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Időközi választás Jászberényben
Amint az köztudott a Jászberény  
Városi Önkormányzat 2022. október 
17-i ülésén elfogadta azt az előter-
jesztést, amely a testület feloszlatá-
sáról szólt. Így Jászberényben idő-
közi választást kell tartani. A helyi 
választási bizottság november 2-i 
ülésén döntött ennek időpontjáról, 
s ez meghatározta a választás menet-
rendjét is.

A	 dr. Szabó Csaba	 vezette	 választási	
bizottság	 2023.	 január	 15-én,	 vasár-
napra	 írta	 ki	 a	 jászberényi	 időközi	
választást,	 amikor	 a	 szavazati	 joggal	
rendelkezők	polgármestert	és	képvise-
lőket	választhatnak.

Ebből	az	időpontból	kiindulva	ha-
tározták	meg	 a	 kampány	 időszakát	 is,	
amely	 2022.	 november	 26-tól	 2023.	
január	15-én	19.00	óráig	tart.

A	választási	iroda	az	igénylését	kö-
vetően	 haladéktalanul,	 de	 legkoráb-
ban	2022.	november	26-án	adja	át	az	
igénylő	vagy	a	jelöltként	indulni	szán-
dékozó	választópolgár	számára	az	általa	
igényelt	mennyiségű	ajánlóívet.	

Az	 egyéni	 választókerületi	 jelölt	
állításához	 szükséges	 ajánlások	 szá-

mát	a	a	helyi	választási	iroda	határoz-
za	meg	2022.	november	10-én.	

Az	egyéni	választókerületi	jelöltet	
és	 a	 polgármesterjelöltet	 legkésőbb	
2022.	 december	 12-én	 16.00	 óráig	
kell	bejelenteni.	

A	 kompenzációs	 listát	 legkésőbb	
2022.	 december	 13-án	 16.00	 óráig	
kell	bejelenteni.	

A	 szavazóhelyiségekben	 szavazni	
2023.	január	15-én	6.00	órától	19.00	
óráig	lehet.

Ezek	a	legfontosabb	határidők	az	
időközi	 választással	 kapcsolatban.	 A	
helyi	választási	bizottság	1/2022.(Xi.	
02.)	 határozata	 és	 annak	 melléklete	
teljes	egészében	megtalálható	Jászbe-
rény	város	honlapján.	

Emléktábla 
avatás

Egy	korábbi	számunkban	már	be-
számoltunk	arról,	hogy	a	Gépipari	
Tudományos	Egyesület	Háztartási	
Készülékek	 Szekciója	 kezdemé-
nyezte	 a	 Jászberény	 Városi	 Ön-
kormányzatnál,	 hogy	 állítsanak	
emléktáblát	 a	 városháza	 falán	
a	 Lehel	 Hűtőgépgyár	 legendás	
vezérigazgatója,	 Gorjanc	 Ignác	
(1924–1987)	 és	 műszaki	 igazga-
tója,	 László	 Károly	 (1917–1983)	
tiszteletére.	 Ők	 voltak	 ugyanis	
azok,	 akik	 megteremtették	 Jász-
berényben	 a	 hűtőgépgyártást,	 s	
ezzel	 Jászberényt	 a	 megye	 egyik	
legfejlettebb	ipari	körzetévé	tették.	
A	 Lehel	 Hűtőgépgyár	 határain-
kon	belül	és	kívül	is	ismertté	tette	
városunk	 nevét.	 A	 gyár	 termékei	
messzeföldre	elkerültek.	
A	kezdeményezést	a	város	vezetése	
pozitívan	 fogadta,	 s	 a	 GTE	 Ház-
tartási	 Készülékek	 Szekciója	 a	 na-
pokban	arról	értesítte	szerkesztősé-
günket,	hogy	a	tervezett	emléktábla	
avatására	 2022.	 november	 18-án,	
pénteken	15.00	órakor	kerül	sor.	

Budai Lóránt ismételne – független jelöltet támogat a 
FIDESZ-KDNP a januári választáson
Bár előzetesen egyértelműnek tűnt, 
hogy mindkét oldal és a Mi Hazánk 
képviselője, valamint az előterjesz-
tést elkészítő dr. Gedei József is 
támogatta a jászberényi képviselő-
testület feloszlatását, a szavazás elég 
érdekesen alakult. A lényegen azon-
ban mit sem változtat, hogy az egy-
hangú szavazás helyett éppen csak 
meglett az oszlatáshoz szükséges 8 
szavazat. Amint eldőlt, hogy időközi 
választás lesz Jászberényben, azonnal 
megindultak a találgatások, hogy kik 
indulnak a polgármesteri posztért, s 
kik az egyes választókerületekben.

Sportnyelven	 szólva	 az	 papírformának	
számít,	hogy	Budai Lóránt	polgármes-
ter	 újra	 vállalja	 a	 megmérettetést	 és	 a	
Közösen	 Jászberényért	Egyesület	 jelölt-
je	 lesz.	 Igaz,	az	egyesületből	kihátrált	a	
Demokratikus	Koalíció,	azaz	a	DK	nem	
támogatja	Budai	Lóránt	újraválasztását.

Az	 sem	meglepetés,	hogy	 a	Fidesz-
KDNP	 teljes	 mellszélességgel	 beszáll	 a	
kampányba,	hiszen	nem	titok,	szeretnék	
Jászberény	vezetését	az	ellenzéktől	meg-
szerezni.	Hogy	az	mennyire	meglepetés,	
hogy	 egy	 független	 jelölt	mögé	 állt	 be	
a	 kormánypárt,	 megközelítés	 dolga.	 A	
2019-es	 önkormányzati	 választáson	 és	
az	azóta	rendezett	időközi	választásokon	
is	több	helyen	előfordult	ez.	

Az	 viszont	 szinte	 egyedülálló	 az	
országban,	 hogy	 a	 rendszerváltás	 óta	
mindössze	egyetlen	ciklus	volt,	amikor	
a	polgármesternek	nem	volt	kötődése	a	
Jászberényi	Szent	Erzsébet	Kórházhoz.	
A	rendszerváltás	utáni	első	polgármes-
ter	 dr. Magyar Levente	 a	 kórházban	
sebészként	 dolgozott.	 Az	 egyetlen	 ki-
vétel	 a	 sorban	 az	 őt	 követő	dr. Gedei 
József	 volt,	 aki	 soha	nem	volt	 	 a	 kór-
ház	 munkatársa.	 A	 2010-től	 2019-ig	

polgármester	dr. Szabó Tamás	viszont	
ismét	a	Szent	Erzsébet	Kórházból	érke-
zett,	ahogy	az	őt	váltó	Budai	Lóránt	is	
dolgozott	 a	 kórházban,	 amíg	politikai	
tevékenysége	okán	onnan	el	nem	távo-
lították.	

A	sor	pedig	folytatódik,	hiszen	Bu-
dai	 Lóránt	 független,	 Fidesz-KDNP	
által	 támogatott	 kihívója	 dr. Bese-
nyi Orsolya,	 a	 Szent	 Erzsébet	Kórház	
orvosigazgatója,	 fül-orr-gégész	 szak-
orvosa.	Úgy	 tűnik,	mintha	 Jászberény	
nem	tudna	elszakadni	az	egészségügy-
ből	érkező	városvezetőktől.	

Azt	egyelőre	nem	lehet	tudni,	hogy	
a	Közösen	Jászberényért	Egyesület	és	a	
Fidesz-KDNP	által	támogatott	függet-
len	 jelölt	mellett	 lesz-e,	 lesznek-e	még	
jelentkezők	 a	 polgármesteri	 posztra.	
Az	viszont	eldőlt	–	dr.	Gedei	József,	a	
DK	 választókerületi	 elnöke	 a	 JTTV-
nek	 nyilatkozva	 tette	 közzé	 -,	 hogy	 a	
Demokratikus	Koalíció	nem	állít	jelöl-
teket,	nem	vesz	részt	az	időközi	válasz-
táson,	már	2024-re	készülnek.	Jelezte,	
hogy	 nem	 is	 támogat	 a	 DK	 senkit	 a	
2023.	január	15-i	választáson.

Az	várható	volt,	hogy	a	testületben	
egálban	 lévő	 két	 oldal	 nem	 halasztja	
sokáig	jelöltjeinek	bemutatását.	Azt	is	
lehetett	 tudni,	 hogy	 a	mindkét	 olda-
lon	 lesznek	 olyan	 jelöltek,	 akik	 több	
ciklusban	is	voltak	már	képviselők,	de	

új	arcok	is	 feltűnnek	majd	képviselő-
jelöltként.	 Minden	 bizonnyal	 hama-
rosan	 még	 a	 Mi	 Hazánk	 Mozgalom	
is	 bejelentkezik	 a	 jászberényi	 időközi	
választásra	 és	 nem	 biztos,	 hogy	 ezzel	
a	sor	lezárul.

A	 Fidesz-KDNP	 jelölt	 bemuta-
tásáról	 a	 2.,	 a	 Közösen	 Jászberényért	
Egyesület	jelölt	bemutatásáról	a	3.	ol-
dalon	tudósítunk.

	 Szántai Tibor

Budai Lóránt csapatával a megkezdett 
utat folytatná, a tisztesség és az együtt 
gondolkodás jegyében

Dr. Besenyi Orsolya megválasztása ese-
tén, polgármesterként is tovább foly-
tatná orvosi tevékenységét

Nem zár be a 
„Főiskola”!
A nemzetközi energiaválság negatív 
hatásainak csökkentése érdekében az 
Eszterházy Károly Katolikus Egye-
tem is a földgáz-, és villamosenergia 
fogyasztásának csökkentése érdeké-
ben takarékossági intézkedéseket ve-
zetett be. Ez az intézkedés érintette a 
Jászberényi Campus működését is a 
téli hónapokra.

Mivel	 a	 főépület	 közel	 100	 éves,	
a	 nyílászárók,	 a	 fűtési	 rendszer,	 a	
villamosenergia	 felhasználása	 elavult,	
így	az	energiafogyasztása	nagyon	gazda-
ságtalan.	Ezért	a	fenntartó	részéről	az	a	
döntés	született,	hogy	a	Campushoz	tar-
tozó	Zirzen	Janka	Kollégiumba	kerül	át-
szervezésre	több	oktatási	tevékenység.	A	
nappali	és	 levelező	 tagozatos	kis	 létszá-
mú	csoportok	világos	és	meleg	tanuló-
szobákban	kerülnek	elhelyezésre,	míg	a	
levelező	képzésben	kurzusokat	hallgató	
nagy	 csoportok	 a	Kollégium,	 illetve	 az	
Egyetemünkhöz	hasonlóan,	az	Egri	Fő-
egyházmegye	 fenntartásában	 levő	 Jász-
berényi	 Nagyboldogasszony	 Katolikus	
Óvoda,	 Kéttannyelvű	 Általános	 Iskola	
és	Gimnázium	 és	 a	 Szent	 József	Kato-
likus	Elektronikai	Technikum,	Gimná-
zium	 és	 Kollégium	 nagyobb	 méretű,	
fűtött	termeiben	kerülnek	elhelyezésre.	

A	főépület	változatlanul	nyitva	tart,	
hiszen	 a	 tornaterem,	 az	 informatikai	
tantermek,	a	könyvtár	továbbra	is	a	fő-
épületben	folytatja	részleges	munkáját,	
de	a	csökkentett	hőmérséklet	nem	teszi	
lehetővé	a	folyamatos,	több	órás	mun-
kavégzést.	

Folytatás a 2. oldalon 	

Friss híreinket megtalálja  
Facebook oldalunkon is:
facebook.com/berenycafejku.hu

Keresse, olvassa naponta 
frissülő online hírportálunkat!
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Nem zár be a „Főiskola”!

Az	 egyetemi	 szolgáltatások	 ügyintézése	
zavartalanul	 folyik.	 A	 megszokott	 ren-
dezvényeink,	közöttük	a	Nyílt	napjaink	
is	a	megszokott	módon,	a	főépület	Ap-
ponyi	termében	kerülnek	megrendezésre	
december	5-én	és	január	23-án,	amelyre	
szeretettel	 várjuk	 az	 érdeklődő	 középis-
kolásokat,	szülőket,	pedagógusokat!	

A	 januári	 Nyílt	 napunk	 kere-
tében	 rendezzük	 meg	 a	 szokásos	
Előalkalmassági	vizsgánkat	is.	A	vizsga	
díja	 4000	 Ft,	 jelentkezni	 a	 jb.felvi@
uni-eszterhazy.hu	 (név,	 születési	 hely	
és	 dátum,	 édesanyja	 neve,	 szak	meg-
nevezése)	 e-mail	 címen	 lehet	 2023.	
január	17-ig.

 Dr. Varró Bernadett, főigazgató

A függetlenként induló dr. Besenyi Orsolya a 
Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje
Két nappal azután, hogy a helyi választási bizottság kitűzte a jászberényi időközi választás időpontját, november 4-én a 
Fidesz-KDNP már be is jelentette induló csapatát. Pénteken délután a városháza előtt álló Lehel szobornál Pócs János 
köszöntötte a média megjelent munkatársait.

A	 Jászság	 országgyűlési	 képviselője	 je-
lentette	be	hogy	az	időközi	választáson	
a	polgármesteri	posztért	függetlenként	
induló	dr. Besenyi Orsolya	számíthat	a	
Fidesz-KDP	 támogatására.	 Arra	 kérte	
polgármester-jelöltjüket,	 hogy	 mu-
tatkozzon	 be	 és	 mutassa	 be	 csapatát,	
azokat	a	képviselő-jelölteket,	akik	a	Fi-
desz-KDNP	színeiben	az	egyes	válasz-
tókerületekben	indulnak	majd.	

