
Folytatás az 5. oldalon  

Folytatás a 6. oldalon  

Folytatás a 2. oldalon  

A tartalomból 
ajánljuk
•	Elmaradt az 

önkormányzat 
rendkívüli ülése 3. oldal

•	Augusztus 20. 
Jászberényben 3. oldal

•	A XXX. Csángó 
Fesztivál részletes 
programja 4. oldal

•	Varga Károly, 
a vasdiplomás 
hadmérnök 5. oldal

•	Agrárfórumot 
tartottak 7. oldal

•	Határtalanul 
Felvidéken és 
Erdélyben 7. oldal

•	Alakul a JKSE kerete 
az új szezonra 8. oldal

11. ÉV - 15. SZÁM (XXXIV./15.) - 2022. auguSZtuS 4.

XXXIV. Nemzetközi 
Mézvásár és 

Méhésztalálkozó
2022. augusztus 6.

Bercsényi úti sportcsarnok
9.30 óra: Mézkirálynő és 
Mézlovagrendek felvonulása a 
városban

10.00 óra: Megnyitó

13.00 óra: Nádas György 
humorista műsora

14.30 óra: Mézkirálynő 
koronázás

15.00 óra: Tombolasorsolás

Sportcsarnok udvara
10.45 óra: Élő méhcsalád 
kezelésének bemutatója  
(Bagyinszki Gyula)

11.00 óra: Füstölőgyújtó és 
keretszegező verseny

9.00-16.00 óra: Ingyenes 
gyermekprogramok

8.00-16.00 óra: Méhészeti 
eszközök kiállítása és vására. 
Méhészek, mézfelvásárlók, 
méhészeti eszközök gyártóinak 
találkozása. Népművészeti 
kirakodóvásár

Ifjúsági Ház – nagyterme
9.00-14.00 óra: szakmai 
előadások

Az Év Háza pályázat közönségdíjasa  
a Rock Safety irodaépülete lett

- A Csörgő név jól cseng Jászberényben, 
s az építészek között az egész ország-
ban is. 
– Köszönhetően annak, hogy édes-
apám okleveles építészmérnök és Jász-
berényben és az építészek között is igen 
ismert. Számos épületnek készítette el 
a tartószerkezeti munkarészeit, és való-
ban nem csak a Jászságban, hanem az 
ország számos területéről keresték fel 
tervezéssel kapcsolatban, amit mindig 
a legjobb tudása szerint készített el. Pél-
daértékű amit és ahogy csinált ebben a 
szakmában. Most már egyre többen 
megismernek engem is. Sokan kérdezik 
meg tőlem: Édesapád a Csörgő László? 
Jó ez az ismertség, de szerencsére nem 
csak miatta keresnek meg munkákkal, 
s nem csak azért, mert az ő fia vagyok, 
hanem azért, mert egyre szélesebb kör-
ben ismerik meg munkásságomat.
– Neked elrendeltetett volt a családi 

hagyományt – építészet – tovább vin-
ni, vagy volt más elképzelésed is?
– Igazából kiskoromban is mindig ke-
zemben volt a ceruza. Láttam, hogy 
édesapám is mindig rajzolt, skiccelt. 
Mindig nagyon szerettem rajzolni, s va-

lószínűleg ez vitt engem ebbe az irány-
ba. Úgy gondoltam, hogy valami olyas-
mit kell csinálnom, ahol lehet alkotni. 
Építészként pedig ez a lehetőség adott.
– Te dolgoztál a Jász-Plasztik Kft.-nél és a 
te terveid alapján készült a JP Aréna. 

– Így igaz. Nagyon sokat is köszönhe-
tek a Jász-Plasztik Kft.-nek. Kasza La-
jos úr volt, aki lehetőséget biztosított 
számomra, hogy nagyobb épületeket 
tervezzek. Gyakorlatilag ez a pályám 
legelején volt. Ahogy mondani szok-
ták: Gyorsan bedobtak a mélyvízbe. 
Úgy gondoltam, vagy megtanulok úsz-
ni, vagy elsüllyedek. Küzdelmes idő-
szak volt, de megérte, mert nagyon sok 
tapasztalattal lettem gazdagabb. 
– Mekkora kihívás volt a JP Aréna 
megtervezése? 
– Nagyon nagy. Az első nagy Jászbe-
rényi munkám a Jász-Plasztik Kft.-nél 
egyébként a Mercedes-Benz autószalon 
volt. Először egy kicsit megijedtem, 
mert egyedül kellett dolgoznom az 
építészeti terveken. Volt persze olyan, 
akitől meg tudtam kérdezni, hogy jó-e 
egyáltalán az az irány, amerre elindul-
tam. A visszajelzés ugyanis fontos szá-
momra. Szerencsére eddig pozitív visz-
szajelzéseket kaptam. 
– A JP Aréna megtervezése megyei el-
ismerést hozott neked, most pedig egy 
országos pályázat közönségdíjasa lettél. 
Azt gondolom, hogy egy építész számá-
ra a szakmai elismerés mellett legalább 
olyan fontos a közönség véleménye is.  
– Nagyon nagy elismerés ez. Ha jól tu-
dom mintegy 20 épület indult ebben a 
versenyben. Több Budapesti épület is, 
neves tervezőirodák munkája. Örülök, 
hogy a jászberényiek is ilyen aktívak vol-
tak a szavazás során, s remélem, hogy ők 
is büszkék erre az épületre. A szavazatok 
száma azt bizonyítja, hogy ez így van.  Na-
gyon büszke vagyok erre az épületre.

A Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara szakmai 
támogatásával 2022-ben is meghirdették az Év Háza pályázatot.  Nevezni két 
kategóriában – családi ház, kis társasház, valamint középület – lehetett. A 
szervezőknek a közösségi oldalon közzétett tájékoztatása szerint a közönség-
díjas egy kisújszállási családi ház lett, míg a középületek kategóriájában a 
jászberényi Rock Safety irodaépülete kapta a legtöbb szavazatot, melyet Csör-
gő Csaba György tervezett, aki a napokban szerkesztőségünk vendége volt.

Névjegy
Név: Csörgő Csaba György
Születési idő, hely: 1987. 05. 26., 
Eger
Családi állapot: nős, két gyermek 
(Csaba 7 éves, Dorka 5 éves) édesapja
Végzettség: építészmérnök (Széchenyi 
István Egyetem – 2013)
Munkahely: LIAMOR Építész 
Stúdió Kft.
Beosztás: tulajdonos, ügyvezető
Elismerések, díjak: Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Príma-díj 
(kategóriagyőztes), REGIO 
Architect díj

Dr. Darázs Árpád centenárium
Déryné Széppataki Róza, Palotásy János, Beleznay Antal, Tarnay Alajos, Székely 
Mihály, dr. Darázs Árpád, id. Bakki József, ifj. Bakki József, Bedőné Bakki Ka-
talin… Mindannyian a múlt jeles, jászberényi születésű muzsikusai voltak. Né-
hányuk neve már régóta ismerősen cseng Jászberényben, míg mások nevét még 
ezután kell megtanulnunk. A kevésbé ismert jászberényi születésű muzsikusok 
közé tartozik dr. Darázs Árpád András zenepedagógus, karnagy, az ún. Kodály-
módszer világhírű képviselője, Jászberény Város posztumusz díszpolgára, aki száz 
évvel ezelőtt, 1922. július 7-én született a Jászság fővárosában. 

dr. Darázs Árpád születésének cente-
náriumára emlékeztünk július 30-án 
Jászberényben. Az emlékünnepség 15 
órakor kezdődött a Déryné Rendez-
vényházban, ahol visszaemlékezésekkel, 
ének-és zeneszámokkal idéztük fel dr. 
Darázs Árpád életét és munkásságát, és 
azt a zenei közeget, ahonnan a pályája 
elindult.  Az ünnepség elején elhang-
zott a magyar és az amerikai himnusz, 
majd dr. Kiss Henriett köszöntötte a 
vendégeket. Az ünnepségen dr. Kissné 
Kohári Erzsébet konferált, Kovács-
Csillik Anett tolmácsolt.

Jászberény Városi Önkormányzat 
nevében ünnepi köszöntőt mondott 
és a város ajándékát az amerikai ven-
dégeknek átadta Bethlendy Béla ön-

kormányzati képviselő, a Humán, Jogi 
és Közrendi Bizottság elnöke. A Jászok 
Egyesülete nevében dr. Dobos László 
elnök mondott ünnepi köszöntőt. 

Az ünnepségnek két fő szónoka 
volt. dr. Magyar Levente, Jászberény 
város 1990 és 2006 közötti polgár-
mesterének első polgármesteri ciklusa 
idején, 1992-ben, illetve 1994-ben 
készült el dr. Darázs Árpád két jászbe-
rényi emléktáblája, valamint 1994-ben 
lett dr. Darázs Árpád Jászberény Város 
posztumusz. díszpolgára. A másik fő 
szónok dr. Jerry L. Jaccard professzor, 
a Nemzetközi Kodály Társaság elnöke, 
a Nemzetközi Kodály Társaság folyó-
iratának főszerkesztője volt. 

