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Látogatási 
tilalom
Tisztelt Lakosság, kedves Páciense-
ink, Hozzátartozók!

Az intézményi és járványügyi 
helyzet mutatókra való tekintettel 
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
saját hatáskörben eljárva a krónikus 
belgyógyászati- és az ápolási osztály 
vonatkozásában 2022. július 18-tól 
visszavonásig LÁTOGATÁSI TI-
LALMAT rendel el, mely alól csak 
és kizárólag a kegyeleti okok képez-
nek kivételt.

A látogatási tilalom visszavoná-
sig érvényes, melyről a lakosság és a 
hozzátartozók értesítését haladékta-
lanul megtesszük.

A betegek részére a csomagok le-
adása a korábbi rend szerint műkö-
dik, - a páciens nevének, kórterem 
számának feltüntetésével - a megfe-
lelő betegellátó osztály bejáratánál 
történő leadással. 

A fentiek alapján a látogatási kérel-
meket a titkarsag@jaszberenykorhaz.
hu e-mail címre kérjük eljuttatni, 
pontos válaszcím, telefonszám meg-
jelölésével, mely kérelmek elbírálása 
munkaidőben történik.

A kórház teljes területén köte-
lező továbbra is az orrot és a szájat 
eltakaró maszk alkalmazása.

Megértésüket köszönjük.
(Forrás: Jászberényi Szent  

Erzsébet Kórház Facebook oldala)

Remek Open roomLi Fesztivál
A sorban második alkalommal ugyan, 
de a nyár közepén először, július má-
sodik hétvégéjén zajlott a II. Open 
roomLi Fesztivál, Jászberény központ-
jában több helyszínen, szórakoztató és 
kreatív elfoglaltságokat, programokat 
kínálva minden korosztálynak.  

Az előző év szeptemberében, az azóta le-
zárult Stimulart projekt részeként tárta ki 
kapuját városunk főterén a roomLi – a 
kreatív pont, ami jászsági alkotók, vállal-
kozások minőségi termékeinek bemutató 
és piaci helye, de jóval több annál, egy 
élményeket adó közösségi tér is egyben.  
Az akkor - Open roomLi nyitó hétvége 
- fesztivál forgatagának sikerén felbuzdul-
va és egy ideje hiányzó, nyári fesztivál 
újrateremtésének gondolatával szervezte 
meg a Jászkerület berkeiben tevékeny-
kedő roomLi csapata, az ez alkalommal 

már három naposra bővített, II. Open 
rommLi Fesztivált.

A péntek délutáni rövid fesztivál 
megnyitón a szervezők és Budai Lóránt 
polgármester kívánt kellemes, kreatív szó-
rakozást és kulturális élményeket, az ese-
ményre kilátogatóknak. Ezt követően a 
Tűzfészek Társulat látványos zsonglőr be-
mutatójával el is indult a műsorok sora. A 
zsonglőrködést aztán bárki kipróbálhatta 
és gyakorolhatta az ügyes társaság Cirku-
szi játszóházában a szervizúton. 

Korunk modern költészeti módja 
a slam poetry, sok fiatal kedvence ezért 
aztán szép számmal gyűltek össze a 
roomLiSlam előadóinak, Pion István és 
Mészáros Péter szövegelését meghallgat-
ni.  No meg kortársaikét, akik neveztek a 
versenybe, vagy csak simán előadták egye-
di stílusú rövid, írásaikat.

Notheisz Janka Világkupa győztes

Július első napjaiban Notheisz Janka 
és Domos Gréta, az Y Ház/Yakuzák 
SE két tehetséges faital karatékája a 
KWU bulgáriai edzőtáborában töl-
tött egy hetet. A hét folyamán meg-
rendezett utánpótlás Világkupán 
mindketten indultak és arany-, illet-
ve bronzérmet szereztek.

A közelmúltban szerzett világbajno-
ki címe után Janka Bulgáriában sem 
kegyelmezett ellenfeleinek. Végig 
ipponokkal menetelve győzött, s ki-
emelkedő teljesítményének köszönhe-
tően a bírók neki ítélték a „Best Spirit” 
különdíjat is. Jól szerepelt Gréta is, hi-
szen a dobogó harmadik fokára állha-
tott az eredményhirdetés során.

Sensei Agócs Tibor, aki ezúttal nem 
lehetett ott versenyzői mellett, mert 

egy másik csapattal az Amerikai Egye-
sült Államokban tartózkodik, így érté-
kelte karatékái teljesítményét: 

- Minden jel szerint Janka jó úton 
van, mentálisan, technikailag, képes-
ségekben mind-mind jóval megelőzi 
korosztályát. A feladat adott, megtar-
tani ezt az előnyt és gördülékenyen be-
lépni a felnőtt korosztályba. Elégedett 
vagyok Gréti teljesítményével is, aki 
ugyan jóval később kezdte a karatét, 
mint Janka, de szépen zárkózik fel és 
alázatosan tesz a mindennapokban is 
az előrelépésért. Óriási köszönet ille-
ti Shihan Bőke Bélát és Dezső Katát, 
akik a saját tanítványaik mellett teljes 
értékűen gardírozták a mieinket is! Kö-
szönöm Nektek! 

A sikeres versenyzőknek és felkészítő-
iknek olvasóink nevében is gratulálunk!

Felpörögtek az események a Malom-projekt kapcsán
Az elmúlt három hétben igencsak 
felpörögtek az események a sokat 
vitatott Malom-projekt ügyében. 
Előbb a város vezetése tartott sajtó-
tájékoztatót, melyre sajtóközlemény 
volt a válasz a Fidesz frakció részé-
ről, majd újabb sajtótájékoztatón 
kiderült, hogy új funkciót kaphat 
a beruházás befejezését követően a 
Malom. Ezzel még nem volt vége a 
történéseknek, mert a hírek szerint 
újabb per is kezdődik a városvezetés 
és az országgyűlési képviselő között, 
utóbbi kijelentései, állításai miatt. 

Városházi sajtótájékoztató
Július 6-án, szerdán délelőtt Budai 
Lóránt polgármester és Balogh Béla 
alpolgármester tartott sajtótájékoztatót 
a városházán, melynek témája egy nyo-
mozás megszüntetése volt, amely a Fi-
desz frakció feljelentése alapján indult 
a Malom-projekt ügyében. 

- Jászberény közvéleményét 2020 
tavasza óta élénken foglalkoztatja az 
úgynevezett Malom-ügy, amelynek 
egy részére a mai napon végre pontot 
tehetünk – kezdte mondandóját Budai 
Lóránt.

A polgármester elmondta, hogy 
Tamás Zoltán és a Fidesz frakció hat 
tagja 2021. november 25-én feljelen-
tést tett ismeretlen tettes ellen hűtlen 

kezelés bűncselekmény elkövetése mi-
att. A feljelentők szerint a polgármester 
jogellenesen járt el, amikor a Malom 
kivitelezési szerződésétől elállt. Azt állí-
tották, hogy az elállással a polgármester 
kárt okozott a városnak.

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság az ügyben nyo-
mozást rendelt el, amely a közelmúlt-
ban zárult. A rendőrség határozata 
szerint az általam meghozott döntés, 
amellyel a vállalkozóval kötött szerző-
dést azonnali hatállyal megszüntette az 
önkormányzat, a hűtlen kezelés tényál-

lását nem valósította meg. A határozat-
ban kimondták, hogy az önkormány-
zatot képviselő városvezetés szándéka 
végig arra irányult, hogy a Malom-
projekt megvalósuljon, továbbá célunk 
volt a vagyoni hátrány minimalizálása 
is. A rendőrség megállapította tehát, 
hogy a feljelentésben szereplő cselek-
mény nem bűncselekmény, így a nyo-
mozást megszüntették – mondta a pol-
gármester.

Budai Lóránt egy kérdést is megfo-
galmazott a határozattal kapcsolatban: 

- Felmerül a kérdés, hogy ezt miért 

csak most hozom a jászberényi lakos-
ság tudomására, annak ellenére, hogy 
a rendőrségi határozat március 23-án 
született?

- A válasz nagyon egyszerű - je-
lentette ki a polgármester, ugyanis e 
határozatot a JNSZ Megyei Rendőr-
főkapitányság eljáró osztálya annak 
meghozatalát követően részére nem 
küldte meg. Ez csak július 4-én történt 
meg.

Budai Lóránt szerint meglehetősen 
furcsa, hogy bár Tamás Zoltán és a Fi-
desz frakció tagjai a döntésről már már-
cius 23-át követően értesültek, azt nem 
osztották meg sem vele, sem a képvi-
selő-testülettel, sem a közvéleménnyel. 

– Mindezek után Pócs János a 
2022. július 15-én megtartott képvi-
selő-testületi ülésen „felelőssége teljes 
tudatában és birtokában”, nyilvánosan 
jelentette ki, hogy Balogh Béla alpol-
gármester és én elloptunk 300 millió 
forintot, amit szabálytalanul és tör-
vénytelenül fizettünk ki a vállalkozó-
nak. Azt, hogy emiatt a nyilvánvaló ha-
zugság miatt ki fog majd helytállni, azt 
az érintettek döntsék el egymás között! 
De az tény: jogerős döntés mondja ki, 
hogy nem követtünk el semmilyen 
bűncselekményt – jelentette ki Budai 
Lóránt. 
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A polgármester azt is elmondta, 
hogy a Malom-ügynek ezzel még nincs 
vége. Az ő korábbi feljelentése alapján 
még folyik egy másik büntetőügyben 
a nyomozás. Sőt, egy közelmúltbe-
li bírósági tárgyaláson elhangzottak 
alapján a napokban várhatóan újabb 
feljelentést is tesz. Véleménye szerint 
azt még nem tudhatjuk, 2019 nov-
embere előtt történt-e bűncselekmény 
az ügyben, azt viszont már igen, hogy 
2019 novembere után ilyen biztosan 
nem történt.

