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Október 17-én rendkívüli ülésen döntenek 
a képviselő-testület feloszlatásáról
Igazi politikai vagy azt is mondhat-
nánk, hogy választási saga zajlik vá-
rosunkban. Az indulatok pedig az el-
múlt két hétben sem csitultak. Jelen 
helyzetben azt tudjuk, hogy október 
17-én, hétfőn délután három órakor 
kezdődik majd az a rendkívüli testü-
leti ülés, melyen a feloszlatásról szóló 
előterjesztést tárgyalni fogják. 

Az út persze, amely idáig vezetett, nem 
volt nyílegyenes. Voltak benne kanya-
rok, hiszen a szeptemberi önkormány-
zati ülés napirendjére a polgármester 
nem vette fel a dr. Gedei József és a 
Fidesz frakció által jegyzett, a testület 
feloszlatásáról szóló előterjesztést. Ezért 
az ülést követő napon, szeptember 
22-én ismét beadták az előterjesztést, 
hogy azután a polgármesternek 15 na-
pon belül kötelező legyen a tárgyban 
rendkívüli ülést összehívnia.  Budai 
Lóránt azonban a határidő lejárta előtt 
Facebook posztjában jelezte, nem hív 
össze rendkívüli ülést a témában. 

„Ezt a döntésemet meghozva és 
felvállalva a következő rendes testületi 
ülés napirendjén fog szerepelni a Fi-
desz-DK feloszlási javaslata, melyet így 
október 19-én tárgyalunk majd meg.  

A testület feloszlásának időpontjára te-
kintettel kell az időközi választás napját 
kitűzni, s ez sok szempontból lényeges. 

A Fidesz - különösen Pócs János 
országgyűlési képviselő - nem titkoltan 
decemberi választást szeretett volna, 
ezért akarták a múlt ülésen, sürgősség-
gel tárgyalni a kérdést. Ha akkor osz-
lottunk volna, a választás vagy aranyva-
sárnapra, vagy Karácsony első napjára, 
december 25-ére esett volna. 

Amennyiben a héten oszlana a tes-
tület, a kampányidőszak, kopogtatás, 
standolás, ajánlásgyűjtés zajlana az 
adventi időszakban, mely a lakosság 
türelmét - a nemsokára kezdődő nép-
számlálás mellett - jelentősen megter-
helné, nem beszélve a Polgármesteri 
Hivatal véges erőforrásairól, hiszen 
munkatársaim jelenleg a napi munká-
juk mellett kötelező népszámlálási fel-
adatokat látnak el. 

Éppen ezért csak október közepén 
veszem napirendre a kérdést, így a 
feloszlási döntés egy jövő évi januári-
februári választási időpontot eredmé-
nyez majd a helyi választási bizottság 
döntése szerint.” – indokolta döntését 
a polgármester, aki azt is jelezte, hogy 
döntéséért, amelyet tudatosan hozott 

meg, egyszemélyben vállalja a felelőssé-
get és vállalja, hogy áll akár egy újabb 
kormányhivatali vizsgálat elé is.

Nos, utóbbi nem maradt el, hiszen 
dr. Berkó Attila főispán egyrészt fel-
szólította a polgármestert, hogy a tör-
vénysértést szüntesse meg és azonnal 
hívja össze a testület rendkívüli ülését 
az oszlatással kapcsolatos előterjesztés 
megtárgyalására, másrészt fegyelmi 
eljárást kezdeményezett Budai Lóránt 
ellen, melyet a képviselő-testület foly-
tat majd le. Ez zárulhat a polgármeste-
ri jogkörök megvonásával, felfüggesz-
téssel és végső soron tisztségéből való 
felmentéssel is. 

Azaz, az izgalmaknak továbbra 
sincs vége, s a kedélyek sem csönde-
sedtek az elmúlt két hét során sem. 
Néhány napon belül talán egy kissé 
okosabbak leszünk, ami a testületi 
oszlatást, illetve a polgármester elleni 
fegyelmi eredményét illeti. Jelen is-
mereteink szerint a testület feloszla-
tása nem lehet kérdéses, hogy azután 
kezdődhessen a jövő év eleji időközi 
választás kampánya. Úgy tűnik, hogy 
a jászberényiek ezt is ajándékként (?) 
kapják majd a karácsonyfa alá…

 Szántai Tibor

Déryné-díjak átadása és 
kiállítás megnyitó
Új időszaki kiállítást nyitottak meg 
szeptember 29-én délután a Jász Mú-
zeumban, Jászsági művészek Thália 
szekerén címmel. A programot ösz-
szekapcsolták az idei évi Déryné-dí-
jak átadásával, amely ünnepélyesé 
tette az eseményt. 

A kiállítás hét művészt mutat be, akik 
komoly szerepet játszottak a magyar 
nyelvű színjátszás és opera népszerűsíté-
sében az 1793 és 1975 közötti időszak-
ban és Jászberényből vagy a Jászságból 
indult művészeti pályájuk. Déryné 
Széppataki Róza az első magyar ope-
raénekesnő, Kőszeghy Alajos a magyar 
vándorszínészet egyik kezdeményezője, 
Pethes Imre drámai színész, Küry Klára 
opera primadonna, Görbe János színész, 
Székely Mihály operaénekes, Kaszab 
Anna, színésznő. A más-más időszakban 

élt alkotó művész talentumok munkás-
sága előtt tiszteletadás és főhajtása az 
időszakos, egyedi tárlat. A Magyar Gé-
niusz program pályázata teremtett lehe-
tőséget a látványos és interaktív kiállítás 
összeállítására, ahol az informális tablók 
mellett digitális installációk, játékos 
feladatok viszik közelebb a látogatókat 
az előadóművészek megismerésében. A 
két esztendőn át látható színhátörténeti 
bemutatóhoz ismeretterjesztő előadá-
sok, múzeumpedagógiai foglalkozások 
kapcsolódnak és mindezekhez kiadvány 
készítés is társul.

A kulturális rendezvényen dr. Végh 
Katalin, a Magyar Vidéki Múzeumok 
Szövetsége ügyvivője mondott ünnepi 
köszöntöt és Rékasi Károly színművész egy 
szellemesen rögtönzött alakitással ajánlot-
ta a kiállítást a közönség figyelmébe.

Az 550 éves Ferences templom ünnepe

Október első és második napján 
ünnepeltük a jászberényi Ferences 
templom fennállásának 550. évfordu-
lóját. Szombaton délután szentmisét 
és kiállításmegnyitót tartottak, majd 
vasárnap dr. Ternyák Csaba egri érsek 
tartott ünnepi szentmisét, melynek ke-
retében megáldotta a több mint félezer 
éve álló templomot.

- Mindenható örök Isten áraszd ki 
kegyelmedet erre a helyre. Add meg 
bőséges ajándékodat mindazoknak, 
akik segítségedet kérik, hogy igédnek és 
szentségednek az ereje erősítse meg hí-
veid szívét – mondta a szentmise beve-
zetőjében dr. Ternyák Csaba, aki áldást 
kért azokra is, akik munkájukkal szépí-
tették a templomot. 

A zsúfolásig megtöltött templom 
belső terének és homlokzatának felszen-
telése után a történelmi visszatekintés 
fontosságáról beszélt az egri érsek. 

- Akinek nem fontos az Isten, an-
nak az élete a semmi felé tart. 

Ha van Istenünk, akkor van célja 
az életünknek. Anélkül pedig céltala-
nul haladunk a semmi felé. Ezért olyan 
nagy öröm számunkra, akik megkap-
tuk a hit adományát, hogy tudjuk, 
milyen irányba halad. Az a történelmi 
tapasztalat, hogy visszatekintünk saját 
életünkre, az nem zárul le saját életünk 
vizslatásával – mondta dr. Ternyák 
Csaba, aki azt is elmondta, hogy a név 
nagyon fontos számunkra. 

- Tudatosítsuk azt, hogy akkor 
vagyunk igazán keresztények, ha hit-
tel, szeretettel tudjuk kimondani a 
neveket: Jézus, Mária, Szent József – 
mondta ünnepi istentisztelete zárása-
ként dr. Ternyák Csaba.

Az ünnepi istentiszteletet követően 
a Rózsafűzér Királynője búcsú kereté-
ben a templom környezetében részben 
felújított parkot járták körbe mind-
azok, akik részt vettek a jászberényi 
Ferences templom 550. születésnapjá-
ra rendezett eseményen.

A vér életet 
menthet!
Soha nem tudhatjuk, hogy mikor ke-
rülhetünk olyan helyzetbe, amikor 
vérre lesz szükségünk. Éppen ezért 
az önkéntes véradás valamennyiünk 
számára fontos lehet. Persze vannak, 
akik különböző okokból nem adhat-
nak vért, de többen azok, akik igen. 
Városunkban is rendszeresek a vér-
adások. Legutóbb, október 3-án az Y 
Házban várták a véradókat.

– Több éve már, hogy a Magyar Vö-
röskereszt rendelkezésére állunk. Több 
éve biztosítjuk már számukra a létesít-
ményünket a véradáshoz. Nemcsak a 
saját sportolóinkat és azok szüleit várjuk 
ilyenkor, hanem természetesen az egész 
város lakosságát. Nagy öröm számunk-
ra, hogy az eddigi véradások mindig 
rekord részt vételt hoztak. Szerencsések 
vagyunk, mert az első, úgynevezett lát-
vány edzőtermünket kényelmesen be 
tudják rendezni a Vöröskereszt dolgozói. 
Mellékhelyiségek és központi konyha is 
mindenki rendelkezésére áll. Azt gon-
dolom, hogy azt a hagyományunkat, 
miszerint a társadalmi kötelezettségvál-
lalásunknak eleget teszünk, a jövőben 
is folytatni fogjuk – mondta érdeklődé-
semre Agócs Tibor, az Y Ház vezetője.

Különleges véradás volt ez, hiszen 
egy exkluzív vendége is volt ezen a na-
pon az Y Háznak, aki vért adni érkezett. 

– Itt van közöttünk a Kowalsky meg 
a Vega basszusgitárosa Szórád „Jimmy” 
Csaba is (fotónkon).

Kányádi Sándor
Naplótöredék

A fény, a fény
szuronyok hegyén villan.
Nem ilyen fényre vágytam 

én,
amilyen itt van.

A szél, a szél
katonaszaggal libben.

Ne fújd, ne fújd el őszi szél,
amit még hittem.

A vér, a vér
agyamban vadul lüktet.

Ó, isten, isten, hogyha vagy,
segítsd meg véreinket.

Kolozsvár, 1956. október 25, éjszaka.

* * *
Az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc 66. évfordulóján 
Jászberényben is megemlékezünk a 
hősökről, a mártírokról és az áldoza-
tokról. A városi megemlékezés prog-
ramját a 3. oldalon olvashatják. 

