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Bővült a lakossági támogatások rendszere
Tizennégy fővel kezdte meg novem-
beri soros ülését a jászberényi ön-
kormányzat 16-án délután 3 órakor 
a városháza emeleti tanácstermében. 
A képviselők közül Skultéti József 
hiányzott, aki írásban jelezte távol-
maradását a polgármesternek. a ta-
nácskozásról.

A napirend elfogadása előtt Tamás 
Zoltán a Fidesz frakció nevében 10 
perc szünetet kért a sürgősségi indít-
vány egyeztetése kapcsán. Ezt köve-
tően egyhangúlag fogadták el annak 
napirendre vételét, ahogy az így kiegé-
szült tárgyalási programot is.

A sürgősségi indítvány az ön-
kormányzat költségvetési, kiadási 
előirányzatainak átcsoportosításáról 
szólt. A Jászkerület NKft. 2022. évi 
működéséhez 3,5 millió, a cég EFOP 
pályázat utófinanszírozott támogatá-
sának megelőlegezésére 16,5 millió, 
a Folklór Kulturális Közalapítvány 
CLLD pályázat utófinanszírozott tá-
mogatásának megelőlegezésére 3,745 
millió forint támogatást tartalmazott 
az előterjesztés, melyet egyhangúlag 
fogadtak el.

Ezt követően megkezdték a na-
pirenden szereplő anyagok tárgya-
lását. Elsőként, immár nem első al-
kalommal, a testület nem fogadta el 
a polgármester és az alpolgármester 
tájékoztatóját a két ülés között tör-
téntekről. Egyhangúlag fogadták el vi-
szont az átruházott hatáskörben meg-
hozott döntésekről szóló tájékoztatót. 

A „Jászberény közigazgatási terüle-
tén autóbusszal végzett menetrend sze-
rinti, helyi személyszállítási szolgáltatás 
ellátása” tárgyú pályázat eredményével 
kapcsolatos előterjesztés „A”- és „B”-
változatot tartalmazott. A korábban 
többször is tárgyalt közösségi közlekedés 

biztosítása volt a kérdés, miután a város-
fejlesztési bizottság egyik változatot sem 
támogatta. A vita során új információ 
nem merült fel, a korábbi észrevételek 
ismétlődtek meg. A szavazás során a 
„B”- változatot 12-en támogatták, így 
a következő három évben a VOLÁN-
BUSZ Közlekedési Zrt. végzi majd a 
helyi személyszállítást Jászberényben, 
évi 80 millió forintos díjért.

Az önkormányzat 2022. évi gazdál-
kodásának I-III. negyedévi helyzetéről 
szóló tájékoztató vitája nagyrészt arról 
szólt, hogy Pócs János országgyűlési 
képviselő milyen kevés (KJE vélemény), 
illetve milyen sok (Fidesz vélemény) tá-
mogatást hozott a városnak. 

- Eltértek attól a hozzászólók, amit tár-
gyalnunk kellene. Bármilyen összetétele 
van egy településnek, a fejlődés gyorsítá-
sát a pályázati lehetőségek adják. Elsősor-
ban az unió által adott források biztosítják 
ezt a lehetőséget. Nem a városok vezetői 
miatt nem jönnek az EU-s pénzek. A 
beadott pályázatok esetében várjuk az 
elbírálást. Valóban többször is egyeztet-
tem Pócs Jánossal a fejlesztések kapcsán. 

Egyelőre úgy tűnik, hogy a beadott pá-
lyázatok esetén csak reménykedhetünk, 
mert tudomásunk szerint 2024 előtt 
komolyabb beruházások nem indulnak 
el. Pénzügyileg kiegyensúlyozott, gazda-
ságilag pedig eredményes első háromne-
gyed éven vagyunk túl. Ezt bizonyítja 
ez az anyag. A következő év már prob-
lémásabb lehet – mondta a vita végén 
Balogh Béla alpolgármester. A szavazás 
során 10-en igennel voksoltak, s 1 nem 
mellett 3 tartózkodás került az ülés jegy-
zőkönyvébe.

A folytatásban a novemberi ülés talán 
legnagyobb érdeklődést kiváltó előter-
jesztését tárgyalták meg, amely a telepü-
lési támogatásokról szóló rendelet módo-
sítását tartalmazta.

- November másodikán a Minisz-
terelnökségen jártunk az alpolgármester 
úrral egyeztetni. Arról volt szó, hogy a 
megváltozott helyzetben hogyan lehetne 
segítséget nyújtani az önkormányzatok-
nak. Itt helyben nekünk is alkalmazkod-
nunk kell ehhez a megváltozott helyzet-
hez, mivel sokan vannak és még többen 
lesznek nehéz helyzetbe. Ezzel a rendelet-
módosítással szeretnénk rajtuk segíteni 
– mondta Budai Lóránt polgármester, 
mint előterjesztő. Az előterjesztést a Fi-
desz frakció is támogatta, derült ki Tamás 
Zoltán frakcióvezető szavaiból, aki azt 
azért nem értette, hogy az általuk beadott 
sürgősségi indítványt, amely a tűzifa tá-
mogatás bővítését jelentette volna, miért 
nem vették napirendre. Erre a város jegy-
zője, Baloghné dr. Seres Krisztina adta 
meg a választ. 

Tájékoztató fórum
November 30-án, szerdán 16.00 
órától az Ifjúsági Házban tájékoz-
tató fórumot tartunk a novemberi 
testületi ülésen módosított tele-
pülési támogatásokról, különös 
tekintettel az új támogatási lehe-
tőségekről. 
A polgármesteri hivatal szakembe-
rei a helyszínen segítenek a támo-
gatást igénylő formanyomtatvá-
nyok kitöltésében is.

Budai Lóránt polgármester

László Péter (Mi Hazánk) és Nagy Tímea 
(független) is polgármesterjelölt
Amint arról legutóbbi számunk-
ban már beszámoltunk, a Közösen 
Jászberényért Egyesület (KJE) és a 
Fidesz-KDNP már korábban beje-
lentette hogy kit indít, kit támogat 
polgármesterjelöltként a 2023. janu-
ár 15-i időközi választáson. Az borí-
tékolható volt, hogy a KJE jelöltje a 
jelenlegi polgármester, Budai Lóránt 
lesz. A Fidesz-KDNP pedig a függet-
lenként induló Besenyi Orsolya tá-
mogatása mellett döntött.

Várható volt, hogy a Mi Hazánk is 
indít polgármesterjelöltet. Hivatalos 
bejelentést ugyan még nem tettek, s in-
duló csapatukat sem mutatták még be, 
de egy Facebook bejegyzésből megtud-
hattuk, hogy a Mi Hazánk polgármes-
terjelöltje a jászberényi születésű László 
Péter lesz. Ugyancsak a Facebookon 
jelentette be indulását egy független 
jelölt, Nagy Tímea is.

Jelenleg tehát úgy állunk, hogy 
négy polgármesterjelölt számára kezd-
hetik meg a támogatóik az aláírások 
gyűjtését. Idő közben a helyi választási 
iroda megállapított azt is, hogy a pol-
gármesterjelölteknek, illetve a választó-
kerületekben induló jelölteknek hány 
támogató aláírást kell összegyűjteniük, 
hogy hivatalosan is jelöltek legyenek, s 
nevük felkerüljön a szavazólapokra. 

A helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi első törvény 9. paragrafus 
(3) bekezdés b) pontja értelmében pol-
gármesterjelölt az, akit a 10 000 lakost 
meghaladó, de 100 000 vagy annál ke-
vesebb lakosú település esetén legalább 
300 választópolgár jelöltnek ajánlott.

A képviselőjelöltek esetében egyéni 
választókerületi képviselőjelölt lesz az, 

akit az adott választókerület választó-
polgárainak legalább 1%-a jelöltnek 
ajánl. 
A 10 jászberényi választókerületben a 
képviselőjelöltséghez szükséges ajánlá-
sok száma az alábbiak szerint alakult: 

1-es választókerület 20 ajánlás 
2-es választókerület 24 ajánlás
3-as választókerület 21 ajánlás 
4-es választókerület 22 ajánlás
5-ös választókerület 20 ajánlás
6-os választókerület 22 ajánlás
7-es választókerület 21 ajánlás
8-as választókerület 23 ajánlás
9-es választókerület 19 ajánlás

10-es választókerület 13 ajánlás

Felavatták Gorjanc Ignác és 
László Károly emléktábláját
Emléktáblát avattak november 18-
án, pénteken délután az egykori Hű-
tőgépgyár két kiemelkedő vezetője, 
Gorjanc Ignác és László Károly mun-
kássága elismeréseként a Polgármes-
teri Hivatal homlokzatán.

Még a 2021. év végén a Gépipari Tu-
dományos Egyesület Háztartási Gépek 
Szakosztálya, évzáró klubestjén határozta 
el, hogy a Hűtőgépgyár jogelődjének a 

Fémnyomó és Lemezárugyár alapításá-
nak 70. évfordulója alkalmából, Gorjanc 
Ignác vezérigazgatónak és László Károly 
műszaki igazgatónak emléktáblát állít. 
Elhatározásunkat a Városvédő és Szépí-
tő Egyesület is támogatta. A kérelem és 
engedélyezési folyamat után örömmel 
értesültek arról, hogy a városvezetés jóvá-
hagyta elképzelésüket, és az emléktábla a 
Városháza fő homlokzati falára kerülhet.
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2022. november 24.2. oldal www.jku.hu

Önkormányzati terv a rezsicsökkentésre
A Kormány az egyes intézmények föld-
gázfelhasználásának szabályozásáról szó-
ló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 380/2022. (X. 5) 
rendelete kiterjesztette az önkormány-
zatokra (intézményekre) is a szerződött 
minimális földgáz-mennyiség 75 %-ban 
történő korlátozását. Fenti rendelet és az 
egyre növekvő energia költségek, dönté-
sek meghozatalára késztette a jászberényi 
városvezetést is, hogy a megszokott, min-
den napi tevékenységeket felülvizsgálják, 
ahol lehet beavatkozzanak, racionalizál-
janak. Ennek keretében áttekintették, 
hogy melyek azok az intézkedések, ki-
adást csökkentő lehetőségek, amelyek a 
hatékonyság javításával, de a feladatellá-
tás színvonalának jelentős romlása nélkül 
megvalósíthatók.

Az eddig megtett és javasolt intézke-
dések a következők:

• Polgármesteri levélben kértem az 
érintett intézmények, gazdasági társasá-
gok vezetőit a költségcsökkentő intézke-
dések meghozatalára, a fenntartásukban 
lévő épületek energiacsökkentésére.