–	Dr.	Besenyi	Orsolya,	a	Jászebrényi	
Szent	Erzsébet	Kórház	orvosigazgatója	
vagyok,	 három	 gyermek	 édesanyja.	
Tősgyökeres	jász	vagyok,	ősi	redemptus	
családból	 származom.	Hatodik	 felme-
nőm	 volt	 az	 a	 Besenyi	 Ferenc,	 aki	 az	
1800-as	 évek	 elején	 Jászberény	 város	
főbírója	volt	több	cikluson	át.	A	Sopro-
ni	Egyetemen	tanulok	orvosközgazdász	
és	 egészségügyi	 menedzser	 szakon,	 il-
letve	 az	 Eszterházy	 Károly	 Katolikus	
Egyetemen	 vendégoktatóként	 tanítok	
–	 kezdte	 bemutatkozását	 dr.	 Besenyi	
Orsolya,	aki	azt	is	elmondta,	hogy	nem	

politikus	és	nem	is	volt	korábban	része	
a	 politikának,	 de	 Jászberény	 közéletét	
mindig	is	követte.	

A	 Fidesz-KDNP	 által	 támogatott	
független	jelölt	elmondta,	azt	szeretné,	
ha	 a	 közösségi	 felületeken	 eltűnnének	
a	 politikai	 acsarkodások.	 Nem	 szeret-
ne	 politikai	 vitákba	 keveredni,	 nem	
szeretne	politikai	harcokat	vívni.	Ezzel	
szemben	 arra	 szeretne	 koncentrálni,	
hogy	mik	 a	 valódi	 értékeink.	Mivel	 a	
törvény	 megengedi,	 orvosi	 munkáját	
polgármesterként	 is	 végezhetné.	 Azaz	
betegeit	gyógyíthatná,	azok	továbbra	is	
számíthatnának	rá.

–	Most	állok	készen	arra,	hogy	egy	
nagyobb	 közösség	 élére	 álljak.	 Gyer-
mekeim	megnőttek,	s	az	elmúlt	két	év	
megerősített	abban,	hogy	képes	vagyok	
ennek	 a	 szolgálatnak	 az	 elvégzésére.	
Az	 elmúlt	 két	 évben	 a	 kórházban	–	 a	
Covid	miatt	–	egy	 teljesen	új	helyzet-
tel	kellett	 szembenéznünk.	Egy	új	be-
tegséggel	 kellett	 megküzdenünk,	 s	 a	

semmiből	 egy	 új	 osztályt	 létrehozni.	
Nagyon	 büszke	 vagyok,	 hogy	 ezt	 jól	
sikerült	megoldanunk	–	mondta,	majd	
kijelentette,	hogy	elkötelezett	a	hiteles	
és	 megbízható	 városvezetés	 mellett.	
Jelezte,	 hogy	 számára	 nagyon	 fontos,	
hogy	a	polgármester	jóban	legyen	a	vá-
ros	polgáraival.		

–	 Ahogy	 a	 betegek	 között,	 úgy	 a	
város	 lakosai	 között	 sincs	 különbség,	
én	 mindenkit	 egyformán	 kívánok	
képviselni.	 Fontos	 az	 is,	 hogy	 a	 jó	
polgármester	 jóban	van	 a	mindenkori	
kormányzattal,	 valamint	 a	mindenko-
ri	 országgyűlési	 képviselővel	 is.	 Ezek	
mentén	 szeretnék	 dolgozni	 –	mondta	
dr.	 Besenyi	 Orsolya,	 majd	 bemutatta	
a	 Fidesz-KDNP	 színeiben,	 az	 egyes	
választókerületekben	induló	jelölteket.

1.	sz.	vk.:	Kispál	Nikolett	
2.	sz.	vk:	Oláh	Szabolcs
3.	sz.	vk:	Magyar	Anita
4.	sz.	vk:	Tamás	Zoltán
5.	sz.	vk:	Dancsóné	Bábosik	Erika
6.	sz.	vk:	Bódis	Béla
7.	sz.	vk:	Szatmári	Anikó
8.	sz.	vk:	dr.	Szatmári	Melinda
9.	sz.	vk:	Bohárné	Bathó	Rozália
10.	sz.	vk:	Sárközy	Csabáné	Béres	
Krisztina
A	 névsorból	 kiderült,	 hogy	 a	 tíz	

választókerületből	hatban	új	 jelölteket	
indít	 a	 Fidesz-KDNP.	 A	 feloszlatott	
testület	 kormánypárti	 frakciójából	
négyen	 szeretnék	 a	képviselői	munká-
jukat	 tovább	 végezni	 (Tamás	 Zoltán,	
Bódis	Béla,	Szatmári	Anikó	és	Bohárné	
Bathó	Rozália).	

A	jelöltek	egy-két	mondatos	bemu-
tatkozásából	kiderült,	hogy	választóke-
rületük	és	a	város	érdekében	kívánnak	
dolgozni.		 Szántai Tibor

Főhajtás a gyásznapon
November 4-én, pénteken, a Nemzeti Gyásznapon városunkban is tartottak 
megemlékezést az 1956-os magyar szabadságharc és forradalom hősei és ál-
dozatai tiszteletére. Az egykori szovjet laktanya előtt állított emléktáblánál 
Besenyi Vendel helytörténeti kutató idézte fel a 66 évvel ezelőtt az országban 
és Jászberényben történt eseményeket. 

-	Ma	a	nemzet	gyásznapja	van,	de	
gyásznap	 ez	 a	 nap	 Jászberény	 város	
életében	 is.	 Jászberény	 egyik	 1956-os	
emlékhelyén	 egy	 olyan	 személy	 em-
léktáblája	 előtt	 állunk,	 aki	 1956-ban,	
a	mellettünk	álló	egykori	szovjet	lakta-
nya	parancsnoka	volt,	aki	adott	szavát	
megtartotta.	Ő	volt	az,	aki	1956	nov-
ember	 4-én	 hajnalban,	 a	 kapott	 pa-
rancs	ellenére	nem	támadt	a	városra.	Az	
életét	feláldozva	is	betartotta	ígéretét	–	
kezdte	 beszédét	 a	 gyásznap	 szónoka,	
Besenyi	Vendel	helytörténeti	kutató.	

Emlékezéséből	kiderült,	hogy	a	szov-
jet	parancsnok,	akinek	nevét	a	mai	napi	
homály	 fedi,	 mert	 az	 Oroszországban	
őrzött	 1956-os	 dokumentumok	 2031-
ig	 nem	 kutathatók,	 nem	 volt	 hajlandó	
a	városra	támadni,	mert	szerinte	a	 jász-
berényiek	 jó	 emberek	voltak,	 a	magyar	
és	orosz	gyerekek	együtt	játszottak.	Ezért	
életévek	 felelt,	 s	 a	 várost	 végül	 három	
irányból	 is	 szovjet	 támadás	érte.	Ennek	
következménye	több	halott	és	sérült	lett.	

Az	emlékező	név	szerint	is	megem-
lékezett	 a	 hősi	 halottakról	 és	 áldoza-
tokról,	akik	a	másfél	órás	 tűzharcban	
haltak	meg:
•	 Bugyi	 Mária	 kertészeti	 munkás	 –	

vétlen	áldozat,	21	éves,
•	 Endrődi	 József	 alkalmi	 munkás,	

tűzharcban	esett	el,	29	éves,
•	 Kiss	 László	 kereskedősegéd,	 tűz-

harcban	esett	el,	19	éves,
•	 Nyitó	 Sándor	 műszerész,	 tűzharc-

ban	esett	el,	23	éves,
•	 Sztárek	Csaba	 tanuló,	vétlen	áldo-

zat,	13	éves,
•	 Torma	István	alkalmi	munkás,	tűz-

harcban	esett	el,	25	éves.
A	halott	katona	nem	ellenség,	mond-

ta	a	szónok	és	a	három	elesett	szovjet	ka-
tona	nevét	is	felolvasta:

•	 Meljakov	Iván	Fjodorovics	20	éves,	
•	 Medvegyev	 Valentin	 Mihajlovics	

21	éves,
•	 Bobkov	Igor	Petrovics	23	éves.

Besenyi	Vendel	megemlékezett	még	
a	 jászerényi	 születésű	 Kökény	 Albert-
ről,	 aki	 24	 évesen	 a	 Corvin-közben	
harcolt.	 Őt	 menekülés	 közben	 lőtték	
le	a	szovjet	katonák.	A	jászberényi	kö-
tődésű	 pomázi	 nemzetőr,	 Bóna	 Zsig-
mond	emlékét	is	felidézte	a	szónok,	aki	
állatorvos	volt	és	a	megtorlás	első	nap-
jaiban	végezték	ki	és	sírja	a	jászberényi	
Fehértői	temetőben	van.	

–	 Mindenképpen	 meg	 kell	 emlé-
keznünk	még	azokról	a	személyekről	is,	
akiket	a	forradalom	leverését	követően	
megtorlásként	 Ukrajnába	 szállítottak	
ki.	Összesen	843-an	voltak,	köztük	he-
ten	megyénkből,	négyen	Jászberényből:	
dr.	Altorjai	Sándor	nemzetőr	parancs-
nok,	Diós	István,	a	Járási,	Városi	Forra-
dalmi	Tanács	Intéző	Bizottságának	tag-
ja,	Imre	Béla,	a	Járási	Városi	Forradalmi	
Tanács	egyik	elnökhelyettese,	dr.	Nagy	
Pál,	 a	 Járási	Városi	 Forradalmi	Tanács	
másik	elnökhelyettese	–	mondta	Bese-
nyi	Vendel,	majd	így	folytatta:	

	-	A	mai	nap	Jászberény	életében	is	
gyásznap	és	dicső	nap	is	egyben.	Gyász-
nap,	 mert	 véráldozatokat,	 halottakat,	
börtönbe	 zárt	 és	 ártatlanul	halálra	 ítélt	
embereket	 követelt.	 Dicső	 nap	 azért,	
mert	 Jászberény	 a	hazaszeretet	 ragyogó	
példáját	 mutatta	 meg	 ezen	 a	 napon,	
nekünk,	 kései	 utódoknak.	 Legyünk	
büszkék	1956-os	hőseinkre.	A	hazasze-
retetről	tett	tanúbizonyságuk	szolgáljon	
útmutatásul	számunkra.	

Besenyi	Vendel	 emlékbeszédét	 kö-
vetően	 az	 emlékezés	 és	 a	 kegyelet	 ko-
szorúi	kerültek	az	emléktáblára.

	 Szántai Tibor

Közbiztonsági 
fórumok
Az	elmúlt	két	hétben	Jász-Nagykun-
Szolnok	megye	9	járásában	tartottak	
Közbiztonsági	 Egyeztető	 Fórumo-
kat.	 A	 megbeszéléseken	 a	 bűnügyi	
és	 közbiztonsági	 helyzet	 értékelését	
követően	 az	 illetékességi	 területen	
jelentkező	 problémákról,	 továbbá	
az	 intézményekkel	 és	 hatóságokkal	
történő	együttműködésről	folytattak	
egyeztetést,	 melyeken	 a	 települések	
polgármesterei,	 együttműködő	 szer-
vezetek,	 járási	 hivatalok	 és	 az	 okta-
tási	 intézmények	 képviselői	 vettek	
részt.

Az	eseményeket	a	Jász-Nagykun-
Szolnok	Megyei	Rendőr-főkapitány-
ság	vezetője,	illetve	bűnügyi	rendőr-
főkapitány-helyettese	nyitották	meg,	
majd	 köszöntötték	 a	 megjelenteket.	
A	járásra	vonatkozó	helyzetértékelést	
ezt	 követően	 a	 helyi	 szervek	 vezetői	
ismertették	 a	 fórum	 résztvevőivel,	
majd	 a	 jövőbeni	 együttműködésről,	
javaslatokról	 konzultáltak	 a	 jelenlé-
vőkkel.	 Ezen	 rendezvények	 jelentő-
ségét	mi	sem	bizonyítja	jobban,	hogy	
szinte	minden	esetben	felmerültek	a	
helyi	ügyeket	érintő	általános	és	spe-
ciális	felvetések.	

A	 jelzésekből	 a	 rendőrök	 visz-
szacsatolást	 kaptak	 munkájukról	 és	
a	 helyben	 megoldásra	 váró	 felada-
tokról,	melyeket	 a	 jövőben	 beépítik	
munkavégzésükbe,	 ezzel	 is	 közelebb	
hozva	 a	 rendőrséget	 a	 lakossághoz	
és	 az	 együttműködő	 szervezetekhez.	
Hiszen	a	mottónk	„Szolgálunk	és	Vé-
dünk”.

	 (Forrás: police.hu)

Projektnyitó a Konkoly 
Electro Kft.-nél

Projektnyitó	 rendezvényre	 hívták	 az	
írott	és	elektronikus	sajtó	munkatár-
sait	 a	Konkoly	 Electro	Kft.	 telephe-
lyére,	 október	28-án,	 ahol	 a	Széche-
nyi	 Terv	 Plusz	 program	 keretében	
valósítanak	meg	komplex	 vállalatfej-
lesztést	 574,16	 milliós	 összköltség-
vetéssel.	Az	eseményen	Budai Lóránt	
polgármester	és	Pócs János	országgyű-
lési	 képviselő	 mondott	 köszöntőt,	
majd	Konkoly Szabolcs,	a	cég	tulajdo-
nos	 ügyvezetője	 mutatta	 be	 röviden	
vállalkozását	 és	 beszélt	 a	 fejlesztés	
részleteiről.	