Emlékezzünk együtt!  
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Pályázati felhívás  
Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázatra
Jászberény Városi Önkormányzat a Kulturális és Innovációs Minisztéri-

ummal együttműködve meghirdeti 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok jelent-
kezhetnek, akik

- hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallga-
tók („A” típusú pályázat),

- illetve a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középisko-
lások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási (nappali tagozatos) tanulmányokat kívánnak kezdeni („B” 
típusú pályázat).

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 3.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egy-
szeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak már a rend-
szerben, nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó bir-
tokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok fel-
töltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva papíralapon a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (Jász-
berény, Lehel vezér tér 18.) Aljegyzői Osztályához kell benyújtani. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül.

A teljes pályázati kiírás 2022. október 3-tól letölthető a Jászberény Városi 
Önkormányzat honlapjáról www.jaszbereny.hu , további információ kérhető 
a Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Aljegyzői Osz-
tályán, ügyfélfogadási időben, az 57/505-750- es, ill. 57/505-730-as telefon-
számon, valamint a bobak.nora@jaszbereny.hu e-mail címen. 

Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága

Október 1-jén indult a népszámlálás, hazánk legnagyobb, 
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!

Használja a kitöltéshez a postai értesítő levélben 
található belépési azonosítót! Új belépési azonosítót 
a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon igényelhet.

A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden 
Magyarországon élő ember számára kötelező!

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet 
október 16-ig a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon, 
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a 

nepszamlalas2022.hu

oldalon talál.

06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

Hulladékszállítási tájékoztató
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja Jászberény 
város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy a kommunális hulladékszállítást az alábbiak 
szerint végzi:

2022. október 29-én (szombat):  
Jászberény keddi program szerinti szállítás

2022. október 31-én (hétfő): 
Jászberény hétfői program szerinti szállítás

2022. november 1-jén (kedd):
A szállítás szünetel.

Hulladékudvarunk 2022. október 31-én és november 1-jén zárva tart.
Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6:30-ig.
Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

A vér életet menthet! 
Régi és nagyon jó kapcsolat van közöt-
tünk, s az ő személye nagyon fontos 
egy ilyen eseményen. Ha megjelenik 
róla egy kép a közösségi médiában, 
hogy itt van velünk, akkor jól érzékel-
hetően, többen is eljönnek vért adni 
– tájékoztatott Agócs Tibor.

Természetesen megkérdeztük 
„Jimmyt” is, hogy mi hozta ezen a na-
pon az Y Házba:

 - Életem második véradása ez. 
Elég ciki, hogy 45 éves koromra csak 
eddig jutottam el. Tavaly voltam elő-
ször itt vért adni, s megbeszéltem Ti-
bivel, hogy szól, ha ismét lesz náluk 
véradás. Most pedig itt vagyok, s biz-
tos, hogy a továbbiakban rendszeresen 
fogok vért adni. Úgy gondolom, hogy 
bárkinek, bármikor szüksége lehet 

vérre akár a közvetlen környezetében, 
családjában is, s ne mondják soha azt, 
hogy nincs vér. Ne rajtam múljon ez, 
úgyhogy az elkövetkezendő időszakot 
úgy fogom tervezni, hogy a véradásra 
mindig legyen időm. Azt tanácsolom 
mindenkinek, hogy azt a félórát szán-
ják rá az életükből a véradásra, mert 
vérre valakinek mindig szüksége lesz, 
s ha ezzel tudunk segíteni egymáson, 
akkor tegyük meg – mondta Szórád 
„Jimmy” Csaba. 

A véradás zárásakor kiderült, hogy 
ezen a napon az Y Házban 61-en ad-
tak vért, segítvén ezzel azokat, akik-
nek erre nagy szükségük van. Azaz egy 
újabb sikeres véradást zártunk Jászbe-
rényben, s reményeink szerint a jövő-
ben is többször tudunk majd hasonló 
eredményekről beszámolni. eszté

  Folytatás az 1. oldalról  

Skultéti József: képviselő a szűkebb és tágabb 
haza szolgálatában
Nincsenek véletlenek. Minden okkal 
történik. Budai Lóránt, városunk 
polgármestere az elmúlt évek során 
többször is kifejtette ebbéli vélemé-
nyét, s az elmúlt hetek történései is 
ezt igazolják.

Hogy miről van szó? Nos, arról, hogy 
amikor városvezetőnk szeptember 15-én 
részt vett a Magyar Honvédség 86. Szol-
nok Helikopter Bázisán egy kapcsolat-
építő polgármesteri találkozón nem sejt-
hette, hogy hamarosan még szorosabb 
lesz a kapcsolat a Magyar Honvédség és 
a Jászberény Városi Önkormányzat kö-
zött. Márpedig így történt.

Miért is? – merülhet fel a kérdés. 
Budai Lóránt nem sokáig várakoztatott 
meg bennünket a válaszadással. 

- A Közösen Jászberényért Egye-
sület önkormányzati képviselőjét, 
Skultéti Józsefet (fotónkon középen) 
nagyon régóta ismerem. Tudtam, 
hogy Szentendrén, a Kossuth Lajos 
Katonai Főiskolán tüzértisztként vég-
zett 1985-ben. Ezt követően előbb a 
jászberényi rakétaosztály kötelékében 
törzsüteg parancsnok volt, majd a 
tüzérdandárnál szolgált. Miután a 
laktanya megszűnt városunkban, a 
’90-es évek elején elhagyta a katonai 
pályát, amelyhez mindig erősen kö-
tődött. Az elmúlt hetekben, hóna-

pokban felerősödött benne az érzés, 
hogy ebben a nehéz helyzetben, ami-
kor a közelünkben háború dúl, újra 
egyenruhát öltsön. Erre lehetősége is 
adódott, s így újra a haza szolgálatába 
állt: az Önkéntes Területvédelmi Tar-
talékos programban főhadnagyként 
Gödöllő lett a szolgálati központja. 
Az ott teljesített szolgálat mellett ha-
tárvédelmi feladatokat is ellát majd. 
Egykori sorköteles katonaként, há-
romgyermekes édesapaként, felelős-
ségteljes állampolgárként és város-
vezetőként is hálás vagyok a Magyar 
Honvédség tevékenységéért. Ebből 

következik, hogy tiszta szívemből 
támogatom Skultéti Józsefet ebben a 
döntésében” – tájékoztatta szerkesz-
tőségünket Budai Lóránt.

A polgármester azt is elmondta, 
hogy Skultéti Józsefnek továbbra is le-
hetősége van az önkormányzati munka 
végzésére, mert a hadseregben vállalt 
kötelezettsége ezt nem zárja ki. Hét-
köznapokon 17 óra után és hétvégen-
ként Jászberényben lesz elérhető, de 
napközben telefonon vagy e-mailben 
is kereshetik a 8. számú választókörzet 
polgárai a honatyát, aki a város mellett 
a haza szolgálatába is állt.

Október 6. – emlékezés az Aradi vértanúkra

Nemzeti gyásznap – október 6. E na-
pon, a 173 évvel ezelőtt Aradon kivég-
zett 13 vértanú honvédtisztre és a fő-
városban kivégzett Batthyány Lajosra, 
az első független magyar kormány mi-
niszterelnökére emlékezik a magyarság. 
A világosi fegyverletételi tárgyalásokon 
szabad eltávozást ígértek az orosz had-
vezérek – Görgey Artúr tábornok jelké-
pesen nem az osztrákok előtt tette le a 

fegyvert –, ám Haynau császári-királyi 
táborszernagy kíméletlenül megtorolta, 
hogy a magyar szabadságharc oldalára 
állt a13 főtiszt. 

1849. október 6-án hajnalban az 
aradi vár egyik sáncában, golyó általi 
halált halt Lázár Vilmos ezredes, Des-
sewffy Arisztid, Kiss Ernő és Schweidel 
József tábornokok. A várfalon kívül eső 
területen, amit ma vesztőhelynek hív 

a közemlékezet, felakasztották Poel-
tenberg Ernő, Török Ignác, Lahner 
György, Knezić Károly, Nagysándor 
József tábornok, Leiningen-Westerburg 
Károly, Aulich Lajos, Damjanich János 
és Vécsey Károly tábornokokat.

A Nemzeti gyásznapon a Városvé-
dő és Szépítő Egyesület szervezésében 
tartottak megemlékezést az aradi vér-
tanúk tiszteletére létesített emlékfasor 
szomszédságában, a neveiket megörö-
kítő emlékkőnél. A megemlékezőket 
Bolla János emeritus jászkapitány, az 
eseményt rendező egyesület elnöke 
köszöntötte. Rövid beszédét követően, 
a Jászsági Hagyományőrző Egylet ver-
ses-énekes, korabeli írásokból, irodalmi 
idézetekből összeállított nívós emléke-
ző műsorát hallgathatták meg a jelenlé-
vők. Az emléknap programjának végén 
koszorúkat és mécseseket helyeztek el 
az emlékkőnél és főhajtással fejezték 
ki tiszteletüket a város vezetői, a civil 
szervezetek képviselői és a cserkészek. 
Az ünnepélyes megemlékezés a Szózat 
közös eléneklésével.

 demeter

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. október 17.  8:00–14:00
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Városházi hírek
Az elmúlt két hét sem telt el eseménytelenül városunkban. Budai Lóránt pol-
gármester Facebook oldalán több zajló, illetve tervezett fejlesztésről is meg-
osztott információkat. 

A jászberényi vízműtelep legégetőbb gondja, hogy folyamatosan csökken a kutak 
vízadó képessége a városban. Három kutat ugyan felújítottunk, de ez nem ered-
ményezte a kívánt vízhozamot, ezért hónapok óta tudjuk: szükség van új kút vagy 
kutak fúrására. Egy új kút létesítéséhez engedélyre van szükség, ehhez pedig ter-
vekre. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel megkötött szerződést a napok-
ban írtam alá, a tervek elkészítése folyamatban van. Első lépésben egy kút fúrásáról 
döntöttünk, de a város biztonságos vízellátása érdekében egy második kút létesí-
tését is tervezzük. Legutoljára 2008-ban volt kútfúrás Jászberényben, kútfelújítás 
úgynevezett „mellé fúrással” pedig körülbelül húsz éve, ennek köszönhetően sok 
egyéb korszerűsítés is időszerűvé vált.

A Volánbusz Zrt. szakembereivel tovább folytak az egyeztetések a régen várt fedett 
buszvárók telepítésének részleteiről. A sokrétű helyszíni kivitelezés szeptember 28-
án az alépítményi munkákkal (fúrás, zsaluzás, betonozás) kezdetét vette. Az ösz-
szesen 8 db utasbeálló építése október elején kezdődött és – előreláthatólag – nov-
ember közepén ér véget. Köszönöm a lakosság türelmét, a Volánbusz Zrt. pozitív 
hozzáállását, valamint a Revand-Team Kft. munkáját!