Az I. Jászsági Anyatej Világnap
A Jászberényi Szent Erzsébet Kór-
házban augusztus 2-án rendezték 
meg az I. Jászsági Anyatej Világnap 
programjait, amely a kórház, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei kollegi-
ális mentor védőnő, a Jászságban 
dolgozó védőnők és a Jászberényi 
Egészségfejlesztési Iroda közremű-
ködésével jött létre. Az esemény fő-
védnöke Pócs János országgyűlési 
képviselő volt.

A rendezvényt Dr. Csiki Zoltán, a kórház 
főigazgatója nyitotta meg, majd Bábiné 
Szottfried Gabriella, az Országos Kórhá-
zi Főigazgatóság népegészségügyért – és 
prevencióért felelős főigazgató-helyette-
se üdvözölte a megjelenteket. Pócs János 
országgyűlési képviselő pedig oklevéllel 
és virágcsokorral köszöntötte az anyate-
jes táplálást példamutatóan népszerűsítő 
jászsági édesanyákat és védőnőket.
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Útlezárások és forgalmi rend változások  
a Csángó Fesztivál idején 

Jászberény Városi Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes – az Önkormány-
zat támogatásával - az idén XXX. alkalommal rendezi meg a Csángó Fesztivált, 
Kisebbségek Folklór Fesztiválját, mely Jászberény Városának legnagyobb kul-
turális rendezvénye, amely során az alábbi időpontokban és alábbi helyszínek-
en ideiglenes forgalmi-rend változással kell számolni:

1. TERÜLET (Lehel vezér tér és környéke)
Lezárások:
2022. augusztus 09. 06 00 - augusztus 15. 06 00 -ig
•	 32. sz. fkl. út városon áthaladó szakasza - a jelzőlámpás csomóponttól a 

Nagytemplom utcáig
•	 Szentháromság tér a Pékségtől a “Szervíz út” gyalogosátkelőig
•	 A “Szervíz út” az LVG épületétől az OTP előtti parkolóig
•	 Holló András utca a “Szervíz úttól a Játszóházig
•	 Déryné utca a “ Szervízúttól a “ Főnix - Fészek Műhelyházig
•	 Fürdő utcai parkoló: 7 db egybefüggő a gimnázium épületénél, gyalogos 

lejáróval ellátott
Forgalmirend változás
•	 Megyeház utca (A Tölgyfa utcától a Lehel vezér térig behajtani tilos- kivéve 

engedéllyel)
•	 Táncsics Mihály utca (A Bercsényi úttól a Lehel vezér térig, zsák utca, két 

irányú forgalom és megállni tilos)
•	 Zirzen Janka utca A Bercsényi úttól a Zoltán utcáig egy irányú forgalom-

mal – irányváltás!

2. TERÜLET (Víz utca és környéke)
Lezárások:
2022. augusztus 03. 06 00 - augusztus 15. 20 00 -ig
•	 Jászság Népi Együttes székháza előtti terület és parkoló.
2022. augusztus 10. 06 00 - augusztus 15. 06 00 -ig
•	 Rendőrség épületével szemben lévő parkoló
2022. augusztus 10. 18 00 - augusztus 15. 06 00 -ig
•	 Hatvani út Rendőrségtől a Szolnoki SzC Klapka György Technikum és 

Szakképző Iskola udvarának tornapálya nagykapujától – a Fürdő épület 
előtti 5 parkoló állással, ezáltal a Hatvani út Margit sziget és a jászberényi 
Strandfürdő előtti szakasz megmarad kétirányú

Forgalmirend változás:
2022. augusztus 10. 18 00 - augusztus 15. 06 00 -ig
•	 Serház utca kétirányúsítása és 3t súlykorlátozás, Víz utca és Hatvani utca 

találkozásánál zárás.
2022. augusztus 13. 15 30- tól 19 30 -ig felvonulás idejére
•	 Kossuth Lajos utca (Piactól) - Kőhíd - Fürdő utca - Déryné utca – és a 

lezárt terület
A balesetveszély elkerülése érdekében kérjük, hogy kiemelten vegyék figye-
lembe a kihelyezett jelzőtáblákat! Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Budai Lóránt
polgármester 

Az Év Háza pályázat közönségdíjasa…
– A Rock Safety irodaépületének tervezé-
se során milyen megbízói igényeket kellett 
megvalósítanod?
– Egy nagyon jól felépített tervezési 
programmal álltak elő Molnár Laci bá-
csiék, amely alapján kezdődhetett meg a 
tervezés. Egy többfunkciós épületet kel-
lett megterveznem, melyet sokfélekép-
pen lehet használni. Csak egy példa: a 
földszinten például vannak irodák, me-
lyeket tárgyalóként is használhatók, de 
el is lehet választani a két irodahelyiséget 
is egymástól. Nagyon mobilis az épület. 
A jó tervezési programnak köszönhető-
en nem mindent nekem kellett kitalál-
nom, hogy mely helyiségkapcsolat hol 
és hogyan legyen, mert már az alapfel-
vetés is jó volt. Mert azért van olyan is, 
amikor a megrendelő igazán még maga 
sem tudja, hogy pontosan mit akar, s 
mindent a tervezőre bíz. Ez nem mindig 
egyszerű. A kollégámmal, Szász Zoltán-
nal nagyon gördülékenyen dolgoztunk 
és haladtunk a munkával. Öröm volt 
tervezni ezt az épületet, s amikor így 
megy a munka, akkor várható, hogy an-
nak eredménye is örömet okoz nemcsak 
számunkra, hanem a megbízónak is. 
– Ma már saját vállalkozásod vezeted. 
– A Jász-Plasztiktól 2021 márciusában 
jöttem el. Nekem már korábban is volt 
egy vállalkozásom, s nagyon nehéz volt a 
két munkát összeegyeztetni. Nagyon jó 
volt a Jász-Plasztiknál, sok tapasztalattal 
lettem gazdagabb. Viszont azt gondol-
tam, hogy itt az ideje immár magamat is 
„felépítenem”, mint építészt. Már 2020-
ban megalapítottam a LIAMOR Építész 
Stúdiót, s idő kérdése volt, hogy mikor 

kezdem meg az önálló vállalkozói életet. 
Igyekeztem úgy alakítani, hogy egyik fél 
sem sérüljön az elválás pillanatában. 
– Mennyi munkája van manapság egy 
építésznek. Kérdezem ezt azért, mert a 
gazdasági környezet jelenleg nem igazán 
kedvező ahhoz, hogy valaki nagyobb be-
ruházásba, építkezésbe kezdjen.
 – Az építési kedv nagy lenne, de sajnos 
már 2018 óta érezhető, hogy az építő-
anyagok ára drasztikusan emelkedik. 
Ettől függetlenül ezért a támogatásokat 
kihasználták az építtetők, gondolok itt 
például a CSOK-ra, vagy a zöldhitelre. 
Most viszont azt hiszem az építkezések 
száma visszaesik. Ugyanakkor azt is ta-
pasztalom, hogy a terveztetéssel nem 
állnak le. Pontosan azért, hogy amikor 
jobb lesz majd a helyzet, akkor azonnal 
elkezdhessék a kivitelezést. 
– Milyen tervezés alatt álló feladataid 
vannak jelenleg? 
– Szerencsére nem panaszkodhatom, 
mert az említett nehézségek ellenére elég 
sok munkám van. Van családi- és társas-
ház is tervezés alatt, és ipari épületek 
tervezése is napirenden van. Budapestre 
tervezek most egy nagy nyomdaépüle-
tet. Jászberényben is van megbízásunk 
tervek készítésére. Azaz igen széleskörű 
tervezési munkát végez a cég. 

