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Testületi ülés
A Jászberény Városi
Önkormányzat képviselőtestülete szeptember 21-én,
szerdán tartja
következő soros ülését.
A tanácskozás ezúttal is 15.00
órakor kezdődik a városháza
emeleti tanácstermében.

Az I. Jászsági Gazdasági Napok – szeptember 9-11.
Az I. Jászsági Gazdasági Napok háromnapos programját, melyet a
XI. Jász Expo és kulturális fesztivál
is színesített, szeptember 9-én délután négy órakor nyitották meg a JP
Aréna előtt felállított színpadon. A
nagyközönség már két órával korábban megtekinthette a JP Arénában és
külső környezetében berendezkedett
kiállítókat és 15.00 órakor egy gazdasági találkozó is kezdődött.
A rendezvény védnöke Windheim József, az OTP Bank Dél-Alföldi Régió
ügyvezető igazgatója, Budai Lóránt,
Jászberény polgármestere és Borbás Ferenc, emeritus jászkun főkapitány volt.
A rendező Jászberény, az Expo szervezője a Novico Szervező és Tanácsadó
Iroda, a kulturális fesztivál szervezője a
Jászkerület Nonprofit Kft. volt.
Szeptember 9-én 16.00 órakor a
tülök kürt hangja jelezte a megnyitó
kezdetét, majd a rendező képviselőjeként Budai Lóránt polgármester lépett
először a mikrofonhoz, aki külön is
köszöntötte Jászberény két testvérvárosának – a lengyelországi Sucha
Beskidzka és Lajosmizse - delegációját,
valamint a rendezvény díszvendégének,
Törökszentmiklósnak a polgármesterét,
Markót Imrét.

A XI. Jász Expo díjazottai a vásári színpadon az ünnepélyes megnyitót követően.
– Három szó jut eszembe az I. Jászsági Gazdasági Napokkal kapcsolatban: a szorgalom, a szívósság és a szenvedély. Mindhárom nagyon fontos,
életünk minden napján. Ez, ha kiegészül egy csipetnyi lokálpatriótizmussal,
akkor talán elegendő lehet ahhoz,
hogy a nehéz időket átvészeljük és
bizalommal várjuk a jövőt. Valljuk
meg azonban őszintén, hogy még ez
is kevés. Ennél sokkal több kell, Azt
hiszem, hogy ennek nagyon fontos

Pénteken délután (szeptember
9-én) a Jászberényi Ferences Templomban tartotta a tanévnyitó ünnepi szenátusülését az Eszterházy
Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusa.

MEGHÍVÓ
Tájékoztatom Jászberény Város
lakosságát, hogy
a Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2022. szeptember 28-án
(szerdán) 16.30 órai kezdettel

tart, melynek helyszíne: a Déryné
Rendezvényház, díszterme (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 33.)
A közmeghallgatás alkalmával az
állampolgárok és a településen
működő társadalmi szervezetek,
egyesületek, civil szerveződések
képviselői közérdekű ügyben, helyi
önkormányzati ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez és a jegyző asszonyhoz
kérdéseket intézhetnek, illetőleg
közérdekű javaslatot tehetnek.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várok!
Budai Lóránt
polgármester

immár tradícióról beszélhetünk a Jász
Expo kapcsán. Jász-Nagykun-Szolnok
megye életében gazdaságilag meghatározó szerepe van a Jászságnak, s ennek
egyik jeles példáját adja a Jász Expo is,
derült ki az alelnök szavaiból.
- Évről-évre megújulva, ez a rendezvény mindig jó lehetőséget teremtett
arra, hogy a vállalkozók, a gazdasági
élet szereplői megvitassák az éppen aktuális problémákat.
Folytatás a 2. oldalon 

Díjátadó a menedzserklubban Tanévnyitó a Jászberényi Campuson

Az ülés napirendjét hamarosan
olvashatják a BerényCafé online
felületünkön (jku.hu).

közmeghallgatást

záloga az összefogás. Hogy azt nézzük
mi köt össze bennünket, s ne azt, mi
választ szét. Nagy szükség lesz erre
nemcsak a vállalkozóknak, hanem a
munkavállalóknak is, hogy bizakodva
nézhessünk a jövő elé – mondta Budai
Lóránt, aki mindenkinek megköszönte a segítségét abban, hogy Jászberény
töretlenül fejlődik.
Köszöntötte a megnyitó vendégeit
Borbás Zoltán, a JNSZ Megyei Közgyűlés alelnöke is, aki kiemelte, hogy

Fülöpné Paksi Katalin kapta a Honoris Maximus, Fülöp Tibor a Főnix díjat a
Jászsági Menedzserklub Egyesület ünnepi összejövetelén.
Hagyomány már a Jászsági Menedzser Klub Egyesület életében, hogy
a nyár végén, az őszelőn alapításuk
évfordulójára emlékeznek, s egy ünnepi összejövetelen az általuk alapított két díjat is átadják.
Idén, szeptember 9-én, pénteken este a
Szikra Galériában tartották az ünnepélyes
díjátadót, melyen megjelent dr. Berkó
Attila, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
főispánja, Pócs János országgyűlési képviselő és Budai Lóránt, Jászberény polgármestere is. A vendégeket a klub elnöke, dr.
Rédei István köszöntötte, aki röviden
szólt az elmúlt év történéseiről, majd átadta a szót Jászberény polgármesterének.
Budai Lóránt a város nevében megköszönte azt a segítséget, amelyet a

klub nyújtott az elmúlt évben is a város
vezetése számára. A polgármester hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepet
játszik a város életében a klub, s hogy
továbbra is számítanak a helyi vállalkozókra, akik sokszor bizonyították már,
hogy milyen sikeresek tudnak lenni. A
polgármester köszöntőjét követően a
Jászdózsán élő Kóródi Anikó operaénekes előadása emelte az est rangját, majd
következett a Honoris-Maximus és a
Főnix-díj átadása. A tiszteletet és megbecsülést kifejező Honoris-Maximus
díjat Fülöpné Paksi Katalin, az OTP
Bank Jászberényi Fiókjának egykori vezetője vehette át azért a több mint két
évtizedes munkáért, amit a klubban
kifejtett.
Folytatás a 2. oldalon 

Az ünnepi szentmise során dr. Novák
István, az egyetem delegált általános
rektorhelyettese köszöntötte a hallgatókat és a campus oktatóit, dolgozóit.
Elmondta, hogy a jászberényi egyetemi
oktatás megmaradásáért nagyon sokan
dolgoztak, s ennek eredménye, hogy
az új tanévet megnyithatják a Jászberényi Campuson. Kiemelte, hogy ebben
milyen nagy szerepe volt a Szentléleknek, s azt, hogy a lélek ad értelmet is
az embereknek. A Jóisten áldásával
sikeres tanévet kívánt a campus minden hallgatójának, oktatójának és dol-

gozójának. Felhívta a figyelmet arra,
hogy semmi sem örök. A boldogság, a
szerencse, a balszerencse, a jó és a rossz
is elmúlik. A boldogságot és a jót óvni
kell, a balszerencsét és rosszat pedig kerülni. Ám minden fordulhat jóra, jobbra, de rosszra, rosszabbra is.
A szentmisét követő tanévnyitót dr. Varró Bernadett főigazgató
köszöntője nyitotta meg. Szavaiból
kiderült, hogy az új tanévet a 774
jelentkező közül 214-en kezdhetik
meg. Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon 11, gyógypedagógia szakon
91, óvodapedagógusszakon 33, tanító
szakon 39, közösségszervező szakon
10, szociálpedagógia Mesterszakon 12,
programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésen 18 fő kezdi el tanulmányait.
Folytatás a 4. oldalon 

2. oldal
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Díjátadó a menedzserklubban Az I. Jászsági Gazdasági Napok
 Folytatás az 1. oldalról
A Főnix-díjat, amellyel együtt
jár a Jászság Menedzsere cím is, Fülöp Tibor, a Metálplaszt Kft. tulajdonos igazgatójának adtak át a korábban ezzel a címmel kitüntetettek. A
Metálplaszt Kft. Fülöp Béla alapította, s a családi vállalkozást most fiai és
azok feleségei vezetik. A második generációs vezetők jó munkát végeznek,
hiszen a Metálplaszt Kft. világcégek
beszállítói, s versenyképes a műanyag

fröccsöntött termékek piacán. A Jásztelek határában lévő telepük mintegy
300 család megélhetését biztosítja. A
cég támogatja Jászberény város sportés kulturális életét és a Jászberényi
Szent Erzsébet Kórházat is.
A díjazottakat köszöntötte Pócs
János és dr. Berkó Attila is, majd kezdetét vette az ünnepi vacsora, melynek
keretében a klub tagjai és a vendégek
megtekinthették a klub elmúlt egy évét
összefoglaló rövid képösszeállítást is.