- Az úgynevezett Volán-ügyben vi-
szont a tegnapi napon érkezett meg a 
végzés az önkormányzathoz. A bíróság 
dr. Szabó Tamás volt polgármestert 
bűnösnek találta nagyobb vagyoni 
hátrányt okozó hűtlen kezelés bűn-
tette elkövetésében és emiatt őt kettő 
év próbaidőre bocsátotta. Továbbá 
a bíróság kötelezte, hogy az okozott 
kárt, 1 092 561 forintot fizessen meg 
az önkormányzatnak. Ezen túl az ille-
téket és a bűnügyi költséget is neki kell 
megfizetni. A döntés kimondja, hogy 
dr. Szabó Tamás polgármesterként 
megsértette tisztségéből eredő kötele-
zettségét azzal, hogy az önkormányzat 
éveken át nem teljesítette a közösségi 
közlekedéssel kapcsolatos közszolgál-
tatási szerződésből eredő fizetési köte-
lezettségét. A kötelezettségét szándé-
kosan elmulasztó polgármester ezzel 
az önkormányzatnak nagyobb vagyoni 
hátrányt (kárt) okozott – mondta Bu-
dai Lóránt.

Mindezek után a polgármester azt 
is megjegyezte, hogy reméli, dr. Szabó 
Tamás számára is egyértelmű, hogy 
ezek után már képviselőként sincs 
helye Jászberény város közéletében 
és haladéktalanul lemond képviselői 
mandátumáról. 

A jelzett ítélet egyébként tárgyalás 
nélkül született, dr. Szabó Tamásnak 8 
nap áll rendelkezésére, hogy eldöntse 
elfogadja-e azt, vagy tárgyalást kér. Bu-
dai Lóránt szerint utóbbi esetben csak 
súlyosabb büntetésre számíthat.

Dr. Szabó Tamás tárgyalást kér
A városházi sajtótájékoztatón elhang-
zottakkal kapcsolatban természetesen 
megkerestük dr. Szabó Tamást is. A 
volt polgármester elmondta, nem kö-
vetett el bűncselekményt, az ítéletet 
nem fogadja el és tárgyalást kér. 

Tamás Zoltán sajtónyilatkozata
A sajtótájékoztatót követően keres-
tük Tamás Zoltánt, a Fidesz frakció 
vezetőjét, aki egy sajtónyilatkozatban 
válaszolt a városházi sajtótájékoztatón 
elhangzottakra.

Reflektálás Budai Lóránt Jászberény 
polgármesterének 2022. július 6-ai sajtó-
tájékoztatón tett kijelentéseire.

A dr. Szabó Tamást érintő Volános- 
ügyben nincs jogerős döntés. A bíróság 
új joggyakorlata szerint megajánlott 
egy tárgyaláson kívüli döntést, melyet 
az érintett megfellebbez és tárgyalásra 
visz. Budai polgármesternek a piaci 
beruházással összefüggő és a Malom-
projektnél okozott több milliárdos 
kárral, és a lelkiismeretével kellene in-
kább elszámolni.

Sajnálatos, hogy a Malom ügyben 
megint hazudozás folyik, megtévesztve 
ezzel Jászberény lakosságát. Az eset-
ben vizsgálatot folytató JNSZ Megyei 
Rendőr-főkapitányság március 23-án 
írt levelet az érintetteknek, hogy lezár-
ta a nyomozást és átadta az ügyészség-
nek az ügyet.

Majd március 25-én, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Főügyészség ar-
ról adott tájékoztatást miszerint ezek 

után a Malom ügy hozzájuk tartozik 
és a nyomozást ők folytatják le. Tehát, 
Budai Lóránt csak szeretné, hogy vége 
legyen a Malom ügynek, de valakinek 
mégiscsak felelnie kell az okozott több 
milliárdos kárért.

Tamás Zoltán, Fidesz frakcióvezető

Levél az ügyészségtől
Budai Lóránt polgármester ezt köve-
tően a megyei főügyészségtől kért tá-
jékoztatást a Malom-projekt ügyben, s 
az alábbi levelet kapta:

Tisztelt polgármester Úr!
A különösen nagy vagyoni hát-

rányt okozó hűtlen kezelés bűntette 
miatt a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztá-
lyán 16000/446/2021. számon indult 
bűntetőügyben a következőkről tájé-
koztatom. 

Az ügyben a nyomozó hatóság a Be. 
398. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
az eljárás megszüntetéséről határozott, 
mert a cselekmény nem bűncselekmény.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igaz-
gatóság Gazdaságvédelmi Osztálya az 
eljárást megszüntető határozatot meg-
küldte a feljelentők részére, azonban a 
jogorvoslati joggal rendelkező sértett 
részére elmulasztotta azt kézbesíteni.

A nyomozó hatóság a határozat 
hiányosságát hivatalból észlelve hozta 
meg kijavító határozatát, mely az el-
járást megszüntető határozattal együtt 
tartalmazza teljes körűen a hatóság 
döntését.

A nyomozó hatóság eljárás meg-
szüntetéséről hozott határozata a kija-
vító határozatban a sértett részére biz-
tosított jogorvoslati határidő lejártát 
követően válik véglegessé, amennyiben 
a határozat ellen nem jelentenek be 
panaszt.

Tájékoztatom Polgármester urat, 
hogy az előzőekben részletezett körül-
ményekre figyelemmel a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Főügyészségen 
az ügyben jelenleg nincs folyamatban 
eljárás. 

Szolnok, 2022. július 14.ű
Dr. Burka Tibor, mb főügyész

Új funkciót kap a Malom-projekt
A megyei közgyűlés alelnöke, Borbás 
Zoltán és Jászberény város alpolgár-
mestere, Balogh Béla egy eredményes 
egyeztetést követően július 12-én, 
kedden délelőtt sajtótájékoztatón je-
lentette be, hogy a Malom-projekt új 
funkciót kap, a Palotásy János Zeneis-
kola új otthona lesz, amint a beruházás 
befejeződik. 

Korábban beszámoltunk már róla, 
hogy a megyei közgyűlés 1 milliárd 
forintos keretet biztosít a jászberényi 

Malom-projekt befejezéséhez. Hogy 
ebből mennyit használnak fel a meg-
valósítás során, az attól függ, hogy 
mennyibe kerül majd a beruházás. 
Egymilliárd forint erejéig a megyei 
közgyűlés a teljes költségek felét biz-
tosítja. Ha például másfél milliárd lesz 

az összköltség, akkor ehhez 750 milli-
ót biztosít a megye.

Az is ismert volt már, hogy az ere-
deti terveket felülvizsgálják, és szükség 
esetén át is dolgozzák. Nos, erre min-
denképpen szükség lesz, hiszen a keddi 
egyeztetésen a felek abban állapodtak 
meg, hogy a Malom-projekt új funk-
ciót kap: a Palotásy János Zeneiskola 
költözik majd az elkészült épületbe. 
Nem volt tehát véletlen, hogy a sajtó-
tájékoztatón részt vett Mészárosné Vas 
Márta, a Jászberényi Tankerület szak-
mai vezető helyettese, valamint dr. Réz 
Lóránt, a zeneiskola igazgatója is.

- Már az országgyűlési választás 
során is téma volt a Malom-projekt 
ügye. Amikor pedig erről a témáról a 
politika „elvonult”, akkor kezdődhet-
tek a szakmai megbeszélések, egyezte-
tések. A mai megbeszélés végén abban 
egyeztünk meg, hogy a Palotásy János 
Zeneiskola költözik majd az elkészült 
Malom-projekt épületébe. Ennek per-
sze vannak feltételei, melyek előkészí-
tése a következő időszakban megtör-
ténik majd. Most számomra mint a 
város egyik vezetője számára most az 
a legfontosabb, hogy mind a megye, 
mind pedig a tankerület és a zeneis-
kola egyetértésével született meg ez a 
megállapodás – mondta Balogh Béla.

- Egy TOP-20 forrásra épülő pályá-
zati konstrukció kimunkálásának egyik 
jelentős állomása ez a mai nap, amely 
segítségével a Malom-projekt befejezé-
se megtörténhet. Azt is fontos leszö-
gezni, hogy nem pusztán egy projektet 
szeretnénk létrehozni, ami egy függő-
ben lévő adósságot törleszt, hanem egy 
olyan előrelépést is biztosít a városnak, 
amely hosszú távon is a város javát 
szolgálja. Ez a kulturális projekt értő 
fülekre talált a zeneiskola vezetésénél 
is. Nagyon örülök annak, hogy ez az 
elképzelés megvalósul, s hosszú távon 
is fentartható funkciót kap. Természe-
tesen több szálon is folyik egyeztetés a 
tulajdonos – Jászberény városa – és a 
majdani beruházó – a megyei önkor-
mányzat – között, hiszen a munka ak-
kor indulhat meg, ha az ingatlan per-, 
teher- és igénymentes lesz.  Következő 
egyeztetésünknek ez lesz a témája. Úgy 
gondolom időarányosan jól állunk, s 
én bizakodó vagyok a Malom-projekt 
sikeres befejezése kapcsán – mondta 
Borbás Zoltán. 

Kérdésre válaszolva Balogh Béla 
még elmondta, hogy tervezik egyéb 

művészetoktatási lehetőségek elhelye-
zését is a megvalósuló beruházásba. 
Ennek lehetőségeit, feltételeit is egyez-
tetik majd. Ugyanakkor fontosnak 
tartják a fentarthatóságot, amelyre a 
zeneiskola lehet a biztosíték. A város 
számára az is fontos lesz, hogy bevételt 
is generáljon majd az új kulturális tér. 

Borbás Zoltán megjegyezte, azáltal, 
hogy ilyen irányú funkciót kap az épü-
let – mivel európai uniós finanszíro-
zású lesz – szükséges lesz úgynevezett 
softelemek beépítése is. Ezek egyezte-
tése is a következő időszak feladata lesz. 
Egyébként pedig eszközök – bútorok, 
berendezések, hangszerek – beszerzésé-
re is lehetőség lesz. A megyei közgyűlés 
alelnöke szerint a jövő év közepére el-
juthatnak abba a szakaszba, hogy már 
az érdemi munka is megkezdődhet.

Perbe hívják az országgyűlési 
képviselőt
Elsőként a Magyar Narancs szellőztet-
te meg, hogy Jászberény polgármeste-
re Budai Lóránt,  és alpolgármestere 
Balogh Béla a júniusi önkormányzati 
ülésen tett kijelentései, állításai miatt 
pert indított Pócs János országgyűlési 
képviselő ellen. A két városvezető be-
csületsértés és rágalmazás miatt tett 
feljelentést.

