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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	rés	zben	felújított	templom	

és	park	megáldása.	
A	misét	bemutatja:		

Dr. Ternyák Csaba	egri	érsek.

VérAdáS
Adományozz  
egészséget! 
Aki vért ad, életet ad!

Október	3-án,	hétfőn	az	Y	Ház-
ban	(Jászberény,	Korcsolya	utca	
5.)	ezt	12.00	és	17.00	óra	között	
megteheted.

Ilinyi Terep OB aranyak
Szeptember utolsó hétvégéjén zárult 
a triatlonosok ez évi versenyidénye. 
A sorozatot a Terepduatlon Országos 
Bajnokság futamainak megmérette-
tésén fejezték be a Jászberényi Triat-
lon Sportegyesület versenyzői. 

Egy	 parányi,	 domboktól	 övezett	 kis	
völgyben	 elhelyezkedő	 nógrádi	 falu,	
Iliny	volt	a	helyszíne	a	terepes	versen-
gésnek,	ahol	minden	futamban	rajtolt	
jászTRI-s	induló.	A	duatlon	(futás,	ke-
rékpár,	futás)	teljesértékű	részsportága	
a	triatlonnak,	de	terepen	egészen	más	
így	versenyezni,	összetettebb	nehezebb.	
A	 változatos	 terepviszonyok	 egészen	
más	 izom-	 és	 agymunkát	 követelnek	
meg,	 de	 színesebb	 élményt	 is	 ad.	 A	
Cserhát	 lankáin	megterhelő	viadal	ke-
rekedett,	kemény	szintes	pályát	kellett	
teljesíteni	 mind	 futva,	 mind	 hegyike-
rékpárral,	 ami	kihívást	 jelentett	 a	 ver-
senyzőknek.	

Mindenki	 a	 legjobbat	 igyekezett	
kihozni	 magából	 az	 szezon	 utolsó	
Országos	 Bajnokságán	 és	 ennek	 meg	
is	 lett	 az	 eredménye.	 A	 korosztályos	
dobogó	harmadik	fokára	állhatott	Vas 
Ádám	az	újonc	2-es	fiúk	között,	Nyíri 
Bernadett	első	terepversenyén	második	
helyet	szerzett	a	gyermek	lányoknál.	A	
nagyok	 versenyszámában	 együtt	 in-
dult	a	mezőny.	A	nők	a	férfiakkal,	ifik-
től	a	veteránokig	valamennyien	a	4	km	

futásból	 14	 km	 terepkerékpározásból	
és	2	km	futásból	álló	távot	teljesítetté.	
Ez	 remekül	 sikerült	 a	 jászberényi	 ver-
senyzőknek	 hiszen	 Baran Alexandra 
a	 nők	 között	 abszolútban	 a	 második	
helyen	ért	célba,	ami	kategóriájában,	a	
szenior1-ben	 aranyat	 ért	 és	 az	 Orszá-
gos	Bajnoki	címet.	A	férfiak	között,	a	
több	évtizedes	terepes	tapasztalatokkal	
rendelkező,	 Demeter Gábor	 végig	 fej-
fej	 mellett	 haladva	 küzdött	 korosztá-
lyos	ellenfelével,	 akit	 a	végén	 lendüle-
tes	futással	győzött	le,	és	szerezte	meg	a	
szenior3-as	kategóriában	az	aranyat	és	
az	Országos	Bajnoki	címét.

rendkívüli ülésen döntenek a testület feloszlatásáról
Tizennégy fővel kezdte meg szep-
temberi soros ülését a Jászberény 
Városi Önkormányzat képviselő-
testülete 21-én, szerdán délután 
15.00 órakor. Néhány perc eltelte 
után Balog donát is megérkezett 
és teljes volt a testület létszáma. A 
legnagyobb érdeklődés a dr. Gedei 
József (dK) által beadott előterjesz-
tés sorsát kísérte, amely a testület 
feloszlatásáról szólt.

Az	 ülés	 első	 háromnegyed	 órája	 a	 fel-
oszlatást	 kezdeményező	 előterjesztés	
kapcsán	 kialakult	 vitával	 zajlott.	 Dr.	
Gedei	József	jelezte,	sürgősségi	indítvá-
nyát	 nem	 találta	 a	 napirendek	 között,	
s	 ennek	okát	 szerette	volna	megtudni,	
illetve	arra	kérte	a	polgármestert,	hogy	
sürgősséggel	 vegyék	 napirendre	 kezde-
ményezését.	Már	csak	azért	is,	mert	ko-
rábban	már	kiderült,	hogy	a	testületből	
mindenki	támogatja	előterjesztését.

Budai Lóránt	 polgármester	 el-
mondta,	 hogy	 szerinte	 semmi	 sem	
indokolja	 a	 sürgősségi	 megtárgyalását	
az	 előterjesztésnek,	 melyet	 egyébként	
is	későn	adtak	be	ahhoz,	hogy	időben	
dönteni	 lehetett	 volna	 róla.	 Továbbá	
megjegyezte,	hogy	a	 sürgősséggel	való	
tárgyalás	 indokai	 pedig	 egyszerűen	
nem	állták	meg	a	helyüket.

Erről	azután	vita	alakult	ki	a	képvi-
selő,	a	polgármester	és	a	jegyző	között.	
A	 jogi	 csűrés-csavarás	 végeredménye	
nem	 változott:	 a	 polgármester	 nem	

vette	sürgősséggel	napirendre	a	testület	
feloszlatásáról	szóló	előterjesztést.	

Erre	 Tamás Zoltán,	 a	 Fidesz	 frak-
ció	vezetője	jelezte,	hogy	a	tanácskozás	
másnapján,	 tehát	 szeptember	 22-én,	
csütörtökön	kezdeményezni	fogják	egy	
rendkívüli	 ülés	 megtartását,	 amelyen	
dönthetnek	 a	 testület	 feloszlatásának	
ügyében.	Ez	pedig	azt	jelenti,	hogy	15	
napon	 belül	 a	 polgármesternek	 össze	
kell	hívni	a	rendkívüli	ülést,	ahol	dön-
tés	születhet	az	előterjesztés	kapcsán.	

A	rendkívüli	ülés	kezdeményezésére	
szeptember	 22-én	 a	 Fidesz	 frakció	 tag-
jainak,	valamint	dr.	Gedei	Józsefnek	az	
aláírásával	az	indítványt	benyújtották.	

Kinek, mi az érdeke?
A	testület	feloszlatásáról	szóló	dön-

tés	 elodázását	 sokan,	 sokféleképpen	
magyarázzák.	 Az	 összeesküvés	 elméle-
tek	gyártása	teljesen	fölösleges,	mert	a	
helyzet	annál	sokkal	egyszerűbb.

A	 kérdés	 ugyanis	 az,	 hogy	 kinek,	
mi	az	érdeke,	kinek	mikor	lenne	jobb	
időben	 az	 időközi	 választás.	 A	 Fidesz	
minél	hamarabb	szeretné	azt,	hogy	ez	
megtörténjen,	 mert	 népszerűségük	 az	
elmúlt	hetekben,	hónapokban	az	inflá-
ció	és	a	rezsi	emelkedése,	az	életszínvo-
nal	csökkenése	miatt	bizony	esett.	

A	 városvezetés	 pedig	 arra	 játszik,	
hogy	 minél	 később	 legyen	 az	 időkö-

zi	 választás,	mert	 abban	bíznak,	 hogy	
a	 Fidesz	 támogatottsága	 még	 tovább	
csökken,	s	ez	az	ő	esélyeiket	növeli.	Az	
elmúlt	hetekben	tartott	időközi	válasz-
tások	nagyrészét	ugyanis	még	 így	 is	 a	
Fidesz	jelöltjei	nyerték.

A	 világ	 körülöttünk	 és	 idehaza	 is	
olyan	 gyorsan	 változik,	 hogy	 nehéz	
lenne	megjósolni,	mi	lesz	holnap	vagy	
holnapután.	Ez	pedig	alapvetően	befo-
lyásolhatják	egy	időközi	választás	ered-
ményét.	

Igaz	persze	az	is,	hogy	Jászberény-
ben	egészen	speciális	a	helyzet,	hiszen	
az	ellenzéki	összefogásnak	a	2019-es	
választások	után	sem	volt	többsége,	s	
dr.	Gedei	József	DK-s	alpolgármester	
lemondása	 után	 az	 önkormányzat	
munkája,	 működése	 tovább	 bonyo-
lódott.

Hogy	 az	 időközi	 választás,	 amely	
mostanra	már	jó	eséllyel	megjósolható	
hoz-e	ezen	változást,	azt	nem	tudni,	de	
az	bizonyos,	hogy	mozgalmas	év	vége	
és	 izgalmas	új	év	vár	a	Jászság	főváros-
ának	lakóira.

Lapzártánkig	 nem	 kaptuk	 meg,	
hogy	 pontosan	 mikor	 lesz	 ez	 a	 rend-
kívüli	ülés.	Mivel	az	ezt	kezdeményező	
anyagot	 szeptember	 22-én	 adták	 be,	
így	 az	 innen	 számított	 –	 legkésőbb	 –	
15.	 napon	 meg	 kell	 tartani	 a	 testület	
rendkívüli	 ülését,	 ahol	 dönthetnek	 a	
feloszlatásról	szóló	előterjesztésről.

Szántai Tibor

Lehel rockfeszt 2022
Az egykor rendszeres Jászberényi 
rockfeszivált, hosszú évtizedek 
múltán, az elmúlt esztendőben si-
keresen újraélesztették, mely anno 
még, az Öregzenészek Baráti Köré-
nek volt köszönhető. Idén is nagy 
lelkesedéssel készítették elő a Lehel 
rockfeszt 2022 eseményét a szerve-
zők, amely szeptember 17-én, szom-
baton a Székely Mihály Szabadtéri 
Színpadon teljesedett ki, tíz zenekar 
részvételével.

A	 keményzene	 ünnepe	 és	 legnagyobb	
rockzenei	 eseménye	 volt	 ez	 az	 este	
a	 Jászságban,	 ami	 a	 koncertélmény	
mellett	 kiemelt	 hangsúlyt	 fektetett	 új	
rock	 zenei	 tehetségek	 felkutatására	 és	

még	némi	 jótékonykodásra	 is.	Az	 elő-
ző	évihez	képest	más	formában	zajlott	
a	 Lehel	 Rockfeszt	 2022	 tehetségkuta-
tó	 versenye.	 Az	 előzsűrizés	 során	 ki-
választott	 öt	 zenekar	 (Cloud	 Factory	
(Gyöngyös),	Midller	(Szolnok),	Escape	
My	 Shadows	 (Veresegyháza),	 Future	
Grid	 (Budapest),	 No	 Filter	 (Babót))	
lehetőséget	 kapott	 arra,	 hogy	 élőben,	
közönség	előtt	mutassák	meg	mit	tud-
nak	nyújtani	a	 színpadon,	a	közönség	
és	a	szakmai	bíráló	bizottság	előtt,	egy	
negyedórás	blokkban.	Több	szempont	
alapján	 is	 pontozták	 a	 fellépéseket,	
számított	a	zene,	a	hangszeres	játék,	a	
dalszövegek,	 de	 döntő	 lehetett	 az	 ere-
detiség	és	színpadi	megjelenés	is.	
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Tájékoztatás
A veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről.

Tájékoztatom	a	Tisztelt	Lakosságot,	hogy	2022.	szeptember	9.	napján	a	Ma-
gyar	Közlöny	 146.	 számában	megjelent	 a	 veszélyhelyzet	 ideje	 alatt	 a	 rend-
szeres	gyermekvédelmi	kedvezményre	való	jogosultság	jövedelmi	feltételeinek	
egyes	szabályaitól	való	eltérésről	szóló	344/2022.	(IX.09.)	Kormányrendelet.

A	Kormányrendelet	alapján	a	rendszeres	gyermekvédelmi	kedvezményre	
való	jogosultság	megállapításánál,	a	gyermeket	gondozó	családban	az	egy	főre	
jutó	havi	jövedelem	összege	a	gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	igazgatás-
ról	szóló	1997.	évi	XXXI.	törvény	(a	továbbiakban:	Gyvt.)	19.§	(2)	bekezdés	
a)	pont	aa)-ac)	alpontja	szerinti	esetekben,	ha	a	gyermeket	egyedülálló	szülő,	
vagy	más	 törvényes	képviselő	 gondozza,	 vagy	ha	 a	 gyermek	 tartósan	beteg,	
illetve	súlyosan	fogyatékos,	vagy	a	nagykorúvá	vált	gyermek	megfelel	a	20.	§	
(2)	bekezdésében	foglalt	feltételeknek;	az	öregségi	nyugdíj	mindenkori	legki-
sebb	összegének	a	180	%-át	(51.300,-Ft-ot),	míg	a	Gyvt.19.	§	(2)	bekezdés	
b)	pontja	szerinti	esetekben,	az	öregségi	nyugdíj	mindenkori	legkisebb	össze-
gének	a	165	%-át	(47.025,-Ft-ot)	nem	haladhatja	meg,	és	az	igénylő	az	ellá-
tásra	való	jogosultság	jövedelmi	és	vagyoni	feltételeinek	egyébként	megfelel.	
A	jogosultság	megállapítása	iránti	kérelem	formanyomtatványon	nyújtható	be.

Ügyintézés helye:  Jászberény	Város	Polgármesteri	Hivatala
Aljegyzői	Osztály,	Hatósági	Iroda
5100	Jászberény,	Lehel	vezér	tér	18.	Ügyfélszolgálat

Ügyfélfogadási rend: hétfő:	8:30-11:30,	szerda:	8:30-11:30,	13:00-16:00,	
péntek:	8:30-11:30.

Baloghné dr. Seres Krisztina 
jegyző

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi  
Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

október 08. (szombat) 8:30-tól 
Klapka György SZKI tornaudvara 

(Hatvani út 2.)
Fajták: mucsu, golden, starking, 

jonagold, jonatán, idared
További információért kérem, 

forduljon a helyi önkormányzathoz!

Látványetetésekkel, megújult kifutókkal vár a  

Jászberényi Állatkert!
Felnőtt belépő: 1.600 Ft/fő | Gyermek/diák/nyugdíjas belépő: 
1.300 Ft/fő | Csoportos gyermek/diák/nyugdíjas belépő: 1.100 
Ft/fő | Csoportos felnőtt belépő: 1.100 Ft/fő (csak előzetes be-
jelentkezés alapján!) | Krónikus betegséggel, fogyatékkal élők és 
kísérőik számára: 1.100 Ft/fő | Regisztrációs jegy: 
100 Ft/fő (3 éves kor alatt és 75 éves kor felett)

Pénztárunk bankkártyát és SZÉP kártyát  
is elfogad.