A	projekt	keretében	maró-	és	esz-
tergagépek	 kerülnek	 beszerzésre,	 eze-
ken	túl	mint	új	szolgáltatás,	gyártósori	
szimulációt	vezetnek	be.	Ez	a	robotok	
mozgásának	 pontos	 analizálását	 teszi	

lehetővé	és	a	teljes	gyártósori	ciklusidő	
elemzését.	További	jelentős	informati-
kai	 újítás	 egy	kiterjesztett	 valóságban	
(real-time)	 oldja	 meg	 az	 irodában	
tartózkodó	 mérnök	 és	 a	 távoli	 hely-
színen	 dolgozó	 technikus	 egyidejű	
munkavégzését,	 Holo	 Lens	 virtuális	
szemüveg	segítségével,	mely	rendszer-
rel	a	piacon	egyedülállók	 lehetnek.	A	
beruházás	legnagyobb	eleme	és	tétele,	
egy	1	500	m2	 alapterületű	új	 gyártó-
csarnok	megépítése.	

Az	 ismertetőt	 követően,	 üzemlá-
togatáson	mutatta	be	az	ügyvezető	a	
termelőmunka	 helyszíneit,	 valamit	
az	 épülő,	 szerkezetkész	 csarnokot.		
A	projekt	tervezett	befejezésének	ha-
tárideje	2024	február	vége.

 demeter
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Városházi hírek
Az elmúlt két hétben is történtek olyan események, amelyekről érdemes a  
város közvéleményét tájékoztatni.

Lakossági	jelzések	alapján	a	napokban	újabb	fejlesztésekről	született	döntés.	A	Szá-
razmalom	 utcai	 játszótéren	 ivókút	 létesül	 és	 árnyékoló	 napvitorlákat	 helyeznek	
ki.	Az	ivóvízvételi	lehetőség	1.4	millió	forintból,	a	tűző	nap	elleni	védelem	pedig	
772	ezer	forintból	valósul	meg.	A	kivitelezést	a	Geogép	Kft.	végzi,	a	forrást	pedig	
Bobák Zsolt	képviselői	kerete	biztosítja.

Lakossági	észrevétel	érkezett	a	városházára,	miszerint	a	Móczár	Miklós	utca	földes	
útszakasza	csapadékos	időben	járhatatlan.	A	helyzetet	szakemberek	megvizsgálták,	
s	a	körzet	képviselőjével	is	egyeztetve	arra	jutottak,	hogy	indokolt	a	felújítás.	Az	
is	a	beruházás	mellett	szólt,	hogy	az	utca	első	szakasza	már	rendelkezik	útalappal,	
illetve	tavaly	már	annak	helyreállítása	is	megtörtént.	A	107	m	útalap	és	a	20	m	
hosszú	szikkasztó	árok	kivitelezését	a	Geogép	Kft.	végzi	majd	el.	A	beruházás	meg-
valósítása	bruttó	7,6	millió	forintba	kerül.

A	Klímabarát	Települések	Szövetségéhez	való	csatlakozást	kihasználva,	Jászberény	
idén	nyáron	elindult	a	LIFE	LOGOS	4	WATERS	–	LIFE20	CCA/HU/001604	
című	pályázati	 programon,	melynek	pozitív	 elbírálása	 esetén	–	 többek	között	 -	
esővízgyűjtő	tartályokat	szeretett	volna	az	önkormányzat	beszerezni	és	a	lakosság	
számára	kiosztani.	 Sajnos	 a	benyújtott	pályázatot	 az	 Integrált	Támogató	Tanács	
nem	támogatta.	Így	más	úton	kell	majd	a	tervet	megvalósítani,	mert	ezen	tartályok	
beszerzésére	nagy	szükség	van.

Hamarosan	befejeződik	 a	Magyar	Közút	Nonprofit	Zrt.	 által	 kezdett	Lehel	 ve-
zér	tér	–	Szabadság	téri	lámpás	csomópont	felújítása.	Miután	a	cég	jelezte,	hogy	
a	 felújítási	munkálatokat	 saját	 szakembereivel	 el	 tudná	 végezni,	 ám	a	 szükséges	
anyagok	beszerzésére	pénzügyi	 forrás	nem	áll	 rendelkezésre,	 az	önkormányzat	 a	
lámpaoszlopok	festéséhez,	a	járdaszigetek	szegélyezéséhez	és	az	aszfaltozáshoz	ösz-
szesen	bruttó	1,13	millió	forinttal	járult	hozzá.	

A	 Szentháromság	 téri	 park	 egykori	 felújításából	 kimaradt	 az	 országos	 védelem	
alatt	álló	műemlék,	a	Szentháromság	oszlop	rekonstrukciója.	Ez	most	összefogás-
sal	megoldódik.
Hosszú	ideje	folytak	az	egyeztetések	a	kőoszlop	állapotáról	a	Jászsági	Menedzser	
Klub	Egyesülettel,	valamint	a	Városvédő	és	Szépítő	Egyesülettel.	Az	önkormány-
zat	 (bruttó	7.9	millió	 forint)	és	a	két	egyesület	 (bruttó	4.2	millió	 forint)	közös	
finanszírozásában	hamarosan	elkezdődik	a	szobor	és	környékének	régen	várt	rend-
betétele.

Budai Lóránt polgármesterjelölt vezeti a KJE 
csapatát az időközi választáson 
Kedden délután, november 7-én a Közösen Jászberényért Egyesület (KJE) is bemutatta polgármesterjelöltjét és kép-
viselőjelöltjeit. A Szentháromság téren Budai Lóránt polgármester, a KJE polgármesterjelöltje köszöntötte a média 
munkatársait.

Budai	 Lóránt	 bevezetőjében	 a	 2019-es	
választás	 óta	 történteket	 foglalta	 össze.	
Az	 időközi	 választásról	 annyit	mondott,	
hogy	ők	már	2020-ban	látták,	hogy	eb-
ben	az	összetételben	nem	tud	eredményes	
munkát	végezni	a	testület,	de	akkor	nem	
kapott	többséget	az	időközi	választás	lehe-
tősége.	Most	viszont	igen,	s	a	KJE	emelt	
fővel	vállalta	az	újabb	megmérettetést.	

–	Fontos	 tudni,	 hogy	 a	 január	 15-i	
időpontot	 nem	 mi	 választottuk.	 Azt	 a	
korábbi	 ciklusban,	 a	 Fidesz	 többség	 ál-
tal	 választott	 választási	 bizottság	 jelölte	
ki.	 Szeretnénk	 előre	 is	 elnézést	 kérni	 a	
város	 lakosságától	azért,	hogy	az	adven-
tet	kampányolással	kell	 tölteni.	Nyilván	
megpróbálunk	 legkevésbé	 zavaróak	 len-
ni,	 s	 lehetőleg	minél	 kevesebb	 politikát	
szeretnénk	az	ünnepi	hangulatba	keverni.	
Örömmel,	büszkén	és	emelt	fővel	mond-
hatom,	hogy	az	együttműködés	tagjai	itt	
vannak	mögöttem.	A	Közösen	Jászberé-
nyért	Egyesület	a	legjobb	példája	ugyanis	
az	 együttműködésnek,	 mert	 az	 nálunk	

nagyon	jól	működött	–	jelentett	ki	a	KJE	
polgármesterjelöltje.

–	 Mi	 sikeresen	 és	 eredményesen	
működtünk	 együtt	 a	 hivatalos	 szer-
vekkel,	 például	 a	 rendőrséggel,	 a	 tűz-
oltósággal.	 Többek	 között	 ennek	 kö-
szönhetően	 fejlődik	 tovább	 a	 városban	
a	 térfigyelőrendszer.	 Együtt	 tudtunk	
működni	a	TRV	Zrt.-vel	melynek	ered-
ménye	 egy	új	kút	 lesz	 Jászberényben,	 a	
vállalkozókkal,	melynek	eredményeként	
megújult	a	300-as	ABC,	valamint	az	új	
Szatmári	Hotel	környezete,	az	egyesüle-
tekkel,	s	ennek	eredményeként	hamaro-
san	megújul	a	mögöttünk	lévő	Szenthá-
romság	szobor.	Szoros	az	együttműködés	
az	egyházzal	is,	melynek	legjobb	példája	a	
több	ütemben	megújuló	Ferencesek	terei	
parkberuházás.	Akivel	a	város	érdekében	
lehet	dolgozni,	azokkal	mi	együtt	dolgoz-
tunk.	–	mondta	Budai	Lóránt,	aki	azokat	
a	beruházásokat	is	felsorolta,	melyeket	be	
kellett	 fejezniük:	 autóbuszpályaudvar,	
piac,	vasútállomás	környéke.

–	Ha	 továbbra	 is	megkapjuk	a	bi-
zalmat	a	jövőben	is	együtt	fogunk	dol-
gozni,	azokkal	akik	a	várost	fejleszteni	
szeretnék.Mintegy	 1	 milliárd	 forint	
értékben	vannak	beadott,	már	nyertes	
pályázataink	 is.	 Fejleszteni	 kívánjuk	
az	 intézményeinket,	 kerékpáruta-
kat	 szeretnénk	 építeni	 és	 a	 város	 ipari	
parkját	 is	 fejleszteni	kívánjuk.	Vannak	
további	 terveink	 is,	melyek	érdekében	
1	 milliárdos	 pályázati	 anyag	 van	 be-
adva,	 melyből	 többek	 között	 a	 Tiszti	
Klubot	 kívánjuk	 felújítani,	 valamint	
a	piac	csarnoka	előtti	parkolót	rendbe	
tenni.	 A	Covid	 után	 jött	 a	 háború,	 a	
gazdasági	 nehézségek,	 ám	 mindezek	
ellenére	az	említett	együttműködésnek	
köszönhetően	 sikerült	 előre	 lépnünk.	
–	mondta	Budai	Lóránt,	majd	néhány	
mondatban	bemutatta	a	KJE	képvise-
lő-jelöltjeit.

1.	sz.	vk.:	Bethlendy	Béla
2.	sz.	vk.:	Lénárt	Gábor
3.	sz.	vk.:	Bobák	Zsolt
4.	sz.	vk.:	dr.	Kertész	Ottó
5.	sz.	vk.:	Balogh	Béla
6.	sz.	vk.:	Verseginé	Utasi	Erzsébet
7.	sz.	vk.:	Kollár	Anita
8.	sz.	vk.:	Skultéti	József
9.	sz.	vk.:	Pető	Béla
10.	sz.	vk.:	Bozsik	Ferenc
Nagy	meglepetések	nem	tartalmaz	

KJE	 jelöltjeinek	 névsora.	 A	 jelenleg	
is	képviselők	(Bethlendy	Béla,	Bobák	
Zsolt,	 Balogh	 Béla,	 Skultéti	 József	
és	Bozsik	Ferenc)	most	 is	ott	 vannak	
az	 indulók	 között.	 Dr.	 Kertész	 Ottó	
korábban	 volt	 már	 Jászberény	 alpol-
gármestere.	 Igazán	négy	új	név	van	a	
jelöltek	között,	akik	először	mérettetik	
meg	magukat	az	időszaki	választáson	a	
KJE	színeiben.		 Szántai Tibor

Bemutatjuk Vechta polgármesterét
Amint arról előző lapszámunkban 
beszámoltunk, október közepén 
német testvérvárosunk, Vechta kül-
döttsége látogatott el hozzánk. A 
delegáció két részből állt. A városve-
zetés négy tagja mellett a Vechtai Ba-
ráti Kör néhány tagja is városunkba 
látogatott. Igen sűrű programja volt 
vendégeinknek, de Kristian Kater 
polgármesterrel sikerült egy rövid 
interjút készítenünk, s be is mutat-
juk őt.

- Hogyan élnek most a vechtaiak, mi-
lyen sikereik vannak, milyen problé-
mákkal kell megküzdeniük?

-	 Azon	 vagyunk,	 hogy	 a	Corona	
világjárvány	 után	 újra	 visszatérjen	 a	
város	 korábbi	 élete.	 Nagyon	 aggód-
tunk,	hogy	az	egyesületeink	újra	fel-
építsék	magukat.	Az	olyan	kiemelke-
dő		események,	mint	a	Stoppelmarkt	
vagy	 a	Thomasmarkt,	 illetve	 az	 éves	
vásárok	 ismét	beindultak	és	az	egye-
sületei	 élet	 is	 visszatért	 a	 normális	
kerékvágásába.	 A	 legnagyobb	 beru-
házás	 most	 nálunk	 az	 általános	 is-
kolák	területén	valósult	meg.	Vechta	
városa	növekedik,	35	ezer	lakosa	van,	
s	például	óvodákra	van	szükség.	Most	
építettünk	 két	 óvodát.	Nagyon	 fon-
tos	helye	van	a	város	életében	a	sport-
nak.	Két	új	sportpályát	is	építettünk.	
Az	energiaválság	nagy	kihívás	elé	állít	
bennünket	 is.	 Nekünk	 is	 végig	 kell	
gondolni,	 hogy	 gáz	 helyett	 hogyan	
tudjuk	 fűteni	 a	 lakásokat,	 az	 intéz-
ményeket.	 Sok-sok	 infrastruktúrális	
kérdés,	 ahol	 új	 gondolatokat	 kell	
megfogalmazni.	