Budai Lóránt érdeklődésünkre 
elmondta, hogy ő az ülésen nem kí-
vánt vitába szállni a honatyával, aki 
azt állította, hogy a polgármester és 
az alpolgármester hazug és lopott is. 
Az eset után többen felhívták és jogi 
szakemberek is jelezték számára, hogy 
ezt nem lehet szó nélkül hagyni, s így 
Balogh Béla alpolgármesterrel együtt 
megtette a feljelentést. 

A polgármester megjegyezte, nem 
szerencsés, hogy valaki másokról meg-
alapozatlanul tesz súlyos kijelentéseket, 
vádakat, ahelyett, hogy az együttmű-
ködést keresné. 

Konklúzió
Vegyes a kép, ha az elmúlt közel két 
hónap eseményeit együtt értékeljük a 
Malom-projekt ügyében. Tagadhatat-
lan az előrelépés, hiszen a megye és a 
város vezetése együtt új funkciót talált 
a beruházásnak, s együtt dolgoznak a 
megvalósításon. 

Ugyanakkor olyan politikai mel-
lékzöngék kísérik a Malom projekt 
ügyét továbbra is, amelyek házon be-
lül, Jászberényben még most sem az 
együttműködést szolgálják. 

Hát itt tartunk most.

Összeállította: Szántai Tibor

Felpörögtek az események a Malom-projekt kapcsán
  Folytatás az 1. oldalról  

Balogh Béla alpolgármester, Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke, Mé-
szárosné Vas Márta, a Jászberényi Tankerület szakmai vezető helyettese és dr. 
Réz  Lóránt, a Palotásy János Zeneiskola igazgatója a helyszínen jelentették 
be, hogy új funkciót kap a Malom-projekt.
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Városházi hírek
Budai Lóránt polgármester az elmúlt három hétben is több, sokakat érdeklő 
hírt osztott meg Facebook oldalán. Ezek közül a legérdekesebbet az alábbi-
akban olvashatják.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy augusztus 22-ig tüdőszűrés folyik Jászbe-
rényben. Helyszín a Székely Mihály Általános Iskola, ahol hétfőnként és szerdán-
ként 11:30 és 16:30 között, míg kedden, csütörtökön és pénteken 8:30-tól 13:30-
ig várják a lakosokat. A vizsgálat a 40 év felettieknek térítésmentes. Ugyanakkor a 
40 év alatti lakosoknak térítésköteles, továbbá foglalkozás-egészségügyi szakorvos 
által kiállított beutaló is szükséges. A szűrővizsgálaton arcmaszk használata, vala-
mint a belépés előtt kézfertőtlenítés kötelező. Kérjük és köszönjük megértésüket! 
További részletek: https://www.jaszbereny.hu/.../megkezdodott-a.../10851/

A tavalyi évben megerősített jászberényi Mezei Őrszolgálat 2011-ben kezdte meg 
működését. A külterületen végzett nappali és éjszakai járőrözéshez eddig használt 
önkormányzati tulajdonú autó elavult, javíttatása évről évre jelentős összegeket 
emésztett fel, miközben az értéke nem haladta meg az 1-2 millió Ft-ot sem. Ezen 
okok miatt, még tavaly nyáron döntést hoztunk annak cseréjéről. Az alapfelsze-
reltségen túlmutató (és még fóliázás előtt álló) 9.1 millió forintos TOYOTA Hilux 
Live terepjárót a kezdeményezővel és a Mezei Őrszolgálat vezetőjével személyesen 
vettük át a nyertes ajánlattevő Hering Autóház Kft. Toyota márkakereskedésében. 
Bízom benne, hogy a mezei őrszolgálat kötelékein belül bekövetkező személyi és 
technikai változások jó esélyt teremtenek arra, hogy eddigi munkavégzésük még 
hatékonyabbá és eredményesebbé váljon.

A Volánbusz Zrt. és az Önkormányzat együttműködésének köszönhetően, a fejlesz-
tés első ütemében két okospadot, a folytatásban pedig fedett buszvárókat telepít a ki-
vitelező. A mai napon helyükre kerültek a korszerű berendezések, melyek ülőfelület 
hűtéssel és vezeték nélküli telefontöltési funkcióval is rendelkeznek. A wifi elérést a 
napokban állítják be a szakemberek, ezután megkezdődhet az okospadok próbaüze-
me. A fedett buszvárók egyedi gyártásúak lesznek, elhelyezésük több szakmai egyez-
tetést követően fog megvalósulni. Az utasforgalom visszaesése miatt a beruházást 
a nyári időszakra ütemeztük, mely során kisebb területlezárások és forgalmi rend 
változások lehetségesek. Tisztelettel kérem az utazóközönséget, hogy a munkálatok 
ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek! Kérem és köszönöm a megértésüket!

50% 

A  keretében

H e lyszí n : Jászb e ré ny, J P Aré nA

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

KiállítóK 
jelentkezését 

várjuk!

Jászberényi 
KKV-KnAK  

50% 
KeDVezMény

Vitatott együttműködés a képviselő-testületben
Minden bizonnyal nem utoljára de-
rült ki az éppen soros önkormány-
zati ülésen (július 13-án), hogy a 
városvezetés és a Fidesz frakció által 
oly sokszor hangoztatott együttmű-
ködés rendre „léket” kap. A városve-
zetés szerint ezen az ülésen a Fidesz 
három alkalommal is módosította a 
korábban egyeztetett álláspontját. 

A képviselő-testület júliusi soros ülése 
egyperces gyászszünettel kezdődött. Így 
emlékeztek meg az életének 87. évében 
elhunyt dr. Vass Imréről, aki 1994 és 
2006 között volt Jászberényben ön-
kormányzati képviselő és négy éven át, 
2002-2006 között alpolgármesterként 
is dolgozott. Dr. Vass Imrét Jászberény 
városa saját halottjának tekinti, hang-
zott el méltatása során, melyet Budai 
Lóránt polgármester mondott el.

Az emlékezés és a tisztelet egy perce 
után 14 fővel kezdte meg a munkát a 
Jászberényi Városi Önkormányzat. Az 
ülés bevezetőjében dr. Gedei József egy 
napirend elhagyását, míg Tamás Zol-
tán egy napirend előrehozását kérte. 
Előbbit nem, utóbbit támogatta képvi-
selők többsége.

A két ülés közötti tájékoztató során 
szó esett a Malom projekt ügyéről (ösz-
szefoglaló anyagunkat e lapszámunkban 
olvashatják), s az írásos anyagokat (pol-
gármester, alpolgármester) végül nem 
fogadták le. Az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló tájékoztató vi-
szont 14 igen szavazatot kapott.

Vita alakult ki a városvezetés és a 
Fidesz frakció között a költségvetési ki-

adások átcsoportosítása során. Balogh 
Béla szerint egyeztettek és közösen elfo-
gadtak egy anyagot, amelyet az ülésen 
a Fidesz frakció szélesíteni kíván. Nem 
az új céllal – a Yakuzák SE is kapjon 3 
milliós támogatást – van a baj, hanem 
azzal, hogy egy egyeztetett anyagot bo-
rítanak fel az utolsó pillanatban, s így a 
tartalék 20 millió forint alá csökken, s 
még csak az év felénél járunk, derült ki 
Balogh Béla szavaiból. 

- Csak később jutott tudomásunk-
ra, hogy hónapok óta van egy igénye 
a Yakuzák SE-nek, melyre a városve-
zetés semmit sem válaszolt. A frakció 
úgy gondolta, hogy orvosolni kell ezt 
a helyzetet, ezért adtuk be a módosító 
indítványunkat – mondta Tamás Zol-
tán.  A testület végül 9 igen, 2 nem és 3 
tartózkodás mellett elfogadta a Fidesz 
módosítóját, s ezzel együtt az előter-
jesztést. 

A Szent Ferenc Egyesített Szociális 
Intézet munkájáról beszámolót egy-
hangúlag fogadták el, megköszönvén 
az ott folyó munkát.

Nem kapott viszont elég támo-
gatást a helyi, menetrendszerinti 
autóbuszközlekedéssel kapcsolatos pá-
lyázat kiírása, amely, ha nem történik 
meg, akár le is állhat majd. 

Elfogadták a testület szervezeti és 
működési szabályzatának módosítását 
is, amely a bizottsági ülések összehí-
vását volt hívatott meghatározni. Dr. 
Gedei József és Bódis Béla módosítóit 
Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző be-
építette abba az anyagba, amit ő jegy-
zett, s ezt az új szabűlyt szavazták meg. 

Egyhangúlag döntöttek arról, hogy 
a Város Napja ünnepség keretében ke-
rüljön átadásra Jászberény Város Kör-
nyezetvédelméért díja, amelynek új ne-
vét is meghatározták: Jászberény Város 
Faragó László Díj. 

Tizenhárom igen szavazatot kapott 
az az előterjesztés amely a jászberényi 
8794 hrsz-ú, természetben a Jászberény, 
Gorjanc Ignác sétány. 10. szám alatt ta-
lálható ingatlan (egykori hűtőgépgyári 
strandfürdő – szerző) értékesítésre ki-
jelölésére, pályázati induló árának, a 
pályázat feltételeinek meghatározására, 
nyilvános versenytárgyalás útján törté-
nő értékesítésére

Nem kis vitát hozott viszont annak 
az ingatlancserének (vásárlásnak) a tár-
gyalása, amely az 56-os szobor közeli 
parkot, illetve a Szent Ferenc Szociális 
Intézmény melletti területet érintette. 
Az úgynevezett Sárközy házat felújító 
tulajdonos, Konkoly József kérte egy 
13 méteres sáv tulajdonához csatolását 
(330 m2), melyért mintegy 500 m2-es 
területet ajánl fel a szociális intézmény 
területének bővítésére. Mint kiderült, 
több éve indult ez az ügy, s most ért el 
odáig, hogy döntés születhessék.

Dr. Gedei József jelezte, nem ért 
egyet a közvagyon eladásával, mivel az 
egy szakrális területből kíván elvenni. 
Furcsállotta a képviselő azt is, hogy az 
előterjesztés nem arról szól, mint ami-
ről beszélnek: nem telekcseréről van 
ugyanis szó, hanem jogi értelemben te-
lek eladásról-vásárlásról, amely azonos 
értékben történik. 

