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Óraátállítás
A nyári időszámítás március 
utolsó vasárnapján kezdődik, 
és október utolsó vasárnapjáig 
tart. Azaz, a téli időszámítás 
minden év októberének 
utolsó vasárnapjára, 2022-ben 
október 30-ra esik. Ezen a 
napon hajnali 3 óráról 2 órára 
állítjuk vissza az órákat. 

Az Európai Unió döntése 
szerint 2024-ben minden 
országnak véglegesen be kell 
állnia a választott téli vagy nyári 
időszámításra. Ezután pedig 
több óraátállítás nem lesz.

MEghívÓ
Tisztelettel meghívjuk a szovjet 
csapatok egykori bevonulásának 
66. évfordulóján az 1956-os for-
radalom és szabadságharc áldoza-
taira megemlékező ünnepségünkre 
2022. november 4-én 16.00 órá-
ra a Huszár laktanyánál felállított 
emléktáblához.
A történelmi eseményekre emlé-
kezik Besenyi Vendel helytörténeti 
kutató.
Koszorúzás az emléktáblánál.  
A megemlékezésre tisztelettel hív-
juk és várjuk városunk lakosságát.
Jászberény Városi Önkormányzat

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, áldozataira 
és mártírjaira emlékeztünk
városunkban már egy nappal a nem-
zeti ünnep előtt, október 22-én kap-
csolódó programokkal kezdetét vette 
az emlékezés az 1956-os magyar for-
radalom és szabadságharcra. A Lehel 
Film-Színházban Forradalmi Slam 
Poetry estet rendeztek. Október 23-
án pedig az egész nap az emlékezés 
jegyében telt.

A hagyományoknak megfelelően idén 
is ünnepi szentmisével kezdődött ok-
tóber 23-án az emlékezés az 1956-os 
magyar szabadságharc és forrada-
lom hőseire, áldozataira, mártírjaira. 
Ezt követően a Szolnoki Szakképzési 
Centrum Klapka György Technikum 
és Szakképző Iskola diákjaink elő-
adását - „Míg szívünk dobog, ’56 él” 
– tekinthették meg az ünneplők. A 
műsort Juhászné Tóth Tímea állította 
össze.

A 298-as számú Lehel Vezér Cser-
készcsapat közreműködött az 56-os 
emlékműnél megtartott koszorúzás so-
rán, majd az emlékezők a városháza fa-
lán elhelyezett emléktábláknál is lerót-
ták kegyeletüket. Itt három tábla is őrzi 
a 66 évvel ezelőtti események emlékét. 
Egyet még  a rendszerváltás idején, egy 
másikat 2013-ban, a harmadikat pedig 
2016-ban helyezték el itt. 

A megemlékezés következő ál-
lomása a Fehértői temető volt, ahol 

emlékkert van kialakítva az 1956-os 
jászberényi hősök, áldozatok és mártí-
rok tiszteletére. Az 56-os kopjafáknál 
az egyházak képviselői emlékeztek, 
majd a Szolnoki Szakképzési Cent-
rum Klapka György Technikum és 
Szakképző Iskola diákjai helyezték el 
az emlékezés, a tisztelet virágait. 

Este pedig egy új elem is megjelent 
az 1956-os ünnepség zárásaként vá-
rosunkban: néhány órás fényfestéssel 
és mécsesek gyújtásával emlékeztek a 
városházánál a 66 évvel ezelőtti esemé-
nyek hőseire, áldozataira és mártírjaira. 

Kapcsolód programja volt a napnak 
az a vetítés, amelyik 20 órakor a Lehel 

Film-Színház Sára Sándor termében 
kezdődött, ahol a Szerencsés Dániel 
című magyar filmdrámát tekinthették 
meg az emlékező ünnepi nap zárása-
ként azok, akik ezzel is kifejezték tisz-
teletüket az 56-osok iránt, akik kiáll-
tak igazukért és életüket is feláldozták  
Magyarországért. 

Időközi választás lesz Jászberényben
hétfőn délután – október 17-én – 3 órakor kezdte rendkívüli ülését a Jász-
berény városi Önkormányzat. A napirenden egyetlen megtárgyalandó előter-
jesztés szerepelt, amely a testület feloszlatásáról szólt. Ezt végül elfogadták, s 
azt jelenti, hogy Jászberényben időközi választás lesz.

Teljes létszámban kezdte a testület fel-
oszlatásáról szóló ülését a Jászberény 
Városi Önkormányzat. Miután egy-
hangúlag elfogadták a napirendet, az 
előterjesztők kaptak szót.

Elsőként Balog Donát emelkedett 
szólásra és megtisztelőnek nevezte az el-
múlt 8 évet, amit képviselőként töltött.  

- Harcoltunk, küzdöttünk egymás-
sal, s mára a közös munka már elmaradt. 
Ezt a harcot meg kell szüntetni. Ami 
most zajlik, az pártpolitika. Én ebben 
nem kívánok részt venni, jó munkát

 kívánok – mondta és elhagyta a termet.
Nem sokkal később Dobrán Gyu-

la is ezt tette, miután elmondta, hogy 
nem szeretne a mérleg nyelve lenni az 
oszlatásról való döntés során.

Ha valaki azt gondolta volna, hogy 
a két távozást követően gyorsan jön a 
szavazás, az csalódott. Az elmúlt hetek-
ben – az oszlatás kérdésében – indult 
vita szinte minden eleme ismét előke-
rült, s a személyeskedés sem hiányzott 
egy -egy hozzászólásból. 

Az új tiszteletbeli polgárunk

Azt már tudtuk, hogy egy koráb-
bi döntésével a Jászberény városi 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a Jászberény Tiszteletbeli Pol-
gára címmel tüntette ki Andreas 
Michalowskit, németországi testvér-
városunk, vechta polgárát, önkéntes 
tűzoltót. A kitüntető cím átadásával 
viszont a covid világjárvány miatt 
várni kellett. Egészen az elmúlt hé-
tig, amikor vechtai küldöttség érke-
zett városunkba, s annak tagja volt a 
kitüntetett is.

A vechtai önkormányzati delegációt 
Kristian Kater polgármester vezette. 

Vele tartott városunkba két előljáró, 
Guido Middelbeck és dr. Frank 
Käthler, valamint Peter Eckhardt, a 
vechtai tűzoltóság vezetője is. Érke-
zett egy másik csapat is Vechtából, 
ők az ottani baráti társaság képvisele-
tében jöttek el hozzánk. A vendégek 
ismerkedtek Jászberénnyel, s meglá-
togatták többek között az állat- és nö-
vénykeretet is, ahol az intézmény ve-
zetője, Sárközi Tamás kalauzolta őket. 
A látogatás során azután elérkezett a 
pillanat, amikor azt a bizonyos kitün-
tető címet Budai Lóránt polgármester 
átadhatta. 
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FELHÍVÁS
JÁSZSÁGI DAGANATOS 
BETEGEK KLUBJA
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház és az Egészségfejlesztési 
Iroda támogató céllal klubfoglalkozást indít a daganatos betegek 
megváltozott élethelyzetének megsegítésére.

Helyszín: Jászberényi Városi Könyvtár, Kamaraterem (3. emelet) 
Időpont:	 2022. november 03. 15:00
 2022. december 01. 15:00
	 Minden	hónap	első	csütörtök,	15:00

Bővebb	tájékoztatást	az	efi_jaszbereny@jaszberenykorhaz.hu	e-mail	
címen vagy a 06-30-894-8213-as telefonszámon biztosítunk.

Időközi választás lesz Jászberényben
Új információ nem merült fel az 

előterjesztés kapcsán, így sok értelme 
nincs a vitában elhangzottak ismer-
tetésének, hiszen azt korábban már 
többször elmondták egyik vagy másik 
oldalról is.

Annak ismeretében, hogy a mind a 
KJE, mind a Fidesz frakció előzetesen 
támogatta a testület feloszlatásáról szó-
ló előterjesztést, a végeredmény ugyan 
nem, de a szavazás aránya azért tartoga-
tott meglepetést.

A jegyző olvasta fel a képviselők 
nevét ABC sorrendben, s nekik kel-
lett igent, nemet vagy tartózkodomot 
mondani az előterjesztésre.

így szavaztak
Balogh Béla - igen 
Bethlendy Béla – igen 
Bobák Zsolt – igen 
Bódis Béla - nem
Bohárné Bathó Rozália - nem

Bozsik Ferenc - igen
dr. Gedei József – igen 
Nagy András - tartózkodott
Skultéti József - igen
dr. Szabó Tamás - igen
Szatmári Anikó - nem
Tamás Zoltán - tartózkodott
Budai Lóránt - igen 
Azaz, az előterjesztést 8 igen, 3 nem 

és 2 tartózkodás mellett fogadták el. Ez 
pedig azt jelenti, hogy Jászberényben 
időközi választást rendeznek, várható-
an a jövő év elején.

Az külön érdekessége a szavazás-
nak, hogy az előterjesztést benyújtók 
közül Balog Donát nem szavazott, dr. 
Gedei József és dr. Szabó Tamás igent, 
Szatmári Anikó, Bohárné Bathó Rozá-
lia nemet mondott, míg Nagy András 
és Tamás Zoltán tartózkodott. Azaz, 
csak ketten szavazták meg saját előter-
jesztésüket… eszté
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Az új tiszteletbeli polgárunk

A Jászberény Tiszteletbeli Polgára cí-
met azok a nem jászberényi polgárok 
kaphatják, akik a város érdekében ki-
fejtett kiemelkedő tevékenységükkel 
– életművükkel – a várost tiszteletre 
méltóan szolgálták vagy szolgálják, a 
város jó hírét az ország határain belül 
vagy azon túl erősítik vagy erősítették. 
Andreas Michalkowski a Jászberény és 
Vechta között kialakult kapcsolatok-
ban játszott szerepe alapján jelölték a 
díjra, melyet a képviselő-testület meg is 
szavazott. A tűzoltóságok kapcsolatépí-
tése mellett a kitüntetett több adomá-
nyozó kezdeményezés ötletgazdája és 
szervezője volt. 