• Ugyancsak kértem az érintett intéz-
mények és gazdasági társaságok vezetőit, 
hogy állítsák össze azon fejlesztések listá-
ját, amelyektől az energiaszámla rövid és 
hosszú távú csökkenése várható.

• Rövid határidőn belül egy energe-
tikai adatbázis létrehozása a fogyasztási 
helyekről (PANDA szoftver), illetve a kö-
zéptávú energetikai beruházási koncepci-
ók megalkotása, összhangban az ener-
giahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 
törvény szerinti az energiamegtakarítási 
intézkedési terv készítési kötelezettséggel.

• Az intézmények feladatellátásá-
ban passzív szerepet betöltő, „üresen” 
maradó épületek működtetése tempe-
rálás mellett.

• Az önkormányzati tulajdonú épü-
letekben a világítótestekben az izzókat 
LED izzókra cseréljük, a neon világí-
tótesteket LED panelekkel váltjuk ki 
az élettartamuk végén. A nélkülözhető 

villamosenergia-fogyasztók kiiktatására, 
illetve más esetekben a fogyasztás jelen-
tős korlátozására kerül sor (hűtők, hősu-
gárzók számának minimálisra szorítása 
begyűjtése, nyomtatók, számítógépek 
éjszakai kikapcsolása;

• A működési (nyitvatartási) idők fe-
lülvizsgálata és minimalizálása, a jogsza-
bályi előírások szem előtt tartásával.

• A működés egyéb költségeinek 
minimálisra csökkentése, a felszabadu-
ló források visszaforgatása az energia-
költségekbe.

• A városi rendezvények számának 
ésszerűsítése, csökkentése.

• Az önkormányzati épületek, he-
lyiségek bérbeadása kizárólag úgy, ha a 
használati díjon felül az összes felmerült 
közüzemi költségek maradéktalan megfi-
zetése is biztosított.

• A közvilágítás területén a 
díszkivilágítási üzemidő rövidítése, to-
vábbá a még nem LED-es lámpatestek 
cseréje (kb. a város 30-35 %- még régi 
típusú).

• A 2022. december 27-től 2023. 
január 8-ig közigazgatási szünet került 
elrendelésre, illetve a fűtési szezonban, 

kötelezően, minden pénteken távmunka 
(home office) kerül bevezetése azokban 
az intézményekben, ahol ez lehetséges. 
Ezen időszak alatt az épületek fűtése le-
kapcsolásra kerül, illetve csak a minimális 
– ülőmunka végzéséhez nem megfelelő – 
szinten való temperálásra kerül sor.

• A nem kötelező, magas költségigé-
nyű feladatok (civil-, sport-, társadalmi 
szervezetek) ellátásának, támogatásának 
felülvizsgálata, az eredmény ismeretében 
hozunk további döntéseket, amelynek 
hatása várhatóan a 2023. évi költségve-
tésben fog megjelenni.

A megtett intézkedésekről a Minisz-
terelnökségen folytatott megbeszélésen 
során Balla György miniszteri biztost is 
tájékoztatta Budai Lóránt polgármester.

- A legfőbb célunk 2023-ban az 
alapszolgáltatások zavartalan működte-
tése (bölcsőde, óvodák, oktatás és ne-
velés, orvosi rendelők, szociális intéz-
mények és támogatások, közvilágítás, 
gyermekétkeztetés). Kiemelt cél, hogy 
az önkormányzati dolgozók állását 
megőrizzük, béreiket lehetőség szerint 
növelni tudjuk – tájékoztatta szerkesz-
tőségünket a polgármester. 

Pályázati felhívás gépjármű 
értékesítésére

Jászberény Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát 
képező, KHA-682 forgalmi rendszámú Renault Trafic gépjármű értékesítése 
céljából. 

A pályázatra kiírt gépjármű adatai:
• gyártási év: 2002.
• gyártmány és típus: RENAULT 
• modell: Trafic 1.9 dCi 100 Dies
• színe: kék 
• eddigi tulajdonosok: 5
• hengerűrtartalom: 1870 cm3 
• teljesítmény: 74 Kw
• üzemanyag: diesel 
• környezetvédelmi osztály: 07-Diesel-Euro III. 
• sebességváltó: 6 fokozatú manuális 
• együttes tömeg: 2760 kg 
• saját tömeg: 1791 kg 
• tengelytáv (mm): 3098 
• ülések száma a vezetővel: 9 
• óraállás: 202607 km 
• műszaki vizsga érvényessége: lejárt 

A gépjármű ideiglenesen ki van vonva a forgalomból.

Gépjármű pályázati induló ára 616.629,- Ft, azaz hatszáztizenhatezer-hat-
százhuszonkilenc forint. 
A gépjárműre vonatkozó pályázati hirdetmény - melyek a pályázat rész-
leteit tartalmazzák - megtekinthetőek Jászberény Város honlapján (www. 
jaszbereny.hu) és a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A ter-
mészetes személyek pályázaton való részvételét az Önkormányzat pályázati 
adatlappal segíti. Természetes személyek kizárólag az Önkormányzat által, 
erre a pályázati célra kiadott Pályázati Adatlapon nyújthatják be (www. 
jaszbereny.hu honlapon elérhető) a pályázatot. A pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető, természetes személyek esetén a pályázati adat-
lap beszerezhető, illetve a pályázat benyújtható a Jászberényi Polgármesteri 
Hivatal Aljegyzői Osztályán (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. fsz. 2. 
iroda; tel.: 57/505-781). 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 25. (szerda) 16 óra.

KÖSZÖNTÉS
Szeretettel köszöntik

Oláh Antalt
90. születésnapja alkalmából
felesége, gyermekei, unokái,

rokonok és ismerősök!

Sok boldogságot!

Ne feledje téliesíteni vízmérőjét!
Nyakunkon a tél, érkeznek a mínuszok! Ne feledje téliesíteni vízmérőjét!

Mindenekelőtt takarítsa ki az aknát, abban ne legyen szemét, törmelék vagy 
növényzet! Ha hiányzik a fedél, pótolja! Ezek után téliesítse az aknát és a víz-
órát! A vízmérő akna falát érdemes hungarocellel szigetelni, és magát a vízórát 
is megóvni a fagytól. Az egyszerű megoldások is célravezetőek: ha szalmával 
vagy ruhadarabokkal teli zsákot tesz az órára és a szerelvényekre, a fedelet 
pedig avarral takarja le, megvédheti a fagytól az eszközt.

A nem lakott ingatlanokban ne feledkezzen meg a vízhálózat és a vízmérő 
víztelenítéséről!

Vigyázzon a vízmérőjére, annak elfagyása esetén ugyanis rengeteg víz folyhat 
el feleslegesen! Ennek a víznek az árát és a mérőcserét is minden esetben a 
felhasználónak kell kifizetnie.

Felavatták Gorjanc Ignác és László Károly 
emléktábláját a Városháza falán
A két állami díjas szakember, veze-
tő, Jászberényben megteremtette a 
háztartási hűtőgépgyártás egy olyan 
bázisát, amely Európa szinten is egy 
elismert gyártóvállalat lett. Ezzel a 
kiemelkedő műszaki teljesítményük-
kel a Jászságban és Jászberényben egy 
olyan gyártóbázist hoztak létre, amely 
a Jászságot a megye legfejlettebb ipa-
ri körzetévé tette. Munkásságukkal, a 
magyar ipar fejlődésében, méltóképp 
beírták nevüket a történelembe.

A szűnni nem akaró eső miatt, 
az ünnepi programot a Polgármeste-
ri Hivatal bejárati aulájában tudták 
csak megtartani, ahol Szikra István a 
GTE szakosztály titkára köszöntötte, 
a szépszámmal egybegyűlt meghívot-
takat. Ezt követően, dr. Takács János, 
a GTE országos elnöke mondott rö-
vid beszédet, Gorjanc Ignác és Lász-
ló Károly GTE munkásságáról, majd 
Metykó Béla a GTE Háztartási Gépek 
Szakosztályának tagja tartott előadást, 
az egykori Hűtőgépgyár vezetőinek 
életművéről, tevékenységeikről. Az 
esemény a Városháza előtti téren foly-
tatódott, ahol dr. Takács János a GTE 
elnöke, és Budai Lóránt  polgármester 
közösen leplezték le az emléktáblát. 
Az utókor hálásan emlékezik feliratú 
márványtábla alá, koszorúkat helye-
zett el a városvezetés, a Gépipari Tu-
dományos Egyesület,  illetve annak 
Háztartási Gépek Szakosztálya, vala-
mint Városvédő és Szépítő Egyesület. 

Az emléktábla avató ünnepség ál-
lófogadással zárult, ahol a résztvevők 
számtalan személyes történetben idéz-
ték fel a két legendás vezető alakját.

Gorjanc Ignác, az igazgató, majd 
később vezérigazgató, vagy ahogy 
mindenki hívta, a „Góré”, 1924. jú-
lius 31-én, Csepelen született. Gyer-
mek- és ifjúkorát is ott töltötte. Elő-
ször vas- és fémesztergályos szakmát 
tanult és 1953-ig Csepelen dolgozott. 
Közben az 1947-ben létrehozott Álla-
mi Műszaki Főiskolán mérnöki dip-
lomát szerzett 1953-ban. Egy évvel 
később vezényelték Jászberénybe, ahol 
először főmérnök volt, majd igazgató 
lett. Majdnem 30 évvel később, 1986-
ban így emlékezett vissza azokra az 
időkre: „1954-ben parancsot kaptam, 
hogy irány Jászberény. Nehéz szívvel 
jöttem. Szóval nem voltam feltétle-
nül boldog. Jönnöm kellett, jöttem”. 

Gorjanc Ignác harminchárom éven 
át a gyár és Jászberény életének egyik 
meghatározó kulcsszereplője volt. Ti-
zenhat éven át volt a város országgyű-
lési képviselője és a magyar parlament 
ipari bizottságát is vezette. 

László Károly 1917. február 12-
én született Győrben. Egy népes 
munkáscsalád hetedik gyermeke volt. 
Édesapja azt szerette volna, ha a fiából 
pap lesz, ám ezt ő nem akarta. A pécsi 
jezsuita Pius Gimnáziumba vették fel, 
majd 1936-tól a jászberényi, Magyar 
Királyi Állami József Nádor Gimná-
zium tanulója volt. Az 1937-1938-as 
tanévben a VIII. osztályos tanulók 
közül a legjobb viseletű és előmene-
telű diák volt. Az 1938-as esztendő 
szeptemberében műszaki egyetemre 
ment, de azt a második évben a család 
anyagi körülményei miatt abba kellett 
hagynia. A műszaki egyetemet végül 
1950-ben fejezte be. Őt is 1954-ben 
vezényelték Jászberénybe. Az Állami 
díj átvételekor így emlékezett: „Nyolc 
és fél hónapra jöttem. Nehezen, csak 
rábeszélésre szántam el magam. Az-
tán mégis itt ragadtam. A gondok és 
problémák folyamatából egyszerűen 
nem lehetett kilépni, nem lehetett fél-
behagyni. Gyenge volt a szakenmber 
gárda, négyen voltunk mérnökök.”