További információ:  
30/657-56-19 (nyitvatartási időben)
Címünk: Jászberény, Fémnyomó u. 3.

Belépőiteket online is 
megvásárolhatjátok:

J Á S Z B E R É N Y

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. október 3.  8:00–14:00

Újabb feljelentés Malom-ügyben
A magyarnarancs.hu tette közzé, 
hogy a jászberényi városvezetés fel-
jelentette a Malom-ügy peréhez köt-
hetően a város korábbi polgármeste-
rét, dr. Szabó Tamást és jegyzőjét, dr. 
Gottdiener Lajost, mégpedig hivata-
li visszaélés okán.

Az	köztudott,	hogy	az	úgynevezett	Ma-
lom-ügyben	folyik	már	egy	per,	hiszen	
a	 város	 vezetése	 tavaly	 feljelentette	 a	
Malom-projektet	kivitelező	EcoSaving	
Kft.	E	per	tárgyalása	során	derültek	ki	
olyan	új	információk,	amelyek	alapján	
most	 a	 városvezetés	 a	 korábbi	 polgár-
mester,	 dr.	 Szabó	Tamást	 és	 jegyzőjét,	
dr.	 Gottdiener	 Lajost.	 Hogy	 milyen	
okok	miatt	döntött	a	per	mellett	a	vá-
rosvezetés,	 arról	 a	 magyarnarancs.hu	
írásában	az	alábbiak	voltak	olvashatók:

„A	per	azonban	váratlan	 fordulatot	
hozott	 Szabó	 Tamásra	 és	 jegyzőjére,	
Gottdiener	 Lajosra	 nézve.	 A	 bírósági	
jegyzőkönyv	 tanúsága	 szerint	 ugyanis	

olyan	 dolgokat	 állítottak,	 ami	 miatt	
a	 mostani	 városvezetés	 feljelentette	
őket	 hivatali	 visszaélés	 gyanúja	 miatt.	
Mindketten	 tanúként	 voltak	 beidézve	
a	bíróságra.	Előbb	Szabó	azt	nyilatkoz-
ta	 a	 jegyzőkönyv	 szerint,	 hogy	 a	 Ma-
lom-projektre	két	pályázat	érkezett	be.	
Ezek	 a	 felperes	 önkormányzat	 szerint	
szóról	szóra	megegyeztek,	de	Szabó	er-
ről	úgy	vélekedett	a	bíróság	előtt,	hogy	

"két	 pályázat	 érkezett	 a	 közbeszerzési	
eljárásra,	 hogy	 a	 pályázók	 az	 eljárás	
során	 hogyan	 jártak	 el,	 arról	 konkrét	
tudomásom	 nincs,	 feltételezem,	 úgy,	
ahogy	 szoktak”.	Vagyis	 az,	hogy	a	két	
pályázat	 lényegében	 megegyezett,	 fel	
sem	 tűnt	 a	 polgármesternek.	 Pedig	
ha	feltűnt	volna,	máris	 jeleznie	kellett	
volna	 azt	 a	 helyzetet,	 hogy	 a	 pályáza-
tokat	szabálytalanul	nyújtották	be,	és	a	
pályázók	között	vélhetően	összejátszás	
történt.	Gottdiener	Lajos	még	rosszab-
bul	 járt	 a	 bíróság	 előtt.	 A	 jogvégzett	
szakember	 maga	 állította,	 hogy	 nem	

kísérte	figyelemmel	sem	a	közbeszerzé-
si	eljárást,	sem	a	szerződéskötést,	sem	a	
támogatási	 szerződést,	 sem	a	pályázati	
anyagokat	 nem	 látta.	 A	 jegyzőkönyv	
tanúsága	 szerint	 azt	 nyilatkozta,	 nem	
tudta	 eldönteni,	 hogy	 az	 EcoSaving	
Kft.	ügyvezetőjétől	érkezett	email	mel-
léklete	 mi	 volt,	 és	 meg	 sem	 nyitotta	
levelezőrendszerében	 azt,	 aminek	 az	
aláírattatását	 azonnal,	 nyomatékosan	
intéztette.	 Holott	 az	 aláírás	 egyértel-
műen	 kedvezőtlen	 helyzetbe	 hozta	 az	
önkormányzatot:	fizetnie	kellett	közel	
300	milliót.”

A	 feljelentés	 kapcsán	 telefonon	 si-
került	elérnünk	dr.	Szabó	Tamást	és	dr.	
Gottdiener	Lajost	is,	akik	mindketten	
elmondták,	hogy	a	médiából	értesültek	
a	 feljelentésről,	 s	 várják	 a	 rendőrségi	
nyomozás	 eredményét.	 Mivel	 folya-
matban	 lévő	 ügyről	 van	 szó,	 egyelőre	
nem	 kívánnak	 annak	 kapcsán	 véle-
ményt	nyilvánítani.

eszté

Halálos baleset a 31-es és a 32-es főúton
Két nap alatt két halálos baleset is 
történt a Jászberényi rendőrkapi-
tányság illetékességi területén. A 
nyári napsütéses időjárás az elmúlt 
napokban alaposan megváltozott, s 
ehhez a közutakon közlekedőknek 
is alkalmazkodnia kellene.

Halálos	 kimenetelű	 közúti	 közekedési	
baleset	 történt	 a	 31-es	 főút	 74.	 ki-
lométerszelvényében,	 Jászberénynél	
2022.	 szeptember	15-én	17	óra	körül.	
A	rendelkezésre	álló	adatok	szerint	egy	
személygépkocsi	 közlekedett	 Jászbe-
rény	 irányából	 Nagykáta	 felé,	 mikor	
haladása	 során	 eddig	 tisztázatlan	 kö-
rülmények	között	letért	a	menetiránya	
szerinti	jobb	oldali	útpadkára	és	egy	fá-
nak	csapódott.	A	baleset	következtében	
a	sofőr	a	helyszínen	életét	vesztette.	A	
rendőrök	 félpályás	útlezárás	mellet	 vé-
gezték	a	baleset	helyszínelését.	(Forrás:	
police.hu)

Halálos	kimenetelű	közúti	közleke-
dési	baleset	történt	a	32-es	főút	17.	ki-
lométerszelvényében,	 Pusztamonostor	
külterületén	 2022.	 szeptember	 17-én	
22	óra	20	perc	körül.	A	rendelkezésre	

álló	 adatok	 szerint	 egy	 személygépko-
csi	 közlekedett	 Jászberény	 felől	 Pusz-
tamonostor	 irányába,	 mikor	 haladása	
során	 elütött	 egy	 gyalogost.	A	baleset	
következtében	 a	 férfi	 a	 helyszínen	 éle-
tét	 vesztette.	 A	 rendőrök	 teljes	 útlezá-
rás	mellett	végezték	a	baleset	helyszíne-
lését,	 a	 forgalmat	 Jászfelsőszentgyörgy	
és	 Jászárokszállás	 irányába	 terelték	 el.	
(Forrás:	police.hu)

A	 Jászberényi	 Rendőrkapitányság	
ezúton	 is	 felhívja	 a	 gépjárművezetők	
figyelmét,	hogy	mindig	az	út	és	a	látási	
viszonyoknak	 megfelelően	 közlekedje-
nek!	A	 gépkocsi	 sebességét	úgy	 válasz-
szák	meg,	 hogy	 az	 adott	 útviszonyok-
nak	 megfelelően,	 a	 váratlanul	 fellépő	
helyzetekre	 időben,	 baleset	 bekövetke-
zése	nélkül	tudjanak	reagálni.

…hogy mindenki hazaérjen!

Jászsági Bűnmegelőzési és drogprevenciós Vetélkedő 

A Jászfényszaruban szeptember 22-
én rendezett prevenciós program 
a Jászberényi rendőrkapitányság 
Megelőzési és Tanácsadási Konferen-
cia keretén belül jött létre, a társszer-
vek közreműködésével. Célja a fiata-
lok sértetté válásának és elkövetővé 
formálódásának megelőzése.	

A	 vetélkedő	 megrendezésében	 a	 rend-
őrség	 fő	 együttműködő	 partnerei	 a	
Jászsági	 Szenvedélybeteg-segítő	 Szol-

gálat,	 a	 Jászsági	Kábítószerügyi	Egyez-
tető	 Fórum,	 a	 Jász-Nagykun-Szolnok	
Megyei	 Polgárőr	 Szövetség	 és	 a	 Jász-
Nagykun-Szolnok	 Megyei	 Büntetés-
Végrehajtási	 Intézet	 Közösségi	 Foglal-
koztató	volt.

A	 programon	 a	 Jászság	 26	 általá-
nos	iskolájából	19	képviseltette	magát,	
összesen	 22	 csapattal.	 A	 rendezvényt	
Terenyi Imre	 r.	 alezredes	 a	 Jászfény-
szarui	 Rendőrőrs	 parancsnoka	 nyitot-
ta	 meg.	 A	 díjátadón	 Dr. Nagy Ernő  

r.	 alezredes	 a	 Jászberényi	 Rendőrkapi-
tányság	 vezetője,	 Győriné Dr. Czeglé-
di Márta	 Jászfényszaru	polgármestere,	
Budai	Lóránt	Jászberény	polgármestere	
a	JKEF	elnöke,	Nagy Marianna	a	Jász-
sági	 Szenvedélybeteg-segítő	 Szolgálat	
megbízott	 vezetője	 köszöntötte	 a	 ver-
senyző	csapatokat	és	adta	át	a	díjakat.	
Benke Judit	a	Közösségi	Foglalkoztató	
vezetője	minden	csapat	 részére	okleve-
let	 adott	 át,	 melyeken	 a	 napi	 teljesít-
mény	 is	 visszaköszönt	 többek	 között	
a	 legkreatívabb,	 a	 legvidámabb,	 a	 leg-
együttműködőbb	jelzőkkel.

A vetélkedő helyezései: 
1.	hely	Kunráth	Sándor	Általános	Isko-
la	és	AMI	Jászszentandrás	
2.	 hely	Bercsényi	Miklós	Általános	 Is-
kola	Jászberény	
3.	 hely	 JÁI	 IV.	 Béla	 Általános	 Iskolai	
Tagintézménye	Jászjákóhalma

(forrás: police.hu)
Különdíjasok:	 Mátyás	 Király	 Általá-
nos	 Iskola	 -	 Jászboldogháza,	 IV.	 Béla	
Katolikus	 Általános	 Iskola	 és	 AMI	
-	 Jászfényszaru,	 Jászapáti	 Általános	 Is-
kola	 és	AMI	 -	 Jászapáti,	Csete	Balázs	
Általános	Iskola	-	Jászkisér.
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Városházi hírek
Bár a legnagyobb érdeklődés természetesen a testület feloszlatására vonatkozó 
kezdeményezést kísérte az elmúlt két hétben, azért történt más is városunk-
ban. Erről tanúskodik a Budai Lóránt polgármester Facebook oldaláról ösz-
szeállított anyagunk. 

A	tavalyinál	kicsit	korábban,	ma	délelőtt	(szeptember	20-án)	megkezdődött	a	ho-
moktövis	bogyó	betakarítása.	A	csapadékszegény	időjárás	miatt	a	termés	érettségi	
foka	és	minősége	mostanra	lett	olyan	állapotú,	hogy	elkezdhettük	a	munkálatokat.	
A	betakarítás	tervezett	ideje,	az	időjárás	függvényében	kb.	3-4	hét.	A	kifejezetten	
forró	nyár	országszerte	megviselte	az	ültetvényeket,	ám	az	elmúlt	napok	csapadé-
kos	időjárása	miatt	–	szakemberek	véleménye	alapján	-	abban	reménykedhetünk,	
hogy	 idén	mennyiségben	 és	minőségben	 is	 erősebb	 termés	 várható	 a	 tavalyinál.	
Köszönöm	a	közfoglalkoztatottak	és	vezetőik	munkáját!

Ahogyan	arról	már	tájékoztatást	adtam,	önkormányzatunk	a	Neszűrben	is	fejlesz-
teni	fogja	a	közvilágítást.	A	rendőrséggel	is	egyeztetve,	a	meglévő	oszlopokon,	a	
dűlőutak	 és	 keresztező	 utak	 csatlakozásainál	 24	 darab	 közvilágítási	 lámpatestet	
fogunk	felszereltetni.	Mivel	néhány	helyen	nem	állnak	rendelkezésre	a	szükséges	
műszaki	feltételek,	az	áramszolgáltatóval,	az	érintett	közművekkel	és	a	megfelelő	
hatóságokkal	leegyeztetett	tervdokumentációt	kell	készíttetni.	A	tervezést	a	Geo-
Lux	Kft.	fogja	elvégezni,	összesen	533.400	forintért.	A	tervezési	szerződést	a	na-
pokban	aláírtam,	a	részteljesítési	határidő:	2022.	november	15.

Lakossági	jelzésekre,	a	közeljövőben	három	forgalomtechnikai	tükröt	is	ki	fogunk	
helyezni.	A	Megyeház	utca	–	Tölgyfa	utca	kereszteződésébe,	a	Bajcsy	Zsilinszky	
utca	–	Pajtás	utca	kereszteződésébe	valamint	a	Széchenyi	utca	–	Rozmaring	utca	
kereszteződésébe	elhelyezni	kívánt	forgalomtechnikai	tükröket	és	a	hozzá	tartozó	
oszlopokat	a	Közúti	Szolgáltató	és	Kereskedelmi	Korlátolt	Felelősségű	Társaságtól	
fogjuk	beszerezni	összesen	bruttó	246.507	forint	értékben.	Vezessenek	körültekin-
tően,	vigyázzanak	egymásra!

Nehéz költségvetési időszak vár Jászberényre
Amint arról korábban már beszámol-
tunk, a legnagyobb érdeklődéssel 
várt téma, a testület feloszlatásáról 
szóló előterjesztés, nem került na-
pirendre a Jászberény Városi Önkor-
mányzat szeptemberi soros ülésén. 
Viszont egy sürgősségi és további 22 
napirendi pontot megtárgyaltak a 
képviselők.