– Először jár Magyarországon? 
–	Másodszor	vagyok	Magyarorszá-

gon,	Jászberényben.	Először	1999-ben	
egy	diákcserén	vettem	részt	amely	a	Le-
hel	Vezér	Gimnázium	és	a	Gymnasium	
Antonianum	között	valósult	meg.	

– Mit tapasztalt nálunk, hogy érzi 
magát Jászberényben?

	–	Nagyon	jól	érzem	magam	Jász-
berényben,	 igazán	 kedves	 fogadtatás-
ban	 volt	 részünk.	Ha	 visszagondolok	
korábbi,	 jászberényi	 emlékeimre,	
amikor	még	tanulóként	jártam	itt,	ak-
kor	azt	kell	mondanom,	hogy	a	város	
láthatóan	sokat	fejlődött,	s	ennek	na-
gyon	örülök.	

Kristian	 Kater	 1983.	 szeptember	 20-án	 született	 Lohnéban.	 Négy	 gyermek	
édespaja,	három	fia	és	egy	kislánya	van	Vechtában	nőtt	fel	és	a	helyi	Gymnasium	
Antonianumban	végzett	2003-ban.	A	közösségi	szolgálat	után,	melyet	a	vechtai	
kórházban	töltött	duális	tanulmányokat	folytatott	a	Ravensburgi	Szövetkezeti	
Állami	Egyetemen,	ahol	üzleti	adminisztrációból	szerzett	diplomát.	Egy	ifjúsági	
utazásszervezőnél	dolgozott	Vechtában,	majd	egy	Bundestag	képviselőnek	dol-
gozott	öt	éven	át.Vechta	polgármestere	2019-ben	lett.	
Kristaian	Kater	14	éves	kora	óta	tagja	az	SPD-nek.	2012.	február	18-tól	2019.	
augusztus	31-ig	Kristian	Kater	volt	az	SPD	Vechta	alkörzetének	elnöke.	2011-
től	2019-ig	Kater	Vechta	város	tanácsosa	volt	A	2019-es	vechtai	polgármester-
választáson	Kater,	 aki	az	SPD,	az	FDP,	a	Zöld	 Ifjúsági	Vechta	és	a	"Wir	 für	
Vechta"	választói	közösség	polgári	szövetségéért	indult,	a	november	3-i	második	
fordulót	67,5	százalékkal	nyerte.	a		CDU	jelöltje,	Heribert	Mahlmannal	(32,5	
százalék)	szemben.
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Újra gombolt mellény… - interjú Sensei Agócs Tiborral 
- Régen volt interjú veled, mint 

szakmai vezetővel az egyesülettel kap-
csolatosan. Van ennek különösebb oka?

-	 Valóban	 régen	 informáltuk	 az	
érdeklődőket	 az	 egyesület	 konkrét	
ügyeiről	és	ennek	több	oka	is	volt.	Az	
utolsó	 „News	 Letter-t”	 valamikor	 ta-
valy	Nagykátán	készítette	az	Y	Média.	
Azóta	 elvesztettük	 Shihan	 Furkó	Kál-
mánt	 és	 elkezdődött	 az	 építkezés	 is.	
Azon	 kívül,	 hogy	 tényleg	 rendkívüli	
módon	lekötötte	az	energiáim	az	épít-
kezéssel	együtt	járó	munka,	valamint	a	
versenyfelkészülések	 kaotikus	 szerve-
zeti	 állapotok	 vettek	 bennünket	 kör-
be	 a	 nagymester	 halála	 után.	 Ezekből	
több-kevesebb	sikerrel	kitudtam	vonni	
magam	és	a	 feladataimra,	 feladataink-
ra	 koncentráltam.	 Attól	 függetlenül,	
hogy	 a	 nagyobb	 rendszereknek,	 ame-
lyekkel	 érintkezünk	 megzavarodik	 a	
giroszkópja	 a	 mi	 iránytűnk	 pontosan	
mutatja	az	utat	és	terv	szerint	folynak	
a	 szervezetépítési,	 létesítményfejleszté-
si	 és	 szakmai	programjaink.	A	hangos	
vihar	után	mindig	az	marad	állva,	aki	
közben	csendben	dolgozik.	Szóval	nem	
szerettem	 volna	 nyilatkozni	 mert	 a	
munka	csendje	beszédesebb	volt.	

- Most azonban van bőven mon-
danivalód, hiszen ismét nagy változás 
előtt áll az Y Brand. Kezdjük az ele-
jén. Miért kell változtatni egy jól mű-
ködő rendszeren?

-	Ezt	a	kérdést	mindig	megkapom.	
Azt	gondolom	sokkal	jobb,	ha	magunk	
generáljuk	célorientáltan	a	változás	fo-
lyamatait,	mintha	a	rákényszerülünk	a	
változtatásra.	Ezzel	időt	spórolunk	meg	
és	helyzeti	előnybe	is	kerülünk	egyszer-
re.	Lásd	itt	ülünk	egy	új	550	négyzet-
méteres	létesítményben.	Ez	azért	lehet-
séges	mert	2019-ben	 is	 rendszerszintű	
változtatást	 hajtottunk	 végre	 a	 vezeté-
semmel	és	akkor	is	hasonló	kérdéseket	
kaptam.	

- Akkor lássuk, milyen változtatá-
sokra készülsz?

-	 A	 második	 öt	 éves	 stratégia	 vé-
géhez	 közeledve	 ismét	 lépésváltásra	
van	 szükségünk,	 ugyanis	 elkészült	 a	
Pest	 megyei	 központunk	 Nagykátán,	
így	 hivatalosan	 is	 már	 két	 megyében	
komoly	 létesítménnyel	 rendelkezünk.	
A	 két	 létesítmény	 külön-külön	 is,	 és	
együtt	 szinkronizáltan	 is	 fog	 szakmai	
programokat	megvalósítani.	A	Yakuzák	
Sportegyesület	 kyokushin	karate	 szak-
osztályában	 ún.	 „egységes	 metodikai	
képzés”	valósul	meg,	azokkal	a	modu-
láris	 elemekkel,	 amelyekkel	 az	 elmúlt	
évtizedekben	 cizelláltan	 kidolgoztunk.	
Az	 új	 edzésrendben	 helyet	 kapnak	 a	
formagyakorlatok	 egy	 külön	 edzés	
keretében	és	 a	képességfejlesztés,	 vala-
mint	a	funkcionális	edzésrend	is	átala-
kításra	 kerül.	Tehát	 tematikus	módon	
szeretném	 az	 edzéseket	 hetente	 meg-
határozni	egy-egy	adott	témakörre	vo-
natkozóan,	figyelembe	véve	az	aktuális	
versenyeket,	 övvizsgákat	 kerettervek	
szerint.	Ez	az	új	modell	nagyobb	edzői	
szabadságot	biztosít	és	ugyanakkor	át-
láthatóvá	 teszi	mindenki	 számára	mi-
lyen	úton,	merre	haladunk	szakmailag.	
A	 2023.	 év	 első	 félévének	 keretterve	
már	decemberben	elkészül,	amelyben	a	
legszembetűnőbb	az	lesz,	hogy	átállunk	
a	négy	napos	munkahétre,	hétfőn,	szer-
dán	 Jászberényben,	 kedden,	 csütörtö-
kön	Nagykátán	lesznek	edzések.	A	pén-
teki	nap	az	önképzésé	a	küzdőedzéseké,	
és	a	kardió	munkáé	lesz.	Természetesen	
továbbra	 is	prioritás	a	 teljesítményala-
pú	 versenyeztetés	megtartása	 és	 az	 évi	
egy	övvizsga	is.

- Jól értem? A jászberényi és a nagy-
kátai Y Házak szinkronizált működése 
azt is jelenti, hogy a jászberényieknek 
Nagykátára, a nagykátaiaknak Jász-
berénybe is kell járniuk edzésre? 

-	 Igen,	 de	 nem	 kötelező.	 Azon-
ban,	 ha	 valaki	 el	 szeretne	 mélyedni	
egy	 bizonyos	 témakörben	 akkor	 hét-
főtől	 csütörtökig	 ezt	 megteheti	 a	 két	
létesítményben.	 Mivel	 minden	 edzés	
más,	 más	 atmoszféra,	 más	 energiák	
mozognak	 így	 többet	 kaphat	 az,	 aki	
érdeklődik	 és	 valóban	 el	 szeretne	mé-
lyedni	 a	 harcművészetekben.	 Sokszor	
szembesültem	 azzal,	 hogy	 nem	 lehet	
lezárni	 teljes	 körűen	 egy	 edzés	 téma-
körét	 az	 idő	 rövidsége	 miatt,	 hiszen	
az	 edzésvezetés	 közben	 szerte	 ágazó	 a	
területeket	 is	 érintünk.	Az	 új	 oktatási	
metodika	és	minden	bizonnyal	a	hozzá	
tartozó	 módszerek	 is	 így	 teljeskörűvé	
válhatnak.	

- A szakmai vonatkozásokon túl 
milyen változások lesznek még?

November	 20-ra	 hívtam	 össze	 a	
Yakuzák	SE	magas	öveseit	és	vélemény-
formáló	személyiségeit.	Ezen	a	nagyká-
tai	találkozón	az	új	létesítményünkben	
az	 egyesület	 szakmai	 jövőképét	 alkot-
juk	meg.	A	konkrét	irányvonal	megha-
tározása	mellett	a	2023	januári	csapat-
építő	hétvége	is	a	témák	között	szerepel	
majd.	Azok	a	szervezeti	viharok,	ame-
lyekről	 a	 bevezetőmben	 beszéltem,	
nagyrészt	 ismeretlenek	 az	 elöljáróink,	
tagjaink	 számára.	 Ezeket	 A-Z-ig	 esz-
szenciálisan	el	fogom	mondani,	be	fo-
gom	mutatni	 és	 azok	 erkölcsi-morális	
következtetéseit	 levonva	 tesszük	 meg	
az	 első	 lépéseket	 közösen	 a	 következő	
évtized	útjára	lépve.	Sok	aspektust	kell	
figyelembe	 vennünk,	 és	 tudnunk	 kell	
kiolvasni	tendenciákat	a	jelenkori	ma-
gyar	kyokushin	karate	szervezeti,	szak-
mai	viszonyai,	állapotai	között.	Bízom	
a	közösségünk	bölcs	ítélőképességében	
és	 abban,	 hogy	 a	 legjobb	 döntés	 fog	
megszületni	november	20-án.	

De	megújul	a	weblapunk	is.	A	tel-
jes	Y	Brand	egyben	 lesz	 látható	és	 így	
érthetőbbé	válik	az	a	tevékenység,	amit	
végzünk	Y	név	alatt.	A	Yakuzák	SE,	az	
Y	Akadémia,	az	Y	Média	és	az	Y	Házak	
egymást	 kiegészítve,	 támogatva	 egysé-
ges	 arculattal	 kerülnek	 bemutatásra.	
December	közepén	indul	az	új	arcula-
tú	komplex	weblapunk.	10.000	 eurós	
beruházás	 ez,	melyet	pályázaton	nyer-
tünk	még	2021-ben	szintén	a	2019-es	
stratégiai	elképzeléseknek	megfelelően.

- Úgy tudom, hogy 2023. január 

1-jén zárul az Y Brand második öt 
éves stratégiája. Ezek szerint lesz újabb 
öt éves	stratégia?

-	 Éppen	 az	 55.	 születésnapomon,	
2023.	 augusztus	 1-jén	 zárul	 a	 máso-
dik	 5	 éves	 szakmai	 stratégiánk,	 amit	
koncepciózusan	 megterveztem	 és	 a	
közösségük	 végig	 is	 vitt	 vállvetve.	 Mi	
tagadás	sokkal	többet	elértünk,	mint	az	
eredeti	célkitűzéseink	voltak	és	büszkék	
lehetünk	 az	 elmúlt	 10	 évre.	Köszönet	
a	 lojális	tagjainknak	a	közösen	végzett	
munkáért.	 Ezeket	 a	 sikereket	 digitális	
és	 írott	 kordokumentumok	 is	 őrzik	
egyedüli	 módon	 az	 országban.	 A	 kö-
vetkező	 5	 éves	 stratégia	 tervezésében	
én	már	csak,	mint	tanácsadó	szeretnék	
részt	 venni,	 hiszen	 2023.	 augusztus	
1-jén	pontosan	a	szervezetfejlesztési	fo-
lyamatainknak	 köszönhetően	 hátrébb	
lépek	az	egyesületi	operatív	munkából,	
edzéstartásból,	szervezői	munkából.	

Annak	 a	 céghálónak	 a	 működé-

sét	 fogom	 segíteni,	 amit	 létrehoz-
tunk,	meghagyva	azokat	a	feladatokat,	
amelyek	 a	 személyemhez	 kötöttek	 és	
menedzselési	 szempontból	 elkerül-
hetetlenek.	 A	 céghálónkban,	 amit	
létrehoztunk	 egy	 alapítvány	 is	 helyet	
fog	 kapni	 minden	 bizonnyal.	 Így	 az	
egyesület,	 a	 kft.,	 és	 a	 bt.	 mellett	 egy	
alapítvány	 is	 támogatja	 majd	 azt	 a	
rendszert,	 amelyben	 stratégiai	 céljaink	
kerülnek	 megvalósításra.	 Átlátható	 ás	
diverzifikált	 rendszert	 terveztünk	meg	
elnökünkkel,	üzlettársammal,	valamint	
feleségemmel	 Zsófival.	 Így	 a	 sport	 és	
szolgáltatás	 területén	dinamikusan	 tu-
dunk	megfelelni	a	kihívásoknak.	