A menedzserklub ünnepi rendezvényén Kóródi Anikó, Jászdózsán élő operaénekes előadását hallgathatták meg a vendégek.

Az idén 550 éves jászberényi
Barátok temploma
ünnepségeire hívjuk és
várjuk az érdeklődőket.
Október 1-jén - szombaton
17.00 óra előesti szentmise
és kiállítás megnyitó
Október 2-án - vasárnap
10.00 órakor ünnepi szentmise.
A részben felújított templom
és park megáldása.
A misét bemutatja:
Dr. Ternyák Csaba egri érsek.

 Folytatás az 1. oldalról
Egy éve Jászapátin találkoztunk
utoljára, s már akkor is nagyon sok
új ismeret volt, amelyről eszmét cserélhettünk. Már kezdtünk úrrá lenni
a pandémia és a népvándorlá okozta
nehézségeken, s nem gondoltuk, hogy
amikor egy év múlva Jászberényben találkozunk, gyökeresen, a négy sarkából
lesz kifordítva a világ. Én is úgy gondolom, hogy az újabb kihivásokat is csak
együtt kezelhetjük majd jól – mondta
Borbás Zoltán, aki hangsúlyozta, hogy
olyan kort élünk, ahol sok a kihívás
és ezekre adhatja meg. a megoldást az
értő párbeszéd, az együtt gondolkodás
Pócs János, térségünk országgyűlési
képviselője köszöntője bevezetőjében
Az I. Jászsági Gazdasági Napokat
kiemelte, hogy a Jász Expo komoly György László, a Kulturális és Innoüzenettel bír, hiszen a megye gazdasági vációs Minisztérium innovációért feerejének 65%-t a Jászság adja.
lelős államtitkára nyitotta meg, akinek
– Méltó alkalom a Jász Expo arra, bevezetőjéből kiderült, hogy a térség
hogy a jászsági vállalkozók ezen a hét- gazdasági erejéhez képest kétszer annyi
végén ország-világ előtt bemutassák az
támogatást kapott, s ez egyrészt az itt
elmúlt években alkalmazott fejleszté- dolgozó vállalkozások szorgalmának,
seiket és azon termékeiket, melyekkel
szívósságának és szenvedélyének köa világpiacon is versenyképesek. Ko- szönhető, másrészt pedig Pócs János
moly üzenettel bír, hogy a kormány a
képviselő úr lobbi tevékenységének.
jászsági vállalkozóknak az elmúlt évek– A válság során nem segélyeket adben mintegy 84 milliárd vissza nem
tunk, hanem beruházást ösztönző tátérítendő támogatást adott. Ez pedig mogatásokat. Ennek két feltétele volt:
az önkormányzatoknál is jelentkezett, ne halasszák el beruházásaikat és ne
hiszen nőtt a helyiadó bevételük. Jász- bocsássák el munkavállalóikat. Ez az,
berényben 2,2 milliárdról 3,5 milliárdra
amiért nálunk rekord alacsony a munnőtt ez az összeg, s a város lehetőségeit kanélküliség, és rekord magas a foglaljelentősen javította. A vállalkozók ere- koztatottság. Ez válságból – Covid-19
je nekünk, politikusoknak is komoly – már kikormányoztuk magunkat, de
támogatást ad a lobbizáshoz. Ennek itt az újabb válság, az energia terén és
köszönhetően jelentős fejlesztések va- a háború. Két dologra van szükség: jó
lósulhattak meg a Jászságban. Így egész, munkahelyekre és jó munkavállalókra
így kerek a Jászság fejlődése, fejlesztése. – mondta György László, aki a polgárA jászok már bizonyították történelmük mestereket tanácsokkal is ellátta, hogy
során, hogy minden nehéz helyzetből
hol kaphatnak hasznos információkat.
kilábalnak. Mert tudták, hogy félre kell Kiemelte, hogy az egyetemek támogatenni önös érdekeiket és össze kell fog- tását megkétszerezték, és megerősítették
ni. A jászsági vállalkozók ereje, a jászsági
a szakképzést is, hogy a munkavállalók
polgármesterek összefogása a kulcsa si- igényeinek megfelelően képzett szakemkernek – mondta Pócs János.
berek kerülhessenek ki az iskolkából.

Jászsági Civil
Vándordíj 2022

Az ünnepélyes megnyitó második felében a vásári díjak átadására
került sor.
• Vásári nagydíjat kapott: Jász-Ablak
Kft. – Jászberény
• Vásár díjat kapott: Boros és Fiai Kft.
– Jászberény
• A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat különdíját kapta:
MARNEVALL Zrt. – DebrecenTörökszentmiklós
• Jászberény város különdíját kapta:
Kalla Pál aranykoszorús kádármester – Jászberény
• A Jászsági Önkormányzatok Szövetségének különdíját kapta: Jászárokszállás város standja
• A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara különdíját kapta: Téba Tüzép – Jászberény-Jászapáti
• A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége különdíját kapta:
Szempár Optika – Jászberény
• A Jászsági Menedzserklub Egyesület
különdíját kapta: Hering Autóház Jászberény
A három nap során kulturális programok egész sora várta az érdeklődőket a
JP Aréna mellett felállított színpadon.
eszté

Vendégek testvérvárosainkból

A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele
járó 200.000 forint elismerést tizenkettedik alkalommal ítélte oda „A
Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma.
A 2022. évi Jászsági Civil Vándordíjat
a Jászárokszállási Rozmaring Népdalkör kapta az eredményes közösségi tevékenység, a jászsági dalkultúra megőrzése érdekében végzett szolgálatáért.
A Jászárokszállási Rozmaring Népdalkör 1977-ben alakult. A város legrégebbi művészeti csoportja. Korábbi vezetői az alapító Faragó Jánosné, majd
Banka Sándorné voltak. A csoportot
Kovács Zoltánné Lajos Krisztina pe- Az I. Jászberényi Gazdasági Napokra
dagógus, népdalénekes tíz éve veze- a Jászberény Városi Önkormányzat
ti. Jelenlegi tagságuk 20 fő. Számos
három testvérvárosunk képviselőit is
alkalommal képviselték nagy sikerrel
meghívta. Két helyről érkeztek is venvárosukat a Jászságban, annak határa- dégek, derült ki Budai Lóránt polgárin túl, továbbá Erdélyben is. Büszkén
mester Facebook bejegyzéséből.
hordják jászsági viseletüket Nemzeti
és egyházi ünnepeinken hozzájárulnak „A XXX. Csángó Fesztivál után az
zenei anyanyelvünk méltó közösségi I. Jászsági Gazdasági Napok rendezmegéléséhez. Terveik szerint folytatják vénysorozatra is hívtunk testvérvárosi
a szakmai, baráti kapcsolataik erősíté- delegációkat Jászberénybe. Lajosmisét, Jubileumi Daloskönyvet jelentet- zséről (2014) Fekete Zsolt alpolgárnek meg. Számos szakmai eredményük mester úr és kedves felesége, valaközül legfrissebb a KÓTA Országos
mint Lukács Józsefné és Bagó István
Arany Minősítése (2020). A szakkör önkormányzati képviselők látogattak
közösségmegtartó és hagyományőrző meg minket. A lengyelországi Sucha
szerepe meghatározó Jászárokszállás Bezkidzka (2004) városából Andrzej
életében. A Jászárokszállási Rozmaring Peć, múzeumigazgató, Wojciech Gach,
könyvtárvezető, Janusz Maciejowski,
Népdalkör eredményei és törekvései
méltóak a támogatásra és a Jászsági Ci- a helyi sport- és rekreációs központ
igazgatója, valamint Piotr Kubieniec,
vil Vándordíj elnyerésére.

önkormányzati képviselő volt a város
vendége. Az olaszországi Conselve
(1991) a frissen alakult testület és
a teljesen átalakult viszonyok miatt
nem tudta elfogadni a meghívásunkat.
A lengyelországi delegációt ezúttal
is Baloghné dr. Seres Krisztina kalauzolta. A hétvége folyamán meglátogatták a Városházát, betekintést nyerhettek kreatív boltunk, a Roomli-a
kreatív pont működésébe, valamint
szakmai konzultációt folytathattak a
Jász Múzeum és a Jászberényi Városi
Könyvtár vezetőivel. Az értékes eszmecserét követően és a jövőbemutató
közös gondolatok megfogalmazása
után a stuccfarm meglátogatása és
borkóstolás következett. Az este hivatalos részét a Jászberényi Állat- és
Növénykertben tartott búcsúvacsora
zárta.
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Előterjesztés a képviselő-testület feloszlatásáról

Városházi hírek
Nem múlt el az elmúlt két hét sem események nélkül. Budai Lóránt polgármester Facebook odalán többek között az alábbi híreket osztotta meg.