A	korábban	kiküldött	napirend	előtt	a	
sürgősségi	 indítvány	 kapcsán	 döntöt-
tek	 a	 képviselők.	Ez	 az	 előterjesztés	 a	
Szelektív	 Hulladékhasznosító	 és	 Kör-
nyezetvédelmi	 Nonprofit	 Korlátolt	
Felelősségű	Társaság	üzletrész	tulajdoni	
hányad	 értékesítésére	 és	 egyéb	 ezzel	
összefüggő	 szerződések	 megkötésére	
címet	 viselte	 és	 10	 igen	 szavazattal,	 4	
tartózkodás	 és	 1	 ellenszavazat	 mellett	
fogadták	el.	

A	két	ülés	között	történtekről	szóló	
polgármesteri,	 illetve	 alpolgármesteri	
beszámoló	 megvitatásakor	 dr. Gedei 
József	 a	Malom-ügyben	 kifizetett	 300	
millió	 forinttal	 kapcsolatos	 belső	 vizs-
gálat	anyaga	felől	érdeklődött	és	megje-
gyezte,	hogy	az	I.	világháborús	emlék-
művel	kapcsolatban	nem	volt	helyes	a	
város	honlapjára	 felkerült	 tájékoztatás.	
A	képviselő	a	jegyzőt	is	kérdezte	volna,	
ám	 a	 polgármester	 jelezte,	 erre	 nincs	
lehetősége.	

Tamás Zoltán,	 a	Fidesz	 frakció	 ve-
zetője	 pedig	 afelől	 érdeklődött,	 hogy	
milyen	 jogi,	 törvényi	 akadálya	 volt	 a	
testület	 feloszlatásáról	 szóló	 előterjesz-
tés	napirendre	vételének.

-	 Ezelőtt	másfél	 évvel	 nem	 volt	 ez	
fontos	Önöknek,	amikor	talán	tényleg	
kellett	 volna	 az	 oszlatásnak.	 Néhány	
napot	talán	tudnak	ezzel	várni.	A	dön-
tés	az	én	kezemben	van,	azután	pedig	
a	 lakosság	 dönthet	 majd	 –	 válaszolta	
Budai Lóránt.	

Ekkor	 jelentette	 be	Tamás	 Zoltán,	
hogy	 beadják	 a	 sürgősségi	 indítványt	
az	 előterjesztésről	 az	 ülést	 követő	 na-
pon,	s	15	napon	belül	rendkívüli	ülés	
dönthet	a	kérdésben.

A	 beszámolókat	 végül	 7	 igen,	 7	
tartózkodás	és	1	nem	szavazattal	nem	
fogadták	el.	

Nem	volt	 vita	 az	 átruházott	 hatás-
körben	 hozott	 döntésekről	 szóló	 tájé-
koztató	esetében,	melyet	15	igen	szava-
zattal	fogadtak	el.	

A	Jászberényi	Ifjúsági	Önkormány-
zat	 2021.	 évi	 működéséről	 szóló	 tájé-
koztató	kapcsán	Budai	Lóránt	elmond-
ta	hogy	példaértékű	munka	indult	el,	s	
megköszönte	mindazok	 tevékenységét,	
akik	 ebben	 részt	 vállaltak.	 A	 tájékoz-
tatót	egyhangúlag	fogadta	el	a	testület.	
Ahogy	az	Ifjúsági	Munkacsoport	2021.	
évi	munkájáról	szóló	tájékoztatót	is.	

A	Tiszamenti	Regionális	Vízművek	
Zártkörűen	Működő	Részvénytársaság	
2021.	 évben	 végzett	 tevékenységéről	
szó	 tájékoztató	 megtárgyalásakor	 sem	
volt	 vita.	 Az	 a	 hozzászólásokból	 kide-

rült,	 hogy	 mindenki	 számára	 fontos	
kérdés	az	ivóvíz	biztosítása,	a	szennyvíz	
tisztítása	 és	 csapadékvíz	 kezelése.	 Szó	
volt	 új	 kút	 fúrásáról,	 amely	 már	 elő-
készítés	alatt	áll,	valamint	a	hálózat	fo-
lyamatos	felújításáról,	az	azbesztcsövek	
cseréjéről,	 hogy	 a	 vízveszteséget	 csök-
kentsék.	 A	 beszámolót	 egyhangúlag	
fogadták	el.	

A	 Jászberény	 Város	 Helyi	 Esély-
egyenlőségi	 Programjának	 kötelező	 fe-
lülvizsgálatáról	és	végrehajtásáról	szóló	
tájékoztatóhoz	Nagy András	szólt	hoz-
zá,	aki	számos	kérdést	is	feltett	az	anyag	
korábbi	tárgyalása	során,	s	a	kapott	vá-
laszokról	 is	 tájékoztatta	képviselőtársa-
it.	A	szavazás	során	14	igen	és	1	tartóz-
kodással	fogadták	el	a	beszámolót.

A	 Jászberény	 Városi	 Önkormány-
zat	2022.	évi	gazdálkodásának	I.	félévi	
helyzetéről	 és	 annak	 módosításáról	

szóló	anyagokat	is	elfogadták	az	ülésen.	
Észrevétel	és	vélemény	azért	volt	az	elő-
terjesztésekhez.

-	Látszólagos	rend	van,	de	sötét	fel-
hők	gyülekeznek	a	város	 felett.	Ez	de-
rül	ki	az	anyag	végén,	meg	az	is,	hogy	a	
városvezetés	 a	beruházások	 elé	helyezi	
a	működés	biztosítását.	Melyik	fejlesz-
téseket	 hagynák	 el,	 vagy	 halasztanák?	
Az	 önként	 vállalt	 feladatokkal	 kapcso-
latban	mi	az	elképzelése?	–	kérdezte	dr.	
Gedei	József.

-	 Egyeztetés	 alatt	 áll	 a	 kérdés.	 Sok	
kérdőjel	van	a	 jövő	évi	költségvetéssel	
kapcsolatban.	 Nehéz	 döntések	 is	 áll-
hatnak	előttünk.	Ezek	olyan	testületet	
kívánnak,	amely	képes	együtt	dolgozni.	
Sajnos	 ez	 egyelőre	 nem	 látszik,	 de	 re-
mélem	ez	változni	fog.	Állami	segítség	
nélkül	nehéz	helyzetbe	kerülhet	a	város	
–	mondta	Budai	Lóránt	polgármester.

-	Mindenki	az	utolsó	tíz	 sorral	 fog-
lalkozik	az	anyagból,	amely	a	jövőt	ve-
títi	 előre.	 Szemléletet	 kell	 változtatni,	
mert	 olyan	 időszak	következik,	 amely	
ezt	 megköveteli.	 Azért	 íródott	 ez	 az	
anyag,	 hogy	 mindenki	 szembesüljön	
azzal,	hogy	jellenleg	mit	tudunk,	s	ezek	
hogyan	 változnak	 a	 következő	 idősza-
kokban.	 Ez	 a	 félév	 rendben	 lezajlott.	
Minden	 bizonnyal	 ez	 az	 egész	 évre	 is	
igaz	 lesz.	 A	 jövő	 évtől	 viszont	 radiká-
lisan	 megváltoznak	 a	 költségtényezők,	
s	ezek	csökkentik	a	mozgásteret.	Azzal	
kell	 számolnunk,	 hogy	 csökkenni	 fog	
az	iparűzési	adóbevétel.	A	szolidaritási	
hozzájárulás	 viszont	 250	millióval	 nő,	
A	 jelenlegi	 iparűzési	 adó	 több	 mint	
egyharmada	 lesz.	Energia	 és	üzemelte-
tési	 költségek	 250	millió	 forinttal	 nő-
nek.	Kamatfizetés	kb.	150	millióval	nő.	
Közétkeztetés	 100-150	 millióval	 nő.	
Prioritásokat	tenni	kell:	városüzemelte-
tés	 jelenlegi	 színvonalának	 tartása,	 fej-
lesztések	 tekintetében	 jó	 pályázatokat	
kell	készíteni	 és	megvalósítani	 (100%-
os	 támogatottság,	 az	 önerő	 mértéke	
a	 legalacsonyabb	 legyen),	 meg	 kell	
becsülni	 a	 hivatalban,	 a	 két	 gazdasági	
társaságban	 dolgozókat	 (mintegy	 300	

milliós	 bérköltség	 növekedés).	 Nagy-
ságrendileg	mintegy	2	milliárdos	több-
letkiadás.	Hatékonyság	és	takarékosság,	
mellett	ehhez	kérek	együttműködést	és	
közös	 gondolkodás	 –	mondta	 Balogh 
Béla	alpolgármester.

Egyhangúlag	támogatta	a	testület	a	
Bursa	Hungarica	Felsőoktatási	Önkor-
mányzati	Ösztöndíjrendszer	2023.	évi	
fordulójához	 történő	 csatlakozásáról	
szóló	 előterjesztést,	 éstTeljes	 volt	 az	
egyetértés	 a	 közterületi	 térfigyelő	 ka-
merarendszerről	 szóló	 14/2019.	 (IX.	
12.)	 önkormányzati	 rendelet	 módosí-
tása	ügyében	is.	

Egyetértettek	 a	 képviselők	 azzal	
az	 előterjesztéssel	 is,	 mely	 arról	 szólt,	
hogy	a	Tóth	János	utcával	párhuzamos	
utcát,	 amelynek	 nem	 volt	 még	 neve,	
Faragó	 Lászlóról	 (polihisztor	 és	 dísz-
polgár)	nevezzék	el.	Három	magán	út	
elnevezéséről	 is	 döntöttek,	 így	 Jászbe-
rényben	immár	Levendula,	Bársony	és	
Méz	utca	is	van.

Döntöttek	a	képviselők	(14	igen,	1	
tartózkodás),	annak	az	előterjesztésnek	
a	sorsáról	is,	amelynek	előadója	Alvári 
Csaba	 főépítész	 volt,	 s	 a	 Tescoban	
megvalósuló	 McDonald’s	 Étterem	 lét-
rehozása	volt	a	témája.	Ennek	kapcsán	
ugyan	 többen	 is	 megjegyezték,	 hogy	
már	így	is	nagyon	forgalmas	az	ottani	
csomópont,	s	ezzel	kezdeni	kellene	va-
lamit.	A	főépítész	elmondta,	hogy	egy	
folyamat	 elején	 tartanak,	 s	 a	 későbbi-
ekben	 ennek	 a	 vizsgálata	 is	 megtörté-
nik	majd.	

Vita	nélkül	 fogadták	el	a	 főépítész	
egy	másik	előterjesztését,	amely	a	Jász-
berény	 város	 településrendezési	 tervé-
nek	elírás	javítása	érdekében	született.

Az	 ülés	 végén	 az	 interpellációra,	
felvilágosítás	 kérésére	 és	 a	napirenden	
kívüli	 felszólalásokra	 szánt	 félórában	
dr.	 Gedei	 József	 megismételte	 koráb-
ban	feltett	kérdéseit	kéréseit,	melyekre	
ugyanazt	 a	 választ	 kapta	 a	 polgármes-
tertől,	 mint	 korábban.	 Dobrán Gyu-
la	 és	 Bobák Zsolt	 között	 utóbbi	 egy	
Facebook	 bejegyzése	 miatt,	 alakult	 ki	
vita.	 Bethlendy Béla	 a	 Kapitánykert-
ben	 megvalósult	 beruházás	 kapcsán	
mondott	 köszönetet	 az	 abban	 részt-
vevőknek.	 Szatmári Anikó	 pedig	 az	
ő	 és	 dr.	 Gedei	 József	 támogatásával	
tervezett	 testvérvárosi	 park	 megvaló-
sításáról	 érdeklődött.	 Balogh	 Béla	 al-
polgármester	 szavaiból	 kiderült,	 hogy	
ennek	mintegy	60	millió	forint	lenne	a	
tervezett	költsége,	s	ezt	a	közeljövőben	
a	város	nem	tudja	vállalni.	A	képviselő	
asszony	 ennek	 kapcsán	 egyeztetést	 ja-
vasol,	hogy	milyen	ütemezésben	lehet-
ne	haladni	a	testvérvárosi	park	megva-
lósítása	ügyében.

A	 testületi	 ülés	 krónikájához	 kap-
csolódó	hír,	hogy	dr.	Gedei	József	több	
alkalommal	is	arra	figyelmeztette	a	pol-
gármestert	hogy	jogszabályokat	sért	az	
ülés	vezetése	során.	Mivel	pedig	Budai	
Lóránt	 nem	 vette	 figyelembe	 vélemé-
nyét,	 ezért	 a	 törvényesség	 helyreállítá-
sa	miatt	 a	 kormányhivatalhoz	 fordult,	
levelet	írt	dr. Berkó Attila	főispánnak.	
Levelére	 szeptember	 27.-i	 dátummal	
érkezett	 válasz.	 A	 Jász-Nagykun-Szol-
nok	 Megyei	 Kormányhivatal	 Hatósá-
gi	Főosztály	Törvényességi	Felügyeleti	
Osztálya	 több	 pontban	 is	 jogszabály-
sértőnek	minősítette	 Jászberény	 város	
polgármesterének	 működését	 és	 fel-
hívta	 figyelmét,	 hogy	 2022.	 október	
27.	napjáig	vizsgálja	és	tárgyalja	meg	a	
felhívásban	 foglaltakat,	 valamint	 szün-
tesse	 meg	 a	 jogszabálysértést.	 A	 jövő-
ben	pedig	tartózkodjon	a	hasonló	jog-
szabálysértések	 elkövetésétől,	 s	 egyet	
nem	 értéséről,	 illetve	 intézkedéséről	 a	
megadott	 határidőn	 belül	 értesítse	 a	
kormányhivatalt.	

Szántai Tibor

Levelet kapott a polgármester
Budai Lóránt Facebook oldalán osztotta meg szeptember 27-én azt a le-
velet, melyet Szenvedi Zoltántól, az Insider Media Lapkiadó Kft. ügyve-
zetőjétől.

A	Pesti	Srácok	nevű	internetes	hazugságportál	két	év	után	ma	megküldte	(jú-
niusi	keltezéssel,	elsőbbségivel)	bocsánatkérő	levelét.	Hiába	a	kormánypropa-
ganda,	az	igazság	előbb	vagy	utóbb	úgyis	kiderül.	És	persze	mindig,	mindenki	
a	helyére	kerül…	-	olvasható	a	Facebook	bejegyzésben.