A közelmúltban komoly fejlesztésbe fogott a CO-OP Star Zrt., teljes megúju-
láson esik át az ún. 300-as ABC. A Szövetkezet úti beruházás kapcsán néhány 
héttel ezelőtt megbeszélést kezdeményeztünk Dr. Rédei Istvánnal, a cég elnök-
vezérigazgatójával, hiszen a mi terveinkben az említett járdaszakasz teljes felújítása 
is szerepel. A szavakat tettek követték, melynek köszönhetően hamarosan közös 
erővel újul meg az áruház előtti terület. Ez az együttműködés és közös gondolko-
dás számomra ismét azt igazolja, hogy a város érdeke minden egyéni ambíciónál 
fontosabb. Köszönet érte!

Közmeghallgatás az időközi választás jegyében
Vélhetően az utolsó közmeghall-
gatását tartotta a Jászberény Városi 
Önkormányzat jelenlegi képviselő-
testülete szeptember 28-án, szerdán 
délután a Déryné Rendezvényház-
ban. A köz meghallgatását is befo-
lyásolta ugyanis az a tudat, miszerint 
hamarosan, rendkívüli ülésen felosz-
latja magát a testület és Jászberény-
ben időközi választás lesz. 

Ennek jegyében mintegy negyed-
órás polgármesteri bevezetőt hallgat-
hattak meg a megjelentek, amelyben 
a 2019-es választás óta eltelt időszak 
eredményeit nehézségeit foglalta ösz-
sze Budai Lóránt polgármester, majd 
átadta a szót a lakosoknak. Többen is 
elmondták, hogy szűkebb környeze-
tükben – egy-egy utcában – milyen 
problémákkal küzdenek, s miben 
kérnek segítséget. Ezeket a hivatal je-
lenlévő munkatársai hegyezték, s a 
polgármester ígértet tett a felvetések 
megvizsgálására, orvoslására. Előkerült 
ezúttal is a galambok okozta szeny-
nyezés a városközpontban, amely sok 
bosszúságot okoz az ott lakóknak, ott 
közlekedőknek. Az, hogy mi lehet a 
megoldás most sem derült ki igazán, de 
egy hozzászóló elég jól megvilágította a 
probléma hátterét. 

Megosztott volt a közmeghallgatás 
közönsége abban, hogy mikor mi is 
történt Jászberényben. Volt, aki azt állí-

totta, hogy amióta Budai a polgármes-
ter, azóta megállt az élet Jászberényben. 
Mások pedig azt állították, hogy ez az 
előző kilenc évre igaz, amikor dr. Sza-
bó Tamás (Fidesz) volt a polgármester. 
Tamás Zoltán a polgármester beveze-
tőjére reagálva elmondta, hogy számos 
általuk megnyert és elkezdett beruhá-
zás befejezésével és átadásával „takaró-
zik” a jelenlegi városvezetés, miközben 
nagyon sok hibát követtek el. A Fidesz 
frakció vezetője szerint elég csak a Ma-
lom-ügyre gondolni, mert ott a vissza-
fizetett 800 millión túl is keletkezetek a 
városnak veszteségei.

Természetesen szóba került a testü-
let tervezett feloszlatása. Egy hozzászó-
ló dr. Gedei Józsefet kérdezte, hogy mi-
ért kell most időközi választást tartani, 
amikor a felálló új testületnek talán 16 
hónapja lesz a 2024-es választásokig. 
A képviselő válaszát – az ötlet Budai 
Lóránttól származik, aki két éve kérte 
a testület feloszlatását, de akkor nem 
kapott elég támogatást – többször is 
félbeszakították bekiabálással, tapssal. 
Dr. Gedei József szerint a városvezetés 
nagyon sok hibát követett el, többek 
között a Malom-ügyben is, így alkal-
matlan Jászberény vezetésére. A képvi-
selő által elmondottakra Budai Lóránt 
polgármester megjegyezte: A képviselő 
úr nem mond igazat. Volt, aki azt kérte, 
hogy vonják vissza az oszlatásról szóló 

előterjesztést. Egy hozzászóló pedig azt 
kérte dr. Gedei Józseftől, hogy dönt-
se már el, melyik oldalhoz tartozik. A 
gondok, problémák felvetése mellett 
volt olyan is, aki köszönetet mondott 
egy-egy probléma megoldásáért.

Arról is szó esett, hogy mi vár Jász-
berényre a 2023-as évben. Balogh Béla 
alpolgármester hosszan sorolta, hogy 
milyen nehezítő tényezők befolyásolják 
majd a város jövő évi költségvetésének 
összeállítását. Jelentősen növekvő ter-
hekről és szűkülő bevételekről adott 
számot, meg arról is hogy milyen pá-
lyázatai vannak elbírálás alatt a város-
nak, s ezek sikere esetén milyen felújí-
tások valósulhatnak meg. 

Olyan volt ez a közmeghallgatás, 
amilyen Jászberény közélete most. A 
városlakók is megosztottak, hogy a Kö-
zösen Jászberényért Egyesületet, vagy a 
helyi Fideszt támogatják. Ebből adódóan 
alakítják ki véleményüket a város életéről, 
arról hogy egyhelyben topog-e Jászbe-
rény, vagy tapasztalnak fejlődést is. 

Dióhéjban ennyi történt a Jászbe-
rény Városi Önkormányzat képviselő-
testületének 2022. évi közmeghallgatá-
sán. Hogy mit hoz a testület számára a 
közeljövő, arról pedig hamarosan rend-
kívüli ülésen döntenek majd. Azután 
pedig jöhet az időszaki választás kam-
pánya így év végén, a jövő év elején.

 Szántai Tibor

Tájékoztatás településrendezési terv elírás javítása  
érdekében történő módosításának jóváhagyásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. §-a alapján 
az alábbi tájékoztatást adom.
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2022. (IX. 22.) 
önkormányzati rendeletével jóváhagyta a Jászberény Város Helyi Építési Sza-
bályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 4/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendeletének módosítását.
A módosítás a Szabályozási Terv rajzi munkarészeinek javítását tartalmazza a 
Jászberény, hrsz.: 9349/2, 9354/4 és 9330 alatti ingatlanokat érintően, ahol 
korábban adminisztrációs hiba folytán hiányzott egy övezeteket elválasztó 
szabályozási vonal és hibásan jelent meg egy övezeti kód.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítés-
sel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017. (X. 
12.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a tervezett javítást tartalmazó 
szabályozási tervlapot a www.jaszbereny.hu honlapon tesszük közzé az alábbi 
helyen: https://www.jaszbereny.hu/elfogadott-dokumentacio/, valamint 
nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér 
tér 18. alatti székhelyén a városi főépítész fszt. 45. irodáján.
Jászberény, 2022. október 3.
 Budai Lóránt polgármester
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Raklapos, automata magasraktár alapkőletétele 
a Szatmári Kft.-nél
A Szatmári Kft. Logisztikai Központjában, a Jászteleki út 73. szám alatt szeptember 28-án, csütörtökön délután tette 
le annak a raklapos, automata magasraktárnak az alapkövét Varga Mihály pénzügyminiszter, Marczinkó Zoltán helyet-
tes államtitkár, Szatmári Zoltán cégtulajdonos, valamint Nyitó Róbert ügyvezető, amely mintegy 3,6 milliárd forintért 
épül meg. A beruházás megvalósításához kormány 1,25 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a 
Nagyvállalati Beruházási Támogatás program keretében.  A projekt 2022. március 1-jén indult, s a tervezett befejezése 
2023. november 30. lesz. 

Az ünnepi eseményen, melyen jelen volt 
még dr. Berkó Attila főispán, Pócs János, 
a Jászság országgyűlési képviselője és F. 
Kovács Sándor országgyűlési képviselő 
is, elsőként ifj. Szatmári Zoltán köszön-
tötte a vendégeket, aki a sikeres családi 
vállalkozás történetével, annak főbb állo-
másaival ismertette meg a hallgatóságot. 

- Két okunk is van ma ünnepelni. 
Egyrészt ünnepeljük a Szatmári Kft. 
30. születésnapját, s lerakjuk legújabb 
beruházásunk – egy raklapos, automata 
magasraktár alapkövét is. A szüleim egy 
kis boltban kezdték el 1990-ben az épü-
letgépészeti cikkeket forgalmazni. Jó ér-
zékkel kapcsolódtak az országos gázprog-
ramhoz, s azt láttam, hogy nagyon sokat 
dolgoznak, miközben egyre több lett az 
árú a polcokon, s egyre több a vevő is a 
boltban. Ezt az évek során kinőte a cég, 
s 1996-ban megépült az első Szatmári 
Áruház Jászberényben. Hét év kemény 
munkája lehetővé tette, hogy újabb és 
újabb áruházakat nyithattunk meg Bé-
késcsabán, Szegeden, Nyíregyházán és 
az ország számos más pontján – mond-
ta ifj. Szatmári Zoltán, akinek szavaiból 
kiderült, hogy a Szatmári Kft., ma már 
Szatmári Cégcsoport 41 áruházzal, kilenc 
projektirodával és öt nagykereskedelmi 
irodával hazánk piacvezető épületgépésze-
ti és fürdőszabai szakáruházláncává vált.

- Hogy ez így maradjon, ahhoz fo-
lyamatos fejlesztésre van szükség. A lo-
gisztikai fejlesztés a Szatmári Kft.-nél 
már 15 éve fókuszba került. Középtávú 

célunk a hálózat korszerűsítése, a  vevői 
igények jobb kielégítés, újabb áruházak 
nyitása, a raktárkapacitás növelése és az 
automatizálás. Az elmúlt évek megvaló-
sult beruházásaink is ezt a célt szolgálták.  
A tapasztalatok azt mutatták, hogy jó 
úton járunk. Ezért elhatároztuk egy rak-
lapos, automata magasraktér megvalósí-
tását. A profi tervezést a Gamma Digitál 
Kft.-nek köszönhetjük. Itt a logisztikai 
folyamat a palettázástól a komissiózásig 
teljes egészében automatizált lesz. A be-
ruházás megvalósulásától többek között 
azt reméljük, hogy nő a termelékenység 
és a hatékonyság, a készlet pontosabban 
és egyszerűbben lesz ellenőrizhető, ke-
vesebb emberi tévedésből származó hiba 
lesz, csökken a működési költség, kisebb 
lesz a környezeti terhelés, jobb és bizton-
ságosabb munkahelyi körülmények lesz-
nek. Fontos, hogy cégünk a beruházással 
munkahelyet véd meg és 30 új munka-
helyet teremt – mondta ifj. Szatmári 
Zoltán.