A városháza házasságkötő termé-
ben Budai Lóránt köszönte meg And-
reas Michalkowski munkáját és adta át 
neki a Jászberény Tiszteletbeli polgára 
elismerést. Gratulált a kitüntetettnek 
Vechta polgármestere is, aki örömé-
nek adott hangot, hogy a covid okozta 
kényszerszünet után ismét megélénkül-
hetnek majd a kapcsolatok a két város 
között. Kristian Kater egy olyan jelző-
táblát adott át Budai Lórántnak, ame-
lyen a két város címere között a kap-
csolat kezdő időpontja, 1993 is ott áll. 
A táblán az is olvasható, hogy Vechta 
1240 kilométerre van Jászberénytől.

 – Bár a földrajzi távolság elég nagy-
nak tűnik, ám ez a távolság sem lehe-
tett akadálya a kapcsolataink építésé-
nek – mondta Kristian Kater.  

- A nehéz időszakok azt is meg-
mutatják, hogy mik a valódi értékek – 
mondta Budai Lóránt. 

Mindkét polgármester annak a remé-
nyének adott hangot, hogy a COVID vi-
lágjárványból felszabadulván a két város 
kapcsolata ismét színes és sokrétű lesz. 

Régi jóbarátként köszöntötte a ki-
tüntetettet Nagy István, korábbi jászbe-
rényi, immár nyugalmazott tűzoltópa-
rancsnok is. 

Andreas Michalkowski a JTTV-nek 
nyilatkozva elmondta, nagyon meglepte, 
amikor tudomást szerzett a kitüntetés-
ről. s hogy mindaz, amit megvalósítottak 
nem egyéni teljesítmény, hiszen ezt csak 
barátokkal, közösen tudtuk megvalósí-
tani. A legbüszkébb az idősotthonokba 
eljuttatott adományokra, s ezt a munkát 
a jövőben is folytatni szeretné.

A kitüntetett tiszteletére a Palorásy 
János Zeneiskola fúvósai adtak 
minikoncertet, amely nagy sikert aratott. 

Andreas Michalkowskinak olvasó-
ink nevében is gratulálunk!

• 	 • 	 •
Az ünnepség elején egy kellemetlen 

közjáték zavarta meg a programot. A 
magyar himnusz után nem a mostani 
német himnusz szólalt meg, hanem an-
nak egy negyvenes évekbeli változata, 
amit „náci himnusznak” is neveztek. 
A német küldöttség egy tagja azonnal 
jelezte, hogy ezt le kell állítani, s rövid 
időn belül ez meg is történt. Az esti fo-
gadáson Budai Lóránt elnézést kért a 
német vendégektől a véletlen hibáért, 
melyet azok elfogadtak.

Egyébként nem ez volt az első ilyen 
baki. Bár ez nem mentség a most hi-
bázóra/hibázókra nézve, de például 
a 2013-as túraautó világbajnokság 
eredményhirdetése során is ugyanez 
megesett. A 2020-as labdarúgó Euró-
pa-bajnokság Anglia – Németország 
mérkőzését egy holland TV csatorna 
is közvetítette. A német himnusz alá 
annak a bizonyos negyvenes évekbeli 
himnusznak a szövegét írták ki… 

 szántai

Az 56-os megemlékezés fotókon

Az 56-os emlékműnél a Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka györgy Technikum és Szakképző Iskola diákjai 
adtak ünnepi műsort, melyet koszorúzás követett

A városháza falán három emléktábla is őrzi az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek, áldozatainak és 
mártírjainak emlékét. Az ünneplők mindhárom táblánál elhelyezték az emklékezés, a tisztelet és a kegyelet virágait. 

Az 56-os ünnepségek sorában első alkalommal este látványos fényfestés volt a városházán, ahol mécseseket is gyúj-
tottak a megemlékezők
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NYILATKOZAT„gYERMEKEINK JÖvŐJÉÉRT”
Jászberény városi Önkormányzat 
Képviselő-testületéne 282/2022. 
(X. 19.) számú határozata alapján, 
a jászberényi családok gyermeke-
iért felelősséget vállalva, Magyar-
ország jövőjét szem előtt tartva, a 
minőségi magyar közoktatás eléré-
se érdekében, gyermekeink jövője 
érdekében, jelen nyilatkozatba fog-
lalva a Jászberény városi Önkor-
mányzat

•	 Szükségesnek tartja, hogy gyerme-
keink jövőjének biztosítása, bol-
dogulásának elősegítése, Magyar-
ország tudásintenzív gazdaságának 
megalapozása és ezzel az ország 
jövőjének biztosítása érdekében a 
pedagógus szakmai szervezetekkel 
érdemi tárgyalások legyenek!

•	 Fontosnak tartja, hogy az ok-
tatáspolitikában olyan változás 
történjen, amely hosszútávon is 
biztosítani tudja az ágazat műkö-
dését, javítja annak hatékonyságát 
és eredményességét, továbbá a tu-
dásalapú társadalom elérését tűzi 
ki célul, gyermekeink jövője, Ma-
gyarország jövője érdekében!

•	 Fontosnak tartja, hogy a valamely 
szempontból hátrányos helyze-
tű, (akár SNI-s, vagy BTMNS) 
gyermekeink társadalmi kirekesz-
tődésének megelőzését, esély-
egyenlőtlenségük mérséklését, 
kiküszöbölését célzó törekvések 
váljanak az oktatáspolitika szerves 
részévé valódi és hatékony intézke-
dések révén!

•	 Szolidaritását fejezi ki a minőségi 
közoktatás elérése érdekében 
- kiálló pedagógusoknak
- tiltakozásban részt vevő tanároknak,  

 szülőknek és diákoknak
- a követeléseiket benyújtó szakmai  

 szervezeteknek.
 

•	 Egyetért és támogatja, hogy 
- legyen önálló oktatási minisztérium!
- legyen valódi egyeztetés az oktatás- 

 ban érintett szakmai szervezetekkel!
- minden tanuló képességének  

 megfelelő tudást biztosító közok- 
 tatási rendszer működjön!

- valódi, szakmai vitákban megala- 
 pozott, új, a XXI. század elvárása- 
 inak megfelelő alaptanterv készüljön!

- korszerű tudást közvetítő, szakmai  

 alapokon kidolgozott tankönyveket!
- szabad tankönyvválasztást és  

 tanszabadságot!
- csökkentsék a diákok terheit az  

 óraszámok érdemi csökkentésével! 
- csökkentsék a pedagógusok terheit,  

 mind a neveléssel-oktatással lekötött  
 munkaidő (óraszám) tekintetében,  
 mind az adminisztrációs terhek  
 vonatkozásában!

- a pedagógusok kapják meg a  
 beígért béremelést, ne csak ígéret  
 legyen!

- a nem pedagógus munkakörben  
 foglalkoztatott, oktatási ágazatban  
 dolgozók bérrendezése is valósuljon  
 meg!

- állítsák vissza a pedagógusok  
 sztrájkhoz való jogát!

- állítsák vissza a tiltakozásuk okán  
 elbocsájtott pedagógusok mun- 
 kaviszonyát!

- vonják vissza a Tankerületek a  
 tiltakozások okán kiadott figyel- 
 meztető leveleiket!

Kelt: Jászberény, 2022, október 19. 

 Jászberény városi Önkormányzat
 Képviselő-testülete

városházi hírek
Budai Lóránt polgármester Facebook bejegyzéseiből kiderül, hogy az elmúlt 
két hét sem telt el eseménytelenül városunkban. 

Javában folynak a város zöldfelületeivel kapcsolatos munkálatok. A Jászberényi  
Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. munkatársai, a virágosítás ke-
retein belül eltávolítják az egynyári növényeket és télálló árvácskákat ültetnek. 
Kedves jászberényiek! Bízom benne, hogy örömüket lelik majd a színes virágok 
látványában és ezzel sikerül Önöknek szereznünk – ebben a nehéz helyzetben is – 
néhány szép pillanatot.

Egy újabb remek példa az együttműködésre. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Jászberényi Üzemmérnöksége ma 
megkezdte a Lehel vezér tér – Szabadság téri lámpás csomópont teljes felújítását.  
Az önkormányzattal közösen végzett munkálatok novemberig, munkanapokon 
7.30 és 15 óra között fognak zajlani. 
Mindenki biztonsága érdekében kérem a gépjárművezetők, kerékpárosok és gyalo-
gosok fokozott figyelmét, valamint a bevezetett forgalomkorlátozások maradékta-
lan betartását. Köszönöm megértésüket és türelmüket!

Választási programunkban vállaltuk, hogy fellépünk a munkakörülmények javítá-
sáért. Ennek újabb lépéseként több mint 7 millió forint értékű energiahatékony-
sági fejlesztés valósult meg a Maci Alapítványi Óvodában. Az új fali kondenzációs 
kazán már működőképes, csak a finomhangolás van hátra. A korszerűsítéssel nem-
csak az intézmény gázfelhasználása csökken, hanem a gyerekek és pedagógusok 
komfortérzete is javul.

A Malom-ügyben az Önkormányzat által a kivitelező ellen indított per már folyik 
egy jó ideje. A legutóbbi tárgyaláson tanúként hallgatták meg a volt polgármestert, 
Szabó Tamást, és a volt jegyzőt, Gottdiener Lajost. Mindketten azt vallották, hogy 
fogalmuk sem volt az ügyben szinte semmiről, és próbálták a hivatali dolgozókat 
úgy beállítani, mintha mindenről kizárólag ők hoztak volna döntéseket a Malom-
beruházás kapcsán. Pedig minden iraton a volt polgármester aláírása szerepelt, a 
joglemondó engedményezési nyilatkozat sorsát pedig a volt jegyző intézte a válasz-
tás előtt két nappal, rohammenetben. 
Ennél is árulkodóbb, ami a tárgyaláson még kiderült: a Malom építésére benyúj-
tott közbeszerzési pályázatok tartalma olyan fokú hasonlóságot mutatott, hogy 
felmerült az ajánlattevők előzetes egyeztetése, valamint az ajánlatok törvénytelen 
összehangolása, így végső soron a jogellenes összejátszás. 
A napokban kaptam egy hivatalos értesítést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányságtól. Ebben az áll, hogy a megyei kapitányság nyomozást 
rendelt el feljelentésem alapján, amelyet Szabó Tamás és Gottdiener Lajos tanúval-
lomásai miatt tettem. A nyomozás „versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési 
és koncessziós eljárásban” bűntettének gyanúja miatt folyik, amelynek bebizonyo-
sodása esetén az elkövetők akár 5 éves börtönbüntetést is kaphatnak!

