
is. Ebben az időszakban szokták ösz-
szetéveszteni a peronoszpórával a szőlő 
gubacsatkát, ami szívó kártevő és a le-
vél színén a folt kidudorodik, fonákján 
pedig bemélyed és fehér a szövedéke. 
Kártétele nem jelentős ellene még más 
atkaféleség ellen is jó a Nissoron.

Szegedi Szilveszter

Ötven éves érettségi találkozó

A Lehel Vezér Gimnázium 1972. évi 
érettségi vizsgájának 50. évfordulója 
alkalmából találkoztunk 2022. június 
4.-én kedves osztálytársainkkal és sze-
retett Osztályfőnökünkkel, Szántai 
Katalinnal.  A szép évfordulót meg-
tisztelte jelenlétével a gimnázium igaz-
gatója, Antics István is.

Az egykori 33 fős osztályból heten 
már csak „fentről” nézhettek le ránk! 

Az eltelt időszak történéseiről mindenki 
beszámolt, majd sétát tettünk a gimnázi-
um jól ismert folyosóin és tantermeiben.

Az összejövetel az Aranykanál Ét-
teremben folytatódott, ahol finom 
ebéd mellett jókedvűen beszélgettünk, 
s idéztük fel fiatalkorunk kedves em-
lékeit. Nagyon szép nap volt ez mind-
annyiunk számára.

IV. C osztály volt diákjai 

A Városi Piac fejlesztése
A képviselő-testület legutóbbi ülésén 
tárgyalt 500 millió forintos pályázat-
ból nem csak az Eördögh-ház újulhat 
meg, hiszen a „Helyi Gazdaságfejlesz-
tés” című támogatás felhasználásával 
lehetőség nyílhat a Városi Piac további 
fejlesztésére is. 

Terveink között szerepel egy hűtő-
ház kialakítása, az egykori Electrolux 

játszótér helyén egy új parkoló létesí-
tése és a Vásárcsarnok előtti parkoló 
terület fejlesztése. A projekt fizikai be-
fejezésére a megkezdésétől számított 42 
hónap áll majd rendelkezésre. Nagyon 
bízunk a pozitív elbírálásban – írta 
Facebook oldalán Budai Lóránt pol-
gármester. (Képeken: a vásárcsarnok 
előtti terület látványtervei)

Autó és motor csodák  
a Margit-szigeten

A Magyar Istálló Olaszautós Egye-
sület június 11-én ismét megren-
dezte Jótékonysági Olaszautós és 
Veteránjármű Emléktalálkozóját. A 2. 
Vittorio Jano Veteránjármű és Olasz-
autós Találkozó idén is sok érdek-
lődőt vonzott a Margit-szigetre.  A 
rendezvényen befolyt összeget ezút-
tal is a Szent István Körúti Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Általános Iskola, Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskola számára aján-
lották fel a szervezők.

Az érdeklődők az olasz mellett szá-
mos más országban gyártott autócsodát 
is megtekinthettek, de kiállítottak gyö-
nyörű motorokat is. A rendezők ezúttal 
is hirdettek szépségversenyt, melynek 
nevezési díja is az adomány összegét 
növelte.

Fotónkon egy 1970-ben készült 
Fiat 500 F típusú jármű látható. Tel-
jesítménye 18,5 LE, Végsebessége 95 
km/óra volt, Hossza × szélessége × ma-
gassága: 2 970 × 1 320 × 1 320 mm, 
önsúlya 499 kg. 

Jön a Meki 
Jászberénybe?
Még 2020-ban kerestem fel a McDo-
nald’s étteremhálózat magyarországi 
üzemeltetőjét. Az elmúlt két év egyez-
tetéseinek eredményeképp júniusi 
soros ülésén a jászberényi képviselő-
testület pozitív döntést hozhat arról, 
miszerint támogatja, hogy a Tesco 
áruház területén létesüljön egy hozzá-
vetőlegesen 400 m2 alapterületű, drive-
in szolgáltatással is rendelkező McDo-
nald’s étterem – írta Facebook oldalán 
Budai Lóránt polgármester, aki bízik 
abban, hogy ezt a kezdeményezést nem 
akasztja meg a többség és rövid időn 
belül a Jászság fővárosában is elérhető 
lesz a világ egyik legnagyobb gyorsét-
termi üzlethálózata. 

Minden bizonnyal sokan fogadnák 
örömmel a hírt, hogy a McDonald's 
hamarosan Jászberényben is elérhető 
lesz. Következő lapszámunkban termé-
szetesen beszámolunk a képviselő-tes-
tület döntéséről, hogy ez megvalósul-e 
városunkban.