Dr. Gedei József a DK önkormányzati képviselője előterjesztést készített és adott be a polgármesternek a
képviselő-testület feloszlatásáról. A
javaslat indoklásában a volt alpolgármester újólag azt fogalmazta meg,
hogy a városvezetés hibás döntései
miatt Jászberény nem azon az úton
halad, amin kellene.
A képviselő-testület feloszlatását – melyet korábban már maga a polgármester is kezdeményezett – Budai Lóránt
polgármester támogatja, ám a képviselő által felhozott indokokkal nem ért
egyet. A polgármester azt is elmondta
a JVTV érdeklődésére, hogy a Jászberényért Közösen Egyesület tagjai megszavazzák az előterjesztést, ha azt dr.
Gedei József úgy adja be, hogy az kötelező érvényű lesz. Ehhez pedig az kell,
hogy még három képviselő támogassa
aláírásával a DK-s képviselő kezdeményezését. Ebben az esetben a beadást
követően második önkormányzati ülésen kötelező lesz a napirendre venni és
megtárgyalni a testület feloszlatására
készült előterjesztést.

3. oldal

Az elmúlt időszakban számtalan alkalommal szembesültünk a városi csapadékvíz
hálózatban keletkezett hibákkal. Ahogyan arról már beszámoltam – első körben
- helyreállítási munkálatokat végzünk a Szentháromság tér – Lehel vezér tér gyalogátkelőjénél, a Zagyvapart sétány mellett, a Molnár utcában, valamint a Jász Múzeum udvarán. A kivitelezés során, a Molnár utca végén bebizonyosodott, hogy a
feltárást követően nem csak a feltételezett 5 méteres szakaszon keletkezett elzáródás, hanem további 6 méter feltárása vált szükségessé. A feltárt vezetéken gyökér
benövés volt, mely teljes mértékben megakadályozta a csapadékvíz elvezetését a
Zagyva folyóba. A műszakilag indokolt pótmunkák elvégzéséhez szükséges bruttó
680 ezer forint fedezetet a Városüzemeltetési Bizottság biztosította.

Információink szerint a testület
feloszlatásáról szóló előterjesztést támogatja Dobrán Gyula, a Mi Hazánk
Mozgalom képviselője is.
A Fidesz frakció lapzártánkig nem
alakította ki álláspontját a kérdésben,
azaz egyelőre nem tudni, hogy mi lesz
a dr. Gedei József által készített előterjesztés sorsa.

A helyzetet bonyolítja, hogy
most folyik az országos népszámlálás, amely a polgármesteri hivatal
azon dolgozóinak ad feladatot, akik
egyébként egy helyi, akár időközi
választások előkészítését is végeznék.
Az is kérdés tehát, hogy ezt a kettős
terhelést elbírnák-e a hivatal érintett
szakemberei.

Lassan minden a helyére kerül
A fenti címmel tett Facebook bejegyzést Budai Lóránt, városunk polgármestere, amellyel arra utalt, hogy
egy elfeledett testvérvárosi ajándék
került méltó helyére.

„Amíg egyesek a zavarkeltésben érdekeltek, addig mi megpróbálunk
mindent a helyére tenni. A közelmúltban a polgármesteri hivatal
egyik eldugott szegletében találtunk
egy rongyokkal letakart tárgyat. Ki-

bontottuk és a piszkos ruhadarabok
alatt egy 2018-as emlékre akadtunk,
amely Jászberény és Vechta testvérvárosi kapcsolatának 25. évfordulójára készült.

Némi utánajárást követően megtudtuk, hogy német testvérvárosunk
még a negyedszázados ünnepség évében elhelyezte a gránittömböt, ám
ugyanez Jászberény korábbi vezetésének korántsem volt ennyire fontos. Mi

azonban úgy gondoltuk, hogy a ciklusokon átívelő baráti kapcsolat sokkal
többet ér annál, mintsem a pincébe
hagyjuk porosodni a 70x70x10 cm-es
ajándékot. A tegnapi napon ugyanoda
helyeztük a követ, ahová azt az északnémet kisváros vezetői tették: a városháza elé. Ha arra járnak, nézzék meg
és gondoljanak jó szívvel a jövőre harminc éves barátságra.”
Matthias Niehues hozzászólása Budai Lóránt bejegyzéséhez:
Das ist wunderbar. Ich war
bei der Feier der 25-jährigen
Städtepartnerschaft dabei - ein tolles
Erlebnis! Es ist richtig, wir müssen
an die Zukunft denken. Europa muss
zusammen wachsen. Das geht am
besten, wenn sich Menschen begegnen.
Städtepartnerschaften sind dafür
hervorragend geeignet.
Ez csodálatos. Ott voltam a 25 éves
testvérvárosi ünnepségen - nagy élmény! Így van, gondolnunk kell a jövőre. Európának együtt kell növekednie.
Ez akkor működik a legjobban, ha az
emberek találkoznak. A testvérvárosi
kapcsolatok ideálisak erre.

Szeptemberre megszépült a Kapitánykert
A vasútállomás környékének rendezése, az Állat- és Növénykertben befejeződött fejlesztést követően szeptember
13-án, szerdán reggel a Kapitánykertben megvalósított fejlesztés műszaki
átadás-átvételét tartották.
A helyszínen a hivatal szakemberei, a kivitelező képviselője mellett ott volt Budai Lóránt polgármester, Balogh Béla
alpolgármester, valamint Bozsik Ferenc
és Bethlendy Béla önkormányzati képviselő is. Az elkészült beruházásról Bató
Andrea, a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályának vezetője a következőket mondta érdeklődésünkre:
- A beruházás részeként a Székely
Mihály Szabadtéri Színpad hátsó, gazdasági bejáratának gyephézagos térkővel való kialakítása készült el, fagyal
sövénykerítéssel. A Kapitánykert belső
részében padok illetve kéziszemetesek és
asztalok kerültek kihelyezésre, valamint
elkészült egy mintegy 5x2 méteres színpad, és kihelyezésre került 3 napelemes
kandeláber is. Az egyik kandeláberre

pedig egy vadkamera is került. A terület
rendezése során megtörtént a fák gal�lyazása, illetve néhány fa kivágása. Ezt
követően készültek el a burkolatok. A
padok illetve az asztalok alá térköves
járófelület került. Két asztalt és hat
padot használhatnak immáron azok,
akik a Kapitánykertbe kilátogatnak. A

beruházás költsége 12,5 millió forint
volt, de felmerült pótmunka igény is, s
így összességében mintegy 15 millió forintba kerültek a munkálatok, melyeket
a Geogép Kft. végzett el. A beruházás
költségeihez Bethlendy Béla és Bozsik
Ferenc képviselők a képviselői keretükből biztosítottak támogatást.

Tavasszal azt gondoltuk, hogy még idén megvalósulhat a Táncsics Mihály utca
teljeskörű (út, járda, csapadékvíz) felújítása. A folyamatos csőtörések miatt, ehhez első körben az ivóvíz hálózat rekonstrukciójára volt szükség. A közel 250 m
hosszú, régi ivóvíz vezeték cseréje megtörtént, ám az út helyreállítása érdekében
benyújtott pályázatunkra mind a mai napig nem kaptunk választ. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem várunk tovább! Mivel az eredetileg tervezett zúzottkő terítés
nem bizonyult tartósnak, úgy határoztunk, hogy helyreállítjuk az ivóvíz hálózat
cseréjével érintett felületeket. A kivitelezést az Omega-Zolas Kft. fogja elvégezni
összesen bruttó 362.331 forint értékben. Kérem és köszönöm a lakosság türelmét!
A közeljövőben a város három forgalmas helyszínén is okos zebrákat telepítünk.
Egy pályázat keretein belül a Posta előtt, a Bercsényi Miklós Általános Iskolánál és
a Nagykátai úton, a vasúti átjáró előtt szeretnénk a fejlesztést megvalósítani. Jelenleg a típus meghatározása és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakembereivel való
egyeztetés van folyamatban - tekintettel arra, hogy a beruházás állami tulajdonú
utakat is érint. Annyira nem lesz okos, hogy zenélni is tudjon, ám bízom benne,
hogy a beszerzési eljárást követően mihamarabb megvalósulhat a projekt, mellyel
minimálisra csökkenthetjük a belvárosi balesetveszélyt. Közlekedjünk körültekintően! Vigyázzunk egymásra!
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Tanévnyitó a Jászberényi Campuson Veni Sancte 2022 – 2023