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

Kedves Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy a Jászberényi 
Termálfürdő október 31-én, hétfőn  
és november 1-jén, kedden  
zárva tart!  

Egy nyilatkozatról vitáztak a képviselők
Két nappal a testület feloszlatását 
követően októberi soros ülését tar-
totta a Jászberény városi Önkor-
mányzat képviselő-testülete. Az 
ülésen szereplő napirendi pontok 
többségét vita nélkül fogadták el, 
ám egy sürgősségi indítványon más-
fél óráig vitáztak.

Két sürgősségi indítványt is napirendre 
vettek október 19-én a képviselő-testü-
let októberi soros ülésén. Az általános 
iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatos 
előterjesztést vita nélkül fogadták el. A 
Jászberényért Közösen Egyesület által 
benyújtott, Gyermekeink jövőjéért el-
nevezésű nyilatkozatról viszont hosszan 
vitatkoztak a képviselők.

Általánosságban arról, hogy a pe-
dagógusok bérét emelni kell, s a nívós 
oktatás biztosítása alapvető az ország 
fejlődése érdekében, nem volt vita. 
Viszont a Fidesz frakció tagjai, akik 
egyébként 10 perc szünetet kértek a 
vita előtt, hogy kialakítsák közös állás-
pontjukat, nem értették, hogy mi az 
oka ennek a sietségnek, mi indokolja a 
téma sürgősséggel való megtárgyalását.

Az előterjesztők elmondták, az a 
szándékuk a nyilatkozattal, hogy kiáll-
janak a diákok jövőjéért és a pedagó-
gusok megbecsüléséért. Bozsik Ferenc 
fel is olvasta a nyilatkozatot, hogy az 
ülésen résztvevő érdeklődők is tudják, 
miről is van szó.

- Pedagógusként és képviselőként 
is nagy öröm, hogy ez az előterjesztés 
előttünk van. Miért van erre szükség? 
Hogy jutott idáig a magyar oktatás? 
A Klébesberg Központ 2013. január 
1-jei létrehozásával teljesen átalakult 
a közoktatási rendszer. Sem szakmai, 
sem társadalmi vita nem előzte ezt 
meg. Bukásra volt ítélve ez a köz-
pontosított, egyirányú rendszer. Egy-
ségesen lepusztult az oktatás. Nincs 
elegendő takarító személyzet, nincs 
megfelelő felszerelés. Digitalizáció? 
A pedagógusokat képezték, de eszkö-
zök nincsenek. Általános a probléma, 
miközben a bérezést már nem is emlí-
tem. Erősen elmaradt bérrendszerben 
dolgoznak a pedagógusok, ha ennek 
hangot adnak, akkor látjuk, hogy mi 
történik – mondta Bethlendy Béla 
(JKE)

- Elkezdődött Jászberény városában 
a kampány, már a hétfői ülés után.  
A mai hivatalos fórumon is ezt tapasz-
talhatjuk. A jogos pedagógus igényre 
rátelepedett a politika, a DK, az LMP, 
a  Jobbik, az MSZP. Még 2010-ig az 
egészségügy és az oktatás együtt mene-
telt. Most, 2022-ben azt látjuk, hogy 
az egészségügy nagyon elvált a kéz a 
kézből helyzetből. Most is vannak fe-
szültségek, de az orvosok már európai 
bért kapnak, a szakdolgozókat kell fel-
zárkóztatni. Zajlik a folyamat. Én is az 
oktatással kezdtem volna, ám az egész-
ségügy hiányossága jobban fáj a társa-
dalomnak. Az öt bekezdésből az első 
négy teljesen támogatható. Az utolsó 
bekezdés döntő része elfogadható, két 
része nem. Az időzítése egyértelműen 
kampány célzatú. Ha a Fidesz frakció 
elfogadja, akkor szembe mennek a saját 
kormányukkal. Ezt a szöveget így nem 
tudom támogatni – mondta dr. Szabó 
Tamás (Fidesz).

Szatmári Anikó (Fidesz) afelől 
érdeklődött, hogy hogyan került a 
pedagógusok tiltakozó mozgalmának 
jelképe kihelyezésre a tanácsterembe. 
Miért szennyezik ezzel az üléstermet? 
– kérdezte a képviselőasszony.

- 1994 óta vagyok képviselő és 
nem először fordul elő, hogy az önkor-
mányzat és az ország vezetése nem egy 
pártcsaládba tartozik. Ilyen nyilatko-
zatra viszont nem emlékszem. Foglal-
kozzunk mi a saját, helyi dolgainkkal. 
Ha ilyen témában megnyilvánulunk, 
annak következménye is lehet. Kike-
rült egy plakát a terembe, amit tudjuk 
mit jelent. Ha a kormány melletti ak-
ciók indulnak, akkor azt kitehetjük-e? 
– mondta Nagy András (Fidesz).

- Ez nem pártpolitikai szöveg, ha-
nem értéket tanúsító szöveg. Kiállás a 
pedagógusok mellett és  kiállás a gyere-
kek jövője mellett. Már három év alatt, 
2016-ra kiderült, hogy működésképte-
len az új oktatási rendszer. Azóta ismét 
eltelt hat év és még rosszabb lett a hely-
zet – mondta Balogh Béla (JKE).

A vita végén, a szavazás során a 
nyilatkozatot 9 igen és 6 tartózkodás 
mellett elfogadták. A JKE képviselői 
mellett dr. Gedei József (DK), Dobrán 
Gyula (Mi Hazánk) és Balog Donát 
(Fidesz) szavazott igennel.

 A sürgősségi indítványokat köve-
tően a tervezett napirendek megtár-
gyalása következett. A polgármester 
két ülés közötti tájékoztatóját ezúttal 
sem fogadták el. Itt szó esett a polgár-
mester elleni fegyelmiről, melyet a fő-
ispán kezdeményezett. Budai Lóránt 
polgármester elmondta, ha a főispán-
tól érkezik e tárgyban előterjesztés, 
akkor azt természetesen napirendre 
veszik.

Egyhangúlag fogadták el a Jász-
berény demográfiai helyzetéről szóló 
anyagot. Szatmári Anikó (Fidesz) ezzel 
kapcsolatban megjegyezte, hogy soha 
nem fogyott úgy a lakosság létszáma 
az elmúlt húsz év során, mint a tavalyi 
esztendőben. Balogh Béla (JKE) meg-
jegyezte, ebben nagy szerepe van, hogy 
a covid miatt többen haltak meg, mint 
egy átlagos esztendőben.

Elfogadták azt az előterjesztést, 
amely a 2023. évi igazgatási szünet el-
rendeléséről szólt. Ennek értelmében 
2023. január 2-6, valamint december 
27-29. napokon a polgármesteri hiva-
talban igazgatási szünet lesz.

Ugyancsak egyhangúlag fogad-
ták el egy új kút fúrásához szükséges 
anyagi fedezet biztosítását. Ez valami-
vel több mint 66 millió forint bizto-
sítását jelenti, hogy Jászberényben az 
ivóvíz minőségileg és mennyiségileg is 
megfeleljen az elvárásoknak.

Döntöttek még ingatlanok bér-
beadásáról, a polgármesteri hivatal 
alapító okiratának módosításáról és 
egy önkormányzati tulajdonban lévő 
személygépkocsi vételárának megha-
tározásáról is. 

A napirend utáni fél órában dr. 
Gedei József (DK) az általa beadott 
interpellációra kért választ. A képvi-
selő hat kérdést fogalmazott meg a 
polgármesternek, s a válaszokat nem 
fogadta el. Nem fogadta el azokat a 
testület sem, így a kérdéssel egy bi-
zottság foglalkozik majd tovább. 

Bohárné Bathó Rozália a tisztelet-
beli díszpolgári cím átadásán történt 
himnusz-bakira kérdezett rá. Budai 
Lóránt elmondta, hogy az esti foga-
dás során elnézést kért a vechtai kül-
döttség tagjaitól a véletlen hiba miatt, 
akik ezt el is fogadták. 

 Szántai Tibor
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Sajtóközlemény
Technológia fejlesztés a NAGY Kft telephelyén

2022/10/18
A	NAGY	Kereskedelmi	és	Szolgáltató	Kft.	 egy	uniós	 támogatott	
projekt	 keretében	 81,43	 millió	 Ft	 feltételesen	 visszatérítendő	
támogatást	nyert	el.	A	projekt	költségvetése	az	Európai	Regioná-
lis	Fejlesztési	Alapból	 és	hazai	 központi	 költségvetési	 előirány-
zatból	 került	 finanszírozásra.	 A	 projekt	 keretében	 a	 vállalkozás	
technológiai	 fejlesztést	 hajtott	 végre	 eszközök	 beszerzésével,	  
valamint	egy	napelemes	rendszer	kiépítésével.