Jászberényben eddig utca őrizte a 
kiemelkedő két gazdasági szakember 
nevét. Mostantól pedig már emlék-
tábla is őrzi emléküket a Városháza 
falán. dg, szt

  Folytatás az 1. oldalról  

Friss híreinket megtalálja 
Facebook oldalunkon:

/berenycafe

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. december 2. 7:30–13:30
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Városházi hírek
Bár a képviselő-testület a feloszlatás mellett döntött, az élet természetesen 
nem állhatott meg a városban és a városházán sem. Több megkezdett projekt 
halad jó ütemben a megvalósítás felé.

Lakossági jelzésre megújul a Szabadságharcos utcai járda. A 90 méter hosszú, 1.2 
méter széles és 8 cm vastag betonjárda kivitelezését a GEOGÉP Kft. végzi, a beru-
házás bruttó 1.9 millió forintba kerül.

Egy 365 millió forintos támogatás felhasználásával javában zajlik az úgynevezett 
Suba-öböl területrész védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztésére. Jelenleg a 
csapadékvíz elvezető gerincvezeték kiépítése történik, tisztítóaknák beépítésével. 
Az elmúlt napokban a Diófa utcában (Álmos utca – Kötő utca közötti szakasz) 
valamint a Zrínyi utcában (Zrínyi utca 13. szám – Suba utca között) történt cső-
fektetés. Ezzel együtt megkezdődtek az előkészítő munkák (fakivágás, kapubejá-
rók bontása) a Tompa Mihály utcában (Kötő utca – Deák Ferenc utca között) 
valamint a Medve utcában. Jövő héten csőfektetés lesz a Suba utcában (Zrínyi 
utca – Diófa utca közötti szakasz), a Diófa utcában, a Tompa Mihály utcában és 
a Medve utcában.

Egy felmérést követően, idén áprilisban született döntés a Nádor utca 1. szám alat-
ti társasház előtt elhelyezkedő Nádor-oszlop felújításáról. Az emlékművet a jászku-
nok főkapitánya állíttatta József nádor 1797-es látogatásának emlékére, a Zagyva 
egyik szigetén. Az oszlopot 1934-ben állították mai helyére, legutóbb 1997-ben 
újították fel.
Az örökségvédelmi engedélyeztetést követően megtörtént az oszlop tisztítása, fes-
tése, a kőlap melletti betétek cseréje, a betűk újrafestése; nagyobb hiányok pótlása, 
a címer rekonstrukciója és a támfal megtisztítása. A restaurálás elkészült, a szüksé-
ges munkálatokat az Ódon Patina Kft. végezte bruttó 2.3 millió forint értékben.

Bővült a 
lakossági...
Az előterjesztés a támogatások odaíté-
lésénél figyelembe veendő összeghatá-
rok módosítása mellett új támogatási 
formák bevezetését is tartalmazta. 
Így azon háztartások tekintetében, 
akik lakásfenntartási támogatás iránti 
igénnyel nem tudnak élni, mert havi 
jövedelmük meghaladja az újonnan 
javasolt jövedelemhatárt is, egyszeri 
fűtési költség támogatás igénybevéte-
lét javasolták, elsődlegesen a szolgál-
tató részére történő utalás útján, mely 
érdemi segítséget jelenthet.

Ugyanakkor a fűtési szezon kez-
detével a lakástűz esetek potenciális 
lehetősége is fokozódik. Évente 3-5 
lakástűz esetről értesül az önkormány-
zat, mert a tűzeset kapcsán segítségért 
fordulnak a károsultak a városhoz. Az 
idei évben sajnálatos módon két olyan 
tűzeset is történt a városban, melyet 
érintően – a jövedelmi helyzetre tekin-
tettel – nem tudott az önkormányzat 
hathatós segítséget nyújtani. Az ilyen 
káresemények enyhítésére új támoga-
tási forma bevezetésre tettek javaslatot 
az előterjesztésben, amely lakástűz 
esetén, jövedelmi határtól függetlenül, 
érdemi, gyors és hathatós segítségül 
tud szolgálni a károsult tulajdonos, il-
letve közeli hozzátartozója számára az 
életvitelszerűen lakott lakóingatlaná-
nak helyreállításához. Az előterjesztést 
végül egyhangúlag, 13 igen szavazattal 
fogadták el. 

Miután a napirendi pontok vé-
gére értek, az interpellációk, a felvi-
lágosítás kérés, a napirenden kívüli 
felszólalások félórája következett. 
Ennek keretében dr. Gedei József  az 
általa beadott interpelláció sorsáról 
érdeklődött. A képviselő és a testület 
ugyanis nem fogadta el az arra adott 
polgármesteri válaszokat, így az egyik 
testületi bizottságnak kellett volna a 
kérdéseket tisztászni. A polgármester 
és a képviselő nem tudtak megegyez-
ni, hogy melyik bizottság folytassa az 
ügyet. A polgármester javaslatát nem 
fogadta el a testület és információink 
szerint dr. Gedei József a megyei kor-
mányhivataltól kért az ügyben állás-
foglalást. eszté
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Jászberény, Hatvani út 5.   Tel.: 57/412-108, 30/942-1043   www.vvzrt.hu

Kedves Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy a Jászberényi 
Termálfürdő november 28-án, hétfőn  
és november 29-jén, kedden  
technikai okok miatt zárva tart!  

Önkormányzatunk valóban 
törődik a városlakókkal
Nulla mellébeszélés. Zéró blöffölés. 
Semmi valótlanság. Ugyanakkor száz 
százalék valóság: az elmúlt évtizedek leg-
jelentősebb hozzájárulását adja önkor-
mányzatunk az elképesztően megemel-
kedő lakossági költségek megfékezésére.

Sajnos szinte nincs olyan lakója vá-
rosunknak, akit ne sújtott volna, illetve 
ne sújtana a gazdasági visszaesés, az inf-
láció. Egyre többek számára jelent ne-
hézséget a megélhetés. De a Jászberény 
Városi Önkormányzat a lehetőségeihez 
mérten igyekszik megfékezni ezt a ki-
szolgáltatott helyzetet.

Hogy miként? Nos, november 16-
án fogadta el a képviselő-testület azt az 
általam benyújtott előterjesztést, amely 
új támogatási formák bevezetésével és 
a meglévők kiszélesítésével igyekszik a 
lehető legtöbb jászberényinek segítséget 
nyújtani. Így például új támogatásként 
lett bevezetve a fűtés költségeihez nyúj-
tott hozzájárulás, valamint egy esetleges 
tűzkár esetén nyújtandó települési tá-
mogatás. A fűtés költségeihez nyújtott 
támogatás összege egyedülállóak esetén 
40 000 Ft, több személyes háztartás ese-
tén pedig 30 000 Ft lehet, rászorultsági 

alapon. Reméljük, nem lesz rá szükség, 
de tűzkár esetén pedig maximum 150 
000 Ft-os támogatás járhat. A támoga-
tások pedig már igényelhetők.

Ráadásul a rendeletben a jövedelmi 
összeghatárokat is megemeljük, így a je-
lenleginél jóval többen kaphatnak majd 
segítséget a lakhatáshoz, a temettetéshez 
és a gyógyszervásárláshoz.

Az önkormányzatunk pénzügyi hely-
zete sem könnyű, de mégis rendkívül fon-
tos cél, hogy ebben az ínséges időszakban 
elsősorban a helyi lakosságot segítse meg!

Az egyes települési támogatások 
igénybevételének további feltételeiről 
érdeklődhet személyesen ügyfélfogadá-
si időben (hétfő, szerda, péntek 8:30-
11:30 között, és szerdán 13:00-16:00 
óra között) a Polgármesteri Hivatal 
Aljegyzői Osztály Hatósági Irodáján, 
ill. az ügyfélablaknál, ahol kollégáink 
a kérelmek kitöltésében is segítséget 
nyújtanak, továbbá a 06- 57/505-749-
es telefonszámon. Jászberény Város hi-
vatalos honlapján (www.jaszbereny.hu) 
a részletes tájékoztatók és a kérelem 
formanyomtatványok is elérhetőek.

 Budai Lóránt, polgármester

Egy ország, sok lánc, egy cél

Országos élőláncot szervezett az Egy-
séges Diákfront-Pala Mozgalom, 
melyhez városunkban is, diákok szer-
vezte demonstrációval csatlakozhattak 
a szimpatizánsok november 18-án, a 
reggeli órákban. A megmozdulás cél-
ja, egy időben, egységesen felhívni a 
figyelmet az oktatás egyre súlyosabb 
problémáira, kiállni a saját és az ország 

jövőjéért. A Lehel Vezér Gimnázium-
ban tanúló diákok szervezte élőlánc 
intézményüktől a Szent József Tech-
nikumig ért. A fiatalok sora mellett 
elhaladó autósok dudálással fejezték 
ki szimpátiájukat, a diákok „Szabad 
ország, szabad oktatás” és „Nincs ta-
nár, nincs jövő” jelszavakat skandálva 
tértek vissza tanóráikra az LVG-be.
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Három éve Jászberény szolgálatában, 
ciklusvégi interjú Budai Lóránttal
Hogyan indult a ciklus és miként alakult 2019 ősze óta? Milyen együttmű-
ködés jellemezte a tevékenységét? Mely feladatok végrehajtása miatt kéri a 
további felhatalmazást? Budai Lóránttal, Jászberény regnáló polgármeste-
rével többek között ezeket a témákat érintettük cikluszáró interjúnkban.  
Hogy mi adja ennek az aktualitását? Ki ne tudná: 2023. január 15-én idő-
közi választás lesz városunkban. A 2019-ben megválasztott polgármester 
megbízatása így nem 2024-ben jár le, hanem mintegy másfél hónap múlva. 
Ennek okán kértünk egy interjút Budai Lóránttól, melyben megpróbáltuk 
összefoglalni a megválasztása óta eltelt három évet.

- Az első kérdés adja magát: milyen 
helyzetben, milyen állapotban vette át 
a város irányítását a Közösen Jászberé-
nyért Egyesület? 