– Mi az, amit a legszívesebben tervezel? 
Mi a legnagyobb kihívás számodra?
– Talán furcsán hangzik, de számom-
ra szinte mindegy, hogy mit kell ter-
veznem. Minden feladat új kihívás, új 
próbatétel, hiszen egy adott környezet-
ben kell valamit megálmodnom, meg-
alkotnom. A lényeg mindig az, hogy 
a végeredmény legyen jó. Mindig arra 
koncentrálok, hogy minőségi munkát 
végezzünk. Nem drága épületet kell ter-
vezni, hanem olyat, amely funkcionali-
tásában és megjelenésében is elégedetté 
teszi a megbízónkat. 
– Most ugrott be, hogy az Egri Főegyház-
megye új, jászárokszállási óvodáját is te 
tervezted.
– Igen, annak a kivitelezése már folya-
matban is van. Ez egy négy csoportszo-
bás óvoda lesz. Nagyon várom már a 
végeredményt. Szoktam kijárni az épít-
kezéshez, ellenőrzöm hogyan haladnak, 
s eddig úgy látom minden a tervek sze-

rint alakul. Nagyon szeretem ezt az épü-
letet is, nagyon jó volt tervezni. Ezzel 
majdnem párhuzamosan egy bölcsődét 
is terveztünk Törökszentmiklósra. Ott is 
elkezdődött már a kivitelezés. Ott is szé-
pen haladnak, s azt hiszem 2023 év vé-
gére mindkét épület átadására sor kerül. 
– Amikor egy megbízóval tárgyalsz egy 
épület megtervezéséről, akkor mennyire 
könnyű vagy nehezebb elfogadtatni, ha 
vannak különböző észrevételeid?  
- Néha az építésznek is rá kell erőltet-
ni a gondolatát a megbízóra egy-egy 
feladat megvalósítása során, hiszen egy-
egy apró gondoltat is nagyon sokat tud 
hozzáadni a végeredményhez. Természe-
tesen érvekkel kell alátámasztani a javas-
latainkat. Ezeket általában el is fogadják 
a megbízóink, hiszen jól tudják hogy ez 
egy komoly szakma, ahol a szabványok-
nak és a jogszabályoknak is meg kell 
felelni. Mielőtt elkezdek tervezni sokat 
egyeztetünk, vázlatokat és skicceket ké-
szítek. A tervezés megkezdése előtt szok-
tam mutatni mintákat, hogy milyennek 
is tudom elképzelni a megvalósításra 
szánt épületet. Csak akkor kezdek el 
számítógépen szerkeszteni, ha a részle-
tekben megegyeztünk. 
– Az, hogy milyen környezetbe kell egy 
épületet elhelyezni, mennyire befolyásolja 

a tervezést. Hogy volt ez a Rock Safety 
esetében? 
– A környezet ebben az esetben is meg-
határozó volt. Az első pillanattól kezdve 
tudtuk, hogy egy lapostetős épületről 
lesz szó. Az eredeti irodaépület az utca-
fronthoz képest nagyon hátra volt húz-
va. Mellette a Honda szalon eléggé elő-
térben volt. A helyi építési szabályoknak 
megfelelően az új épületet kihelyeztük 
amennyire lehetett, ezzel egységesebb 
utcaképet létrehozva. Azért is tervezhet-
tük így, mert a cégnek a kivitelezés során 
is működnie kellett, s a meglévő iroda-
épületet nem lehetett elbontani. Ez elé 
került az új épület. 
– Milyen érzés az, amikor egy-egy alko-
tásod elkészül, megvalósul, s ott vagy egy 
átadón? 
– Nagyon jó érzés. Sokszor szokták 
kérdezni: A számítógépen ott a terved, 
s mennyiben más nézni akkor, amikor 
megvalósul? Olyan ez kicsit, mint a 
szobrászat. Amikor elkészül egy alkotás, 
akkor derül ki, hogy sikerült-e megva-
lósítani azt, amit elterveztünk. Termé-
szetesen nagyon fontos, hogy milyen 
visszajelzéseket kapunk a munkánkról, 
ha jókat, akkor az büszkeséggel tölt el, 
ha viszont rosszak lennének a visszajel-
zések, akkor az építész elgondolkodna, 
hogy talán rossz irányba indult el a ter-
vezés során. Szerencsére velünk utóbbi 
még nem történt meg. 
– Van-e olyan álmod, amit nagyon szíve-
sen megterveznél? 
– Nem nagyon gondolkodtam még 
ezen. Egy korábbi interjúban úgy fogal-
maztam, hogy: mindig kevesebbre gon-
doltam és mindig többet kaptam. Ehhez 

azóta is tartom magam. Kezdtem családi 
házak tervezésével, majd hirtelen jött a 
jász-plaszikos időszak, amikor már ipari 
épületeket, középületeket tervezhettem. 
Nem terveztem és nem gondoltam, 
hogy ilyen léptekkel haladhatok majd 
az építész pályán. Persze, mint minden-
hez, ehhez is kellett szerencse. Jó időben 
voltam jó helyen és a feladatok megta-
láltak. A rám bízott feladatokra pedig 
lehetőségként tekintettem, s azokat 
igyekeztem a legjobb tudásom szerint 
elkészíteni.
– Beszélgetésünk végén én nagyon szívesen 
adnék neked egy megbízást. Jászberény-
nek, a Jászságnak nincs egy olyan ren-
dezvény- és sportcsarnoka, ahová 2 500-
3 000 ember beférne. Sok ilyen épült az 
elmúlt években az országban, de valahogy 
a Jászság ebből kimaradt.
– Igazán szép feladat lenne. Nagyon szí-
vesen megtervezném, ha erre megbízást 
kapnék. 
– Én pedig annak a reményében köszö-
nöm meg a beszélgetést, hogy talán egyszer 
még erre is sor kerül.

Csörgő Csaba Györgynek és mun-
katársának, Szász Zoltánnak olvasóink 
nevében is gratulálunk, s egyben továb-
bi sikeres munkát kívánunk mindkettő-
jüknek. Szántai Tibor

  Folytatás az 1. oldalról  

Segít az ivóvíz ellátásban a 
Jász-Plasztik Kft.
A nagy szárazság nem csak a mező-
gazdaságban okoz gondot, hanem 
a települések nagy részén az ivóvíz-
ellátásban is akadnak gondok. Szá-
mos helyen vezettek már be korlá-
tozást. Budai Lóránt polgármester 
Facebook oldalán jelentette be, hogy 
Jászberény ivóvíz ellátásába felaján-
lotta segítségét a Jász-Plasztik Kft. 
alapító-tulajdonosa, Kasza Lajos.

- Az elmúlt időszak vízkorlátozással 
kapcsolatos híreire és kényszerszülte 
intézkedéseire reagálva a napokban 
megkeresett bennünket Kasza Lajos, a 

Jász-Plasztik alapítója és tulajdonosa, 
aki a város megfelelő mennyiségű és 
minőségű ivóvízzel történő ellátásának 
biztosítása érdekében felajánlotta saját 
kútjainak segítségét. Köszönjük!

A napokban megérkezett a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztálya, 
betáplálást jóváhagyó határozata.

Természetesen a Tiszamenti Re-
gionális Vízművek Zrt. képviselőivel 
továbbra is egyeztetünk a város jövő-
beni vízellátásáról és az új kút (kutak) 
fúrásáról – olvasható Budai Lóránt 
Facebook bejegyzésében. 
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Városházi hírek
Nyáron sem szünetelnek a fejlesztések városunkban. Erről számolt be több 
alkalommal Facebook oldalán Budai Lóránt polgármester.

A napokban vette kezdetét a Kapitánykert megújítása. A Székely Mihály Szabad-
téri Színpad szomszédságában található önkormányzati tulajdonú terület fejlesz-
tése, többek között egy kis színpad építését, kertipadok, kerti asztalok, napelemes 
kandeláberek és szemetesek kihelyezését, egy lépcső kialakítását, valamint a teljes 
terület parkosítását foglalja magában. A beruházást a legalacsonyabb ajánlatot adó 
GEOGÉP Kft. végzi, összesen bruttó 12.8 millió forint értékben.

Számunkra kifejezetten fontosak a lakossági jelzések és az apróbbnak tűnő, de a 
jászberényieknek fontos fejlesztések. Ilyen volt például az új padok vagy szemete-
sek kihelyezése, pihenőhelyek kialakítása, szobrok felújítása, a testvérvárosi táblák 
cseréje, de ezek közé tartozik a közvilágítás fejlesztése is. Ennek fényében – lakos-
sági jelzésre – a következő napokban, a város több pontján is újabb napelemes 
kandelábereket fogunk kihelyezni. A Földházi tanya és a Jászsági Állami Gazdaság 
buszmegállója mellett, valamint az Álmos utcai játszótér bejáratánál megvalósuló 
beruházást a Green Plan Energy Kft. – mint nyertes ajánlattevő - fogja végezni, 
összesen bruttó 1.5 millió forint értékben. Köszönöm a lakossági jelzéseket. Ké-
rem, keressék a továbbiakban is képviselőjüket. Segítsenek, hogy segíthessünk!

Megkezdődött a Jászberényi Állat- és Növénykert fejlesztésének műszaki átadás-
átvételi eljárása.  Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az érintettek a műszaki ellenőr 
vezetésével bejárják, aprólékosan ellenőrzik a kivitelezést. A szemle során tett ész-
revételek rendkívül hasznosak a kivitelezőnek, a következő hetek munkái ugyanis 
meghatározóak a beruházás végéhez közeledve. Az összetett turisztikai és műszaki 
fejlesztésben az új bejárati épület mellett, állatbemutató helyek (kifutók, meden-
cék) és a kiszolgáló infrastruktúra (villamoshálózat, úthálózat és vízvezeték-háló-
zat) fejlesztése fog megvalósulni. Továbbra is kérem a tisztelt látogatókat, hogy 
kizárólag a megjelölt útvonalakon közlekedjenek! Köszönöm türelmüket és meg-
értésüket! (Fotók: Gémesi Balázs)

Elmaradt az önkormányzat rendkívüli ülése
Augusztus 1-jén, hétfőn 15 órára 
rendkívüli önkormányzati ülést hí-
vott össze Budai Lóránt, városunk 
polgármestere. A képviselők hat napi-
rendi pontot tárgyalhattak volna meg, 
ám a tanácskozás elmaradt, mert a Fi-
desz frakció tagjai és dr. Gedei József 
sem jelent meg a meghirdetett időben 
a városháza nagytermében.