Balogh Béla alpolgármester szerint 
egy, a város számára jó cseréről, adás-
vételről van szó, amely lehetővé tenné a 
szociális intézmény bővítését. Vélemé-
nye szerint ezt kell mérlegelni a testület 
tagjainak.

A testület a vita végén 5 igen, 2 
nem és 5 tartózkodással nem fogadta el 
az előterjesztést.

A napirend lezárását követő félórá-
ban szó esett a fakivágásokról, a fais-
kolában kiszáradt fákról, a Ferencesek 
tere felújításának állásáról is. 

eszté

XI. Jász Expo a Jászsági Gazdasági Napok keretében
Szeptember 9-11. között, a Jászsági 
Gazdasági Napok keretében rendezik 
meg immár tizenegyedik alkalommal 
a Jász Expót Jászberényben. Erről 
tartott sajtótájékoztatót július 5-én 
délelőtt Budai Lóránt polgármester, 
Balogh Béla alpolgármester és Sza-
bó János, a NOVICO Kft. ügyvezető 
igazgatója. 

- Két év pandémia és gazdasági bizony-
talanság után szeptember elején ismét 
lesz Jász Expo Jászberényben. A kép-
viselő-testület áprilisban döntött, hogy 
megrendezi a Jászsági Gazdasági Napo-
kat, s ennek része lesz a már megszokott 
expo is. Azok számára, akik figyelték 
az idei költségvetés elfogadását ez nem 
meglepetés, mert már abban is szerepelt 
ez a rendezvény. Szerettük volna, ha a 
Jászkerület kezében futnak össze a szer-
vezés szálai, de mindenképpen szükség 
volt a NOVICO Kft. bevonására, hi-
szen ők rendezték az előző tíz expót, 
azaz sokoldalú tapasztalattal rendelkez-
nek. Ami korábban jó volt, azon nem 
szerettünk volna változtatni, de lesznek 
új dolgok is. Új lesz például a helyszín, 
hiszen a JP Arénában rendezzük meg 
Jászsági Gazdasági Napokat, s ezen be-
lül a XI. Jász Expót is – mondta a sajtó-
tájékoztató bevezetőjében Budai Lóránt 
polgármester. 

– Több mint 60 vállalkozás kapott 
felkérést a polgármester aláírásával, 
hogy vegyen részt a Jász Expón. Többen 
visszajeleztek, de vannak még lehető-
ségeink. Van lehetőség kiemelt jászsági 
vállalkozásoknak, testvérvárosoknak, 
városoknak is a megjelenésre. A Jászsá-
gi Gazdasági Napok több lesz mint egy 
expo, hiszen gazdasági találkozókra is sor 
kerül, s lesznek kulturális programok is. 
Mindezek előkészítése folyamatban van 

– jelezte Balogh Béla alpolgármester.
A XI. Jász Expo szervezőjének, a 

NOVICO ügyvezető igazgatójának, 
Szabó Jánosnak a szavaiból pedig kide-
rült, hogy azt szeretnék, ha ez a három 
nap olyan családi rendezvény lenne, 
melyre nagyon sokan ellátogatnak. 

– Berényi Autó 2022 címmel olyan 
márkafüggetlen autószalon lesz a 
Jász Expón, amilyenre korábban még 
nem volt példa. Ezzel együtt a nagy 
cégek számára azt a lehetőséget is biz-
tosítani szeretnénk, hogy HR céllal 
munkaerőtoborzást is végezhessenek. 
Kiemelt célszereplőink a kkv-k, melyek-
nek bemutatkozási és piacbővítési lehe-
tőséget is biztosít az expó. Fontos, hogy 
az expóhoz kapcsolódó kulturális prog-
ramok is ingyenesen megtekinthetők 
lesznek. Újdonság lesz az érintésmen-
tes optikaivizsgálat, és a számítógépes 
szemüvegkeret tervezés is. A fémvázás 

közületi tömegszékek bemutatóján 
elsősorban az intézmények válogathat-
nak majd A jászberényi önkormányzat 
jóvoltából a jászberényi cégek számára 
kedvezményes megjelenési lehetőséget 
is biztosítunk, s további kiállítók jelent-
kezését is várjuk – mondta Szabó János.

A sajtótájékoztató zárásaként Budai 
Lóránt még egy fontos bejelentést tett: 

- Az elmúlt időszakban sokszor 
téma volt a polgármester és az ország-
gyűlési képviselő közötti együttműkö-
dés, illetve annak hiánya. Örömmel 
mondhatom el, hogy az elmúlt idő-
szakban több illetékes minisztérium 
felé közösen adtunk be kérelmet, hogy 
támogassák rendezvényünket. Ezeket 
a kérelmeket mindketten aláírtuk, s 

képviselő úr juttatta el azokat a címzet-
tekhez. Úgy gondolom, hogy ennek a 
szervezőmunkának, ennek az együtt-
működésnek meg kell, hogy legyen a 
gyümölcse és egy nagyszerű, sikeres 
rendezvényre hívhatjuk már most a 
jászberényieket, illetve az akkor hoz-
zánk betérő vendégeket is.

Szántai Tibor

Lakossági fórum
Az 5-ös számú választókerület önkormányzati 
képviselője, Balogh Béla 2022. augusztus 2-án 
lakossági fórumra várja a körzet lakóit.

A fórum 15.00 órakor a polgármesteri hivatal  
1-es számú tárgyalójában kezdődik.
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Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. július 26.  8:00–14:00.

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!

Nagy sikere volt a második Open roomLi Fesztiválnak
A Birinyi Mesekőr mesélői dudaszó-

val gyűjtötték hallgatóságukat és a népi 
hangszer hangjával kisérve sétáltak a 
roomLiget helyszínre, a NAV udvarába, 
ahol ízesen elbeszélt, néhol pajzán mesé-
ken lehetett jókat derülni. 

A Főnix Műhelyház udvara volt a 
helyszíne a nagykoncerteknek, ahol a 
terasz szintjei nézőtérként funkcionáltak. 
A könnyűzene kedvelőit mindhárom 
este, előzenekarok és népszerű előadók 
koncertjei várta. Pénteken az energikus 
etno-punk, post-folk dallamokat játszó 
Yukatengi duója vezette fel a 30Y alter-
natív rock együttest, akiknek zenéjében 
minden ezredforduló környéki zenekar 
stílusa keveredik egyedivé, így örömzené-
jükre több korosztály volt kíváncsi. 

A roomLi Pódium előtti teret raklap 
bútorokkal, a korsós lány szobra körül 
kávéházi garnitúrákkal tették lakályosab-
bá. Itt adott hangulatos jazz koncertet a 
városunk zeneművészeiből álló Cool and 
the Jazz formáció, swing és szamba dal-
lamokat könnyed stílusban tolmácsolva a 
közönség felé.  

Sötétedés után a Tűzfészek Társulat 
látványosan szépséges tűzzsonglőr show-
ja, a lángok játékával kápráztatta el a né-
zőket. A nap utolsó műsorszámában DJ 
Bela Gálik pakolta a korongokat és tolta 
a zenéket a house és techno kedvelőinek.

Szombaton alkotó foglalkozások 
várták a kreatív gyerekeket és felnőt-
teket. A roomLiban sokan készítettek 
noteszt könyvkötészeti technikával, a 
roomLigetben az Aszter Tűzzománc Mű-
hely ékszerkészítő foglalkozásába lehetett 
bekapcsolódni. 

A Bathó Palota udvarán népi játéktár 
lett felállítva, ahol kézműves foglalatossá-
gokkal és a népi játszótér elemeinek kipró-
bálásával lehetett szórakozni. A Játékosok 
Klubját is a palota udvarán rendezte be 
Társasjátékos Egyesület, akiknek szám-
talan izgalmas, logikai és készségfejlesztő 
játékaival játszhattak a társast kedvelők. 

A szervizúton kreatív piac keretében 
kínálták portékáikat kézművesek és helyi 

termelők. A Tintaló Cirkusz pici cirkuszi 
sátrában, alig két tucat gyerek fért el az 
apró porond körül, ahol bábok a szerep-
lők, és nem mindig azt teszik, amit a cir-
kuszigazgató mond. Így azután, komikus 
helyzeteken nevethetnek jókat a kicsik, 
míg a szülök kintről, kis lyukakon ku-
kucskálhatnak be és figyelhették, odabent 
mi is történik. 

Táncos buli kerekedett a színpad előtt 
a Kiskalász zenekar gyermek koncertjén, 
ahol lendületes dallamok csábítottak mu-
latozni az srácokat és lányokat.

A nagyszínpad előzenekara, a leg-
régebben fiataloknak kínált különleges 
zenei élményt, akik még emlékeznek 
a kilencvenes évek elején részben helyi 
kötődésű alternatív banda, a Rituális 
Rémtettek kultikus dalaira. Sok régi arcot 
lehetett felfedezni a közönség soraiban, 
akik szívesen idézték vissza az egykori 
undergrund életérzést. Ez folytatta az este 
főszereplője, a Pál Utcai Fiúk alternatív 
rock zenekar. Néhol pörgős, néhol lírai 
dallamaikra csápolt a közönség. 

Időközben a roomLi Pódiumon 
egymást váltották a zenei fellépők. A 
Robimpro Műhely formáció triója zenélt 
a szabad alkotás szellemében. Hétközna-
pi témákat fogalmazott meg nem éppen 
hétköznapi módon az egy5egy zenekar, 
hol balladai, hol lélekszaggató formákban 
öntve hangokban, ami a szívüket nyomja. 
A nap programját záró fellépő, Ed Philips 
and the Memphis Patrol, hatalmas ener-
giával csapott bele az éjszakába és modern 
zenei megoldásokkal fűszerezett tüzes 
rockabilly-jükkel hevítették a hangulatot.

Vasárnap folytatódtak a kézműves 
workshopok és foglalkozások, nyitva ált 
a Játékosok Klubja és a Népi Játszótér, 
nézelődőket, vásárlóit várta a Kreatív piac. 