- Sok vitánk volt az előző városve-
zetéssel arról, hogy teli vagy üres kasz-
szával vettük-e át a várost a 2019-es vá-
lasztást követően. Nos, örököltünk egy 
1 milliárdos finanszírozási hiányt, amit 
később hitellel tudtunk csak pótolni. 
Másrészt azt is kezelni kellett, hogy az 
Electrolux szeptemberben bejelentet-
te, hogy a következő év első napjától 
komoly leépítést valósít meg. Ennek 
hatására 500 milliós adóbevétel-kiesés 
keletkezett a költségvetésben. Ezek is-
meretében kellett a 2020-as évet meg-
terveznünk. Nem túlzás, ha azt mon-
dom, nem kedvező helyzetben kezdtük 
a munkát a város élén.

- Az gondolom, már csak „hab volt 
a tortán”, hogy 2020 elején megérke-
zett hazánkba, így Jászberénybe is a 
Covid világjárvány.

- A Covid kapcsán tovább nehe-
zedett a város helyzete, mert az ennek 
hatására bekövetkezett állami elvoná-
sok, a gépjárműadó elvétele 160 mil-
lió, a kis- és középvállalkozók helyi 
iparűzési adójának felezése mintegy 
400-450 millió forint kiesését jelentett 
a város költségvetésében. Azt mondha-
tom, hogy az elmúlt három évet folya-
matosan új és újabb komoly kihívások 
nehezítették, s nem lehetett egyik évet 
sem ráépíteni a másikra tervezés szem-
pontjából, mert mindig jött valami 
előre nem látható akadály, amely nehe-
zítette a munkánkat. A Covid után jött 
ebben az évben az orosz-ukrán háború, 
majd az energiaválság, amely alapvető-
en befolyásolja a lehetőségeinket, ame-
lyek egyre inkább beszűkültek. Ezek 
ismeretében kell megítélni az elmúlt 
három évet. Azt sem szabad elhallgat-
ni, hogy mi voltunk az egyetlen 25 
ezer főnél népesebb település, amelyik 
semmilyen kompenzációt nem kapott 
az államtól, a menet közben felmerülő 
nehézségek kezelésére.

- Ilyen körülmények között milyen 
célokat határoztak meg az induláskor?

- Egyértelmű célunk volt, hogy az 
intézményeink működését megfelelő 
színvonalon biztosítsuk, hiszen azok 
a város életében meghatározó szerepet 
játszanak. Elég, ha csak a szociális ott-
honunkat, a bölcsődét, az óvodákat, 
a polgármesteri hivatalt, vagy a JVV 
NZrt.-t, illetve a Jászkerület NKft.-t 
említem. Másrészt nagyon fontos cé-
lunk volt, hogy a megörökölt fejleszté-
seket, beruházásokat befejezzük, illetve 
újakat indítsunk és valósítsunk meg. 

- Hogyan ítéli meg, mennyit sike-
rült ezen tervekből teljesíteni?

- Azt hiszem, nyugodtan kijelenthe-
tem, hogy sokat léptünk előre a város 
üzemeltetése terén. A JVV NZrt. számá-
ra új, korszerű gépeket vásároltunk. Az 
intézményeink fejlesztésére is fordítot-
tunk jelentős összeget, a Déryné Rendez-
vényházban például megépült végre a lift, 
az Ifjúsági Házban is jelentős felújítások 
történtek, ahogy a könyvtár tetőzetét is 
felújíttattuk. Ahol lehetőségünk volt a 
munkakörülmények javítására intézmé-
nyeinkben, ott ezt meg is tettük. 

Fontos még, hogy bérfelzárkóztató 
programot is sikerült megvalósíta-
nunk. Az intézményhálózatunkban te-
hát kézzelfogható a fejlődés az elmúlt 
három évben. Nyugodt szívvel mond-
hatom azt is, hogy az örökölt, megkez-
dett beruházásokat a Malom-projekt 
kivételével befejeztük. Több általunk 
folytatott beruházás esetén is jelent-
keztek egyébként problémák, s voltak 
olyanok, melyek esetében módosítani 
is kellett az eredeti tervet. Ezek követ-
keztében minőségben is jobb végered-
ményt kaptunk, igaz, a beruházások 
befejezéséhez plusz forrást is biztosí-
tani kellett. Ilyen volt a piac felújítá-
sa és a Thököly úti parkoló építése is. 
Közben új pályázatok elkészítését is 
elindítottunk. Jelentős beruházás volt 
az állatkerti és a jelenleg is folyamat-
ban lévő Suba-öbölben megvalósuló 
fejlesztés. Ezenkívül tervszerűen fel-
újítjuk a játszótereket, a hidakat és a 
szobrokat. Kiemelten kezeltük a lakos-
sági jelzéseket, az így megfogalmazott 
problémáknak a megoldását. Nagy 
figyelmet fordítottunk az utak felújítá-
sára, új járdaszakaszok építésére, a köz-
világításra, a csapadékvíz elvezetésének 
a megoldására, a parkok rendbetételére 
és új parkolók építésére. Sok bosszúsá-
got okoztak az ivóvízvezetékek törései, 
ezért a TRV Zrt.-vel együttműködve 
elkezdtük cserélni a régi vezetékeket 
korszerűekre és ezt folyamatosan vé-

gezzük. Az ivóvíz biztosítása érdeké-
ben előkészítettük két kút fúrását, 
amelyből az egyik a terveink szerint 
még az idén meglesz. 

- A mostani önkormányzati ciklus 
legnagyobb port felvert ügye az úgyne-
vezett Malom-projekt volt. Mit lehet 
erről most már tényként elmondani?

- A rossz előkészítés és a város szá-
mára hátrányos szerződés – egyébként 
alkalmatlan kivitelezővel – okozta a 
gondot a Malom-projekt kapcsán. 
Egyértelműen kiderült, hogy úgy volt 
itt verseny, hogy valójában nem volt 
verseny. Két olyan ajánlat volt, amely 
szinte teljesen megegyezett egymás-
sal. Ezzel együtt a kivitelezés menete, 
ameddig megtörtént, teljesen szabá-
lyos volt. Azt, hogy a 25 %-os telje-
sítésnél ki kellett fizetnünk 300 millió 
forintot, ez a bizonyos rossz szerződés 
tette számunkra kötelezővé. Szakértői 
vélemény van arról, hogy majd’ 30 
%-os fokon áll a beruházás. Nagyon 
fontos, hogy rendőrségi papírunk 
van arról, hogy semmiféle szabályta-

lanságot nem követtünk el és törvé-
nyesen fizettük ki a szerződés szerinti 
287 millió forintot, valamint arról is, 
hogy a szerződés felbontása sem volt 
törvénytelen. Ilyen szempontból még 
azt mondhatom, szerencsés is vagyok, 
hogy ebben az ügyben feljelentettek, 
mert így mindenki számára kiderült, 
hogy törvényesen jártam el. Pócs János 
országgyűlési képviselő ugyan megvá-
dolt engem azzal, hogy azt a bizonyos 
pénzt elloptam, de amikor ezért rá-
galmazás és becsületsértés miatt felje-
lentettem, akkor már a mentelmi joga 
mögé bújt és nem meri vállalni e kije-
lentését.

- Egy város életében fontos szerepet 
játszanak a civil szervezetek, a kultúra 
és a sport is.

- A civil szervezetek számára jó hír, 
hogy a Civil Ház rendelkezésükre áll, s itt 
megtarthatják találkozóikat, foglalkozásai-
kat. Ez komoly bázis a számukra. A másik 
intézmény, amit ki kell emelni, az a Kos-
suth úti Ifjúsági Közösségi Színtér, amely 

megtelt élettel, s ahol uniós pályázatok 
eredményeként szinte folyamatosan várják 
a programok a fiatalokat. A kultúra terüle-
tén a Jászkerület NKft. szervezi a legtöbb, 
Jászberényben megvalósuló programot. 
Az elmúlt három év során az általuk mű-
ködtetett intézményekben is sok fejlesztés 
valósult meg. Ezt mindazok tapasztalhat-
ták, akik a Déryné Rendezvényházba, az 
Ifjúsági Házba, a Lehel Film-Színházba, a 
Főnix Műhelyházba, vagy a Székely Mi-
hály Szabadtéri Színpadra ellátogattak.  
A sport kapcsán sajnos nem sikerült meg-
valósítanunk azt az elképzelésünket – a 
Fidesz-frakció nem volt hozzá partner –, 
hogy változtassunk a sporttámogatások 
elosztásán. Mi nem az úgynevezett TAO-s 
sportágakat szerettük volna elsősorban 
támogatni, hanem jobban szerettünk vol-
na koncentrálni a kisebb egyesületekre. 
Azokra, akik szinte önfenntartó módon 
működnek, miközben nagyszerű eredmé-
nyeket érnek el. Ők véleményünk szerint 
több támogatást érdemelnének. Remé-
lem, ezen a jövőben változtatni tudunk.

Az idei év tavaszán történt meg a Jász Múzeum épületének felújítása. A bon-
tást követően az új alap és falazat kiépítése is megtörtént, majd a műkő 
lábazati elemek felrakása és a homlokzat festése következett. A közel 30 
millió forintos beruházás eredményeként a Jász Múzeum megújultan várja 
látogatóit.

A hidak felújítását kiemelten fontosnak tartjuk. A Szent Imre herceg úti, majd 
a Szent István körúti híd után jelenleg a Kőhídon folynak a munkák, melyen a 
hiányzó elemeket pótolják, a törötteket kicserélik, és a teljes felületet megtisz-
títják. A tervek szerint a MOLNÁR&MOLNÁR Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. a 4,8 millió forintos beruházást még karácsony előtt befejezi.

Megígértük és megcsináltuk a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházának 
76 méter hosszú, fenyőből készült kerítését. A bruttó 12 millió forintos beru-
házást a Baktató Kft. végezte. A tereprendezés fák és bokrok ültetésével foly-
tatódott.

Az elmúlt három évben számos szobor restaurálása, felújítása, környezetük 
rendezése megtörtént (Nádor oszlop, Nepomuki Szent János szobor). Befeje-
ződött a Negyvennyolcasok terén álló Petőfi szobor környékének rendezése.  
A közel 15 m2 térburkolatú gyalogjárda megépítését és a zöldterület rendezé-
sét követően sor került a szobor restaurálására is. Folytatás az 5. oldalon  
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Ternyák Csaba egri érsekkel egyeztetve kezdtük meg a Ferences templom 
melletti park felújítását, amely több szakaszban történik meg. A templom 
550. évi születésnapjára elkészült a beruházás első üteme, s ennek köszön-
hetően a körmenet már nem a közúton, hanem az új járdán zajlott. Kihe-
lyezésre kerültek padok és szemétgyűjtők és 12 darab gömbkőris ültetése is 
megtörtént. 