Azt hogy a tanácskozás elmarad, jó 
eséllyel már délelőtt meg lehetett jósol-
ni, ugyanis akkor kapta meg a média is 
Tamás Zoltán frakcóvezető e-mailjét:

Tisztelt Városvezetés!
Tájékoztatom, hogy az augusztus 

1-i rendkívüli testületi ülésen az éves 
munkatervben foglalt „nyári ülés szü-

net” miatt, a FIDESZ frakció tagjai 
nem tudnak részt venni. 

Többszöri kérésünk ellenére, ismét 
nem történt a rendkívüli testületi ülés 
időpontjáról és napirendi pontjairól 
előzetes egyeztetés. A napirendi ponto-
kat figyelembe véve, semmi nem indo-
kolja a testületi tagok sürgős, azonnali 
összehívását. Rendkívüli ülésre törté-

nő összehívás kezdeményezése a nyár 
közepén, egyeztetés nélkül, 4 nappal 
az ülés előtt kiküldve a meghívót azt 
gondoljuk, hogy nagyfokú felelőtlenség, 
komolytalanság.

A város érdeke azonban, ha meg-
kívánja, akkor augusztusban megszer-
vezhető egy rendkívüli testületi ülés, 
melynek időpontjáról, napirendjeiről, 

kérem, hogy egyeztessenek mihama-
rabb a FIDESZ frakcióval.

A FIDESZ frakció nevében:  
Tamás Zoltán, frakcióvezető

A Jászberényért Közösen Egyesület hat 
képviselője Dobrán Gyulával (Mi Ha-
zánk Mozgalom) így azután hoppon 
maradt, hiszen így nem voltak határo-
zatképesek.

Budai Lóránt polgármester el-
mondta, hogy a rendkívüli ülést az 
SZMSZ-ben meghatározottak alapján 
törvényesen hívta össze. Külön köszön-
tötte Borbás Zoltánt, a megyei közgyű-
lés alelnökét, aki a Malom-projektet 
érintő napirend miatt volt jelen. 

– Az ülés határozatképes lehetett 
volna, ha a Fidesz frakció ma reggel 
nem jelenti be távollétét és, ha   még 
egy képviselőnk nem lenne távol, aki 
nem jelzett, hogy miért marad távol. 
Így a mai tanácskozásunk határozat-
képtelen, pedig több fontos döntést is 
meg kellett volna hoznunk. Ezek közül 
a két legfontosabb, a tömegközlekedés 
jövője Jászberényben és a Malom-pro-
jekt folytatása lett volna. Bízom benne, 
hogy akik ma nem jelentek meg, a 
közeljövőben eljönnek egy másik rend-
kívüli ülésre és elmondják a vélemé-
nyüket, nem futamodnak meg gyáván, 
ahogy azt most tették. Ezzel a mai ülést 
bezárom – mondta Budai Lóránt és be-
zárta az ülést. 

Friss híreinket megtalálja  
Facebook oldalunkon:
facebook.com/berenycafe
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TELTHÁZ

– 
Szabadtéri színpad 

Szászcsávási Zenekar
Bathó Palota  
udvara

Lakatos Róbert és a RÉV

22.00 Szászcsávási Zenekar 

Magyar TÁNCHÁZ,
éjszakai KONCERT
Góbé Zenekar

Jászság Népi Együttes  
székháza

Augusztus 13. (szombat) 

Lehel Vezér Tér,  
Holló András utca,  
Hatvani út

APRÓK TERE 
Conselve park

„A Kalap” – Kerek Perec Egylet 

Kubinyi Júlia és Zenekara

Molnár László és Barátai 

TÁNCFORGATAG – Táncos-zenés felvonulás 

„Táncról – táncra” – Jász-Nagykun-Szolnok 

Antal Banda Bathó Palota 
udvara

20.00

Fényfestés
 

Rendezvényház

Magyar TÁNCHÁZ
Jászság Népi Együttes  
székháza

22.00 Molnár Miki és Zenekara

Szászcsávási Zenekar 

PARNO GRASZT 
Szabadtéri színpad 

Augusztus 14. (vasárnap) 

Lehel Vezér Tér,  
Holló András utca,  
Hatvani út

APRÓK TERE
Conselve park 

Bekecs Zenekar

 
Kuttyomfitty Társulat 

Horba Zenekar 

„Nékünk örömet adjon” – A Viganó Alap-

 

RitMusa Zenekar

Bordó Sárkány 

20.00

„Viszontlátásra Csángó Fesztivál”

Augusztus 09. (kedd)

20.00

MINDENEK SZERELME – táncos koncert

Szabadtéri színpad

Magyar TÁNCHÁZ
Jászság Népi Együttes  
székháza

Augusztus 10. (szerda) 

IX. Kárpát-Haza Kulturális és Gazdasági  
Konferencia 

Déryné Rendezvényház,
Csángó Ház

XXX. Jubileumi Csángó Fesztivál megnyitója

Zurgó Zenekar

20.00 Zagyva Banda

20.00

„KÁRPÁTOK VISSZHANGJA” –  Szabadtéri színpad

„Mestereink Meséi” –  
Debreceni Népi Együttes

Magyar TÁNCHÁZ
Jászság Népi Együttes  
székháza 

Augusztus 11. (csütörtök) 

IX. Kárpát-Haza Kulturális és Gazdasági  
Konferencia

Déryné Rendezvényház, 
Csángó Ház

Lehel Vezér tér,  
Holló András utca,  
Hatvani út

Tázló Zenekar

Jász Banda 

20.00 Suttyomba zenekar 

20.00 Bathó Palota 
udvara

20.00
„UGYE MI JÓ BARÁTOK VAGYUNK?”
CSÍK ZENEKAR KONCERTJE

Szabadtéri színpad

Flaska Banda 

Fényfestés
Rendezvényház

22.00 Sarjú Banda 

Magyar TÁNCHÁZ,
éjszakai KONCERT –
Ötödik Évszak

Jászság Népi Együttes  
székháza 

Augusztus 12. (péntek)

Lehel Vezér Tér,  
Holló András utca,  
Hatvani út

IX. Kárpát-Haza Kulturális és Gazdasági  
Konferencia

Déryné Rendezvényház,  
Csángó Ház

Csuhéfonó kiállítás 

Rozsdamaró Zenekar 

FOLKMISE –
Nagyboldogasszony  
Római Katolikus  

Talentum Táncegyüttes 

Balog Edina és Barátai

Csángó Guzsalyas

20.00
Népi hangszerek bemutatója 

Bathó Palota 
udvara

20.00 Antal Banda

TELTHÁZ
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Kulturális mozaik
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 megnyitják a vásárt. Mézkirálynő felvonulás, élő méhcsalád bemutató 
valamint különleges versenyek színesítik a programot.
Bercsényi Sportcsarnok és udvara, Bercsényi utca, 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 bemutatja 
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.
Moldvai és gyimesi csángó hagyományőrzők, erdélyi hagyományőrzők, felvi-
déki és vajdasági táncegyüttesek. Magyarországon élő kisebbségi tánccsopor-
tok és zenészek. Hazai neves táncegyüttesek, zenekarok, énekesek. Népművé-
szeti vásár, táncházak esténként, éjszakai koncertek. 
a város főtere, Székely Mihály Szabadtéri Színpad, Jászság Népi Együttes székháza

ultra Color FestIVal
Augusztus 12. péntek 22 óra
A Dupla hétvége első napján beköszönt az ország legsokszínűbb fesztiválja 
ahol az uv festék mellett az ütős fellépőgárda teszi színesebbé az estét. BSW, 
Jauri, Adam Ajkay, Rezidens: Dragon S, Dj Acca
JP Aréna

jaCk DaNIels’s NIght
Augusztus 13. szombat 22 óra
A Dupla hétvége második napján folytatódik a csapatás, remek közreműködők-
kel: Regán Lili, Jackwell Lmen Prala Animal Cannibals Rezidens: Niven, Dj Acca
JP Aréna

köVI szabolCs meDItatíV koNCertje
Augusztus 19. péntek 18 óra
Angyali sugallat: Pánsíp és Okarina, továbbá még 14 hangszer.
Déryné Rendezvényház

szeNt IstVáN kIrály üNNepe
Augusztus 20. szombat 9 óra
Ünnepi szentmise a Főtemplomban. Városi ünnepség és kenyérszentelés a Mar-
git-szigeten. Kézműves és játék programok, színpadi bemutatók, koncertek.
Margit-sziget

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

Belvárosi 
strandfürdő

Meghosszabbított nyitvatartással, 18:00 óra után kedvezményes 
belépővel vár augusztus 5-én, péntek este 22:00 óráig a

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

Nagy megtiszteltetést jelentett Jász-
berény város számára, hogy a profesz-
szor az Amerikai Egyesült Államokból 
azért utazott Magyarországra, hogy 
velünk együtt ünnepelje dr. Darázs 
Árpád születésének 100. évfordulóját, 
és ezáltal kifejezze a világban működő 
Kodály-zenepedagógusok dr. Darázs 
Árpád munkássága iránti, mai napig 
meglévő tiszteletét és elismerését. 

