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Becsöngettek
A gyermekek szerint ez a nyári szünet
is gyorsan eltelt, s a mai napon megnyitották a 2022/2023-as tanévet az
iskolákban. A covid-19 okán az elmúlt
két tanév meglehetősen érdekesre sikeredett, s az új szemeszter is tartogathat
meglepetést mindenki számára.
Most nem a járvány okozhat igazán
gondot, hanem az, hogy az iskolafenntartók hogyan tudják majd kigazdálkodni a megemelkedő rezsiköltségeket.
Meg az is, hogy a PDSZ nem jutott
dűlőre az oktatás vezetőivel követeléseik kapcsán. A szakszervezet szerint
mintegy 4 500 pedagógus hiányzik a
rendszerből, s mivel nincs megegyezés
az állammal folytatott vitájukban, így
sztrájkra és polgári engedetlenségre is
számítani lehet az oktatás terén.
Nem túl biztató előjelek ezek, s
csak remélni tudjuk, hogy a szeptember 1-jei becsöngetés után a tanév a
legtöbb helyen elkezdődhet. Mert a
fiatalok jelentik a jövőt. A jövőnknek
pedig kimunkált emberfőkre lesz szüksége, ha sikeresek akarunk lenni.
A 2022/2023-as tanévre sok sikert
kívánunk olvasóink nevében is a diákoknak és pedagógusaiknak.

Szent István király ünnepe – augusztus 20.
Az egyik legrégebbi nemzeti ünnepnapunk augusztus 20, amellyel a keresztény magyar állam megalapítására, annak ezeréves folytonosságára,
emellett első királyunkra, Szent Istvánra emlékezünk. Az állami ünnep
napján délelőtt városunkban is ünnepséget tartottak a Margit-szigeten.
Magyarország első uralkodója, István király eredetileg augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját avatta ünnepnappá. A dátum számos ponton
kapcsolódik a király életéhez, élete
végéhez közeledve ugyancsak ezen a
napon ajánlotta fel országunkat Szűz
Máriának, és 1038-ban ezen a napon
hunyt el. Halála után Szent László
király azért tette elődje ünnepét augusztus 20-ra, mert 1083-ban akkor
emelték az oltárra István relikviáit a
székesfehérvári bazilikában, ami a
szentté avatásával volt egyenértékű. István lett az első magyar katolikus szent
és egyben az első magyar szent király. A
római katolikus egyház Magyarország
fővédőszentjeként és a nemzet men�nyei patrónusaként tiszteli.
A városi megemlékezés ünnepi
szentmisével kezdődött, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemp-

lomban, melyet Szántó József főapát
celebrált. A felhős égből egy röpke
zápor enyhítette éppen a föld szomját, mikor az ünneplők sora átvonult
a Margit-szigetre, a városi programok
helyszínére. Itt, volt ki a fedett színpad tetejének védelmébe húzódott,
volt ki esernyőt tartott feje fölé, de
többen örömmel fogadták az arcukra
szitáló esőcseppeket. A Himnusz és a
katolikus magyarság néphimnusza, a
Boldogasszony Anyánk elhangzását
követően az ünnep szónokát hallhatta
a meglehetősen foghíjas közönség.

Megyei kitüntetést kaptak
Az államalapításunk ünnepén, augusztus 20-án, minden évben országos és megyei kitüntetések átadására is sor kerül. Így volt ez idén is. A
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat augusztus 17-én tartotta
meg Szolnokon díjátadó ünnepi ülését. Jászberényből hárman kerültek a
díjazottak közé. Mindhárman az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Jászberényi Campusának tanárai.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjat kapott dr. Szaszkó Rita, aki
2005-kezdte meg a munkáját, az akkor
még Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Alap-és mesterképzésen folytatott
oktatói tevékenységében kiemelt szerep jut a nappali és levelező tagozatos

hallgatók angol nyelvű oktatásának,
különös tekintettel az angol műveltségi területet választó hallgatók fejlesztésének. Tevékeny részt vállal hazai és
nemzetközi együttműködések kialakításában: elkötelezett koordinátora a
Florida Gulf Coast University-vel folytatott nemzetközi együttműködésnek.
Tudományos irányító, vezető szerepet
is betölt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campuson
tanszékvezetőként. Az évente megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakája és
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat fő szervezője, koordinátora, és előadója, ezzel is hozzájárulva a
város és a megye tudományos életben
betöltött aktív szerepvállalásához.
Folytatás a 4. oldalon 

Balról jobbra: dr. Szaszkó Rita, dr. Réz Lóránt és dr. Bernhardt Renáta

Beszédében Gulyás András Zoltán
régész, muzeológus, a magyar állam
megalapításának körülményeit foglalta
össze, kiemelve Szent István időtálló,
napjainkban is érvényes gondolatait.
Hazafias dalokat szólaltatott meg Ecsedi Péter énekművész a műsor kulturális részeként. Az idei aratás lisztté őrölt
búzaszemeiből dagasztott és sütött új
kenyeret Kerekes Gábor káplán áldotta
meg, majd Mező Istvánné református
lelkész igei áldása hangzott el. A nemzeti színű szalaggal díszített új kenyereket a Jászsági Hagyományőrző Egylet

férfi tagjai szelték fel apró falatokra,
melyet aztán az asszonyok kínáltak
körbe a jelenlévőknek. Az eseményt
Móczó Árpád énekes-hegedűs műsora
zárta.
Délután kulturális programok
egész sora váltotta egymást a színpadon: Bartha Tóni Bábszínháza, a Csalogány Musical Stúdió énekes előadása,
Molnár György és zenekara koncertje,
mely keretében Szulák Andrea énekesnő népszerű slágerekkel szórakoztatta a
közönséget. A szigeten szerte kézművesés játékprogramok kínáltak színes, kreatív tevékenykedést a családoknak, de
leginkább a gyermekeknek. Népszerű
volt a kenyérke készítése, ahol az ehhez
kedvet érzők búzából lisztet őrölhettek,
a lisztből lepényt gyúrhattak, amit aztán egy forró sparhelten ki is süthettek.
Az este fő programjaként hamisítatlan rock’n’roll menetelés volt az
Anna & the Barbies koncert. Anna
extravagáns, átütő erejű színpadi jelenléte, a magukkal ragadó lüktető, rockos ütemek, a szókimondó dalszövegek
hatása nem mindennapi buliban öltött
testet. A nap záró rendezvénye szabadtéri disco volt, ahol DJ Fácán keverte a
zenét és adta az ütemet a táncolóknak.
Demeter Gábor

Átadták az elkerülő utat

A jászberényi elkerülő út története
2000-ben kezdődött és 2022. augusztus 19-én zárult le, amikor átadták 3.
szakaszát, amellyel teljes lett a körgyűrű. Az ünnepélyes útátadón megjelent
és beszédet mondott Lázár János, építési és beruházási minisztere is.
A jászberényi elkerülő út első szakaszát
2005-ben, a másodikat 2009-ben adták át. Azután 13 évet kellett várni a
körgyűrűt záró harmadik szakasz elkészültére. Egy nappal állami ünnepünk
előtt, 2022. augusztus 19-én Lázár
János, építési és beruházási miniszter
köszöntötte elsőként az ünnepélyes
útátadó vendégeit, majd Pócs Jánost
hallgathatták meg a megjelentek. Felolvasták dr. Kiss Zoltán egykori országgyűlési képviselő üzenetét és dr. Gedei
József, Jászberény korábbi polgármestere, egykori országgyűlési képviselő
is köszöntőt mondott. Az utat Szántó

József főapát áldotta meg. A harmadik
ütem megvalósításáról Pántya József, a
NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója mondta el a legfontosabb tudnivalókat:
• A beruházó a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. volt.
• Kivitelezők: Colas Út Zrt., HE-DO
Kft.
• 2×1 forgalmi sáv, 7,5 m széles burkolat, 4,5 km hosszan,
• 90 km/óra tervezett sebesség,
• 25 m sugarú, 4 ágú körforgalmú
csomópont,
• 12 m széles útkorona,
• 12 m hosszú, kéttámaszú előre
gyártott vasbeton tartós gerendahíd,
• 66,2 m hosszú előregyártott, 3 nyílású vasbeton tartós gerendahíd.
Az új szakasz a 32-es számú főutat köti
össze a 31-es számú főúttal. A kivitelezés nettó összege 4 947 644 008 forint.
Folytatás a 2. oldalon 
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EBOLTÁS
Tájékoztatom Jászberény város lakosságát, hogy a 164/2008./XII.20./
FVM rendelet a 3 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni kötelező védőoltását és féreghajtását rendeli el, a 41/2010./II.26./Korm. sz.rendelet
figyelembevételével.
A védőoltást szeptember hónapban kell végrehajtani. Az oltás a Magyar Állatorvosi Kamara határozata alapján díjköteles: 5.500,-Ft/db. Az ebek kötelező
féreghajtása 10 testsúlykg-onként 100,-Ft/db. Az oltatlanul maradt ebek
tulajdonosait a pótoltás befejezése után, a járási főállatorvos minimum
30.000,-Ft. bírság megfizetésére kötelezi. Az oltáskor az elmúlt évi eboltási
bizonyítványokat hozzák magukkal!
2022. szeptember 5. hétfő:
8.30 Újerdő Állami Gazdaság
9.00 Tőtevényi iskola
9.30 Újerdő, templom
13.30-15.30 Hableány u.1.

2022. szeptember 10. szombat:
8.00-10.00 Szent Imre herceg u.
10.30-12.30 Szt. Imre herceg úti
temető régi bejárata
13.00-14.00 Hűtőgépgyári lakótelep
Uszoda u.garázssor

2022. szeptember 6. kedd:
8.30 Meggyespelei tejcsarnok
9.00 Szelei Úti iskola
9.30 Rekettyési iskola
10.00-11.30 Pórtelek
14.00-15.30 Szérűskert u.–
Redemptió u. sarok/Érpart

2022. szeptember 12. hétfő:
8.30-10.00 Százszorszép sarok
10.30-11.30 Neszűr 8.dűlő
13.30-15.30 Kinizsi u.–Ady Endre
u.sarok

2022. szeptember 7. szerda:
10.00-11.00 Öregerdő iskola
14.00-15.30 Fiat szalon–Honvéd u.
2022. szeptember 8. csütörtök:
8.00-10.00 Álmos u.
13.30-15.30 Mező u.–Irinyi
D.u.sarok
2022. szeptember 09. péntek:
8.30-9.30 Kulacs kisvendéglő
(Kossuth u.)