- Láthatóan komoly kapcsolatokat 
ápol az egyesület és Te személy szerint is 
a vállalkozói, a civil szféra, az állam-
igazgatás és bizonyos tekintetben a poli-
tikai elittel is. Ez is része a stratégiának?

-	Természetesen.	Céljaim	megvaló-
sításához	több	lábon	álló	finanszírozási	

modellre	van	szükségünk.	Mi	az	ama-
tőr	sport	területén	fejtjük	ki	tevékeny-
ségünket,	 ugyanakkor	 professzionális	
céljaink	 vannak.	 Ezeket	 a	 célokat	 a	
munkánk	 professzionális	 bemutatásá-
val,	kapcsolati	tőként	folyamatos	erősí-
tésével	tudjuk	megvalósítani.	Hatalmas	
siker	 volt	 ebben	 az	 évben,	 hogy	Réka	
és	Milán	NFTÖ	ösztöndíjasok	lettek	és	
így	kijutottak	az	Egyesület	Államokba.	
Öröm,	hogy	 több	kabinettel	–	 legyen	
az	 a	 Sportért	 Felelős	 Államtitkárság,	
vagy	 a	 Köztársasági	 Elnöki	 Kabinet	
vagy	 egyéb	 államigazgatási	 osztályok-
kal	–	tiszteleten	alapuló	jó	kapcsolatot	
ápolunk.	Ezt	büszkén	vállalom,	hiszen	
nekem,	mint	civil	vezetőnek	a	rám	tes-
tált	 felelősség	okán	képesnek	kell	 len-
nem	 a	 megfelelő	 helyen	 a	 megfelelő	
segítséget,	 támogatást	 kieszközölnöm.	
Ez	nem	politika,	 ez	két	 lépcsővel	ma-
gasabb	szinten	van	attól.	Ez	közvetlen	
érdek	 képviselete	 az	 óvodásoknak,	 az	
iskolásoknak,	a	 felnőtteknek,	a	közös-
ségünknek,	a	tőlünk	függő	bérlőknek.	
Ez	felelősség,	egy	közösség	összefogásá-
ra,	példamutatásra,	több	község,	város,	
szociális	 környezetének	 jobbítása.	 Ez	
nagyon	messzire	mutató	küldetés,	amit	
nagyon	sokan	nem	értenek.	Szerintem	
nagyon	meg	kell	becsülni	a	civil	szerve-
zet	vezetőit,	mert	valami	olyat	tudnak,	
amit	 nagyon	 sok	 ember	 nem.	 Ráadá-
sul	ezt	hatalmas	áldozatok	árán	végzik,	
képviselik.	A	saját	létidejükből,	sokszor	
a	családtól	elvett	időből	mások	gyerme-
keit	 támogatják	és	biztosítanak	teret	a	
család	által	plántált	értékek	kiegészíté-
séhez.	Nekem,	 aki	 a	 karate	 értékeit	 is	
közvetíti	 ezt	 többről	 is	 szól,	hiszen	én	
nem	edző	vagyok,	hanem	Mester,	akit	
követnek.	 Nem	 szívesen	 használom	
ezt	a	szót	magamra,	mert	úgy	vélem	a	
Mester	az,	akit	mások	tartanak	annak.	
Szóval	nagy	érték	ma	az	olyan	közössé-
gi	vezető,	aki	képes	ebben	a	bonyolult	
világban	eligazodni	és	megfelelő	tarta-
lommal	 helyes	 vezetési	 elvek	 mentén	
motivált	közösséget	működtetni.	

- Ha jól értem akkor több változ-
tatás már 2023 január érvénybe lép, 
azonban 2023 augusztus elsejével zá-
rul igazán az átalakulás?

-	 Így	 van.	Újra	 gomboljuk	 a	mel-
lényt,	 melynek	 utolsó	 gombját	 2023	
augusztus	elsején	gomboljuk	be.	Biztos	
vagyok	 benne,	 hogy	 szépen	 viseljük	
majd.

Komoly változások előtt áll a Yakuzák SE/Y Akadémia. A nemzetközi hírű sportközpont, ahol a sporttudományos 
felkészítés segíti a versenyzőket, komoly rangot vívott ki magának az országon belül és határainkon kívül is. Sensei 
Agócs Tibor olyan példaértékű munkát végzett segítőivel együtt az elmúlt években, amely sok elismerést hozott már az 
Y Háznak, az Y Akadémiának. Az Y Akadémia médiája készített vele egy beszélgetést, melyben a Yakuzák SE/Y Akadé-
mia szakmai vezetője  a jövőbeli tervekről és arról az átalakulási folyamatról, is beszélt, amely minden bizonnyal akár 
a következő évtizedet is meghatározza majd. 

A szerzett tudás tapasztalatait 
és eredményét mutatták be

Az	 Erasmus	 +	 program	 kínálta	 le-
hetőségeket	 felhasználva,	 két	 projektet	
is	 megvalósítottak,	 a	 felnőtképzésben	
tevékenykedő	Oktatási	 és	 Szakértő	Bt.	
munkatársai,	 akik	 az	 általuk,	 október	
27-ére	szervezett,	disszeminációs	napon	
számoltak	be	a	sikeres	pályázatok	ered-
ményeiről,	a	mozi	galérián.

A	két	különböző,	de	témájában	ha-
sonló	és	valamelyest	egymásra	is	épülő,	
KA1	mobilitási	projektek	kivitelezése	a	
covid	 korlátozások	 miatt	 összecsúszott	

ugyan,	de	a	határidők	módosításával	egy	
hosszabb	 időtartam	 alatt,	 de	 sikeresen	
megvalósultak.	A	programokban	mun-
kálkodók,	résztvevők	röviden	bemutat-
ták	 a	 projekteket,	 a	 tanulmányutakat,	
az	 intézménylátogatásokat,	 kurzusokat	
fotókkal	 illusztrált	 beszámolóikban.	
A	 megszerzett	 tudás	 tapasztalatlanait,	
eredményeit	 szívesen	 osztották	 meg	 a	
hallgatósággal,	hogy	az	 ismeretek	hasz-
nosuljanak	és	 akár	 szereplői	 lehessenek	
hasonló	pályázatoknak	a	jövőben.		 dg

KÖSZÖNTéS
Szeretettel	köszöntik

Dorók-Nagy Istvánnét
90. születésnapja alkalmából
gyermekei,	unokái,	dédunokái!

Sok boldogságot!

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

Lakossági hirdetések felvétele  
a heti újságba  hétfő 16 óráig.

Adja fel 
hirdetését 

a város lapjában!
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Hónap Meséje
November 12. szombat 10 óra
A	 Hónap	 meséje	 ez	 alkalommal,	 a	 Világszép	 kukoricaszál	 királykisasz-
szony.	 Élőszavas	 mesemondás,	 mesedramatizálás,	 népdalokkal,	 tánccal	 és	
kézműveskedéssel.	A	foglalkozást	Sőrés	Rozka	mesemondó	vezeti.
Jászsági Népmesepont

auróra koncert
November 12. szombat 20 óra
Remek	hangulatú	koncertet	nyom	az	Auróra	triója,	a	Várok	az	utolsó	busz-
ra	turné	helybeli	állomásán.	Vendég	előadóként	fellép	a	Rituális	Rémtettek	
kultikus	banda	is.	
Pótkerék Csárda

Yoko retro Disco - LaDies nigHt
November 12. szombat 21 óra
Az	 éjszaka	 középpontjában	 ezúttal	 hölgy	 vendégeink	 lesznek,	 hiszen	 akik	
22:30-ig	 megérkeznek	 a	 buliba	 azok	 italkuponnal	 gazdagodnak.	 Az	 est		
házigazdája	ezúttal	is	Dj	Guba	lesz,	aki	elhozza	nektek	kedvenc	zenéiteket	és	
garantáltan	szuper	hangulatot	varázsol.
Ifjúsági Ház

7. európai art Mozi nap
November 13. vasárnap 16 óra
„Európa	újra	mozizni	megy!”		Hetedik	alkalommal	várják	a	művészmozik	és	
az	európai	filmek	rajongóit.	16:15	Jövő	nyár,	magyar	filmdráma,	17:45	Az	
elefántember,	a	David	Lynch	rendezte	digitálisan	fejújított	változat,	20	óra		
A	barlang,	olasz-francia-német	filmdráma.
Lehel Film – Színház Sára Sándor terem 

kLubkoncert – török ÁDÁM és a Mini 
November 18. péntek 21 óra
Jelen	korunk	egyik	legjobb	rock-blues	fuvolistája,	énekese,	dal-	és	szövegírója,	
Török	Ádám,	a	műfaj	hazai	ősmotorja.	Szövegei,	előadói	stílusa,	zenei	ötletei,	
a	közönség	szeretete	és	a	benne	élő,	szűnni	nem	akaró	zenei	ős	tűz,	nem	csak	
saját	korosztályára,	de	a	mai	huszonévesekre	is	hatással	van.
A	Mini	jelen	felállása	olyan	egyedi	megszólalást	eredményez,	ami	felülmúlha-
tatlan.	A	progresszív	rock,	a	blues,	a	jazz	és	a	latin	zene	eme	utánozhatatlan	
fúzióját,	képzett,	nagy	tudású	muzsikusok	hozzák	el	nekünk.
Lehel Film – Színház galériája

jó szó est
November 23. szerda 17 óra
Hogyan	 érezzük	 jól	 magunkat	 a	 bőrünkben?	 címmel	 tart	 előadást,	 Lóczi		
Tamás	atya	spirituális,	teológia	tanár.
Nagyboldogasszony Iskola ebédlője

a kaktusz virÁga - zenés vígjÁték
November 24. csütörtök 19 óra
A	kaktusz	virága	 ízig-vérig	 francia	komédia,	mulattató	 történet	 fülbemászó	
zenével.	Egy	kezdeti	 füllentés	 a	négy	 szereplőt	képtelenebbnél	képtelenebb	
helyzetekbe	sodorja	és	talán	túlzás	nélkül	állítható,	hogy	minden	adott	egy	
helyzetkomikumokban	bővelkedő	fergeteges	vígjátékhoz.
Lehel Film – Színház 

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

Kulturális mozaik

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!

A hónap műtárgya immár online formában
Átmenetileg, 2022 novemberétől 
nem tartanak rendezvényeket a Szik-
ra Galériában. Egy-egy festményt 
viszont szeretnének bemutatni min-
den hónapban, ezért ezt online te-
szik meg mindaddig, amíg ismét 
személyesen fogadhatják majd az 
érdeklődőket, tájékoztatta szerkesz-
tőségünket Szikra István. November 
hónap műtárgyának a Szikra Galéria 
gyűjteményéből Pólya Tibor  TéLI 
TÁJ című festményét választották. 
Így is emlékezve a festő halálának 85. 
évfordulójára.

Pólya	 Tibor	 (Szolnok,	 1886.	 április	
25.	 –	 Szolnok,	 1937.	 november	 29.)	
magyar	 festő,	 karikaturista,	 grafikus,	
a	szolnoki	művésztelep	egyik	vezetője.

Már	kisgyerekkorában	kedvelt	 raj-
zolni.	Középiskoláit	 Szolnokon	 végez-
te,	majd	iparművészeti	 iskolába	került	
Budapestre,	 de	 onnan	 tanárai	 idővel	
eltanácsolták.	 Ez	 nem	 szegte	 kedvét,	
a	 rákövetkező	 évben	 felvételt	 nyert	
a	 budapesti	 mintarajziskolába,	 ahol	
Zemplényi	 Tivadar	 (1864-1917)	 volt	
a	 tanára.	 Szolnokon	 a	 Fényes	 Adolf	
mellett	 töltött	 nyár	 inspirációt	 adott	
számára,	 s	 Münchenbe	 ment	 képezni	
magát.	Első	 rajzai	a	német	„Fliegende	
Blätter”	élclap	hasábjain	jelentek	meg.	
Idővel	 visszatért	Magyarországra,	 kez-
detben	 Szolnokon	 működött,	 majd	
kecskeméti	 művésztelep	 (1912–1919)	
tagja	lett,	később	Budapestre	került.

Munkássága	 széles	 kört	 ölel	 fel.	
Tájkép,	 portrék,	 alföldi	 zsánerképek,	
aktfestményei	 mellett	 állandó	 alkotó	

társa	 számos	 akkori	magyar	 élclapnak	
karikatúráival.	Készít	rézkarcokat,	dol-
gozik	 a	 színház	 világának:	 díszleteket	
tervez	és	fest	is.	Rengeteg	könyvilluszt-
ráció	fűződik	nevéhez:	számos	író,	pél-
dául	 Krúdy	 Gyula,	 Karinthy	 Frigyes	
műveinek	 egyik	 állandó	 illusztrátora	
volt.	Rendszeresen	jelennek	meg	rajzai	
az	akkori	nagy	lapok	hasábjain.	

1917-1924	 között	 szinte	 minden	
esztendőben	kollektív	kiállítást	szerve-
zett	a	kortárs	festők	számára	az	Ernst	
Múzeumban,	 amely	 kiállításokon	
maga	is	részt	vett.	1928-ban	a	Kossuth	
szobor	leleplezése	kapcsán	járt	Ameri-
kában,	és	az	500	tagú	küldöttség	útjá-
ról	albumot	adott	ki.	

Megbecsült	tagja	és	művésze	volt	a	
neves	Herman	Lipót	Asztaltársaságnak,	
s	tagja	volt	a	Szinyei	Társaságnak	is.	Az	
1930-as	években	a	szolnoki	művészte-
lepen	alkotott	és	 idővel	egyik	vezetője	
lett.	A	legtöbb	alkotása	a	Magyar	Nem-
zeti	Galériában	található.