A	levél	tárgya:	magánlevélben	kifejezett	bocsánatkérés

Tisztelt Budai Lóránt!

Alulírott	Szenvedi	Zoltán,	mint	az	Insider	Media	Lapkiadó	Kft.	ügyvezetője,	
az	általam	képviselt	cég	nevében,	jelen	levelemben	kérek	Öntől	elnézést	,	azért,	
mert	 a	www.pestisracok.hu	 portálon	 2020.	 07.	 06-án	 „Jászberény	 jobbikos	
polgármestere	csúcsra	járatja	a	pofátlanságot”		címmel	megjelent	cikkben	va-
lótlanul	állítottuk,	hogy	a	végrehajtást	kérő,	egy	fogyatékos	férfi	nevére	vásárolt	
autót	használ,	és	mozgássérült	kártya	jogtalan	használatával,	a	rokkantaknak	
fenntartott	parkolót	használja.
A	kellemetlenségért	elnézését	kérjük.

Kelt:	Budapest,	2022.	június	20.	
Szenvedi Zoltán  

ügyvezető, Insider Média Kft.
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Termelői méz
• propolisz 
• méhpempő

 06-30/483-07-90

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

 A hét minden napján lakásunkon
 is várjuk vásárlóinkat!

3 kg felett Ingyenes kIszállítás 
Jászberény területén!

csoport

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

Vas, lemez, akkumulátor átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása 
a legmagasabb napi áron.

Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Töltse az őszi  
borongós  
napokat a  
Jászberényi 
Termálfürdőben!

Jászberény, Hatvani út 5.   Tel.: 57/412-108, 30/942-1043   www.vvzrt.hu

Melegedjen fel a szaunában, relaxáljon a forró vizes 
medencékben, frissüljön fel egy jóleső masszázstól!

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

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

Hirdetések feladása:
Megjelenés előtti hétfőn 16 óráig 

berenyiujsag@gmail.com
06-30/651-1098

A déryné Vegyeskar koncertje

A	 Zenés	 Múzeumi	 Esték	 keretében	
a	 Jász	 Múzeum	 és	 a	 Jász	 Múzeumért	
Alapítvány	 szeptember	 22-én,	 csütör-
tökön,	 a	 városháza	 házasságkötő	 ter-
mében	rendezte	meg	a	60	éves	Déryné	
Vegyeskar	koncertjét.	Eredetileg	a	mú-
zeum	 kertjébe	 tervezték	 az	 eseményt,	

ám	az	időjárási	előrejelzések	miatt	dön-
töttek	a	helyszín	változtatásán.	

Az	 egy	 pillanatig	 sem	 volt	 kérdé-
ses,	hogy	az	új	helyszínt	is	megtöltik	a	
zenekedvelő	érdeklődők,	 akik	a	kórus	
jóvoltából	egy	nagyszerű	estén	vehettek	
részt.	

Testünk a csoda
A	 fenti	 címmel	nyílt	 országos	 vándor-
kiállítást	tekinthették	meg	szeptember	
26–29.	 között	 a	 diákok	 a	 Jászberényi	
Ifjúsági	Ház	nagytermében.	A	program	
a	 „Humán	 szolgáltatások	 fejlesztése	 a	
Jászberényi	 Kistérségben”	 EFOP-1.-
1.-5.-2017-00019	 projekt	 keretében	
került	 megrendezésre,	 a	 Jászkerület	
Nonprofit	Kft.	szervezésében.	A	jászbe-
rényi	és	a	környező	iskolák	tanulói	nagy	

számban	 tekintették	 meg	 a	 kiállítást,	
ahol	 a	 testünk	 működését	 játékosan	
bemutató	utazó	 tárlaton,	az	anatómiai	
ismereteken	 kívül	 rengeteg	 érdekesség	
és	 fontos	 tudnivaló	 is	helyet	kapott.	A	
színes,	 informatív	 tudásanyag	 a	 száraz	
tudnivalók	 helyett	 izgalmas	 és	 rendkí-
vül	érdekes	ismereteket	közöl	8	állomá-
son	összesen	 több	mint	500	képpel	 és	
humoros	szöveggel	várta	a	gyermekeket.	

Ti vagytok a jövő energiája! – nevezzetek 
Az OPUS TIGáZ Zrt. és az OPUS 
TITáSZ Zrt. a 2022/2023-as tanév-
ben első alkalommal hirdetik meg az 
OPUS TITáNOK versenysorozatot, 
amelynek célja az energiatudatosság 
népszerűsítése, a fiatalok ismeretei-
nek bővítése. A verseny több fordu-
lóból áll, amelyek keretében a tanu-
lók izgalmas és kreatív feladatokon, 
valamint szakmai programokon 
keresztül mélyülhetnek el az ener-
getika világában. A csapatversenyre 
a társaságok ellátási területein ta-
nuló középiskolai diákok nevezését 
várják, akik már regisztrálhatnak a 
www.opustitanok.hu weboldalon.

Az	 OPUS	 TIGÁZ	 Zrt.	 és	 az	 OPUS	
TITÁSZ	Zrt.	 egyik	 kiemelt	 célja	 a	 fi-
atalok	energiatudatosságának	növelése.	
Ennek	 jegyében	 rendszeresen	 vesz-
nek	 részt	 szakmai	 és	 pályaorientációs	
eseményeken.	 Együttműködnek	 az	
ellátási	területeiken	lévő	oktatási	intéz-
ményekkel,	 így	teremtve	lehetőséget	a	
Debreceni,	Nyíregyházi	 és	 a	 Berettyó-
újfalui	 Szakképzési	 Centrum	 diákjai-
nak,	 hogy	 duális	 képzés	 keretében	 az	
elméleti	 oktatás	 mellett	 valós	 gyakor-
lati	 ismeretekre	 tegyenek	 szert	 a	 társa-
ságoknál,	valamint	nyílt	nap	keretében	
tanműhelylátogatásokat	 is	 szerveznek	
a	debreceni	és	a	nyíregyházi	tanműhe-
lyükben.

Az	OPUS	TIGÁZ	Zrt.	és	az	OPUS	
TITÁSZ	Zrt.	célul	tűzték	ki	a	középis-
kolai	 korosztály	 energetikai	 edukáció-
ját,	azt,	hogy	az	energetika	és	fenntart-
hatóság	témáját	minél	közelebb	vigyék	

a	 fiatalokhoz.	 E	 cél	 megvalósításának	
egyik	 eszköze	 egy	 olyan	 versenyso-
rozatot,	 amely	 kellőképpen	 izgalmas,	
újszerű	 és	 kreatív,	 a	 diákok	 ismereteit	
interaktív	köntösben	bővíti.

Ez	 a	 versenysorozat	 az	 OPUS	TI-
TÁNOK,	 amelynek	 keretében	 10.,	
11.	 és	 12.	 évfolyamos	 diákok	 tehetik	
próbára	 az	 energetikával	 és	 fenntart-
hatósággal	 kapcsolatos	 tudásukat.	 A	
több	 fordulós	 versenyen	 többek	 kö-
zött	 szakmai	 kreatív	 tartalomkészítés,	
reklámvideó	forgatás	is	vár	a	jelentkező	
csapatokra.	 A	 döntősök	 pedig	 egy	 iz-
galmas	 szakmai	napon	 vehetnek	 részt,	
melynek	 keretében	 az	 energetikához	
kötődő	ötleteiket	 is	prezentálják	a	 tár-
saságok	szakemberei	számára	is.

„Az	 OPUS	 TITÁNOK	 koncepció	
megalkotásánál	 igyekeztünk	 minél	
színesebb	 és	 változatosabb	 feladatokat	

kidolgozni	 annak	 érdekében,	 hogy	
közelebb	 hozzuk	 a	 résztvevőkhöz	 az	
energiahatékonysági	 gondolatokat,	
elmélyítsük	 és	 bővítsük	 ismereteiket,	
mindezt	 izgalmas	 és	 élményekkel	 teli	
módon.	Úgy	gondoljuk,	hogy	a	fiatal	
generáció	 támogatása,	 a	 tehetségek	
gondozása	és	ösztönzése,	az	ismereteik	
bővítése,	a	tudás	átadása	a	mi	felelőssé-
günk	is.”	–	mondta	el	Egyházi	Nikolet-
ta,	az	OPUS	TIGÁZ	Zrt.	és	az	OPUS	
TITÁSZ	Zrt.	kommunikációs	vezetője.

A	 jelentkezés	 már	 elindult,	 a	 ver-
senyben	részt	venni	kívánó	iskolák	csa-
patai	 2022.10.20-ig	 regisztrálhatnak	
a	 www.opustitanok.hu	 weboldalon,	
ahol	 tájékozódhatnak	 a	 részletekről	 is,	
így	 arról	 is,	 hogy	 a	 társaságok	milyen	
értékes	 díjakkal	 jutalmazzák	 élen	 vég-
ző	 csapatokat,	 felkészítő	 tanáraikat	 és	
iskoláikat.

IV. Jászsági Gazdasági Konferencia
Negyedik	 alkalommal	 rendezi	 meg	
a	 Jászsági	 Gazdasági	 konferenciát	 a	
Jászsági	 Menedzser	 Klub	 Egyesület	
2022.	 október	 14-én,	 pénteken	 az	
Eszterházy	 Károly	 Egyetem	 Jászberé-
nyi	 Campusán	 (Jászberény,	 Rákóczi	
út	 53.	 Díszterem).	 A	 9.	 00	 órakor	
kezdődő	 tanácskozás	 fókuszában	 az	
élelmiszer	áll.	

A	 konferencia	 fővédnöke:	 dr. 
Nagy István,	 agrárminiszter,	 védnö-
kei:	 dr. Berkó Attila,	 főispán,	 Pócs 

János,	a	Jászság	országgyűlési	képvise-
lője,	Budai Lóránt,	Jászberény	város	
polgármestere,	dr. Pajtókné dr. Tari 
Ilona,	rektor

A	 rendezvény	 támogatói:	 Jász-
berény	 Város	 Önkormányzata,	 Jász-
Nagykun-Szolnok	 Megyei	 Keres-
kedelmi	 és	 Iparkamara,	 Eszterházy	
Károly	Egyetem,	Egyensúly	Intézet	

A	 rendezvény	 kommunikációs	
partnere:	 BusinessPlus	 Consulting	
Kft.	a	Sky	Csoport	tagja

A	 köszöntők	 után	 a	 nyitó	 előadást	
Feldmann Zsolt,	 az	 agrárminiszté-
rium	 államtitkára	 tartja.	 A	 délelőtt	
folyamán	 szó	 esik	még	 a	 klímaválto-
zásról,	a	légszennyezésről	és	az	aszály-
ról,	 az	öntözésről	 is.	Egy	kerekasztal	
beszélgetést	 követően	 pedig	 a	 kerté-
szeti	termékfeldolgozás,	a	sütőház	és	
a	 gabonafeldolgozás,	 a	 malom	 és	 a	
növénytermesztés	 lesz	 a	 fő	 témája	 a	
tanácskozásnak.	 A	 zárszót	 dr.	 Berkó	
Attila	megyei	főispán	mondja.	
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Jászsági művészek Thália szekerén 
Szeptember 29. csütörtök 17 óra
A	XIX.	 század	 elején	 kibontakozó	magyar	 színjátszás	 történetébe	 városunk	
visszavonhatatlanul	beírta	nevét,	a	kiállítás	hét,	Jászságból	indult	művésznek	
állít	emléket.	Jászsági	művészek	Thália	szekerén	című	időszaki	kiállítás	meg-
nyitóját	követően	és	annak	keretében	a	Déryné-díjak	átadási	ünnepségét	 is	
lebonyolítják.	
Jász Múzeum

kuTaTók éJszakáJa – ekke Jászberényi Campus
Szeptember 29 - 30. csütörtök - péntek 
Az	Eszterházy	Károly	Katolikus	Egyetem	Jászberényi	Campus	idén	is	csatla-
kozik	a	Kutatók	Éjszakája	című	rendezvénysorozathoz,	amely	során	számos	
érdekes	előadás	és	interaktív	program	várja	az	idelátogatókat.	A	programok-
ról	részletes	információt	jaszbereny.uni-eszterhazy.hu	oldalon	találnak.
EKKE Jászberényi Campus termeiben

idősek világnapJa
Szeptember 30. péntek 14 óra
Minden	év	őszén	az	időseket	ünnepeljük	a	tiszteletükre	megrendezett	hivatalos	
világnapon.	Jászberény	Városi	Önkormányzat	idén	is	meghívja	városunk	idős-
korú	lakosságát	az	Idősek	világnapja	alkalmából	rendezett	városi	ünnepségre.	A	
programban	a	Jászsági	Cigányzenekar	és	a	közreműködők	Bárkányi	Adrienn	és	
Sztruhala	József	magyar	nóta	énekesek	műsorát	láthatják	az	egybegyűltek.
Ifjúsági Ház  

kuTaTók éJszakáJa
Szeptember 30. péntek 18 óra
Kutatók	Éjszakája	a	könyvtárban,	ezekkel	a	programokra	várják	az	érdeklődő-
ket:	18	óra	Nézz	az	ég	felé!	Távcsőavatás	és	kiállításmegnyitó;	19	óra	Civilek	
a	kutatás	szolgálatában	–	avagy	a	régészet	nemcsak	úri	huncutság	–	Gulyás	
András	 régész	 előadása;	20	óra	 Jászberény	–	Hajtapuszta	 című	könyv	kuta-
tómunkájáról	beszél	az	egyik	szerző,	Varga	Kamill	ferences	szerzetes;	21	óra	
Tanulni	sosem	késő!	Kazinczy	Ferenc	beszámolója	hogyan	kezdett	repülőve-
zetést	tanulni	62	évesen.	A	logiscool	csapata	programozással,	mBOT	és	3D-s	
nyomtató	bemutatókkal	készül.	
Jászberény Városi Könyvtár

a magyar népmese napJa
Szeptember 30 - október 1. péntek – szombat
Benedek	Elek	 születésnapján	a	magyar	népmeséket	ünnepeljük,	 idén	a	me-
sékből	 jól	 ismert	 sárkányok	 lesznek	 a	 programok	 főszereplői.	 Pénteken	 9	
órától	 élőszavas	mesemondás	a	gyermekkönyvtárosokkal,	17	órától	Felnőtt	
mesék	Bukovics	 János	mesemondóval.	 	Szombaton	10	órától	 folytatódik	a	