Technológia	 fejlesztés	 a	 NAGY	 Kft	 telephelyén-	 GINOP_
PLUSZ-1.2.1-21-2021-	04125
A NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a GINOP Plusz-1.2.1-21 
kódszámú,	a	mikro-,	kis-	és	középvállalkozások	modern	üzleti	és	termelési	
kihívásokhoz	való	alkalmazkodását	 segítő	 fejlesztések	 támogatása	című	
projekt	 keretében	 az	 5100	 Jászberény,	 Belterület	 8383/2	 helyrajzi	 szám	
alatti telephelyén technológiai fejlesztéseket valósított meg. A projekt tartal-
ma a vállalkozás Fémmegmunkálás tevékenységének fejlesztéséhez járult 
hozzá. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg, 
81,43	 millió	 forint	 európai	 uniós	 feltételesen	 visszatérítendő	 támogatás	
segítségével. A projekt fizikai befejezésének napja: 2022.10.18.
A vállalkozás a fejlesztés keretében eszközbeszerzést - Lézervágó 
gép, Csavarkompresszor, Él hajlító gép – valósított meg. A telephelyen 
egy	napelemes	 rendszer	 is	 kiépítésre	 került,	 valamint	 1	 fő	munkavállaló	
képzése és vállalati tanácsadás is megvalósult.
A beruházás megvalósításával, a fejlesztés eredményeként a Kft. célja a 
vállalkozás versenyképességének fokozása, a költségek csökkentése, az 
árbevétel növelése, a jelenlegi munkavállalói létszám megtartása, valamint 
a	folyamatos	fejlődés,	és	a	megrendelők	minél	jobb	kiszolgálása.
A	projektről	és	vállalkozásról	bővebb	információt	a	http://www.nagykft.co.hu/	
oldalon olvashatnak.
További	információ	kérhető:	
Baranyi	Szabolcs	(+36-30/953-3467,	nagykft@nagykft.co.hu)

Október utolsó vasárnapján 14-től 21 óráig 
téged is vár a Jászberényi Jégpálya!

Kezd sportosan a téli szezont! Korizz pároddal, 
a családdal, barátokkal vagy akár egyedül, a 
jászberényi korcsolyapályán biztos jól érzed 
majd magad, hiszen a mozgás öröm!

JÉGRE FEL!

Adja fel 
hirdetését 

a város lapjában!

személyesen: csütörtökönként 
szerkesztőségünkben: Jászberény, 
Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház) 

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com

telefonon: 06-30/651-1098

Lakossági hirdetések felvétele  
a heti újságba  hétfő 16 óráig.

Projektzáró a Mag ICS holding Zrt.-nél
A Mag ICS holding Zrt. október 
12-én gépbemutatóval egybekö-
tött sajtónyilvános rendezvényen 
zárta Jászberényben a gINOP_
PLUSZ-1.2.1-21-2021-01967 pro-
jektjét.

A 33 éves múltra visszatekintő vállal-
kozás jászberényi nyomdájában tör-
tén fejlesztés újabb mérföldkő a fo-
lyamatosan fejlődő vállalat életében. 
Az eseményen résztvevők betekintést 
nyerhettek a gyáregységben alkalma-
zott nyomdaipari eljárás rejtelmeibe. 

A gyárlátogatás során 
Hlavacska Adrián nyomdave-
zető vezette körbe az érdeklődő-
ket és előadást tartott a GINOP_
PLUSZ-1.2.1-21-2021-01967 projekt 
kapcsán vásárolt gépek működéséről és 
paramétereiről. A látogatók végignéz-
hették az ipari címkenyomtatás folya-
matát, a nyomdagép és alapanyag elő-
készítésétől a végtermék legördüléséig. 

A fejlesztésnek köszönhetően a 
cég által gyártott címkék a legmo-
dernebb nyomdagépek segítségével 
készülnek, melyek nagyobb termelé-
kenységet és gyártási sebességet tesz-

nek lehetővé. A megnövekedett ka-
pacitás lehetőséget biztosít a vállalat 
számára, hogy új piacokra lépjen és 

ezáltal fejlődését hosszú távra bizto-
sítsa. Az előadást követően egy rövid 
szendvicsebéddel zárult a rendezvény.

van merszed hozzá? Akkor alkoss és játssz! 
-Betekintés a kreatív írásba

A Szent István Sport Általános Iskola 
és Gimnáziumban a Talentum Alapít-
vány sikeres pályázata eredményeként 
szakköri formában a kreatív írás lehető-
ségeivel ismerkedtek a diákok. S hogy mi 
fért bele a szakköri munkánkba? Az idő-
sebb költőnemzedékkel való találkozón 
túl parafrázisok, gyémántvers, szövegát-
irat, szólásértelmezés, képleírás gyakorlá-
sa; új befejezések születtek a művekhez, 
asszociációs és szituációs gyakorlatokat 
játszottunk. Online vetélkedővel hoztuk 
össze a családokat, melyhez a résztvevők a 
Regényes Shakespeare könyvet kapták se-
gítségül. S végül az Iskolánkért gálán egy 
színpadi játék…

A Kulturális és Innovációs Minisz-
térium NTP-INNOV-21-0158 azono-
sítószámú pályázata keretében az érdek-
lődő 20 diák nemcsak az írás örömével 

találkozhatott, hanem külső inspiráló 
programok részese is lehetett. Először a 
Lehel Film-Színházban egy Slam Poetry 
esten ismerkedtünk a műfajjal, majd két 
színházi előadás élményével készültünk 
saját színpadi bemutatónkra. A Nemzeti 
Színházan Vidnyánszky Attila rendezé-
sében láttuk Shakespeare klasszikusát, a 
Rómeó és Júliát. Különleges díszlet, meg-
hökkentő színpadi mozgások, a hagyo-
mányt és a modernet ötvöző jelmezek, s 
az eredeti shakespeare-i nyelv: megindult 
az ötletgyűjtés, már a buszon hazafelé ki-
bontakozóban volt a darabunk. A véletlen 
úgy hozta, hogy a Szolnoki Szigligeti Szín-
ház szervezésében bejutottunk az Ádámok 
és Évák ünnepe című diákelőadásra is. Az 
Örkény István Egyperceseit bemutató 
középiskolás csoportok színpadi produk-
ciója újabb lehetőségeket villantott meg 
előttünk. Egyre bátrabban készültünk 
Shakespeare Szentivánéji álom színmű-
vének három jelenetére: kicsit átírtuk, a 
könnyebb megértést szolgáló prológusok 

születtek, további szerepeket alkottunk 
a hozzájuk illő szöveggel. Így kerültek a 
darabba Manók, Tündér, királyi táncosok 
és a Vackort segítő asszisztensek. Minden 
szerep gazdára lelt, az olvasópróbák jó 
hangulatban teltek, különösen, amikor 
a Thisbét játszó fiú főszereplő királylányi 
ruhát öltött magára. A tanévet záró gá-
laműsor központi darabja lett a Kreatív 
szakkör színpompás jelmezes előadása.

A 7-10. évfolyamos diákok mellett a 
három magyarszakos mentortanár mind 
aktív szereplője volt a 60 órás pályázatnak. 
Persze, nem az órákat számoltuk; hajtott 
bennünket az alkotás, a megmutatás vá-
gya. Sikeres pályázati programot zártunk 
sok nevetéssel, mosollyal, élménnyel.

Stelkovicsné Kreuter Anikó, intéz-
ményvezető-helyettes

Osztálytalálkozó
A Jászberényi Kossuth Lajos úti Álta-
lános Iskola 1962-ben végzett tanulói 
60 éves osztálytalálkozót tartották, 
melyre meghívták szeretett osztály-
főnöküket Németh Józsefnét és Viski 
Éva tanárnőt is. Nagyon jó hangulat-
ban telt el a nap, sok régi emléket fel-
elevenítettek az egykori osztálytársak, 
akik az idők során messzire kerültek 
egymástól. 
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Halloween Party 
Október 29. szombat 21 óra
Haláli megjelenés, rémes kiszolgálás! Érkezz Te a legjobb jelmezben mert dí-
jazzák! Az est hangulatfelelőse: Sonny and his Wild Cows zenekar, aki hosszú 
évek óta Európa nagy blues, rock and roll, jazz fesztiváljainak és klubjainak 
népszerű szereplője. A zenekar énekese-gitárosa, az egyedi és lendületes elő-
adásmódjáról ismert Sonny, így remek lesz a buli!
Lehel Film – Színház galériája

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

Kulturális mozaikMűvészeti alkotások két helyszínen
A Magyar Festészet Napja eseménye-
ihez kapcsolódva a Jövőkép Alkotók 
Egyesülete tagjainak közreműködé-
sével, MAg címmel, két helyszínen 
látható kiállítást nyitottak meg ok-
tóber 19-én délután.

A Jövőkép Alkotók Egyesülete önálló, 
elsősorban a képzőművészet területén 
munkálkodó, a kultúra lokális és glo-
bális értékeit egyaránt szem előtt tartó 
konstruktív szervezet, ami csoportos al-
kotói irányultságában ötvözi tagjainak 
önálló művészeti törekvéseit. Főként 
vizuális művészetek terén megvalósu-
ló, innovatív projektekkel folytatnak 
aktív munkát. Az egyesület elnöke és 
egyben a   kiállítások szervezője, Góg 
Zoltán elmondta, nagyon sok prog-
ramjuk, eseményük volt az elmúlt hét 
esztendőben, de klasszikus kiállító-
térben megvalósuló tárlatot még nem 
csináltak. Ezt valósították meg most a 
MAG című tárlattal, két helyszínen, 
csatlakozva Magyar Festészet Napja 
programsorozathoz.

A Főnix Műhelyház kiállító ter-
mében egész termes installáció került 
megépítésre, Farkas Edit, Fejős László 
és Milotai Anna közös alkotása, mely 
a globális felmelegedés, a klímaválto-
zás okozta problémákra reflektál a ké-
szítő művészek elgondolásában. A mű 
egy teljes teret kitöltő environment, 
ahol a geometrikus fa szerkezetet or-
ganikus kenderkóc szövetek törik 
meg, melyek pókhálóra vagy növényi 
szálakra emlékeztetnek. Középen egy 
nagyméretű textil installáció kapott 
helyet, ahol a népművészetből átemelt 
anyagokkal és technikákkal megidéző-
dik egy olyan kulturális közeg, ahol a 
természettel való harmonikus együtt-

élés magától értetődő volt. A belső tér 
egy burjánzó külön világ, mely köze-
pén helyet kap az alkotás magja, ami 
a kiállítás címét is adja. Az installáció 
körüli külső teret betonból épített szi-
getek töltik meg, melyekből száraz ná-
dak meredeznek az ég felé, nyomasz-
tó, sivár hatást keltve. Mindezek erős 
kontrasztkájaként van jelen a mag, az 
újrakezdés szimbóluma, ami magában 
rejti egy szebb és kiegyensúlyozottabb 
világ lehetőségét.