2022. szeptember 13. kedd:
8.30-9.30 Volán telep (régi Hatvani u.)
10.00-11.00 Kozma autójavító
3.00-15.30 Gyöngyösi u. –Nádverő
u. sarok
Pótoltás:
2022. szeptember 17. szombat:
8.00-9.30 Fiat szalon–Honvéd
u.sarok
10.00-11.30 Gyöngyösi u. –Nádverő
u.sarok
Baloghné Dr. Seres Krisztina
Jászberény város Jegyzője

Adófizetési határidő:
2022. szeptember 15.
Önkormányzati adóhatóságunk ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a II.
félévi építményadó, telekadó, kommunális adó és helyi iparűzési adó fizetési
határidejéről, ami az idei évben szeptember 15. csütörtök.
Azok a magánszemély adózók, akik nem végeznek vállalkozói tevékenységet és nem kértek elektronikus kapcsolattartást, az év elején postai úton
kaptak tájékoztatást a 2022. évre fizetendőadókról, mely levélhez mellékelte
adóhatóságunk a befizetésre szolgáló II. féléves csekkeket is. Az elektronikus
kapcsolattartást kérő adózók és a vállalkozók elektronikus úton, a cégkapun
vagy ügyfélkapun keresztül értesültek az adószámlájuk egyenlegeiről.
Az adó megfizetésére többféle lehetőséget biztosít adóhatóságunk. Akik
nem kötelezettek bankszámlanyitásra, azok a fizetési kötelezettséget belföldi
fizetési számláról utalással, vagy csekkel történő befizetéssel teljesíthetik. Az
adóhatóságunk által kiállított csekk alkalmas az iCsekk szolgáltatással történő
fizetésre is.
Azok az egyéni vállalkozók, akik elektronikus úton kapták meg az adószámla kivonatukat, azonban pénzforgalmi számlavezetésre nem kötelezettek,
továbbra is teljesíthetik fizetési kötelezettségeiket készpénz-átutalási megbízással és kérhetnek csekket adóhatóságunktól.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók utalással kötelesek a fizetést teljesíteni. A fizetés történhet belföldi pénzforgalmi számláról, az E-önkormányzati portál felületéről vagy irodánk ügyfélszolgálatán személyesen
bankkártyás befizetés útján.
Az adószámlák tartalma ügyfélkapus belépéssel ellenőrizhető az E-önkormányzati portálon keresztül.
Az elektronikusan elérhető felületen megtalálható az adóztatott adótárgyak köre, az adóhatóság részére benyújtott bevallások, bejelentések, az előírt
fizetési kötelezettségek és a számlaegyenlegek. Az E-önkormányzati portál
elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
Felhívjuk azoknak a figyelmét, akik még nem teljesítették a befizetési kötelezettségüket és nem találják a korábban megküldött csekkjeiket, azok telefonon 57/505-711 számon vagy személyesen a Rákóczi út 42-44. szám alatti
irodánkban tudnak újabb csekket kérni a munkatársaktól. Munkatársaink
készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
Jászberény Városi Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Adóhatósága

Friss híreinket megtalálja
Facebook oldalunkon:

facebook.com/berenycafe

Átadták az elkerülő út záró szakaszát
benne, hogy a jelen helyzetben szükség Pócs János, aki azt is elmondta, hogy
 Folytatás az 1. oldalról
A földmunkák során 353 666 m3 föl- lesz egy más, egy új gazdaságpolitikára
a magyarság az elmúlt 1000 évben
det mozgattak meg. A pályaszerkezetbe – mondta Lázár János, aki azt is kijelen- mindig a Szent István-i utat követte.
8 161 m2 aszfaltot építettek be.
tette, hogy prioritást jelent a folyamat- Megjegyzete azt is, hogy az útfejlesztéA jászberényi elkerülő út 3. szaka- ban lévő beruházások befejezése, mert
seknek ezzel nincs vége, hiszen a követszát az átadást követően, augusztus 19- torzó nem maradhat sehol. Hangsú- kező lépés a 32-es út további fejlesztése
én 14.00 órától nyitották meg a közle- lyozta azt is, hogy egy megváltozott Szolnok irányában, illetve négysávosíkedők számára.
Európában mibe fogunk invesztálni: tása az M3-as felé el fog kezdődni és
Az útátadón Lázár János köszöntöt- csak válságálló, időt álló, gazdasági erőt megvalósul.
te elsőként a meghívottakat. Az építési
teremtő beruházásokat valósítunk meg.
Beszéde befejezéseként Pócs János
és beruházási miniszter bevezetőjében A miniszter mondandójából kiderült, jelezte, szeretné megadni a lehetőséOrbán Viktor kormánya nevében is
hogy olyan beruházásokban kell gon- get a köszöntésre dr. Kiss Zoltán volt
köszöntötte az állami ünnep alkalmá- dolkodni, ahol a pénz pénzt fial.
parlamenti képviselőnek és dr. Gedei
ból és az útátadó kapcsán is a jászberé– Itt szeretném azt is elmondani, József volt parlamenti képviselőnek és
nyieket. Nagyon jó egészséget és sikert hogy kíváló alkalom a mostani nehéz
volt polgármesternek, akik szintén rékívánt az itt lakóknak, s azt, hogy a
helyzet, hogy ezt egy lehetőségnek te- szesei és támogatói voltak az elkerülőút
következő években is, a nemzeti szü- kintsük, s összegezzük, hogy 2030-ra
építésének.
letésnap alkalmával minden évben egy hová akarunk eljutni. Milyen város
Dr. Kiss Zoltán betegség miatt csak
5 milliárdos beruházással örvendeztet- legyen Jászberény 2030-ban, s milye- üzenetben tudta köszönteni az útáthessék meg a várost.
nek legyenek a környező települések. adón megjelenteket, aki megköszönte
– Ha az elmúlt 30 évben a Jászság, Célunk csak az lehet, hogy a Szent mindazok munkáját, akik részesei volJászberény életét valaki követte, akkor István-i Magyarország 2030-ra Euró- tak ennek a két évtizeden át tartó beaz azt látta, hogy az itt élők küzdelme
pa egyik legjobb helye legyen. Ebben ruházásnak.
nem volt hiábavaló. Hosszú és nehéz
pedig a közlekedést segítő beruházások
Dr. Gedei József elmondta, hogy
átalakuló időszak után Jászberény, a
elengedhetetlenek. Azt szeretnénk elér- kis lépés ez az országnak, de nagy létérség visszatalált a sikeres magyar ni, hogy a magyar közlekedési struktú- pés Jászberénynek, majd ugyancsak
közösségek sorába. Olyan fejlesztések, ra legyen a legfejlettebb Európában, s
megköszönte a munkát mindenkinek.
iparpolitika valósult mg, amely radi- ebben Jász-Nagykun-Szolnok megyé- – Jászberény nem ajándékba kapta ezt
kálisan növelte a gazdasági teljesítőké- nek kifejezetten nagy szerepe van. A az utat. Rászolgáltunk erre teljesítmépességet, a GDP-hez való hozzájárulást. megyében ugyanis számos fejlesztés
nyünkkel. Ha kellett leszálltunk a lóról,
Az elmúlt 12 esztendőben sikeresek meg fog valósulni. Terveink megvaló- ha kellett saját pénzünkön váltottuk
voltunk a munkahelyek teremtésében, sításához mindenkit hívunk partner- meg magunkat. Ha kellett, akkor pea helyi adóbevételek növekedésében és
nek, azokat is, akik nem ránk szavaztak dig az országért is harcoltunk. Jászbeabban is, hogy az itt élők életszínvona- – mondta Lázár János, aki gratulált a
rény, a Jászság most gazdasági erejével
lához érdemben tudtunk hozzájárulni
térség eddigi eredményeihez és annak is rászolgált erre a beruházásra – mond– mondta Lázár János, aki azt is hang- a reményének adott hangot, hogy a to- ta dr. Gedei József.
súlyozta, nemcsak Jászberény, hanem vábbi fejlesztések során együtt dolgoza Jászság is számíthat Orbán Viktor hat majd a települések vezetőivel.
Ami az útátadó margójára került
kormányára, hiszen ebben a térségPócs János történelmi jelentőségű- A Jászberényt elkerülőút átadását igen
ben, ebben a megyében mintegy 300
nek nevezte az elkerülőút átadását. Ha
élénk véleménynyilvánítás kísérte a kökilométer utat építettünk az elmúlt 12 kilométerben nem is, de biztonságban
zösségi portálokon. Sokan hiányolták,
esztendőben, s további 300 kilométer és gyorsaságban közelebb kerültünk az
hogy a köszöntök között nem volt ott
út megépítésére van tervük.
M3-ashoz, Budapesthez, derült ki be- Budai Lóránt, Jászberény jelenlegi pol– Az 1022 éves Magyarország nem vezetőjéből.
gármestere, akit az ünnepélyes szalagtehet úgy, mintha az elmúlt néhány
– Történelmi jelentőségű azért is
átvágásból is kihagytak. Majd később
hónapban nem történt volna semmi. mert a megye gazdasági erejének 65%- az is kiderült, hogy arra a beszélgetésre,
Nem állhatunk úgy itt és nem ünne- át a Jászság adja, s így erre is tudtunk melyen a jászsági polgármesterek Lázpelhetünk felhőtlenül, mintha csak ün- hivatkozni, amikor lobbizni kellett az
ár Jánossal találkoztak az útátadó után,
nepre lenne okunk. Egy háborús Euró- elkerülő megépítéséért. Önálló képvi- meg sem hívták.
pában éljük ugyanis mindennapjainkat. selői indítványt kellett beadnom ennek
Aki egy kicsit is ismeri a jászberéEz pedig befolyásolja mozgásterünket, az elkerülő útnak befejezésére. Sokan nyi politikai berendezkedést, a jobb- és
cselekvőképességünket lehetőségeinket. mondták, hogy vissza kellene vonni, baloldal szembenállását, a polgármesEnnek jegyében döntött úgy a kor- mert nem 100 milliókról, hanem közel
ter és az országgyűlési képviselő kapmány, hogy felülvizsgáljuk korábbi ter- 5 milliárdról szólt. Miniszter úr viszont csolatát, annak ez talán nem volt megveinket. Ehhez kérem a polgármesterek támogatott, ahogy egyszer korábban
lepő. Hogy nem volt elegáns? Az ugyan
és a választópolgárok segítségét, támo- már kisegítette Jászberényt az úgy- kit érdekel ebben a szigorú világban…
gatását is, hiszen biztosak lehetünk nevezett Dalkia-ügyben is – mondta
Szántai Tibor