Tanévkezdés

 Folytatás az 1. oldalról
- Az elkövetkező években alkalmuk
lesz megtapasztalni, hogy nem csak
egy oktatási intézményt választottak
tanulmányaik folytatására, hanem
hagyományt, tradíciót. A tradíció a
pedagógusképzésünkben, azon belül
is a tanító és óvodapedagógus képzésünkben rejlik. A pedagógus szakma
korszerű alapjainak átadása napjaink rohanó világában nem egyszerű
feladat, amelyhez egyformán szükség van az oktató és a hallgató közös
küzdésére, nyitottságára, Comenius
szerint a mester és tanítvány között lezajló kölcsönhatásra. De ezen szakok
mellett hosszú évek óta nagyon fontos
szerepet töltenek be képzésünkben a
csecsemő- és kisgyermeknevelő szak,
a gyógypedagógia, a közösségszervezés, a szociálpedagógia szakok. Kívánjuk, hogy a tanulmányaik végén is
úgy érezzék, hogy jó döntést hoztak,
amikor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet, Jászberényt, a Jászok
fővárosát, a több mint 100 éves hagyományokkal rendelkező intézményt
választották felsőoktatásuk helyszínéül. – mondta dr. Varró Bernadett.
Az első évfolyam hallgatóinak ünnepélyes eskütétele után, a hagyomá-

Szeptember az iskoláskorú gyermeket
nevelő családok számára az iskola kezdéséről, újrakezdésről szól. Új tanév, új
kihívások.
Fontos a precíz megtervezés, a gyerekek napirendjének betartása, az otthoni esti teendőkben is. A terhelt napi
munka után lehetővé kell tenni a nyugodt kikapcsolódást - mozgás, családi
élet - is. Gondot fordítani az elegendő,
pihentető alvásra. Kérdezzük gyermekeinket az iskolában töltött idejükről,
figyeljünk érzéseikre, gondolataikra,
esetleges gondjaikra. Mindezt figyelmesen végig hallgatva. Biztosítsuk
őket támogatásunkról. Fontos, hogy
az új iskolában kezdő gyerekeket segítsük a jó beilleszkedésben. A vidéki,
kisebb lakókörnyezetű iskolából városi középiskolába való bekerülés nagy
váltás egy gyermeknek. Kis iskolában
családias légkör veszi körül, mindenki ismeri őt és a családot is. Kevesebb
a veszélyforrás is. Gyakran felsőbb
tagozatos testvérével is „beszaladunk”
az iskolába. Napi kontaktot tartunk
tanáraival, kinek akár saját csemetéjével is együtt cseperedik a miénk. A
szülő-tanár kapcsolatok, közösségek a
tanítási időn túl is találkozhatnak. Az
értékek, normák tisztázottak, egyértelműek.
De egy új középiskola „szabadabb”,
mivel nincs napi rálátásunk. Több
helyről, különböző magatartású társaival érintkezik gyermekünk. Fejlődő
jellemét még nagyban befolyásolja a
kortárs csoport morálja. Ahhoz, hogy
családi értékeinket továbbra is kövesse, értékrendje negatívan ne változzon,
gondos meghallgatásra, odafigyelésre,
problémamegoldó szülői magatartásra
van szükség.
Minden gyermeknek, szülőnek,
pedagógusnak zökkenőmentes tanévkezdést, sikeres 2022/2023-as tanévet
kíván a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat!

nyoknak megfelelően, Budai Lóránt
Jászberény polgármestere köszöntötte
a hallgatókat és jelképesen átadta nekik a város kulcsát. A polgármester sok
sikert kívánt a fiataloknak a tanulásban,
és azt, hogy érezzék jól magukat Jászberényben.
A hagyományoknak megfelelően
ezúttal is adtak át kitüntetéseket, elismeréseket a tanévnyitón azoknak,
akik több évtizeddel ezelőtt vették át
diplomájukat az egykori Tanítóképző
Főiskolán.
Ebben az évben 42 fő kérte díszdiplomáját, s közülük most hatan vehették
át azt. Egy ilyen nap ugyanis egyben
visszaemlékezés a múltra, a hosszú életpályára, a szép, de sokszor küzdelmes
hétköznapokra. A pedagógus pálya a
legszebb hivatások egyike, de az egyik
legnehezebbnek is számít.
Arany diploma (50 év):
Almási Vendelné, Sz.: Szécsi Erzsébet
Vas diploma (65 év):
Telek Béláné, sz.: Mizsei Éva
Petrányi Miklósné, sz.: Szabó Teréz
Csillik Józsefné, sz.: Szebenyi Margit
Nagy Lajosné, sz.: Tóth Anna
László Mária

Ismét eltelt a nyár, szomorúan kell tudomásul vennünk, vége a vakációnak.
Szeptember elsején még a szomorkás
idő is ezt sugallta. Iskolánk, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus
Óvoda Általános Iskola és Gimnázium
tanulói is visszatértek az almamaterbe,
birtokba vették a megszépített tantermeket. Az első tanítási nap a katolikus
iskola hagyományaihoz híven a VeniSancte szentmisével kezdődött, melyen
Szántó József fő esperes apát-plébános

az alsó tagozatosok, Kerekes Gábor
káplán atya a felsősök és a gimnazisták
számára kérték a Szentlélek közbenjárását a tanév feladatainak sikeres teljesítéséhez. A szentmisét követően került
sor a tanévnyitó ünnepségre, ahol az
elsősök ötödikesek által kísért ünnepélyes bevonulása és néhány vers elhangzása után Demeter Sándor igazgató úr
köszöntötte a diákokat, külön megszólítva az első és a kilencedik évfolyamos
újoncokat és nyitotta meg az új tanévet.
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A Jászok Egyesülete 2022. szep
tember 27-én, kedden tartja
következő összejövetelét a Pest
megyei Megyeházán (Budapest,
V., Városház u. 7., II. emelet
245. sz.).
A 17.00 órakor kezdődő találkozó vendége Ilonka Boldizsár
(Jászberény - Jászapáti) a Pékek
Világszövetségének volt alelnöke,
a Sütőház Kft. stratégiai igazgatója lesz.
A rendezvény ingyenesen látogatható, minden érdeklődőt szívesen várnak. A helyszínen megvásárolhatók a Jászság kulturális
örökségét ápoló egyesületi kiadványaik (könyvek, cédék) megújult
kínálattal.

„Kopogtat a vadgesztenye,
Vége van a nyárnak.
Anyu mondja: Ideje, hogy
Az isibe járjak!” 
(Donkó László)
Nagy Marianna
terápiás munkatárs, Jászsági
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Rajzpályázat
A Magyar Népmese Napja alkalmáéból korosztály és technikai megkötés nélkül rajzpályázatot hirdet
a Jászberényi Városi Könyvtár. A
téma: Sárkányok a népmesében. A
rajzokat 2022. szeptember 26-án
18.00 óráig lehet leadni a gyermekkönyvtárban.
A pályaművekből kiállítást készítenek majd a könyvtár galériájában. A zsűri által kiemelkedőnek
ítélt munkákat díjazni fogják. Kérik,
hogy a rajzok készítői a rajzok hátulján tüntessék fel: az alkotó nevét,
életkorát, iskoláját, osztályát és elérhetőségét. A nyerteseket e-mailben
vagy telefonon értesítik.
A kiállítás megnyitójának és a
díjak átadásának időpontja: 2022.
szeptember 30. 17.00 óra.

Várjuk a sportággal megismerkedni vágyókat és a versenysport iránt
érdeklődőket egyaránt 6 éves kortól, felső korhatár nélkül.

Információ: +36 70 7782 392 | +36 30 676 1848

Hirdetések feladása:
Megjelenés előtti hétfőn 16 óráig
berenyiujsag@gmail.com
06-30/651-1098
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Vuics István – nehéz sors adatott neki
A hónap műtrágya képzőművészeti
sorozaton, a szeptemberben születésének 110. évfordulójához érkező festőművész, Vuics István, Halász a Zagyván című olajfestményét mutatták be,
szeptember 7-én, a Szikra galériában.
Vuics István, Halász a Zagyván című
festményén ábrázolt pillanat közel
áll hozzam, régi emlékeket elevenít
meg. A környéken gyerekeskedtem, a
Zagyvapart öreg Kőhíd melletti részén
számtalanszor bóklásztunk barátokkal,
Csák kőfaragó műhelyének falai alatt
és ezen a tájékon többször fürkésztük a
nagy, négyzetes merítőhálóval halászók
fogásait. A festőművészre is emlékszem,
több alkalommal összetalálkoztunk
vele alkotás közben, a folyócska partján.
A galéria tulajdonosa Szikra István
is személyesen ismerte a mestert, többször járt nála B. Jánosi Gyöngyi kíséretében, és elmondta, sokat beszélt neki
a művész festményekről, ezzel egyfajta
iránymutatást is adva ahhoz, hogy milyen képeket gyűjtsön össze a jászsági
művészektől. Így közvetett módon a
galéria megalapítását is segítette.
Vuics István, a jász-bunyevác festő,
élete nagyobb szakaszának, mintegy fél
évszázadnak, lett a színhelye Jászberény,
ahová tanítani helyezték. Három évtizeden át volt munkahelye az Állami
Tanitóképző Intézet, melynek kiváló
művésztanára volt, szabadkézi rajzot,
szerkesztést és axonometriát oktatott.
Az önálló művészélet bizonytalanságait nem merte vállalni, alkotott, mint
művész és dolgozott pedagógusként.
Pályafutása végén főiskolai docensként
vonult nyugdíjba.