„Hónap	Meséje”	sorozat.	Sárkányölő	Sebestyén	-	élőszavas	mesemondás,	me-
sedramatizálás,	népdalok,	tánc	és	kézműveskedés	Sőrés	Rozka	mesemondóval.	
13	óra	3+1	Kalandpróba	–	Sárkánymentés	a	Lumina	Cornu	Szerepjáték	klub-
bal,	kalandos	fantasy	játék	óránként.	14	órától	A	veres	tehen	fia	-	élőszavas	
mesemondás,	 mesedramatizálás,	 népdalok,	 tánc	 és	 kézműveskedés	 a	 Csűr-
döngölő	Kulturális	Egyesülettel.
Városi Könyvtár – Jászsági NépMesePont

a hónap műTárgya
Október 5. szerda 17 óra
A	képzőművészeti	sorozat	októberi	eseményén,	Sáros	András	festőművész	három	
portréját,	a	„modellek”,	az	alkotó	gyermekei	mutatják	be,	Sáros	Katalin,	Sáros	
András	Miklós	Munkácsy-díjas	grafikus	művész	és	Sáros	László	György	DLA	c.	
egyetemi	tanár,	Ybl-díjas	építész,	a	Magyar	Művészeti	Akadémia	rendes	tagja.	Ezt	
követően	Tenkács	Márta	okleveles	építészmérnök,	Sáros	András	menye	mutatja	
be	néhai	Morvay	Lajos	fényképész	mesternek	a	családról	készült	fotóját.	A	ren-
dezvény	egyben	emlékezés,	a	festő	születésének	110.	évfordulójára.
Szikra Galéria

31. zagyva - haJTa kerékpáros TelJesíTményTúra
Október 1. szombat 8 órától
Kerékpáros	túraútvonalak	teljesíthetők	4	távon	(18	km,	32	km,	50,	km,	80	
km)	Az	izgalmas	kerekezés	során	a	résztvevők	felfedezhetik	a	Zagyvamenti	és	
a	Hajta	természetvédelmi	terület	szépségeit,	természeti	értékeit,	megismerhe-
tik	saját	képességeiket,	valamint	a	közösségi	élmény	erejét.	
Vasas horgásztó - horgásztanya

a kakTusz virága - zenés vígJáTék
Október 6. csütörtök 19 óra
A	kaktusz	virága	 ízig-vérig	 francia	komédia,	mulattató	 történet	 fülbemászó	
zenével.	Egy	kezdeti	 füllentés	a	négy	 szereplőt	képtelenebbnél	képtelenebb	
helyzetekbe	sodorja	és	talán	túlzás	nélkül	állítható,	hogy	minden	adott	egy	
helyzetkomikumokban	bővelkedő	fergeteges	vígjátékhoz.
Lehel Film – Színház 

klubkonCerT – lead zeppelin
Október 7. péntek 21óra
A	Lead	Zeppelin	több	sikeres	koncerten	bizonyította,	hogy	az	egyik	 legerő-
sebb	tribute	produkció,	a	hazai	fronton.	Megszólalásaik	rendkívül	jól,	szinte	
teljesen	élethűen	idézik	fel,	egy	korszakalkotó	zenekar	a	Led	Zeppelin	eredeti	
hangzását,	megspékelve	egy	izgalmas,	energikus	előadásmóddal.
Lehel Film – Színház Galéria

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

Kulturális mozaik
Nem	volt	könnyű	dolga	 a	kiválasztás-
ban	a	zsűrinek	(melynek	tagjai	Budai 
Lóránt	 polgármester,	Kalácska Gábor 
Rocker	 Rádió,	 Kátai Tamás,	 a	 Liszt	
Ferenc	 zeneakadémián	 végzett	 zene-
tanár,	Szajkó Sándor	ős	Rockfesztivál	
szervező,	 Szabó Csaba	 Jelek	 zenekar,	
Sápi Márton	ex	Magor/Star	Network),	
mert	igen	színvonalas	felhozatal	zenélt,	
odaadó	 lendülettel	 és	 hatalmas	 lelke-
sedéssel.	Némi	 agyalást	 és	 tanakodást	
követően,	az	Escape	My	Shadows	ban-
da	produkcióját	választották	a	legjobb-
nak,	akik	az	eredményhirdetésen	aztán	
a	 támogatók	 temérdek	 felajánlását	
vehették	át:	az	egyedi	Lehel	Rockfeszt	
logózott	Jim	Beam	whiskey-ket,	beke-
rülést	a	Rocker	Rádió	rotációjába,	fel-
lépést	a	jövő	évi	Kawa	Partyn.	50	ezer	
forintos	tételekben	fellépti	díjat,	hang-
szercsomagot	 a	 Duó	 Hangszerüzlet,	

„kivarrást”	 a	 Scoby	 Tattoo,	 valamint	
egy	 oktatást	 YouTube	 és	 Streaming	
digitális	 zenei	 terjesztésről	 a	Star	Net-
work	jóvoltából.

Az	este	további	része	egy	különleges	
női	 rockformációval,	 a	Sniffyction	 zene-

kar	produkciójával	 folytatódott.	Őket	a	
Jelek	zenekar	követte	Pokolgép	dalokkal.	
Először	játszott	hazai	pályán	ebben	az	új	
felállásában	 a	 régi-új	 tagokkal	 átalakult	
Magor	zenekar.	Az	este	sztárvendége	pe-
dig	a	platinalemezes	magyar	metál	együt-
tes,	a	Leander	Kills	volt.	Az	egész	napos	
rock	maratont	pedig	a	Burnout	Zenekar	
zárta,	fiatal	és	öreg	rockerek	örömére.

A	 rendezvényen	 tombolát	 vásárol-
hattak	 a	 résztvevők,	 ezzel	 segítve	 egy	
jótékonysági	 célt	 és	 persze	 a	 szeren-
csések	 megnyerhették	 a	 támogatók	 ál-

tal	 felajánlott	 értékes	 nyereményeket.		
A	 szervezők	 a	 tombolabevétel	 teljes	
összegét,	 a	befolyt	155	 ezer	 forintot	 a	
jászberényi	Szent	Erzsébet	Kórház	gyer-
mekosztályának	ajánlották	fel.

Az	ősziesbe	forduló	időjárás,	a	szün-
telenül	 szakadó	eső	nem	volt	kegyes	a	
rendezvényhez,	 a	 koncertek	 hangulata	
azonban	 nem	 hagyott	 kétséget	 afelől,	
hogy	 a	 folytatásnak	 létjogosultsága	
van	városunkban.	Azaz	találkozhatunk	
2023-ban	is	a	Lehel	Rockfeszten.

duka

Lehel rockfeszt 2022 – csápolás hajnalig
 	Folytatás az 1. oldalról 	

Befejeződött a Sikerkalauz projekt
Az Erasmus támogatásával megva-
lósuló, a helyben történő letelepe-
dést és a vállalkozói kompetencia 
fejlesztését szolgáló programsorozat 
záró rendezvényét szeptember 16-án, 
pénteken délután rendezték a déry-
né rendezvényház emeleti nagyter-
mében. 

A	 programban	 közreműködő	 ÚT-
RAVALÓK	 csapata	 a	 projekt	 rendez-
vényeibe	bevont	fiatalokat	várta	a	záró	
rendezvényre,	ahol	ők	el	is	mondhatták	
tapasztalataikat.	

–	Nagyon	örülök,	hogy	egy	sikeres	
programot	 zárhatunk	 a	 mai	 napon.	
Számomra	 megtiszteltetés	 volt,	 hogy	
engem	 is	 meglátogattatok	 a	 polgár-
mesteri	 hivatalban.	Nagyon	 fontos	 a	
helyben	maradás	segítése,	támogatása,	
hogy	 itthon	 jól	 érezzétek	 magatokat.	
Azt	 gondolom,	 hogy	 jó	 úton	 járunk,	

sikerült	 felvennünk	 a	 kapcsolatot	 a	
fiatalokkal,	 s	 velük	 együtt	 sokkal	 si-
keresebbek	 lehetünk.	 Az	 én	 irodám	
mindig	nyitva	áll	előttetek	–	mondta	
köszöntőjében	 Budai Lóránt	 polgár-
mester.

Szólt	 a	 nagytermet	 megtöltő	 di-
ákokhoz	 Barócsi Gábor,	 az	 ifjúsági	

önkormányzat	 polgármestere	 és	 Virág 
Imre	szóvivő	is.	Elmondták,	hogy	az	ön-
kormányzat	illetékes	bizottsága	elfogad-
ta	az	ifjúsági	önkormányzat	munkájáról	
szóló	 beszámolót.	 Egyben	 megköszön-
ték	mindazok	unkáját,	akik	lehetőséget	
adtak	arra,	hogy	a	berényi	iskolák	fiatal-
jai	részesei	lehettek	ennek	a	projektnek.

	–	Nekünk	 is	nyitni	kell	 a	döntés-
hozók	felé.	Élhető,	jó	Jászberény	nincs	
fiatalok	 nélkül.	 A	 párbeszéd	 elkezdő-
dött	köztünk	és	a	városvezetése	között,	
s	ezt	bizonyítja	ez	a	mai	találkozó	is	–	

mondta	Virág	Imre.
A	 projektben	 szerepelt	 találkozó	

vállalkozókkal	 is.	 Egy	 korábbi	 szá-
munkban	 már	 beszámoltunk	 arról,	
amikor	a	Kossuth	úti	Ifjúsági	Központ-
ban	 az	 Albert	 Savanyúság	 képviselői,	
valamint	 Bozsik Ferenc	 önkormány-
zati	 képviselő	 a	 vállalkozásuk	 hétköz-
napjaiba	is	beavatta	a	fiatalokat.	Albert 
Bernadett	ezúttal	is	elmondta	tapaszta-
latait	és	örömét	fejezte	ki,	hogy	részesei	
lehettek	a	projektnek.	

Hamar Kata,	 a	 polgármesteri	 hi-
vatal	 ifjúsági	 referensre,	 a	 projekt	 há-
zigazdája	 elégedetten	állapíthatta	meg,	
hogy	a	Sikerkalauz	projekt	eredményes,	
sikeres	volt.	Az	ifjúsági	munkacsoport	
három	tagjának,	akik	nagy	segítségére	
voltak	a	programok	megszervezésében,	
lebonyolításában	külön	is	megköszönte	
a	segítségét.	Zsidó Zoltánné	(Terplán),	
Túrócziné Varga Ildikó	 (Nagyboldog)	
és	 Gulyásné Rácz Gyöngyi	 egy-egy	
ajándékcsomagot	vehetett	át,	míg	a	ta-
lálkozó	végén	a	gyerekeket	vendégül	is	
látták	a	projekt	zárása	alkalmából.

A	 sikeres	 projektzáró	 után	 pedig	
nincs	 pihenés,	 hiszen	 Hamar	 Kata	
már	a	következő	programokat	szervezi	
és	figyeli	a	pályázati	 lehetőségeket.	Az	
biztos,	az	ő	kezében	jó	helyen	van	a	fi-
atalok	sorsa	Jászberényben.	Biztosak	le-
hetünk	benne,	hogy	a	közeljövőben	is	
beszámolhatunk	majd	 újabb	 és	 újabb	
programokról,	melyeket	a	fiatalok	segí-
tése	érdekében	szervez	segítőivel.

Szántai Tibor

Nem vagy egyedül! Séta a demenciával élőkért
Az Alzheimer Világnap alkalmából, 
szeptember 21-én délelőtt, a Prome-
nádon, „Nem vagy egyedül” címmel 
szervezett sétát a demenciával élő-
kért a Szent Ferenc Egyesített Szociá-
lis Intézmény kollektívája.

Az	Alzheimer	Világnap	 célja,	 hogy	 vi-
lágszerte	 emlékeztessen	 a	 demencia,	
ezen	belül	az	Alzheimer	kór	terjedésére,	
az	ebből	adódó	problémákra	és	felhívja	
a	figyelmet	a	betegségre,	hiszen	a	 szel-
lemi	hanyatlás	felismerése	az	első	lépés	
a	segítség	felé.

A	 programon	 köszöntőt	 mondott	

Budai Lóránt	 polgármester,	 majd	 az	
egybegyűltek	 a	 szociális	 intézmény	 la-
kóinak	műsorát	 láthatták.	A	Promenád	
parkját	járta	körbe	a	figyelemfelkeltő	séta,	
melynek	 résztvevői	 az	 Alzheimer	 Világ-
nap	 logójával	 és	 a	 „Nem	 vagy	 egyedül”	
jelmondattal	 díszített	 zászlót	 fogtak	 a	
kezükben	és	kitűzőt	viseltek.	A	szervezők	
ezzel	is	szerették	volna	kifejezni,	hogy	van	
segítség,	a	nehézségek	és	küzdelmek	elle-
nére,	 lehetséges	 teljes	 életet	 élni,	 ahogy	
ezt	a	jelmondat	megfogalmazza.

Bozóki Jánosné	intézményvezető,	az	
eseményt	követően	elmondta,	hogy	ösz-
szeállítottak	 egy	Demencia	Hátizsákot,	

ami	kölcsönözhető	 és	 segítő	 informáci-
ós	 csomagot	 tartalmaz,	 szakápolási	 út-
mutatókat,	gyakorlati	tanácsokat,	támo-
gató	 lehetőségeket,	 a	demenciával	 élők	
hozzátartozóinak	 és	 a	 laikus	 érdeklő-
dőknek	egyaránt.	A	Demencia	Hátizsák	
egy	hónapra	kölcsönözhető	a	Szent	Fe-
renc	Egyesített	Szociális	Intézményben,	
valamint	annak	Időskorúak	és	Demens	
Személyek	Nappali	 ellátását	 végző	 egy-
ségében,	illetve	a	Városi	Könyvtárban.	

Ha	 a	 demenciával	 kapcsolatos	
kérdése	 volna,	 vagy	 segítségre	 lenne	
szüksége,	kölcsönözze	ki	bizalommal	a	
Demencia	Hátizsákot!		 dg
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Mihály napi vásár az óvodában

Jászberény Város Óvodai Intézmé-
nye a Bajcsy úti központi óvodában 
tartotta szeptember 24-én, szomba-
ton délután a Mihály napi vásárát. 
Szerencsések voltak a szervezők és 
a résztvevők, hiszen az égiek kegye-
ikbe fogadták a rendezvényt és szép 
napos időben minden tervezett prog-
ramot meg tudtak valósítani. 