Az év leghosszabb 
napja
Június 21-e a csillagászati nyár kezde-
te. Ezen a napon a leghosszabb a Nap 
égen megtett útja (nálunk északkeleten 
kél, és északnyugaton nyugszik), a Rák-
térítő magasságában tűz merőlegesen a 
földre. A Ráktérítő az északi szélesség 
23,5 fokán átmenő szélességi kör. Ne-
vét onnan kapta, hogy a Nap az északi 
félgömbön a Rák jegyébe lépve hág a 
legmagasabbra, a Ráktérítő magasságá-
ba, itt megfordul, majd süllyedni kezd 
az Egyenlítő felé. Az év leghosszabb 
napját ezért nevezik nyári napfordu-
lónak (a déli félgömbről nézve ekkor 
jár a Nap a legalacsonyabban, ott ez a 
nap a téli napforduló). A napfordulat a 
gyakorlatban nem a nyár kezdetét jelzi. 
Mi június 1-jétől számoljuk a nyarat 
(meteorológiai nyár), a kínaiak a régi 
keltákhoz hasonlóan május 5-től. Ná-
luk június 21-én a zeniten járó Nappal 
együtt tetőzik a nyár.
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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

június 16. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
június 17. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16. 
Tel.: 502-635
június 18. szombat
Thököly Gyógyszertár
június 19. vasárnap
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930
június 20. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-368
június 21. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834

június 22. szerda
PatikaPlus (Tesco)
június 23. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
június 24. péntek
Thököly Gyógyszertár
június 25. szombat
Mérleg Patika
június 26. vasárnap
Mérleg Patika
június 27. hétfő
Szentháromság Patika
június 28. kedd
Kossuth Gyógyszertár
június 29. szerda
Mérleg Gyógyszertár
június 30. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)
július 1. 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 

június 30-án jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

06. 17.  péntek 29 °C  |  16°C

06. 19.  vasárnap 31 °C  |  17°C

06. 21.  kedd 33 °C  |  18°C

06. 18. szoMBAt 29 °C  |  15°C

06. 20.  hÉtfő 32 °C  |  17°C

06. 22.  szerda 33 °C  |  19°C

06. 16.  
csüTörTök

Forrás: idokep.hu

32 °C | 13°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.

Második ellenfele egy bolgár lány 
volt, akit szintén egyértelműen győzött 
le, bár technikai hibákat azért vétett. Ez-
után jött a nála két évvel idősebb kazah 
lány, aki Ázsia bajnok volt. Janka jobb 
volt, de nem érezte ezt, s így döntet-
len után jöhetett a hosszabbítás, ahol 
viszont már az történt, amit ő akart. 
Kevesen maradtak volna állva ilyen küz-
delem után ellene. Ez pedig aranyérmet 
jelentett számára. Domos Gréti kezdő 
versenyzőként egy kazah lányt vert meg, 
majd egy rutinos ellenféltől kapott ki. 
Neki taktikailag kell fejlődni. Mivel az 
első fordulóban erőnyerő volt, így ő a 
harmadik helyen végzett. Bagyinszki 
Máténak nem volt szerencséje a sorso-
lásnál, hiszen a későbbi győztessel kel-
lett kezdenie. Ő volt az egyetlen, akit 
a világbajnok nem tudott leütni. A fel-
nőttek közül Kerekes Réka egy holland 
lány ellen melegített be, majd egy vere-
kedő kazah lányt győzött le. Következő 
ellenfele egy svéd lány volt. Azt tudni 
kell, hogy Réka korábban háromszor ta-
lálkozott svéd ellenféllel, s még egyszer 
sem sikerült győznie. Három perc után 
döntetlent hirdettek, majd a hosszab-
bítás után a svéd lányt hozták ki győz-
tesként, így Réka harmadik lett. Milán 
elsőként egy grúz ellenfelét felőrölte. Ezt 
követően egy öntörvényű, verekedős 
lengyel ellen lépett tatamira, akit a har-
madik két percben nagyon megvert. Az 

ellenfele a mérkőzés utáni köszönésnél 
azt sem tudta merre áll… A következő 
ellenfele a magyar Zsiga Zsolt volt, aki-
vel jól ismerik egymást. Döntetlen lett 
az első 3 perc, majd lerúgta gyomorra. 
A döntőben egy nagyon furcsa stílusú 
lengyel ellen kellett küzdenie, aki olyan 
volt, mintha autista lenne. Három perc 
után a hosszabbításban Milán került 
fölénybe, majd fél perccel a küzdelem 
vége előtt ellenfel a nyakába tette a lábát 
és ledöntötte. Nem rúgás, inkább lökés 
volt ez, de wasarinak ítélték. Korábba 
egyszer már volt egy ilyen hasonló ese-
tünk, így nem volt váratlan ez az ítélet. 
Nagy kár érte, mert nyerhetett volna. 