Pólya	Tibor	számtalanszor	megfor-
dult	a	Jászságban,	különösen	Vágó	Pál	
vendégeként	 Jászapátin,	 ahol	 közösen	
alkottak.	 E	 találkozók	 alkalmával	 fes-
tett	remek	képei	egyikét,	„Apáti”	című	
alkotását	 (Jászapáti	 központi	 kútját	 és	
templomát	 ábrázolja)	 a	 „Hónap	 mű-
tárgya”	 rendezvényünkön	 2019.	 dec-
emberében	mutattuk	be.

 Szikra István

Fiatal táncosaink sikerei Tatabányán
Hétvégén,	 november	 5-6-án	 tartották	
a	 IX.	Agóra	Koreográfus	Versenyt	Ta-
tabányán,	ahol	a	Jászság	Népi	Együttes	
közvetlen	 utánpótlása,	 az	 Ifjú	 Jászság	
Táncegyüttes	két	koreográfiával	méret-
tette	meg	magát:	

-	“A	vistai	aranykút”	-	Magyarvistai	
táncok.	Koreográfusok:	Nagy Valter	és	
Vajai Franciska-	-	“Kacsintok	a	két	ra-
gyogó	szemedbe”	-	Táncok	Felcsíkból.	
Koreográfusok:	Nagy Richárd	és	Szűcs 
Eszter	 	A	fiatalok	Együttesi	III.	helye-
zést	értek	el!	

A	 Táncok	 Felcsíkból	 koreográfia	
pedig	Koreográfusi	 III.	 díjat	 hozta	 el.	
A	táncokat		a	Zagyva Banda	és	Kádár 
Ignác	kísérte.	Művészeti	vezetők:	Szűcs 
Gábor	és	Vajai Franciska.

Licitálj és segíts! – Jótékonysági akció
Manapság	egyáltalán	nem	számít	ritká-
nak,	 hogy	 egy	 sportág	 képviselői	 egy-
egy	 jótékonysági	 akcióhoz	 csatlakoz-
nak.	 Így	 tett	a	Lehel	Hockey	Club	 is,	
amely	 egy	vissza	nem	 térő	 lehetőséget	
ajánl	a	jégkorong	barátainak,	azoknak,	
akik	 jótékonykodni,	 segíteni	 szeretné-
nek.	Október	 a	mellrák	 elleni	 küzde-
lem	hónapja,	pink	hónap	volt,	melyhez	
a	Lehel	HC	is	csatlakozott.

Az	 egyesület	 U21-es	 csapata	 az	
Andersen	 Ligában,	 a	 felnőttek	 között	
minden	 októberi,	 hazai	 találkozóján	
rózsaszín	mezben	 játszotta	 le.	 Ezzel	 is	
megpróbálták	 felhívni	 a	 figyelmet	 a	
szűrővizsgálatok	fontosságára.	

Ennek	az	akciónak	a	folytatásaként	
most	árverésre	bocsájtják	az	összes,	kü-
lön	erre	az	alkalomra	készült,	rózsaszín	
mezt,	igény	szerint	dedikálva.	

A	 legmagasabb	 áron	 gazdára	 talált	
mez	után	befolyt	összeget	pedig	felajánl-
ják	 a	mellrák	 elleni	 küzdelem	 javára	 a	
befolyt	önkéntes	adományokkal	együtt.	

Licitálni	a	Lehel	HC	Facebook	oldalán	
közzétett	képek	alatti	komment	szekció-
ban	lehet	2022.	november	30-ig.

Az	 induló	 ár	 minden	 mez	 esetében		
20	000	Ft.

Licitre fel! Hajrá Lehel HC!

November 12-én szombaton 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!

A Lehel HC U21-es csapata októberi, hazai mérkőzésein a felnőttek Andersen Li-
gájában a mellrák elleni küzdelem jegyében a képen látható felszerelésben lépett 
pályára. Ezekre a mezekre licitálhatnak most a jégkorong jászberényi, jászsági sze-
relmesei. Szerezze meg kedvenc játékosa mezét és támogasson egy jó ügyet!
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Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. november 21. 7:30–13:30

Termelői méz
• propolisz 
• méhpempő

 06-30/483-07-90

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

 A hét minden napján lakásunkon
 is várjuk vásárlóinkat!

3 kg felett Ingyenes kIszállítás 
JászbERÉny TERüLETÉn!

csoport

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

Vas, lemez, akkumulátor átvétele.

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.

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

Tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

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

aUtoMata  
ÖnTÖzŐREnDszEREK

XXXI. Zagyva - Hajta 
Kerékpáros Teljesítménytúra
Anyagtorlódás	 miatt	 előző	 lapszáma-
inkból	kimaradt	 a	Zagyva	 -	Hajta	Ke-
rékpáros	Teljesítménytúráról	szóló	rövid	
beszámolónk,	pedig	az	immár	harminc-
egyedik	alkalommal	megszervezett	ren-

dezvény	ezúttal	is	nagy	érdeklődést	von-
zott.	 A	 csapadékban	 bővelkedő	 napok	
miatt	 a	 szervezők	 egy	 héttel	 elhalasz-
tották	 a	 szabadidősport	 eseményt,	 így	
azt	október	8-án,	szombaton	rendezték	
meg.	 A	 megszokott	 Vasas	 Horgásztó	
melletti	 helyszín	már	 foglalt	 volt	 az	 új	
időpontra,	így	az	indulás	és	érkezés	köz-
pontja	átkerült	a	Lehel	Strand	területé-
re,	ami	remek	döntésnek	bizonyult.

Az	 időjárás	 napsütéses	 őszi	 napról	
gondoskodott,	 igazi	 kiránduló	 időről,	
ami	sok-sok	kerékpárral	túrázót	vonzott	
a	négy	táv	(18	km,	32	km,	50	km,	80	
km)	valamelyikének	teljesítésére.	A	ke-
rekezendő	 távok	 néhány	 kilométerrel	
kurtábbak	voltak	ugyan,	a	helyszíncsere	
miatt,	de	bármely	távot	teljesítők,	kelle-
mes	élményekkel	töltekezve	értek	vissza	
a	 kiindulási	 pontra.	 A	 szervező	 JBike	
csapata,	összesen	760	résztvevőt	regiszt-
rált,	akik	teljesítményükért	átvehették	a	
túra	egyedi	kitűzőjét	és	oklevelét.	 dg

Van, aki szépít – van, aki rombol
Előző	 lapszámunkban	 számoltunk	

be	arról,	hogy	a	Dream	Team	civil	szer-
veződés	egy	őszi	installációval	lepte	meg	
városunk	lakóit,	melyet	a	Conselve	park-
ban	építettek	meg.	Nem	túlzás	azt	állíta-
ni,	hogy	nagy	sikere	volt	munkájuknak,	
s	az	ősz	beköltözött	a	parkba.	Sokan,	fő-

leg	kisgyermekes	 szülők	 látogatták	meg	
ebben	az	időszakban	a	Conselve	parkot	
és	értékelték	a	Dream	Team	csapatának	
munkáját.

Sajnos	 néhányan	 másként	 gondol-
kodtak.	 Az	 installáció	 elbontása	 előtti	
napokban	ugyanis	megrongálták	a	kiállí-

tást	és	bizonyos	dolgokat	el	is	tulajdoní-
tottak	onnan.	Azaz,	még	mindig	vannak	
olyanok,	akik	nem	építenek,	szépítenek,	
hanem	rombolnak.	Ezzel	pedig	nagyon	
sok	bosszúságot	okoznak	sokaknak!

Vigyázzunk	 jobban	 értékeinkre,	 a	
vandálokat	pedig	csípjük	fülön!

Személyes emlékek az 56-os 
forradalmi időkből

A	 Nagy	 Imre	 Társaság	 Jászberényi	
Szervezete	célja	és	egyben	feladatának	
is	 tekinti	 a	 jászsági	 1956-os	 hagyo-
mányok	 ápolását,	 ’56	 eseményeinek	
jászsági	 vonatkozású	 kutatását,	 a	 for-
radalom	 szellemének	 ébrentartását,	
valamint	 annak	átadását	 a	 jövő	nem-
zedék	számára.	

Ezen	 elvek	 jegyében	 szervez-
tek	 előadásokat	 a	 Jász	 Múzeumba,	
a	 Múzeumi	 Esték	 sorozat	 kereté-
ben,	 október	 27-én.	Az	Emlékeink	
1956-ról	 címmel	 tartott	 rendez-
vényen	 öt	 előadó,	 Goda Zoltán, 
dr. Magyar Levente, Simon Ferenc, 
Hoffer András, Besenyi Vendel,	 sze-
mélyesen	 megélt	 történéseket,	 em-

lékeket	 idézett	 fel,	melyek	 részesei,	
szemtanúi	voltak.

A	rendezvényt	megelőzően,	a	Nagy	
Imre	Társaság	Jászberényi	Szervezetének	
tagjai,	a	városvezetés,	valamint	a	Roma	
Nemzetiségi	 Önkormányzat	 képvisele-
tében	megjelentek	rövid	megemlékezés	
után,	koszorúkat	helyeztek	el	a	Zagyva	
sétányon	 Kökény	 Albert	 emléktáblájá-
nál.	 A	 fővárosi	 forradalmi	 események	
egyik	 legendás	 ellenálló	 központjában,	
a	 Corvin-közben	 harcoló	 roma	 szár-
mazású	fiatalember	a	szabadságharc	ta-
lán	 utolsó	 véres	 csatájában,	 Tarjánban	
kapott	 halálos	 sebet,	 mikor	 menekülő	
csapatukon	rajtaütött	a	szovjet	hadsereg	
különítménye.	 demeter

VárosFa program – 70 fát ültettek Jászberényben
A	MOL-Új	Európa	Alapítvány	által	meg-
hirdetett	és	az	alapítvány,	az	agrárminisz-
térium,	az	Országos	Erdészeti	Egyesület	és	
a	Megyei	Jogú	Városok	Szövetsége	szerve-
zésében	megvalósuló	„VárosFa	Program”	
elnevezésű	 projekt	 keretében	 Jászberény	
70	fa	ültetését	nyerte	el.	A	fák	ültetését	az	
Országos	Erdészeti	Egyesület	által	biztosí-
tott	erdész	szakember	jelenlétében	a	Jász-
berényi	Vagyonkezelő	és	Városüzemeltető	
Zrt.	munkatársai	végezték.

A	 Szent	 István	 körúti	 Szivárvány	
Óvoda	 mögötti	 területről	 indulva,	 a	
Szent	Imre	herceg	úti	híd	irányába	ha-
ladva	 összesen	 17	 fát,	 a	 szemben	 lévő	

parton	 10	 fát,	 a	 Som	 utca	 és	 a	 Külső	
Pelyhespart	 utca	 környékén	 20	 fát,	 a	
Szárazmalom	utcában	5	 fát,	 a	 Jásztelki	
úton	 3	 fát,	 a	Göncöl	 utcában	 5	 fát,	 a	
Zagyvaparti	sétányon	pedig	10	fát	ültet-
tek	el	a	cég	szakemberei.

A	 program	 jászberényi	 zárásaként	
a	 Szent	 István	 krt.	 Szivárvány	Óvoda	
mögötti	 pástján	október	 21-én,	 	 pén-
teken	délelőtt	 tartottak	közösségi	 ren-
dezvényt,	melyen	az	óvodai	ifjait Budai 
Lóránt	köszöntötte.

	–	Tisztelet	és	köszönet	jár	a	 jászbe-
rényi	 óvónőknek,	 akik	 elhivatottan	 a	
környezet	 megóvására,	 védelmére	 neve-

lik	 gyermekeinket.	 A	 környezetvédelem	
minden	 korábbinál	 fontosabb	 a	 mai	
világban	–	mondta	többek	között	a	pol-
gármester,	aki	arra	kérte	a	gyermekeket,	
hogy	a	későbbiekben	is	óvják,	gondozzák	
ezeket	a	most	ültetett	fákat.	

Az	 ifjak	verssel	 és	énekszóval	emel-
ték	 a	 rendezvény	 színvonalát,	 majd	
munkába	 kezdtek:	 mulcsot	 szórtak	
az	 óvoda	 mögötti	 területről	 indulva	 a	
Szent	Imre	herceg	úti	hídig	ültetett	fák	
tövére	és	kitűzték	az	általuk	készített	raj-
zos	táblákat.	A	programot	a	sasközpont	
bemutatója	és	 lufi	hajtogatás,	valamint	
kis	ajándékok	átadása	zárta.	
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Emlékezünk

iD. pintér istvÁn
halálának 24. évfordulójára

és fia 

pintér istvÁn 
halálának 1. évfordulójára.

„ A múltba visszanézve valami fáj,
Akit szerettünk nincs már.

Így múlik el az egész életünk,
Fájó szívvel emlékezünk.”

Portelekről - Feleséged, 
Édesanyád, Öcséd és családja

Emlékezés
baLLa - rigó Ferenc

és
baLLa - rigó ricHÁrD

halálának 4. évfordulójára.

„Az élet múlik, 
de akit szeretünk.
Arra életünk végéig 
emlékezünk!”

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik

HuDra istvÁn
(1954-2022)

temetésén	megjelentek,		
részvétnyilvánításaikkal,		
virágaikkal	fájdalmunkat		
enyhíteni	igyekeztek,		
lélekben	velünk	voltak.