A Volánbusz Zrt. szakembereivel folyamatosan egyeztetve, ütemezetten halad 
az autóbusz-pályaudvaron a régen várt fedett buszvárók telepítése. A Hold 
utcában három, míg a Rákóczi úton egy buszváró épül meg ebben az évben.

A Székely Mihály Szabadtéri Színpad szomszédságában található Kapitány-
kert megújítása 12,8 millió forintba került. A járófelület kiépítését, egy kis 
szabadtéri színpad megépítését, a 6 kertipad, 2 kerti asztal, 3 napelemes kan-
deláber és 4 szemetes kihelyezését a GEOGÉP Kft. végezte.  Ezzel a beruházás-
sal egy komfortosabb közösségi térrel lett gazdagabb városunk.

Az elmúlt három évben összesen 327 fa ültetésére került sor. Idén december-
ben elkezdjük még 92 fa kiültetését. Emellett az Öregerdőben 4 700m2-en  
1 850 facsemetét telepítettünk.
A VárosFa program keretében 70 fa ültetési lehetőségét nyertük el. A Szent Ist-
ván körúti Szivárvány Óvoda mögötti területről indulva, a Szent Imre herceg 
úti híd irányába haladva 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 ültettek el a JVV. NZrt. szakemberei. 

- Az elmúlt három évben a két, ta-
lán legtöbbször elhangzó szó az önkor-
mányzati munka során az egyeztetés és 
az együttműködés volt.

- Amikor megkezdtük a ciklust, 
úgy gondoltuk, hogy munkánk során 
együttműködünk mindenkivel, aki a 
város javát, fejlődését akarja. Hogy 
ebben mennyi eredményt értünk el, 
azt mindenki ítélje meg maga. Én 
azért annyit segítenék a vélemény 
kialakításához, hogy sokkal többen 
voltak azok, akikkel tudtunk együtt 
gondolkodni és dolgozni, mint akik-
kel nem. Az egyházzal például több 
témában is sikeresen dolgoztunk 
együtt. Mi voltunk az elsők, akik 
2020 elején Ternyák Csaba egri ér-
sekkel a Jászberényi Campus megma-
radásáról tárgyaltunk. Talán ennek 
is köszönhető, hogy a campus ma is 

működik, miután az egyház átvette 
az egyetemet. Sikeresen dolgoztunk 
együtt az egyházzal azon is, hogy 
a Ferences templom melletti park 
megújuljon. Igaz, szakaszolva zajlik 
a fejlesztés, de a templom építésének 
550. évfordulóján a körmenet részt-
vevői már nem a közúton, hanem 
a megépített járdán vonulhattak. 
Ugyancsak segítjük az egyházi óvoda 
folyamatban lévő építését. De együtt-
működtünk vállalkozásokkal is: pél-
dául a COOP üzlet felújítása, a Hon-
ti Optikánál parkoló építése, vagy 
épp a Szatmári Hotel környezetének 
kialakítása kapcsán is. De említhet-
ném a Magyar Közutat is, amely cég 
munkatársaival a banki csomópont 
felújítása során dolgoztunk együtt 
hatékonyan. Jó a kapcsolatunk a ci-
vil szervezetekkel és a Jászsági Me-
nedzser Klub Egyesülettel, valamint 
a Városvédő és Szépítő Egyesülettel 
is. Azaz, akivel lehet, azzal együtt 
dolgoztunk és szeretnénk tovább is 
dolgozni a város építésén, szépítésén. 
Hogy miért éppen a Fidesz-frakcióval 
nem tudtunk igazán együttműködni, 
azt az itt élők szerintem pontosan 
tudják...

- Mi az, amit a testület feloszlatása 
miatt már nem tudnak befejezni ebben 
a ciklusban?

- Vannak megnyert pályázataink. 
A „belterületi utak fejlesztése” tár-
gyában kiírt pályázaton 250 millió 
forintos támogatást nyertünk, mely-
ből a város több pontján – Táncsics 
Mihály utca, Mészáros Lázár utca, 
Réz utca, Nádor utca, Madách Imre 
utca, Tarnay Alajos utca, Rácz Ala-
dár utca, Riszner sétány – valósul-
hat meg az út- és járdaburkolatok 
felújítása és a kapcsolódó közművek 
korszerűsítése, továbbá a Nádor ut-
cán két gyalogátkelőhely kialakítása. 
Az „egészségügyi és szociális infra-
struktúra fejlesztése” témakörében 
elnyert 100 millió forint segítségé-
vel lehetőségünk nyílik a Szent Fe-
renc Egyesített Szociális Intézmény, 
valamint a Jászberényi Család- és 

Gyermekjóléti Központ fejlesztésére.  
A „szociális célú városrehabilitáció” 
elnevezésű pályázat 150 millió forin-
tos támogatásának felhasználásával a 
leszakadó és leszakadással veszélyez-
tetett közösségek felzárkóztatására és 
integrációjára kerül sor. Elsősorban 
a Neszűrben élőkre fókuszál és szá-
mukra igyekszik segítséget nyújtani 
ez a megvalósuló pályázat, többek 
között a foglalkoztatás elősegítése, az 
oktatás és fejlesztés, az egészséges élet 
és a bűnmegelőzés terén. 

Eredményes közbeszerzéssel most 
zárult le az energiamegtakarítást cél-
zó pályázatunk, öt intézményünkre 
kerülnek felszerelésre napelem-táb-
lák. 

Vannak elbírálás alatt álló pá-
lyázataink is. A „Helyi Gazdaság-
fejlesztés" című pályázati támoga-
tás felhasználásával lehetőségünk 
lehet többek között a kulturális és 
kreatív gazdasági szereplők számá-
ra inkubációs terek és műhelyek 
kialakítására az Eördögh-házban.  
A rendkívül romos épület felújításá-
val olyan háttérinfrastruktúrát tud-
nánk létrehozni a betelepülő, induló 
vállalkozások számára, amely segíti az 

ötéves túlélésüket, piacra jutásukat és 
növekedésüket. A fejlesztés biztosít-
hatná számukra – egyebek mellett – a 
legmodernebb technológiai követel-
ményeknek megfelelő eszközök, be-
rendezések elérhetőségét. E pályázat 
sikere esetén a Városi Piac is tovább 
fejlődhet, terveink között szerepel 
egy hűtőház kialakítása, az egyko-
ri Electrolux játszótér helyén egy 
új parkoló létesítése és a Vásárcsar-
nok előtti parkolóterület fejlesztése.  
A Tiszti Klub felújítására egy 400 
millió forintos, megyei TOP-os pá-
lyázatunk elbírálására várunk, amely-
nek segítségével megkezdődhet a 
patinás épület régóta várt felújítása 
is. Szeretnénk ezeket az általunk el-
indított fejlesztéseket véghezvinni, 
de ehhez az kell, hogy 2023. január 
15-én ismét bizalmat kapjunk Jászbe-
rény lakóitól.

- A 2019-es választást követően 
Önök azt ígérték, hogy lesz elszámol-
tatás az előző ciklusokban történtek 
miatt.

- Ígéretünkhöz híven ezt is meg-
tettük, s ennek folyományaként két 
bírósági ügy is zajlik. Az egyik a Ma-
lom ügyben indult, és mind a vállal-
kozói ajánlatok miatti, mind a kivi-
telezési jogsértések miatti vizsgálatot 
magában foglalja, a szerződés meg-
szüntetése kapcsán. Van folyamatban 
a Malom-ügyben büntetőügy is, en-
nek érintettje a volt polgármester és a 
volt jegyző. A másik büntetőügyben 
a volt polgármestert első fokon elítél-
te már a bíróság, ez az ügy egy ön-
kormányzati költségvetési visszaélés 
miatt indult. Ezekről szerintem min-
denki értesült már, s amint lesznek 
jogerős bírósági ítéletek, akkor azo-
kat is nyilvánosságra hozzuk majd. 

- Az önkormányzat, a város több 
elismerést is „besöpört” az elmúlt há-
rom év során.

- Még 2021 augusztusában kap-
ta meg a Jászberényi Polgármesteri 
Hivatal a Családbarát Hely védjegy 
bronz fokozatát. Ugyanebben az 
évben a Virágos Magyarországért 
verseny eredményhirdetése során a 
Régiós Arany Rózsa-díjat vehettem 
át, köszönhetően a JVV NZrt. mun-
katársainak, a hivatal szakértőinek 
és a gondos városlakóinknak, akik 
számára fontos, hogy környezetüket 
szépítsék. A Vöröskereszt Mozgalom 
Világnapján, 2022-ben Szajolban a 
Magyar Vöröskereszt elnöki díszok-
levelét vettem át a szervezet elnöké-
től. Néhány napja pedig a Globomax 
Zrt. által meghirdetett „Legyen az 
öné a legszebb ülésterem” verseny 
győztesének járó elismerést adták át 
nekem Budapesten, a XV. kerületi 
önkormányzat dísztermében. Eb-
ben a sikerben pedig benne van a 
jászberényiek lokálpatriotizmusa és 
összefogása. Ez is bizonyítja, hogy 
együtt milyen sikeresek lehetünk. 
Én ezt a munkát szeretném folytatni 
csapatommal, mert hiszem, hogy az 
együttműködés mindig meghozza az 
eredményét. 

- Hogyan összegezné az elmúlt há-
rom évet?

- Minden év más volt, de úgy 
gondolom, hogy minden nehézség 
ellenére eredményes esztendőket tud-
tunk zárni. Ez köszönhető annak a 
szemléletváltásnak, hogy átláthatóan 
és takarékosan gazdálkodtunk, meg-
becsültünk minden adóforintot és a 
feladataink közé mi beépítettük a la-
kosság jogos igényeit. 

 Szántai Tibor

Három éve Jászberény szolgálatában, 
ciklusvégi interjú Budai Lóránttal
  Folytatás a 4. oldalról  
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Termelői méz
• propolisz 
• méhpempő

 06-30/483-07-90

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

 A hét minden napján lakásunkon A hét minden napján lakásunkon
 is várjuk vásárlóinkat! is várjuk vásárlóinkat!

3 KG FELETT INGYENES KISZÁLLÍTÁS 3 KG FELETT INGYENES KISZÁLLÍTÁS 
JÁSZBERÉNY TERÜLETÉN!JÁSZBERÉNY TERÜLETÉN!

CSOPORT

A PARTNER SZIGETI KFT.PARTNER SZIGETI KFT.
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

Vas, lemez, akkumulátor átvétele.