Már	az	udvari	bejáratnál	tátva	maradt	
az	 érkezők	 szája,	 hiszen	 ötletes,	 szép	
dekorációval	várták	őket	ezen	a	délutá-
non	a	központi	óvodába.	Az	udvart	is	

feldíszítették,	 s	 a	különböző	állomáso-
kon	sokféle	tevékenység,	feladat	várta	a	
kicsiket	és	a	nagyokat	is.	Ellátmányban	
sem	volt	hiány,	hiszen	üdítős,	mézeska-
lácsos	és	hot-dog	árus	 is	várta	az	érke-
zőket.	A	belépő	a	rendezvényre	egy	fürt	
szőlő	 volt,	 amelyből	 azon	 nyomban,	
ott	 helyben	must	 készült.	 A	 szőlő	 da-
rálásába	pedig	az	ifjak	is	besegíthettek.	

	–	Az	elmúlt	években	már	többször	
megrendeztük	 a	 Mihály	 napi	 vásárt,	
azzal	a	nem	titkolt	szándékkal,	hogy	a	
néphagyományokra	 épülő	 programo-
kat	 népszerűsítsük.	 Sajnos	 a	 covid-19	
miatt	 az	 elmúlt	 két	 év	 kimaradt,	 de	
most	 ismét	 itt	 vagyunk.	 Próbáljuk	 a	
gyerekek	figyelmét	a	hagyományok	felé	
terelni,	 s	 nagyon	 fontos	 a	 környezeti	

nevelés,	 a	 fenntarthatóságra	 nevelés,	
amellyel	a	szemléletüket	próbáljuk	ala-
kítani.	 Falatkákkal,	 egy	 kis	 gyümölcs-
csel	 vártuk	 a	 gyerekeket,	 hogy	 még	
nagyobb	kedvük	legyen	a	programban	
való	 részt	vételre	–	mondta	érdeklődé-
semre	Beszteri Éva,	a	Jászberény	Város	
Óvodai	Intézményének	vezetője.

Programokban	 ezen	 a	 napon	 való-
ban	nem	volt	hiány	 a	 központi	 óvoda	
udvarán,	hiszen	volt	az	udvaron	nyuszi	
simogató,	 különböző	 népi	 játékokat	
próbálhattak	ki	a	gyerekek,	de	volt	arc-
festés	 és	 előadásokat	 is	 megtekinthet-

tek.	 A	 zsák	 mese	 keretében	 a	 Brémai	
muzsikusok	 történetét	 adták	 elő,	 még-
pedig	nem	akármilyen	szereposztásban,	
hiszen	 az	 óvónők	 bevinták	 a	 játékba	
a	 szülőket	 és	 a	 gyerekeket	 is.	 Később	
a	 Regélő	 Színjátszó	 Kör	 a	 Nyakigláb,	
Csupaháj,	 Málészáj	 című	 mesét	 adta	
elő.	Táncbemutató	és	táncház	is	volt	az	
óvodások	és	a	Viganó	AMI	Galagonya	
Gyermektáncegyüttese	jóvoltából.	
A	három	kívánság	című	mesét	pedig	a	
Kelepelő	 bábcsoport	 adta	 elő.	 A	 gyer-
mekek	 láthatóan	élvezték	a	délutánt,	 s	
a	 szülők,	 nagyszűlők	 sem	 unatkoztak	
mellettük.	Volt	olyan	udvari	 játék,	me-
lyet	kicsik	és	nagyok	együtt	is	használtak.	

Remek	 délután	 volt,	 melynek	 ter-
mészetesen	lesz	folytatása	jövőre	is!

remek gyorskoris szezonkezdet Szlovákiában

Szlovákiában	 kezdték	 az	 új	 szezont	 a	
Jászberényi	 SE	 rövidpályás	 gyorskor-
csolyázói.	A	Spisska	Nova	Vesben	ren-
dezett	Stez	Cup	nagyszerűen	sikerült	a	
berényi	fiataloknak,	hiszen	nagyon	sok	
dobogós	helyezést	szereztek.	A	104	in-
duló	között	16-an	képviselték	városun-
kat,	akik	4	arany-,	3	ezüst-	és	3	bronz-
érmet	 hozhattak	 haza.	 A	 dobogós	
helyezések	mellett	a	37	egyéni	csúcs	is	
azt	bizonyítja,	hogy	a	JSE	rövidpályás	
gyorskorisai	jó	úton	haladnak.

A	csapatot	Cseh Liliána	és	Szász Attila 
segédedzők	kísérték	el	a	szlovákiai	ver-
senyre,	míg	Pető Bendegúz	 a	 fiatalok	
bemelegítését	segítette	a	futamok	előtt.	
A	 fiatalok	 pedig	 felkészítőik	 tanácsait	
megfogadván	 nagyszerű	 teljesítményt	
nyújtottak	a	jégen.
A jászberényi eredmények:
Junior-F	lányok
1.	Marinka	Tóth	Réka,	5.	Ádám	Luca	
Junior-F	fiúk	
1.	Földi	Dávid

Junior-E	lányok
1.	 Szűcs	 Janka,	 2.	 György	 Mira,	 3.	
Szabó	Janka,	6.	Szmetena	Maja
Junior-E	fiúk	
1.	Boros	Bence,	2.	Kármán	Nagy	Do-
monkos,	3.	Földi	Krisztián
Junior-D	lányok	
2.	 Gazsi	 Noémi,	 4.	 Szabó	 Jázmin,		
5.	 Marinka	 Tóth	 Anna,	 6.	 Taczman	
Mira
Junior-D	fiú	
3.	Gonda	Gergő,	5.	György	Nimród

Jászsági művészek Thália szekerén – kiállítás
A fenti címmel nyílik időszaki kiál-
lítás a Jász Múzeumban lapunk idei 
19. számának megjelenésével egy 
időben.  A kiállítás megtekintésé-
hez szeretnénk kedvet csinálni olva-
sóinknak, amikor a rendezvénnyel 
kapcsolatos sajtóanyagot közöljük. 

A	 19.	 század	 elején	 kibontakozó	 ma-
gyar	színjátszás	történetébe	Jászberény	
visszavonhatatlanul	 beírta	 nevét.	 Eb-
ben	 a	 városban	 született	 a	 vándorszí-
nészet	 két	 meghatározó	 egyénisége,	
Schekenbach	Rozália,	közismert	nevén	
Déryné	 Széppataki	 Róza	 és	 Kőszeghy	
(Kőszegi)	Alajos,	akik	a	jászok	főváros-
ából	elindulva	ültek	fel	Thália-szekeré-
re	 és	 váltak	 a	magyar	 nemzeti	 színját-
szás	élharcosaivá.

A	185	 évvel	 ezelőtt,	 1837.	 augusz-
tus	 22-én	 megnyitott	 Pesti	 Magyar	
Színház	 (1840-től	 Nemzeti	 Színház)	
színpadán	 még	 Déryné	 és	 Kőszeghy	
Alajos	 is	 szerepelt,	 de	 a	 19.	 század	 vé-
gén	 tagja	 volt	 társulatának	 a	 jászárok-
szállási	születésű	Pethes	Imre,	a	magyar	
realista	 színjátszás	 megteremtője	 és	
Görbe	 János,	 a	magyar	paraszti	karak-
ter	leghitelesebb	megformálója.

A	jászkiséri	Küry	Klára,	a	20.	század	
eleji	 Népszínház	 koronázatlan	 király-
nőjeként,	az	árokszállási	Kaszab	Anna	
Thália	 hűséges	 papnőjeként,	 a	 jász-
berényi	 születésű	 Spagatner(Székely)	
Mihály	 pedig	 az	 opera	 fejedelmeként	
szerzett	hírnevet	szülőföldjének.
A kiállításon bemutatott hét művész:

1.)	Déryné	Széppataki	Róza,	 az	 első	
magyar	operaénekesnő,	a	vándorszínészet	
nagyasszonya,	 a	magyar	nyelvű	nemzeti	
színjátszás	megszületésének	egyik	úttörő-
je	(Jászberény,	1793.	december	24.	–	Mis-
kolc,	1872.	szeptember	29.)

2.)	 Kőszeghy	 Alajos,	 a	 magyar	 ván-
dorszínészet	egyik	úttörője,	Déryné	gyer-
mekkori	pajtása,	később	színpadi	partne-
re	(Jászberény,	1796.	november	8.	-	?)

3.)	Pethes	 Imre	drámai	 színész	 (Jász-
árokszállás,	1864.	december	18.	–	Buda-
pest,	1924.	november	14.)

4.)	Küry	Klára	operettszínésznő	(Jász-
kisér,	1870.	március	27	–	Budapest,	1935.	
április	24.)

5.)	Kaszab	Anna	színésznő	(Jászárok-
szállás,	1898.	április	16.	‒	Jászárokszállás,	
1975.	március	5.)

6.)	Székely	Mihály	operaénekes	(Jász-
berény,	1901.	május	8.	–	Budapest,	1963.	
március	22.)

7.)	Görbe	János	színész	(Jászárokszál-
lás,	1912.	november	15.-	Budapest,	1968.	
szeptember	5.)

A	bemutatott	művészek	komoly	 sze-
repet	 játszottak	 a	magyar	 nyelvű	 színját-
szásban	és	az	opera	népszerűsítésében.	Az	
említett	művészek	1793	és	1975	között,	
más-más	 időszakban	 éltek	 és	működtek,	
így	 sohasem	 lehettek	 együtt	 egy	 színpa-
don.	Most	a	kiállítás	képzeletbeli	színpa-
dán	a	modern	technikai	megoldásoknak	
köszönhetően	együtt	jelenhetnek	meg.	

A	 kiállítás	 egyben	 tiszteletadás	 és	 fő-
hajtás	a	nagy	művész	géniuszok	munkás-
sága	és	emléke	előtt.

A	 kiállításnak	 különös	 jelentőséget	
adnak	 a	 bemutatott	 személyekhez	 kap-
csolódó	évfordulók:

	 ‒	 2022.	 szeptember	 29-én	 150	 esz-
tendeje,	 hogy	 Déryné	 Széppataki	 Róza,	
az	első	magyar	operaénekesnő,	a	magyar	
vándorszínészet	 nagyasszonya	 az	 égiek	
színtársulatáhozcsatlakozott.	

-	Ebben	az	évben	110	éve	annak,	hogy	
Görbe	 János,	 a	magyar	 Jean	Gabin	 Jász-
árokszálláson	megszületett.

‒	2023.	március	22-én	Székely	Mihály	
halálának	60.	évfordulójára,	december	23-
án	pediDéryné	Széppataki	Róza	születésé-
nek	230.	évfordulójára	emlékezünk	majd.
A kiállítás célja:	 -	Bemutatni	 a	magyar	
nyelvű	 nemzeti	 színjátszás	 megszületé-
sét,	 s	 benne	 két	 jászberényi	 származá-
sú	 színész,	 Déryné	 Széppataki	 Róza	 és	
Kőszeghy	Alajos	szerepét.

-	Vázlatos	képet	adni	a	reformkori	ma-
gyar	színjátszásról,	a	Pesti	Magyar	Színház	
(NemzetiSzínház)	megnyitásáról.

-	Bemutatni	 a	 19.	 század	 végi	 és	 20.	
század	eleji	magyar	 színházművészet	két	
kiváló	 jászsági	 származású	 művészének	
munkásságát.	(Pethes	Imre,	Küry	Klára)

-	 Megismertetni	 a	 közönséggel,	 ho-
gyan	 lett	 az	 árokszállási	 parasztlány,	 Ka-
szab	Anna	Thália	papnője,	és	az	árokszál-
lási	 paraszt	 fiú,	 Görbe	 János,	 a	 magyar	
Jean	Gabin.

-	Bemutatni	a	20.	 század	egyik	 legki-
válóbb	operaénekesének	(Székely	Mihály)	
életpályáját.

-	 Színháztörténeti	 ismeretek	 átadása	
népszerű,	interaktív	módon	minden	kor-
osztály	számára.

-	Figyelemfelkeltés,	szórakoztatás.
-	 A	 nemzeti	 érzés	 és	 a	 jász	 identitás	

erősítése.
A kiállítás időtartama:	 két	 esztendő	
2022.	 szeptember	29-től	2024.	 szeptem-
ber	30-ig
A kiállításhoz kapcsolódó jövőbeni 
programok: -	Érdekes,	 látványos	 és	 sze-
repjátszó	múzeumpedagógiai	programok	
óvodásoknak,	 általános	 és	 középiskolá-
soknak	 (pl.	 Kicsik	 pódiuma,	 Miénk	 a	
színpad,	jelmez-	és	díszlettervezés	stb.)

-	Előadás	sorozat	a	bemutatott	művé-
szek	életéről,	munkásságáról

-	 Előadói	 estek	 színészek,	 énekesek	
közreműködésével

-	Városi	 séták	Déryné,	Kőszeghy	Ala-
jos	és	Székely	Mihály	nyomában

-	 Az	 utolsó	 felvonás	 ‒	 szomorújáték.	
Képek	Déryné	életének	utolsó	időszakáról.

Bemutatja	a	Jászsági	Hagyományőrző	
Egylet	 -	 Jászsági	művészek	Thália	 szeke-
rén	címmel	kiadvány	megjelentetése

A	kiállítás	 szakmai	rendezője:	Hor-
tiné Dr. Bathó Edit

Szakmai	 munkatársak:	 Kókai Mag-
dolna, Bugyi Gábor, Forgó Bence

Technikai	 munkatársak:	 Bajorné 
Merk Angéla, Papné Varga Bernadett, 
Velez Lívia, Zsámboki Anikó

Művészeti	 kivitelezés:	Heritage	Con-
sulting	Kft.	HistoriArch	Kft.	Profnet	In-
formatika	Kft.

Ruharekonstrukciók:	 Besenyei Ildi-
kó –	 Jászivány,	 Borbásné Budai Valé-
ria –	Jászapáti,	Donkóné Birkás Tünde	
–	Jászapáti,	Tajti Erzsébet	-	Jászberény

A	 kiállítás	 megvalósítását	 tárgyak	
kölcsönzésével	 támogatták:	 Balázs An-
tal	-	Rákóczifalva,	Macimúzeum,	Csikós 
Miklós	 -Jászárokszállás,	Kóródi Anikó	–	
Jászdózsa	†	Kovács	Béláné	–	Jászárokszál-
lás,	Nemes György	-	Jászkisér

A	 kiállítás	 a	 Magyar	 Géniusz	 program	
610106/13	 számú	 nyertes	 pályázata	 tá-
mogatásával	valósult	meg.
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Köszönetnyilvánítás
Hálás	szívvel	mondunk	köszönetet	
mindazoknak	akik

Sas	Miklós
1937–2022
temetésén	részvételükkel,		
virágaikkal	mély	fájdalmunkat		
igyekeztek	enyhíteni.