- A Szatmári Kft. ma már nem csak 
egy egyszerű családi vállalkozás, hanem 
cégcsoporttá fejlődött, s egy sikeres ma-
gyar történetről beszélhetünk az esetük-
ben. Egy olyan sikeres gazdasági történet 
az övék, melyet példaként lehet mások 
elé állítani. Az ilyen sikerek visszaigazol-
ják a kormány törekvéseit is, hogy minél 
több, a Szatmári Kft.-hez hasonló ma-
gyar tulajdonú cég lenne a magyar gazda-
ságban. Szerencsére ezen cégek száma az 
elmúlt közel12 évben 2000-2200-ról ma 

20 000-re nőtt – kezdte ünnepi beszédét 
Varga Mihály pénzügyminiszter, aki szólt 
az Európát napjainkban érő kihívásokról, 
amelyekre mi is keressük a válaszokat. 

 – Azt gondoljuk, ha sikeres tudjuk 
kivédeni, főleg a következő hónapokban 
a magas energiaárak okozta nehéz hely-
zetet, akkor 2023 vége, 2024 már elhoz-
hatja azt az időszakot, amikor a magyar 
gazdaság ismét olyan lendületbe fog jön-
ni, mint ahogy tette azt a pandémia előtt, 
jelentette ki Varga Mihály, aki a Nagyvál-
lalati Beruházási Programról elmondta, 
hogy azt 2015-ben azért kezdték el, mert 
segíteni szerették volna azokat a cégeket, 
amelyek már kiszorultak az uniós tá-
mogatásokból. Ez egy rendkívül sikeres 
programmá vált, hiszen az elmúlt évek-
ben mintegy 4 ezer új munkahelyet hoz-
tak így létre, s mintegy 200 vállalkozás 
volt ebben a magyar kormány partnere. 

Pócs János, térségünk országgyűlési 
képviselő köszöntőjében kiemelte, hogy a 
megye gazdasági eredményének 65%-át 
a jászberényi, jászsági cégek adják. Mint 
mondta, köszönhető ez annak is, hogy 
a kormány az elmúlt években mintegy 
90 milliárd forint vissza nem térítendő 
támogatást adott működésükhöz, fejlesz-
téseik megvalósításához. Ez köszönhető 
többek között Varga Mihálynak is, aki 
soha nem jött még hozzánk üres kézzel, 
hangsúlyozta Pócs János. 

– Büszkék lehetünk arra, hogy vannak 
olyan cégeink, akik nem megtorpannak, 
hanem mennek előre a nehéz helyzetben 
is. A Jászságban szorgalmas gazdálkodók 
vannak, s van közöttük olyan, aki mindig 
mutatja az utat – mondta Pócs János, aki 
azt is megjegyezte, hogy ezen az úton fog-
nak haladni tovább a Jászságban.

A raklapos, automatizált magasraktár 
projekt 2022. március 1-jén indult, a 
megvalósításának határideje 2023. nov-
ember 30.

A tervezett raktár fő paraméterei: 
- alapterület: 3 000 m2,
- magasság: 25 m,
- 10 tárolószint,
- 4 duplamély folyosó,
- tárhelyek száma: 14 500 EUR raklap, 
- teljesítmény: 50 betár/h, 50 kitár/h
A beruházás megvalósításával a cég 30 

új munkahelyet teremt.
 Szántai Tibor

csoport

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

Vas, lemez, akkumulátor átvétele.

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 n y

5100 Jászberény 
Szelei út 9407 HRSZ 

06 57 410-031 
06 30 488-6575 
06 30 337-2924 

E-mail: tuttibau@invitel.hu

Cement Diszkont

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

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

Fenyő Fűrészáru 
Lambéria hajópadló

több fajta szén, fabrikett,  
tűzifa kapható.

Építőanyagok, betoncserepek, 
térháló, vasanyag.

automata színkeverés kül- és 
beltérre egyaránt!
egyedi színek, 
nagy színválaszték.
rövid idő alatt létre-
hozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

HÁZ
MELLÉKLET

tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

aUtoMata  
ÖNTÖZŐRENDSZEREK

Nyertes Erasmus pályázat a Lehel 
Vezér Gimnáziumban
A Lehel Vezér Gimnázium „Az első 
lépések a multikulturális sokszínűség 
irányába” című pályázata KA1 pályá-
zati kategóriában nyert, és ez lehetővé 
tette néhány tanárunk számára, hogy 
szakmai továbbképzésen valamint 
nyelvtanfolyamon vegyen részt. A le-
hetőséget kihasználva az idei év nyarán 
tizenkét kollégánk vett részt különbö-
ző képzéseken Tenerifén, Máltán és 
Dublinban. A képzések az alább emlí-
tett célok megvalósítása mellett kiváló 
lehetőséget kínáltak nemzetközi kap-
csolatok kialakítására. Vállalkozó szel-
lemű tanáraink rengeteg élménnyel, 
ismerettel és új módszertani eszközök 
tárházával tértek haza. A projekt során 
az alábbi célokat tűztük ki:

- Nem nyelvszakos tanáraink idegen 
nyelvi szintjének fejlesztése, nyelvi 
magabiztosságánaknövelése.
- Szakmai fejlődés, elsajátított tudás 
integrálása a mindennapi tanításban 
és nyitottság a nemzetközi projektek 
irányába.
- Környezetvédelem fontosságának tu-
datosítása, innovatív gyakorlatok alkal-
mazásának elsajátításán keresztül.
- Befogadás és sokszínűség megte-
remtése.

A programban szinte minden mun-
kaközösség képviseltette magát, és en-
nek köszönhetően, a Lehel Vezér Gim-
názium összes tanára közvetlen módon 
ízelítőt kaphatott a kiutazók élményei-
ből, tapasztalataiból.

Egyenruhások napja
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rend-
őr-főkapitányság bűnügyi-technikai, 
bűnmegelőzési, balesetmegelőzési, köz-
rendvédelmi és vízirendészeti szakemberei 
tartottak bemutatót az egyenruhás hiva-
tásokat népszerűsítő napon városunkban.

Második alkalommal rendeztek 
Egyenruhások napot, ezúttal a Szolnoki 
SZC Klapka György Technikum és Szak-
képző Iskola adott otthont a programnak 
Jászberényben. A cél most is az volt, 
hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok  

közelebb kerüljenek az egyenruhás világ-
hoz, és jobban megismerjék a rendvédel-
mi szakmát. 

A tanintézményben 2022. október 
6-án szervezett napon a toborzók bemu-
tatták a szervezet felépítését, az életpálya 
modelleket, karrier lehetőségeket. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rend-
őr-főkapitányság balesetmegelőzési szak-
emberei pedig KRESZ teszttel, részegsé-
get imitáló szemüveggel, és különböző  
közlekedési feladatokkal várták a tanuló-
kat. 

A következő megállónál betekintést 
nyerhettek a bűnügyi-technikai munka 
világába, majd a bűnmegelőzési kollé-
gáktól drogprevenciós előadást hallgattak 
meg, és bűnmegelőzési játékokat kellett 
megoldaniuk. A tanulóknak a Tisza 
Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Tá-
mogató Osztály munkatársai bemutat-
ták a különböző lőfegyvereket, felszere-
léseket, valamint a Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság jetski vízi járművét is 
lehetőségük volt megtekinteni.

 (Forrás és fotó: police.hu)
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MAG – képzőMűvészeti kiállítás
Október 19. szerda 17 óra
A Jövőkép Alkotók Egyesülete a Magyar Festészet Napja apropóján nyit-
ja meg MAG című, két helyszínen megvalósuló kiállítását. A Lehel Film-
Színház kiállítóterében a művészek legújabb egyéni alkotásai, vegyes tech-
nikájú (mozaik, kollázs, kisplasztika, object stb) művei mellett - a Festészet 
Napja ünnepéhez illően - festmények kapnak helyet, míg a szomszédos Főnix 
Műhelyház  kiállítótermében egy közös, a kiállítás címét is adó MAG című, 
egész termes installáció kerül megépítésre. Utóbbi a JAE egyik korábbi, Hul-
lámalagút című installációjának újragondolása a kiállítótér adta lehetőségek 
kihasználásával, a globális felmelegedés, a klímaváltozás okozta problémákra 
reflektáló alkotás.
Kiállítók: Bartos Kinga, Bíró Boglárka, Farkas Edit, Fejős László, Koncz Gá-
bor, Milotai Anna
Köszöntőt mond: Góg Zoltán, a Jövőkép Alkotók Egyesületének elnöke
A kiállítást megnyitja: Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, a Ma-
gyar Festészet Napja Alapítvány elnöke
Közreműködnek: Nyeste Róbert (gitár), Sebestyén Róbert (gitár)
18.30 Robimpro Műhely koncertje 
Lehel Film-Színház és Főnix Műhelyház

Művészeti klub
Október 19. szerda 17:30
Sas Dániel zongoraestje Liszt Ferenc 211. születési évfordulója tiszteletére. 
Az esten Liszt Ferenc zongoraművei szólalnak meg, a híres Magyar rapszódi-
áktól, egészen a monumentális Dante szonátáig, a lírai Consolation-kon ke-
resztül. A műsorban közreműködik Keskeny Richárd zongoraművész, akivel 
négykezes formájában játszák el, Liszt egyik leghíresebb szimfonikus költe-
ményét, a Les Prelude-t.
Szikra Galéria  

A kis herceG - telek bélA interpretálásábAn 
Október 20. csütörtök 17 óra
Telek Béla művésztanár, grafikus 1978-ban készített illusztrációt Saint-Exu-
péry: A kis herceg regény adaptációjához, melyből diaporáma is készült és 
hangzó anyag is társult hozzá. A több mint négy évtizedes alkotást digitalizál-
ták és ez alkalommal újra láthatja a közönség.  
Városi Könyvtár Kamaraterme

ForrAdAlMi slAM poetry
Október 22. szombat 18:30
Meghívott slammerek: Csider István Zoltán és Gábor Tamás Indiana  
Zene: Joe-Z
Most előadhatod forradalmi mondanivalód 3 percben! A versenyre vagy 
Open Mic-ra a gog.zoltan@jaszkerulet.hu e-mail címen várjuk a jelentkezé-
seket október 21-ig, az első 7 főt tudjuk majd biztosan fogadni!
Lehel Film-Színház

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

Kulturális mozaik

4 5  é v  f e l e t t i  l a k o s o k  s z á m á r a   
2022. október 1-31. között

INGYENES HALLÁSSZŰRÉS

Azonnali  eredménySzakértő, felkészült kollégák

Vizsgálat helyszíne: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 15.
(Bíróság mellett, volt börtönudvar)

Mire számíthat?

Mérhető (20dB feletti) halláscsökkenés esetén ingyenes orvosi 
konzultáció

Teljeskörű ingyenes hallás állapotfelmérés beszédértés vizsgálattal

* Hallásvizsgálat igénybevétele és 20 dB-t meghaladó halláseredmény átlag esetén, a készlet erejéig. Amennyiben van hallókészüléke, kérjük, annak kiskönyvét 
hozza magával!