A kulturális kreatív gazdaság aktív sze-
replője, a Logiscool, digitális alkotómű-
helyt rendezett be a Déryné Rendezvény-
ház aulájában, ahol robotokat lehetett 
programozni, ami igen népszerű elfog-
laltságnak bizonyult a gyerekek körében. 

Akik nem mélyedtek a robotolás rej-
telmeibe, azok a Tintaló Társulás izgalmas 

ügyességi játékának, a Felhővadászatnak 
lehettek résztvevői. Az ifjú felhővadászok 
helyet foglaltak a repülőgépben, majd a 
felhőkapkodó szerkezettel, az elsuhanó 
felhőket kellet eltalálni. Aki hibátlanul 
teljesítette a feladatot diplomás felhőva-
dásszá vált, amiről írást is kapott. 

A Lehel Vezér tér platánfákkal árnyé-
kolt sarkán a Hamza múzeum, Fessük 
újra Jászberény Főterét címmel, igazán 
kreatív, kollektív képzőművészeti alkotás 
lehetőségét hirdette meg. Egy kifeszített 
nylon fóliára kellett mindazt megfestetni, 
amit azon átnézve látnak, vagy amit bele-
képzelnek a látványba. Az alkotni vágyó 
gyerekek egymásnak adták az ecseteket 
és vidáman pingálták fel egy-egy darabot, 
ami aztán nagy egésszé ált össze a végén. 

Délután a roomLi Pódiumon a Csa-
logány Musical Stúdió tartott bemutatót, 
majd a Dvorák&Pátka Színház panto-
mim előadásán derülhetett a nagyérdemű. 
Murphy törvényei címmel, emberi buta-
ság kikarikírozásával egy görbe tükörben 
mutatták be mindennapjaink fájdalmait, 
örömeit és emberi gyarlóságainkat. A szí-
nielőadásokat koncertek követték, ahol a 
mezítlábas városi folk megtestesítője Ta-
káts Eszter, Acoustic Band formációjával 
muzsikált trióban, érzelmekkel telített 
dalokat. Az utolsó fellépő a Posteggiatori 
akusztikus duó, gitárral és djembe, ütő-
hangszerrel előadott színes, izgalmas zené-
je volt a roomLi Pódiumon a záróakkord. 

A Főnix Műhelyház udvarán az esti 
nagy koncertet egy egyszemélyes zenekar, 
Teddy Harpo One Man Band műsora 
vezette fel, gitárt, szájharmonikát és láb-
dobot egyszerre használva játszott blues 
és rock and roll slágereket. Ezt követően 
igazán bohém művészeké volt a színpad, 
akiknek már a neve is tükrözi az álta-
luk képviselt irányvonalat, a Bohemian 
Betyars következett. A banda energikus 
vidám duhajkodása ösztönből áradt és 
magával ragadta, felszabadította a publi-
kum érzelmeit, a zsigerekig hatolt és min-
den lábat táncra bírt.  

Remek volt e belvárosi roomLi, re-
méljük lesz folytatása. duka

  Folytatás az 1. oldalról  

/berenycafe
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Kulturális mozaik
Darázs árpáD 100 emlékünnepség
Július 30. szombat 15 óra
Dr. Darázs Árpád 100 évvel ezelőtt, 1922. július 7-én született Jászberény-
ben. Zenepedagógusként, karnagyként, a Kodály-módszer "nagyköveteként" 
szerzett világhírnevet. Az emlékünnepség fellépői, Bolla János, a 160 éves 
Palotásy János Vegyeskar, zongorán közreműködik Farkasné Szőke Tünde, 
vezényel Ecsedi Péter. Az emlékműsor után megkoszorúzzák Dr. Darázs Ár-
pád emléktábláját az LVG falán és szülőházánál a Korcsolya utcában.
Déryné Rendezvényház

Déryné Deszkáin – Hármasban a legjobb
Augusztus 4. csütörtök 19 óra
A Déryné Deszkáin nyári színházi sorozat augusztusi előadása, a Hármasban 
a legjobb című vígjáték , két felvonásban, Gregor Bernadett, Xantus Barbara 
és Magyar Attila szerepésével. Mihez kezd a leleplezett szerető, amikor rátör 
a megcsalt feleség? Ki az a titokzatos férfi, akiért a "női háború" dúl? Az ér-
zelmi kavalkád és váratlan fordulatok igazi, felhőtlen kikapcsolódást ígérnek 
sok nevetéssel.
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

XXXiV. nemzetközi mézVásár és  
méHésztalálkozó
Augusztus 6. szombat 8 óra
Magyarország méhészei minden évben Jászberényben találkoznak ezen a 
nagysikerű találkozón. A kulturális programot a mézkirálynő érkezése nyitja, 
majd kezdetét veszi a vásár. Mézkirálynő felvonulás, élő méhcsalád bemutató 
valamint különleges versenyek színesítik a programot.
Bercsényi úti Sportcsarnok, Ifjúsági Ház

a Hónap műtárgya
Augusztus 10. szerda 17 óra
Velkeiné Pócz Ilona leginkább a szabadban szeret alkotni, a plain air festé-
szet lelkes művelője. Sokféle anyaggal dolgozik, olajjal, pasztellel, készített 
tűzzománcokat is. De szívéhez legközelebb az akvarellfestés áll. A realizmus-
ban gyökerező festészetét áthatják az impressziók, melynek gyakori témája 
a természet és az ember kapcsolata. 65. születésnapja alkalmából Ég és Föld 
között… c. kiállítása nyílik meg, illetve A hónap műtárgya sorozatában új-
jászületés 1. és újjászületés 2.festményei kerülnek bemutatásra. A képzőmű-
vészeti esemény programjában közreműködik Móczó Árpád hegedű, ének. A 
kiállítást megnyitja és a hónap műtárgyát, valamint a festőművészt bemutat-
ja Huszár Ferenc, Pécsett élő és alkotó művésztanár. A Velkeiné Pócz Ilonáról 
szóló sajtóhírekből Metykó Béla helytörténeti kutató válogat.
Szikra Galéria

XXX. jubileumi Csángó FesztiVál
Augusztus 9–14. kedd–vasárnap
Moldvai és gyimesi csángó hagyományőrzők, erdélyi hagyományőrzők, felvi-
déki és vajdasági táncegyüttesek. Magyarországon élő kisebbségi tánccsopor-
tok és zenészek. Hazai neves táncegyüttesek, zenekarok, énekesek. Népmű-
vészeti vásár, táncházak esténként, éjszakai koncertek. 
Kiemelt programok: 
augusztus 9. kedd 20 óra 
Jászság Népi Együttes – Mindenek Szerelme – táncos koncert 
augusztus 10. szerda 20 óra 
Magyar nemzeti Táncegyüttes – Kárpátok visszhangja – sokszínű folklór műsor 
augusztus 11. csütörtök 20 óra 
Csík zenekar koncert 
augusztus 12. péntek 20 óra 
Menyegző – Ásó, kapa, nagyharang – táncszínházi előadás
augusztus 13. szombat 23 óra 
Parno Graszt koncert
Helyszínek: a város főtere, a Székely Mihály Szabadtéri Színpad, a Jászság 
Népi Együttes székháza (Víz utca 1.)

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

Belvárosi 
strandfürdő

Meghosszabbított nyitvatartással, 18:00 óra után kedvezményes 
belépővel vár július 22-én, péntek este 22:00 óráig a

„Aki csakugyan örül annak, hogy fest”
Bohém életvitelű, de művészeti kö-
rökben igen elismert festőművész 
volt Olgyay Ferenc, akinek Ökrök a 
gazdáikkal című alkotását választot-
ta bemutatásra július első szerdáján 
a Szikra Galéria, A hónap műtárgya 
képzőművészeti sorozatában.

Pontosan másfél évszázada annak, 
hogy egy régi nemesi família sarjaként 
Olgyay Ferenc városunkban meglátta 
a napvilágot. A sors hozta úgy, hogy 
Jászberényben született, ugyanis az 
éppen ekkor létesülő Szolnok-Hatvan 
vasútvonal megvalósítói között mun-
kálkodott vasútépítő édesapja, és vele 
együtt a család is itt élt az építkezés 
befejezéséig.

Olgyay Ferenc művészeti munkás-
ságáról Bartos Kinga grafikus festő-
művész előadását hallgathatta meg a 
közönség. Metykó Béla helytörténet 
kutató pedig, a származása révén az úri 
körökbe forgó festőművész - életének 
epizódjaiból villantott fel érdekessége-
ket a korabeli sajtó cikkei alapján. 

Az egész országban nincs még egy 
művész, akinek ekkora gyönyörűséget 
okozna a csorda hullámzása, összeve-
rődése, aki lágyan, melegen, színesen, 
olyan valóságos teheneket festene, mint 
ez a szépséget teremtő ember. Ki oltotta 
be ekkora tehetséggel? - teszi fel a kér-
dést Joó József, a Képírás folyóiratban.

Olgyay a fővárosban és Mün-
chenben folytatott tanulmányi után 
Szolnokon, a Tisza és Zagyva folyók 

találkozásánál telepedett le, ahonnét 
csak karnyújtásnyira található az a ma 
is élő művésztelep, melynek egyik ala-
pítómestere lett. Részese volt a Feszty 
körkép megalkotásának, a háttértájak 
elkészítésében, ahol Mednyánszky 
László mellett Vágó Pállal is együtt 

dolgozott. A XX. század legelején a 
dachau-deutenhofeni festőiskola táj-
képfestés tanára volt. 1905-ben az 
Országos Magyar Képzőművészeti Tár-
sulat nemzetközi kiállításán a Tehenek 
az akácosban című képével állami nagy 
aranyérmet nyert. Az alapítók között 
találjuk a Magyar Impresszionisták És 
Naturalisták Köre (MIÉNK) művész-
egyesületben, ami elsőként fogta össze 
szervezett formában a modern mű-
vészeti törekvések képviselőit. Iványi 
Grünwald Béla hívására a Kecskeméti 
Művésztelepen festett, nyaranként fe-
lelősségteljes rajz- illetve festőtanári 
munkát vállalt, korrigált a művésztelep 
tanfolyamain. A kecskeméti telep sze-
cessziós stílust követő festőivel azon-
ban szembefordult, végül 1914-ben 
elhagyta a telepet, Sárváron szervezett 
képzőművészeti iskolát, majd 1920-
ban Budapestre költözött és itt töltötte 
életének hátralévő évtizedeit.