A mozi galérián elsősorban festmé-
nyek láthatók, de object, kisplasztika is 
megtalálható a hat kiállító alkotó leg-
újabb munkáiból. Bartos Kinga konk-
rétan a természetre fokuszálva hozott 
létre káprázatosan dekoratív festmény-
sorozatot, a madarak világáról, kortárs 
kolorittal és megformálási móddal. 
Milotai Anna plasztikákkal jelentkezett 
és tárgyi installációkkal, ami különféle 
textilek felhasználásával készült. Bíró 
Boglárka sajátos lelki világot tár a néző 
elé, kisméretű kollázs szerű képeken. 

Farkas Edit természeti formákból ki-
indulva hozott létre képi absztrakciót. 
Koncz Gábor a szó szoros értelembe 
vett festményeket alkotott, amelyek-
ben ízig-vérig megjelenik minden, ami 
a festészet alapértéke. Fejős László sa-
játos művei, képernyőkre készített igen 
finom rajzolatok, ami természeti kép-
ződményeket idéz, belekarcolva a mo-
nitorokba felületébe.

A képzőművészeti eseményt Vere-
bes György, Munkácsy-díjas festőmű-
vész, a Magyar Festészet Napja Alapít-
vány elnöke nyitotta meg. A megnyitó 
eseményén improvizációs gitárzenével 
Nyeste Róbert és Sebestyén Róbert ref-
lektált a látottakra, majd a mozi galé-
rián a Robinpró Műhely formációjuk 
adott koncertet.

A két helyszínen látható kiállítás 
megtekinthető november 30-ig. A 
Lehel Film-Színházban naponta 15 és 
22 óra között, a Főnix Műhelyházban 
előzetes bejelentkezést (+36 20/384-
2220) követően bármikor. dg

Néprajzi fotóalbumot készítettek
Fényösvény hagyaték címmel, néprajzi fotóalbumot állított össze Kocsán 
László és váradi Levente, akik a néptánc világában, a hagyományok megőrzé-
sében, annak dokumentálásában sokéve működnek együtt. 

Összesen száz kép került a kötetbe, 
amit Váradi Levente fotográfus szeme 
válogatott össze. Nagyrészben Kocsán 
László az elmúlt évtizedekben készített 
felvételeiből, hozzátéve saját fényképeit 
a közelmúlt esztendeiből.

A fotóalbum a Fényösvény hagya-
ték címet kapta, ami az alkotók által 
taposott ösvény. Ezen vezetik négy táj-
egységen át a Jászságban, Erdélybe és 
Gyimesbe, valamint Moldvába, a köte-
tet lapozgatókat. 

A fényképek alá nem került magya-
rázó szöveg, aki nézegeti e színes felvéte-
leket láthatja, hogy ezek időtlen értékek 
és érezheti magában azt, amit mond 
neki egy-egy kép. A tartalomjegyzékben 
egyébként megtalálhatók a források, a 
fotók készítésének helyszínei.

A néprajzi fotóalbum gondolata 
Kocsán László fejében született meg, 
aki elmondta, hogy pillanatokat 
örökített meg jó harminc esztendőn 
át, dokumentarista jelleggel a zené-
szekről, táncosokról, éppen ott ahol, 
ahogy éppen sikerült. Minden kép 
nagyon kedves számára, sok az emlék 
azokról, akik már nincsenek közöt-
tünk és számos fotó ki is maradt a 
kötetből, ami az Országos Néptánc 
Baráti Kör Egyesület kiadásában je-
lent meg.

Aki szeretné fellapozni a Fényös-
vény hagyaték néprajzi fotóalbumot, 
az keresse bizalommal Kocsán Lász-
lót vagy a KultUdvar oldalát a kö-
zösségi médiában, üzenjen és kérését 
teljesíti. duka

Az alkotók a néprajzi fotóalbum bemutatóján: váradi Levente balról és Kocsán László.

Masni és Csini – második 
felvonás
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusának kollégiu-
mában, a Sáros András kiállítóteremben október 13-án az író, Utasi hajnalka 
(fotónkon jobbról) és az illusztrátor, Farkas Edit grafikus mutatta be a Masni 
és Csini mesekönyv második felvonását. 

A két alkotó beszélgetéséből kiderült 
a hallgatóság számára, hogy hogyan is 
készült az első és a második mesekönyv. 
Hogyan születtek a mesék, a benne sze-
replő állatok és azok hogyan kerültek 
megjelenítésre a könyvben. Érdekes, 
izgalmas beszélgetés volt, amelyből sok 
minden kiderült az alkotás folyama-
táról, melynek eredménye a Masni és 
Csini második felvonása lett. 

A Masni és Csini második felvoná-
sáról mindennél többet mond dr. Pesti 
Zsuzsanna pszichiáter, meseterapeuta, 
igazságügyi orvosszakértő pszichiáter 
beajánlása, melyet a kiadvány hátsó 
borítóján olvashatunk:

„Embert próbáló időket élünk, 
egyéni és kollektív szinten is. Mindany-
nyian érezzük mindennapjainkban. Vi-
lágjárvány, szomszédban zajló háború, 
ökológiai katasztrófák, energia- és gaz-
dasági válság, egy rohanó, kaotikusnak 
tűnő világban… emberésszel megérte-
ni szinte lehetetlen. Nem is kell.

Elég csak tudni, hogy mindenben, 
minden pillanatban Rend van. Elég 
bízni, hogy lehet, lesz könnyebb.

Elég tisztán és fényesen tartani a 
belső világunkat és megtenni azt, ami 
lehetséges számunkra, amivel társa-
ink örömtelibb létét szolgálhatjuk. 
És mindennél fontosabb észrevenni 
a pici csodákat, amelyek szüntelenül 
jelen vannak körülöttünk és segíte-
nek élni.

Az újabb Masni-Csini könyv ismét 
egy apró, puha szeretetcsomag. Mo-
solyt hoz, figyelni tanít, közös játékra 
hív kicsiket és nagyokat. Érték felbe-
csülhetetlen, a szándék, ami a betűket 
formálta, a szívekig ér. 

Te, kedves Olvasó, ugye tudod: 
nem vagy azonos azzal az emberlény-
nyel, aki sokszor aggódik és fázik itt az 
anyagi világban… sokkal több vagy!

Te határtalan Lélek vagy földi test-
ben, aki a pillanatban megtapasztalja 
Önmagát. Szeretettel.”

A pandemia után újra volt rendezvénye a társastáncosoknak. Október 22-
én, szombaton este az Ifjúsági házban tartottak vizsgát a tánciskolásoknak, 
ahol bemutatóztak a Lehel-Melody TSE versenytáncosai is, valamint meg-
emlékeztek Molnár József táncpedagógusról is.

Színezd újra!
A Lehel Vezér Gimnázium a fenti cím-
mel szavalóversenyt hirdet Jászberény 
iskolái számára. Azt kérik, hogy a ver-
sek kapcsolódjanak az ősz motívuma-
ihoz.
A verseny időpontja: 2022. november 
15-én 14.00 óra.
A verseny helyszíne: a Lehel Vezér 
Gimnázium könyvtára
Kategóriák: 5-6. osztályosok, 7-8. osz-
tályosok, 9-2. osztályosok.
Eredményhirdetés: az utolsó vers el-
mondását követően
Jelentkezés: 2022. november 9-ig 
e-mailben a janos.notheisz@gmail.com 
címen. Kategóriánként két fő jelentke-
zését várják az iskolákból. 

A jelentkezésben elég megjelölni, 
hogy az iskola az adott kategóriában 
hány tanulót indít. 

Tökös nap az 
állatkertben 
Az előttünk álló hosszú hétvégén színes 
programmal várja a látogatókat a Jász-
berényi Állat- és Növénykert. Október 
30-án, vasárnap Tökös napot rendeznek, 
amely 10 órakor pingvin látványetetés-
sel kezdődik, Ezt követően szakemberek 
segítségével a látogatók állíthatják össze 
töktányérba és tökládikákba a többi állat 
számára szánt csemegéket. Aki ezen   a 
napon saját kezűleg faragott tökkel érke-
zik, az a tökverseny résztvevője lesz és 100 
forintos jeggyel léphet be az állatkertbe. 
Továbbá ügyességi és bátorsági próbák is 
várják ezen a napon a látogatókat.A Jász-
berényi Állat- és Növénykert a hosszú 
hétvége minden napján 9-től 17 óráig 
tart nyitva.
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Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
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KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

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

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!

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

csopoRt

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

Vas, lemez, akkumulátor átvétele.

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

Egy interpretáció A kis herceg 
regényből

Egykori, diaporáma vetítésből készített 
DVD anyag bemutatóját, A kis herceg 
egy interpretációját láthatott a népes kö-
zönség október 20-án a városi könyvtár 
kamaratermében.

Jó négy évtizede napjainktól, vala-
mely tudományos konferenciára készült, 
akkori technikával egy bemutató anyag, 
bizonyítandó, hogy az alkotómunka is 
lehet egyfajta kutatómunka. Az egykori 
Tanítóképző Főiskola oktatói karában 
munkálkodó Soós Imre javasolta, hogy 
próbálkozzanak meg egy vizuális munka 
összeállításával. Kollégája, munkatársa, 
Telek Béla vállalta az illusztrációt. Rajzolt 
és festett jónéhány színes grafikát, képet, 
alapul véve Saint-Exupéry A kis herceg 
meseregényét. Mindenhez Soós tanár úr 
technikai érdeklődését és tudását hozzá-
adva összerakott néhány jelenetet, amihez 
hanganyagot is társított egy rádiójátékból. 
Több diavetítő és sztereó hangrendszer 
összekombinálásával diaporáma, egymás-

ba úszó vetítettképes előadást készített. Az 
„ősbemutató” jól sikerült, a konferencia 
résztvevői dicsérték az érdekes előadást, 
ahol képzőművészet és vizuális technika 
ilyen remekül egymásra talált. Ezután 
még néhány alkalommal láthatta közön-
ség az alkotást, aztán úgy nézett ki, hogy 
a feledés ködébe veszett. De mégsem, 
hiszen néhány hete Soós Imre felkereste 
Telek Béla művésztanárt és átadott egy 
DVD-t, amin az egykori A kis herceg 
adaptáció diaporáma változata, digitali-
zált formában volt látható. Az igen sok és 
precíz munkával készült modernizált vál-
tozat, annyira jól sikerült, hogy úgy gon-
dolták, közkincsé kéne tenni, bemutatni 
azt érdeklődő közönségnek. Így aztán a 
tettek mezejére léptek, vetítést szerveztek 
a városi könyvtár kamaratermébe, ahol 
Telek Béla mondta el röviden az előzmé-
nyeket és ajánlotta mindenki figyelmébe 

A kis herceg napjainkban is aktuális 
történetének feldolgozását.  duka

A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi Tagozata szakmai napját 
október 19-én, szerdán Kiskunhalason tartották. Farkas Edit, a hamza Múzeum és Jász 
galéria vezetője itt vehette át munkájának elismeréseként a szervezet elnöksége által 
adományozott Pro Servitio Museorum Parvorum - a Kismúzeumok Szolgálatáért díjat.