Játszva tanultak közlekedni a gyermekek
A Közlekedésbiztonsági Park váro
sunkban vendégeskedett augusztus
23-án, kedden. Az OTP Bank támogatásával működő program stílszerűen a jászberényi fiók előtti parkolóban rendezkedett be, ahol a nap
során nagyon sokan fordultak meg.
A gyermekeket játszó szőnyeg, óriási
KRESZ-társasjáték, részeg szemüveg,
alkoholismereti teszt, közlekedési kvízjátékok és természetesen a felállított
közlekedési pálya várta, melyet gokarttal, futó biciklivel, de saját kerékpárral
is teljesíthettek. A rendezvényen ott
volt a Hungarian Police Rally Team is.
– A Hungarian Police Rally Team
tulajdonképpen 8 éve végez közlekedésbiztonsági programokat. Alapvetően rallyversenyeken és autóversenyek
helyszínein vagyunk jelen. Az elmúlt
2 évben pedig egyre több partnerünk
lett, s velük együtt is dolgozunk a
közlekedésbiztonság javításán. Ezt a
programot az OTP-vel együtt szervezzük és rendezzük, elsősorban a fiataloknak szól, de nagyon jó az üzenete
a felnőttek számára is. Jászberényben
az OTP parkolójában berendeztünk

egy mini közlekedési szituációs teret,
ahol a gyermekek a közlekedési szabályokat megismerhetik. Ennek a folyamatát instruktorok is segítik. Itt a
játékon van a hangsúly, hiszen játékos
formában ismertetjük meg a gyermekeket a szabályokkal. A jelen gyermeke mindig a jövő gépkocsivezetője, s
nagyon fontos, hogy fiatalon ismerjék
meg a szabályokat, mert azt követően
könnyebb lesz azokat alkalmazni is –

mondta érdeklődésemre Hoffer Zsolt
a Hungarian Police Rally Team pilótája és a közlekedésbiztonsági program
egyik szakértője.
A rendezvényen – melyet az égiek
is kegyeikbe fogadtak, hiszen ragyogó
napsütésben tartották meg – egyébként a szülőknek is volt lehetősége,
hogy gondoljanak a gyermekeik jövőjére, hiszen ezen a téren az OTP szakembereitől kaphattak hasznos tanácsokat.
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Dr. Gedei József: A görbetükörtől a
képviselő-testület feloszlatásáig
Dr. Gedei József önkormányzati
képviselő az alábbi írás közlésére
kérte szerkesztőségünket, melyet változtatás nélkül teszünk közzé. A képviselő írása alatt pedig Budai Lóránt
polgármester reagálását olvashatják.
1. Görbetükröt tartottam Budai Lóránt és Balogh Béla arca elé, hogy lássák milyen az, amikor őket illetik azzal,
amit ők csinálnak másokkal, korábbi
szövetségesükkel is, velem, velünk, a
DK-val szembefordulva, valótlan dolgokat állítva, becsületünket sértve,
magán- és családi életünket pocskondiázva, bennünket dehumanizálva, közpénzből fizetett trolljaikat ránk uszítva.
A Budai – Balogh páros meglátta magát ’e-görbetükörben’ és most jajonganak saját politikai stílusukon.
2. Miért hazudnak rólunk? Mert
közéleti- és politikai tevékenységüket
vállalhatatlannak tartjuk, bíráljuk, és
mert lemondtam alpolgármesteri tisztségemről. Lemondtam, mert nem arra
szövetkeztünk, amit ők ketten, a Budai
– Balogh páros csinálnak!
3. Hogyan jutottunk ebbe a helyi
politikai káoszba? Kezdetben csendes
és csak nekik szóló észrevételeket tettem azért, hogy közösen javítsuk ki a
hibákat. De nem ment! Balogh Béla
nem tűri a kritikát. Ilyet csak magának enged meg mással szemben, a jól
ismert kioktató és hazug stílusában.
Budai Lóránt először nem tudott ezzel
mit kezdeni. Tán még vívódott is. De
aztán győzött a polgármesterség iránti
vágy és Balogh Béla mellé állt, aki Budaival szemben még most is keresné
az alkalmas polgármester-jelöltet, ha
a DK nem kötött volna a JOBBIkkal egyezséget a Fidesz leváltása, jobb
képviselőtestület felállítása és Budai
polgármestersége érdekében. Egyezséget kötöttünk, mert azt reméltük,
hogy demokratikus városvezető lesz
belőle. Nem az lett! Tévedtünk. Tévedtem. Elnézést kérek ezért mindenkitől,
különösen azoktól, akik ezt már előre
látták és óvtak a Jobbikkal és az MSZPvel való szövetségtől. A Budai – Balogh
páros bizonyította, hogy vállalhatatlan.
4. Lemondásom után hazugságok
özönét zúdították rám. A nem dolgoztam alpolgármesterként szlogentől

kezdve a megsértődtemen át odáig,
hogy hivatalosan is a Fidesz frakció
tagjának állítottak be. Mert állítólag
együtt szavazok a testületben velük és
amúgy is Lázárral meg Póccsal parolázok. De hát kérem! Ez óriási ostobaság!
Először is! A testület tagjai a napirendek 80-90%-ában együtt szavaznak. Az időnkénti különbségek pedig
eléggé szórtak. Legutóbb a KJE együtt
szavazott a Fidesszel a helyi autóbuszos
közlekedés ügyében, kivéve engem. De
arra is van bővel példa, hogy a polgármester előterjesztését én támogatom,
miközben a Fidesz frakció nem. És van
bőven példa arra is, hogy ellenzem a
Budai – Balogh páros előterjesztéseit.
Másodszor! Balogh Béla rendszeresen egyeztet Tamás Zoltán Fideszes
frakcióvezetővel. Ha valaki nézi a testületi ülésekről szóló közvetítéseket
számtalanszor hallhatta Balogh Bélát
kifakadni arról, hogy a Fidesz frakcióvezetővel egyeztetett, de nem abban állapodtak meg, mint amit itt, az
ülésen képvisel a Fidesz. Mi más ez,
ha nem előzetes alku, mutyi a Fidesz
frakcióval? Mi más ez, ha nem Balogh –
Budai kísérlete a Fidesz és a KJE Egyesület tagjai összeboronálására a lehető
legtöbb kérdésben? A közvélemény és a
többi képviselő háta mögött!
Harmadszor! A testületi ülést nézők
azt is többször hallhatták, hogy Pócs
János országgyűlési képviselő miként
reagál az őt különféle tevékenységekre
és támogatások elnyerésére felszólító
Budai – Balogh párosnak. Pócs János
országgyűlési képviselő támogatásá-

ért kilincselnek, miközben a közvéleménynek azt adják elő, hogy sikerük
Pócs János aknamunkája ellenére az Ő
érdemük. Tény, hogy a Malom ügyben
sem jutottak volna el a ’zeneiskolát építünk’ elképzelésig, ha az országgyűlési
képviselő nem támogatja azt. Tetszik
vagy nem, ez így van.
5. Botrányt kiállt a Budai-Balogh
páros, ha egy országos útátadón a polgármester nem beszélhet, hiúságát nem
elégítheti ki a Facebookon világgá kürtölve, hogy milyen sokat tett Balogh
Bélával az elkerülő út harmadik üteméért (is), miközben a Pócs által pártolt és a kormány által támogatott helyi fejlesztés átadójára legtöbbször meg
sem hívják az országgyűlési képviselőt.
Bizony, ez a más szemében a szálkát, a
magukéban a gerendát sem látják esete.
6. A Budai – Balogh páros választási szerve a KJE Egyesület gyakorlatilag nem működik. Négy párt - a DK,
JOBBIK, MOMENTUM, MSZP
- szavazói álltak mögötte. A Budai – Balogh páros, ahogyan a KJE Egyesület
tagjai, beleértve engem is, ezen négy
párt szavazóinak támogatásával kerülhettünk be a képviselő-testületbe.
Hogyan válogassuk ezt most szét? Az is
kijelenthető lenne, hogy a Budai – Balogh páros a DK szavazatait bitorolva a
DK elveivel és programjával szemben
fejtik ki politikájukat. Nem az a Budai
– Balogh féle megoldás a tisztességes,
hogy a szövetség felbomlása után a DK
vonuljon ki a közéletből, mandátumaikat visszaadva nekik. A tisztességes
megoldás az lenne, amit egyébként Budai Lóránt már egy éve belengetett! A
képviselő-testület feloszlását lenne tisztességes kimondani! A tisztességes az
lenne, ha időközi választást tartanánk
és minden képviselő saját pártarcát
felmutatva - legyen DK-ás, Jobbikos,
Momentumos vagy MSZP-és - valós
támogatással kerülne, vagy nem kerülne be a testületbe. Van-e bátorsága
a testületi tagoknak felvállalni valós
párténjüket, ahelyett, hogy más tollával ékeskednek?
Budai Lóránt Polgármester Úr!
Most itt van az ideje, hogy előterjessze
régi vágyát, a képviselőtestület feloszlatását!
Vagy tán csak a levegőbe beszélt?

Budai Lóránt: Az én tükröm mást mutat
Igaz, az enyém nem görbetükör, ezért
minden jól látható benne. Az is, hogy
egykori alpolgármesterem, dr. Gedei József személyes sértettsége okán
mindenütt csak azt keresi, azt kutatja,
hogyan köthet belém, illetve alpolgármesterembe, Balogh Bélába. Épp ezért
most – és remélhetőleg utoljára - reagálok e lap hasábjain soraira.
Ön, Képviselő úr, az elmúlt napokban két írást is közzétett a Facebookoldalán. Az elsőben szarkasztikusan ös�szehozott bennünket a Fidesszel, majd
a másodikban megpróbálta minden
fájdalmát a fejünkre olvasni és ezzel egy
időben önmagának is ellentmondott.
Sokáig úgy tűnt, hogy egy oldalon
állunk, még úgy is, hogy nem értettünk mindenben egyet. (Zárójelben
jegyzem meg: nem is lenne jó, ha mindig, mindenben egyetértenénk, hiszen
különbözőek vagyunk, s talán éppen
ez vihetne jobban előre bennünket és
a várost.) Az viszont, amit most Ön
csinál, épp ennek az ellenkezőjét bizonyítja.

Együtt sikerült leváltanunk a
fideszes városvezetést, s tudtuk, hogy
így sem lesz könnyű dolgunk. Arra
azért nem számítottunk, hogy a kormánypárti érdekek mellett mással is
meg kell majd küzdenünk. Nem tudom, Képviselő úr tisztában van-e azzal, hogy most mit csinál?