Dr. Darázs Árpád 1956-ban család-
jával együtt elhagyta Magyarországot, 
és az Amerikai Egyesült Államokban 
talált új hazára. Családja ma is az USA-
ban él. A jászberényi emlékünnepségre 
Dél-Karolina államból érkezett dr. Da-
rázs Árpád elsőszülött fia, Darázs Ber-
talan András, valamint két unokája, dr. 
Brooks Darazs és Bert Darazs Jr. Da-
rázs Bertalan András röviden, magya-
rul szólt az ünneplőkhöz, és bemutatta 
fiait.

Az emlékünnepségen a köszöntő-
ket és beszédeket zeneszó színesítette. 
A zenei részben elsőként az idén 160 
éves jubileumát ünneplő Palotásy Já-
nos Vegyeskar énekelt. Bartók Béla 
Elindultam szép hazámból… kezdetű 
népdalfeldolgozását jászsági zeneszer-
zők, Beleznay Antal és Berényi Lajos 
(ez utóbbi Tarnay Alajos szerzői álneve) 
dalai követték. A kórust zongorán kí-
sérte Farkasné Szőke Tünde, vezényelt 
Ecsedi Péter. Bolla János, Jászberény vá-
ros díszpolgára, emeritus jászkapitány, 
a Magyar Kultúra Lovagja olyan nép-

dalcsokrot állított össze az emlékün-
nepségre, amelyben több, a Jászságban 
is jól ismert magyar népdal szerepelt. 
A zenei műsorban dr. Kiss Henriett a 
jászberényi zeneszerző, Palotásy János 
Emlékhangok című zongoraciklusából 
adott elő két rövid részletet.

Az ünnepség ezután először a 
Lehel Vezér Gimnázium, az egyko-
ri Alma Mater falán elhelyezett em-
léktáblánál folytatódott, ahol Antics 
István intézményvezető mondta el 
ünnepi gondolatait. dr. Darázs Árpád 
emléktáblájánál koszorút helyezett el 
Jászberény Városi Önkormányzat ne-
vében Bethlendy Béla, a Nemzetkö-
zi Kodály Társaság nevében prof. dr. 
Jerry L. Jaccard, dr. Darázs Árpád csa-

ládja nevében Darázs Bertalan András, 
a Lehel Vezér Gimnázium nevében 
Antics István. 

Az emlékünnepség hivatalos prog-
ramja dr. Darázs Árpád Korcsolya utca 
8. szám alatti szülőházánál ért véget, 
amely jelenleg Hering Antal és családja 
tulajdonában áll. Az emlékezés virágait 
helyezték el: Jászberény Városi Önkor-
mányzat, a Nemzetközi Kodály Társa-
ság, Darázs Bertalan András és dr. Kiss 
Henriett zenetörténész, Darázs Árpád-
kutató. 

Az emlékünnepség zártkörű foga-
dással ért véget a Szolnoki SZC Klapka 
György Technikum és Szakképző Isko-
la Kossuth úti tankonyhájában, ame-
lyen az ünnepség amerikai vendégei, 
szónokai, közreműködői és szervezői 
vettek részt. Itt Tamás Zoltán intéz-
ményvezető köszöntötte a vendégeket. 
Nem köztudott, de Darázs Árpád az 
egykor ebben az épületben működött 
elemi iskolában kezdett el írni, olvasni, 
számolni tanulni.

Darázs Árpád-kutatóként, a „Da-
rázs Árpád 100” emlékünnepség szer-
vezőjeként remélem, hogy ezzel a meg-
emlékezéssel sikerült szélesebb körben 
megismertetni dr. Darázs Árpád életét 
és munkásságát, és amikor a Jászkürt 
Újság olvasói jászberényi születésű 
muzsikusokra gondolnak, akkor már 
dr. Darázs Árpád neve is ismerősen fog 
csengeni számukra.

dr. Kiss Henriett
zenetörténész

Dr. Darázs Árpád centenárium
  Folytatás az 1. oldalról  

Varga Károly, a vasdiplomás hadmérnök
Varga Károly neve sokak számra 
ismerősen cseng Jászberényben, a 
Jászságban, hiszen a Hajdúságból 
származó fiatalember évtizedeken 
át Jászberényben dolgozott. Nem 
túlzás azt állítani, hogy személyében 
egy kétlábon járó történelemmel 
találkoztam, amikor szerkesztősé-
günkben járt. 

Azt Jászberényben szinte minden-
ki tudta, hogy a Fémnyomó és 
Lemezárúgyár, amelyet 1952-ben 
alapítottak, hadiüzem is volt, hiszen 
tüzérségi lőszerhüvelyek gyártására is 
képes volt. Nos, ennek az irányítása 
volt évtizedeken át Varga Károly fő 
feladata.

Varga Károly 1933-ban született 
Debrecenben. Gépészmérnöki (had-
mérnöki) diplomáját a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen 1957. július 8-án kap-
ta meg. Már az egyetemre való bejutása 
is regénybe illő volt, hiszen korábban 
nem mehetett felsőfokú intézménybe 
tanulni származása miatt, majd csak 
úgy behívták felvételizni. Az első év 
végén pedig a hadmérnöki képzést 
választotta, miután ezzel mentesítette 
családját az oktatás anyagi terhei alól. 

Jászberénybe is véletlen került. Egy 
másik évfolyamtársát küldték volna 
Jászberénybe, míg őt Budapestre irá-
nyították. Ő jelezte, szívesen elcseréli 
a pesti állást a jászberényire, s így is 
történt. 

A Lemez- és Fémnyomógyárban 
kezdetben szerszámkészítő, műveze-
tő és technológiai csoportvezető volt. 

Elsősorban a képlékenyalakítással elő-
állított termékek technológiai tervezé-
sével és a gyártás irányításával foglalko-
zott. A Budapesti Műszaki Egyetemen 
1966-ban forgácsnélküli alakító szak-
mérnöki diplomát szerzett. A tüzérségi 
hüvelygyártás irányításához és fejlesz-
téséhez kapcsolódva ellátta a vállalat 
gazdasági mozgósítási megbízott fel-
adatkörét is. Megismerhette a az akko-
ri népi demokratikus országok hasonló 
jellegű hadiiparát. Erről annyit jegy-
zett meg szerkesztőségünkben járva, 
hogy a szomszédos országok jelentősen 
előttünk jártak ezekben a kérdésekben. 
Katonai rendfokozata tartalékos mér-
nök százados volt. 

A gyár Technológiai Laboratóriu-
mát vezette 1979-től melynek feladata 
az alapanyagok átvétele és gyártásközi 

vizsgálata, valamint a késztermékek 
minősítése volt. Ez a munkája el-
sősorban már a hűtőgépgyártáshoz 
kapcsolódott. A Lehel Hűtőgépgyár 
privatizációját követően megbízták 
a hadiipari termelés felszámolásával. 
Ennek során a polgári váltóprofilként 
szereplő autószifon-gyártó gépsort az 
Elektro-Metál Kft.-hez telepítették 
át. Az áttelepítést kezdetben műsza-
ki szakértőként, majd 1991-től a kft. 
munkatársaként irányította. Innen 
ment nyugdíjba 1993-ban. Másodál-
lásban a kecskeméti GAMF-on képlé-
kenyalakítást, a jászberényi szakmun-
kásképző intézetben szerszámkészítést 
oktatott több éven át. A GTE helyi 
szervezetének munkájában is aktívan 
részt vett. 

Nyugdíjasként a családi vállalko-
zásban létrehozott POLIPOR-98 Kft. 
2015-ig irányította. Fő tevékenységük 
a környezetvédelemhez kapcsolódó 
anyagokat és gépeket gyártó külföldi 
cégek magyarországi képviselete volt. 

Munkája elismeréseként megkapta 
a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany 
fokozatát (1982), valamint a Hűtő-
gépgyár vezérigazgatója által alapított 
László Károly Emlékérmet (1989).

A közelmúltban pedig az arany 
(2007), majd a gyémánt (2017) diplo-
mája után átvehette vasdiplomáját.

Varga Károly hamarosan 90 éves 
lesz, de a kor nem fog rajta. Amikor 
szerkesztőségünkben járt ki sem fo-
gyott a történetekből. Hogyan került 
egyetemre, hogyan Jászberénybe, hogy 
jutott lakáshoz. Hogyan próbálták 
beszervezni, mit tapasztal azokban a 
bizonyos népi demokratikus orszá-
gokban, és így tovább. A hajdúsági fi-
atalember itt ragadt a Jászságban és jól 
érezte itt magát. 