Kulturális mozaik
„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

„Öt elemmel” természetesen

A hónap műtárgya, képzőművészeti esemény szokásos komolyzenei
hangolódó programjában, Sas Dániel
zongoraművész, Tarnay Alajos és Bartók Béla műveit szólaltatta meg.
A Halász a Zagyván festmény Telek Béla művésztanár tulajdonában
van, aki egykoron tanítványa majd
főiskolai tanártársa is volt a mesternek. Így annak festészetéről személyes
élményekkel tarkított előadást hallhatott tőle a szépszámú közönség.
Korabeli sajtótermékekből válogatott szemelvényeket és így mutatta be
a festőművész munkásságát, Metykó
Béla helytörténeti kutató.
Vuics István életét meghatározta
a háborút követő kommunista rendszer mondvacsinált kulák üldözése,
ami családját is elérte, megfosztva azt
vagyonától és mellé még méltatlan
megaláztatást is el kellet elszenvedniük.
Ennek egyik oka, hogy nem akart szülőföldjén maradni, viszont Jászberényt

is nehezen fogadta el, de az akkori
embertelen rendszer volt az, ami leginkább elkedvetlenítette. Kortársai elbeszéléseiből és saját önélet írásából kitűnik, magányos ember volt, alkotásait
szemlélve mégis egy teljesen más lelkületű személyt fedezhetünk fel. Vidám
képeket festett, szívesen alkotott kint
a természetben. Innét merített erőt,
avatott mestere volt a témáiban rejlő
szépségek megmutatásának. Szerette a
vizeket, a Zagyvát és a Sugovicát, örömét lelte a horgászatban. Leginkább
olajjal alkotta meg képeit, de akvarell,
valamint pasztell technikával is dolgozott és szénnel is készített rajzokat
A hónap műtárgyának választott
festmény mellett még féltucat Vuics
alkotást szemlélhettek meg az esemény végén a résztvevők a kávézó falain, illetve a galéria állandó gyűjteményében, megcsodálva rajtuk a színek
és fények játékát.
demeter

Lehel Rockfeszt a szabadtéri színpadon
Idén is megrendezik városunkban, a Székely Mihály Szabadtéri Színpadon
a Lehel Rockfesztet, melyet tavaly élesztettek újra a nagymúltú Jászberényi
Rockfesztivál utódjaként.
Az idei a tehetségkutatóra 13 zenekar
jelentkezett, melyből zsűri döntése
alapján öt került a döntőbe. Ők lehe-
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tőséget kapnak arra, hogy 15 perces
műsort adjanak a fesztiválon, s a szakmai zsűri közülük fogja kiválasztani a

nyertes zenekart, amely megnyeri a fődíjat: 50 ezer Ft gázsit, 50 ezer Ft értékű hangszercsomaggal Duó Hangszerüzlet Jászberény jóvoltából, a zenekar
tagjait a Scoby Tattoo Jászárokszállás
varrja ki 50 ezer Ft értékben, minden
bandatag kap egy üveg egyedi Lehel
Rockfeszt logózott Jim Beam whiskey-t,
bekerülnek Rocker Rádió rotációjába,
a Star Network Influencer Ügynökség
YouTube és Streaming digitális zenei
terjesztés oktatásban részesíti 50 ezer Ft
értékben, valamint fellépési lehetőséget a
jövő évi Kawa Party-n.
A zsűri tagjai: Budai Lóránt (polgármester), Kalácska Gábor (Rocker
Rádió), Kátai Tamás (Liszt Ferenc zeneakadémián végzett zenetanár), Szajkó Sándor (ős Rockfesztivál szervező)
Szabó Csaba (Jelek zenekar), Sápi
Márton (ex Magor/Star Network)
A döntőbe bejutott zenekarok 15
órától lépnek fel. Ők a Cloud Factory
(Gyöngyös), az Escape My Shadows
(Jászberény), a No Filter (Kapuvár), a
Future Grid (Budapest) és a Midller
(Szolnok)
A Lehel Rockfeszt tervezett
menetrendje 2022. szeptember 17-én:
14.00 kapunyitás
15.00-18.00 A Tehetségkutató 5 döntőbe jutott zenekarának bemutatkozása
18:15 Sniffyction
19:00 Eredményhirdetés
19:30 JELEK zenekar
20:30 Magor zenekar
22:00 Leander Kills
00:00 Burnout Zenekar
Ezúttal is árulnak majd tombolát a
rendezvényen, melynek teljes bevételét
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
gyermekosztályának ajánlották fel.

Szeptember 17. szombat 9 – 18 óra
Prevenció a gyógynövények segítségével, megelőzés természetesen. Az öt elem
tana. Nyerset vagy sültet cukkíniből készült finomságok készítése. A pontozó
technika alapjai, színelmélet mandala minták festése. Régi hagyományos receptek gyógynövény keverékek. Arctorna bemutató. Identity társasjáték. Előadók:
Gulyás Zsuzsanna, Tóth Zsuzsanna, Suhaj Csilla Tünde. A részvétel díjtalan!
Jászágó Tanya

Lehel Rockfeszt 2022

Szeptember 17. szombat 14 óra
Ismét megrendezik Jászberény legnagyobb rockzenei eseményét, amely a szórakoztatás mellett nagy hangsúlyt fektet a tehetségkutatásra és a jótékonykodásra is. Tervezett menetrend: 14.00 kapunyitás. 15.00-18.00 A Tehetségkutató
5 döntőbe jutott zenekarának bemutatkozása (Cloud Factory (Gyöngyös),
Escape My Shadows (Jászberény), No Filter (Kapuvár), Future Grid (Budapest)
Midller (Szolnok) 18:15 Sniffyction, 19:00 Eredményhirdetés, 19:30 JELEK
zenekar, 20:30 Magor zenekar, 22:00 Leander Kills, 00:00 Burnout Zenekar
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

Művészeti K lub

Szeptember 21. szerda 17:30
Töltsön egy órát a klasszikus muzsika varázsában! Sas Dániel és Keskeny Richárd ad kétzongorás hangversenyt, eddig nem hallott darabokkal. Egy kalandos zenei utazás lesz több zenetörténeti korszakot érintve, a francia muzsikán keresztül a latin-amerikai, spanyol nemzeti zenék főbb sajátosságait
megjelenítve. A darabok között lesznek mély érzelmeket megjelenítő lírai
alkotások, de nem lesz mentes az este a pezsgő virtuozitástól sem.
Szikra Galéria

„Nyitott” kör

Szeptember 22. csütörtök 18 óra
Egyensúlyban egymással. Az emberi kapcsolatok és a közösségek megtartó ereje. Kulcsszavak: egység, bizalom, szeretet. Előadó: Gulyás Zsuzsanna tréner
Főnix Műhelyház

Déryné Vegyeskar koncertje
Szeptember 22. csütörtök 18 óra
Jász Múzeum kertje

Életmódbeli tanácsok válság idején

Szeptember 23. péntek 18 óra
Nem egy szokványos orvosi előadást hallhat, dr. Tamasi József az „Orvosok
a Tisztánlátásért” csoport tagja fog beszélni arról, ami körülvesz bennünket.
Életmódról, hitről, tudatosságról, túlélési lehetőségekről.
Déryné Rendezvényház

Yoko R etro Video Disco – White Party

Szeptember 24. szombat 21 óra
Érkezik az őszi szezon első Yoko Retro Partyja ahol a főszerepben a fehér ruhák
lesznek és különleges UV-s látványvilággal várnak. Gyere te is fehérben a White
Partyra!
Ifjúsági Ház

Testünk a csoda – interaktív kiállítás

Szeptember 26–29. hétfő – csütörtök 8 - 17óra
A testünk működését játékosan bemutató utazó tárlaton az anatómiai ismereteken kívül rengeteg érdekesség és fontos tudnivaló is helyet kap. A színes, informatív tudásanyag száraz tudnivalók helyett izgalmas és rendkívül érdekes ismereteket közöl 8 állomáson összesen több mint 500 képpel és humoros szöveggel.
Ifjúsági Ház
Ha itt szeretné látni programját, hívja: Demeter Gábor 70/214-9164

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
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DK Szeptemberiális