Tudja-e, hogy most átlépett egy
olyan határt, amit már nem lehet tolerálni?
A legnagyobb probléma Önnel
kapcsolatban most az, hogy nem lehet
tudni, mikor áll elő újabb, a közéletet
teljesen összezavaró, az összellenzéknek
ártó, megtévesztő álhírekkel. Ön nem
arra esküdött fel, amikor képviselő
lett, amit most tesz. Önnek az embereket kellene képviselnie, nem pedig
személyes sértettség okán vagdalkozni.
A helyzet pedig odáig fajult, hogy el
kellene azon gondolkodnia, hogy vis�szavonuljon a közéletből. Én legalábbis
ezt ajánlom.
Egyben szeretném azt is jelezni,
hogy nem kívánom a város lapjában a
helyet foglalni az ilyen és hasonló véleményváltásokkal. Ennek is megvan
a helye, akár a testületi üléseken is. A
lap hasábjait pedig a személyeskedés
helyett hagyjuk meg a városlakókat
jobban érdeklő hírek közlésére!
Budai Lóránt
polgármester
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Városházi hírek
Az elmúlt két hét sem telt el fontosabb történések nélkül. Ennek bizonyítéka
az alábbi összeállítás, melyet Budai Lóránt polgármester Facebook bejegyzéseiből készítettünk.

Negyedik alkalommal hívta közös gondolkodásra Dr. Ternyák Csaba érsek augusztus 23-án, szerdán azon települések polgármestereit, amelyeken az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási- nevelési intézmény találhatók. A köszöntő után, a polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel, szeretetvendégséggel
zárult. Köszönöm a meghívást és a rövid, de annál tartalmasabb beszélgetéseket!
A napokban újabb 7 db kutyaürülék gyűjtő kihelyezéséről született döntés. Az
edényeket a Városszépítő Kft. készítette. A Zagyva gát előtt, a Kapitánykert felé, a
Csók híd mellett, a Puskin sétány gyalogos hídja és a Szent István körúti híd, valamint a Bercsényi út egy forgalmas területére való telepítést a Geogép Kft. végzi.
A felelős állattartásnak a kulturált ebtartás is része. Ezúton is kérem, hogy a kutyák
utáni kutya-piszkot szedjék fel a gazdák, és próbálják erre ösztönözni a körülöttük
sétáltató embereket is. Szép szóval, egy tartalék nylonzacskó átadásával, példamutatással. Köszönöm!
Ahogyan arról már tájékoztatást adtam, önkormányzatunk szeretné a Neszűrben
is fejleszteni a közvilágítást. A rendőrséggel is egyeztetve, a meglévő oszlopokon,
a dűlő utak és keresztező utak csatlakozásainál 24 darab közvilágítási lámpatestet
tervezünk felszereltetni. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. tájékoztatása alapján
néhány helyen nem állnak rendelkezésre a lámpatestek felszereléséhez és működéséhez szükséges műszaki feltételek, közvilágítási hálózat kapcsoló szál kiépítése szükséges, melyet terveztetni kell. A tervezést a Geo-Lux Kft. végzi, összesen
533.400 forint értékben. Ahogyan ígértem, a jövőben még nagyobb hangsúlyt
fordítunk a közbiztonságra, ezért a közvilágítás fejlesztése után kamerákat fogunk
felszerelni – első körben – a dűlőutak bevezetésénél.

A nyári időszakban sem tétlenkedtünk, az elmúlt hónapokban több pad és hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséről és kihelyezéséről is döntést hoztunk. Új kézi
szemetesek kerülnek a Dózsa György útra, a kórházi nagy parkolóba, valamint
a Szent László utcai és a hűtőgépgyári lakótelepre. Mindezekkel párhuzamosan
padokat helyezünk ki a hűtőgépgyári lakótelepre, valamint a Margit-szigeten található MEMO elnevezésű interaktív játék környezetébe (képen). A padokat és a
szemeteseket a Városszépítő Kft. készíti el és a Geogép Építőipari Kft. helyezi majd
ki. Használják egészséggel és óvják a város tisztaságát!

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Adja fel

hirdetés slaéptjában!
a váro

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com vagy telefonon: 06-30/651-1098
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Megyei kitüntetést kaptak

Amit az Erasmus+ projektekről tudni érdemes

 Folytatás az 1. oldalról
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kutatói Díjat kapott dr. Bernhardt
Renáta, aki középiskolai angol nyelvtanári gyakorlattal 2007-ben kezdte
meg munkáját a Szent István Egyetem
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai
Karán. Ebben az időben főiskolai tanársegédként a neveléstudományi tárgyak oktatásában fejtette ki színvonalas tevékenységét. 2013-ban sikeresen
megvédte doktori értekezését neveléstudományi témakörben, amelyben a
pedagógusképzés módszertani megújulásának lehetőségeit konzekvens
elemzéssel rendszerbe foglalva bizonyította. 2016-ban egyetemi adjunktusként csatlakozott az Eszterházy Károly
Egyetemhez a Jászberényi Campus
oktatójaként. Részt vett az egyetem
nevét fémjelző Komplex Alapprogram
kidolgozásában, a tanítói kézikönyv
elkészítésében, módszertani füzetek
írásában, amelyek jelenleg nemzeti oktatásstratégiai alapdokumentumként
szolgálnak. A pedagógusképzés kutató oktatójaként szívén viseli a hallgatók tudományos életének szervezését,
mentorálását. Hallgatói rendszeresen
az egyetemi TDK nyertesi, illetve díjazottjai, akik az országos részvételi
lehetőséget is sorra elnyerik. Kutatási
területén kifejtett tevékenysége, írásai
a magyar iskolarendszerben dolgozó és
a Komplex Alapprogramot alkalmazó
pedagógusok számára útmutatást, előre vivő szakmai facilitálást jelentenek.

A Bercsényi Miklós Általános Iskola Erasmus + KA1 és KA2 projektekről tartott összefoglaló előadást
augusztus 26-án, pénteken délelőtt
Jászberényben, az Ifjúsági Ház nagytermében, ahová a jászsági általános
iskolák képviselőit hívták meg.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjat kapott dr. Réz Lóránt, aki
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Szegedi Konzervatóriumában végzett
1998-ban, mint orgonaművész-tanár,
zeneelméleti tanár. Dr. Csanádi László
tanítványaként diplomázott. 2016-ban
szerzett zongoratanár MA diplomát a
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. 2016-ban doktorált
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán. A felsőfokú képzés mellett az alapképzésben is szép sikereket ér el. Zongora és orgonapedagógus. A Jászberényi és
Jászsági zenei élet meghatározó szereplője, aki 2003-2009 között a Jászapáti Rácz
Aladár Zeneiskola tanára volt, jelenleg
pedig, immár második éve a Jászberényi
Palotásy János Zeneiskola intézményvezetője. Első önálló orgonahangversenyét
2001. október 13-án Jászapátin adta.
Azóta számos hazai és külföldi település orgonáját megszólaltatta már. Több
mint száz koncertet adott Kóródi Anikó
operaénekessel A nápolyi Gesú Nuovo
templom homlokzati gyémántmetszésű
piramisainak arámi és görög szimbólumai olvasási kulcsát megtalálta. A kutatásban együtt dolgozott Vincenzo De
Pasquale művésztörténésszel. A feltárt
dallamokat feldolgozta „L’ Enigma del
Gesú Nuovo – Harmoniae Universales”
című művében.
A kitüntetetteknek olvasóink nevében is gratulálunk!
(Forrás: Eszterházy Károly Katolikus
Egyetem Jászberényi Campus honlapja)

A meghívottakat Faragó Sándor igazgató köszöntötte, majd Kiss Attila projektkoordinátor mutatta be az Erasmus
+ projektek rendszerét. Az iskola 2019ben három KA2-es és egy KA1-es Erasmus + projektet kezdett, melyek befejezésére a tervezettnél később került sor
a Covid-19 miatt. A találkozón a négy
projekt részleteivel is megismerkedhettek a megjelentek, az abban részt vett
pedagógusok és diákok képes beszámolói során.
Az első projekt a Criticize me bute
first yourself (Kritizálj, de magaddal
kezd) nevet viselte, s ennek a koordinátora is volt a Bercsényi Iskola. A
projekttalálkozók során a romániai
Uzonban, a spanyolországi Lucenaban,
a törökországi Isztambulban és a németországi Vechtában jártak bercsényis
pedagógusok és gyerekek.
A Stand by me (Állj mellém) projekt keretében izlandi (Reykjavik), román (Hateg), finn (Pietersaari) és olasz
(Róma) iskolákkal dolgoztak együtt a
bercsényisek. Ennek a projektnek az
önkéntesség állt a középpontjában.

A harmadik projekt a The value of
different culture (A különböző kultúrák) címet viselte. Ennek keretében német (Vechta), spanyol (Fuensalida, Toledo) román (Uzon) és török (Tellidere,
Adana) iskolákkal az egymás kultúrájának a megismerése volt a fő cél.
A negyedik projekt a pedagógusoké
volt és a Kompetencia fejlesztés európai dimenziója a minőségi oktatásért
címen futott. Ennek keretében Olaszországban, Portugáliában és Németországban gyűjtött tapasztalatot a Bercsényi 3-3-3 pedagógusa.
Mind a négy projekt ismertetése
során elhangzott, hogy a programok
részesei nagyon sok új információval,

tapasztalattal lettek gazdagabbak. A
látogatások során pedig nyelvismeretüket is erősíthették. A gyerekek között
pedig baráti kapcsolatok is létrejöttek
és folytatódnak is.
A rendezvény végén Mészárosné
Vas Márta, a Jászberényi Tankerület
szakmai vezető helyettese köszönte
meg a bercsényisek munkáját, s azt,
hogy a többi iskolát is biztatják arra,
hogy vegyenek részt hasonló programokban. Ehhez a tankerület minden
segítséget megad – mondta Mészárosné Vas Márta, aki a pedagógusoknak
eredményes és jó munkát kívánt a
2022/2023-as tanévre.
Szántai Tibor