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZERKÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

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

VII. RegIonálIs KóRustalálKozó
November 26. szombat 15:30
Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület, a VII. Regionális Kórustalálkozót, 
öt kórus részvételével rendezi, két év kihagyás után.  Ezen a hangversenyen 
kerül sor a Fasang Árpád-díj személyes átadására is, melyet a Cantate Nobis 
karnagya, Thormanné Husznay Mária vehet át.
Déryné Rendezvényház

aDVent 1.
november 27. vasárnap
10.00-13.00 óra: Adventi készülődés -
Ünnepre hangoló családi délelőtt a Csűrdöngölő Hagyományőrző
Egyesület közreműködésével. Szent Miklós legendájának dramatikus feldol-
gozása, kézműves karácsonyi díszek készítése természetes anyagokból.
Déryné Rendezvényház
15.30 Adventi matiné: Diótörő – (Minden jegy elkelt!)
Lehel Film-Színház
17.00 Gyertyagyújtás 
műsor: Cantate Nobis Énekegyüttes
Adventi színpad – a roomLi előtt
18.30 Ünnepi pódium: 
Szűcs Réka és Zádori Szilárd zenés ünnepi műsora
Adventi színpad – a roomLi előtt

aDVent 2.
december 4. vasárnap
10.00-17.00 óra Játékos Nap
A Jászság legnagyobb társasjátékos eseménye versenyekkel, bemutatókkal,  
vásárral és egész napos társasjátékozási lehetőséggel 30 asztalon!
Déryné Rendezvényház
15.30 Adventi matiné: Suszter és a karácsonyi manók – (Minden jegy elkelt!)
Lehel Film-Színház
17.00 Gyertyagyújtás 
műsor: Csalogány Musical Stúdió
Adventi színpad – a roomLi előtt
18.30 Ünnepi pódium: 
Cool & Christmas Swing koncert
Adventi színpad – a roomLi előtt
19 óra Rákász Gergely orgona koncertje
Lehel Film-Színház

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

Kulturális mozaik

Sétára indultak a pingvinek
A Jászberényi Állat – és Növénykert 
Pápaszemes pingvinjeinek csapatá-
val sétálhattak újra a látogatók, nov-
ember 12-én szombaton délelőtt.  
A minden esztendőben késő ősztől  

induló látványos programhoz naponta 
11 órától lehet csatlakozni és eltotyog-
ni, az egyetlen afrikai pingvinfaj mókás 
egyedeivel, miközben gondozóik sok 
érdekes történetét is hallgathatjuk.

Ismét várja a felajánlásokat a Csángó Mikulás
A Covidot követően ismét útra kész 
a Csángó Mikulás, tudtuk meg a 
jótékonysági akció november 21-én 
tartott sajtótájékoztatóján a Jász-
berényi Városi Könyvtárban. Tóth 
József, a JTTV tulajdonosa mellett 
Gál-Dobos Bea a Jászkerület Nkft., 
Budai Lóránt polgármester Jászbe-
rény, Lukácsi György polgármester 
Jászkisér képviseletében vett részt.

– A Csángó Mikulásnéven elindított 
jótékonysági akció először 2010-ben 
került meghirdetésre. Ez abból nőt-
te ki magát, hogy magánemberek 
már korábban is jártak Gyimsebe és 
próbáltak segíteni az ottaniaknak.  
Kialakult egy közösség, s egy kicsit 
intézményesítettük a folytatásban az 
akciót. Azt hiszem, hogy ennek a kez-
deményezésnek is volt ahhoz köze, 
hogy Jászberénynek Gyimesfelsőlok 
testvértelepülése lett. Sajnos 2019-
ben a hagyomány megszakad, mivel 
jött a Covid és megszűnt az a szabad 
mozgás, ami előtte volt. A világjár-
vány elmúltával viszont szeretnénk 
ismét feléleszteni a Csángó Miku-
lást. A mi sajtótájékoztatónknak lett 
volna még egy résztvevője, Szarvasné 
Pakai Judit. Amint azt sokan tudják, 
a Csángó Mikulás kezdeményezői 
Mucsi Gyula és Szarvas Attila, vala-
mint Kocsán László voltak. Sajnos At-
tila időközben elhalálozott, de az öz-
vegye számára is fontos ez a kapcsolat 
– mondta bevezetőjében Tóth József, 
aki azt is hozzátette, hogy összefo-
gásra kérik a Jászság lakóit, segítsék 
adományaikkal a Csángó Mikulás jó-
tékonysági útját. 

Elhangzott a sajtótájékoztatóján, 
hogy a minimális célja ennek a kez-
deményezésnek mindig az volt, hogy 
minden gyimesfelsőloki gyermeknek 
eljuttathassanak egy-egy mikuláscso-
magot. Voltak persze olyan évek, ami-
kor igen nagy mennyiségű ajándékot 
tudtak eljuttatni Gyimesfelsőlokra. 
Tóth József azt is elmondta, hogy a 
Jászkerület Nkft. segítségével a kül-
honba szakadt magyarok adományai 
már eljutottak Jászberénybe. 

– Örömmel mondhatom, hogy 
amiben tudjuk, abban segíteni fog-
juk ezt az akciót. Számunkra fonto-
sak a testvértelepülési kapcsolatok, s 
a Covid elmúltával szeretnénk ezeket 
ismét élénkebbé tenni. Arra kérném 
a város lakosságát, hogy egy mikulás-
csomag erejéig segítse ezt az akciót. 
Tudom, hogy sokak helyzete itthon 
sem rózsás, de bízom benne, hogy 
lesznek olyanok, akik egy-egy miku-
láscsomaggal hozzá tudnak járulni a 

Csángó Mikulás idei útjához. A vá-
ros részéről 100 mikuláscsomagot  
ajánlottunk fel a szervezőknek, s 
ha kell a szállításban is segítünk – 
mondta Budai Lóránt.

Lukácsi György, Jászkisér pol-
gármestere többször volt már részese 
a Csángó Mikulás akciónak, így ő 
személyes élményeit is megosztotta a 
sajtótájékoztatón. 

– Szarvas Attila emléke olyan 
hívó név számomra, hogy amikor 
megtudtam, ismét lesz Csángó Mi-
kulás, nem volt kérdés, hogy csatla-
kozom az akcióhoz. Amiben tudom 
mindenképpen segítem ezt a kezde-
ményezést, már csak Attila emléke 
miatt is – mondta Lukácsi György. 

– Amióta ez az akció elkezdő-
dött, a Jászkerület mindig támogat-
ta ennek sikerét. Természetes volt 

számunkra, hogy ismét mellé állunk 
a kezdeményezésnek. Mi abban tu-
dunk segíteni, hogy az ajándékokat, 
a felajánlásokat itt, a könyvtárban 
lehet leadni, s azok kiszállításához is 
adjuk a szállító eszközeinket – csatla-
kozott az előtte szólókhoz Gál-Dobos 
Bea, a Jászkerület NKft. nevében.

Tóth József még annyit hozzátett az 
elhangzottakhoz, hogy cégek, vállalkozók 
is segítették minden évben a kezdemé-
nyezés sikerét, akikre idén is számítanak. 

A mikuláscsomagokat és egyéb 
adományokat 2022. december 4-ig 
estig lehet a Jászberényi Városi Könyv-
tárban leadni. Közel 400 gyermek van 
Gyimesfelsőlokon, azaz a cél mintegy 
400 mikuláscsomag összegyűjtése!

Ha teheti, járuljon hozzá a  
Csángó Mikulás útjához egy  

mikuláscsomaggal!

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 szervizajánlat 2022. november 3-tól december 17-ig érvényes az akcióban résztvevő hivatalos 
magyarországi Peugeot márkaszervizekben. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil 
Import Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. Jelen 
hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatás részleteiről és igénybevételi 
feltételeiről márkaszervizeinkben kérhet tájékoztatást. A képek illusztrációk. A szervizajánlat más 
akcióval, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem vonható össze. A nyeremények listáját és a 
nyereményjáték feltételeit a jatek.peugeot.hu oldalon tekintheti meg.

PEUGEOT OROSZLÁN, 
1234 Oroszlán, Autó utca 7. 
Tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

MOST IGAZÁN MEGÉRI  
EGY PILLANATRA 

MEGÁLLNI A PEUGEOT-NÁL!
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12h Foglaljon időpontot online! jatek.peugeot.hu

TÉLI 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS
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Nyerjen 150 000 Ft-ért üzemanyagkártyát és 
Peugeot ajándékokat a jatek.peugeot.hu-n!
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Köszönetet mondunk  
mindazoknak, akik

BeszteRI Józsefné
szül: Lukácsi Ilona 

(1944-2022)
temetésén részt vettek, részvételt
nyilvánítottak, lélekben velünk 

voltak, sírjára koszorút virágot hoztak, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Szerető fia, lánya

Szomorú szívvel tudatja 
a család, hogy

DR. KaBács Jánosné
született Nagy Éva

életének 78. évében  
2022. november 5-én  

hosszantartó betegség után elhunyt.
Az Úri temetőben 

2022. november 14-én 
helyeztük örök nyugalomra.

Emléke legyen áldott.

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik

PaP anDRásné
született Kalla Eszter

(1921-2022)
életének 102. évében 

utolsó útjára elkísérték,
temetésén megjelentek,

virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal

mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Hirdetések feladása:
szerkesztőségünkben csütörtökönként 

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com

telefonon: 06-30/651-1098

Az Európai Hölgyek az 
országos döntőbe kerültek
A magyarországi Europe Direct Információs Hálózat, az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyarországi Kapcso-
lattartó Irodája szervezte meg a '4 for Europe' című európai uniós témájú ve-
télkedőt középiskolás diákok számára. Több mint 250 négyfős csapat nevezett 
a versengésre, köztük a Lehel Vezér Gimnázium Európai Hölgyek elnevezésű 
kvartettje, akik az országos döntőbe kerültek.

Az első, online forduló során derült 
ki, hogy a hét régióban melyik lesz az 
a 10-10 csapat, amelyik a regionális 
döntőbe jut és tovább versenyezhet. Az 
Európai Hölgyek, név szerint Szűcs Re-
beka, Gedei Zsófia, Szűcs Laura és Ge-
dei Lili felkészülését a versenyre Tóth 
Marianna tanárnő segítette. A közös 
munka eredménye pedig komoly siker 
lett, hiszen már az első fordulóban re-
mekeltek a berényi lányok. Az online 
forduló során a lexikális tudás mellett a 
fiatalok kreativitása is vizsgázott, hiszen 
egy video összeállítást és egy plakátot is 
készíteniük kellett, tudtam meg Tóth 
Mariannától. Mindez olyan jól sikerült 
a csapatnak, hogy bekerültek a regio-
nális döntőbe, melyet november 17-én 
rendeztek Debrecenben.