A Demokratikus Koalíció szeptember első napjaiban az ország több
mint 70 településén rendezte meg
Szeptemberiálisát, melynek keretében a párt tagjai és szimpatizánsai a
DK egy-egy vezetőjével találkozhattak. Jászberényben szeptember 4-én,
vasárnap délután Vadai Ágnes, a DK
alelnöke volt dr. Gedei József vendége.
A Guri Serház utcai frontján nem maradt üres hely, amikor Vadai Ágnes
megtartotta tájékoztatóját. A DK politikusa bevezetőjében elmondta, teljesen megértette az ellenzéki szavazók
csalódottságát az április 3-i választások
után. Mint mondta, nem ilyen eredményre számítottak, de az élet nem állt
meg, s tovább kell folytatni a demokratikus Magyarországért való küzdelmet.
- Világosan meg kell mutatnunk,
hogy mi az, amit mi máskánt képzelünk el Magyarországon. Mi egy másik
Magyarországot szeretnénk, ahol jó
élni. Az embereknek meg kell ismerni,
hogy mi mit is szeretnénk. A covid-19
után jó ismét találkozni, s erősíteni
egymást abban, amiben hiszünk –
mondta Vadai Ágnes, aki hangsúlyozta,
hogy most egy kis fideszes tökésosztály

irányítja az országot. Ők azok, akik
mértéktelenül gazdagodnak, miközben
az embereknek újabb óriási kihívást
jelent a megemelkedett rezsi kifizetése
és az infláció is. Vadai Ágnes azt is elmondta, hogy hamarosan egy részletes
programmal állnak majd elő, hogy hogyan lehetne visszaállítani a demokratikus Magyarországot.
Arra a kérdésünkre, hogy ismeri-e
a jászberényi helyzetet – a DK alpolgármestere, dr. Gedei József lemondott
és megbomlott az ellenzéki egység -, s
azt hogyan ítéli meg a következőket
mondta a DK alelnöke:
- Az, hogy a DK meghatározó politikusa Jászberényben távozott a város
vezetéséből és nem működik az ellenzéki együttműködést, az azt jelenti,
hogy a DK nélkül nem lehet Jászberényt vezetni. Gedei József mára úgy
érezte, hogy ez a közös politika nem
szolgálja már az itt élőket. Én nagyon
régóta ismerem Gedei Józsefet és nagyon megbízom az ő értékítéletében.
Ő ismeri a helyben élőket és a jászberényiek érdekeit tartja szem előtt. Én
Gedei Józsefben 100%-ig megbízom,
és mindenkinek azt javaslom, hogy figyeljen arra, amit ő mond.

Cement Diszkont

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Fradi SuLiga nyitó Jászberényben
A Szent István Sport Általános Iskola
és Gimnázium felkérést kapott a Fradi SuLiga programban való részvételre.
A program a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács és az UEFA Alapítvány szakmai segítségével és támogatásával a
Ferencvárosi Torna Club szervezésében valósul meg a 2022-2023-as tanévben. A bajnokság keretein belül a
megye 12 (jászberényi, karcagi, mezőtúri, újszászi, zagyvarékasi, törökszentmiklósi, cserkeszőlői, túrkevei és kettő
szolnoki valamint kettő tiszaföldvári)
intézményének részvételével 6 helyszínen 2 őszi és 4 tavaszi időpontban

rendezvény első állomásaként az ünnepélyes megnyitót és az 1. meccsnapot 2022. szeptember 12-én megszervezze. A rendezvényt dr. Hatala
József rendőraltábornagy, a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács elnöke nyitotta meg, Pócs János országgyűlési képviselő pedig köszöntötte a megjelent
csapatokat és vendégeket. A megnyitót jelenlétével megtisztelte Szitár
Ferenc rendőrezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője, Zsemberi
Zoltán, a Jászberényi Tankerületi
Központ igazgazója, Mészárosné Vas

hozzánk, s találkozhattak, beszélgethettek vele fiatal gyorskorcsolyázóink.
Óriási sikert aratott a pályán és az iskola épületében is a FRADI SAS, aki
folyamatosan szórakoztatta a diákokat, és a felnőtteket is. A megnyitót
színesítette 4.a osztályosainak pompom tánca és a Dance Fitness SE bemutatója. Köszönjük a Jászberényi FC
vezetőségének, hogy az eseményhez
méltó környezetben, a műfüves pályán rendezhettük meg a programot,
valamint köszönjük a Jász-Sütőház
KFT-nek, hogy termékeikkel hozzájárultak a színvonalas vendéglátáshoz.

labdarúgómérkőzések zajlanak, de a
sport mellett személyiségfejlesztő, önismereti, bűnmegelőzési előadásokon
is részt vehetnek, s szerezhetnek pontokat a diákok.
Nagy örömünkre iskolánk kapta
azt a megtisztelő feladatot, hogy a

Márta, a tankerület szakmai vezetője
és a Ferencvárosi Torna Club SuLiga
programot koordináló szakemberei:
Máté Bálint, Németh Kornél és Gál
József. Nagy örömünkre gyorskorcsolya kiemelt sportágunk egyik kiváló
versenyzője, Varjú Alex is ellátogatott

Az első napon iskolánk csapata
három meccset játszott, mindhármon
győzelem született. Csapatunkat Béres
Gábor tanár úr és Pestiné Járomi Edit
tanárnő készíti fel a mérkőzésekre. A
torna következő fordulójára október
3-án Mezőtúron kerül sor.

2022.09.06.

Fenyő Fűrészáru
Lambéria hajópadló

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Több fajta szén, fabrikett,
tűzifa kapható.

„Energetikai fejlesztés az Innodev Kft-nél”
GINOP-4.1.4-19-2021-03839 Számú Projekt

Építőanyagok, betoncserepek,
térháló, vasanyag.

Az Innodev Kft, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett „Megújuló energia
használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című GINOP-4.1.4-19
kódszámú pályázati felhívás keretében 8,20 millió Ft ös�szegű támogatást nyert.

26 éve a lakosság szolgálatában.

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

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

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

J á s z b e r é ny

5100 Jászberény
Szelei út 9407 HRSZ
06 57 410-031
06 30 488-6575
06 30 337-2924
E-mail: tuttibau@invitel.hu

A Belvárosi Termálfürdő
egész évben várja!
Pihenje ki a hétköznapok
fáradalmait a fürdő
kellemes környezetében!
Melegedjen fel a szaunában,
relaxáljon a forró vizes medencékben,
frissüljön fel egy jóleső masszázstól!
Jászberény, Hatvani út 5. Tel.: 57/412-108, 30/942-1043 www.vvzrt.hu

A GINOP-4.1.4-19-2021-03839 azonosítószámú „Energetikai fejlesztés az Innodev Kft-nél” projekt keretében épületenergetikai fejlesztést valósított meg az Innodev Kft. A
megvalósult projekt megvalósítási helyszíne a vállalkozás 5100 Jászberény, Hatvani út 11. szám alatt található
telephelye volt.
A támogatott beruházás célja az érintett épület megújuló energia
használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztése, illetve a
vállalkozás rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítése volt. Az
előzetesen elkészített tanúsítvány alapján, az ingatlan energetikai
minőség szerinti besorolása: II (Rossz) volt. Az épületenergetikai
fejlesztések következtében az épület energetikai minőség szerinti
besorolása: BB, azaz közel nulla energiaigényre javult.

AUTOMATA
ÖNTÖZŐRENDSZEREK
Tervezés, kivitelezés,
kertépítés
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

Termelői méz
• 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!

A beruházás keretében megvalósult a homlokzati fal szigetelése,
a nyílászárók cseréje, beépítésre került a levegő-víz hőszivattyú,
megtörtént a világítás és a fűtés korszerűsítése.
Ezeken túlmenően az energetikai korszerűsítés keretében egy
6,00 kWp névleges teljesítményű hálózatba visszatápláló napelemes rendszer került kialakításra.
Az „Energetikai fejlesztés az Innodev
Kft-nél” megnevezésű,
GINOP-4.1.4-19-2021-03839
azonosítószámú projekt
2021.06.29 – 2022.08.29. között
került megvalósításra.
A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósul meg. További
információ a zsidoz@innodev.hu
e-mail címen kérhető.

Kihelyezett pénzügyi
fogyasztóvédelmi
tanácsadás
Jászberényben
Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.
2022. szeptember 23. 8:00–14:00

www.jku.hu
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Hungarikum a pálinka
Ami az oroszoknak a vodka, a franciáknak a konyak, a kubaiaknak a rum, az
a magyaroknak a pálinka, azaz a nemzeti ital. Ezt a nevet sikerült levédettni,
mert egy szomszédos ország is a gyümölcs párlattát pálinka néven akarta
forgalmazni.
Most van a gyümölcs pálinkafőzés
fő időszaka. Jelentős idő telik el mire a
cefréből elkészül és ihatóvá válik ez a finom szeszesital. A pálinka nyersanyagai
lehetnek alkoholtilalmúak, pld. a bor és
a borseprő, és cukortartalmúak, különféle gyümölcsök és a szőlőtörköly. Legkorábban szedhetők egyike a cefrének
az eper, cukortartalma 8% a cseresznyéé
8%, a meggyé 9%, a kajszié 8%, a nyári
almáé 8%, a nyári körte 10%, a szilva
9%, a szőlő 14-22%, a birs 7-7,4% cukorfokos. A kertészeti lexikon szerint
jó pálinka csak egészséges és érett gyümölcsből főzhető, az erjesztő edénynek
tisztának kell lenni, ebbe a gyümölcsöt
zúzással vagy darálással kell, nem teljesen megtölteni. Ezt követően árnyékos
helyen, lefedve, időnként kevergetve, a
kierjedés után a hőmérséklet függvényében két-három héten belül kifőzni.
A sárgabarackot célszerű kimagvazni, a
ciántartalma miatt. A szőlőt is jó kocsányától elválasztva erjeszteni, hogy
az ízét ne befolyásolja. A cefrét kiforrás
után, minél előbb ki kell főzetni, mert
így őrizhető meg az íz-illat-zamat és az
alkoholtartalom. Nem szabad megvárni
a cefrén megjelenő vékony hártyát (a
pimpósodást), ezt le kell szedni és gyorsan kifőzetni.