Sikerkalauz az Ifjúsági Központban

Az elmúlt időszakban többször is - A projekt célja a fiatalok helyben történő letelepedésének támogatása és a
írtunk már a Kossuth úti Ifjúsági
Központban folyó munkáról. A nyá- vállalkozói kompetencia erősítése. A
fenti cél elkérésére olyan tevékenyséri időszakban még a megszokottnál
is pezsgőbb ott az élet, hiszen sike- gek kerültek megvalósításra, amelyek
res Európa Uniós pályázatoknak kö- összekapcsolják a helyi családi gazdálszönhetően rendre folynak ott képzé- kodókat a fiatalokkal. A projekt elsődsek és táborok is várják a fiatalokat. leges célcsoportját azok a fiatalok képezik, akik jövőbeni pályaválasztásában
Az elmúlt héten az Eltérő iskola és a
neghatározó lehet a helyi vállalkozások
Terplán középiskola 28 diákja vett
részt abban az egyhetes táborban, bemutatása. a modern informatikára
épülő, gépesített mezőgazdasági üzemek
melyet a Sikerkalauz című ifjúsági
pályázatnak köszönhetően rendez- változatos munkalehetőséget kínálnak a
különböző hátterű fiatalok számára. Az
tek meg.

elmúlt napokban látogatásaink során
feltérképeztük azokat a munkaköröket,
amelyekre szükség van egy jól működő
gazdaságnak – mondta érdeklődésemre
a tábor „lelke”, Hamar Kata, az önkormányzat ifjúsági referense.
A hét során a fiatalok jártak egy vendégházban és meglátogattak egy csirkefarmot is. Amikor csütörtökön meglátogattam őket az Ifjúsági Központban,
éppen egy savanyúságot előállító és árusító vállalkozással ismerkedhettek meg.
Albert Bernadett és Gyulavári Dániel
Jászárokszállásról jött el a fiatalokhoz,
hogy megismertesse őket egy vállalkozás
életével. A beszélgetést követően pedig
igazi nápolyi pizzát is készítettek, melyet
a toborozók nem kis örömmel fogadtak.
Közben megérkezett Bozsik Ferenc önkormányzati képviselő, vállalkozó is, aki
a saját vendéglátós vállalkozásáról tartott ismertetőt, melybe, mint környezetvédelmi tanácsnok, a környezetvédelem
fontosságát is beleszőte.
A tábor résztvevőit másnap, pénteken a városházán fogadta Budai
Lóránt polgármester is, aki megmutatta nekik a helyet, ahol az önkormányzat ülései folynak, a házasságkötő termet és polgármesteri irodáját is.

Budai Antalnét
90. születésnapja
alkalmából köszöntik
papa, lánya,
unokái, dédunokái.
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Könyvtári Minőségi Díjat nyertek
A Kulturális Minisztérium és a
Könyvtári Intézet ajánlása alapján
dr. Hoppál Péter kultúráért felelős
államtitkár javaslatára 2022-ben a
Jászberényi Városi Könyvtár nyerte
el a Könyvtári Minőségi Díjat. Erről
az intézmény vezetője Kovács Péter
informálta a média képviselőit.
A Könyvtári Minőségi Díjra pályázó
intézmények feladata két innováció
bemutatása volt. Előnyben részesült
az a pályázó, melynek legalább egy innovációja a nemzet- és szakmapolitikai
célokat támogatta, azaz családtámogató, vagy könyvtár és olvasáskultúra
népszerűsítő volt. A rangos elismerést évente csak egy, már Minősített
Könyvtári Címmel rendelkező bibliotéka nyerheti el pályázat útján.
A díj elnyerése egy kiváló könyvtári
munkatársi gárda érdeme. Átadása ünnepség keretében, várhatóan a Magyar

Szeptember 7. szerda 17 óra
Vuics István festőművész születésének 110. évfordulójára is emlékezik a kulturális esemény, ahol az alkotó, Halász a Zagyván című festményét, Telek
Béla művésztanár, grafikus mutatja be. A minden műfajban festő Vuics tájképei, csendéletei, zsánerképei és figurális kompozíciói izgalmasak, életéből,
sajtóhírek tükrében, Metykó Béla helytörténetkutató villant fel pillanatokat.
Szikra Galéria

JFC 10 - tíz éves a Jászberényi Futball C lub

Kultúra Napján lesz – tudatta az intézményvezető.
A Jászberényi Városi Könyvtár
kollektívája több elismerést is kapott,
elnyert az elmúlt években, köztük
2018-ban a Minősített Könyvtár Cí-

A fenti címmel, hamarosan Jászberényben, a Lehel vezér téri könyvesboltban is kapható lesz a jászberényi Czifra György Péter első könyve,
melyben 15 novellát olvashatnak az
érdeklődők. Az írót, anyakönyvezett
neve alapján talán kevesen ismernék fel, ám, ha jelzem, hogy Czifra
György ügyvédről van szó, akkor
már sokan felkaphatják a fejüket.

met. Miniszteri elismerésben részesült
az IOAA felkészítő tábor szervezéséért,
2019-ben. A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Gyermekkönyvtári Szekció
2020-ban Vándorbagoly díjat adományozott az intézménynek.

A most megjelenő első önálló kötetéről, annak fülszövegében így vall: „Az
ember önmagától fél. Elsősorban fél saját igazságaitól, saját hazugságaitól, fél
életétől, halálától, cselekedeteitől, attól,
amit nem tett meg, de ígért, vagy, amire vágyott, és be is következett. mert
amikor elengedték a kezét, mindenki
saját akaratához fordult megváltani
magát. Elmerült a New Age növekvő

mámorában, és deltaszárnyakon repült
a remélt halhatatlanság ígérete felé. És
ma mégis depressziós. Pedig saját magán kívül senki sem támadott rá, saját
magán kívül senki sem rabolta ki, saját
magán kívül senki sem győzte le. Még
az Isteneit is maga válogatta. Ki tudja
hányat? Mégis… Minden egyes holnaptól félünk. Miért? Eljuthatunk az
okokig, apró kis történeteken át…?” –
teszi fel a kérdést a szerző, és valós történetei talán válaszokat is rejtenek.
A Szamárháton első öt meséje a
Földet birtokba vevő, vagy már birtokló ember világterével foglalkozik. A
másik tíz, a világtér téves megismerésének mindennapi következményeiről
íródott mai történet. Czifra György
Pétertől azt is megtudtuk, hogy két
regénye is kiadásra vár. Jövő évben a
Vörös Jesu, majd az Ádám Földje teljes
szövege jelenik meg
A Szamárháton című novellás kötet a
napokban a CO-OP Star Zrt. jászberényi
könyvesboltjában már kapható lesz.

Minálunk, a Jászberény-Homoki tanyákon
A Jász Helytörténeti Kör és a Jászapátiak Baráti Egyesülete kiadásában ismét
egy könyvvel jelentkezünk: Katona Katalin nyugalmazott tanárnő: Minálunk,
a Jászberény-Homoki tanyákon című
könyvét ezúton is szíves figyelmükbe
ajánlunk.
A szerző, Jászberény-Homokon töltötte életének első felét, de igazán sohasem szakadt el a gyökereitől. Édesapja,
a homoki templom építésének egyik
aktív szorgalmazója, leánya viszont
az állagmegóvás élharcosa. A homoki
temető és egyéb szakrális építmények
felújításának is ő a vezető egyénisége.
Írásai a megyei és az országos pályázatokon számos rangos elismerésben
részesült. Ez alkalommal ezek közül
több is olvasható ebben a megjelentetésre váró kötetben, melynek tartalmát
a szerző így foglalta össze:
„Minálunk a Jászberény-Homoki
tanyákon című könyvemben a 2009ben megjelent A tanyai élet virágzása
és hanyatlása Jászberény-Homokon
könyvemet szeretném kiegészíteni.
Természetesen ez is a paraszti életről
szól. Írok a parasztgyerekeket ért hatásokról (kapcsolatuk a természettel,
ismerkedésük az iskolával), a tanítók
életkörülményeiről, az iskolák megszűnéséről, jelenlegi állapotukról. Régen a
fiatalok aktív résztvevői voltak a gazdaköröknek (Tőtevény-Homok). Büszke

Kulturális mozaik
A hónap műtárgya

Czifra György Péter: Szamárháton

Czifra Györgyről kevesen tudták, hogy
fiatal korában irodalommal foglalkozott, nem egy díjnyertes alkotása volt,
aztán az egyetem, az ügyvédi pálya jó
időre háttérbe szorította az írást, a fióknak írt. Amikor betöltötte az 55-öt
elővette a szövegeket és elkezdett újra
írni. Munkái hamarosan megjelentek. Jó kritikát kapott, a Múlt és Jövő
2020. évi. 4. számában megjelent Tavasz c. novellája, ugyanez évben pedig,
a kötetben is szereplő Ádám Földje c.
novellája lett különdíjas, négyszázhetvenhatos mezőnyben.

5. oldal

volt az a fiatal, aki az aranykalászos jönnek az új betelepülők (pénzes és
vagy gazdasszonyképző tanfolyamát
szegény lakosok). A táj növényvilága
elvégezte. Voltak, akik a városi legény- is megváltozott. A templomkertben a
egyletnek (KALOT) tagjai voltak. A fiatalok vallásos nevelésére tett erőfeparaszti munkának megismerték az
szítésekről, annak a politikai okokból
örömeit, és tudták, mit jelent veríték- történő átformálásáról is lehet olvasni.
kel dolgozva önmagukat és családjukat A tanyai ember humorérzéke a nehéz
életben tartani. A háborút a férfiak a fizikai munka (szőlőmunka, fogatos
harctéren ismerték meg, az itthoniak és gyalogmunkák) közben is megvolt.
a tanyavilágon átvonult fronttal talál- Nem tudományos írásra vállalkoztam,
koztak. 1942-ben a tőtevényi gazdakör, hanem a leghitelesebb adatközlők (paaz iskola tanítói, a leventék, a háborús
raszti munkát végző még élő emberek)
áldozatok hozzátartozói közös pénz- visszaemlékezéseit jegyeztem fel.”
gyűjtésből emléket állítottak az I. világA mű terjedelme 220 oldal, és a
háborús tőtevényi áldozatoknak, ami megjelenését 2022. december hónapegyben országzászlós emlékmű is lett. ban tervezzük.
Az emlékmű „Szebb jövőt” felirata miA könyv előfizetési ára: 2 000 Ft
att a szocializmusban hátrányos hely- Megjelenés után a kiadvány 2 500 Ftzetbe került, de megmaradt. 2009-től
ért lehet beszerezni.
minden évben megemlékezést tartunk.
Előfizetési időszak: 2022. szeptem2015-ben felújításra került, a tőtevényi
ber 1-31. között. a gyűjtőknél, a Jászés az újerdei áldozatoknak a névsorával
berényi Városi
is kiegészült.
Könyvtárban, a Jász MúzeumÍrok a harctérről hazajöttekről, a
ban Az előfizetők neve megjelenik a
civil áldozatokról, nem lehet kihagy- könyvben.
ni a homoki zsidó szőlősgazdák sorsát
A támogatók: A Jászok Egyesülete,
sem. Még ma is sok család tisztelettel „A Jászságért” Alapítvány, Jászberény
őrzi az emléküket. A front után nem- Város Önkormányzata és az előfizetők,
csak az emberi kapcsolatok változtak mint támogatók.
meg, hanem a táj is. A tsz-ek, az álla- Érdeklődni lehet az alábbi
mi gazdaság létrejöttével, később ezek elérhetőségeken:
megszűnésével új világ vette kezdetét Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna
minden téren. A tanyai építkezések E-mail: subadoktor4@gmail.com
gyökeresen megváltoztak. Jöttek és Tel.: +36-57-412-167