Ingyenesen hívható telefonszámunk: 06 80 182 182

Most minden ÚJ ügyfelünk a véroxigénszint és pulzus mérésére 
alkalmas készüléket kap ajándékba!*

Az októberben 
jelentkezőknek: 

ingyen 
véroxigénszint-
mérő készülék*

Tel.: 06 57 400 504

Pályázati felhívás 
szakképzési ösztöndíj program

Jászberény Városi Önkormányzat szakképzési ösztöndíj program kere-
tében pályázatot hirdet a hiányszakmának nyilvánított szakmát adó képzés-
ben továbbtanuló diákok számára Hiányszakmák, amelyekre pályázni lehet: 
ács; ápoló; asztalos; autófényező; automatikai technikus; burkoló; cipőké-
szítő; CNC gépkezelő; cukrász; erősáramú elektrotechnikus; festő, mázoló, 
tapétázó; gépgyártás technológiai technikus; gépi és CNC forgácsoló (gépi 
forgácsoló); gépjármű mechatronikai technikus (autószerelő); hegesztő; hús-
ipari termékgyártó, (hentes); ipari gépész; karosszéria lakatos; kereskedelmi 
értékesítő (eladó), kereskedő és webáruházi technikus (kereskedő); kőműves; 
központifűtés- és gázhálózat szerelő; mezőgazdasági gépésztechnikus; mező-
gazdasági gépszerelő; női szabó; pék; pincér-vendégtéri szakember (pincér); 
szakács; szerkezetlakatos; szerszámfelfogó (géplakatos); szerszámkészítő; szo-
ciális gondozó és ápoló; varrónő; villanyszerelő.

Általános iskolások legfeljebb havi: 20.000,-Ft;
középiskolások legfeljebb havi: 30.000,-Ft
ösztöndíjat kaphatnak a tanulmányok befejezéséig a tanulmányi átlaguk 

függvényében.

A teljes pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a Jászberény Városi 
Önkormányzat honlapjáról ( www.jaszbereny.hu ), illetve beszerezhető a Jász-
berényi Polgármesteri Aljegyzői Osztályán.
A pályázatok benyújthatóak személyesen, vagy postai úton.

A pályázatok benyújtásának helye:
Jászberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Aljegyzői Osztály
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
Benyújtási határidő: 2022. október 20.
Jászberény Városi Önkormányzat

Déryné-díjak átadása és kiállítás megnyitó

Az alkalomhoz stílszerűen a Jászság-
ban tevékenykedő előadóművészeket 
kérték fel közreműködésre: Kóródi 

Anikó operaénekes és Ecsedi Péter 
énekművész dalos előadását hang-
szeren dr. Réz Lóránt zongoraművész 
kísérte.

Több mint három évtizede már, hogy 
a jászsági kultúra különböző területe-
in kiemelkedően tevékenykedőket a 
Déryné Emlékplakettel ismerik el. Az 
első magyar operaénekesnő halálának 
150. évfordulóján a Jász Múzeum, a 
Városvédő és Szépítő Egyesület, vala-
mint a Jászkerület Nonprofit Kft. által 
odaítélt díjat, ebben az esztendőben, 
a Jászság Népi Együttes és a Jászsági 
Hagyományőrző Egylet érdemelte ki. 
Az elismerést a csoportok művészeti 
vezetői, a néptáncosoknál Szűcs Gábor, 
a hagyományőrzők közül Hortiné dr. 
Bathó Edit vette át. 

A program zárását a Jászsági művészek 
Thália szekerén időszaki kiállítás megte-
kintése jelentette, melyet nagy érdeklő-
déssel szemlélt a szépszámú közönség.

 demeter

Ízelítő a hagyományos roma kultúrából
A Roma Kulturális Nap eseményeit 
tartották szeptember 28-án a Lehel 
Film-Színházban, ahol az érdeklődő-
ket gyermekeknek szóló bábos mese-
játék, festmények tárlata és zenemű-
vészek koncertje várta.

A Roma Kulturális Nap eseménye-
it tartották szeptember 28-án a Lehel 
Film-Színházban, ahol az érdeklődőket 
gyermekeknek szóló bábos mesejáték, 
festmények tárlata és zeneművészek kon-
certje várta. 

A hagyományos roma kultúra igen 
gazdag értékekben, és mai világunkban 
hangsúlyt kell fektetni arra, hogy azokat 
a roma tehetségeket, akik egy-egy művé-
szeti ágban kiemelkednek megmutassák 
a nagyközönségnek. Eszerint választották 
a szervezők a nap szereplőit.

Délelőtt a gyerekek a Paramisi Tár-
sulat zenés-táncos mesejátéka, a Kis 
Miklóska történetének nézői és részesei 
lehetek, ami egy szép és fordulatos cigány 
népmese feldolgozása volt.

Délután a Bura Károly Galéria gyűj-
teményéből válogatott festményekből 
összeállított kiállítást nyitották meg, 
a mozi galérián, Szabadulás címmel. 
Az időszakos tárlatot Czímer Dalma, a 
Bura Károly Galéria kurátora ajánlotta 
az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás 

olyan festményeket állított reflektor-
fénybe, melyek az elmúlt években egy 
pincében várták, hogy újra műtárgyként 
élhessék életüket. A több mint 300 da-
rabos gyűjteményből való pici merítés, 
áttekintő képet nyújtott a rendszerváltás 
idején és a kilencvenes évek végén alko-
tó roma művészekről, a képek nagyon 
hektikus időszak termékei, különböző 
sorsú és megbecsülésű emberek munkái. 
Elképesztően sokrétű és gazdag forma-
világ és látásmód az, amit a művészek 
képeikben megfogalmaztak. A kiállító 
alkotók, Dilinkó Gábor, Oláh Mara, 
Szentandrássy István, Balogh Balázs And-
rás, Oláh Norbert, nemcsak saját berke-

iken belül elismertek, hanem alkotásaik 
több közgyűjteményben megtalálhatók.

A Roma Kulturális Nap eseménye-
inek sorát a nagyteremben a SziRom 
Szimfonikus Roma Zenekar koncertje 
zárta, melynek tagjai elsősorban fiatal, 
roma származású zeneművészeti főisko-
lát, zeneakadémiát végzett, vagy tanul-
mányaikat jelenleg is ott folytató zené-
szek. Ha romák zenélnek legtöbbször a 
tradicionális és a lakodalmas cigányzene 
jut eszünkbe, a SziRom azonban attól is 
különleges, hogy elsősorban komolyze-
nét játszik, ahogy tette azt ezen az estén 
is virtuóz módon, a közönség örömére.

 demeter

  Folytatás az 1. oldalról  
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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!

Az idei év legjobb szőlő pálinkája nálunk, a Neszűrben készült 
Erős Sándor negyedik generációs pálinkafőző mester, beleszületett a pálinkafőzésbe, a nyári vakációkat a cefréshordók 
között töltötte és nagyobbacska gyermekként már besegített az ottani tennivalókba. Dédnagyapja 1929-ben alapította 
az Erős Pálinkafőzdét, ami azóta is ugyanott áll a Neszűr 0. dűlőjében, felújítva, korszerű technikával felszerelve. Ott 
dolgozott nagyapja, majd édesapja is. Az apáról fiúra szálló családi tradíció folytatása szinte magától érthetődő lehetett 
volna Erős Sándor számára, mégis egy ideig könyveléssel, adótanácsadással foglalkozott, ám az élet választás elé állí-
totta. Döntött, élelmiszeripari gépészmérnöki végzettsége mellé megszerezte a pálinkamester szakmérnöki képesítést 
és közel egy évtizede vezeti a főzdét. Az eltelt idő alatt kereskedelmi főzőként számos díjnyertes pálinkát készített és a 
bérfőzésnél is ugyanazzal a hozzáértéssel, odafigyeléssel készíti a főzetők cefréjéből a párlatokat.

Lassan mögöttünk a pálinkafőzés idősza-
ka, zárul a szezon erre az esztendőre, de 
ugorjunk most az elejére, mondjuk tavasz-
ba és induljunk el a kezdetektől. Mi az 
első lépés a minőségi pálinkák felé?

- Hívogatom a gyümölcs termelőket 
mit látnak, milyen termés várható. Aki 
ezzel foglalkozik már apró jelekből érzi 
és a megtapasztaltakból válaszolja meg 
mire lehet számítani.

Az alapanyagokat ezek szerint vásá-
roljátok. Megvan honnét és kitől? 

- A törzsállomány adott, hosszú évek 
alatt kitapasztaltam melyik gyümölcsöt 
honnan érdemes beszerezni, nem mind-
egy a hely, és a termőtalaj sem. Szilvát 
több helyről, barackot, birset Kecskemét 
környékéről hozom, feketeribizliért el 
kell mennem Nógrádba, szőlőből a Mát-
raalján találtam meg a legmegfelelőbbet. 
A szőlősgazdához szeretek járni, tudom, 
hogy jól kezeli az állományt, a fekvése is jó 
az ültetvénynek, és mindig szép a termése. 
Az alap gyümölcsök mellett mindig pró-
bálok olyan újjal kísérletezni, amelyiknek 
az adott évben jók a kilátásai. Ez még a si-
kerhez kevés, hiszen a végeredmény nem 
mindig igazolja az elvárásokat.

- Megtervezed mit szeretnél főzni?
- Persze, tervezésre mindig szükség 

van. Az első évben, amikor elkezdtem a 
kereskedelmi főzést, valamelyest későn 
kaptuk meg a szükséges engedélyeket, így 
már csak szűkösen voltak rendelkezésre 
álló gyümölcsök, amit még ki lehetett főz-
ni. Ez volt az Irsai Olivér szőlő, a Vilmos 
körte, és a Presenta szilva. Ezzel indultam, 
ezek lettek a sztenderd alap ízeink. A kö-
vetkező években aztán szépen bővült a 
kínálat: cigánymeggy, kajszibarack, birs, 
feketeribizli, hogy csak a legkedvelteb-
beket említsem. Ha lehet minden évben 
csinálok valamennyiből, mindig teszek 
hozzá egy-két új ízt is. Összesen húszon 
egy-két fajta pálinkát készítünk.

- A megszokottak mellett gondoltál 
egyebekből főzni, mondjuk bodzából, 
somból esetleg zöldségekből?

- Nincs ilyen irányú vágyam. Vannak 
egyedinek mondható párlatok, zöldsé-
gekből is, ahol vissza tud köszönni az íz 
és illat, de mégsem az az élvezeti cikk, 
amit ettől elvár az ember. Ha egy paprika 
párlat jó lenne, száz éve is csináltak volna 
az öregek, de nem tették. Szívesebben fo-
gyasztottak barackot, szilvát, körtét mert 
ezeket lehet élvezni. Talán a feketeribizlit 
lehetne a különlegességeink közé sorolni, 
ami végül többszörös díjnyertes és Top ki-
válóság lett, sőt az elmúlt évben az „Egy 
a Természettel” Vadászati és Természeti 
Világkiállítás Pálinkájának is megválasz-
tották, nem véletlenül.