Nagy siker volt a Jászság Dinamikája
A társadalmi szerepvállalásban példát 
mutató, ebben az esztendőben 20 éves 
Konkoly Electro Kft. és az óriási verseny-
szervezői tapasztalatokkal rendelkező 
Jászberényi Triatlon Sportgyesület szer-
vezésében több mint ezren futottak a II. 
Jászság Dinamikája Futónapon, október 
22-én.  Az ovisok 300 méteren mérettet-
ték meg magukat, az iskolások az 1400 
és a 3500 méter közül választhattak. A 
legbátrabbak és legfelkészültebbek 7, 14, 
21 km-t is teljesíthettek. 

Ennyi is lehetne a hír, és igaz is len-
ne, de ebben a rendezvényben érzelmek 
voltak. Két és fél évet vártunk arra, hogy 
februárban, viszonylag nagy bizonyos-
sággal kijelenthessük, megrendezzük 
2022-ben a II. Jászság Dinamikája Fu-
tónapot. Egy ilyen rendezvény szerve-
zése hónapokkal az esemény napja előtt 
kezdődik (aki már csinált ilyet, az tudja, 
hogy miért…).

Bizakodva határoztuk meg a hely-
színt – szerencsére a focipálya szabad 
volt –, bizakodva írtuk meg a támogatást 
kérő levelet, s bizakodva kezdtük meg a 
FB-kampányt. A célunk ezer résztvevő 
volt, mert 2019- ben kicsit több, mint 
nyolcszázan voltunk. Belőttünk tehát 
egy laza 25%-os növekedést, nem vol-
tunk szerények, viszont most már ki-
mondhatjuk: sikerült! Ugyanis 1017 fő 
lett a hivatalos statisztikai adat. 

De ne adatokat és statisztikákat 
nézzünk, hanem a számok mögött lévő 
embereket. Boldog emberek százai, le-
gördülő izzadságcseppek az arcokon, 
örömpacsizások, egymás bíztatása, éle-

tük első futónapján résztvevő gyerekek 
és bizony felnőttek is, lelkes önkéntes 
segítők.  Mennyi minden eszünkbe jut a 
hétvégén második alkalommal rendezett 
Jászság Dinamikája Futónapról és a sort 
még folytathatjuk. Öröm volt nézni az 
1 éves Annát, aki a legfiatalabb résztve-
vőként anyával-apával átsétált a célvona-
lon. Büszkeséggel töltött el bennünket, 
hogy a legnépszerűbb távot, az 1400 
métert 354-en vállalták. Mindenki egy 
emberként buzdította Erikát, hogy még 
több ereje legyen befejezni a félmaratoni 
távot, zárva ezzel a rendezvény futamait. 
Megtisztelő volt számunkra, hogy a „He-
lyet” Alapítvány fogyatékkal élő fiataljai 
is – saját határaikat átlépve – futottak és 
velünk töltötték a szombat délelőttjüket. 

Rengeteg boldog arc, büszke szülő, 
elégedett futó vett bennünket körül. 

Megmozdult a Jászság, és bőven a Jász-
ságon túli területek is. Jöttek Kecske-
métről, Nyáregyházáról, Budapestről, 
Pécsről is. Amit a támogatók tettek, az 
előtt a le kalappal, mindenki ott segí-
tett, ahol és amiben tudott. Kaptunk 
pogácsát, kenyeret, zsírt, zöldséget, ás-
ványvizet, a frissítőasztalok feltöltéséhez 
banánt, almát, mazsolát, szőlőcukrot. 
Kaptunk anyagi támogatást és helyezet-
teknek ajándékot. Köszönet és tisztelet 
az önkéntes segítőknek is, akik – akár 
saját magukat háttérbe szorítva - dolgoz-
tak azon, hogy mindenkinek maradandó 
élmény legyen ez a nap. 

A több mint ezer ember úgy gondol-
juk boldogan tért haza és m,i szervezők 
reméljük, hogy már várják a 2023-as 
időpontot. Mi készülünk!

 Konkoly-Szappanos Anett

Triplázott a Dream Team csapata
Többször adtunk már hírt a lányok-
asszonyok által alkotott Dream Team 
sikeres akcióiról, programjairól. Az 
elmúlt két hétben háromszor is fel-
hívták magukra a figyelmet.

Beköltözött az ősz a Conselve térre. Ez 
is lehetne a címe annak az installáció-
nak, melyet a csapat a Conselve parkban 
alkotott. Többségében természetes, az 
évszakra jellemző anyagok felhasználás-
vak készítettek olyan élő képet, amelyet 
hétköznap és hétvégén is sokan tekin-
tettek meg. Családok jártak csodájára a 
Conselve parki installációnak. Amint 
azt a mellékelt fotónk is bizonyítja, két 
egészen különleges és kedves látogatója is 
volt az alkotásnak, akik pont beleillettek 
a környezetbe.

Szerepet vállalt a Dream Team a 
VárosFa program záró rendezvényé-

nek megszervezésében és lebonyolí-
tásában is. Ebben voltak segítségükre 
a Szivárvány Óvoda ovisai, Munkácsi 
Ferenc, a Sasközpont-Eagle Center és 
a Mulaxis Játékbolt.

Az elmúlt héten, szombaton pe-
dig Halloweeni Rémség Party-ra vár-

ták a gyermekeket a Főnix Műhely-
házba, ahol ezúttal is sok érdekesség 
fogadta a lányokat és a fiúkat. A belé-
pő erre az eseményre tartós élelmiszer 
volt, s az összegyűlt adományokat a 
Jászberényi Családsegítő Központ 
kapta. Volt itt zsákbamacska, krea-
tív asztal, bébi hentergő, finomság 
kicsiknek és nagyoknak és a társasjá-
tékos klubjával is lehetett játszani. A 
délután fő látványossága és a gyerme-
kek kedvence Kucor kapitány volt.  
Ha esetleg valaki nem tudná, ő egy 
cuki sündisznó.
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Emlékezés

Muhari Ferenc
halálának 12. évfordulójára.

„Miért sírtok, hisz Isten arca volt. 
Mely simogatóan, hívón rám hajolt. 

És én mentem… s most már  
fényözönben élek.”

Engesztelő szentmise október 29-én 
18.00 órakor a Főtemplomban 

Emlékezés
IngEs Istvánné

szül.: Soós Terézia
halálának 3. évfordulójára.

Csak az idő múlik, 
feledni nem lehet, 
szívünkben örök 

a fájdalom és a szeretet!

szerető férje és családja

Hirdetések feladása:
szerkesztőségünkben csütörtökönként 

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com

telefonon: 06-30/651-1098

hosszú ideig tárolható gyümölcsök
A betakarításuk az őszi hónapok kez-
detétől lehetséges, a legfontosabb 
felhasználásuk a cukrásziparban tör-
ténik. Így például a lágyszárú földimo-
gyoró, aminek hazája Brazília. Jászbe-
rényben meleg, homokos talajon is 
jól termelhető. Körülbelül 40-50% 
olajtartalmú termése 20-30% fehérjét 
tartalmaz. Pirítva kedvelt csemege és 
csokoládépótló. Vetni április végén, 
vagy május elején lehet és szeptember 
végén szedhető. Nálunk a bokros faj-
ták biztonságosan beérnek, már van 
hazai előállítású fajta is. Vízigénye ál-
talánosnak mondható. Virágzás után 
2-3 héttel kell először töltögetni. Ápo-
lási munkái: kapálás, növényvédelem 
és öntözés.

A mogyoró nem rokona a földi-
mogyorónak. Ez a pillangós virágúak 
családjába tartozik, míg a fás szárú mo-
gyoró a nyírfafélékhez. Kerti termesz-
tésben 3-4 faja ismert, de bokorként 
vadon, erdőben is előfordul. Termése 
jelentős olajat tartalmaz. A sör- és az 
ecetgyártásnál derítőforgács. Főként 
sütemények készítésénél használják. 
Piroslevelű változata díszfa. A Balkán-
félszigeten honos török mogyorófa akár 
20 méter magasra is megnőhet. Kedveli 
a közép-kötött vagy a lazább talajokat. 
A mogyoró barka virága már a téli hó-
napokban is kinyílhat. Egy komolyabb 
kártevője a mogyoró ormányos. Ellene 
védekezni legegyszerűbb, ha a baromfi-
udvar kifutójába ültetjük a fát. 

Viszonylag korán, már március 
közepén virágzik a mandula. Nyugat-
Ázsiából származik, s lehet kisebb fa 
vagy bokor. Termése nyersen vagy pör-
kölve sósmandulaként fogyasztható. 
Olajtartalma kb. 45-50%. A kozme-
tikai ipar is használja és sütemények 
ízesítésére is kiváló. Mivel önmeddő, 
így több fajtát vegyesen kell ültetni, de 
legjobb a papírhéjú fajta. 

A dió hazánkban honos, fontos ét-
kezési, ipari, de még gyógynövény is. 