Mi pedig olvasóink nevében is 
gratulálunk nem csupán a vasdiplo-
májához, hanem az odavezető úthoz is, 
melyet nálunk töltött!

Szántai Tibor
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Jászberényi telephelyre 
megbízható, önálló 

munkavégzésre alkalmas

c kategóriás 
jogosítvánnyal  

rendelkező 
gépkocsivezető

munkatársat keresünk.

Érdeklődni  
munkaidőben lehet, hétfőtől 
péntekig 12-16 óra között a  

06-30/748-7497 telefonszámon.

•   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   •

Hirdetések feladása a város lapjába:
• személyesen:  csütörtökönként 8–16 óráig szerkesztőségünkben 
• e-mailben:  a berenyiujsag@gmail.com e-mailcímen
• telefonon:  a 06-30/651-1098-as számon

A J.V.V. Nonprofit Zrt.  
állást hirdet

• segédmunkás
• C-kategóriás

tehergépkocsi vezető
• kisgépkezelő

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

email címen lehet.

Már 1992 óta a világon minden-
hol augusztus 1-jén tartják az "Anya-
tejes táplálás világnapját", augusztus 
1-7. között pedig a szoptatás világhe-
tét ünnepeljük.

A WHO ajánlása szerint az egész-
séges csecsemőnek féléves korig csak 
anyatejre van szüksége, majd hang-
súlyozza a szoptatás folytatását akár 
kétéves korig, vagy azon túl, még-
hozzá úgy, hogy a csecsemők táplá-
lékában egyéves korig meghatározó 

maradjon az anyatej. A szoptatás az 
egyedüli mód, amely képes ideális és 
biztonságos táplálékot biztosítani a 
csecsemő megfelelő növekedéséhez 
és fejlődéséhez. A Szoptatás Világhe-
te alkalmából megrendezett esemény 
célja, hogy felhívja a figyelmet arra 
hogy a szoptatás védelme közös fe-
lelőssége a szakembernek és az édes-
anyának egyaránt. Ennek keretében 
fontos, hogy tájékoztassunk, oktas-
sunk, tartsunk tanácsadást, erősítsük 
meg és segítsük elő a szoptatás védel-
mét és támogatását. 

 Az I. Jászsági Anyatej Világnap 
célkitűzése volt, hogy megfelelően 
kiemelje az édesanyák és leendő édes-
anyák részére a csecsemők ideális és 
biztonságos táplálásának fontosságát 
az anyatejes táplálás népszerűsítése 
révén. Az esemény emellett egy szak-
maközi találkozó is volt az alapellá-
tásban és a szakellátásban dolgozó és 
a szélesebb körű társszakmák szak-
emberei részére, ahol a résztvevők 
a szoptatásról, anyatejes táplálásról 
szóló szakmai konzultációk kerete-

in belül oszthatták meg tudásukat, 
jógyakorlataikat egymással. 

A rendezvényen elhangzott elő-
adások segítségével a jelenlévők is-
mereteket szerezhettek a szoptatás 
alatti- és utáni helyes és tudatos táp-
lálkozásról, a csecsemők anyatejes 
táplálásának fontosságáról, szopta-
tási és csecsemőtáplálásról, egészsé-
ges, tudatos táplálkozással kapcso-
latban kisgyermekkorig, a rendszeres 
méhnyakszűrés és a védőoltás fon-
tosságáról egyaránt. Az előadások 
sorában egy szoptató édesanya osz-
totta meg tapasztalatait a résztve-
vőkkel. Lehetőség nyílt a megjelent 
édesanyák és várandós kismamák 
részére a személyes konzultációra 
védőnőkkel, laktációs tanácsadóval, 
pszichológussal, gyógytornászokkal. 
Preventív ismeretátadás érdekében 
gyakorlati bemutatókról, progra-
mokról gondoskodtak a szervezők 
a témában, valamint az érdeklődő 
szakemberek betekintést nyerhettek 
a kórházban folyó szülészeti, család-
barát ellátásba is.  

Az I. Jászsági Anyatej Világnap a kórházban
  Folytatás az 1. oldalról  

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!

A Virágos Jászberény nyertesei

A Jászberény Városi Önkormányzat 
idén először hirdette meg „Virágos 
Jászberény” pályázati felhívását. A vá-
ros honlapján, valamint a Jászkürt új-
ságban is közzétett felhívás alapján, a 
kertekről készített fényképekre a város 
lakói szavazhattak. A rendelkezésre álló 
határidőig 674 lakos tette le voksát az 
általa legszebbnek ítélt kertre. 

Július 25-én, hétfőn délelőtt a vá-
ros főkertészével együtt Budai Lóránt 

polgármester látogatta meg az első há-
rom helyen végzett kert tulajdonosát. 
A szavazáson győztes Muszka Tímea 
(fotónkon), a második Visnyei Zoltán-
né és a harmadik Nagy Richárd egy-
egy értékes ajándékutalványt vehetett 
át Budai Lóránttól, s az első helyezett 
egy gyönyörű, kézzel készített kerámia-
táblát is kapott. A polgármester jelezte, 
jövőre folytatása következik a Virágos 
Jászberénynek.
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„Búcsú nélkül hagytad itt hirtelen e világot, 
elvitted magaddal a reményt, a boldogságot. 
Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk: kegyetlen 
sors, miért vetted el tőlünk? Múlhatnak órák, 

napok, évek, nincs pillanat, amelyben ne fájna 
szívünk érted. Nélküled életünk boldogtalan, 
sivár, hiába díszíti sírodat virág. Megállunk 
a sírod előtt, könnyezünk, fájó szívvel örökké 

Rád emlékezünk."
Szerető család

Soha nem múló 
fájdalommal emlékezünk

Bugyi 
imre

tragikus 
halálának 

15. évfordulójára. emlékezés

PeSti LáSzLó
(1937–2017)

halálának 5. évfordulójára
„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak neked,
Emléked örökre itt van velünk,
Amig élünk te is élsz velünk.”

Szerető feleséged, gyerekeid,
unokáid és dédunokáid.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik

Vitéz Velkei József
(1929–2022)

temetésén megjelentek, virágaikkal, 
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

gyászoló család

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

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

Agrárfórumot tartottak
A Mátragabona és Mátramag Terme-
lői Csoportok őszindító termelési ta-
nácskozását rendezték meg augusz-
tus 2-án Jászberényben, a Szatmári 
Rendezvényházban. Nem maradt 
üresen szék a teremben, ahol Pócs 
János, térségünk országgyűlési kép-
viselője köszöntötte a megjelenteket, 
majd dr. Feldman Zsolt, a mezőgaz-
daságért és a vidékfejlesztésért fele-
lős államtitkár tartott tájékoztatót. 

– Nehéz időket élünk, hiszen a szom-
szédunkban dúló háború és az aszály 
alaposan megnehezíti az agráriumban 
dolgozók életét. Fontos jelzés a gaz-
dák, a termelők számára, hogy a me-
zőgazdaságot, illetve az élelmiszeripart 
érintő beruházásokat nem állította le a 
kormány. Kistérségünk számára pedig 
az is jó hír, hogy folytatódik a Jászsági 
Öntözőcsatorna építése – mondta kö-
szöntőjében Pócs János.

Dr. Feldman Zsolt tájékoztatóját 
nagy figyelemmel kísérték a megjelen-

tek, mert az államtitkár nagyon ala-
pos és részletes tájékoztatást nyújtott 
számukra a jelenlegi helyzetről, arról, 
hogy milyen segítséget, támogatást 
kaphatnak munkájukhoz.  

– A háború és az ehhez kapcsoló-
dó energiaválság minden felforgatott 
életünkben. Ehhez jött még az aszály, 
melyet sokan az 1863-ashoz hasonlí-
tanak. Ugyanakkor feladatunk, hogy a 

klímaváltozásra is felkészüljünk. Fon-
tos az öntözött területek nagyságának 
növelése, ám legalább ilyen fontos a ta-
lajgazdálkodás is, hogy a vízmegtartást 
növelni tudjuk. A kárenyhítési rend-
szerbe eddig mintegy 850 ezer hektárt 
jelentettek be, s ez a végelszámolásnál 
akár 1 millió hektár is lehet – mondta 
Dr. Feldman Zsolt.

Az államtitkár szavaiból az is kide-
rült, hogy a rendkívüli helyzetben nem 
elegendőek az általános támogatások. 
Így például a hitelmoratórium beve-
zetése is segíti majd a gazdálkodókat. 
Bár a termés gabonából és kukoricából 
is jóval kevesebb lesz az átlagosnál, az 
ország ellátása nem kerül veszélybe. 
Exportálni viszont sokkal kevesebbet 
tudunk majd.