- Ahogy érnek a gyümölcsök szedni 
kell és le kell cefrézni, ezek ott sorakoznak 
egymás mellett az erjesztő edényekben?

- A jó pálinka alapfeltétele a jó gyü-
mölcs! Következő lépés a cefrézés, ennek 
tökéletesnek kell lennie. Ez a kulcsa a 
folyamatnak, mindezek után jöhet a 
főzés, ha valami az előzőekben hibádzik 
a pálinka nem lesz jó. Fő szabály még, 
hogy nem szabad sokáig tárolni a cefrét. 
Időjárás függő is ez valamilyen szinten, 
de a cefrét 20 fok alatt kell tartani, nem 
szabad, hogy melegebb legyen. Ráadásul 
mikor elindul a zajos erjedés, akkor még 
ő maga is hőt termel. Mi a kereskedelmi 
tételeink cefréit hűtőkamrában tároljuk, 
de sokáig ott sem ildomos. Fajtánként 
más-más a cefre erjedési, forrási ideje, 
ez 8 - 12 nap közé tehető. Összecsúszik 
ugyan a feketeribizli, cigánymeggy, sár-
gabarack erjesztése, de kezelhető, ürül a 
hordó és jön a következő.

- A főzésre kétféle technológiátok is van.
- Nem is tudok olyan főzdét mondani 

másikat, ahol ez a lehetőség adott. Az az 
általános, hogy vagy az egyik, vagy a má-
sik fordul elő. A hagyományos, kétszeri 
lepárlásos technológia, és az újabbak, az 
aromatornyos, egyutas vagy egyszeri le-
párlásos rendszerek.  Nálunk mind a kettő 
rendelkezésre áll, lehet választani. Sokszor 
kérdezik: melyik a jobb? Az elmúlt évek-
ben a hagyományos rendszeren rengeteg 

fejlesztést végeztünk, korszerűsítettünk, 
részegységeket éptettünk be. Vannak 
például a főző rendszeren mintavevőink, 
ez azt jelenti, hogy a szeszmérőgép előtt 
tudunk kóstolni és illatozni, hiszen a 
pálinkánál a középpárlat a lényeg, amit 
ezzel a módszerrel tökéletesen el tudunk 
választani az elő- és az utópárlattól. Az in-
novációnak köszönhetően régi főzetőink 
azt mondják, más, kifinomultabb, gyü-
mölcsösebb ízvilágot illatokat éreznek, 
kihozatalban is többet tud, így nem csak 
minőségben, de mennyiségben is jobb, 
mint a régi rendszer volt. A régi rendszer 
finomhangolása után az előbb említett 
tapasztalatok miatt azt szoktam monda-
ni, ha jó az alapanyag, jól sikerül a cefre, 
akkor mindegy melyiken főzzük. Az aro-
matornyosnak az illatosabb gyümölcsök 
állnak jól, a hagyományosnak a testeseb-
bek. A réznek fontos katalizáló szerepe 
van, az alkohol aromáját a vörösrézzel 
való kölcsönhatása stabilizálja. Ezért jobb 
minőséget tudunk elérni a réz alkalma-
zásával, így véleményem szerint a réz üst 
használata nélkülözhetetlen a minőségi 
pálinka készítése során. Ezenkívül hőve-
zető képessége remek, szétosztja a meleget 
az üstben, így a cefre egyenletesen tud 
melegedni. A vörösréz nagyon ellenálló-
képes, főként a lepárlás során keletkező 
agresszív párákkal szemben elnyűhetetlen.  
A főző rendszerben mi csak a párlat hűté-
sénél használunk inox elemeket.

- A kereskedelmi célra főzött pálinka-
id között van olyan, aminek még utóélete 
lesz, érleled eperhordóban, ágyazod?

- Van egy régi mondás: ha cefetül sike-
rült a pálinkád ágyazd be, ha még rama-
tyabb lett abból lesz a mézes. A jó pálin-
kával nem kell csinálni semmit, legfeljebb 
pihentetni 2-3 hetet, hónapot. A hordó-
ban érlelés is külön szakma, eszköz, tudás 
és sok év kísérletezés szükségeltetik hozzá, 
hogy igazán minőségi termék készüljön. 
A versenyeken, minősítéseken nagyon ke-
vés érlelt pálinkával találkozunk. Gyerek 
koromból én is emlékszem a főzdére. 

Nagyapámmal még lovaskocsival, fa 
hordókba vittük a cefrét, ami össze-
szedegetett hullott gyümölcsből volt, 
tüzeltünk az üst alatt, vártuk az elké-
szülő párlatot és mindig sokan voltak 
ott együtt és remek volt a hangulat. A 
pálinkafőzésnek egykor afféle értékmen-
tő szerepe is volt, hogy a termésből sem-
mi ne menjen kárba. Nagyon más világ 
volt az! Az emberek, akik egyidőben 
főzettek, sokszor bográcsban főztek az 
udvarom, afféle korabeli jó hangulatú 
közösségi esemény is volt a pálinkafőzés 
és nemcsak a közös ital-kóstolás miatt. 
Manapság a bérfőzetők is megtanulták, 
hogy a jó pálinka csak jó minőségű alap-
anyagból készülhet, ezért nem a hullott, 
hanem a legkiválóbb gyümölcsből készí-
tik cefréjüket. Nagyon szívesen fogadják 
a cefrézéshez adott tanácsainkat, és kü-
lönösen nagy az érdeklődés a cefrekészí-
tésről tartott előadásaink iránt.

- Nagy divatja lett a magánfőzésnek 
az otthoni kísérletezésnek, végtelenül egy-
szerű pálinkafőző alkalmatosságok hasz-
nálatának. 

- Nekem erről az a véleményem, 
hogy ez egy szakma. Részt veszel egy 
hétvégi tanfolyamon és pálinkamester 
oklevelet kapsz, attól még nem leszel 
szakember, mert e mögött nincs tudás, 
tapasztalat is csak alig. A készülékekről 
meg annyit, ha 80 ezer forintos készü-
lékkel ugyanazt a minőséget lehetne 
készíteni, mint egy több tízmillióssal, 
akkor magam is azzal főznék. 

- A bérfőzetőknek főzési technológiá-
ban, tradicionális tudásban, közel évszá-
zados tapasztalatban, magas színvonalat 
tud az Erős Pálinkafőzde nyújtani, amire 
garancia az a számtalan díj, elismerés, 
amit sajátmárkás pálinkáitok elértek. 

- Az elmúlt tíz esztendőben nem 
volt olyan év, hogy az általunk készített 
kereskedelmi szegmensben valamelyik 
pálinkánk ne lett volna országos meg-
mérettetésen díjnyertes. Az országban, a 
legeredményesebb négy-hat kereskedelmi 
főzde között tartják számon az Erős Pálin-
kafőzdét. Top és nemzeti pálinka kiváló-
ságokkal, champion és aranyérmes pálin-
kákkal büszkélkedhetünk, több gyümölcs 
párlatunk tekintetében is. Idén a Pálinka 
Nemzeti Tanács által megszervezett, ke-
reskedelmi pálinkafőzdék legrangosabb 
seregszemléjén az Országos Pálinka- és 
Törkölypálinka Versenyen az Irsai Olivér 
szőlőpálinkánk Champion díjat nyert, 
ami egyet jelent azzal, hogy a legjobb sző-
lő pálinka lett az országban. Ez garancia 
a minőségre, erre nagyon nagy figyelmet 
fordítunk és bérfőzetőinknek is ezt kínál-
juk. Legyen nekik is díjnyertes pálinkájuk.

- Sokféle gyümölcsből főztél már pá-
linkát, van olyan főzet, amit mindenkép-
pen szeretnél elkészíteni?   

- Szeretnék főzni egy különleges Vil-
moskörtét és egy kiváló Szomolyái cseresz-
nyét. Ezt nem adom föl, folyamatosan ke-
resem a legmegfelelőbb gyümölcs forrását 
és kivárom a legjobb évjáratot!

  Demeter Gábor

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!
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Emlékezés

Krupa Ferenc
halálának 4. évfordulójára

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet
ahol megpihent dolgos két kezed.

Megpihenni tértél, ahol nincs több 
fájdalom, de szívünkben itt leszel, mert 

hiányzol nagyon.”

Szerető családod

Emlékezés

Bathó István 
halálának 22. évfordulójára

„ Az élet elmúlik, de az emlékek élnek
s míg élünk nem feledünk Téged.”

Szeretettel emlékezünk
Feleséged, Testvéreid, Sógornőid, 
Sógorod, Keresztgyermekeid és a 

többi rokonod.

Szabadban termő ehető gombák
Amit a növények megtermelnek azok 
egy részét az emberek, vagy az állatok 
elfogyasztják, más részét a gombák le-
bontják. Egyes csoportok korhadéko-
kon, vagy elhalt növény anyagokon is 
élnek. A termőtestet képező gombák 
szolgálnak emberi táplálkozásra. Ezek 
kedvező időjárás esetén begyűjthetők, 
vagy alacsonyabb hőmérsékleten ter-
melhetők is, kivéve a földalatt termő 
szarvasgombát. 

A gombák az emberi táplálkozásban 
jelentősek, de nem húspótlók, ízletesek 
és jó az étrendi hatásuk. A húsfélék át-
lagosan 20%, a gombák 2–5 % fehérjét 
tartalmaznak, így jelentős mennyisé-
gű gomba felel meg 1 kg nyershúsnak. 
Azaz nincs túlzott jelentőségük a fehérje 
fogyasztásban. Inkább a zöldségfélékhez 
hasonlíthatók, de azért jól kiegészítik 
pld. a burgonya vagy a rizs növény fe-
hérjéit. 90% vizet és 10% száraz anya-
got tartalmaznak. A gombák vitamin- és 
ásványi anyag tartalma kedvező, de ne-
hezebben emészthetők. Az alacsony zsír 
és szénhidrát tartalom miatt a fogyasz-
tása cukorbetegek számára előnyös. A 
japán szakirodalom sokat foglalkozott a 
Shitake, fagomba gyógyító hatásával az 
érelmeszesedéssel és a vírusokkal kap-
csolatban. A kalóriaszegény táplálkozás-
ban a gombás ételek jól megfelelnek. 