Magas törzse elérheti a 20-25 métert. 
Sajnos a termőre fordulási ideje hosszú, 
8-10 éves is lehet, de ha oltvány, akkor 
ez jelentősen csökken. Megvetéssel a 
kiváló fajták nem biztos, hogy megtart-
ják a jó tulajdonságaikat. Termesztése a 
nem túl száraz, lehetőleg szélvédett he-
lyen, évtizedeken át lehetséges. Jogsza-
bályban meghatározott területnagyság 
esetén csak 50 éves koráig igényelhető 
a földalapú támogatás. Metszést koro-
nakialakítás után alig igényel, azt is le-
hetőleg augusztusban. Termése szedése 
szeptemberben kezdődik. A jelentős 
fehérjetartalom mellett az olajtartal-
ma kb. 50-70%, de tartalmaz cukrot 
is. Mivel B-vitamin forrás, alkotórésze 
a kelttésztának, kalácsnak, tortának, 
süteményeknek. A zöld diót diólikőr-
ként, levelét pedig drogként használ-
ják. Tetszetős korona alakulása miatt 
díszfa is lehet. Sajnos a késő fagyok sok 
okoznak a termésében. 

Nálunk is honos a szelíd geszte-
nye. Jól bírja a hideget. Magas mész-
tartalmú talajon nem termelhető, így 
Jászberényben is csak kevés helyen. 
Termését októberben szedik. Mag-
ról kelt fa, későn, 15 éves kora körül 
kezd teremni. Metszést nem igényel, 
de oltványként 6-8 év után fordul 
termőre. Magas kalóriaértékű gyü-
mölcse főként keményítő tartalmú, 
sütve, akár főzve is fogyasztható. Ké-
sőn, június elején virágzik. Virága jó 
mézelő. Fája pedig értékes épületfa.

Ősszel legjobb telepíteni a lomb-
hullató fákat és a gyümölcsbokro-
kat. Ha kisebb a családi ház kertje, 
a diót a dióburoklégytől megvéde-
ni problémát jelent. DEJÓ helyett 
jobb, ha rövidtávon termőre forduló 
gyümölcsfa vagy gyümölcsbokor ke-
rül ültetésre. Ez egyben az önellátás 
része, de érdemes próbálkozni a föl-
dimogyoróval is.

 Szegedi Szilveszter,  
 kertészmérnök

Szent vendel ünnepe

Vendel napján, október 20-án, a 
gazdák védőszentjükről emlékeztek 
meg a Ferences templomban tartott 
szentmisén, majd a hagyományokhoz 
híven a Zagyva töltésének tövében, a 
Szent Vendel szobornál gyűltek össze. 
A jó időért, bő termésért, egészséges 
állatokért szóló közös imádságot kö-
vetően Taczmann András diakónus 
megszentelte a szobrot. Tamás Zoltán 
a gazdakör elnöke a jelenlévők üd-
vözlése után röviden felidézte Vendel 
élettörténetét. A VII. században élt, 
szent skót herceg volt, aki Rómába za-
rándokolt, ahol remetéskedett, majd 
egy birtokoshoz szegődött és annak a 
nyáját őrizte. A legenda adott alapot 
arra, hogy a pásztorok védőszentjévé 
választották. Az ünnep a szent szobrá-
nak megkoszorúzásával zárult.

Szent Vendelt a jószágtartó gaz-
dák, a pásztorok, elsősorban a ju-
hászok védőszentjükként tisztelték. 
A Vendel kultusz egyik jellegzetes 
vidéke a Jászság, ahol a táj sajátos 
színfoltjai, szemet gyönyörködtető 
ékességei, a települések határában 
álló Szent Vendel szobrok, hiteles 
emlékei egy rég letűnt paraszti kul-
túrának. 

A városunk határában álló szo-
bor romantikus talapzaton, színesre 
festve, a jászsági pásztorok jellegze-
tes viseletében, vászoningben, ga-
tyában, subában és széles karimájú 
kalapban látható, vállán tarisznyával 
kulaccsal, a kezében pásztorbottal. A 
lábánál két oldalt fekvő birkák, egy 
anyajuh és egy kos.

 dg

Búcsú az örökös bajai halászlé-főző bajnoktól
Szomorú hírt kapott szerkesztősé-
günk: 82 éves korában elhunyt Csizi 
Sándor. Az örökös bajai halászlé-
főző bajnok jó 20 éve választotta új 
otthonának Jászberényt és gyorsan 
ismertté vált a Jászságban és a me-
gyében is. 

Miután városunkban letelepedett, rö-
vid időn belül megismerkedett Bobák 
Józseffel, a Jászsági Vendéglátók Egye-
sületének elnökével és bekapcsolódott 
az itteni munkába. Részt vállalt a 
Jászsági Népi Ételek Főzőversenyének 
megszervezésében és lebonyolításá-
ban is. Tagja volt a Draveczky Balázs 
Asztaltársaságnak. Miután a névadó 
éppen Jászberényben, az egyik népi 
ételek főzőverseny során elhunyt, 
megkapta a Balázs mester díjat is. 
Zsűrizett főzőversenyeken a Jászság-
ban és a megyében is. A Szolnoki Gu-
lyásfesztivál zsűrijének a tagja volt, s a 
Szabadtűzi Lovagrend is a tagjai közé 
választotta. 

Mindig életszerető, vidám ember 
volt, aki nagyon jól tudott kapcsolatot 
teremteni, jól értett az emberek nyel-
vén. Nagyon pozitívan állt a főzőverse-
nyeken a versenyzőkhöz, s tanácsaival 
segítette őket. A vendéglátósok gyűlé-
sein rendszerint az elsők között érkezett 
meg. Ezért is volt furcsa, hogy az utób-
bi időben nem volt ott, de mint kide-
rült, ebben betegsége akadályozta meg.

A bajai halászlé készítéséről, amit 
40 perc alatt elkészített egyszer az 
egyesületnek, órákat tudott beszélni – 
mondta róla Bobák József, aki csak a 
legnagyobb elismerés hangján emléke-
zett Sanyi bácsiról, amikor közös emlé-
keinket felelevenítettük. 

„Mint enni szerető ember, szeretem 
a "hasam" s ezáltal a jó ízű ételeket, 
amiket volt szerencsém gyermek ko-
romba megszokni és megszeretni, na 
meg megfőzni. Tízéves koromban már 
egyedül főztem meg egy birkát, melyet 
Kós Ferenc bátyámtól tanultam meg, 
amire a mai napig büszke vagyok, 
és azóta is úgy főzöm, más ételekkel 
együtt, melynek már 65 éve.

Bobák József tanár és szakoktató 
barátom látva a főzéshez való szere-
tetem, gyakorlatom - főzőkanálhoz 
- való ragaszkodásom, továbbá tud-
va, hogy különböző kategóriába több 
esetben nyertem országos bajnokságot, 
mint főzni szerető embert bevezetett a 
zsűrizés világába, melyet örömmel vet-
tem, és azóta is csinálom.

Kb 20 éve úgy itthon, mint kül-
földön rendszeresem zsűrizek, több 
helyen megfordulok, pl. mint a Jászok 
Világ Találkozója, Szolnoki Gulyás 
Fesztivál, Karcagi Birka Főző Verseny, 
Túrkevei JuhÁsz Fesztivál és egyéb fő-
zőversenyeken.

Öröm számomra, hogy mind ezt 
a SZABADTŰZI LOVAGRENDEN 
BELÜL is folytathatom.” (Csizi Sán-
dor rövid bemutatkozás a Sabadtéri 
Lovagrend zsűritagjai között)

Én a neszűri főzőversenyek zsű-
rijében „futottam” össze vele és már 
az első közös munkálkodásunk so-
rán barátságot kötöttünk. Mindig 
élmény volt vele találkozni a főző-

versenyeken, de a piacon is, amikor 
összefutottunk. Ha egy-egy étel kap-
csán kritikát kellett megfogalmaz-
nia, akkor is nagyon diplomatikusan 
fogalmazott. Tisztelte a főzőverseny 
részvevőit, soha, senkit meg nem sér-
tett volna.

A főzőversenyeket kihasználva, 
amikor több órát is együtt voltunk, 
persze nem csak a főzésről, az éte-
lekről váltottunk szót. Sanyi bácsi 
rendkívül széles látókörű ember volt, 
aki ráadásul nagyon ízesen tudta el-
mondani azt, amit akart. Mindig oda 
kellett figyelni arra, amit mondott. 
Nagyon fog hiányozni.

Csizi Sándor neve immáron kitö-
rölhetetlen Jászberény történelméből. 
Egyszer csak érkezett, azután életünk 
része lett, most pedig fájó szívvel bú-
csúzunk tőle.

Sanyi bácsi! Főzd meg a nyertes 
bajai halászlét az égieknek, hagy tud-
ják meg ők is, hogy az milyen finom!

Emlékedet örökre megőrizzük!
 Szántai Tibor

Hamarosan itt a van a mindenszen-
tek és a halottak napja, amikor so-
kan kilátogatnak elhunyt szeretteik 
sírjához. Ez az az időszak, amikor a 
hozzátartozók közül sokan felkeresik 
a temetőket, hogy a sírokat rendbe 
tegyék.

 A keresztény ünnep előtt néhány 
nappal ennek a jegyében a Városvé-
dő- és Szépítő Egyesület és a Kato-
likus Nagyboldogasszony Általános 
Iskola és Gimnázium 9. a valamint 
a 10. a osztályos lelkes diákjai, a Fe-
hértói Védett temetőkertben sírle-
tisztítási munkákat végeztek.