A festészet iránt már zsenge ifjú 
korában érzett hajlama csakhamar 
arra késztette, hogy búcsút mondjon 
a tudományos pályáknak és beiratko-
zott a mintarajziskolába. A természet 
elmélyedt tanulmányozásáról vallanak 

korai képei. Számos tájképe a francia 
impresszionisták hatását mutatja, a 
plein air szellemű festészet egyik je-
lentős képviselőjeként jegyzik, illetve 
tartalomfestőként aposztrofálják legin-
kább, akit a táj ihletett. Művészetében 
a természet mindenható nagyságát di-
csőíti, s képein az ember csakis, mint 
a nagy mindenség, egy kicsiny paránya 
szerepel.

A hónap műtárgyának választott 
Ökrök a gazdáikkal és stílusában ha-
sonló, Szénás szekér ökrökkel alko-
tások keletkezése nincs dokumentál-
va, a szakirodalom szerint, tehenes 
festményei a korai időszakából valók. 
Műfajukat tekintve tájképek, ami a 
legjellemzőbb Olgyay munkásságá-
ban. Az Ökrök a gazdáikkal naturális 
előadásmódú festmény, egy alföldi 
életkép, ahol színfoltokra bontotta fel 
a látványt. A szereplőket, az ökröket 
és a két emberi alakot pontosabban 
fogalmazza meg, de ezt nem aprólékos 
kidolgozottsággal teszi, hanem hatá-
rozott színfoltokból építi fel, melyek 
mindegyike tökéletesen a helyén van. 
Ezáltal a látvány is ideális.

A képzőművészeti esemény záró 
részében a közönség soraiban helyet 
foglalók mondták el gondolataikat az 
alkotásokkal és alkotójukkal kapcso-
latosan. Néprajzos szemmel elemezte, 
Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múze-
um igazgatója a festményeket, azok 
paraszti élethez kapcsolódó jeleneteit 
kiemelve. A Szolnokról érkezett alko-
tóművészek közül Varga Erik, az Ök-
rök a gazdáikkal festményen ábrázolt 
szárkúpok festési technikáját méltatta, 
míg Magyar Attila elmondta, hogy 
a Szolnoki Művésztelep létrehozását 
szorgalmazó művészek szóvivője volt 
Olgyay egykoron.

Lyka Károly a korszak neves mű-
vészettörténésze a következőket írta 
Olgyayról: „Képei bizonyára minden 
nézőjét már az első percben rokon-
szenvre hangolják, mert sok jeles mi-
nőségeiken kívül félreismerhetlenül 
olyan embert mutatnak be nekünk, aki 
csakugyan örül annak, hogy fest.”

demeter

Donáth Ferenc emléktáblájánál koszorúztak
Július első péntekjén előbb szülőhá-
zánál, majd egykori jászberényi gim-
náziumánál tartott megemlékezést 
Donáth Ferencre a Nagy Imre Társa-
ság Jászberényi Szervezete. A politi-
kus, jogász, agrártörténész, publicista, 
nemzetgyűlési és országgyűlési kép-
viselő 1913. szeptember 5-én szüle-
tett Jászárokszálláson és Budapesten 
1986. július 15.-én hunyt el.

Donáth Ferenc 1930 és 1934 között 
a jászberényi József Nádor Gimnázi-
umban (ma Lehel Vezér Gimnázium) 
végezte középiskolai tanulmányait. A 
Jászberény Városi Önkormányzat, a 
Nagy Imre Társaság Jászberényi Szerve-
zete és a Lehel Vezér Gimnázium 2016. 
október 13-án állított emléktáblát az 
iskola tornatermének utcai falán egy-
kori diákjára emlékezvén.

Donáth Ferenc életútját Besenyi 
Vendel, a Nagy Imre Társaság Jászbe-
rényi Szervezetének elnöke idézte fel. 
Szavaiból kiderült, hogy milyen moz-
galmas és hányattatott élete volt az 
egykori 1956-os hősnek, aki többször 
is megjárta a börtönt, de mindig talpra 
állt és elveit soha nem adta fel. Ahogy 
emléktábláján áll, ő volt „a hajlott há-
takat kiegyenesítő” 1956-os forrada-
lom meghatározó egyénisége. Egész 
életét áthatotta a demokrácia iránti 
vágy és tisztelet.

A jászberényi emléktáblájára is egy 
tőle származó idézetet választott fia, 
Donáth László, aki mind Jászárokszál-
láson, mind Jászberényben ott volt az 
emlékezésen:

„Képviseleti demokrácia nem ma-
radhat meg sem képviseletnek, sem de-
mokráciának, ha ellenpólusként nincs 
jelen a közvetlen demokrácia”. Donáth 
Ferenc egész életében azért küzdött, 
hogy ez megvalósuljon. 

Besenyi Vendel beszédét követően 
a család képviseletében Donáth László, 
szülővárosa nevében Gergely Zoltán, a 

Jászberény Városi Önkormányzat nevé-
ben Balogh Béla alpolgármester, a Le-
hel Vezér Gimnázium nevében Antics 
István helyezte el az emléktáblánál az 
emlékezés és a tisztelet koszorúját, s 
koszorúzott a Nagy Imre Társaság Jász-
berényi Szervezete is.

Az ünnepség végén Donáth László 
köszönetet mondott a jászsárokszállási 
és a jászberényi megemlékezés szer-
vezőinek, s jelezte, ha lehetősége lesz 
jövőre is eljönni, akkor öt unokájával 
együtt érkezik majd.

eszté
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Lakossági fórum Öregerdőn

A helyi lakóközösség felkérésére 
július 18-án, hétfőn koraeste az 
Öregerdei Gyermektáborban lakos-
sági fórumon vett részt, Péter Tamás 
rendőr alezredessel és Gergely Gá-
bor körzeti megbízottal Budai Ló-
ránt polgármester. 

– Az öregerdei lakosok kerestek meg, 
hogy szeretnének velem találkozni, 
mivel a körzet képviselőjét nem érik el, 
s nem is volt ott ezen a találkozón sem. 
Azért hívtak, hogy elmondják panasza-
ikat, észrevételeiket, s azt, hogy miben 
várnak segítséget. Egy nagyon pozitív 
töltetű beszélgetés volt, mert a meg-
jelent öregerdei lakosok elmondták, 
hogy sok gondjuk nincs. Volt néhány 
szakmai kérdésük a rendőrség képvi-
selői felé. Főleg a kamerarendszer kap-
csán érdeklődtek, s afelől, hogy hová, 
mit lehet bejelenteni. Nekem az utak 
állapotára panaszkodtak elsősorban. 
Megjegyezték, hogy lehetne többet 

gléderezni és metszeni a fákat. Ezen 
felvetések nagyrészét teljesen jogos-
nak véltem, s ezeket fel is jegyeztem. 
Azt kértem, hogy gyűjtsék össze a ké-
réseiket és írásban juttassák el hozzám, 
hogy ezekre megoldást kereshessünk. 
Jó hangulatú megbeszélés volt, ahol 
elsősorban nem kértek és követelőz-
tek, hanem azt is megfogalmazták, 
hogy ők mit tesznek környezetük ja-
vításáért. Vannak esetek, amikor ők 
maguk rendbe teszik az utakat, egy-
másra odafigyelnek, segítik egymást. 
Ez nagyon fontos, mert ők élnek egy-
máshoz közel, ők tudják leghamarabb, 
hogy hol mi történt, hol mi történik. 
A megjelentekben egy jó közösséget 
ismertem meg, akik nemcsak segítsé-
get várnak problémáik megoldásában, 
hanem tesznek is azok orvoslásáért, s 
ez mindenképpen elismerést érdemel. 
Ez példamutató hozzáállás – nyilat-
kozta érdeklődésünkre az öregerdei 
találkozóról Budai Lóránt. 

A függőség kérdése a mindennapi életben
A szenvedélybetegségek témaköré-
ben sokaknak először a kémiai szerek 
használata jut eszébe, mint az alkohol, 
kábítószer, cigaretta. Az addikciók for-
mája azonban ennél jóval szélesebb 
skálán mozog. A hétköznapi viselke-
dések, mint az étkezés, mozgás, szex, 
játék, internet is könnyen addiktívvá 
válhatnak, ha nem tartunk megfelelő 
mértéket. Sok kárt okozhat azonban 
a munkamánia, a megfelelési kényszer, 
az állandó rohanás is. Hol hát a határ a 
szenvedély és az addikció között?

Addikcióról akkor beszélünk, ha 
az egyén elkötelezett az adott viselke-
dés iránt, aminek hatására újra és újra 
visszatér a cselekvéshez. A függőség az 
egész személyiséget érintő probléma. Az 
érintettnek nehezére esik kontrollálni az 
érzéseit és nehéz mértéket tartania egy 
vagy több szorongásoldó viselkedésfor-

ma vagy kémiai szer használatának te-
kintetében. A szenvedélybetegség diag-
nosztizálása nem egyszerű, mert ennek 
megítélését sok tényező befolyásolhatja.

A függőség hátterében szinte min-
den esetben szorongásos zavarok vagy 

akár depresszió húzódhat meg. Az érin-
tettek sok esetben nehéz gyermekkort 
átélt, érzelmi bizonytalanságban fel-
nőtt személyek, vagy felnőtt korukban 
éltek át traumát. A lényeg, hogy tartós 
stressz alatt élnek, amit káros szerekkel 
vagy viselkedésformákkal próbálnak 
oldani.

Támpont lehet, ha a potenciális be-
teg fokozott odafigyelést igényel, mert a 
szenvedélye a napi tevékenységét befo-
lyásolja, családi-, társas- és munkahelyi 
kapcsolatainak rovására megy. A füg-
gőség előrehaladtát jelezheti a rendsze-
resség, az ezzel töltött napi időtartam 
növekedése is. Súlyosabb esetekben az 
illető törvénybe ütközőt is elkövethet. 
A játékszenvedély az impulzuskontroll 
zavarok közé tartozik. A játék célja a 
győzelem, a siker iránti vágy és a nyo-
masztó valóságból való kiszakadás.