Ha a pálinkafőzés gyümölcseinek
cukortartalma 6-12 % közötti, akkor
abból 6-12 liter 50%-os pálinka nyerhető ki, amit legjobb üvegben tárolni,
de nem teljesen megtöltve. A frissen
kifőzött pálinkát még nem célszerű
fogyasztani, mert az néhány hónap
múlva válik ízében, zamatában teljessé.
Régebben, legtöbb esetben 50% feletti
szesztartalom volt a gyakori, jelenleg
már az ettől alacsonyabb sem ritkaság.
A kierjedt gyümölcscefrét Jászberényben már csak három bérfőzdében lehet
kifőzetni, ahol évente háztartásonként
86 liter 50%-os pálinka főzhető ki adómentesen. A magánbérfőzés szakmai
végzettséghez kötött, ezt legmagasabb
szinten a Kertészeti Egyetemen, a pálinka mesteri szakmérnök végzettséggel lehet megszerezni. Közel 100 éve
üzemel Jászberény Neszűr 0.dűlőben a
legmodernebb kereskedelmi- és bérfőzde, amelynek érdekessége, hogy főztek
itt már narancsból is finom pálinkát,
de a legkisebb mennyiségű cefrének is
200 liternek kell lenni. A pálinkafőzde
számos országosan díjazott pálinkája
között lehet megemlíteni a 2021-ben,
a Vadászati világkiállítás pálinkája
cím elnyerését. Saját célra üzemelő
magánpálinkafőzők csak 100 liter alatti kapacitásúak lehetnek, amelyeket a
polgármesteri hivatalban tartják nyilván. A kifőzött szeszesitalt itt csak párlatnak lehet nevezni. Érdekességként
megemlíthető, hogy a Jászságban van
egy Pálinka Lovagrend is.
Szegedi Szilveszter, kertészmérnök

Nyári cserkésztábor

Születésnaposok köszöntése a városházán

A születésnaposok (balról jobbra): dr. Dobos László, Dávid Sándor, Gulyás Erzsébet, Vas Lajos, Besenyi Vendel
és Tóth Tibor a városháza dísztermében.
A Jász Múzeum és a Jász Múzeumért
Alapítvány életében már hagyomány,
hogy évente köszöntik azokat a kerek
évfordulót ünneplő, velük hosszú éveken át együtt dolgozó jászssági személyeket, akik a helytörténet kutatásban,
a hagyományőrzésben kiemelkedő
szerepet játszanak. Így volt ez idén is.
Szeptember 2-án, pénteken a városháza dísztermében gyűltek össze az ünnepeltek és az köszöntők.
Szinte nem maradt üres szék a
díszteremben, amikor Hortiné dr.
Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója
köszöntötte a vendégeket. Pénzes Ti-

Kiss Sándor
1967–2017

Szeretettel emlékezünk Rád,
halálod 5. évfordulóján.
Szívünkben örökké élsz!
Hiányzol.
Szerető családod

ami idén a tűzgyújtási tilalom miatt
fáklyákkal valósult meg. A tábor előtt
még Homokon tartottunk újoncpróbát, amit mindenki sikeresen teljesített,
ezért a második este 13 újonc tett fogadalmat és kapta meg a zöld nyakkendőt.
Köszönjük a vezetőknek a helytállást, a konyhásoknak a felejthetetlen
ételeket, a szülőknek pedig a bizalmat és támogatást! Külön köszönjük a
Gerőcs Kerámia Kft-nek, hogy felajánlották a szállításhoz a teherautót!
Szeptemberben induló őrseinkbe
szeretettel várjuk a 4. osztályos lányokat és fiúkat! A jelentkezéssel kapcsolatban minden tudnivalót megtalálnak
a 298. Lehel vezér cserkészcsapat –
Jászberény nevű Facebook oldalon.
Muhari Laura, csapatparancsnok

vadar tekerőlanton játszott és énekelt,
Borbás Ferenc emeritus jászkapitány
verset mondott, majd megkezdődött
az ünnepeltek köszöntése. Dávid Sándor fafaragó, emeritus jászkapitány,
Vas Lajos emeritus jászkapitány és Besenyi Vendel helytörténeti kutatót 80.
születésnapja alkalmából köszöntötték.
Majd következtek a fiatalabbak, a 70et betöltő dr. Dobos László, a Jászok
Egyesületének ügyvezetője, Gulyás Erzsébet, könyvtáros-helytörténeti kutató és Tóth Tibor helytörténeti kutató
és a FÉBE elnöke. Mindenkiről felolvastak egy laudációt (dicséretet), majd

Tanévnyitó és zászlóbontás
Szeptember elseje az iskolakezdés napja, ekkor kezdődött az új, 2022/2023as tanév is. Városunk általános és
középfokú iskoláiban ünnepélyes tanévnyitóval indult az első tanítási nap.
A patinás Lehel Vezér Gimnázium
tanév indító rendezvényén egy nem
mindennapi eseményre is alkalom
adódott. Bolla János emeritus jászkapitány és felesége Ilona asszony, új iskolazászlót készíttetett és adományo-

Idei 10 napos csapattáborunkat az Eger
felett lévő, festői szépségű Les-rét mellett töltöttük. Rögtön az elején le kellett
győznünk pár akadályt, hiszen nagy táskákkal kellett begyalogolnunk a táborhelyre. Ott viszont már egy letelepedésre
alkalmas tábor várt minket, konyhával,
étkezővel, latrinákkal, fürdősátorral és
egy nagyon menő kapuval, amit a táborépítő fiúk készítettek elő nekünk.
Fel is vertük sátrainkat, építettünk
őrsi asztalokat és padokat, majd jöttek
a programok. Egy percet sem unatkoztunk, volt sportnap, métázás, kézműves
program, kereskedő játék, lelki délután,
raji program, főzőverseny, egy és két
napos túra, hadijáték, sőt még az egri
strandra is ellátogattunk. A napokat általában esti tábortűzzel koronáztuk meg,

7. oldal

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy szeretett feleségem,
anyukánk, nagymamánk, dédmamánk

zott az oktatási intézménynek. Antics
István igazgató bevonta az iskola régi
zászlóját, majd az adományozóktól átvette ás kibontotta az új lobogót.
Sugározza ez a zászló is, azokat az
értékeket, amit a 255 éves gimnázium
alapítása óta képvisel, rendíthetetlenül és bölcsen, ahogy azt latin nyelvű
felirata hirdeti, és serkentse ez is a diákokat szorgalomra, kitartásra.

„Az Édesanyák nem halnak meg,
csak fáradt szívük megpihen”
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Ipacs Istvánné

szül.: Montvai-Lakó Magdolna
1931–2022

Utasi Józsefné
Illés Julianna

78. évében távozott közülünk.
Búcsúztatóján, a jászberényi Szent Imre
Temetőben 2022. 09. 23-án 15 órakor
vehetnek részt mindazok, akik
ismerték és szerették Őt.

A gyászoló család

temetésén részt vettek, részvételt
nyilvánítottak, lélekben
velünk voltak,
sírjára koszorút virágot
hoztak, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Szerető lánya, veje, unokái,
unokamenyei és dédunokái.

jöttek a köszöntők. Köztük többek
között Pócs János országgyűlési képviselő a Jászság, Balogh Béla alpolgármester Jászberény, Hortiné dr. Bathó
Edit igazgató a Jász Múzeum, Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester Jászfényszaru, Kolláth Bálint polgármester Jászszentandrás, dr. Dobos László a
Jászok Egyesülete, Tóth Tibor a FÉBE
nevében köszöntötte és adott át ajándékot az ünnepelteknek.
A városházi ünnepséget követően a
Jász Múzeum udvarán egy ünnepi ebédet is elfogyasztottak az ünnepeltek és
köszöntőik.