 – Az elmúlt két évben 1 400 mil-
liárd forintos fejlesztési támogatás ke-
rült az agráriumba. Fontos, hogy ezek 
nagy része megvalósuljon. Most sokak 
számára az életben maradás a legfonto-
sabb, s ehhez mi a lehetőségeink szerint 

a legnagyobb támogatást kívánjuk oda-
adni – mondta dr. Feldman Zsolt, aki 
felhívta a megjelentek figyelmét, hogy 
figyeljék és olvassák a hamarosan meg-
jelenő útmutatókat, hogy semmilyen 
lehetőségről, határidőről nem marad-
janak le. Tájékoztatóját követően az 
államtitkár kérdésekre válaszolt, majd 
rövid szünet után szakmai előadások-
kal folytatódott a tanácskozás. eszté

Hazai növények élősködői
A háziállatok esetében gyakori a para-
ziták kellemetlen jelenléte. Így van ez 
a növényvilágban is, ha egy növényi 
élősködő okoz gondot a termelőknek. 
Haza viszonyok között legismertebb az 
ARANKA. Levélzöldje nincs, gyökere 
hatol be a gazdanövénybe, ahonnan 
csavarodva körkörösen terjed, végül 
kipusztítja azt. Az Aranka rengeteg 
magot érlel és ezek az egész vegetáci-
óban jól csíráznak. Több mint tíz évre 
elfertőzik a talajt. A mezőgazdasági 
termelésben legtöbbször a kis aranka 
fordul elő sok vadontermő növényen, 
alfaja pedig a lucernán, mint herefoj-
tó ismert. A közönséges aranka számos 
kertészeti növényen élősködik, példá-
ul a paprika, paradicsom, burgonya, 
stb. A komlós aranka főleg fafajokon 
fordul elő, leginkább ártereken lévő 
fűz és nyárfákon. A herefojtó aranka 

irtása kötelező volt. Terjedésének meg-
állítására vegyszeres védekezéssel nagy 
területen a fertőzött foltokon lehet 
védekezni. De fémzárolt arankamentes 
vetőmag használata is alapkövetelmény. 
Házi kertben a fertőzött növényeket 
el kell távolítani és megsemmisíteni. 
Gyakori növényi élősködő a SZÁDOR 
is. Mivel levélzöldje nincs, a gazdanö-
vény gyökeréről szívógyökerével táp-
lálkozik. Paradicsomon, dohányon, 
komlón és főként napraforgón. Ha 
a fiatal növényt támadja meg, akkor 
azt elpusztítja. Egy növény termése 
elérheti a 150 ezer darabot is. Kis te-
rületen az irtás legegyszerűbb módja 
a szádor kiszaggatása. Nagy táblán 
pedig Imazomox gyomirtóval gyakor-
latilag gyommentesség érhető el, így 
a parlagfűtől is. A fertőzött területen 
öt-hat évig nem ajánlott gazdanövény 
termelése. Elsősorban puhafában nyár, 
fűz, alma, körte, örökzöld élősködő a 
FAGYÖNGY. Termését az erdei ma-
darak terjesztik, a megtámadott ágak 
lepusztulnak. Ha sok fordul elő, akkor 
az egész fa is elhalhat. A legegyszerűbb 
védekezési mód, ha a fertőzött ágakat 
eltávolítják. Mivel örökzöld díszítő 
lombként is használható. A fagyöngy 
gyógynövény, hatóanyaga viscin, inosit, 
urson. Érelmeszesedés esetén jelentke-
ző magas vérnyomás esetén  (Varró Á.)

Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

Határtalanul Felvidéken és Erdélyben
A Határtalanul program keretében 
három sikeres pályázata is volt a 
jászberényi Szent István Sport Álta-
lános Iskola é Gimnáziumnak. Az 
iskola tanulói így a Felvidékkel és 
Erdéllyel ismerkedhettek meg. Rö-
vid útibeszámolókat kaptunk tőlük.

Nyugat-felvidéki vártúra 
(HAT-20-01-0562)

Ezt a napot vártuk már 2020 szept-
embere óta. A Covid-járvány azonban 
többször is felülírta a terveinket, míg vé-
gül a Szent István Sport Általános Iskola 
és Gimnázium 8. évfolyamos 46 diákja 
év végén útnak indulhatott a Határtala-
nul pályázat keretében Felvidékre. 

Az ötnapos felvidéki úton a lenyű-
göző természeti látnivaló mellett szám-
talan – a pestis áldozatainak emlékére 
emelt- barokk stílusú Szentháromság 
szobrot, várat, kastélyt, szökőku-
tat, óratornyot, templomot, kőhidat 
láttunk. Olyan helyeken túráztunk, 
amely sokak számára ismeretlen volt.  

Besztercebányán 100 lépcső meg-
mászása után az Óratoronyból tárult 
elénk a város látképe.  Körmöcbányán 
a pénzverde történetét ismertük meg. 
Selmecbányán felgyalogoltunk az Új-
várhoz, de az igazi meglepetés Bajmóc 
vára volt. Mindenki ámulattal csodál-
ta a várkastélyt, mert olyan érzésünk 
támadt, mintha a mesék birodalmá-
ba léptünk volna. A Vöröskői várról 
megtudtuk, hogy a Kárpát – medence 
egyik legszebb, legépebben megma-
radt és berendezett várkastélya, mely 
a gróf Pálffy családé volt több mint 
300 éven át. Nagyszombaton egy gye-
reknapi rendezvénybe csöppentünk, 
majd felküzdöttük magunkat a Csejtei 
várromhoz, amely Báthory Erzsébet 
grófnő titkait őrzi. Utunk során még 
megálltunk Nyitrán, sétát tettünk a 
Duna – Morva folyók összefolyásánál. 
Kirándulásunk utolsó állomásaként 
ellátogattunk egykori koronázó város-
unkba, Pozsonyba is. 

Sok ezer lépésnyi túrával, elfárad-
va, de élményekkel teli érkeztünk haza 
Jászberénybe.

Béres Gábor  

Irodalmi és történelmi emlékhelyek 
Erdélyben (HAT-19-02-0119) 

2022. május 30-án végre sor kerül-
hetett a várva várt Határtalanul pályá-
zat megvalósulására és a Szent István 
Sport Általános Iskola és Gimnázium 
32 gimnazista tanulója elindult Jászbe-
rényből Erdélybe.

Az utazás első megállója Nagyvárad, 
majd Torda volt. A Tordai hasadéknál 
nagy izgalommal túráztunk, mentünk 
át a lengő hidakon. A második napot 
Marosvásárhelyen töltöttük. A vásárhe-
lyi diákok kedvesen fogadtak minket, 
a közös városnézés és szabadidő után a 
sportdélutánon fociban, kézilabdában 
és kosárlabdában mértük össze tudásun-
kat. Közösen emlékeztünk a Nemzeti 
Összetartozás Emléknapja alkalmából 

és teljes szívünkből énekeltük: „Mi egy 
vérből valók vagyunk”. 

Szebbnél szebb helyeken kirándul-
tunk: a Békás szoros, Gyilkos-tó látvá-
nya önmagáért beszélt. 

Leróttuk kegyeletünket Farkaslakán 
Tamási Áron, Szejkefürdőn Orbán Ba-

lázs sírjánál.  Sétáltunk a parajdi sóbá-
nya mélyén, belélegezve a sós, gyógyító 
erejű levegőt. Megcsodáltuk Segesvár, 
Székelyudvarhely és Torda szépségét. 
Örömmel hallottuk a városokban, az 
utcákon a magyar szavakat, jó volt a ba-
rátságos erdélyi emberekkel beszélgetni. 
A vajdahunyadi várban azonban szüksé-
günk volt az angol tudásunkra is, mert 
csak angol idegenvezetést kaptunk.

Örülünk, hogy eljuthattunk ezekre 
a szép tájakra és közelebb kerülhettünk 
Erdély történelméhez, s erősíthettük 
barátságunkat az erdélyi diákokkal és 
tanárokkal.

Szerencsés Melinda

Petőfi Sándor nyomában 
(HAT-20-02-0088)

Alig két hete váltunk el marosvá-
sárhelyi barátainktól, de már izgatot-
tan vártuk az újabb találkozást. Május 
30-án indultunk a Határtalanul pályá-

zat keretében ötnapos erdélyi utunkra. 
Elsősorban a Petőfi által is látott he-
lyeken barangoltunk: Nagykárolyon 
megtekintettük a Teleki-kastélyt, Pető-
fi Sándor szobrát, elsétáltunk a valami-
kori Aranyszarvas fogadóhoz, ahol elő-
ször pillantotta meg a költő Szendrey 
Júliát. Aztán az esküvőjük színhelyén, 
Erdődön, és a koltói Teleki-kastélyban 
jártunk, ahol az ifjú pár a mézeshete-
ket töltötte. Másnap Marosvásárhelyen 
találkoztunk testvériskolánk diákjaival 
és tanáraival. Barátságos mérkőzéseket 
játszottunk kosárlabda, foci és kézilab-
da sportágakban, majd a közös város-
nézés alatt tovább mélyültek a Berény-
ben kezdődött barátságok. 