Így sem lehetek azonban elégedetlen, 
mert 36 ország közel 500 versenyzője 
indult ezen a VB-n, s közülük legalább 
15 válogatottat a mi kis dozsónk meg-
előzött az éremtáblázaton – mondta 
Sensei Agócs Tibor, aki azt is megjegyez-
te, hogy a Nemzeti Tehetségközpont 
ösztöndíjasaiként Réka és Milán június 
29. és július 16. között az Egyesült Álla-
mokban, New Orleansban részt vesz a 
NSCA konferenciáján, majd jön Milán-
nak a világkupa, amelyre igazán készül, 
s ezt szolgálta ez a világbajnokság is.

A Yakuzák SE/Y Akadémia sikeres 
karatékáinak és Sensei Agócs Tibornak 
olvasóink nevében is gratulálunk!

Notheisz Janka világbajnok!
  Folytatás az 1. oldalról  

Az SZBI nyerte 
a II. Konkoly 
Electro Kupát
Pünkösd vasárnap immár második 
alkalommal rendezték meg a Lehel 
Termálfürdő Kft. strandján a Kon-
koly Electro Kupa női strandkézilab-
da tornát. Ezúttal hat csapat nevezett, 
s az együttesek két csoportban kezd-
ték meg a küzdelmeket. 

Az A-csoportban a szigetszentmik-
lósi Jäämiä mindkét mérkőzését 
megnyerte. A jászberényiekkel és 
tápiószentmártoniakkal felálló CSAK 
lett a második, míg a Fényfegyver 
lett a csoport harmadik helyezettje. A 
B-csoportban a rendre döntőt játszó 
SZBI nehezen lendült bele, csak szétlö-
vésekkel verte a Kalamajkákat, de utá-
na a másik szigetszentmiklósi csapatot 
már könnyebben. A Kalamajkák lettek 
a másodikok, míg a Ha nem nyerünk, 
ellopjuk lett a harmadik. 

Az ötödik helyért a Fényfegyver 
győzött, majd következtek az elő-
döntők. A Jäämiä, ha nehezen is, de 
legyűrte a Kalamajkákat, míg az SZBI 
a CSAK csapatát. A harmadik helyért 
nagy csatában nyertek a Kalamajkák 
a CSAK ellen, míg a döntőben az 
SZBI érvényesítette a papírformát, és 
felülmúlta a fiatal szigetszentmiklósi 
csapatot. 

Különdíjakat is kiosztottak a szer-
vezők. A legjobb kapus Kiss Melinda 
(Jäämiä), a legjobb játékos Csábi Zsu-
zsanna (SZBI), a gólkirálynő pedig 
Mészáros Kinga (Kalamajkák) lett. A 
Konkoly Electro Kft. különdíját ve-
hette át Hanti Bernadett (SZBI), Vér 
Ágnes (CSAK) és Kerekes Dorina (Ha 
nem nyerünk, ellopjuk).

Ahogy tavaly is, úgy idén is lesz 
még több állomása a strandkézilabdá-
nak a Lehel Termálfürdő Kft. strandján. 
A tervek szerint még két strandkézilab-
da tornát rendeznek, ahol a most vesz-
tesek akár vissza is vághatnak legyőző-
iknek. Ehhez pedig már csak jó időre 
lesz  szükség.

Remekeltek a berényi fiatalok

Május 23-26. között Balatonbogláron 
rendezték meg a Tenisz Diákolimpia 
országos döntőjét, melyen városunkat 
a JSE 14 (2-4 fős) csapata képviselte. 
Balatonbogláron hat korcsoportban 
863 teniszező versengett egymással 
A jászberényi eredmények: 

I. korcsoport: 2. Borics Benett, 
Kovács Szilárd (Szent István Sport Ál-
talános Iskola és Gimnázium) 

II. korcsoport: 2. Lukáts Zalán, 
Juhász Márton (Szent István Sport Ál-
talános iskola és Gimnázium)  

II. korcsoport: Negyeddöntőig ju-
tott: Kiss Bence, Vári Zétény (Bercsé-
nyi Miklós Általános Iskola)

IV. korcsoport: Negyeddöntőig 
jutott: Halápi Áron, Ilonka Vilmos, Ju-
hász Bálint, László Bálint (Szent István 
Sport Általános Iskola és Gimnázium)

Az ifjú teniszezőknek (valameny-
nyien a Jászberényi SE versenyzői), 
valamint felkészítőiknek – Tóth Éva 
és Halápi Ákos – olvasóink nevében is 
gratulálunk a kitűnő diákolimpiai sze-
replésükhöz.

A képen balról jobbra: Lukáts Zalán, Juhász Márton, Borics Benett, Kovács 
Szilárd, Vári Zétény, Kiss Bence