A gyászoló család

Köszönetet	mondunk		
mindazoknak,	akik	

Utasi	Józsefné
szül. Illés Julianna

temetésén	részt	vettek,	részvétet	
nyilvánítottak,	lélekben	velünk		
voltak,	sírjára	virágot	hoztak,	

fájdalmunkat	enyhíteni	igyekeztek.

Szerető férje, fiai, unokája  
és dédunokája

Hirdetések feladása:
szerkesztőségünkben csütörtökönként 

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com

telefonon: 06-30/651-1098

Szüret után a borkostolóig
Hosszabb	időnek	kell	eltelni	mire	a	bor	
alapanyagából,	 a	 szőlőből	 fogyasztható-
vá	válik	a	jó	étrendi	hatású,	de	nem	alap-
fontosságú	élelmezési	cikk,	a	bor.	A	sző-
lő	feldolgozása,	majd	a	must	kierjedése	
és	kezelése	után	következik	a	bor	egysze-
rű	kezelése,	ami	számos	műveletből	áll	
(töltögetés,	 fejtés,	 kénezés,	 derítés,	 szű-
rés,	esetleg	a	házasítás,).	A	 fogyasztásig	
ezek	 mindegyike	 elvégzésre	 kerül	 még	
a	házikertben	termelt	szőlő	esetében	is.	
Amennyiben	a	szőlőtermelő	a	must	és	a	
kész	bor	előállítása	közben	hibát	követ	
el,	 akkor	a	bor	 rendellenes	elváltozásai,	
a	 borbetegségek	 vagy	 borhibák	 követ-
keznek	be.	A	 jelenleg	korai	 szüretelésű	
szőlők	 mustja	 (Zala	 gyöngye)	 már	 ki-
erjedt,	a	későbbiek	pl.	a	kadarka,	olasz-

rizling	stb.	rövidesen	ki	 fognak	erjedni	
köszönhetően	 a	 nyári	 rendkívül	meleg	
időjárásnak,	 Szerencsére	 a	 szőlőt	 nem	
károsította	komolyabban	a	szokásos	pe-
ronoszpóra,	 így	 a	 bogyók	 rothadása	 el-
maradt	a	must	cukorfoka	pedig	nagyon	
jó	 lett.	 Így	 az	 ízében,	 illatában	 zamatá-
ban	 is	 kiváló	 bor	 várható.	 A	 jó	 gazda	
pedig	 büszkén	 szolgálhatja	 fel	 borát	 a	
különböző	családi	eseményeken	vagy	a	
barátainak.	A	must	vagy	a	bor	helytelen	
kezelése	esetén	összetétele	vagy	 tisztasá-
ga	 átmenetileg	megromolhat.	Az	 ilyen	
bor	 fogyasztásra	alkalmatlanná	válik	és	
értéke	 csökken.	 Rendellenes	 elváltozá-
sokat	okozhatnak	 így	a	bor	betegségek	
is.	Például	a	virágosodást	a	Mycoderma	
vini	élesztőgomba	okozza,	amely	a	bor	
felületén	 szürkésfehér	 hártyát	 képez.	
Az	 alkoholt	 szénsavvá	 és	 vízzé	 oxidálja,	

de	 rontja	 a	 bor	 ízét	 is.	 Alacsony	 szesz-
tartalmú	bor	 esetében	meleg	pincében,	
levegő	 jelenlétében	 lép	 fel.	 A	 virágos	
bort	 a	 hártyától	 meg	 kell	 szabadítani,	
ha	lehet	keményebb	borral	feltölteni,	s	
alaposan	kiforrázni	 szükséges	 a	 kiürült	
hordót.	 A	 másik	 gyakori	 borbetegség	
az	 ecetesedés,	 aminek	 okozói	 az	 ecet-
baktériumok,	 ez	 is	 vékony,	 alig	 látha-
tó	hártyát	 okoz	 a	bor	 felületén.	A	bor	
tisztasága	sokszor	nem	is	változik,	de	az	
alkohol	 ecetsavvá	 és	 vízzé	 alakul.	 Ala-
csony	alkoholtartalmú	darabon	lévő	bor	
meleg	pincében	kedvező,	de	a	penészes	
szőlő	is	okozhatja.	A	beteg	bort	erősen	
kell	 kénezni,	 káliummetabiszulfittal	
a	 hordóját	 gondosan	 kell	 kigőzölni.	
Rendellenes	 elváltozások	 a	 borhibák	

melyeket	 legtöbbször	 nem	 mikróbák	
okozzák	 ily.	pld.	a	 fekete	 törs.	A	 fejtés	
után,	 tintaszerű	 csapadék	 képződik,	 a	
csersav	 és	 a	 vastartalom	egyensúlyának	
megbomlásakor.	 A	 levegő	 oxigénjének	
hatására	fontos	a	megelőzés,	hogy	a	bor	
a	vassal	ne	érintkezzen.	A	lágy	hajlamos	
bort	 kemény	 savas	 borral	 kell	 keverni	
(háziassítás)	 Elég	 gyakran	 előforduló	
borhiba	 a	 penész	 íz	 és	 a	 dohosság.	 Ez	
a	 tisztaság	 és	 a	gondatlan	 szüretre	 és	 a	
hanyag	hordókezelésre	utal.	A	dohosság	
sokszor	alig	javítható.	Enyhébb	esetben	
nyílt	fejtéssel,	kénezésse,	szűréssel	lehet-
séges.	Ha	a	hordó	hosszabb	ideig	üresen	
ált,	 akkor	 egyéb	borhiba	pl.	 a	hordóíz	
is	 érezhető.	Ez	 a	 dohossághoz	 hasonló	
módon	szüntethető	meg.

Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

Köztünk élnek – Muhari István
Új sorozatunkban időről-időre olyan 
embereket szeretnénk bemutatni, 
akik évtizedek óta köztünk élnek, 
s munkájukkal mindennapjainkat 
könnyítik, szépítik meg. Tervezett 
sorozatunk első része egy mestereről 
szól, aki több mint 60 éve dolgozik a 
szobafestő-mázoló szakmában.

Muhari István	1944-ben	született	Jász-
berényben.	Az	általános	iskola	elvégzé-
sét	 követően	–	 egy	barátja	 biztatására,	
aki	 akkor	már	 festő	 tanuló	volt	–	 szo-
bafestő	 és	 mázoló	 tanulónak	 jelent-
kezett.	 Névrokonánál,	 Muhari	 István	
mesternél	 tanulta	 a	 szakmát,	 majd	
kiváló	eredménnyel	–	piros	oklevéllel	–	
szakmunkás	vizsgát	tett.	

A	 sikeres	 vizsga	 után	 Szikra	 József	
mester	 alkalmazta,	 aki	 Benke	 László	
festőművész-templomfestőhöz	 küldte	
a	díszítő	 festést	 tanulni,	gyakorolni.	Ma	
is	 szívesen	 emlékezik	 erre	 az	 időszakra,	
amely	 egy	 életre	 meghatározta	 szakmai	
elhivatottságát.	 A	 katonaságot	 követően	
a	 Jász-Nagykun	 Vendéglátó	 Vállalatnál	
helyezkedett	 el.	 A	 jászsági	 vendéglátó	
egységeknél	 volt	 festő,	 címfestő,	 majd	
vendéglátási	 lakberendező.	 Huszonöt	
éven	át	végezte	ezt	a	munkát.	Közben	–	
1967-1971	–	gimnáziumi	érettségi	vizsgát	
is	tett.	A	szobafestő-mázoló	mestervizsgát	
1968-ban	tette	le.	Több	országos	szakmai	
megmérettetésen	 is	részt	A	TRILAK	fes-
tőgyár	 országos	 festőmester	 versenyén,	
mint	a	legidősebb	versenyző	az	5.	helyen	
végzett.	Majd	a	TRILAK	festőakadémiát	
is	sikeresen	elvégezte.	

A	 rendszerváltást	 követően	 a	 Jász-
berényi	 Erzsébet	 Kórházban	 helyez-
kedett	 el,	 ahol	 a	 tanulók	 oktatásával	
is	 megbízták.	 Itt	 1988-1990	 között	
egyéni	 vállalkozóként	 dolgozott.	 A	
kórházból	 2004-ben	 ment	 nyugdíjba,	
s	 azóta	 is	 lakások,	 családi	 házak	 festé-
sével,	díszítésével	foglalkozik.	Egyedül	
dolgozik,	s	a	díszítő	festészet	továbbra	
is	a	kedvenc	munkája.	Mindig	szívesen	
emlékezik	 Benke	 Lászlóra,	 s	 a	 tőle	 el-
sajátított	 tudást	ma	 is	 alkalmazza.	Te-
vékenységét	pedig	folyamatosan,	a	ma	
használt	anyagokat	felhasználva	bővíti.

A	munkaidő	és	a	határidő	határozta	
meg	és	határozza	meg	most	is	az	életét.	
Nős,	 két	 felnőtt	 gyermeke	 van.	 Sza-
badidejében	 saját	 kertjét	 műveli,	 gyü-

mölcsfáit,	szőlőjét	gondozza.	A	hosszú	
téli	 estéken	 az	 olvasás	 és	 a	 keresztrejt-
vény	 fejtés	 tölti	 ki	 idejét.	 Kedvenc	
festőművészei,	 Munkácsy	 Mihály	 és	
Szinnyei	Merse	Pál,	albumait	tanulmá-
nyozza.	 Az	 ő	 festőművészetük	megha-
tározó	számára.

Muhari	István	szobafestő	és	mázoló	
mester	 az	 elmúlt	 évtizedek	 során	 sok	
jászberényi	 család	megelégedésére	 dol-
gozott,	 így	neve	sokak	számára	 ismert	
lehet.	 Egy	 lehet	 Ő	 azon	 sokak	 közül,	
akik	 évtizedeken	 át	 szolgálták	 az	 itt	
élőket.	 Sorozatunkban	 megpróbálunk	
maj	 hozzá	 hasonló	 mestermebereket	
bemutatni.

Neki	pedig	azt	kívánjuk,	hogy	dol-
gozzon	még	sokáig.

Püspökladányban jártunk

Püspökladányban	szeptember	15-én	is-
mételten	megrendezték	 a	Határon	Át-
nyúló	Integrált	Kulturális	Fesztivált.	A	
rendező	a	Napfényes	Támogató	Szociá-
lis	Egyesület,	a	fővédnök	Bodó Sándor 
országgyűlési	képviselő,	a	védnök	Tóth 
Lajos	polgármester	volt.

A	 Művelődési	 Központban	 18	
intézmény,	 szervezet,	 41	 fellépőjé-
nek	 produkciója	 varázsolt	 vidám	 bol-
dog,	megható	 könnyes	 pillanatokat	 a	
publikum	 szemébe.	 Jászberényből	 az	
Albatrosz	 Fogyatékkal	 Élők	 Nappali	
Ellátásának	/5100	Jászberény,	Rákóczi	
út	 55./	 négy	 fiatal	 felnőttje,	 Juhász 

Viktória	 (ének),	 Szita János	 (nóta,	
vers),	 Gephard Sándor	 (nóta)	 és	 Szá-
raz György	 (népdal)	 lépett	 fel.	 A	 ren-
dező	civil	szervezet	fesztiválajándékkal	
kedveskedett	 a	 fellépőknek.	 Az	 élmé-
nyek,	 a	beszélgetések,	 a	közös	éneklés	
a	rendező	civil	szervezet.	még	közelebb	
hozta	 egymáshoz	 a	 fogyatékkal	 élő	 és	
egészséges	 fiatalokat,	 felnőtteket,	 va-
lamint	 segítőiket,	 felkészítőiket.	 Az	
Albatrosz	ellátottjainak	műveiből	mini	
kiállítást	is	megtekintettek	a	résztvevők.	
A	tetszésnyilvánítás	itt	sem	maradt	el.

Köszönjük	 Napfényesek,	 jövőre	
visszatérünk!

Családi nap a Szent Klára Otthonban
Igaz az időjárás nem igazán idézte a 
közelmúlt nyári melegét szeptember 
17-én, szombaton, azonban mégis 
jó érzésekkel tudták megvalósítani 
és lezárni az első alkalommal meg-
rendezett Családi napjukat a Szent 
Klára Idősek Otthonában dolgozók, 
a nap eseményeinek szervezői.

Sok	 hozzátartozó	 elfogadta	 meghí-
vásukat	 a	 rendezvényre,	 amelyen	
szerettükkel	 tölthettek	egy	kis	 időt.	A	
szombati	nap	10	órakor	hálaadó	szent-
misével	vette	kezdetét,	Burányi Roland	
atya,	 aki	 a	 fenntartó	 Szeretetszolgálat	
képviseletében	 érkezett,	 és	 Füleczki 
István	prefektus	úr	közreműködésével.

Prédikációjában	 Burányi	 atya	
hangsúlyozta,	 hogy	 az	 emberek	 hajla-
mosak	 sajnos	 elsőre	 ítélkezni,	 anélkül	
hogy	 akár	 egy	 ember,	 akár	 egy	 közös-
ség,	vagy	netán	egy	épület,	város	belső	
értékeit	megismernék.	

-	 Sokan	 azt	 hihetik	 a	 Szent	 Klára	
Otthon	 -	 egykori	 kolostor	 -	 ódon	 fa-
lairól	 is,	hogy	egy	 zárt	 világ	működik	
benne,	 idős	 emberekkel.	Az	ellátottak	
igaz,	hogy	idősek,	de	a	mindennapi	te-
vékenység,	 a	 programok,	 a	 jókedv,	 az	
igazi	derű	is	betölti	a	mindennapokat,	
és	 a	 nyitottságuk,	 az	 élettapasztalatuk	
is,	 amivel	 ők	 gazdagabbak	 bárkitől.	
Nem	 magányosan,	 hanem	 egy	 nagy	
közösséghez	tartozva	töltik	idős	napjai-
kat	–	emelte	ki	az	atya.