A leggyakoribb probléma, hogy 
a függő személy képtelen felismerni, 
hogy viselkedése mennyire káros ön-
magára és környezetére nézve egyaránt. 
Sokszor a körülményeket okolja, vagy 
más embereket von felelősségre, csak-

hogy ne kelljen szembenéznie függősé-
gével.

A gyógyulás első lépése a beteg 
motivációja és együttműködése a te-
rápia során. Ez egy hosszú folyamat, 
nem elegendő egyhetes kórházi kezelés 
hozzá. Fontos a jól eltalált gyógyszeres 
kombináció is, de a valódi gyógyulás-
hoz komplett életmódváltás szükséges. 
Ez viszont komoly kitartást és céltuda-
tosságot igényel.

A gyógyulás hosszú küzdelme alatt 
sok szövetségesre találhatnak a betegek: 
léteznek drogambulanciák, segítő célú 
alapítványok, egyesületek, gyógyult 
betegek által vezetett klubok. A reha-
bilitációs intézmények, illetve életmód 
táborok is nagy segítséget jelentenek, 
mert sok betegnek megoldást jelent, ha 
korábbi környezetéből, addig megszo-
kott életmódjából átmenetileg kieme-
lik. A gyógyulás nélkülözhetetlen része 
az okok feltárása, a megoldatlan családi 
viszályok rendezése, az el nem ért reális 
vagy irreális vágyak felismerése.

A társadalom gyakran előítéletes 
a szenvedélybetegekkel és megbélyeg-
zi őket. Emiatt a függőséggel küzdők 
szenvednek, és a szégyenérzet sokszor 
visszatartja őket, hogy szakszerű segít-
séget kérjenek. A szenvedélybetegség 
NEM a személyes hibák és gyengesé-
gek következménye!

Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt, hozzátartozót - kortól, nemtől és 
problémától függetlenül - induló cso-
portfoglalkozásainkra, melyek helyszí-
ne: Új Esély Központ- Jászberény.

Elérhetőségünk: 06-30/164-2313, 
E-mail: jaszsagiszsz13@gmail.com

Orosz-Bergmann Kincső
intézményvezető, Jászsági 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
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Emlékezés

Végert Józsefné
(1937–2021)

halálának 1. évfordulójára

„Nem simogat kezed,  
nem mosolyog arcod, 
hiába szólítunk,  
nem halljuk már hangod.
Egy jajszó, annyit nem mondtál,  
csak elmentél a halál hosszú útján.
Szíved már nem fáj,  
a miénk vérzik,  
a fájdalmat, szenvedést  
szeretteid érzik.”

Szerető családod

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik

Horváth József
(1935–2022)
temetésén részt vettek, 
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönjük a krónikus  
osztály minden dolgozójának 
segítőkész munkáját.

A gyászoló család

Temetőrongálás: háromszázezer 
forintos nyomravezetői díj
Jogosan nagy felháborodást váltott 
ki Jászberényben, hogy ismeretlen 
tettes/tettesek a Fehértói temetőben 
sírokat rongáltak meg, mégpedig 
nagyon vandál módon. A Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetője 300 000 forintos 
nyomravezetői díjat tűzött ki az el-
követők kézre kerítésére.

A Jászberényi Rendőrkapitányság eljá-
rást folytat 16020/946/2022. bűnügyi 
számon rongálás bűntett elkövetésének 
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
szerint ismeretlen tettes 2022. július 
12-én 16.00-19.45 óra között a Jász-
berényi Fehértói temetőben több sír-
emléket megrongált. A síremlékek egy 
részét ledöntötték, a rögzített mécsese-
ket, virágtartókat eltávolították, azokat 
szétszórták.

A Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvényben rögzített jogkö-
rénél fogva a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 
nettó 300.000 forint, azaz háromszáz-

ezer forint nyomravezetői díjat tűzött 
ki. A díjkitűzés összege annak fizethető 
ki, aki az elkövető személyével kapcso-
latban olyan pontos adatokkal rendel-
kezik, amelyek segítségével az elkövető 
azonosítható, bűnösségére a gyanú 
megalapozottá válik, és információit az 
eljárás során ismerteti. Szükség esetén 
az eljáró hatóság a tanú védelmére a 
szükséges intézkedéseket megteszi. A 
rendőrség a nyomravezető személyét 
bizalmasan kezeli. A díjkitűzés vissza-
vonásának jogát a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetője fenntartja.

A Jászberényi Rendőrkapitányság kéri, 
hogy aki a bűncselekménnyel, illetve az el-
követő személyével kapcsolatban informá-
cióval rendelkezik, hivatali munkaidőben 
tegyen személyesen bejelentést a Jászberé-
nyi Rendőrkapitányságon, vagy bármely 
rendőri szervnél, hívja a JNSZ Megyei 
Rendőr-főkapitányság 06-56/501-600- 
as központi telefonszámát, a nap 24 órá-
jában elérhető 06-80/555-111 Telefonta-
nú zöldszámát, vagy a 112-es, díjmentes 
segélyhívó számot.

Aszály Jászberényben
A csapadékhiány miatt ezévben a vá-
rosban hosszantartó, nagymértékű 
a szárazság. Ez terméscsökkenéssel, 
minnőségromlással és gyakran a nö-
vény pusztulásával is jár. A mértékét 
növeli az erős napsütés és a száraz leve-
gővel fellépő hőség. Ha a talajban van 
elég víz, ami most nincs, a gyökérzet 
az erős párologtatás miatt nem tudja 
a vizet pótolni. Ilyenkor légköri az 
aszály.

A neszűri futóhomok talajon, ami 
több mint 400 hektár, fél év alatt 106 
milliméter eső esett. Ez fele sincs az 
átlagcsapadéknak. Olyan alacsony a 
talajvízszint, hogy az ásott kutak kiszá-
radtak, a csőkutaknak pedig gyakran 
több méteres aknákat kell készíteni, ha 
öntözni akar a gazda.

Szerencsére a város belterületén 
sok kertes családi háznál van fúrt kút. 
De mi lesz, ha ezeket be kell jelente-
ni, majd a műszaki paramétereit el kell 
készíteni sok pénzért vagy a kutat meg 
kell semmisíteni. Az is igaz, hogy a ha-
táridőt többször is módosították már. 

Az öntözési módok a régi hagyo-
mányos árasztásos vagy a szórófejes 
mellett megjelent a csepegtető öntözés 
is. A növények vízigényét az egységnyi 
szárazanyag előállításához szükséges 
vízmennyiség felhasználásában mérik. 
Ebben például vezet a paprika, a bab 

és a káposzta. Érdekes a görögdinnye, 
mert származása Afrika, az egyenlítő 
környéke. Vízigénye nagy, de viszony-
lag jól tűri a szárazságot, mert a gyökér-
zete 10 m2-t is behálóz. Ugyanez igaz 
az Indiából származó sárgadinnyére is.

A zöldségfélék egy része csak kivé-
teles esetben termelhető meg öntözés 
nélkül. A sárgarépa és a petrezselyem 
egy-két öntözéssel is megterem normál 
csapadék mellett is. A bab és a kukori-
ca, ha alacsony a páratartalom, hiányos 
a szemképződése.

A takarmánykukorica sorsa jelenleg 
kétséges, mert a termelők azon gondol-
koznak, hogy levágják, majd bálázzák, 
mert ezt az állattartók keresik. Ugyanis 
a széna és a lucerna is kevés. 

A kalászos gabonák termése fele 
sincs az átlagosnak. A méhészeknek 
is veszteséget okozott a szárazság és a 
repcéről, vaddohányról is alig lehetett 
mézet gyűjteni. Érdekes az agvapória, 
mert nincs szükség földre, a növény 
tápoldatban fejlődik. A módszer mel-
lékterméke: ebben a vízben halat 
termelnek. Japánban ilyen módon 
termelnek 200 nagy területen zöldség-
féléket. Csehországban is 3 000 m2-en 
kísérleti jelleggel, biztató eredménnyel 
folyik ilyen termelés.

Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

Megváltozott a parkolás rendje

Július 19.-étől az egyirányú Táncsics Mihály utcában a parkolás ideiglenesen 
a menetirány szerinti bal oldalon lesz. A Bercsényi út felől bal oldalon 8 autó, 
a Mészáros Lázár utca után 7 autó, a Polgármesteri Hivatal nagykapuja után 
pedig 2 autó parkolására lesz lehetőség. A jobb oldalon megállni nem lehet. A 
változásra kihelyezett forgalmi táblák hívják fel a figyelmet. 

A Székely Dalegylet vendégei voltunk

Július 7-10. között felejthetetlen négy 
napot töltött a jászberényi Székely Mi-
hály Kórus, a Nagy-Küköllő szakaszán 
fekvő híres Székely anyavárosban, Szé-
kelyudvarhelyen. A két kórust 25 éves 
barátság fűzi össze. 

Öröm volt nyolc év után ismét ta-
lálkozni, megölelni egymást. Emellett 
új barátokra is leltünk és felejthetetlen 
élményeket szereztünk. Programban, 
fellépésben sem volt hiány. A csütörtök 
este a régi emlékek felelevenítésével, 
baráti beszélgetéssel telt. 

A következő nap a kirándulásnak 
jutott a főszerep. Először Marosvécsre 
látogattunk és megnéztük a Kendy-
Kemény kastélyt. A kétemeletes vár-
kastély a falu északi végén, egy kis 
dombon emelkedik. A park nagy része 
mára elpusztult. A kastély 1228-ból 
származik,1663-ban került a Kemény 
család tulajdonába. Az államosítás 
után az épületben hosszú ideig rok-
kantak rehabilitációs központja mű-
ködött, majd a román állam 2014-
ben visszaszolgáltatta a családnak. 
Nagy Kemény Géza idegenvezetésével 
megismerhettük nem csak a kastély, 
hanem a család történetét is.A kas-
tély kertjében temették el gróf czegei 
Wass Albert írót, az egyetemes magyar 
irodalom kiemelkedő személyiségét 
2000-ben.