Szerető felesége, lánya és férje, 
fia és felesége, unokái

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik

Forgó sÁnDor
(1954-2022)

temetésén	megjelentek,		
virágaikkal,	koszorúikkal,		
részvétnyilvánításaikkal		
mély	fájdalmunkban		
osztoztak.

Szerető család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

 özv. tasnÁDY 
gYörgYné

született	Rady	Éva	Anna

2022. október 18-án 
életének 88. évében elhunyt.

Emléke	örökre	szívünkben	él.		

A gyászoló család

Emlékezés

göMöri józseF
(1942-2011)

halálának	11.	évfordulójára

„A múltba visszanézve valami fáj.
Akit szerettünk, nincs már.
Így múlik el az egész életünk, 
Fájó szívvel emlékezünk.”

Szerető nővéred 
és családja

Hirdetések feladása:
szerkesztőségünkben csütörtökönként 

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com

telefonon: 06-30/651-1098

Hálás	szívvel	mondunk	
köszönetet	mindazoknak,	akik

kÁkonYi istvÁnt
(1950-2022)

utolsó	útjára	elkisérték,
fájdalmunkat	enyhíteni	

igyekeztek!

A gyászoló család

Talajerő utánpótlás komposzttal
A	 komposzt	 régi,	 francia	 eredetű	

szó	 és	 a	kínaiak	már	4	 ezer	 éve	készí-
tették	 is.	 Célja	 a	 talaj	 termőerejének	
növelése.	 Erjedésével	 pedig	 elpusztul	
mindenféle	 kórokozó.	 Hazánkban	 az	
évtizedig	tartó,	egyoldalú	műtrágyázás	
elősegítette	a	termőtalaj	 leromlását,	az	
elsavanyosodást.	A	háztartásokban	és	a	
házi	kertekben	képződött	 sokféle,	 sze-
métbe	kerülő	zöld	hulladék	hasznosítá-
sa	 komposztálással	 szinte	 költségmen-
tes,	és	csökken	az	elszállítandó	szemét	
mennyisége	is.	

Az	alapanyagok	összegyűjtése,	ösz-
szekeverése,	 átforgatása	 nem	 jelent	
megerőltető	fizikai	munkát,	de	megéri,	
mert	a	jelenlegi	műtrágya	árak	rendkí-
vül	magasak.	A	komposzthalmot	lehe-
tőleg	árnyékos	helyen,	talajszinten	vagy	
földbe	 ásott	 gödörben	 lehet	 kialakíta-
ni.	Az	alapanyagai	lehetnek:	felmagzás	
előtt	 álló	 gyomok,	 falevél,	 fű,	 háziál-
latok	 trágyái,	 stb.,	 de	 még	 a	 fahamu	
is,	mert	benne	 jelentős	 a	 foszfor-	 és	 a	
kálitartalom

Ha	az	elkészítéséhez	felhasználandó	
zöldanyag	sok,	akkor	köbméterenként	
1	kg	mészhidrátot	kell	hozzákeverni.	A	
gyorsabb	 erjedéshez	 dúsító	 anyagként	
esetleg	 nagyon	 kevés	 nitrogén	műtrá-
gya	is	adható.	Töltőanyagként	megfelel	
a	 termőtalaj,	 ami	 az	 összes	 anyag	 10-
15%-a	lehet.	Az	összekevert	anyagokat	

prizmaszerűen	 kell	 kialakítani	 és	 eny-
hén	beöntözni.	A	magassága	legfeljebb	
1,5-2	méter	lehet,	azért,	hogy	a	levegő	
az	 anyag	 tömegéből	 ne	 szoruljon	 ki.	
Szélessége	is	2	m	kell,	hogy	legyen.	

A	komposztálás	legigényesebb	része	
az	 átforgatás,	 amit	 először	 kb.	 három	
hét	 után,	 majd	 újabb	 öt	 hét	 múlva	
lehet	 megismételni.	 Így	 legkésőbb	 6	
hónap	múlva	 elkészül	 a	gyorsan	ható,	
jó	minőségű	 komposzt,	 amely	 jól	 fel-
használható	 palántanevelésre,	 de	 még	
a	virágcserepek	megtöltésére	 is.	Meleg	
idő	esetén	a	prizmát	védeni	kell	a	kiszá-
radástól.	Erre	jó	például	a	kilyuggatott	
műanyag	fólia.	

Jászberényben	 sok	 házikert	 elha-
nyagolt	 vagy	 legfeljebb	 füvesített.	 A	
kiskertek	 talaját	 ősszel	 kell	 felásni,	 de	
a	beért	komposztot	még	kora	tavasszal	
is	 lehet	 sekélyen	 beművelni.	Azokat	 a	
zöldségféléket,	amelyek	alig	igényelnek	
növényvédelmi	 kiadásokat,	 érdemes	
így	megtermelni	pl	sóska,	spenót,	salá-
ta,	zöldborsó,	zöldhagyma,	kapor,	fok-
hagyma,	 stb.	Ezek	átlagos	csapadékvi-
szonyok	mellett	is	megtermelhetők.	Ha	
az	öntözés	 csőkútból	megoldható,	 ak-
kor	a	vízigényesebb	zöldségfélék	is,	pél-
dául	 zöldbab,	 paprika,	 káposztafélék,	
uborka	is	eredményesen	termelhető.	

	 Szegedi Szilveszte, 
 kertészmérnök

Galamb- és kisállat kiállítás az 
Ifjúsági Házban
November	első	hétvégéjén	immár	67.	
alkalommal	 rendezett	 Galamb-	 és	
kisállat	 kiállítást	 a	 jászberényi	 Ga-
lamb	 és	 Kisállattenyésztők	 Egyesü-
lete.	A	rendezvényen	a	közelmúltban	
elhunyt	 galambászokra,	 Szabó	 Sán-
dorra	és	Acsai	Istvánra	is	emlékeztek.	

A	 fennállásának	 idén	 95.	 évfor-
dulóját	 ünneplő	 jászberényi	 egyesü-
let	 kiállítására	 53	 kiállító	 közel	 300	
galambot,	mintegy	40	baromfit	és	40	
különleges	 díszmadarat	 hozott	 el.	 A	
hagyományoknak	megfelelően	

–	 A	 Covid	 világjárvány	 idősza-
ka	 alatt	 kiállítást	 nem	 tudunk	 szer-
vezni,	 de	 miután	 ez	 lecsillapodott,	
most	 ismét	 itt	 vagyunk.	 Meghívtuk	
az	Amerikai	Óriás	Fajtaklubot	és	így	
egy	igen	színvonalas	kiállítást	sikerült	
tető	alá	hoznunk.	Az	ország	minden	
részéből	 jöttek	 kiállítók,	 s	 a	 kiállí-
tott	állatok	három	kategóriában	ver-
sengtek	is	egymással.	Díjakat	kaptak	
a	 galamb,	 a	 díszmadár	 és	 a	 baromfi	
kategória	 legjobbjai	 –	 mondta	 a	 ki-

állításról	a	rendező	egyesület	elnöke,	
Hevér Krisztián.	

A	 zsűri	 különböző	 szempontok	
alapján,	 többek	között	külalak,	 általá-
nos	kondíció,	 viselkedés	bírálta	 a	ma-
darakat,	s	a	díjakat	a	kiállítás	záró	nap-
ján,	november	6-án	vasárnap	adták	át.	

Elismerték a munkánkat
A	legszebb	konyhakertek"	-	Magyar-
ország	 legszebb	 konyhakertjei	 orszá-
gos	 program	 keretében	 az	 Albatrosz	
Fogyatékkal	 Élők	 Nappali	 Ellátása	
fényképekkel	pályázott.	

A	 Magyar	 Örökségdíjas	 országos	
programban	 való	 részvételünket,	 va-
lamint	 kertművelési	 szokásaink	 le-
írását	Sári	Kovács	Szilvia,	ötletgazda,	
programigazgató,	Karcag	Város	alpol-
gármestere	 kiemelten	 megköszönte,	
mert	 városunkból	 nem	 csatlakozott	
más	 szervezet,	 sem	 magánszemély	
sem	 ehhez	 a	 felhíváshoz.	 A	 prog-
ramigazgató	 így	 fogalmazott:	 "Ezzel	
nemcsak	 nagy	 felelősséget	 vállaltak	
fel,	 hanem	 rendkívüli	 példamutató	
munkát	 is	 végeztek,	 amiért	 nagyon	
hálás	 vagyok!"	 Nevezésünket,	 mun-
kánkat	és	szép	kertjeinket	oklevéllel,	
és	 a	Nemzeti	 Biodiverzitás-	 és	Gén-
megőrzési	Központ	vetőmag	csomag-
jával	köszönte	meg,	egyúttal	 felkérte	
Ellátásunkat	 a	 2023.	 évi	 pályázati	
nevezésre.
 Utasi Hajnalka, Albatrosz 
 Fogyatékkal élők Nappali Ellátása

Szeptember végi osztálytalálkozó
-akkor,	 amikor	 még	 javában	 nyíltak	 (a	
völgyben,	s	a	városban	is	)	a	kerti	virágok,	
s	meglehet,	hogy	egy	nyárfa	is	zöldellt	az	
ablak	előtt-nos,	ezen	az	egyébként	boron-
gós	őszi	napon	nem	a	természetet	figyel-
ték	 az	 (egykori)	 diákok.	 Sokkal	 inkább	
egymás	 arcát:	 fogott-e	 rajta	 az	 a	 hipp-
hopp	!	elszállt	ötven	(!)	év….?	A	padtár-
suk	szavát	lesték:	neked	tényleg	már	uno-
kád	 is	 van?	 Körbejártatták	 tekintetüket	
az	osztálytermen:	nekünk	még	nem	volt	
akkor	 interaktív	 táblánk…!	Nagy,	 jóleső	
sóhajjal	 summázták:	 tulajdonképpen	
nem	történt	semmi,	csak	az	iskola	épülete	
lett	kisebb	azóta,	hogy	1964-ben	beléptek	
(beléptünk)	 kapuján-avagy	 mi	 nőttünk	
meg	a	fél	évszázad	alatt.

Ez	 a	 szám	 egyébként	 alig	 hangzott	
el	ott,	 azon	az	estén,	 szept.	25-én	 szere-
tett	általános	 iskolánkban,	a	Székelyben.	
Számok	 helyett	 a	 beszámolók	 peregtek	
-múltról,	 kedves	 emlékekről,	 jelenkori	
gondokról,	örömökről	egyaránt.	Mi	még	
nem	 jártunk	 tagozatra,	 „sima”	 osztály	
voltunk,	 azt	 azonban	 sejtettük,	ma	már	
biztosan	állítjuk:	kiváló	tanárok	keze	alatt	
nőttünk	fel.

….S	 akkor	 belibbent	Ő.	 Igen:	 ez	 a	
legkifejezőbb	 szó	 arra,	 ahogy	 betoppant	
hozzánk		szeretett	osztályfőnökünk,	Kiss 
Józsefné Mancika néni.	Egyenes	derék-
kal,	 gyönyörű	 frizurával;	 mint	 mindig,	
most	 is	maga	 volt	 az	 elegancia	 (egyesek	
tudni	 vélték,	 milyen	 típusú	 szoknyát	
kedvelt	 annak	 idején);	 életkorát	megha-
zudtolva	 tele	 erővel,	 szeretetteljes	 mon-
danivalóval.	Kitűnő	külső	megjelenésénél	
csak	a	belső	sugárzása	volt	a	nagyobb-az	a	
mód,	az	a	szeretet,	ahogy	a	régi	diákokról,	
rólunk	beszélt,	s	az	a	megható	emlékezés,	
ahogyan	 kollégáira,	 azóta	 elköltözött	 ta-
nárainkra	terelte	a	beszélgetés	fonalát.

A	 rendkívüli	 osztályfőnöki	 óra	 „ösz-
szerendezése”	Tóthné Oláh Szerénának 
köszönhető,	mint	ahogy	az	is,	hogy	elő-
kerültek	a	régi	osztálynaplóink	is.	Volt	ám	
álmélkodás…!	Egy-egy	beírás…Rajveze-
tői	dicséret…-ki	tudja	már	azt,	hogy	mi	
lehetett	ezek	hátterében?

A	 vidám	 emlékezéseket	 azonban	
pillanatnyi,	döbbent	csend	követte	ak-

kor,	amikor	egy-egy	névnél	elhangzott	
a	 legvégzetesebb	 szó:	 ő	 már	 nem	 fog	
soha	 eljönni	 az	 osztálytalálkozóra…!	
Legyen	 áldott	 az	 emlékük	Tanáraink-
nak,	Osztálytársainknak,	akikkel		itt,	e	
Földön		tölthettük	életünk	egy	idejét!

Talán	 még	 most	 is	 mondanánk	 a	
magunkét,	ha	a	gyomrunk	nem	jelezte	
volna:	 itt	 a	vacsora	 ideje!	Nem	kíván-
hatom,	hogy	a	kedves	Olvasó	kitalálja,	
hol	fogyasztottuk	el	az	alkalomhoz	illő,	
igen	 ízes	 falatokat,	hiszen	az	 a	hely:	 a	
Hotel	 Szatmári	 akkor	 még	 meg	 sem	
nyílt:	 tulajdonosa,	 kedves	 osztálytár-
sunk,	Szatmári Zoli	invitált	oda,	s	ven-
dégelt	meg	bennünket!

Ültünk	a	nagy	asztalnál,	s	ahogy	kör-
benéztem,	én	egyetlen	középkorú	hölgyet	
vagy	 urat	 sem	 láttam	 a	 teremben,	 csak	
csupa	kisdiákot:	napközis	uzsonnát	maj-
szoló	alsóst,	úttörő	nyakkendős	felsőst,	s	
14	éves,	komolykodó	fiatalokat,	akik	épp	
most	állnak	a	továbbtanulás	előtt….