A szabadban ősszel szedhető a késői 
Laska gomba, melynek termőteste félol-

dalasan nyeles és lemezes. Termesztése 
házi kertben egyszerű, de pld. épület 
alapsorában, pincében, esetleg árnyé-
kolt foliasátorban is. Az első nagyobb 
lehűlések utáni esős időjárásban gyakran 
szabadban is szedhető. Ha a Laska gom-
ba túlérik, akkor a kalapjának széle nem 
egyenesedik ki, teljesen szikkadt, rágós, 
már kevés a táplálkozási értéke. Szedé-
se 10–20 naponként lehetséges egy-két 
hónapon keresztül. Termelhető farön-
kön vagy hőkezelt aprított anyagokon, 
fűrészporon, kukoricaszáron stb. Ezt 
az eljárást szabadalom védi. Szabadban 
leggyakrabban előforduló ehető gom-
ba a Csiperke vagy Sampinyon. Ebbe 
a nemzettségbe sok faj tartozik. Esős 
időjáráskor nyáron vagy ősszel találha-
tók kertekben, legelőkön akácerdők-
ben és utak mentén is, akár nemesített 
változataik is. Jóízű gomba, nagy fehér 
kalapjának lemezei kezdetben rózsaszí-
nűek, végül feketévé válnak. A Nagy 
őzlábgombba ősszel a lomberdőkben 
található. Kalapja lemeze, tönkje fehér, 
ami elérheti a 30 cm-is. A vadon termő 
ehető gombák alapos ismeret szükséges, 
amit egykor az országos gombaszakértői 
bizottságon alap vagy közép, de még fel-
sőfokú tanfolyam elvégzése után lehetett 
megszerezni. Nagyobb hazai piacokon, 
így Jászberényben is ingyenesen műkö-
dött gombaszakértő.
 Szegedi Szilveszter kertészmérnök

Idősek napja az Ifjúsági Házban

Az ENSZ közgyűlése 1990-ben nyilvá-
nította október 1-jét az Idősek Világ-
napjává. Jászberényben is hagyomány, 
hogy ezen alkalomból az önkormány-
zat köszönti az idős embereket. Az If-
júsági Házban idén szeptember 30-án, 
pénteken délután rendezték meg az 
idősek napi ünnepséget.

 – Nagy szeretettel és tisztelet-
tel köszöntöm Önöket ezen a napon 
a Jászberény Városi Önkormányzat 
nevében. Kicsit esős volt eddig ez a 
nap, de nem szabad elfelejteni, hogy 
a felhők felett mindig süt a nap. Ez a 
megállapítás az előttünk álló időszak-
ra még inkább érvényes lehet. Sokszor 
érezzük azt, hogy nehéz helyzetben va-
gyunk, s még nehezebb napok várnak 
ránk, ám, ha bízunk abban, hogy lesz 
jobb, lesz szebb, akkor mindenek elle-
nére már nagyot lépünk előre. Októ-
ber 1-jén, az idősek világnapján min-
dig megállunk egy kicsit. Emlékezünk 
és köszönetet mondunk. Köszönetet 
azért, amit kaptunk Önöktől. Ez egy-
ben óriási felelősség is, hiszen nekünk 
is ezt kell tovább adnunk – mondta 
köszöntője bevezetőjében Budai Ló-
ránt polgármester, aki arra is felhívta 
a figyelmet, hogy fordítsunk több időt 
szeretteinkre, családtagjainkra. Ennél 
ugyanis nincs értékesebb időtöltés, 
mert nem tudhatjuk, mennyi időnk 
van még így együtt. 

- Az elkövetkezendő nem könnyű 
időkre minden jót kívánok Önöknek, s 
azt hogy kisebb-nagyobb közösségekben 
együtt – mert így könnyebb – éljék meg 
napjaikat. Tavaly ilyenkor beszélgettünk 
arról, hogy milyen műsort szeretnének 
erre az ünnepségre. Biztos vagyok benne, 
hogy most jól választottunk, s remélem 
Önök is így érzik majd, miután meghall-
gatták a Jászsági Cigányzenekar és az éne-
kesek műsorát – mondta Budai Lóránt.

Más elfoglaltsága miatt nem tudott a 
rendezvényen megjelenni Pócs János, tér-
ségünk országgyűlési képviselője, akinek 
jókívánságait a műsorvezető Molnár Má-
ria tolmácsolta. Egyébként minden részt-
vevő egy-egy virágot kapott Jászberény 
Önkormányzatától és Pócs Jánostól is. 

Az meglehetősen esőre álló időjárás 
ellenére alig maradt üres szék az Ifjúsá-
gi Házban, s akik elfogadták az önkor-
mányzat meghívását nem is bánták meg. 
A Jászsági Cigányzenekar és az általuk 
felkarolt fiatal tehetségek, valamint a két 
magyarnóta énekes, Bárkányi Adrienn 
és  Sztruhala József nagyszerű műsort 
adott. Nem véletlenül szólt a taps már 
egy-egy nóta közben is, sőt sokan együtt 
is énekeltek az előadókkal.

Remek délután volt. Az időseket 
pedig Isten óvja mindennapjaikban, s 
találkozhassunk velük még sokszor, a 
következő évek hasonló ünnepségein is. 

 Szántai Tibor

Születésnapot ünnepeltek

Bár az Electrolux leépítette jász-
berényi gyárát, az egykori Electrolux 
Nyugdíjas Klub ma is működik. Az If-
júsági Házban hetente kétszer találkoz-
nak a klub tagjai, akik október 3-án, 
hétfőn együtt ünnepeltek. A 80. szüle-
tésnapját ünneplő Sebestyén Lászlóné 
Marikát köszöntötték tortával, verssel 
és közös énekkel is. 

A klub vezetője, Molnár Sándor-
né elmondta, magukénak érzik az If-
júsági Házat, hiszen sok kommunista 
szombaton dolgoztak azért, hogy az 

felépüljön.  Ezt a második otthonuk-
nak tartották és tartják ma is. Amikor 
hetente kétszer összejönnek, akkor be-
szélgetnek – mindenről van szó -, no 
meg kártyáznak.  

– Többen is lehetnénk, de van-
nak, akik egészségi állapotuk miatt 
nem tudnak közénk eljönni. Sajnos az 
egykori munkatársak közül már sokan 
meg is haltak – mondta Molnár Sán-
dorné, aki azt is megjegyezte, jó együtt 
lenni, mert itt mindent meg tudnak 
beszélni egymással. 

A Magyar 
Népmese Napja
Már 2005. óta ünnepeljük szeptember 
30-án Benedek Elek születésnapján a 
magyar népmeséket. A Jászberényi Városi  
Könyvtár és a Jászsági NépMesePont két 
napos rendezvénysorozattal tisztelgett 
Benedek Elek munkássága előtt. Idén a 
mesékből jól ismert sárkányok voltak a 
programok főszereplői. A rendezvények 
előtt pár héttel egy rajzpályázatot hir-
dettek meg „Sárkányok a népmesében” 
témakörrel korhatár nélkül. A pályázatra 
261 különféle technikával készült alkotás 
érkezett, nemcsak Jászberényből és a Jász-
ságból, hanem más megyéből is.

A díjazottak:
Óvodás kategóriában:
1. Bartalis Botond (Központi ovi) 

és Boldizsár Dalma (Zengő ovi)
2.  Kaposznyák Mira (központi ovi)
3. Bathó Hanna (SünSámuel ovi)
Különdíj: Dobos Boglárka (óvoda 

Jászágó)
Alsós kategóriában: 
1. Hajdú Gergő (Apponyi - 3. o.)
2. Gugi Bálint (Apponyi - 3. o.)
3. Pernyész Panna (Bercsényi - 1. o.)
Különdíj: Lólé Dániel (EGYMI 

4. o.), Pethő Kornél (EGYMI - 4. o.), 
Klinkó Áron (Gyakorló - 1. o.)

Felsős kategória: 
1. Hangya Noémi (Bercsényi 5. o.)
2. Gyenes Mercédesz (Jászazpáti 

Gróf Széchenyi - 7. o.)
3. Borics Olga (Bercsényi 5. o.), 

Ürmös Natália (EGYMI - 7. o.)
Különdíj: Fülöp Gergely (Jászapáti 

Gróf Széchenyi - 5. o.)
Felnőtt kategória:
1. Pernyész Andrea (Jászberény)
2. Tóth Nikolett (Jászapáti)
A rajzpályázat eredményhirdetése 

mellett szombaton és vasárnap számos 
további programra várták az érdeklő-
dőket. Sokakat vonzott az élőszavas 
mesemondás, de a Lumina Cornu Sze-
repjáték Klub izgalmas játéka is - 3+1 
Kalandpróba - Sárkánymentés - jó szó-
rakozást nyújtott az ifjaknak, akik részt 
vehettek még a Jászsági NépMesePonton 
a Csürdöngölő Kulturális Egyesület 
műsorán is.

A XXXIII. Szántai József Emlékverseny
Petrics Anna tanárnő nyitotta meg 
szeptember 30-án, pénteken reggel 
a Szántai Kertben a XXXIII. Szán-
tai József Emlékversenyt, melyet 
a Lehel Vezér Gimnázium rendez 
egykori legendás testnevelő tanárá-
ra emlékezve.

Öt jászberényi és egy nagykátai isko-
la diákjai versengtek egymással a 33. 
Szántai József Emléktornán, melynek 
megnyitóján Petrics Anna tanárnő kö-
szöntötte a fiatalokat a Szántai Józsefről 
elnevezett sportlétesítményben.

- Nem tudom, hogy tudjátok-e, 
hogy a mai napon 41 országban több 
mint 3 millió fiatal lesz részese a Nem-
zetközi Diáksportnapnak. Ám sehol 
sem ünnepelnek úgy, mint mi, hiszen 
mi ezen a napon ennek a létesítmény-
nek a megálmodójára és létrehozójára, 
iskolánk legendás testnevelő tanárára, 
Szántai Józsefre, Öcsi bácsira is emlé-
kezünk. Engem is tanított, mégpedig 
emberségre, komolyságra és szívbéli sze-
retetet adott nekünk – mondta Petrics 
Anna, aki nagy szeretettel emlékezett 
meg egykori tanáráról, majd megnyitot-
ta a tiszteletére rendezett sportversenyt.

Idén öt jászberényi és egy nagykátai 
iskola fiataljai mérték össze tudásukat, 
a hagyományoknak megfelelően több 
sportágban is. Mivel az időjárás nem 
kedvezett a szabadtéri sportolásnak,  

a megnyitót követően a fiatalok a 
berényi iskolák tornatermeibe húzód-
tak és ott játszották le a mérkőzéseket.