Egy rövid vármezei pisztrángosnál 
eltöltött ebéd után tovább indultunk 
Gernyeszegre, a Teleki kastélyhoz. Be-
mutatása gróf Teleki Kálmán vezetésé-
vel felejthetetlen volt. Az épület 1771 
és 1778 között épült barokk stílusban 
egy középkori vár alapjaira. A kastély 
U alakja a tipikus Grassalkovich stílust 
követi. 2006-ban szolgáltatták vissza 
a Teleki családnak. A szobák részben 
berendezettek, az ebédlőben eredeti 
muranoi csillárok találhatók a díszes 
festett mennyezeten. Csodálatos a ke-
leti szőnyeggyűjtemény is.

Már az oda- és visszavezető út és a 
kilátás is lenyűgözött bennünket. Cso-
daszép tájakon haladtunk.  A hazafelé 
úton megálltunk Nyárádszereda köz-
pontjában. Megtekintettük többek kö-
zött Bocskai István fejedelem mellszob-
rát, melyet 1906. június 23-án avattak 
fel, később a református templomba 
menekítették és 1998 óta újra a főté-
ren található. 

A szombati napot ismét kirándu-
lással kezdtük, ellátogattunk a Gordon 
hegyi Jézus kilátóhoz. A Farkaslaka és 
Székelyszentlélek határában 2013-ban 
felavatott, rozsdamentes acélból ké-
szült, 22 méteres Jézus szíve kilátó Kö-
zép-Kelet-Európa egyik legmagasabb 
Jézust ábrázoló alkotása. A kilátó tete-
jéről a Fogarasi-havasokat is láthattuk. 

Vendéglátóink a román konyha jel-
legzetes ételével fogadtak. A grillezett 
mics és a mellé kínált pálinka nagyon 
finom volt, egyben erőt adott a kilátó 
megmászásához.

Ezt követően egy rövid délutáni pi-
henő következett, majd próba és fellé-
pés a művelődési házban. A műsorban 
elsősorban a magyar népzene, népdal 
hagyományaink egy szeletét igyekez-
tünk bemutatni, melyet örömmel fo-
gadott az érdeklődő közönség.

A Bosnyák Panzióban megtartott 
búcsúest megható volt. Vendéglátóink 
finom vacsorával fogadtak bennünket. 
A közös éneklés, a baráti ölelések mind 
emlékezetesek maradnak. 

Másnap még egy fellépés várt ránk 
a Református templomban. Baráta-
ink ide is elkísértek bennünket. Majd 
eljött a 14 óra. A művelődés ház előtt 
fájdalmas búcsút vettünk egymástól. 
Ölelkező emberek, síró kórustagok. 
Csodálatos és leírhatatlan volt az a sze-
retet, mellyel egymástól búcsúztunk. A 
búcsú csak ideiglenes, hiszen 2023 júli-
usában találkozunk Jászberényben!  

További képek, videók: https://
www.facebook.com/Székely-Mihály-
Kórus-KKA-174372612346374 lin-
ken.

Bíróné Fülöp Rozália 
kóruselnök
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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

július 21. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
július 22. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-368
július 23. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
július 24. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
július 25. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
július 26. kedd
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930

július 27. szerda 
Thököly Gyógyszertár
július 28. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
július 29. péntek
Szentháromság Patika
július 30. szombat
Thököly Gyógyszertár
július 31. vasárnap 
PatikaPlus (Tesco)
augusztus 1. hétfő 
Kossuth Gyógyszertár
augusztus 2. kedd
Mérleg Gyógyszertár
augusztus 3. szerda
PatikaPlus (Tesco)
augusztus 4. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
augusztus 5. 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 

augusztus 4-én jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

06. 22.  péntek 38°C  |  19°C

06. 24.  vasárnap 35 °C  |  22°C

06. 26.  kedd 36 °C  |  19°C

06. 23. szombat 40 °C  |  21°C

06. 25.  hétfő 34 °C  |  20°C

06. 27.  szerda 37 °C  |  20°C

06. 21.  
CsüTöRTök

Forrás: idokep.hu

37°C | 19°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.

Továbbra is a Keleti-csoportban a JFC
A Magyar Labdarúgó Szövetségben 
elkészítették az NB III-as bajnok-
ság 2022/2023-as szezonra szóló 
csoportbeosztását, majd sorsolását 
is. A négy Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei csapat közül a JFC, a Tisza-
füred és a Karcag a Keleti-csoportba, 
a Szolnoki MÁV a Közép-csoportba 
került.

Az új szezonban is az NB III Keleti-
csoportjában játszik majd a bajnoki 
pontokért a Jászberényi FC labdarúgó-
csapata. A tragikus tavaszt produkáló 
együttes játékosállománya alaposan 
megváltozik az új szezonra, s remélhe-
tőleg a tavaszi vesszőfutás nem ismétlő-
dik meg. Biztosíték lehet erre, hogy két 
egykori – NB I-et is megjárt – berényi 
focista is hazatért, s ismét a JFC gár-
dáját erősíti. Remili Mohamed és Fejes 
János rutinja nagyon sokat érhet az ősz 
során. Mellettük további új játékosok 
érkezése várható még. Az együttes az 
elmúlt hetet Szarvason töltötte, a már 
megszokott nyári edzőtáborban.

Az MLSZ-ben elkészített NB III-
as csoportbeosztás érdekessége, hogy a 
négy megyei csapatunk közül három a 
Keleti-, egy pedig a Közép-csoportba 
került.

A Keleti-csoport csapatai:
Békéscsaba II, BKV Előre, BVSC, 

DEAC, DVTK II, DVSC II, Eger, 
Hatvan, Füzesgyarmat, Hajdúszobosz-
ló, Jászberényi FC, Karcag, Kisvárda II, 
Körösladány, Pénzügyőr, Putnok Sé-
nyő, Tiszafüred, Tiszaújváros, Vasas II.

A Szolnoki MÁV a Közép-csoport-
ban szerepel majd.

A csoportbeosztást követően pedig 
elkészült az őszi szezon menetrendje is. 
Az NB III-as bajnokság július 31-én, 
vasárnap kezdődik és 2023. május 21-
én, a harmincnyolcadik forduló össze-
csapásaival ér véget. 

Az őszi idény július 31-től decem-
ber 4-ig tart – a katari világbajnokság 
alatt nem lesz szünet -, majd február 
12-én folytatódik a pontvadászat. 

A bajnok ezúttal nem jut fel auto-
matikusan a másodosztályba, hanem 
osztályozóra kényszerül az NB II 16-
18. helyezettje ellen.

A Jászberényi FC őszi menetrendje:

Július: 31. - vasárnap
11.00 óra Vasas II-Jászberényi FC

Augusztus: 
3. – szerda

17.00 óra: Jászberényi FC-DVTK II
14. - vasárnap 

17.30 óra: Tiszafüred-Jászberényi FC
17. - szerda

17.30 óra: Jászberényi FC-Sényő
21. vasárnap  

17.300 óra: Karcag-Jászberényi FC
31. – szerda

17.30 óra: Jászberényi FC-BKV Előre

Szeptember
4. – vasárnap

16.00 óra: Putnok-Jászberényi FC
11. – vasárnap

16.00 óra: Körösladány-Jászberényi FC

25. vasárnap
16.00 óra: Jászberényi FC-DEAC

28. – szerda
16.00 óra: BVSC-Jászberényi FC

Október
2. – vasárnap

15.00 óra: Jászberényi FC-Hajdúszo-
boszló

9. – vasárnap
15.00 óra: Eger-Jászberényi FC

16. – vasárnap
13.00 óra: Jászberényi FC-Pénzügyőr

22. – szombat
13.00 óra: Tiszaújváros-Jászberényi FC

30. – vasárnap
13.00 óra: Jászberényi FC-Kisvárda II

November
6. – vasárnap

13.00 óra: Hatvan-Jászberényi FC
13. – vasárnap

13.00 óra: Jászberényi FC-Békéscsaba II
20. – vasárnap

13.00 óra: Füzesgyarmat-Jászberényi FC
27. – vasárnap

Jászberényi FC-DVSC II

December
4. – vasárnap

13.00 óra: Jászberényi FC-Vasas II

Július elején a Jászberényi TF DSE ifjúsági csapata a szlovéniai Koperban szerepelt, 
ahol a 28. Eurofest tornát rendezték. A lányok remekeltek, s tornagyőztesként, 
rengeteg élménnyel térhettek haza. Ez a korosztály a 2021/2022 országos baj-
nokság III. osztályában az előkelő 3. helyezést érte el, amire nagyon büszkék. A 
csapat edzője: Turcsányiné Pesti Edit.

Az SZBI nyert
Idén nyáron már harmadik alkalom-
mal rendeztek strandkézilabda ku-
pát a Lehel Termálfürdő Kft. strand-
ján július 2-án.

A III. Berény-Therm Kupáért hat csa-
pat küzdött, a játékosoknak nemcsak 
egymással, hanem az óriási hőséggel is 
meg kellett küzdeniük. Az A-csoport-
ban az SZBI semmit sem bízott a vélet-
lenre, mindkét ellenfelét magabiztosan 
verte, míg a Kalamajkák szétlövéssel 
győzte le a Vegyes Pálinkák csapatát. 
A B-csoportban a Csajkák verte simán 
ellenfeleit, míg a Buldózerek szintén 
szétlövéssel bizonyult jobbnak a CSAK 
csapatánál. 

A keresztjátékokban az SZBI és a 
Csajkák is biztosan nyerte elődöntős 
meccseit, így ez a két csapat jutott be 
a döntőbe. Az 5. helyért a CSAK már 
megnyerte a szétlövést a Vegyes Pálin-
kák ellen, míg a harmadik helyért a 
Kalamajkák verték 2:0-ra a fiatalok-
ból álló Buldózerek csapatát. A döntő 
óriási csatát hozott, az egyik félidőt az 
SZBI, míg a másikat a Csajkák nyer-
te, így következett a szétlövés. Fej fej 
mellett haladtak a csapatok, végül is a 
hetedik pár hozott döntést. Az SZBI 
nem hibázott, a Csajkák büntetője ki-
maradt, így a Berény-Therm Kupát az 
SZBI nyerte meg.

A gólkirálynő Tóth Réka (SZBI), a 
legjobb mezőnyjátékos Papp Andrea 
(SZBI), míg a legjobb kapus Szlávik 
Linda (Csajkák) lett.

A folytatás augusztus 13-án, ismét 
a Lehel Termálfürdő Kft. strandján 
lesz.