Szeptember 10. szombat 8 óra
A 10 éves Jászberényi FC egy teljes napot szentel jubileuma megünneplésére.
Merítés a programokból: Pénzdíjas kispályás labdarúgó torna. Bemutató edzések (Coerver, kapusedzés). Teszteld magad: Agility pályák, rúgóerősség mérés,
gyorsaság mérés. „Szabad a pálya”, foci minden mennyiségben. „Családom a
csapatom”, a kis műfüves pálya mellet főzési lehetőség. Női/lány labdarúgó
mérkőzés. JFC 10 emlékoklevelek átadása. Jászberényi FC Öregfiúk – Magyar
Művészválogatott gálamérkőzés. A mérkőzés szünetében Kolibri SE bemutató.
Jászberény Városi Stadion

M ajk a koncert

Szeptember 10. szombat 20.30
A Jászberényi Futball Club 10 éves jubileumi rendezvényét Majka nagykoncertje zárja. A rapper fenegyerek, őszinte stílusával és szókimondó szövegeivel remek bulit garantál. Ezen az estén mindenki táncol! Jegyek a koncert
előtt a helyszínen is kaphatók.
Jászberény Városi Stadion

P usziland – LHL Feszt szezonzáró

Szeptember 10. szombat 21óra
Különleges este elé nézünk, hiszen a Pusziland lesz a LHL Feszt idei szezonzáró bulija.
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

„A nyám titkos könyve” – Müller Péter előadása

Szeptember 15. csütörtök 18 óra
A padlásán talált vén kofferben lelt rá Müller Péter egy ócska kazettás magnóra, a mellette heverő halom magnószalaggal együtt. Kiderült, hogy édesanyja magnóra mondta élete meghatározó emlékeit. Az irodalomtörténetben
példa nélküli, hogy egy író az édesanyja szemével látja önmagát, és annak
halála után könyvet ír vele együtt – Müller Péter életében megtörtént ez a
csoda, a könyvet élete legszebb műveként aposztrofálja. „Nagy tanítás rejlik
minden meséjében. Titkos könyve tanít meg, hogyan kell a nagyon nehéz
időkben is vidáman élni.”
Déryné Rendezvényház

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

Kedves Vendégeink!

A Jászberényi Strandfürdő nyitvatartása
szeptember 1-től megváltozik.
Kedvező időjárás esetén hétfőtől vasárnapig
10:00-18:00 óra között várjuk vendégeinket.
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BikeSafe a jászberényi piacon

Cantate Nobis kórustábor

A jászberényi városi piacon augusztus 23-án, kedden délelőtt volt lehetősége a kerékpárosoknak, hogy kerékpárjukat nyilvántartásba vétessék
a Házhoz megyünk! Biztonságban
Magyarországon program részeként
a BikeSafe projekt keretében. Talán
nem véletlen, hogy hosszú sorban
várták a kerekesek, hogy sorra kerüljenek. Hogy miért is, az Orosz Tibor
rendőr főtörzszászlós, a jászberényi
rendőrkapitányság bűnmegelőzési
előadója szavaiból derült ki.

Ritka lehetőség egy kórus életében, hogy ki részéről tapasztalt igyekezet hatására
több napos „továbbképzésre” gyűljön - még inkább öröménekléssel telt a délössze csaknem teljes létszámban egy festői
előtt. Köszönjük Klárika, talán – mert
helyen, Szalonnán. Az ősidők óta lakott
szeretnénk – lesz még folytatás, hiszen
település Aggtelek környékén, a Bódva van hová fejlődnünk!
széles völgyében, hegyek ölelésében terül
A harapósan friss levegő mindig
el. A Rakaca víztározó szomszédságában, meghozta az étvágyunkat. Ellátásunkról
a világ zajától távol lévő vendégház kitű- reggelente és esténként a basszus szólam
nő választásnak bizonyult, háborítatlanul, egyik oszlopos tagja, Madarász Lajos és
senkit nem zavarva énekelhettünk 4 na- kuktái gondoskodtak, ebédet a szomszéd
pon át július közepén. Célunk a 10 + 1 településről hoztak. A reggelik hidegtáéves, jubileumi hangversenyre való ala- lakkal, gazdag tojásrántottával indultak,
pos felkészülés volt, hangképzéssel, egysé- kellő energiát biztosítva a dolgos nappages hangzást elősegítő gyakorlatok elsajá- loknak. A bográcsban főtt babgulyás, a
tításával, a műsortervben szereplő művek lecsó és a tárcsán sült húsok méltó befejekidolgozásával. Az összezártság, a hely- zései voltak az átdalolt napoknak.
szín és a program csapatépítésre is kiváló
Persze arra is volt késztetés és készlet,
alkalom volt. Karnagyunk, Thormanné
hogy a megfáradt torkok be ne rozsdáHusznay Mária mellett velünk tartott
sodjanak, s a hangulat is kellően emelkeSas Dániel zongoraművész, a kórus kor- dett legyen. Vacsora után a fáradhatatlan
repetitora/zongorakisérője is.
és improvizálásban is verhetetlen Dani

- A 2014-ben indult program a Jászságban igen népszerű, hiszen a Jászberényi
Rendőrkapitánysághoz tartozó mind a
18 településen kerültek már nyilvántartásba kerékpárok. A mi jászsági rendszerünkben már 6 500 kerékpár van
regisztrálva. A járműveken elhelyezett
BikeSafe matrica egyrészt elriasztja a
tolvajokat, másrészt, ha a lopás megtörtént, s valahol például sok kerékpárt
lefoglalunk, akkor azok tulajdonosának azonosítása így könnyen megtörténhet. A nyilvántartásba vétel során
fénykép készül a kerékpárokról, s ha
a tulajdonos bejelenti annak ellopását,
akkor kollégáink azonnal megkapják a
fényképet, s így könnyebb annak felismerése, azonosítása. Került már ke-

rékpár vissza úgy is a tulajdonosához,
hogy annak ellopását be sem jelentették valami oknál fogva, mi pedig megtaláltuk és a nyilvántartásunk alapján
visszaszolgáltattuk jogos tulajdonosához – mondta érdeklődésemre Orosz
Tibor, aki azt is elmondta, hogy bűnmegelőzési szórólapokat is osztanak
ilyen alkalmakkor, amelyek például az
unokázós csalások és a strandlopások
megelőzésére szolgálnak. Kedden délelőtt egyébként mintegy 40-nel nőtt a
nyilvántartásba vett kerékpárok száma
a Jászságban.

A nyári időszakban pedig a bűnmegelőzési munkát az iskolaőrök is
segítik, mondta még Orosz Tibor, aki
még egy fontos információval szolgált. Most is lehetőség volt az érdeklődők számára, hogy tájékozódjanak
a készenléti rendőrség kötelékében
felállítandó határvadász századba való
jelentkezésről. A keddi napon is voltak
érdeklődők, s volt aki a jelentkezési
lapot is elvitte magával. Azaz eredményes pár órát tartottak a jászberényi
piacon a rend őrei.
eszté

PROGRAMKÍNÁLAT:

SZEPTEMBER 9. PÉNTEK
16.00 Ünnepélyes vásármegnyitó és díjátadó
17.00 Maszk Színház: Regék, mondák a magyar borról
18.00 Ecsedi Péter énekművész műsora,
zongorán kíséri Balogh József
18.30 NEOCLASSX koncert Magyar Attilával
20.00 Lázadók koncert

MASZK SZÍNHÁZ

zongorán adta meg az alapot a régi és
újabb slágereknek, a kifogyhatatlan repertoárt hozó Mester Árpád pedig gitárjátékával tette színesebbé a hangzást.
Sajnálatos esemény történt a 4. napon, karnagyunk egy rossz lépés miatt
balesetet szenvedett, kórházi ellátásra
szorult. Az utolsó próbát kórusunk tagja, Jámbor Imre tartotta meg, köszönet a lelkes és hozzáértő „beugrásért”.
Hazafelé tartva Miskolcon, az év elején
gyönyörűen felújított Belvárosi Nagyboldogasszony Görögkatolikus Székesegyházban lehetőséget kaptunk egy
rögtönzött éneklésre. Az Ősi ír áldást és
a Bogoroditse Devo imát Thormanné
Husznay Mária mielőbbi felépülésében
reménykedve énekeltük el!
Szívós Ilona kórustitkár

Szépkorút raboltak ki

SZEPTEMBER 10. SZOMBAT
10.00 Vásárnyitás
10.30 Kelepelő Bábcsoport: Népmese kézzel-lábbal bábjáték
13.00-18.00 Kultúrzug kreatív foglalkoztató
10.00-13.00 Kézműves foglalkozás
11.30 Csörömpölők Együttes: Kalandozás Csudafalván
14.30 Viganó Alapfokú Művészeti Iskola műsora
15.10 Dance Fitness SE bemutatója
16:00 Csalogány Musical Stúdió bemutatkozása
16:40 Móczó Árpád ének- és hegedűművész műsora
18.00 GRÉTA koncert
(jászberényi származású énekes, A Dal 2022 elődöntőse)

NEOCLASSX

GRÉTA

SZEPTEMBER 11. VASÁRNAP
10.00 Kapunyitás
10.00-11.00 Játszóház Pajti Manóval
10.00-15.00 Kultúrzug kreatív foglalkoztató
11.00 LÓCA EGYÜTTES: Elmúlt a nyár, itt az ősz…
14.00 Vozár M. Krisztián: ﬁlmzenék zongorán
15.30 Vásárzárás