A XXXII. Szántai József Emlék-
verseny eredményei:

Kézilabda (lányok)
1. Lehel Vezér Gimnázium I. csapat
2. Lehel Vezér Gimnázium II. csapat
3. Damjanich János Gimnázium és 

Mezőgazdasági Technikum, Nagykáta
4. Szent István Sport Általános Iskola 

és Gimnázium
5. Szolnoki SZC Klapka György 

Technikum és Szakképző Iskola
6. Szent József Katolikus Elektronikai 

Technikum, Gimnázium és Kollégium
Gólkirálynő: Horváth Virág 

(LVG), 25 gól
Kosárlabda (fiúk)
1. Lehel Vezér Gimnázium
2. Szent József Katolikus Elektronikai 

Technikum, Gimnázium és Kollégium
3. Szolnoki SZC Klapka György 

Technikum és Szakképző Iskola
4. Damjanich János Gimnázium és 

Mezőgazdasági Technikum, Nagykáta
Kosárlabda (lányok)
1. Damjanich János Gimnázium és 

Mezőgazdasági Technikum, Nagykáta
2. Lehel Vezér Gimnázium
3. Szent József Katolikus Elektronikai 

Technikum, Gimnázium és Kollégium

Labdarúgás (fiúk)
1. Szent István Sport Általános Is-

kola és Gimnázium
2. Damjanich János Gimnázium és 

Mezőgazdasági Technikum, Nagykáta
3. Szent József Katolikus Elektroni-

kai Technikum, Gimnázium és Kollé-
gium

4. Lehel Vezér Gimnázium
5. Szolnoki SZC Klapka György 

Technikum és Szakképző Iskola
6. Terplán Zénó Kolping Techni-

kum, Gimnázium és Szakképző Iskola
Röplabda (fiúk)
1. Terplán Zénó Kolping Techni-

kum, Gimnázium és Szakképző Iskola
2. Damjanich János Gimnázium és 

Mezőgazdasági Technikum, Nagykáta
3. Lehel Vezér Gimnázium
Röplabda (lányok)
1. Lehel Vezér Gimnázium
2. Damjanich János Gimnázium és 

Mezőgazdasági Technikum, Nagykáta
3. Szent József Katolikus Elektroni-

kai Technikum, Gimnázium és Kollé-
gium

Tenisz (lányok – 10 induló)
1.Görbe Liza (NBA) 2. Szabó Kata 

(Bercsényi) 3.Rabóczi Eszter (LVG) és 
Molnár Dóra (LVG) 

Tenisz (fiúk -15 induló): 
1.Tábori Patrik (LVG) 2. Halá-

pi Áron (Terplán) 3.Kovács Barnabás 
(LVG) és László Bálint (Gyakorló)
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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

október 13. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930
október 14. péntek 
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
október 15. szombat
Patika Plus (Tesco)
október 16. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
október 17. hétfő 
Thököly Gyógyszertár
október 18. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
október 19. szerda 
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-568

október 20. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
október 21. péntek
Patika Plus (Tesco)
október 22. szombat
Kossuth Gyógyszertár
október 23. vasárnap
Szentháromság Patika
október 24. hétfő
Thököly Gyógyszertár
október 25. kedd
Thököly Gyógyszertár
október 26. szerda
Szentháromság Patika
október 27. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
október 28. péntek
Mérleg Gyógyszertár

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

Tisztelt Olvasóink! 
A Jászkürt Újság következő lapszáma 

október 27-én jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

10. 14.  pénteK 20°C  |   6°C

10. 16.  vasárnap 23°C  |  10°C

10. 18.  Kedd 24°C  |  10°C

10. 15. szombat 21°C  |   9°C

10. 17.  hétfő 24°C  |  10°C

10. 19.  szerda 22°C  |  11°C

10. 13.  
CsüTöRTök

Forrás: idokep.hu

20°C | 6°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.

Kosárlabda
A felnőtt férfi kosárlabda NB I/B pi-
ros csoportjában a második forduló-
ban győzött, a harmadikban vereséget 
szenvedett a JKSE együttese. Miljan 
Rakic fiai az újonc fótiak ellen idegen-
ben is megszerezték a két bajnoki pon-
tot, majd az NB I A-csoportból kiesett 
PVSK-VEOLIA ellen hazai pályán 
szenvedtek vereséget

Phoenix-MT Fót – JKSE 81-87 
(23-24, 17-18, 22-21, 19-24)

A JKSE legjobb pontszerzői: Velkey 
János 24/12, Meleg Károly 12/3, Mes-
ter Márk 11/9, Homoki Donát 11/3, 
Olasz Ádám 10 

JKSE – PVSK-VEOLIA 76-95 
(19-31, 20-21, 21-27, 15-17)

A JKSE legjobb pontszerzői: Velkey 
János 19/9, Czirbus József 11/6 

Három forduló után a JKSE 2 győ-
zelemmel és 1 vereséggel a tabella 4. 
helyén áll.

4. forduló – október 16.
16.00 óra: DEAC U23 – JKSE
5. forduló – október 22. 
17.00 óra: JKSE – Ceglédi KE

Jégkorong
Először indított U21-es csapatot a baj-
nokságban a Lehel HC, s ez a gárda az 
Andersen Ligában is pályára lép a fel-
nőttek között. Mindkét bajnokságban 
a jászberényi a legfiatalabb csapat, s az 
idei szezonban a cél a tapasztalatszer-
zés, a folyamatos fejlődés.

Az U21-es bajnokság  B-csoportjában 
a bajnoki pontvadászat október 3-án 
Jászberényben kezdődött meg. Hetller 
Ádám fiai a Ferencvárosi TC együttesét 
fogadták. Izgalmas, jó mérkőzésen a fővá-
rosiak nyertek 3-1-re. A sorsolás szeszélye 
folytán az U21-es csapat idén már nem 
játszik hazai pályán bajnoki mérkőzést.

Az Andersen Ligában október 9-én 
kezdték a szezont a csapatok. A Lehel 
HC a szegediek ellen hazai pályán lépett 
jégre és fiataljaink nagyszerűen helyt áll-
tak a több volt Erste Ligában szereplő 
hokist felvonultató ellenféllel szemben. 
Az első harmadot 3-0-ra, a másodikat 
5-2-re nyerték a vendégek, ám a záró tíz 
percben már csak jászberényi gólok szü-
lettek. Mégpedig négy, s így a szegediek 
végül 8-6-ra nyertek a remekül küzdő 
jászberényi fiatalok ellen.

Mindkét bajnokságban a mieink 
pink mezben léptek jégre, mivel októ-
ber a jégkorongozóknál a mellrák elleni 
küzdelem jegyében a pink hónapja is.

Andersen Liga – 2. forduló
október 15. – szombat
19.00 óra: Lehel HC U21 – Buda-

foki Hockey Club Farkasok 
Andersen Liga – 3. forduló
október 22. – szombat
19.00 óra: Lehel HC U21 – Worm 

Angels

Labdarúgás
Legutóbbi két bajnoki mérkőzésén 
nem kapott ki, s így az utolsó helyről 
eget előre lépett a JFC csapata a lab-
darúgó NB III Keleti-csoportjában. A 
11. fordulóban az Aqua-Generál Haj-
dúszoboszló ellen hazai pályán 0-1-
ről a találkozó utolsó negyedórájában 
fordítottak a berényi aranylábúak és 
nyertek 4-1-re. A 12. fordulóban az 
egriek vendége volt városunk csapata, 
s a találkozó 1-1-es döntetlen ered-
ménnyel ért véget. 

A JFC 12 forduló után 8 ponttal a 
19. a Keleti-csoport tabelláján. A még 
bennmaradó DVTK II.-vel szemben 4 
pont a mieink lemaradása.

13. forduló – október 16.
13.00 óra: JFC – Pénzügyőr SE
14. forduló – október 22.
13.00 óra: Termálfürdő FC Tisza-

újváros - JFC

Remekeltek az ifjú yakuzák

Sok wazarival és ipponnal, ennek kö-
szönhetően sok éremmel is tértek haza 
a Yakuzák SE / Y Akadémia versenyzői 
a 2022. évi Bushido Kupa Korcsopor-
tos Magyar Bajnokságról. Igaz meg-
szokhattuk már, ha ők valahol indul-
nak ott másoknak kevés babér terem.

Eredmények:
1. helyezett: Notheisz Janka, Palásti 

Krisztián, Móczó Márk 
2. helyezett: Bátonyi Bendegúz, Bangó 

Krisztián 

3. helyezett: Domos Gréta, 
Bagyinszki Máté, Juhász Zoltán, Csáki 
Noel, Ferenczi Attila

- Több versenyző előrelépett és si-
került bizonyítania. Kisebb hibák is 
becsúsztak ugyan, de pontosan ezek-
ből tanulnak. Elkezdődnek az övvizs-
ga felkészülések és lezárjuk az évet.  
A szeniorokkal novemberben csapatépí-
tő edzőtábor és megbeszélés lesz ahol a 
következő öt év működését is kijelöljük. 
- mondta Sensei Agócs Tibor, a verse-
nyen látottakat értékelve.

Tugyi Zétény Országos 
Diákolimpiai Bajnok!
Október első napján, szombaton 
rendezték meg Egerben az Országos 
Kötöttfogású Diákolimpia döntőjét, 
melyre a területi döntőből a Jászbe-
rényi Birkózó Club három fiatalja is 
bejutott. Ahogy már megszokhattuk, 
Száraz Tibor tanítványai ezúttal is 
nagyszerűen szerepeltek, ahogy tették 
azt egy héttel később, a Szabadfogású 
Serdülő Országos Bajnokságon is. 

Az 54 kg-ban Tugyi Zétény végig 
remekelt és kiemelkedő teljesítmény-
nyel jutott a döntőbe. Ha pedig már 
ott is szőnyegre léphetett, semmit sem 
bízott a véletlenre. Ellenfelét a második 
menetben technikai fölénnyel győzte le 
és az eredményhirdetés során a dobogó 
legfelső fokára állhatott.  Az 58 kilósok 
között Baráth Hunor a bronzmérkőzé-
sig jutott, ahol élt is a lehetőséggel és 
megszerezte a harmadik helyet. A 42 
kg-ban Lagzi-Kovács Balázs szintén 
a bronzéremért mérkőzhetett, de nem 
sikerült azt megnyernie, s így az ötödik 
helyen végzett.

Október 9-én Mogyoródon ren-
dezték meg a Szabadfogású Serdülő 
Országos Bajnokságot, melyen a Jász-
berényi Birkózó Club öt versenyzőt 
indított. A 62 kg-ban (27 fő) Fülöp 
Huba remek birkózást bemutatva 
egészen a döntőig menetelt, ahol saj-

nos vereséget szenvedett, s így ezüst-
érmes lett. Az 52 kg-ban (21 fő) a 
még diák korosztályú Tugyi Zétény a 
bronzmérkőzésig jutott, ahol élt is a 
lehetőséggel és megszerezte a bronz-
érmet. A 38 kg-ban Kiss Keve szintén 
a bronzéremért birkózhatott és meg 
is szerezte azt.

A női 62 kg-ban (9 fő) Bécsi Sára 
az 5., míg a fiúk között 48 kg-ban (21 
fő) Mondi Levente a 7. helyen végzett.

Száraz Tibornak és sikeres tanítvá-
nyainak olvasóink nevében is gratulálunk.