Drága	 Margitka!	 Kedves	 Szeréna,		
Éva,	Magdi,	Gabika,	Detti,	Pirike,	Zoli,	
Öcsi,	Árpi,	Robi,	két	Laci,	Pisti!

Köszönöm	ezt	az	estét,	s	azt	a	sok	szép	
emléket,	 ami	 Hozzátok	 köt.	 Adja	 meg	
nekünk	az	Isten,	hogy	még	sok	szeptem-
ber	 végén	 találkozhassunk!	 50.	 általános	
iskolai	 találkozónk	 emlékére,	 szeretettel.
	Petrics Anna, egykori székelyes diák

A Diabetes Világnapja
A	Nemzetközi	Diabetes	Társaság	 tagszervezetei	november	14-én	 a	 világ	

több	mint	130	országában	ünneplik	a	nemzetközi	diabetes	világnapot,	mert	
ezen	a	napon	született	Frederick	Banting,	aki	társával,	Charles	Bestel	együtt	
elsőként	vetette	 fel	az	elképzelést,	mely	végül	1921	októberében	az	 inzulin	
felfedezéséhez	vezetett.	A	diabetes,	elsősorban	a	2-es	típusú	cukorbaj,	olyan	
idült	cardiovasculáris	kóros	állapot,	melyhez	hyperglycaemia	csatlakozik.	Év-
tizedekkel	ezelőtt	a	cukorbetegek	életét	elsősorban	a	heveny	szövődmények	
veszélyeztették.	Újabb	adatok	szerint	a	diabetes	mint	 infarctogén	kockázati	
tényező	ma	nagyobb	mértékű	veszélyeztetettséget	jelent,	mint	a	dohányzás.	
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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

november 10. csütörtök 
Mérleg	Gyógyszertár
Jb.,	Bercsényi	út	10.
Tel.:	410-834
november 11. péntek 
PatikaPlus	(Tesco)
Tel.:	506-930
november 12. szombat 
Kossuth	Gyógyszertár
Jb.,	Kossuth	L.	út	92.
Tel.:	411-568
november 13. vasárnap 
Szentháromság	Patika
Jb.,	Lehel	vezér	tér	16.
Tel.:	502-635
november 14. hétfő 
Thököly	Gyógyszertár
Jb.,	Thököly	út	14.
Tel.:	405-667
november 15. kedd 
Thököly	Gyógyszertár

november 16. szerda 
Szentháromság	Patika
november 17. csütörtök 
Kossuth	Gyógyszertár
november 18. péntek 
Mérleg	Gyógyszertár
november 19. szombat 
Szentháromság	Patika
november 20. vasárnap
Kossuth	Gyógyszertár
november 21. hétfő 
PatikaPlus	(Tesco)
november 22. kedd 
Thököly	Gyógyszertár
november 23. szerda 
Thököly	Gyógyszertár
november 24. csütörtök 
Szentháromság	Patika
november 25. péntek 
Kossuth	Gyógyszertár

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

Tisztelt Olvasóink! 
A Jászkürt Újság következő lapszáma 

november 24-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

11. 11.  pénteK 13 °C  |  6°C

11. 13.  vasárnap 13 °C  |  4°C

11. 15.  Kedd 11 °C  |  4°C

11. 12. szombat 14 °C  |  3°C

11. 14.  hétfő 11 °C  |  4°C

11. 16.  szerda 10 °C  |  4°C

11. 10.  
CsüTöRTök

Forrás: idokep.hu

15 °C | 8°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.

Röplabda
A	Magyar	Kupában	 a	 Jászberényi	VT	
a	DSZC	Eötvös	elleni	sikert	követően	
(aranyszett	 döntött	 a	 továbbjutásról	 a	
mieink	 javára),	 az	 extraligás	 Nyíregy-
házával	került	szemben,	ahol	már	nem	
volr	esélye	a	mieinknek	(0-3).	Október	
16-án	 pedig	 megkezdte	 a	 2022/202	
bajnoki	bajnoki	 szezont	 is	 az	 együttes	
az	NB	I-ben,	ahol	idén	12	csapat	szere-
pel.	Az	első	három	fordulóban	az	UTE	
U21	és	a	Békéscsabai	Röplabda	SE	el-
len	idegenben,	illetve	a	Szent	Benedek	
RA	 ellen	 hazai	 pályán	 egyaránt	 3-0-s	
vereséget	szenvedtek	lányaink,	akik	je-
lenleg	a	12.	helyen	állnak.

4.	forduló	–	november	19.
17.00	óra:	Jászberény	VT	-	TFSE

Kosárlabda
Az	NB	I/B	piros	csoportjában	szereplő	
JKSE	egy	győzelemmel	és	két	vereség-
gel	zárta	az	elmúlt	két	hetet.	A	MAFC	
ellen	idegenben	nyertek	rangadót	(82-
62)	Miljan Rakic	fiai,	majd	az	elmúlt	
másfél	év	leggyengébb	játékával	kikap-
tak	 hazai	 pályán	 a	Vasas	Akadémiától	
(62-84).	A	vereséget	követően	távozott	
a	 csapattól	 Velkey János,	 aki	 koráb-
ban	 a	 csapat	 kapitánya	 volt.	Távozása	
körülményeiről	 nincs	 információ.	 Az	
Óbudai	kaszások	ellen	már	nélküle	állt	
ki	a	JKSE	és	ezt	a	találkozót	is	elveszí-
tette	83-78-ra	idegenben	a	gárda.

A	JKSE	50%-os	mérleggel	(4	gy,	4	v)	
jelenleg	hetedik	a	tizennégy	csapatos	me-
zőnyben.

9.	forduló	–	novembe	r	11.
17.00	óra:	 JKSE	–	Veszprémi	Ko-

sárlabda	Klub	
10.	forduló	november	19.
19.00	óra:	NKA	Pécs	–	JKSE

Jégkorong
Az	 Andersen	 Liga	 4.	 fordulójában	 a	
bajnoki	 cím	 egyik	 várományosa,	 az	
UNI	Győr	 ETO	HC	 csapatát	 fogad-
ta	 a	Lehel	HC	U21-es	 együttese.	Egy	
nagyszerű,	 látványos	 mérkőzésen	 vé-
gül	 a	 vendégek	 érvényesítették	 a	 pa-
pírformát,	 4-1-re	 győzte,	 de	 dicsértet	
érdemelnek	a	berényi	fiatalok	 is,	mert	
alaposan	 megnehezítették	 esélyesebb	
ellenfelük	dolgát.

A	következő	fordulóban	az	FTC-Te-
lekom	ellen	idegenben	léptek	jégre	fiatal-
jaink.	 Ez	 egy	 nagyon	 csúnya	 mérkőzés	
volt,	melyen	 a	 játékvezetők	 103,	 illetve	
70	perc	kiállítást	osztottak	ki	a	csapatok-
nak.	Az	emberelőnyöket	a	Fradi	használ-
ta	ki	jobban,	s	ez	eldöntötte	a	találkozó	
sorsát,	a	zöld-fehérek	5-1-re	győztek.

Öt	forduló	után	a	Lehel	HC	U21-
es	csapata	a	kilencedik	helyen	egyelőre	
pont	nélkül.		

6.	forduló	–	november	19.	
19.00	óra:	DAB-ASP	–	Lehel	HC	

U21

Labdarúgás
A	labdarúgó	NB	III	Keleti-csoportjának	
15.	fordulójában	a	JFC	2-0-ra	legyőzte	
a	Kisvárda	Master	Good	II.	csapatát,	 s	
ezzel	öthetesre	nyújtotta	veretlenségi	so-
rozatát.	Sajnos	a	következő	 játéknapon	
Hatvanban	már	nem	ment	ilyen	jól	lab-
darúgóinknak	 és	 2-1-es	 vereséggel	 tér-
tek	haza	a	szomszédvárból.	Ez	a	vereség	
pedig	azt	jelentette,	hogy	egyelőre	még	
nem	 sikerült	 a	 legjobb	 kieső	 helyéről	
elmozdulnia	 a	 gárdának.	 A	 JFC	 jelen-
leg	15	ponttal	a	17.	a	tabellán,	az	előtte	
álló	Vasas	II.	előnye	3	pont	a	mieinkkel	
szemben.	A	bajnoki	tabellát	10	pontos	
előnnyel	a	veretlen	BVSC-Zugló	vezeti.

17.	forduló	–	november	13
13.00	óra:	JFC	–	Békéscsaba	1912	

Előre	II.
18.	forduló	–	november	19.
13.00	óra:	Füzesgyarmati	SK	-	JFC

Tugyi Zétény triplázott!
Budapesten,	 a	 Kruj	 Iván	 Sportcsar-
nokban	 a	 Szabadfogású	 Diákolimpiai	
Országos	Döntőjével	 zárta	 az	 idei	 ver-
senyszezont	november	5-én,	szombaton	
Tugyi Zétény,	 a	 Jászberényi	 Birkózó	
Club	kitűnősége.	Zétény	jó	szokásához	
híven	 az	 54	 kilogrammosok	mezőnyé-
ben	ezen	a	versenyen	sem	bízott	semmit	
a	véletlenre	és	 technikai	 tusgyőzelmek-
kel	szerezte	meg	az	elsőséget.	Ahogy	tet-
te	azt	az	év	során	a	Magyar	Szabadfogású	
és	a	Magyar	Kötöttfogású	Bajnokságon	
is.	 Azaz,	Zétény	 az	 idei	 esztendőben	 a	
diák	I.	korcsoportban	veretlen	maradt,	s	
triplázásával	sporttörténelmet	írt	a	Jász-
berényi	Birkózó	Club	történetében.	

A	 diákolimpiai	 döntőben	még	 egy	
versenyzője	szerepelt	az	egyesületnek,	az	
58	 kilogrammban	Baráth Hunor	 a	 8.	
helyet	szerezte	meg.

A	 versenyzőknek	 és	 felkészítőjük-
nek,	Száraz Tibornak	olvasóink	nevé-
ben	 is	gratulálunk	és	hasonló	 sikereket	
kívánunk	a	következő	szezonra	is!

Fotónkon balról jobbra Baráth Hunor, 
Száraz Tibor és Tugyi Zétény

Taekwon-dos sikerek hazai 
környezetben

Öt	 országból	 több	mint	 150	 versenyző	
érkezett	 Jászberénybe	 november	 5-én,	
szombaton,	 hogy	 összemérje	 tudását	 a	
VII.	 Lehel	Vezér	Kupán,	 amely	 egyben	
a	VI.	Eperjesi	Nándor	Taekwon-do	Em-
lékverseny	is	volt.	A	viadalon	a	rendező	
jászberényi	Kondor	Taeowon-do	SE	18	
versenyzővel	képviseltette	magát.	

A	 szlovák,	 román,	 szerb,	 szlovén	
és	 magyar	 versenyzők	 formagyakorlat,	
küzdelem,	 valamint	 speciáltechnikai	
törés	versenyszámban	döntötték	el	a	he-
lyezések	sorsát	gyermek,	serdülő,	ifjúsági	
és	 felnőtt	 kategóriákban.	Az	 egész	 nap	

tartó	verseny	során	a	házigazda	Kondor	
Taekwon-do	 SE	 fiataljai	 nagyszerűen	
szerepeltek.	Soós László	tanítványai	nem	
kevesebb,	mint	23	érmet	gyűjtöttek.	A	
kilenc	 aranyérem	mellett	 5	 ezüst-	 és	 9	
bronzérem	 jutott	 a	mieinknek.	 	A	 leg-
eredményesebb	fiú	versenyző	címet	pe-
dig	Szebenyi-Nagy Szabolcs	szerezte	meg.

Az	 egyesületek	 versenyében	 (ösz-
szesen	11	klub	indított	versenyzőket)	
pedig	a	 jászberényiek	a	harmadik	he-
lyett	szerezték	meg	a	győztes	Slovakia	
Team	és	a	második	CS	ITF	Timisoara	
mögött.	

Nem sok hiányzott a továbbjutáshoz
Sporttörténelmi	 mérkőzést	 játszott	 nov-
ember	5-én,	szombaton	délután	a	JP	Aré-
nában	 a	Tehetség	 SE	női	 futsal	 csapata.	
Először	szerepelt	a	Magyar	Kupában	jász-
berényi	együttes,	s	bár	az	újfehértóiak	vol-
tak	a	találkozó	esélyesei,	egy	rossz	szavunk	
sem	lehet	Csörghe Tamás	tanítványaira.	

Az	 első	 félidőben	 egy	 bombagóllal	
szerzett	vezetést	a	vendég	alakulat,	majd	
egy	gyors	kontra	után	kettőre	növelte	elő-
nyét	az	újfehértói	csapat.	Arra	persze	nem	

gondoltak,	hogy	a	második	félidő	milyen	
izgalmakat	hoz,	hiszen	a		berényi	lányok	
Pintér Petra és	Ádám Réka	 találatával	
kiegyenlítettek.	Sajnos	egy	gyors	kontra	
végén	a	mindent	eldöntő	gólt	a	vendégek	
szerezték	meg,	s	így	3-2-es	győzelemmel	
ők	jutottak	tovább.	

A	TSE	csaptában	Farkas Vivien, Fá-
bián Petra, Pintér Petra, Fülöp Rita, 
Ádám Réka, Hagymásy Zsuzsa és Kol-
lár Adrienn	lépett	pályára	a	találkozón.	