Utunk során felkerestük a kincses 
Kolozsvár legfontosabb látnivalóit. El-
sétáltunk a Házsongárdi temetőhöz, s 
a tordai sóbánya elvarázsolt bennünket 
lenyűgöző méretével. A kirándulás vé-
gén Petőfi utolsó napjainak helyszíneit 
láttuk. Segesváron a történelmi köz-
pontot jártuk be, megtekintettük Pető-
fi szobrát a Csizmadia bástyák közötti 
téren. Fehéregyházán koszorút helyez-
tünk el Petőfi szobránál. Láttuk, hogy 
Ispánkút, Székelykeresztúr is a katona-
költő emlékét őrzi.

Az utolsó napon megálltunk Bán-
ffyhunyadon a 13. századi református 
templomnál. Adománnyal támogattuk 
a templomot. Nagyváradi kitérővel a 
Király-hágón készítettük el utolsó cso-
portképünket. 

Az öt nap alatt számtalan élményt 
gyűjtöttünk. Sport és kulturális prog-
rammal, városnézéssel, irodalmi-tör-
ténelmi emlékidézéssel teli tartalmas 
útról tértünk haza.  

Fekete Viktória
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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

augusztus 4. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667

augusztus 5. péntek
Thököly Gyógyszertár

augusztus 6. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834

augusztus 7. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár

augusztus 8. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635

augusztus 9. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 10. szerda
Mérleg Gyógyszertár

augusztus 11. csütörtök
PatikaPlus (Tesco) 
Tel.: 506-930

augusztus 12. péntek
Thököly Gyógyszertár
augusztus 13. szombat
PatikaPlus (Tesco)

augusztus 14. vasárnap
Thököly Gyógyszertár

augusztus 15. hétfő
Thököly Gyógyszertár

augusztus 16. kedd
Szentháromság Patika

augusztus 17. szerda
Kossuth Gyógyszertár

augusztus 18. csütörtök
 Mérleg 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 18-án jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

berénycafé facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

08. 05.  péntek 35 °C  |  17°C

08. 07.  vasárnap 32 °C  |  21°C

08. 09.  kedd 30 °C  |  18°C

08. 06. szombat 36 °C  |  19°C

08. 08.  hétfő 30 °C  |  19°C

08. 10.  szerda 30 °C  |  18°C

08. 04.  
csüTörTök

Forrás: idokep.hu

34 °C | 18°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.

kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: réz utca 1-3. c épület 1/5.

2022. augusztus 15. 10:00–16:00

Pontos szezonkezdet a Vasas II ellen idegenben
Nem várt könnyű szezonkezdet a 
Jászberényi FC NB III-as csapatára a 
2022/2023-as szezonnyitón, hiszen 
a Vasas II. csapata ellen idegenben 
kezdtek Németh Gyula fiai. Egy igen 
változatos találkozón - kétgólos hát-
rányból felállva - sikerült pontot sze-
reznie Remili Mohamedéknek.

A találkozót, amely meglehetősen szo-
katlan időpontban, délelőtt 11.00 óra-
kor kezdődött, a házigazdák kezdték 
jobban. A 12. percben Kovács Domi-
nik, hat perccel később Vida Máté ta-
lált Menczeles Iván kapujába (2-0). A 
folytatásban kiegyenlített játék folyt a 
pályán, s a 34, percben Varga László  
találatával zárkózott csapatunk (2-1). 
Az első félidő utolsó perce pedig egy 
büntetőt hozott, melyet a hazaiak kap-
tak. Ezt pedig Géresi Krisztián értéke-
sítette és visszaállította a kétgólos kü-
lönbséget a csapatok között (3-1).

A második félidőben Ludasi Mar-
tin, Fejes János és Kurunczi Gábor is 
pályára lépett csereként, s a frissítés jól 
sikerült. A 74. percben Szöllősi Ferenc 
talált a hazaiak kapujába (3-2), majd 
négy perccel később értékesítette a mi-
eink javára megítélt büntetőt is (3-3). 
A találkozó hajrájában már nem válto-

zott az eredmény, s így döntetlennel ért 
véget a találkozó.
Vasas II. – Jászberényi FC 3-3 (3-1)
Az 1. forduló további eredményei:
Kisvárda Master Good II. – Eger SE 4-0
DVTK II. – BKV Előre 0-2
DVSC II. – Körösladányi MSK 1-0
Békéscsaba 1912 Előre ii. – BVSC-
Zugló 0-4
Sényő-CARNIFEX FC – Putnok FC 0-3
Facultas-Tiszafüred – Karcagi SE 3-1
Füzesgyarmati SK – DEAC 2-1
FC Hatvan – Aqua-Generál Hajdúszo-
boszló 1-1

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Pénz-
ügyőr SE 0-3

A 2. fordulóban, augusztus 3-án, szer-
dán, lapzártánkat követően a Jászberé-
nyi FC a DVTK II. csapatát fogadja.

MOL Magyar Kupa 1. forduló
augusztus 6.
16.30 óra: Rákosmente FC - JFC

3. forduló – augusztus 14.
17.30 óra: Facultas-Tiszafüredi VSE - 
JFC

Alakul a JKSE kerete az új szezonra
A Jászberényi KSE felnőtt csapat 
általában augusztus közepén szok-
ta megkezdeni a felkészülést az új 
bajnoki szezonra. Így lesz ez most 
is. A szurkolókat leginkább az ér-
dekli ebben az időszakban, hogyan 
alakul a csapat kerete. Nos, a ve-
zetők nem tétlenkednek, számos 
játékos maradását, illetve új fiúk 
érkezését is bejelentették már az 
egyesület Facebook oldalán.

Az már az előző szezon zárásakor kide-
rült, hogy a 2022/2023-as bajnokság-
ban Miljan Rakics lesz a JKSE felnőtt 
csapatának vezetőedzője. Elődje, Földi  
Sándor maradt a klubnál, ő lesz az 
egyesület szakmai vezetője és a 3x3-
asokkal is foglalkozik majd.

A szurkolókat pedig leginkább az 
érdekli, hogy ki marad, ki távozik és 
ki érkezik csapatukhoz a holtszezon-
ban. Nos, jó híreink vannak, hiszen 
sok személyi kérdés tisztázódott már 
az elmúlt napokban.

Maradnak
A csapat kapitánya, Velkey János (fo-
tónkon fehérben), aki az elmúlt sze-
zonban 16.24 pontot átlagolt 35 mér-
kőzésen, valamint tripláival az NB I/B 
piros csoportjának egyik legjobbja 
volt, továbbra is nálunk pattogtatja 
a kosárlabdát. Velkey gyorsan a szur-
kolók kedvence lett. Teljesítménye, 

hozzáállása példaértékű, nem véletlen, 
hogy a csapatkapitánya lehetett az elő-
ző szezonban az együttesnek.

Olasz Ádám is Jászberényben 
folytatja pályafutását. Ádám az előző 
idényben 11,4 pontot és 5,7 lepatta-
nót átlagolt, valamint harciasságával és 
mentalitásával kulcsjátékosa volt csa-
patunknak.

Kucsora Csaba a szezon közben 
Bajáról érkezett és gyorsan beépült csa-
patunkba. Irányítóként 21 mérkőzésen 
11.3 pontot átlagolva járult hozzá csa-
patunk eredményes szerepléséhez, és 
sokat remélhetünk tőle az új bajnoki 
idényben is.

Érkezett
Czirbus József visszatér Jászberénybe. 
Korábban 2016 és 2019 között, vala-
mint legutóbb a 2020/2021-es szezon-
ban erősítette csapatunkat. Ez idő alatt 
harcosságának, játékintelligenciájának 
és példamutató viselkedésének köszön-
hetően szurkolóink egyik kedvencévé 
vált. Józsi a Budapesti Honvéd SE csa-
patától érkezik, ahol az elmúlt szezon-
ban 9.5 pontot és 5.2 lepattanót átlagolt 
az NBI/B piros csoportjában és bajnoki 
címhez segítette a piros-fehéreket.

Nagykőrösről érkezik hozzánk a 20 
éves Mester Márk, aki már 16 éves ko-
rában debütálhatott a felnőttek között 
és nagyon hamar meghatározó játé-
kossá nőtte ki magát az NBI/B Ppros 

- csoportjában. Sikeres szezont mond-
hat magáénak, hiszen 30 mérkőzésen 
10,3 pontot átlagolva a nagykőrösiek 
kulcsjátékosa volt, valamint a szezon 
végén meghívást kapott a Földi Sándor 
vezette U23-as, 3x3-as magyar váloga-
tottba is.

Sajátnevelésű fiatalok
Három ifjú kosaras is csatlakozik a fel-
nőtt kerethez. Fodor Botond, Kocza 
Bendegúz és Lékó Konrád az elmúlt 
években meghatározó szerepet töltöt-
tek be a Lehel Kosársuli utánpótlás 
csapataiban, most pedig a felnőttek 
között mutathatják meg, hogy mire 
hivatottak.