Itt ismét bizonyítani kellett a lá-
nyoknak, hogy mennyire ismerik az 
unió tagállamait és működését, továbbá 
egy iskolanapot és egy EU-s utazást is 
meg kellett tervezniük. A mi lányain-
kon pedig ezek a feladatok sem fogtak 
ki. A legjobbnak bizonyultak, s az első 
helyen jutottak az országos döntőbe.  
A regionális döntőkön első, második és 
harmadik helyezett csapatok budapesti 
egynapos osztálykirándulást nyertek az 
egész osztályuk számára (maximum 40 
fő tanárokkal együtt). A regionális győz-

tesek pedig egy prágai utazást is nyertek.
Az online feladatokat teljesítő csapatok 
felkészítő tanárai közül, meghívásos ala-
pon, 30-40 fő brüsszeli tanulmányúton 
vehet részt 2023 első felében, amennyi-
ben a Bizottság Látogatóközpontja erre 
lehetőséget biztosít, valamint a járvány-
ügyi helyzet is kedvező lesz.

No, és még közel sincs vége a ver-
sengésnek, hiszen december 9-én Kecs-
keméten, a Katona József Könyvtárban 
a regionális döntők első és második he-
lyezettjei, azaz 14 csapat dönti el a végső 
helyezések sorsát.  A tét pedig nem lesz 
kicsi a csapatok számára, hiszen az or-
szágos döntő első helyezett csapatának 
osztálya és felkészítő tanára egy ötnapos 
prágai kiránduláson vehet részt az Euró-
pai Bizottság Magyarországi Képviselete 
szervezésében, 2023. március 29. és áp-
rilis 2. között (maximum 35 fő tanárok-
kal együtt). Amennyiben a járványügyi 
helyzet az út megrendezését nem teszi 
lehetővé, belföldi kirándulás vagy egyé-
ni utazási utalvány lesz a nyeremény. A 
második és harmadik helyezett csapatok 
pedig tárgynyereményben részesülnek.

A lányoknak és felkészítőiknek 
olvasóink nevében is gratulálunk, egy-
ben sok siker is kívánunk az országos 
döntőre!

Hajrá Európai Hölgyek!

Advent Jászberény - Karácsonyi Falu
A roomLi helyiségében tartottak saj-
tótájékoztatót a Jászkerület munka-
társai november 22-én, ahol a küszö-
bön álló adventi időszak programjait 
ismertették.

Az Advent Jászberény és a Karácso-
nyi Falu programjai, egy új helyszí-
nen kerülnek megrendezésre, ebben 
az esztendőben. A roomLi – a kreatív 
pont előtti szervízúton lesz felállítva a 
színpad, itt helyezik el a kézművesek 
és vendéglátósok faházait. A korsós 
lány szobra mögött kap helyet a város 
adventi koszorúja, és az innét húzódó 
parkban, a város főterén teremtenek 
karácsonyi miliőt. A parkban találha-
tó élő fenyőt öltöztetik ünnepi díszbe, 
ami így a város karácsonyfája lesz, és 
az ilyenkor megszokott díszkivilágítás 
darabjai is, ide lesznek összpontosítva.  

Az adventi vasárnapok délelőttje-
in, Családi Matiné színházi műsorai és 
kézműves foglalkozások várják a gyer-
mekes családokat, valamint tematikus 
programokon, pld. a Játékos napon 
szórakozhatnak majd, kicsik és nagyok. 
Sötétedés után, 17 órától kezdődik a 
gyertyagyújtások eseménye, melyeket 
kulturális műsorok vezetnek fel, majd 
a beszéd és a szertartást követően, han-
gulatos színpadi műsor várja a kilátoga-

tó városlakókat. A szervezők szeretnék, 
ha ezek az alkalmak vidám közöségi 
találkozások lennének, ahol kellemes 
hangulatban lehet múlatni az időt, egy 
pohár forraltbor mellett. 

Az utolsó adventi vasárnapnak, 
két évek óta hagyományos prog-
ramja is van, az egyik egy közösségi 
futóesemény, amit Hósipka Stafé-
ta elnevezéssel rendeznek most meg.  
A másik, egy jótékony felajánlás a 
Szántai család részéről, a Szeretet Ebéd-
je, amelynek célja, a város közösségé-
nek egy asztalhoz ültetése, ahol együtt 

költhetik el ebédjüket, miközben szót 
váltanak egymással.   

Az Adventi időszak végé felé, a ka-
rácsonyi készülődés dandárján, decem-
ber 16-tól 21-ig, a minden nap nyitva 
tartó Karácsonyi Falu várja látogatóit, 
portékáikat kínáló kézművesekkel és 
a vendéglátók forraltboros standjaival. 
A színpadon gazdag kulturális műsor 
kínálattal találkozhat a közönség, esté-
ről-estére, melynek részletes program-
jairól, a Jászberényi Kulturális progra-
mok közösségi felületén találnak majd,  
folyamatosan felkerülő információkat.

Élő advent első alkalommal
A Dream Team csapata az év végére 
is tartogat egy meglepetést városunk 
lakói számára. Jászberényben először 
lesz élő advent a lányok-asszonyok-
nak köszönhetően,  A kezdeményezés 
lényege, hogy a városlakók bevonásá-
val élő adventi ablakokat nyitnak az 
ünnepek alkalmával. Minden ablak 
díszítve, kivilágítva lesz és az adott 
adventi nap száma is rajta lesz.

Minden nap 18 órakor gyúlnak fel az ün-
nepi fények, melyhez társul az odalátoga-
tók részére egy félórás, forralt boros, forró 
teás vendégvárás. Az érdeklődőket arra 
kérik a szervezők, hogy mindenki hozzon 
magával bogrét, ha fogyasztani szeretne.

Az élő advent kiemelt napja lesz dec-
ember 6-án, Miklós napon, amikor az 
őszszakállú is ellátogat a Roomli-a Kreatí 
Ponthoz. A Mikulás itt szaloncukorral 
ajándékozza meg a gyereket, s a vendég-
látás egy órán át tart majd.

Amennyiben a programban előre 
nem látható ok miatt változás lesz, arról 
a szervezők a Facebookon keresztül érte-
sítenek mindenkit!
Élő advent december 1-től 24-ig
• 1-jén Polgármesteri Hivatal/Lehel 

Vezér tér 18.
• 2-án Kun Gabriella /Gallér utca 2.
• 3-án Bakó Barbi /Ősz út 1.

• 4-én Kassa Kardos Mónika /Csillag út 24/a.
• 5-én. Görbe Nóra /Széchenyi út 25.
• 6-án Roomli-a Kreatív Pont/Lehel Ve-

zér tér 33. (itt lesz velünk a Mikulás is)
• 7-én Oskola Erika/Nádor utca 13.
• 8-án Papp-Tóth Alexandra/Káposz-

táskert utca 13.
• 9-én Bősze Lili/Békés utca 6.
• 10-én Torma-Birgés Kata/Kórház 

utca 34.
• 11-én Nagy Alexandra/Mészáros Láz-

ár út 3.
• 12-én Seresné Baranyi Szilvi/Sárosér 

út 2.
• 13-án. Rózsahegyi Nikolett/Kossuth 

út 10-12. (piactér)
• 14-én Bana Emese/Técső utca 38/1.
• 15-én Szvirida Ivett/Tarnai Alajos 

utca 1/a.
• 16-án Bata Éva/Tulipán utca 8.
• 17-én Olajág-Jász Mozgássérültek 

Köhasznú Egyesülete/Lehel Vezér tér 
2. (civilház)

• 18-án Baloghné Jaskó Erzsébet/Rácz 
út 8.

• 19-én Csuka Edit/Ibolya út 1/a.
• 20-án Varga Attila/ Pannonia út 40.
• 21-án Varga Ágnes/Hableány utca 43.
• 22-én Juhász Niki/Görbe utca 21.
• 23-án Farkasné Erika/Dózsa György 

út 17-19.
• 24-én Dr. Falábu Orhidea/Fazekas utca 8.

A nyomorból a gyémánt diplomáig
Rendszeres olvasóink már megszok-
hatták, hogy lapunk 7. oldalán van 
egy mezőgazdasági rovatunk, ahol 
Szegedi Szilveszter kertészmérnök 
aktuális tanácsokat ad a kiskertek és 
házikertek művelőinek. Nos, ezúttal 
a tanácsok elmaradnak, mert most a 
rovat szerzőjéről lesz szó, aki néhány 
hete vehette át gyémánt diplomáját, 
miután 60 évvel ezelőtt végzett, mint 
kertészmérnök.

Szegedi Szilveszter 1938. december 8.-
án született Farmoson. Ott járt általá-
nos iskolába, s mivel nagy kertjük volt, 
korán megismerkedett a gazdálkodás-
sal, a kertészkedéssel. Mivel utóbbi 
megtetszett neki, így kertészeti tech-
nikumba ment Szegedre. A negyvenes 
évekre úgy emlékezik vissza, hogy az 
nagyon nehéz volt. Gyerekként élte 
meg a háborút, s bizony a nélkülözést 
is. Hat évesen vitte az ebédet a szőlő-
ben dolgozóknak. Mint mondja, nem 
túlzás azt mondani, hogy a nyomor-
ból indult Szegedre. Ott osztályelső 
volt, s az iskola mellett futballozott is, 
tagja volt Szeged város ifjúsági válo-
gatottjának. Az iskolai gyakorlatot az 
Algyői Tangazdaságban végezte, ahol 
gyapotot és rizst is termeltek azokban 
az időkben.  Új-Szegeden volt egy 
nagy kert, ahol a metszést is megta-
nulta. A Tiszaparti városban élte meg 
az 1956-os forradalmat és szabadság-

harcot. Amikor iskolája a november 
25-i nagygyűlésre ment, ő haladt az 
élen. Szerencséjére ebből később nem 
lett baja, így 1957-ben megkezdhette 
a 9 féléves tanulmányait a Kertészeti 
és Szőlészeti Főiskolán, amely Budán 
volt. Itt mezőgazdasági mérnökként 
végzett 1962-ben.

Első munkahelye Szentmártonká-
tán volt, ahol a Kátai Állami Gazda-
ságban egy évet dolgozott, majd 1963-
ban a Szegedi Kertészeti Vállalatnál lett 
mérnök-csoportvezető. Parképítéssel és 
parkok fejlesztésével foglalkozott. Még 
ez év októberében a Hódmezővásárhe-
lyi Növényvédő Állomásra került, ahol 
szakmérnöki végzettségre is szükség 
volt, így jelentkezett Gödöllőre, s el is 
végezte a szükséges iskolát. A követke-
ző állomás az életében Kenderes volt, 
majd jött egy igazán nagy kihívás az 
életében. Bekerült abba a Kubába de-
legált szakmai csapatba, amely segíteni 
ment a távoli országba. Kertészeti ta-
nácsadóként 1966 április első napja-
iban érkezett a karibi szigetországba, 
ahol több mint egy évet töltött. Mun-
káját magas szakmai elismeréssel díjaz-
ták a kubaiak.