LÓCA EGYÜTTES

HELYSZÍN: JP ARÉNA /Jászberény, Vásár tér 17./

Jászberényi Kulturális Programok

Délelőttönként 3 óra, az ebéd és a
szieszta után ismét 2-3 órás gyakorlás
tette próbára a hangszálakat. Senki nem
rekedt be, a hegyvidéki klíma gondoskodott a tüdő regenerálódásáról. Két nap
délelőttjén hangképzésből adott ízelítőt
Virágné Dr. Juhász Nyitó Klára, a
Palotásy János Zeneiskola AMI zeneismeret és magánének tanára. A helyes
levegővétel, a rezonancia, a hangzóképzés apró, de rendkívül fontos gyakorlati
titkaiba avatott be bennünket. S lám,
már az első órák után a helyes levegővételre építve, az orr-és arcüreg rezonancia
segítségével képzett vokálisokkal sokkal
szebben szóltak a dalok, az egységes, kiegyenlített hangzás gyönyörűségéből
kaptunk visszajelzést! A második napon
– megismerve az alapokat, s a minden-

jaszberenyiprogramok I www.jaszberenyiprogramok.hu

Bejelentést tett egy jászberényi lakos az
egyik helyi rendőr szolgálati telefonján
2022. augusztus 26-án délelőtt, hogy tudomása van egy férfi kirablásáról. A rendőrök megkeresték a bejelentő által megnevezett jászberényi férfit, aki elmondta,
hogy még négy nappal korábban 14 óra
körül megjelent a házában számára látásból ismert két férfi és pénzt követeltek
tőle. A sértett által átadott kétezer forintot keveselték, ezért bántalmazni kezdték
a szépkorút, több pénzt követelve tőle.
A támadók egyike ezt követően kivette az áldozatuk zsebéből annak 40 000
forintját, majd távoztak a helyszínről. A
sértett személyleírása alapján a rendőrök
személyismeretüknek
köszönhetően
rövid időn belül azonosították a feltéte-

lezett elkövetőket. A fiatalabb támadót
rövid időn belül elfogták és előállították
a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol
rablás bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették.
A feltételezett tettestárs elfogására
nem volt szükség, hiszen a rablás elkövetése után alig egy órával a rendőrök
igazoltatták – a történt események tudta
nélkül – a város területén együtt tartózkodó két férfit, és megállapították, hogy
az idősebbik férfi ellen elfogató parancs
volt érvényben, ezért elfogták, majd előállították a büntetés-végrehajtási intézetbe. Azóta is ott tartózkodik. A rablással
kapcsolatban az ő gyanúsítotti kihallgatására a későbbiekben kerül sor.
(Forrás: police.hu)

Termelői méz
KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes
használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás
Porszívógép akció!
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

• propolisz
• méhpempő

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

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

www.jku.hu
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Homoki találkozón jártunk

Benke János 90 – Boldog születésnapot!
Nemzeti ünnepünket követő napon,
augusztus 21-én ünnepelte 90. születésnapját városunkban Benke János,
akit másnap köszöntött körzete önkormányzati képviselője, Bohárné
Bathó Rozália köszöntött Balaton
utcai házában. A képviselő asszony
felolvasta, majd átadta az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterelnök
ilyenkor szokásos üdvözletét.

Immár 16. alkalommal került megrendezésre 2022. augusztus 6-án Homokon az elszármazottak hagyományos
nyári találkozójára. A templomkertben sok régi és néhány első találkozós
gyülekezett a kora reggeli órákban,
amikor megérkeztünk a mára már
állandósult kis szervező csapatunkkal.
A szokásos feladatokat a szervezéskor
megbeszéltük, így a reggelit és a finom pörköltet Cserta Károly és Kispál
János főzte. Virágfelelősünk, Mizsei
Béla gondoskodott a virágcsokrokról,
melyeket a helyi temetőben helyeztünk el egykori iskolatársaink, ismerőseink sírjánál. Hagyományainkhoz híven, a reggelihez szalonna sült
tárcsán és strucctojásokból készült
rántottát is kóstolhattunk. Ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani a
térség önkormányzati képviselőjének,
Balogh Donátnak, aki a találkozóra
családjával érkezett és hozzájárult kiadós reggelinkhez. A strucctojás rántotta mindenkinek nagyon ízlett, még
egyszer köszönjük.

A reggeli után csoportképek készültek Olajos Mariann segítségével, majd
Muhari Béla lovaskocsijára szálltunk és
megkezdődött a több órás kocsikázás.
Idén a Balog Gyula vezetésével működő, Jászberény-Porteleken található
tájházat kerestük fel, ahol megnéztük a
nemrég kialakított hatalmas gépparkot.
Az egykori paraszti munkát segítő gépek
között cséplőgép, szénagyűjtő és marokszedő eszközök is találhatók a udvarán.
Kora délután értünk vissza a templomkertbe, ahol Biróckiné Kati és
Bertalanné Kati szépen megterített
asztalokkal vártak bennünket. Az ebéd
elkészült és mindannyian jókedvűen
koccintottunk hozzá finom borral. A
jó hangulatról Bathó István gondoskodott, aki tangóharmonikáján sötétedésig játszotta a talpalávalót. A nap végén
úgy köszöntünk el egymástól, hogy
2023-ban is ugyanígy, ezzel a jó kedvvel találkozunk mi, régi-új elszármazottak, mert ezúttal is mindenki nagyon
jól érezte magát.
Bábosikné Klári szervező

Az ünnepeltre nyugodtan ráfoghatjuk,
hogy „örökifjú”, mert fizikailag és szellemileg sem látszik rajta, hogy a kilenc
évtized nagyon kikezdte volna. Benke
János felkészülten fogadott, s előre
megírt élettörténetét mondta el nekem.
Jászberényben született, s itt végezte az általános iskolát a Bercsényiben
(1938-1946), majd az ipari iskolában
tanult (1946-1950). A 3 év gyakorlatát
kisiparosnál töltötte, s már ekkor készített hálószoba és konyhabútorokat.
Ma is jó szívvel gondol az iskola igazgatójára, Hulin Istvánra és tanáraira,
köztük Piffkó Jánosra is. Az Asztalosipari Vállalatnál dolgozott, s 1961-ben
mestervizsgát tett. Két évvel később
már három tanuló pallérozódott kezei
között. Pár év múlva már 10-12 tanulóval foglalkozott, s egészen 1990-ig
tanította, oktatta a fiatalokat.
Párjával 1954-ben kötöttek házasságot, s azóta élnek boldogan. Egy

leány és egy fiú gyermekük született.
Ma már négy unoka és két dédunoka
is a család tagja. Hobbija a galambászat
volt, 1982-ben aranydiplomás galambász lett. A Galambász és Kisállattenyésztők Egyesületének jászberényi
szervezetétől 2012-ben 50 éves közösségi munkájáért különdíjat kapott.
Benke János számára a futball világa sem volt ismeretlen, hiszen hosszú
időn át játékvezetőként dolgozott a
jászberényi járásban, majd a megyében
és a városi kispályás bajnokságban is.
– A munka és a sport, a mozgás tartott meg ilyen jó állapotban – mondta

Nagyon későn, október vége felé
kell szedni a húsvéti rozmaring hazai eredetű téli almát. Gyümölcsének
színe zöldes, ez később szalmasárgára
változik, és 30-50%-ban téglapirossá
alakul. Íze pedig édes-savas, de nem illatos. Fája rendszeresen és bőven terem,
ellenáll a gomba- és rovarkártevőknek
is. Jól tárolható, akár április közepéig
is, de az érése már december elején
megkezdődik. Éghajlat tekintetében
igénytelen és szárazabb talajon is megél
vadalma alanyon.
Sajnos valószínű, hogy az évszázad
legnagyobb aszálya miatt almából hazai termés a becslések szerint 30%-kal
is csökkenhet. A minőség jó lesz, de a
termés nagysága még az öntözés ellenére
is kisebb. Öntözés nélkül pedig jelentős
az almahullás, és a levélzet is idő előtt
lehull. Kérdés az, hogy a termőrügy
kialakulása milyen mértékben csökken.
Mivel az egy főre jutó étkezési alma éves
fogyasztása 15 kg-ra tehető, így jelentős
behozatal várható. A hírek szerint versenytársunkat, a lengyeleket, nem sújtotta ilyen mértékű szárazság. Ilyenkor
a termelői árhoz képest a fogyasztói ár
többszöröse lesz. Jászberényben a nagyüzemi almatermelés már több évtizede
megszűnt. Az újabb fajták házikerti
termelése is visszaesett, mivel az alma
költséges és igényes gyümölcsnem. Van
már évek óta hagyományos, régi almafajta csemetéket előállító és forgalmazó
vállalkozó, aki a Jász Múzeum szervezésében tartott előadásában egyben oltványforgalmazását is ajánlotta.
Szegedi Szilveszter kertészmérnök

mikor afelől érdeklődtem, hogyan sikerült ilyen jó karban megérnie a 90
évet.
A következő jeles évforduló, amikor köszönthetjük, öt év múlva lesz, de
mi megegyeztünk, hogy hosszabb távra
tervezünk. Tíz év múlva is szeretnénk
találkozni, mert akkor már a 100. születésnapját ünnepelhetnénk együtt.
Olvasóink nevében is boldog 90.
szülinapot kívánunk Benke Jánosnak,
s számítunk rá,hogy az öt, majd tíz év
múlva esedékes születésnapjára is kapunk meghívást!
Szántai Tibor

Búcsú és könyvbemutató a Hajtai kápolnában
szerzők áldozatos tevékenységét dicséri. A könyvel kapcsolatos gondolatait
osztotta meg a hallgatósággal Patakiné
Kocza Anita, a Jászkerület munkatársa,
a Hajta Teljesítménytúráknak sok éven
át szervezője, aki személyes élményeivel színesítve ajánlotta megismerésre és
olvasásra a kiadványt.
A Hajta településrész jeles eseménye baráti fogadással és a kötet dedikálásával záródott.
demeter

Mentsük meg
a régi almafajtákat
Ez hangzott el a rádióban kormányprogramként. De melyek voltak Jászberényben a leggyakoribb, igénytelen
és a szélsőséges alföldi időjárási és talajviszonyok mellett jól termelhető fajták,
érési sorrendben.
Az egyik korábbi fajta asztraháni
piros Oroszországból, Asztrahán környékéről származik. Egykor házikerti
termelésre engedélyezett fajta volt.
Szép, hamvas piros színe, kellemes savas íze és sajátos aromája, két-három
hétig tartó érése, előnyt jelentett a
családnak július közepétől. Hátránya a
szakaszos termelésre való hajlamosság,
de az almamoly is kedvelte.
Augusztus közepétől, amikor már a
dinnye érés lefutóban van, akkor kezdődik a nyári fontos alma szedése. A
szakma (pomológia) magyar eredetűnek tartja. Nagy termését a háziasszonyok főként rétesalmaként használták.
Egykor sokat szállítottak külföldre
belőle. Erősen savas, de alig illatos termésének héja zöldes, fedőszíne pedig
barnás és rózsaszínes. Bőtermő fája szakaszosságra hajlamos.
A batul, magyar származású alma
melegebb száraz idő esetén már szeptemberben szedhető és novembertől
februárig tárolható. Gyümölcsének
héja szalmasárga. Jó tulajdonsága, hogy
betegségeknek és rovarkártevőknek
is ellenáll. Termőképessége rendkívül
nagy, mert hűvösebb és páradúsabb
helyen egy fa vadalanyon többszáz kilogrammot is teremhet. Sajnos nagyon
meleg őszön a terméshullás már érés
előtt is megkezdődhet.