Szántai József
Emlékverseny

Idén már 33. alkalommal rendezi
meg a Szántai József Emlékversenyt
a Lehel Vezér Gimnázium. Az iskola
egykori testnevelőtanára, Jászberény
posztumusz díszpolgára emléke előtt
adóznak e versennyel, melynek győztese elnyeri az első helyezettnek járó
vándorserleget.
A 33. Szántai József Emlékverseny
szeptember 30-án, pénteken lesz, az
iskola Szántai József Tornakertjében.
Reggel 8.00 órakor Petrics Anna, az
LVG nyugalmazott tanára nyitja meg a
rendezvényt, majd elkezdődnek a küzdelmek.
Az emléktornán résztvevő iskolák
az alábbi sportágakban mérik össze tudásukat:
• leány kézilabda,
• leány és fiú kosárlabda,
• fiú labdarúgás,
• leány és fiú tenisz,
• leány és fiú röplabda.
Az egyes versenyek legjobbja elnyerik a Szántai József Emlékverseny
kupáját.

8. oldal

2022. szeptember 15.

www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

szeptember 29-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a
Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

09. 15.

csütörtök

27°C | 16°C
Forrás: idokep.hu

09. 16. péntek

20 °C | 14°C

09. 17. szombat

17 °C | 14°C

09. 18. vasárnap

17 °C | 10°C

09. 19. hétfő

16 °C | 9°C

09. 20. kedd

16 °C | 8°C

09. 21. szerda

17 °C | 7°C

Sikerek Selmecbányán és a helikopterbázison
Az elmúlt napokban két nagyszabású versenyen is részt vettek a jászberényi triatlonosok. Előbb Szlovákiában majd Szolnokon szerepeltek
nagyszerűen.
Dobogós helyek Selmecbányán
Szlovákiában, Selmecbányán, szeptember első szombatján már a harmadik
alkalommal rendezett terep futóversenyen a Jászberényi Futók csapatának
tagjai valamennyien dobogós helyezéseket értek el.
A hegyekkel körülvett káprázatos fekvésű Selmecbánya (Banská
Štiavnica), a Világörökség része, az
egykori Magyar Királyság egyik legjelentősebb bányavárosa volt. Gyönyörű,
békebeli hangulatot árasztó óvárosának
terei, épületei, a domboldalakon kanyargó utcácskái, impozáns kálváriája
festői szépségű.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
szept. 15. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
szept. 16. péntek
Thököly Gyógyszertár
szept. 17. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
szept. 18. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
szept. 19. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
szept. 20. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-568

szept. 21. szerda
Mérleg Gyógyszertár
szept. 22. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930
szept. 23. péntek
Thököly Gyógyszertár
szept. 24. szombat
PatikaPlus (Tesco)
szept. 25. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
szept. 26. hétfő
Thököly Gyógyszertár
szept. 27. kedd
Szentháromság Patika
szept. 28. szerda
Kossuth Gyógyszertár
szept. 29. csütörtök
Mérleg 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.

A III. Selmeci Terep Maraton versenyen maraton, félmaraton és 10,5 kmes versenyszámokban lehetett indulni
a völgykatlanban található városka
sporttelepéről. Az igen változatos terepen kialakított 10,5 km-es futóútvonal
kellően próbára tette a szlovák és magyar versenyzőket. Már a rajtot követően meg kellett mászni a mezőnynek
a város fölött magasodó kálváriát, az-

tán még egyszer, vagy éppen négyszer,
annak arányában, ki, mekkora távra
nevezett. A Selmeci–hegység sziklás
kaptatói, meredek erdei ösvényei, füves
lejtői változatos terepet kínáltak a megmérettetésre, de a belváros múltszázadi
fenséges miliőjében, a macskaköves főutcán is végig haladt a futókör.
A Jászberényi Futók versenyzői
remekül szerepeltek ezen a látványos
és szépséges, de ugyanakkor nagyon
nehéz pályán, amit mindannyian sikeresen teljesítettek. A terep maratonon
csak abszolút értékelés volt, nemenként minden távon, ami tovább emeli
a dobogós helyeik értékét.
A III. Selmecbányai Terep Maraton,
fél maraton versenyszámában a nőknél
Nagy-Vargáné Fazekas Éva, második
helyezést, ugyanezen a távon, a férfiak
mezőnyében Demeter Gábor bronzérmet szerzett. A 10,5 km-es versenyszámban, Lakatos–Demeter Mónika,
taktikus versenyzéssel a női mezőnyt
maga mögé utasítva, a dobogó legfelső
fokára állhatott.
Dobogós helyek a helikopterbázison
A Szolnoki Honvéd Sportegyesület és az
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis közös rendezésében valósult meg szeptember 10-én a II. Honvéd Duatlon Kupa,

ahol a Jászberényi Triatlon Sportegyesület versenyzői több korcsoportban is
dobogós helyezéseket szereztek.
A verseny különleges helyszínéül
a szolnoki Helikopter Bázis szolgált,
ahol a kifutópályával párhuzamosan elhelyezkedő, teljesen egyenes, két kilométer hosszúságú gurulóút biztosította
a kerékpározás helyszínét, míg a futás
útvonala, különböző harci helikopterek mellett haladt el.
Az itt, második alkalommal rendezett megmérettetés helyet adott az
országos utánpótlás ranglista bajnokságnak, illetve Sprint Amatőr Kupa
futamának is. Az utánpótlás erőpróbákon valamennyi korcsoportban indult
versenyző, a jászTRI sportolói közül és
jó erőben teljesítették a saját távjaikat.
Eredményesen versenyzett gyermek
kategóriában a lányoknál Nyíri Bernadett, aki 4., a fiúknál Rómer Levente,
aki 5. helyen ért célba.
Sprint távon, ami 5km futást, 20
km kerékpározás és 2,5 km futás folyamatos teljesítését jelenti, a korosztályok együtt versenyeztek és a berényiek
közül többen is dobogós eredményeket értek el. Az ifiknél Balla Fanni
2., Notheisz Csongor 3., felnőtt1-ben
Vincze Ákos 1., szenior3-ban Demeter
Gábor 2. helyezést szerzett.

JFC: győzelem, születésnap, vereség
Igen mozgalmas napokat élt meg
az elmúlt két hétben a Jászberényi
FC. Az egyesület NB III-as labdarúgócsapata több mint 8 hónap után
megszerezte idei első bajnoki sikerét,
majd a klub 10 éves születésnapját
ünnepelték, s az ünnepi bajnokit pedig újra elveszítették.
A 2022/2023-as bajnoki szezon hetedik
fordulójáig kellett várni, hogy az idei
esztendőben megszerezze első bajnoki
sikerét a Jászberényi FC labdarúgócsapata. Az NB III Keleti-csoportjában
szereplő együttes a tabellán második
helyén álló Putnok ellen szerezte meg
idei első 3 pontját. A mindent eldöntő
gólt a Szöllősi Ferenc szerezte.

Kosárlabda
Elkészült a felnőtt férfi kosárlabda
bajnokság NB I/B piros csoportjának
2022/2023-as szezonra szóló sorsolása.
Ebből kiderül, hogy a Jászberényi KSE
szeptember 23-án hazai pályán a Nagykőrösi Sólymok KE ellen kezdi meg az
új bajnoki pontvadászatot.
A felkészülés során a miskolci Szaniszló Sándor Emléktornán az együttes
egy győzelemmel és egy vereséggel a
második helyet szerezte meg. Ezt követően hazai pályán 88-57-re győzték le a
TF-BP gárdáját, majd egypontos vereséget szenvedtek (79-80) a fővárosban,
a MAFC vendégeként. Utóbbiak ellen
a Jászberénybe tervezett gyakorlómérkőzés pedig elmaradt.

Putnok – JFC 0-1
A putnoki győzelmet követő héten,
szeptember 10-én szombaton tartotta
10. születésnapját a JFC. A műfüves és
a nagypályán sorjáztak az események.
Kicsik és nagyok is találtak maguknak
programot a nap során, melyet egy
nagysikerű Majka koncert zárt.
Az ünnep másnapján a 10. születésnapra a koronát egy újabb bajnoki
győzelemmel tehette volna fel a JFC
csapata, amely Körösladányban vendégszerepelt. Ez a kiruccanás azonban
már nem volt olyan sikeres, mint a
putnoki, hiszen a hazaiak 2-0-ra legyőzték városunk csapatát, s így a három pont Körösladányban maradt.
Körösladányi MSK – JFC 2-0

Ez a vereség pedig azt jelenti, hogy
nyolc forduló után továbbra is az utolsó előtti helyen áll az NB III Keleti-csoportjának tabelláján a JFC.
A bajnokság 9. fordulójában, szeptember 25-én a DEAC gárdája vendégeskedik majd a Jászberényi Városi
Stadionban. A találkozó 16.00 órakor
kezdődik.
Ezt megelőzően a két csapat a
MOL Magyar Kupában is összeméri
erejét Jászberényben. A kupatalálkozót
szeptember 17-én, szombaton rendezik, s a kezdési időpont 15.00 óra. A
DEAC az NB III Keleti-csoportjában
8 forduló után 15 ponttal a tabella ötödik helyén áll, de nem tűnik verhetetlen csapatnak.