Miután 1967-ben hazatért, a 
Jászberényi Mezőgazdasági Szakis-
kola szaktanára lett. Diákjai között 
volt olyan, aki az országos szakmai 
versenyen a 3. helyezést érte le. Ezt 
követően egy rövid ideig a Jásziványi 

Szabadság TSZ-ben mint patkányírtó 
dolgozott. Ezt a tevékenységét 1970 
és 1975 között a Jászteleki Tolbuhin 
TSZ-ben folytatta tovább, ahonnan a 
Kenderesi Növényvédő Állomásra ke-
rült, s 1995. január 1-jén innen ment 
nyugdíjba.  

Nyugdíjba vonulását követően 
sem pihent meg, őstermelő lett, hi-
vatásos földműves. A Neszűrben 1,1 
ha gyümölcsöse van, ahol korszerű 
felszereléssel dolgozik. 

Egyébként pedig számtalan eset-
ben volt bírósági ügyekben szakér-
tő, s munkaidején túl is segítette a 
TSZ-eket. Sokszor besegített például 
a gyümölcsösök metszésébe, de a jász-
sági Kertbarát Kluboknak is tartott 
előadásokat. Ha szakmai segítségét 
igényelték, soha nem mondott nemet.

Szegedi Szilveszter néhány hete 
vette át a gyémánt diplomáját, amelyre 
nagyon büszke, ahogy egész életútjára 
is. Nagyon mélyről indulva jutott el a 
gyémánt diplomáig, miközben meg-
maradt annak az embernek, aki volt.

Gyémánt diplomája nekünk is 
sokat számít, hiszen szakemberként, 
kertészmérnökként immáron jóideje 
ad tanácsot lapunk hasábjain keresz-
tül a kiskertek, a házikertek tulajdo-
nosainak. Reméljük ezt még sokáig 
teszi, teheti.

A gyémánt diplomához olvasóink 
nevében is gratulálunk! szántai
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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 24. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.:502-635
november 25 péntek 
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-568
november 26. szombat 
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
november 27. vasárnap 
Thököly Gyógyszertár
november 28. hétfő 
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
november 29. kedd 
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930

november 30. szerda 
Thököly Gyógyszertár
december 1. csütörtök 
Thököly Gyógyszertár
december 2. péntek 
Szentháromság Patika
december 3. szombat 
Thököly Gyógyszertár
december 4. vasárnap 
PatikaPlus (Tesco)
december 5. hétfő 
Kossuth Gyógyszertár
december 6. kedd 
Mérleg Gyógyszertár
december 7. szerda
PatikaPlus (Tesco)
december 8. csütörtök 
Thököly Gyógyszertár
december 9. péntek
Thököly 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 

december 8-án jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

11. 25.  PÉNTEK 8 °C  |  -1°C

11. 27.  VASÁRNAP 8 °C  |  1°C

11. 29.  KEDD 7 °C  |  1°C

11. 26. SZOMBAT 6°C  |  -1°C

11. 28.  HÉTFŐ 7 °C  |  0°C

11. 30.  SZERDA 6 °C  |  1°C

11. 24.  
CSÜTÖRTÖK

Forrás: idokep.hu

7 °C | 4°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
Negyedik bajnoki mérkőzését is elve-
szítette a 2022/2023-as szezonban a 
Jászberényi VT csapata. Deme Gábor 
lányai november 19-én a TFSE csapa-
tát fogadták a Bercsényi úti játékcsar-
nokban, s ezúttal sem sikerül szettet 
nyerniük ellenfelüktől.

Jászberény VT – TFSE 0-3 (-16, 
-15, -18)

Négy forduló után az NB I-es ta-
bellát pontveszteség nélkül a DVTK 
vezeti. A Jászberény VT nulla ponttal 
a 12. helyen áll.

5. forduló – november 26.
18.00 óra: DSZC-Eötvös DSE – 

Jászberény VT
6. forduló – december 3. 
17.00 óra: Jászberény VT – 

VEHIR-VESC

Kosárlabda
Az NB I/B piros csoportjának 9. for-
dulójában a JKSE a még nyeretlen 
Veszprémi Kosárlabda Klub együttesét 
fogadta. A találkozón a vendégek nem 
tudták különösebben megnehezíteni a 
mieink dolgát.

JKSE – Veszprémi Kosárlabda Klub 
85-54 (21-18, 26-6, 26-11, 12-19)

A 10. fordulóban az NKA Pécs ott-
honában már sokkal nehezebb mérkő-
zésre számíthattak a mieink. A tabellán 
második akadémisták ellen három ne-
gyedik kiegyenlített mérkőzést játszot-
tak Miljan Rakic tanítványai. A záró 
tíz percben viszont már csak egy csapat 
volt a pályán és a pécsiek felőrölték a 
mieink erejét. A vége 23 pontos JKSE 
vereség lett.

NKA Pécs – JKSE 94-71 (20-19, 
22-22, 19-19, 33-11)

Tíz forduló után a két pécsi csapat, 
a PVSK-VEOLIA és az NKA Pécs ve-
zeti a tabellát. A JKSE 505-os teljesít-
ménnyel (5 gy, 5 v) jelenleg a 7.

11. forduló – november 26.
17.00 óra: JKSE – Salgótarjáni KSE
12. forduló – december 3.
18.45 óra: TF-BP – JKSE

Jégkorong 
Az Andersen Ligában a Lehel HC 
U21-es csapata legutóbb Dunaújvá-
rosban szerepelt és 5-2-es vereséget 
szenvedett a DAB-ASP együttesétől. 
Fiataljaink továbbra is pont nélküliek 
a felnőttek mezőnyében.

Az U21-es bajnokságban viszont a 
fiúk megnyerték legutóbbi két mérkő-
zésüket. Előbb a Ferencvárost verték 
8-2-re, majd az UNI-Győr NEMAK 
ETO HC-t győzték büntetőlövésekkel 
3-2-re. 

A csapat jelenleg a B-csoportban 5 
ponttal a második helyen áll.

5. forduló - december 30.
Dunaújvárosi Acélbikák – Lehel 

HC U21
6. forduló – december 4.
Lehel HC – Sportországi Cápák.

Labdarúgás
Egy öt meccses jó sorozat után ismét 
nem tud nyerni a JFC NB III-as csa-
pata. Előbb az utolsó helyen álló békés-
csabaiak ellen hazai környezetben csak 
1-1-t játszottak labdarúgóink, majd 
Füzesgyarmaton kétszeri vezetés után 
4-2-re kikaptak. 

Így 18 forduló után 16 ponttal a 
18. helyen áll a JFC, 4 ponttal lema-
radva a még bennmaradást érő helyen 
tanyázó Kisvárda Master Good II. csa-
pata mögött.

19. forduló – november 27.
13.00 óra: JFC – BVSC-Zugló
20. forduló – december 4.
13.00 óra: JFC – Vasas FC II.

Szép volt Reni, köszönjük!
A JVT NB I-es csapatának november 
19-i hazai mérkőzése előtt a helyszínen 
lévők, illetve a TFSE elleni találkozót 
a világhálón követők is egy ünnepi 
esemény tanúi lehettek.  A Magyar 
Röplabda Szövetség főtitkára, Lud-
vig Zsolt, illetve a Magyar Röplabda 
Szövetség versenyirodájának vezetője, 
Nagy Kornél köszöntötte a verseny-
sporttól visszavonult Sándor Renátát.

Reni 1999-ben kezdett röplabdáz-
ni a Jászberényi Röplabda Klub színe-
iben Litkei Gábor kezei alatt. Később 
Jászberénytől ugyan messzire került 
- több patinás magyar klub után kül-
földön is légióskodott -, s ahogy a 
válogatottban, úgy klubcsapataiban is 
nagyszerűen szerepelt. 

Nem könnyű Reni sikereinek 
sorát felidézni: négyszeres magyar 
bajnok, háromszoros magyar kupa-

győztes, kétszeres osztrák bajnok, egy-
szeres német bajnok, kétszeres német 
kupagyőztes, egyszere német szuper-
kupa győztes. Mindemellett nem ke-
vesebb, mint 95 alkalommal szerepelt 
a magyar válogatottban, melynek tag-
jaként részese volt a 2015-ös és 2019-
es Európa-bajnokságnak, s tagja volt 
a 2015-ben Euro Ligát nyert  magyar 
csapatnak is. 

A Magyar Röplabda Szövetség 
többször választotta az év játékosának 
hazánkban. 

Sándor Renáta méltán büszkesége 
Jászberénynek, hiszen innen indulva 
rendkívül eredményes és szép pálya-
futás után hazatért, s most már tudá-
sát, tapasztalatát próbálja meg átadni 
a mai fiataloknak, akiknek méltán a 
példaképe.

Szép volt Reni, köszönjük!

Szerencsés kimenetelű baleset

A Lehel HC U14-es csapata szerencsés 
kimenetelű baleset elszenvedője volt 
november 19-én, szombaton. 

Egy gyorsfagyasztott élelmisze-
reket szállító Mercedes kisteherautó 
haladt a 31-es főúton Sülysáp felől 
Mende irányába. A hírhedt, hosszú 
S-kanyarba beérve a jármű vezető-
je eddig ismeretlen okból elvesztet-
te uralmát a járműve felett, az első, 
jobbra ívelő kanyar után áttért a me-
netirány szerinti bal oldalra. Először 
a szemből elsőként érkező, utánfutót 
húzó, a Lehel HC U14-es csapatát 
szállító Mercedes kisbusznak ütkö-
zött, amely ettől a jobb oldali árokba 
hajtott és az oldalára dőlt. Utána a 

kisbusz mögött közlekedő Renault-
val is szemből ütközött, a Renault is 
árokba hajtott. Végül a kisteherautó 
is az árokba csapódott és az oldalára 
borult, ám eközben még magával so-
dort egy szintén szemből érkező Dacia 
kombit is.

Szerencse a szerencsétlenségben, 
hogy hokisokat szállító kisbusz veze-
tője mellett csak két fiatal szenvedett 
kisebb sérüléseket. Őket megfigyelésre 
kórházba vitték, de rövid időn belül 
hazai is engedték. A fiúkat szállító 
kisbusz vezetőjének lélekjelenlétén és 
rutinján is múlott, hogy nem történt 
nagyobb baj.

(fotó: katasztrófavédelem)

November 27-én vasárnap  
10-től 17 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!JÉGRE FEL!