Mert nem csak rombolni lehet, 
ami sajnos temetőinkben az elmúlt 
időszakban többször is megtörtént, 
hanem építeni, szépíteni, egymáson 
segíteni is.
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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 27. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-568
október 28. péntek 
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
október 29. szombat 
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
október 30. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
október 31. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930
november 1. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667

november 2.  szerda 
Thököly Gyógyszertár
november 3. csütörtök
Szentháromság Patika
november 4. péntek
Kossuth Gyógyszertár
november 5. szombat
Thököly Gyógyszertár
november 6. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
november 7. hétfő
Mérleg Gyógyszertár 
november 8. kedd
PatikaPlus (Tesco)
november 9. szerda
Thököly Gyógyszertár
november 10. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
november 11. péntek 
Szentháromság Patika

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 

november 10-én jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

10. 28.  pénteK 20 °C  |  9°C

10. 30.  vasárnap 21 °C  |  8°C

11. 01.  Kedd 19 °C  |  8°C

10. 29. szombat 20 °C  |  8°C

10. 31.  Hétfő 21°C  |  8°C

11. 02.  szerda 18 °C  |  8°C

10. 27.  
CsüTÖRTÖk

Forrás: idokep.hu

21°C | 10°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
Két bajnoki mérkőzést játszott az elmúlt 
két hétben a JKSE kosarasai. Az NB 
I/B piros csoportjában szereplő együt-
tes előbb Debrecenben, a DEAC U23-
as csapata ellen, majd hazai pályán az 
újonc Ceglédi KE lépett pályára. 

Debrecenben rosszul kezdett (37-
17) Miljan Rakic csapata, majd a záró 
negyedben kétszer egy-egy ponttal már 
vezettek is Olasz Ádámék, de a hajrá 
ismét a hazaiaké volt, akik végül 74-70 
megnyerték a találkozót. Fájó vereség 
volt ez, mert egy jó csapat ellen idegen-
ben nyerhettek volna kosarasaink, ha 
egy kicsit jobban koncentrálnak.

Az ötödik fordulóban az újonc ceg-
lédiek sem feltett kézzel érkeztek Jászbe-
rénybe és sokáig kérdésessé tudták tenni 
a találkozó kimenetelét. A félidőben 
csak 6 pont volt a különbség a csapatok 
között (54-48), s csak a záró tíz percben 
dőlt el a mérkőzés (89-79). Nem játszott 
igazán jól, de nyert csapatunk, ám az 
biztos, hogy a hétvégén, a MAFC ellen 
idegenben ennél jobb játékkal lesz csak 
esély a győzelemre.

Öt forduló után a két pécsi csapat, a 
PVSK-VEOLIA és az NKA Pécs veret-
lenül áll a tabella élén. A JKSE jelenleg 3 
győzelemmel és két vereséggel az 5.

6. forduló – október 29
17.30 óra: MAFC – JKSE
7. forduló – november 2.
17.00 óra: JKSE – Vasas Akadémia

Jégkorong
Két újabb mérkőzésen van túl az An-
dersen Ligában a LEHEL HC U21-es 
csapata. A fiatalok jól állják a „sarat” 
a felnőttek között és a budafokiakat, 
majd a dunaújvárosiakt is alaposan 
megszorongatták. 

A Budafoki Hockey Club Farkasok 
ellen a találkozó végén 1-2-nél már ka-
pus nélkül próbálták meg Hetler Ádám 
fiai az egyenlítést, de egy nagyon pe-
ches, üreskapus góllal végül 3-1-re q 
budafoki farkasok győztek.

A harmadik fordulóban a dunaújvá-
rosi Worm Angels vendégeskedett a Jász-
berényi Jégpályán. Az ellenfélnél több 
olyan játékos is szerepelt, akik többszáz 
mérkőzést játszottak korábban az Erste 
Ligában, azaz egy nagyon rutinos, erős 
csapat ellen kellett jégre lépni a mieink-
nek. Fiataljainkra ezúttal sem lehetett 
panasz, mert jól játszottak, de a rutin, a 
tapasztalat legyőzte őket. Egy nagyszerű 
mérkőzésen végül a Worm Angels 5-2-
re győzte le a Lehel HC U21-et.

Három forduló után a Lehel HC 
U21 egyelőre pont nélkül a 9. a tabellán. 

Andersen liga 4. forduló
október 29. – szombat
19.00 óra: Lehel HC U21 – UNI 

Győr ETO HC
5. forduló
november 5. – szombat 
FTC-Telekom – Lehel HC U21

Labdarúgás
Egy helyet előrébb lépett a tabellán 
az elmúlt két fordulóban 4 pontot 
szerző Jászberényi FC a labdarúgó 
NB III Keleti-csoportjában. A Pénz-
ügyőr elleni hazai 1-1-et követően 
Tiszaújvárosban 1-0-ra nyert a JFC. 
Immár négy forduló óta veretlen a 
gárda, de további győzelmekre lesz 
szüksége ahhoz, hogy kikerüljön a 
kiesőjelöltek közül. 
A JFC 14. forduló után 12 ponttal a 
18. a Keleti-csoportban és 5 pont a 
lemaradása a még bentmaradó helyen 
álló csapattól.  

15. forduló – október 30.
13.00 óra: JFC – Kisvárda Master 

Good II.
16. forduló – november 6.
13.00 óra: FC Hatvan - JFC

Laky Levente Spanyolország 
után itthon is a legjobb

Alig egy héttel a spanyolországi si-
kere után, ahol junior világbajnoki 
címet szerzett, október 22-én, szom-
baton már hazai környezetben azon a 
versenyen indult Jászberényben Laky 
Levente, amely a G4 Grappling Liga 
2022-es évadjának a 4. fordulója, s 
egyben kvalifikáció is volt a Magyar 
Bajnokságra. A helyszín a JP Aréna 
volt, ahol egyébként a hatvani Koko 
Fight Club versenyzői eddzenek. En-
nek a klubnak a versenyzője Laky Le-
vente, aki ezúttal is legyőzhetetlennek 
bizonyult. 

A hazai pályán versenyző Koko 
Fight Club versenyzőinek eredményei: 
Laky Levente: Gi open 1 hely, No gi 1 hely 
Pintér Alex: Gi 1 hely, No gi 1 hely 
Herke Milán: Gi 3 hely, No gi 2 hely 
Keskeny László: Gi 4 hely, No gi 2 hely 
Frischmann Alex: Gi 7 hely, No gi 5 hely 
Varga Róbert: Gi open 5 hely, Gi 6 hely

Méltán lehettek elégedettek a klub 
edzői, Varga Róbert és Skáfár Bence, 
hiszen versenyzőik remekül szerepeltek a 
népes mezőnyt (279 nevezést rögzítettek) 
felvonultató versenyen, melyet szlovák 
sportolók indulása tett nemzetközivé. 

Ismét remekeltek ifjú birkózóink
Püspökladányban rendezték meg ok-
tóber 22-én a Dél-Kelet Területi Diák 
I-II Szabadfogású Diákolimpiát. A kö-
zel 300 főt felvonultató versenyen 6 
fővel képviseltette magát a Jászberényi 
Birkózó Club. A fiúk ezúttal is nagysze-
rűen szerepeltek.

Gyermek I. kat. 32 kg
1. Nagy Milán 
Diák II. kat. 46 kg
3. Antal Botond 
Kispál Zétény 38 kg.3. hely
Diák I kat. 
54 kg 1. Tugyi Zètèny 
58 kg. 2. Baráth Hunor 
42 kg. 10. Lagzi-Kovács Balázs

Egy nappal később, október 23-án 
már az Országos Szabadfogású Serdülő 

Diákolimpián volt jelenése a berényi 
ifjaknak, melyet Kiskunfélegyházán 
rendeztek. Itt hárman képviselték a 
jászberényi clubot. A 62 kilósok között 
Fülöp Huba ismét remek formában 
birkózott .A döntőbe jutásért vívott 
mérkőzése 5-5-re végződött, s ez ellen-
felének kedvezett. A harmadik helyet 
viszont pontozásos sikerrel megsze-
rezte, s így az Országos Bajnokságon 
szerzett ezüstérem mellé egy bronzér-
met szerzett. A 38 kg-ban Kiss Keve a 
döntőig menetelt ahol sajnos vereséget 
szenvedett így ezüstérmes lett. Mondi 
Levente 42-kg ban a negyeddöntőig 
jutott ahol kikapott és a 8.helyen zárt.

Száraz Tibornak és tanítványai-
nak olvasóink nevében is gratulálunk!

Taekwon-dósaink sikerei Újvidéken
Az elmúlt hétvégén az Újvidéken 
rendezett Serbia Open nemzetközi 
ITF taekwon-do versenyen jártak a 
Kondor Taekwon-do SE versenyzői, 
s nem is üres kézzel tértek haza. Az 
egyesület fiataljai összesen hét érmet 
szereztek, melyek közül három is 
arany volt.

A több, mint 330 résztvevőt felvo-
nultató versenyen kilenc versenyző-
vel és két edzővel vett részt a jászbe-
rényi egyesület. Minden versenyző 
indult az övfokozatának megfelelő 
formagyakorlat, illetve a testsúlyának 
megfelelő küzdelem kategóriában is. 
Kivétel nélkül valamennyien be is 
jutottak kategóriájuk legjobb nyolc 
versenyzője közé. 

Külön említést érdemel Kispál 
Ábel, aki mindkét versenyszámban a 
dobogóra állhatott, hiszen formagya-
korlatban 3. küzdelemben pedig 1. 
helyezést ért el. Így ezen a versenyen 
ő lett a Kondor Taekwon-do SE leg-
eredményesebb versenyzője.

Eredmények:
Gyermek küzdelem -35 kg
1. Kispál Ábel
Serdülő formagyakorlat zöld öv 
1. Juhász Márton
Serdülő 2 küzdelem -50 kg 
1. Szebenyi-Nagy Szabolcs 
Serdülő 1 küzdelem +40 kg
2. Farkas Ákos
Ifjúsági formagyakorlat sárga öv
2. Nyámádi Ádám
Gyermek formagyakorlat zöld öv 
3. Kispál Ábel 
Serdülő 2 küzdelem +60 kg
3. Sárközi Bertalan

A negyven résztvevő csapat közül 
az újvidéki versenyt végül a Kondor 
Taekwon-do SE az előkelő 10. he-
lyen zárta. 

Az őszi versenyszezon következő 
állomása a saját rendezésű XII. Lehel 
Vezér Open és VI. Eperjesi Nándor 
Emlékverseny lesz november 5-én, a 
Bercsényi úti sportcsarnokban. Erre 
minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várnak, a belépés díjmentes.