7. oldal

Fájó szívvel
tudatjuk, hogy
Ebben az esztendőben is a Hajta településrész, Szent Istvánról elnevezett
kápolnájában ünnepi szentmisét és búcsút tartottak augusztus 20-án, a magyar állam alapítására emlékezve.
Helybéliek, elszármazottak, családi
szálakkal ide tartozók sokasága érkezett a közösséget összetartó liturgiára.
Az eseményen a Hajta tanyavilágához
kötődő Varga József Kamill ferences
szerzetes celebrálta a szertartást. Az
új kenyér megáldása és felszentelése
után, a résztvevők a hagyományos körmenetben járták körül az 1919-ben

épült kiskápolnát. A búcsú eseményét
követően jászsági népdalcsokorral szórakoztatták az egybegyűlteket, melyet
a Kossuth Népdalkör Citerazenekara adott elő. A vidám muzsikálásban
Varga Kamill testvér is részt vett, citerajátékával. A zenei átvezetés után egy
különlegesen egyedi kötet bemutatója
volt soron, melyet az elmúlt esztendőkben szorgos munkával, sok jelenlegi és
volt hajtai írt, szerkesztett, és fotózott.
A Jászberény–Hajtapuszta című könyv
létrehozása, összeállítása Varga Kamill,
Varga Zsolt és Varga-Kókai Andrea

Emlékezzünk

Emlékezés

Klenyánszky Ilona,
dr. Kiss Józsefné
elhunyt.
Búcsúztatója
2022. szeptember 5-én
13 órakor a Fehértói
temetőben lesz.

Kis Lajos
(1945-2017)

Tóásó Béla
(1924–2008)

halálának 14. évfordulójára
„Pihenj csendesen,
hol nincs több fájdalom,
De szívünkben itt leszel,
míg élünk e világon.”
Szerető feleséged, fiad és családja

Tamasi József

halálának 10. évfordulójára
„Ne félj, hogy elfeledünk,
sorsunk bárhová vezet,
Emléked szívünkbe zártuk,
a szív pedig nem felejt.”
Szerető családja

halálának 5. évfordulójára
emlékezünk.
„Gondolatban sírodnál suttogom a neved,
Gondolatban sírodnál megfogom a kezed.
Gondolatban azt kívánom, hogy itt legyél
velem és Te ott vagy, mert érzem,
hogy szorítod a kezem.”
Nagyon szeretünk és soha nem feledünk.

Szerető feleséged, két lányod,
két vejed, három unokád,
Krisztián, Viktor és
Jázmin.

8. oldal
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

Fogathajtók versengése

szeptember 15-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a
Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

09. 01.

csütörtök

25°C | 16°C
Forrás: idokep.hu

09. 02. péntek

25 °C | 15°C

09. 03. szombat

26 °C | 14°C

09. 04. vasárnap

26 °C | 14°C

09. 05. hétfő

27 °C | 14°C

09. 06. kedd

27 °C | 15°C

09. 07. szerda

28 °C | 15°C

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
szept. 1. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
szept. 2. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-568
szept. 3. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
szept. 4. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
szept. 5. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.:410-834
szept. 6. kedd
Patika Plus (Tesco)
Tel.: 506-930

szept. 7. szerda
Thököly Gyógyszertár
szept. 8. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
szept. 9. péntek
Szentháromság Patika
szept. 10. szombat
Thököly Gyógyszertár
szept. 11. vasárnap
PatikaPlus (Tesco)
szept. 12. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
szept. 13. kedd
Mérleg Gyógyszertár
szept. 14. szerda
PatikaPlus (Tesco)
szept. 15. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
szept. 16. péntek
Thököly Gyógyszertár

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

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933,
06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

mb. főszerkesztő: Szántai Tibor
Telefon: 06-20/283-7930, e-mail: esztibor@gmail.com
Munkatárs: Demeter Gábor | Tördelés: Boommédia Kft.
Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház),
E-mail: berenyiujsag@gmail.com | Hirdetések: 06-30/651-1098
Lakossági hirdetések felvétele az újságba e-mailben és telefonon a megjelenés hetében
hétfőn 16 óráig, személyesen szerkesztőségünkben csütörtökönként 8 és 16 óra között.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés:Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480
Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

Már évtizedes hagyomány, hogy a nyár
végén fogathajtó versenyt rendeznek a
Jászság fővárosában. Augusztus utolsó
hétvégéjének szombatján, Ifj. Darázs
István és az eseményt támogató Darázs
vállalatcsoport szervezésében, Jászberény külterületén, a Kossuth gyepen
rendezték, a C- és D-kategóriás fogatok versenyét, melyre 29 hajtó jelentkezett. Pócs János országgyűlési képviselő
nyitotta meg a lovassport megmérettetést, melyre igen sokan kilátogattak, a
forróság ellenére.
A fogathajtók ezúttal is kétfordulós
közdelemben mérték össze tudásukat,
egyes- és ketteslovas, valamint póni-

fogatok kettesei versenyszámokban. A
szünetben a Kassai Lovasíjász Iskola,
Sereghy törzs csapatának kiváló lovasai
tartottak látványos bemutatót, az eleink által ránk hagyott, legősibb magyar
harcművészetből. A verseny befejeztével
az eredményhirdetésre sorakoztak fel a
fogatok, ahol kiderült, hogy a pónifogatok versenyét Vas Olivér nyerte, aki
Jászárokszállásról érkezett. A D-kategóriában a besenyőtelki Csintalan Imre
győzött, a C-kategóriát, hibátlan hajtással, a házigazda, ifj. Darázs István nyerte.
A sorrendben a 13. jászberényi fogathajtó verseny lovas karusszel bemutatóval zárult.
d.g.

Miskolcon
a JKSE
A Jászberényi KSE NB I/B piros csoportos felnőtt csapata augusztus közepén kezdte meg a felkészülést a
2022/2023-as bajnoki szezonra. Ahogy
azt az utóbbi években már megszokhattuk, az első felkészülési mérkőzéseit
szeptember elején a Szaniszló Sándor
emléktornán játssza az együttes, ahol a
mieink már visszatérő vendégnek számítanak.
A felkészülés ezen időszakában
nem igazán az eredmény a legfontosabb, hiszen a csapatjáték még közel
sem lehet tökéletes. A miskolci kupa
jó gyakorlási lehetőséget biztosít a mieink számára.
A Szaniszló Sándor Kupa programja:
szeptember 2. – péntek
15.00 óra: JKSE – DEAC U23
17.00 óra: MEAFC-Miskolc – BKM
Lucenec
szeptember 3. – szombat
15.00 óra: az előző napi vesztesek
mérkőzése a 3. helyért
17.00 óra: az előző napi győztesek
mérkőzése az 1. helyért
A találkozókat a miskolci egyetem körcsarnokában rendezik.

A kupában jobban megy a JFC-nek
A labdarúgó NB III Keleti-csoportjában szereplő Jászberényi FC-nél
igen mozgalmasan telt el az elmúlt
két hét. A karcagiak elleni megyei
rangadó előtt edzőváltás történt az
együttesnél, ám ez sem segített. Azaz,
idei 23. bajnoki mérkőzése után is
nyeretlen még a gárda. A MOL Magyar Kupában viszont jobban megy
az együttesnek, hiszen az országos
második fordulót is sikerrel vették
a fiúk.
A 2022/2023-as bajnoki szezonban a
negyedik forduló után Németh Gyulát
Farkas Béla váltotta a JFC kispadján. A
37 éves új edző számára nem ismeretlen
a jászberényi környezet, hiszen korábban játékosként is megfordult az egyesületnél. Bemutatkozása a csapat élén
nem sikerült, mert a karcagiak, ideiglenes otthonukban (Balmazújvárosban
játszották a találkozót) 1-0-ra legyőzték
a JFC-t. A gólt a találkozó elején szerezték a házigazdák, s a második félidő
második felében több mint 20 percen át
hiába játszottak Remiliék emberelőnyben, nem sikerült az egyenlítés.
Karcagi SE – Jászberényi FC 1-0
Az ötödik forduló után a Keleticsoport tabelláját a 13 pontos BVSCZugló áll a tabella élén. A Jászberényi

FC 1 ponttal és 8-15-ös gólkülönbséggel a kiesést jelentő 19. helyen található.
Az együttes lapzártánkat követően,
augusztus 31-én, szerdán a BKV Előre csapatát fogadja. A találkozó 17.30
órakor kezdődik. Szeptember 4-én a
Putnok FC vendége lesz a JFC, majd
szeptember 11-én Körösladányban lép
pályára bajnoki mérkőzésen a gárda.
Továbbjutás a MOL Magyar Kupában
A Karcag elleni vereséget követően, augusztus 28-án a MOL Magyar Kupa
második országos fordulójában Kalocsán vendégszerepelt a JFC. A Bács-Kis-

kun megyei bajnokság első osztályában
játszó hazaiak ellen a kezdőcsapat mellett – különböző okok miatt - mindössze 3 cserejátékos állt Farkas Béla
rendelkezésére. Szerencsére a pályára
lépők megoldották a feladatot és a 18.
percben Varga László révén megszerezte
a vezetést a JFC. A végeredményt a második játékrész hosszabbításában, a 94.
percben Nagy Szabolcs állította be.
Kalocsa FC – Jászberényi FC 0-2
Győzelmével a JFC a harmadik fordulóba jutott, ahol már az NB II-es és
az NB I-es csapatok is bekapcsolódnak
a mérkőzéssorozatba.

Kihelyezett pénzügyi
fogyasztóvédelmi
tanácsadás
Jászberényben
Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.
2022. szeptember 9. 8:00–14:00