Schiller Natália	 intézményveze-
tő	 ünnepi	 köszöntőjében	 a	 Szentmi-
sét	 követően	 kiemelte,	 hogy	 szükség	
van	 az	 ilyen	pillanatokra.	Arra,	 hogy	
együtt	 legyenek	 a	 hozzátartozók	 is	
szerettükkel,	 és	 egy	 nap	 a	 közös	 ün-
neplésé	 legyen,	 meghitt	 keretek	 kö-
zött.	

A	Szentmise	után	az	események	az	
intézményünk	udvarában	folytatódtak.	
A	 Lehel	 Kürt	 Íjászai	 Sportegyesület	
bemutatóját	 tekinthették	 meg	 a	 részt-
vevők	 elsőnek,	majd	 a	 lakók	 által	 elő-

adott	műsorok	kaptak	helyet	a	Családi	
nap	programjai	között.

A	 gyerekeknek	 is	 igyekeztek	 ked-
vükben	 járni	 a	 szervezők,	 a	 népi	 játé-
kokkal,	 az	 arcfestéssel,	 a	 kreatív	 fog-
lalkozással,	 az	 ügyességi	 játékokkal.	

Ezenkívül	 ki-ki	 kipróbálhatta	 magát	
csocsó	és	pingpong	játékban	is.

A	közös	ebéd,	beszélgetések	zárták	
a	 napot,	 amelynek	 remélhetőleg	 lesz	
majd	folytatása	jövőre!

Buschman éva

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

Egészségügyi ügyeletek

szept. 29. csütörtök
Mérleg	Gyógyszertár
Jb.,	Bercsényi	út	10.
Tel.:	410-834
szept. 30.  péntek
PatikaPlus	(Tesco)
Tel.:	506-930
október 1. szombat 
Kossuth	Gyógyszertár
Jb.,	Kossuth	L.	út	92.
Tel.:	411-568
október 2. vasárnap
Szentháromság	Patika
Jb.,	Lehel	vezér	tér	16.
Tel.:	502-635
október 3. hétfő 
Thököly	Gyógyszertár
Jb.,	Thököly	út	14.
Tel.:	405-667
október 4. kedd 
Thököly	Gyógyszertár

október 5. szerda 
Szentháromság	Patika
október 6. csütörtök 
Kossuth	Gyógyszertár
október 7. péntek 
Mérleg	Gyógyszertár
október 8. szombat 
Szentháromság		Patika
október 9. vasárnap 
Kossuth	Gyógyszertár
október 10. hétfő 
PatikaPlus	(Tesco)
október 11. kedd 
Thököly	Gyógyszertár
október 12. szerda 
Thököly	Gyógyszertár
október 13. csütörtök 
Szentháromság	Patika
október 14. péntek
Kossuth	Gyógyszertár

Gyógyszertárak Orvosi ügyelet 
Tisztelt Betegek! Lég-
úti panaszokkal ren-
delkező/lázas betegek 
a személyes megjele-
nés helyett hívják a  
70/370-31-04-es tele-
fonszámot! Az	 ügyelet	
épületének	 ajtaja	 zárva	
van,	 kérjük,	 csengesse-
nek!	 A	 szakszemélyzet	
a	 kikérdezést	 követően,	
ha	 nem	 észlel	 COVID	
gyanús	 tüneteket,	 be-
engedi	önöket	a	váróhe-
lyiségbe,	 ahol	 szívesked-
jenek	 az	 1m	 távolságot	
megtartani.	A	szájmaszk	
használata	 kötelező.	 Ér-
kezéskor	 és	 távozáskor	
kérjük,	 használják	 a	 vá-
rókban	 kihelyezett	 kéz-
fertőtlenítő	szert.	

Tisztelt Olvasóink! 
A Jászkürt Újság következő lapszáma 

október 13-án jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

berénycafé facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

09. 30.  pénteK 25 °C  |  12°C

10. 02.  vasárnap 23 °C  |  12°C

10. 04.  Kedd 18 °C  |   9°C

10. 01. szombat 21 °C  |  13°C

10. 03.  hétfő 19 °C  |  11°C

10. 05.  szerda 18 °C  |   7°C

09. 29.  
CsüTöRTök

Forrás: idokep.hu

21 °C | 12°C

mb.	főszerkesztő:	Szántai	Tibor
Telefon:	06-20/283-7930,	e-mail:	esztibor@gmail.com

Munkatárs:	Demeter	Gábor		|		Tördelés:	Boommédia	Kft.
Szerkesztőség:	Jászberény,	Bercsényi	út	1/A.	(Ifjúsági	Ház),	

E-mail:	berenyiujsag@gmail.com		|		Hirdetések:	06-30/651-1098
Lakossági hirdetések felvétele az újságba e-mailben és telefonon a megjelenés hetében 
hétfőn 16 óráig, személyesen szerkesztőségünkben csütörtökönként 8 és 16 óra között. 

A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó:	Jászberényi	V.	V.	Nonprofit	Zrt.	Felelős	kiadó:	Horgosi	Zsolt	vezérigazgató

Nyomda:	Magyar	Közlöny	Lap-	és	Könyvkiadó,	Lajosmizse
Terjesztés:Tuti-Peso	Kft.	Tel.:	06-57/501-480
Megjelenik	kéthetente	11.500	példányban.

Újabb vereségek
Minden	 idők	 leggyengébb	 évét	 pro-
dukálja	 a	 jászberényi	 labdarúgás	 törté-
netében	 a	 közelmúltban	 10.	 születés-
napját	ünneplő	JFC	NB	III-as	felnőtt	
labdarúgócsapata.	Az	együttes	 idei	25.	
bajnoki	mérkőzésén	 szerezte	meg	 első	
győzelmét,	 majd	 azt	 követően	 ismét	
sorra	jöttek	a	vereségek.	

A	 MOL	 Magyar	 Kupában	 még	
szoros	eredményt	érte	el	a	JFC,	hiszen	
csak	a	92.	percben	kapott	gól	döntött	
a	 DEAC	 javára	 (1-2),	 míg	 a	 bajnoki	
találkozón	 esélyes	 sem	 volt	 a	 vereség	
elkerülésére	a	JFC-nek	(0-4).	Ez	pedig	
azt	 jelenti,	 hogy	 a	 csapat	 továbbra	 is	
a	19.,	utolsó	 előtti	helyen	áll,	 s	 egyre	
jobban	 leszakad	még	az	 alsóházban	 is.	
Úgy	tűnik,	hogy	az	edzőváltás	sem	ho-
zott	igazán	eredményt,	s	nagyon	nehéz	
időszak	vár	az	együttesre.

Az	 NB	 III	 Keleti-csoportjában	 a	
BVSC-Zugló	vezeti	a	tabellát	25	pont-
tal.	A	fővárosiak	előny	6	pont	a	máso-
dik	Putnok	FC,	és	7	pont	a	harmadik,	
illetve	 negyedik	 DEAC	 és	 Pénzügyőr	
SE	előtt.	A	JFC	4	ponttal	áll	a	19.	he-
lyen,	 s	 hátránya	 a	 még	 bennmaradó	
sényőiekkel	szemben	négy	pont.

10. forduló – szeptember 28
16.00	óra:	BVSC-Zugló	–	JFC

11. forduló – október 2.
15.00	óra:	JFC	–	AG	Hajdúszoboszló

12. forduló – október 9.
15.00	óra:	Eger	SE	–	JFC

13. forduló – október 16.
13.00	óra:	JFC	–	Pénzügyőr	SE

Arany az Aquatlon OB-ról

Az aquatlon a triatlon teljes értékű 
részsportága, ahol a nyíltvízi úszást 
követően, rögvest a vízből kijövetel 
után, a futás távját kell teljesíteni. A 
még nyárra hirdetett, Aquatlon Or-
szágos Bajnokság rendezését a szer-
vező visszamondta, és a versenynap-
tárban csak szeptember 17-én volt 
lehetőség ezt pótolni.

Az	 eseményt	 a	 veresegyházi	 Pamut	
tóban,	 és	 a	 mellette	 húzódó	 erdőben	
bonyolították	 le,	 ahol	 a	 Jászberényi	
Triatlon	 Sportegyesület	 versenyzői	
több	 korcsoportban	 is	 rajthoz	 álltak.	
Sajnos	 az	 őszi	 időjárás	 zord,	 morcos	
arcát	 mutatta,	 így	 csak	 a	 sprint	 táv	
megmérettetését	 rendezték	egészben	a	
versenyhelyszínen,	 ahol	 az	 úszásnál,	 a	
tó	 hőmérséklete	 okán,	 neoprén	 ruhát	
lehetett	használni.		

A	gyermek	és	serdülő	futam	indulói,	
szakaszos	 aquatlon	 teljesítettek,	 uszo-
dában	úsztak,	majd	később	a	tó	körül	
futottak	és	a	két	eredmény	adta	aztán	a	
helyezéseket.	Az	újoncoknál	még	úszás	
sem	volt,	csak	futás,	ahol	Furcsa Mar-
cell	 szerzett	 bronzérmet	 érő	harmadik	
helyezést.	 Spint	 távon	 nemenként	 kü-
lön,	 de	 együtt	 versenyzett	 több	 kor-

osztály	 ifiktől	a	veteránokig.	Az	1	km	
úszás	 után,	 szélsebes	 vetkőzés	 öltözés	
(neoprén	le,	futócipő	fel)	és	uzsgyi,	az	5	
km	futás	teljesítése	következett.	A	ver-
sengésben	az	ifi	lányoknál	Balla Fanni	
ötödikként	 futott	 be,	 a	 hölgyek	 szeni-
or	1	kategóriájában,	Baran Alexandra	
első	helyen	ért	célba,	megszerezve	ezzel	
a	korosztályos	Aquatlon	Országos	Baj-
noka	címet.

Győztes kosaras szezonkezdet

A férfi kosárlabda NB I/B piros cso-
portjában, ahol a Jászberényi KSE is 
szerepel, szeptember 23-án, pénte-
ken három mérkőzéssel megkezdő-
dött a 2022/2023-as bajnoki szezon. 
A berényi kosarasok a nagykőrösie-
ket fogadták ezen a napon, és papír-
forma győzelmet arattak.

Az	előző	szezonban	mindkétszer	maga-
biztosan	 győzte	 le	 a	Nagykőrösi	 Sóly-
mok	KE	együttesét	a	JKSE,	s	mivel	a	
nyári	szünetben	alapvető	változás	egyik	
csapat	 keretében	 sem	 történt,	 így	 a	
szezonnyitón	is	a	mieink	voltak	az	esé-
lyesebbek.	Nehezen	indult	a	találkozó,	
mindkét	 csapat	 sokat	 hibázott	 az	 első	
három	 percben	 (-6),	 majd	 egy	 időké-
rést	követően	a	mieink	rendezték	sora-
ikat	 és	 az	 első	 negyed	 végére	 átvették	
a	vezetést.	A	folytatásban	egyre	inkább	
fölénybe	kerültek	Velkeyék	és	szép	las-
san	 15	 pontra	 nőtt	 a	 mieink	 előnye	

(69-54).	A	záró	tíz	percben	a	csapatok	
már	 kevésbé	 foglalkoztak	 a	 védekezés-
sel	és	sok	pont	esett.	A	mérkőzés	végén	
pedig	 19	 pontos	 JKSE	 sikernek	 örül-
hettek	a	hazai	szurkolók.
JKSE – Nagykőrösi Sólymok KE 96-
77 (21-20, 25-14, 23-19, 27-24)

A	 JKSE	 pontszerzői:	Velkey	 János	
19/9,	Meleg	Károly	17/9,	Kucsora	Csa-
ba	14/6,	Uros	Rosic	13/9,	Olasz	Ádám	
12,	Mester	Márk	9/3,	Czirbus	József	6,	
Homoki	Donát	6

A	bajnokság	második	fordulójában	
Fóton	szerepel	majd	a	 JKSE,	 s	azt	kö-
vetően	 az	 NB	 I	 A-csoportból	 kiesett	
PVSK-VEOLIA	 vendégeskedik	 a	 Ber-
csényi	úti	játékcsarnokban.

Férfi kosárlabda NB I/B piros csoport
2. forduló – október 2.
17.00	óra:	PHOENIX-MT	FÓT	–	JKSE
3. forduló – október 8.
17.00	óra:	JKSE	–	PVSK-VEOLIA

Kvalifikáltak
Először	 indít	 csapatot	 az	 U21-es	 baj-
nokságban	a	Lehel	HC,	 s	 a	fiatalokra	
nem	kis	 teher	 hárul,	 hiszen	 az	Ander-
sen	 Ligában	 is	 megmérettetik	 majd	
magukat.	 A	 néhány	 idegenlégióssal	
kiegészült	 –	 többnyire	 16-18	 éves	 if-
jakból	álló	–	együttes	a	legfiatalabb	lesz	
mindkét	 bajnokságban.	 Az	 egyesület	
vezetése	helyezési	célt	nem	fogalmazott	
meg	 számukra,	 a	 legfontosabb,	 hogy	
edződjenek	két	erős	bajnokságban.	

Az	 U-21-es	 bajnokságban	 a	 neve-
zett	 11	 csapat	 kvalifikációs	 tornákon	
szerepelt,	s	innen	hat	együttes	jutott	az	
A-csoportban,	míg	 öt	 a	 B-csoportban	
kezdheti	majd	meg	a	bajnokságot.

A	Lehel	HC	fiataljai	előbb	Győrben	
léptek	 pályára,	 majd	 a	 DVTK	 Jeges-
medvék	 Akadémiáját	 fogadták.	 Egyik	
találkozón	 sem	 okoztak	 csalódást	 a	 fi-
atalok,	s	bár	nyerniük	nem	sikerült,	jól	
megállták	a	helyüket.
Uni Győr-Nemak ETO HC – Lehel 
HC 5-2 (1-1, 2-1, 2-0)
Lehel HC – dVTK Jegesmedvék 
Akadémia 0-3 (0-2, 0-1, 0-0)

A	 Lehel	 HC	 csapata	 így	 a	
B-csoportba	 került,	 ahol	 az	 FTC-Te-
lekom,	 a	 Sportországi	 Cápák,	 az	Uni	
Győr-Nemak	ETO	HC	és	a	Dunaújvá-
rosi	Acélbikák	társaságában	kezdi	meg	
a	bajnoki	pontok	gyűjtését.


